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cień dni minionych

WProWAdzenie
Wstęp

Witaj w The Shadow of Yesterday: Cieniu Dni Minionych! To fabularna gra 
fantasy osadzona w świecie zniszczonym i odrodzonym, który wy, gracze, 
będziecie mogli kształtować. Jeśli nie znacie gier fabularnych, stanowią one 
formę zabawy, w której ty i twoi przyjaciele wymyślacie historie. Zasady gry są 
po to, by nadawać fabule określoną strukturę. Można nazwać je Podręcznym 
pakietem tworzenia opowieści.

Historie opowiadane w tej grze będą działy się w świecie zwanym Near. 
Zanim dowiecie się, jak używać zasad, przyjrzyjcie się światu i wydarzeniom, 
jakie miały w nim miejsce.

Świat near
Trzysta lat temu, Near dotknęła klęska. Zdarzenie, które mieszkańcy nazwali 
Ogniem z Niebios. Prawdopodobnie był to upadek gigantycznej asteroidy. 
W tym czasie duża część Near była zjednoczona przez imperium Maldoru. 
Mówili jednym językiem i żyli w wielkim, wielokulturowym społeczeństwie. 
Wtedy uderzył Ogień z Niebios i roztrzaskał świat. Część planety po 
przeciwnej stronie Maldoru oderwała się i została księżycem – coś, czego 
ludzie z Near nigdy wcześniej nie widzieli. Pomiędzy zimą wywołaną przez pył 
zakrywający niebo, a zabobonami narosłymi wokół nowego ciała niebieskiego 
imperium Maldoru upadło, a świat został wyludniony przez zimno i głód. 
W Near żyje obecnie tylko dziesiąta część dawnej populacji. Został stracony 
uniwersalny język, magiczna mowa pozwalająca każdemu, kto go usłyszał, 
swobodnie się nim posługiwać 

Gra dzieje się trzysta lat po uderzeniu Ognia z Niebios. Państwa i narody 
zaczynają się dopiero odradzać. Wspólnie będziecie tworzyć opowieści, w 
których krok po kroku odbudujecie wyniszczone Near.

 Zasady tej gry mają na celu umożliwienie rozgrywania historii tego 
rodzaju fantasy, w którym wydarzenia niekoniecznie poddają się zdrowemu 
rozsądkowi, ale zawsze są stylowe. Trochę przerażające, śmieszne, nieco 
mroczne i okrutne, ale na pewno mają pewną dozę romantyzmu. Zauważycie, 
że jest tutaj sporo zasad, związanych z miłością i seksem. 

Świat gry jest w zamierzeniu tylko zarysem. Wszystko po to, abyście 
wypełniali go wraz z pozostałymi graczami. Mam nadzieję, że gra dostarczy 
do tego odpowiednich narzędzi.

Podstawowe fakty dotyczące Near można streścić w trzech punktach: 

Nie ma bogów.ɽɽ
Nie ma potworów.ɽɽ
Są tylko ludzie.ɽɽ

co robimy?
Wymyślacie postacie i odkrywacie ten zwariowany świat. Wspólnie 
wypełnicie go pomysłami, które was zachwycą oraz stworzycie historie, które 
was rozśmieszą. Kto wie, może nawet poruszą.

Większość z was stworzy jedną postać i będzie ją odgrywała, aż jego lub jej 
historia dobiegnie końca. Ktoś spośród was musi być Mistrzem Gry, który 
będzie odgrywał wszystkie pozostałe postacie występujące w fikcyjnym 
świecie. Fabuła skupi się mocno na głównych bohaterach (Bohaterowie 
graczy lub BG), więc wszyscy powinniście mieć podobną możliwość wpływu 
na tworzoną fabułę. Zadaniem Mistrza Gry jest upewnianie się, że opowieść 
biegnie we właściwym kierunku poprzez odgrywanie postaci nie będących 
pod kontrolą graczy (Bohaterowie Niezależni lub BN), by kuć i formować 
gorące żelazo fabuły.

Wasze postacie będą bohaterami, najprawdopodobniej bohaterami z 
problemami. Tak jak świat Near, twoja postać będzie miała wiele możliwości, 
zarówno złych, jak i dobrych. Będziecie odkrywali świat, poznawali 
interesujących ludzi, rozwiązując ich problemy lub przysparzając im nowych. 
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Podziękowania oraz 
inspiracje

Wszyscy, którzy współpracowali nad stworzeniem wiki TSoY (link do 
wiki), wpłynęli na obecną wersję gry. Fred Hicks z Evil Hat Productions 
niesamowicie mnie zainspirował połączeniem Zmagań z oryginalnej wersji 
gry z jego własnym systemem Fate, którego nie da się wystarczająco pochwalić. 
James Nostack i Brennan Taylor współtworzyli Klucze na wiki.

Wielce serdecznie podziękowania dla moich playtesterów: Mischy Krilova i 
Judsona Lestera.

Andy Kitkowski to bardzo dobry człowiek. Pracowicie usuwał wszystkie 
błędy tekstu, masował i ugniatał, żeby nabrał odpowiedniego kształtu. Keith 
Senkowski i Ben Lehman również zapewnili bezcenne opinie.

Vincent Baker, twórca świetnych gier jak Dogs in the Vineyard, pomógł 
bardziej niż zdaje sobie z tego sprawę za pomocą swojego wspaniałego bloga/
strony dyskusyjnej o nazwie anyway.

Na koniec, jak zawsze, dobre dusze z The Forge prześcigające się w pomocnych 
sugestiach i spostrzeżeniach.

Na grę wpłynęło wiele źródeł. Niektóre z nich zobaczycie poniżej 

rPg
The Riddle of Steel Jake’a Norwooda (Driftwood Publishing) i Sorcerer 
Rona Edwardsa (Adept Press). Dwie najlepsze dostępne gry, które podeszły 
na różne sposoby do nagradzania graczy za postawione sobie przez nich cele. 
Klucze w TSoY wywodzą się właśnie z tych gier.

Fudge Steffana O’Sullivana (Grey Ghost Press). Jakbyście nie zauważyli.

Over the Edge Jonathana Tweeta i Robina Lawsa (Atlas Games) z mechaniką 
kości kar i premii

Dying Earth Robina Lawsa (Pelgrane Press) i Shadowrun wydane przez 
FanPro - atrybuty jako pula zasobów (z obu) i odświeżanie tych pul (Dying 
Earth).

Schism Jareda Sorensena (Memento-Mori Theatricks) - pomysł 
transcendencji postaci. 

kSiążki i Autorzy 
Dość późno dotarłem do Weird Fantasy, jednak kiedy już zacząłem czytać, 
nie mogłem się oderwać. Dwaj autorzy, którzy najbardziej wpłynęli na tę 
grę, to Fritz Leiber i Robert E. Howard. Obaj obrali inne kierunki niż high 
fantasy pisane przed nimi - pisali mroczną, twardą fantastykę, w której ludzie, 
nie bogowie, czynią różnicę. O wiele mniej niż ich poprzednicy czerpali z 
europejskiej mitologii. Szczególnie Leiberowi należy się uznanie. Sposób, w 
jaki namalował świat Lankhmaru, był niesamowity i przeniknął każdą sesję tej 
gry, którą prowadziłem. Upadek cywilizacji, wielkie, puste, otoczone murami 
miasta i czarne lasy Near – to wszystko pochodzi od Howarda. Czerwone 
ćwieki i Za czarną rzeką to dwa opowiadania, które miały największy wpływ 
na grę. Artykuł w magazynie Discovery (Luty 2003), „How Was the Moon 
Formed?” ( Jak powstał księżyc?) był także wielką inspiracją.

Polecam książkę Secret Corners of the World, wydaną przez National 
Geographic Society, aby zobaczyć obrazy świata Near. Zawarte w niej zdjęcia 
miejsc i ludzi były podstawą do naszkicowaniu obrazu settingu Cienia Dni 
Minionych.

Wprowadzenie
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cień dni minionych

PoStAcie
Postacie to wszystkie świadome istoty w twojej grze. Chociaż nie każda 
napotkana przez graczy osoba będzie rozpisana mechanicznie, to dzięki tym 
zasadom powinno dać się stworzyć wszystkie postacie, które mogą się pojawić 
w grze. Cztery elementy mechaniki określają, kim jest postać i jakie są jej 
możliwości. To: Pule, Zdolności, Sekrety i Klucze.

Pule 
Pule są zasobami, które gracz może wydać w trakcie gry, aby jego postać 
przekraczała swoje ograniczenia, potrafiła więcej i dokonywała niesamowitych 
wyczynów. Są trzy Pule: Wigor, Instynkt i Rozsądek.

Wigor odpowiada za zasoby fizycznej siły postaci, jej możliwości i odporność 
psychiczną. Postacie z wysokim Wigorem są znane z nabrzmiałych muskułów, 
twarzy poznaczonych bliznami, mocnych dłoni, przeszywającego wzroku i 
miażdżącej siły.

Instynkt odpowiada za zwierzęce reakcje i możliwości postaci, zarówno 
fizyczne jak i społeczne. Poczynając od kociego refleksu w walce, a na 
seksualnym magnetyzmie kończąc. Postacie z wysokim Instynktem są 
znane z płynnych ruchów, niezwykłego słuchu, oszałamiającego wyglądu lub 
seksualnej sprawności.

Rozsądek odpowiada za inteligencję oraz siłę umysłu. Od wiedzy teoretycznej 
po niewykształcony, ale wysoce praktyczny umysł. Postacie z wysokim 
Rozsądkiem są znane z dużego zasobu słownictwa, zdolności rozpoznawania 
roślin i zwierząt, umiejętności w grach losowych lub władzy nad innymi.

Pule są określane punktami. Każda pula ma od jednego do nieskończenie 
wielu punktów, jednak pula z więcej niż 10 punktami jest rzadko spotykana. 
Punkty są wydawane podczas gry, by osiągnąć coś przekraczającego 
normalne możliwości lub dokonać jakiegoś niezwykłego czynu. Punkty te nie 
przepadają na zawsze. Myśl o każdej z puli jak o rezerwuarze – te zasoby 
mogą być zużyte, ale da się ponownie napełnić pojemnik. Liczby na karcie 

postaci gracza reprezentują maksymalną ilość punktów w każdej puli – 
pojemność rezerwuaru, a gracze będą mieli szansę wypełniać swoje pojemniki 
do maksimum.

odŚWieżAnie Puli
Za każdym razem, gdy pula nie jest na swoim maksymalnym poziomie, może 
być odświeżona i odzyska swój najwyższy poziom dzięki działaniom postaci 
w świecie gry.

 Wigor ɽɽ jest uzupełniany, kiedy twoja postać zaangażuje się w imię 
dobrej zabawy w akt fizycznego wysiłku z inna postacią (przykłady: 
nadużywanie seksu, narkotyków, alkoholu lub nieprzespanie nocy).
 Instynktɽɽ  jest odświeżany, gdy twoja postać zaangażuje się w akt 
towarzyskiej przyjemności z inną osobą (przykłady: randka, wyjście na 
imprezę, hazard).
 Rozsądekɽɽ  jest uzupełniany, gdy twoja postać zaangażuje się w akt 
intelektualnej stymulacji z inną osobą (przykłady: noc w operze, debata 
filozoficzna, gry logiczne).

zdolności
Zdolności odpowiadają za umiejętności postaci, zarówno wyuczone, jak i 
wrodzone. Niektóre przykłady zdolności to Żeglowanie, Podstęp, Walka na 
Miecze, Przemawianie.

Zdolności zawsze są powiązane z pulą. Jest to pokazane poprzez wpisanie 
nazwy puli lub jej skrótu po nazwie zdolności - Podstęp (Instynkt) lub 
Podstęp (I). Ta pula jest zasobem, z którego postać czerpie siłę dla tej 
zdolności. Może być użyta do zwiększenia szansy udanego wykorzystania 
zdolności. Niektóre efekty w grze odnoszą się do wszystkich zdolności, które 
są powiązane z konkretną pulą. 

Istnieją trzy zdolności wspólne dla każdej postaci. Są to zdolności wrodzone. 
Jako wyłącznie reaktywne nie mogą być używane, by zainicjować akcję. Mogą 
być użyte tylko do obrony postaci. Są to:
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 ɽɽ Wytrzymałość (Wigor) Jest to zdolność twojej postaci do parcia 
do przodu i wytrwania pomimo bólu i zmęczenia. Jest używana do 
sprawdzenia granic wytrzymałości ciała i sprawności twojej postaci.
 Reakcjaɽɽ  (Instynkt) Mierzy szybkość umysłu i ciała postaci. Dotyczy 
to zarówno tego, jak szybko postać coś zauważy, ale też szybkości jej 
poruszania się.
 Siła Woliɽɽ  (Rozsądek) Jest używana, by zapobiec naturalnym i 
nadnaturalnym przymusom i potrzebom. Obejmuje to też aspekt 
fizyczny - Siła Woli będzie, na przykład, użyta, by postać mogła pozostać 
niewzruszona podczas tortur natomiast Wytrzymałość będzie użyta, by 
sprawdzić, jak długo może pozostać przytomna w trakcie ich trwania.

Wszystkie inne zdolności są wybierane i aktywnie używane przez postacie. 
Większość zdolności będzie uważana za zdolności otwarte, co oznacza, że 
każda postać może ich używać nawet bez posiadania umiejętności. Niektóre 
jednak będą zdolnościami zamkniętymi wymagającymi spełnienia pewnych 
warunków. Wymogiem będzie zazwyczaj rasa postaci albo kultura, w której 
postać się wychowała.

Zdolności są stopniowane przymiotnikami i mogą mieć następujące 
poziomy: Niekompetentny, Kompetentny, Doświadczony, Mistrzowski i 
Arcymistrzowski. Przymiotniki określają wartość używaną w rzucie.

Stopnie zdolności
Niekompetentny 0
Kompetentny 1
Doświadczony 2
Mistrzowski. 3
Arcymistrzowski 4

Sposób rozstrzygania będzie omówiony później, ale podstawa tego, co 
powinieneś wiedzieć, to:

Nie posiadając zdolności (Niekompetentny), możesz próbować działań 
podlegającym tej zdolności, ale zazwyczaj próba skazana jest na porażkę. 
Odniesiesz sukces w mniej więcej dwóch z pięciu prób.

Będąc Kompetentnym w danej dziedzinie, jesteś w stanie na poważnie 
używać swojej umiejętności. Będziesz odnosił sukces w ponad połowie 
przypadków. Powinny ci się udać się trzy spośród pięciu prób.

Postacie



8

cień dni minionych

Jako Doświadczony odniesiesz sukces prawie zawsze – przynajmniej w 85% 
przypadków.

Jako Mistrz masz minimalną szansę, że Ci się nie powiedzie.

Arcymistrz nie zawiedzie dosłownie nigdy.

Trzeba jednak zauważyć, że nawet ktoś bez zdolności może pokonać 
Arcymistrza. Szanse są minimalne, ale zawsze warto spróbować.

Sekrety
Sekrety to specjalne zdolności, których postać może się nauczyć, by wzmocnić 
własne umiejętności. Są one zazwyczaj nadnaturalne, czasem magiczne, ale 
zawsze lepsze od normalnych. Do użycia Sekretów należy normalnie wydać 
punkty z puli, co oznacza, że Sekrety mogą zostać wykorzystane ograniczoną 
ilość razy, zanim pula nie zostanie odświeżona.

Sekrety najlepiej wyjaśnić z pomocą przykładu:

Sekret Ukrytej Kieszeni
Postać jest doświadczona w chowaniu przedmiotów przy sobie. 
Nieważne, jak dokładnie postać została przeszukana, może skutecznie 
ukryć niedrogi, mały (wielkości dłoni) przedmiot przy udanym rzucie 
na zdolność Podstęp. Nie ma potrzeby, by gracz miał wcześniej ten 
przedmiot wypisany na karcie. 
Koszt: 1 punkt Instynktu.

Podobnie jak ze zdolnościami, istnieją otwarte i zamknięte Sekrety.

klucze
Klucze to podstawowa metoda podnoszenia zdolności postaci. Są to cele, 
więzi emocjonalne lub przysięgi złożone przez postać . Wprowadzając je do 
fabuły gracz otrzymuje punkty doświadczenia (PD), które może wykorzystać, 
by rozwinąć postać, powiększyć pule i zdolności lub nauczyć się nowych 
Sekretów i Kluczy.

Ponownie, przykład lepiej to zilustruje:

Klucz Sumienia
Twoja postać ma słabość do udzielania pomocy bezbronnym. 

 Dostaniesz ɽɽ 1 PD za każdym razem, gdy twoja postać pomoże komuś, 
kto nie może pomóc sobie sam. 
 Dostaniesz ɽɽ 2 PD za każdym razem, gdy twoja postać obroni kogoś, kto 
jest w niebezpieczeństwie i nie może obronić się sam. 
 Dostaniesz ɽɽ 5 PD za każdym razem, gdy twoja postać pomaga komuś w 
kiepskiej sytuacji i zmienia jego życie tak, że teraz będzie w stanie sam 
sobie pomóc.

Oferta: Zignoruj prośbę o pomoc.

Oferta pokazana powyżej jest specjalną częścią Kluczy. Za każdym razem, gdy 
postać wykona akcję w nim opisaną, gracz może (choć nie musi) wymazać 
Klucz i dostać 10 PD. Po skorzystaniu z oferty postać nie może ponownie 
mieć tego samego Klucza.

Inaczej niż w przypadku zdolności i Sekretów, liczba Kluczy, które może mieć 
postać, jest ograniczona. Postać nie może mieć więcej niż pięć Kluczy na raz.
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tWorzenie  
Początkującej  

PoStAci 
Tworzenie postaci jest jedną z najważniejszych części gry. Określasz w nim 
nie tylko, kim chcesz grać, ale także to, czego będzie dotyczyła fabuła. Poprzez 
wybraną przez siebie kombinację pomysłu na postać, rasę, kulturę i Klucze 
każdy gracz dodaje od siebie do tworzonej historii. 

koncepcja 
Do rozpoczęcia tworzenia postaci trzeba mieć pomysł. Koncepcja postaci 
nie może być jednak tworzona w próżni. Postacie muszą być stworzone z 
fantazją, by napędzały się wzajemnie, iskrzyło między nimi. Nie oznacza to, 
że wszystkie postacie muszą być podobne – tej samej rasy lub kultury czy też 
mają pochodzić tego samego miejsca.

Nie ma jednego ustalonego procesu wymyślania koncepcji, ale powinno się 
to robić w grupie i przyjemnej atmosferze. Dobrze, jeśli pod ręką będzie 
coś, co pomoże twojej wyobraźni rozwinąć skrzydła. Może to być kawa, 
piwo, muzyka lub coś innego. Rozmawiajcie ze sobą i nie traktujcie swoich 
pomysłów za jedynie słuszne. Warto korzystać z sugestii innych osób i 
samemu dawać swoje. Pamiętajcie, że tworząc postacie, tworzycie też sytuację, 
w której będziecie grali.

Na końcu tworzenia koncepcji postaci powinieneś mieć:

Pomysł na pochodzenie i rasę postaciɽɽ
Kilka zdań o tym, kim jest bohater i na czym mu zależy.ɽɽ
Krótki opis jego wyglądu.ɽɽ
 Imię. Nie jest rzecz opcjonalna. Wybierz imię, zanim przejdziesz do ɽɽ
następnych kroków.

Wiele gier fabularnych twierdzi, że powinno się mieć dokładny pomysł, kim 
będzie twoja postać jeszcze zanim zaczniecie grać. Nie sądzę, by było to aż 
tak potrzebne. Równie dobrze można odkrywać postać już w trakcie gry. To, 
co robiła wcześniej jest ciekawe, ale nawet takie szczegóły wypłyną w czasie 
gry lepiej niż przed samą grą. Czy pisarz oczekuje, że czytelnik zna dokładnie 
główne postacie przed przeczytaniem książki?

Powinniście wiedzieć tylko, jakiej rasy jest postać, skąd pochodzi i w czym jest 
dobra, a także, co może być dla niej ważne.

rasa 
Są cztery główne rasy w świecie Near. (Chodzi tu o rasy z oficjalnego settingu. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, by było ich więcej w waszej grze.) Przy wyborze 
rasy dla postaci trzeba zadać sobie następujące pytania:

Jakie przydatne zdolności i Sekrety mogę mieć dzięki tej rasie?ɽɽ
Jak ta rasa wpasuje się w kulturę, w której gramy?ɽɽ
 Jakie są relacje między tą rasą, a innymi wybranymi przez resztę graczy?ɽɽ
Co dla mnie znaczy ta rasa? Dlaczego chcę grać taką postacią?ɽɽ

Rasy do wyboru, tak jak inne elementy tworzenia postaci, są opisane w dalszej 
części podręcznika.

kultura 
Będziesz musiał wybrać kulturę, z której wywodzi się twoja postać. Pewnie 
jeszcze przed grą wybierzecie miejsce, w którym będzie rozgrywała się 
historia, więc wasze postacie będą prawdopodobnie pochodzić z tego kraju 
lub jego sąsiadów. Równie zabawne może być granie obcego w obcym kraju.  

Pule 
Kiedy masz już za sobą wymagające długich przemyśleń koncepcji postaci, 
rasy i kultury, zaczyna się zabawa z cyferkami. Zaczniemy od pul.

Rozdziel 11 punktów pomiędzy pule swojej postaci. Każda pula musi mieć 
przynajmniej 1 punkt z górnym ograniczeniem do 7. (Uwaga: to maksimum 

tworzenie Postaci
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obowiązuje tylko przy tworzeniu postaci. Później będzie można spokojnie 
przekraczać ten limit.)

zdolności 
Wszystkie postacie zaczynają z trzema wrodzonymi zdolnościami. Jedna 
będzie na poziomie Doświadczonym, jedna na Kompetentnym, a kolejna na 
Niekompetentnym.

Następnie wybiera się z opisu świata zdolności dostępne dla twojej postaci. 
Jedną na poziomie Doświadczonym i trzy na Kompetentnym. Dotyczy 
to tylko początkującej, nieobeznanej i nowej w świecie postaci. Jeśli grasz 
bardziej doświadczonymi bohaterami, będziesz miał możliwość dodania 
nowych zdolności lub rozwinięcia już istniejących.

Pamiętaj, że możesz używać wszystkich otwartych i zamkniętych zdolności 
ze swojej kultury na poziomie Niekompetentnym. Wypisz te, które uważasz 
za przydatne. Nie możesz używać zdolności z innych kultur, jeśli nikt ich Cię 
nie nauczył.

Sekrety i klucze 
Przed grą gracze mogą wybrać jeden Sekret i Klucz dla swoich postaci.

dalsze rozwinięcia 
Na samym końcu gracze dostają kilka rozwinięć dla swojej postaci. Jest 
to określone przez grupę przed grą, zależnie od tego jak silne mają być 
początkowe postacie. Standardowo jest dostępne 5. Czytaj dalej, by dowiedzieć 
się jak je wydawać.

rozwinięcia Postaci 
Podczas gry każda postać będzie zbierać punkty doświadczenia (PD) za 
osiąganie celów postaci oraz celów wyznaczonych przez Mistrza Gry dla danej 
historii. Te punkty doświadczenia są zamieniane na rozwinięcia, zazwyczaj 
po pięć PD za jedno rozwinięcie. Każde rozwinięcie, które dostaniesz, może 

być wydane w celu ulepszenia pul twojej postaci, jej zdolności, Sekretów lub 
Kluczy. Koszty znajdują się w tabelce poniżej.

Nie możesz rozwinąć tej samej rzeczy dwa razy pod rząd. Oznacza to, że 
nie możesz dwa razy pod rząd ulepszyć tej samej zdolności lub puli – trzeba 
najpierw zwiększyć coś innego. Ponadto nie możesz kupić dwóch Kluczy 
lub Sekretów pod rząd.

tabela rozwinięć 
Zmiana postaci Koszt w rozwinięciach

Kup nową zdolność na poziomie Kompetentnym 1
Zwiększ Zdolność z poziomu Kompetentnego 
na Doświadczony 2

Zwiększ Zdolność z poziomu Doświadczonego 
na Mistrzowski. 3

Zwiększ Zdolność z Mistrzowskiego 
na Arcymistrzowski 4

Dodaj punkt do puli (do 10) 1
Dodaj punkt do puli (gdy masz już 10 lub więcej) 2
Dodaj nowy Sekret (Musi cię nauczyć ktoś,  
kto go zna) 1

Dodaj nowy Klucz 1
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PrzykłAdoWe 
PoStAcie

Violet (Początkująca)
Koncept: Kobieta z włócznią która wyruszyła w poszukiwaniu przygód

Płeć: Kobieta

Rasa: Człowiek

Kultura: Khale

Rozwinięcia: 5

Pule: Wigor 4 Instynkt 5 Rozsądek 3

Umiejętności:
Doświadczona

Refleks (I), Walka Włócznią (W), Partyzantka (I)

Kompetentna
Siła Woli (R), Celowanie (W), Muzykalność (I), Atletyka (W)

Niekompetentna
Wytrzymałość (W), Więź z lasem (I), Łowiectwo (I),  
Pierwsza pomoc (R)

Sekrety:
Specjalizacji

Klucze: Żądzy krwi, Sumienia

Violet wyruszyła, by udowodnić, że jest więcej warta od mężczyzn. Jej sekret 
specjalizacji daje jej kostkę premii kiedy walczy włócznią z mężczyznami.

oliphant (Początkująca)
Koncept: Zakochany młody goblin

Płeć: Obojnak, ale uznajmy go za mężczyznę

Rasa: Goblin

Kultura: Maldor

Rozwinięcia: 5

Pule: Wigor 7 Instynkt 2 Rozsądek 2

Umiejętności:
Doświadczony

Wytrzymałość (W), Przystosowanie (W)

Kompetentny
Refleks (I), Wykrycie zamiarów (I), Przemiana (I), Oczarowanie(R), 
Wzmocnienie (I), Modlitwa (W)

Niekompetentny
Siła Woli (R), Destrukcja (W), Poszukiwanie (I), Darmozjad (I)

Sekrety:
Nałogu, Przystosowania, Naturalnego uzbrojenia, Przemiany żywej istoty

Klucze: Choroby

Oliphant przybył do Khale i spotkał kobietkę wojowniczkę, która z 
dziwnych powodów go fascynuje. Jest uzależniony od niszczenia rzeczy 
i jest zakochany w Violet. Posiada Kamienny toporek który zdaje 
+1 obrażeń.

Przykładowe Postacie
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Violet (Zaawansowana)
Koncept: Mściwa bogini

Rasa: Człowiek

Płeć: Kobieta

Kultura: Khale

Rozwinięcia: 25

Pule: Wigor 6 Instynkt 6 Rozsądek 3

Umiejętności:
Mistrzyni

Walka Włócznią (W),

Doświadczona
Refleks (I), Partyzantka (I), Podstęp (I), Pierwsza pomoc (R)

Kompetentna
Wytrzymałość (W), Siła Woli (R), Celowanie (W), Muzykalność (I), 
Atletyka (W), Łowiectwo (I), Savoir-Faire (I)

Niekompetentna
Więź z lasem (I), 

Sekrety:
Specjalizacji, Potężnego uderzenia, Oceny, Nazwania, Nazwania

Klucze: Żądzy krwi, Sumienia, Braterstwa

Violet opuściła swoje plemię, aby szukać lepszego miejsca do życia. Razem 
ze swoim przyjacielem, Oliphantem, podróżują poszukując przejawów 
niesprawiedliwości i walczą z nimi. Jej włócznia zadaje +2 obrażenia 
przeciwko mężczyzną (oprócz premii ze specjalizacji) oraz +2 do obrony, 
jeżeli broni swojego przyjaciela Oliphanta przed atakami.

oliphant (Zaawansowana)
Koncept: Czarownik o złamanym sercu

Płeć: Obojnak, ale uznajmy go za mężczyznę

Rasa: Goblin

Kultura: Maldor

Rozwinięcia: 25

Pule: Wigor 7 Instynkt 3 Rozsądek 3

Umiejętności:
Mistrz

Przystosowanie (W), Przemiana (I),

Doświadczony
Wytrzymałość (W), Wykrycie zamiarów (I), Wzmocnienie (I),

Kompetentny
Siła Woli (R), Refleks (I), Oczarowanie(R), Modlitwa (W),  
Destrukcja (W), Bójka (I), Złodziejstwo (I), Materiały wybuchowe (R)

Sekrety :
Nałogu, Przystosowania, Naturalnego uzbrojenia, Trójrożna magia: 
Przemiany żywej istoty, Trójrożna magia: Niewidzialnej dłoni, Trójrożna 
magia: Magicznego zarażenia, Trójrożna magia: Magicznej wytrzymałości

Klucze: Choroby, Nieodwzajemnionej miłości

Obecnie jest zafascynowany Księżycowym metalem. Jest nieszczęśliwe zakochany 
w Violet, która uważa go za całkiem miłego goblina. Próbuje zerwać ze swoim 
nałogiem niszczenia, przez co powoli staje się człowiekiem, Nadal posiada swój 
kamienny toporek, który teraz zadaje +2 obrażenia przeciwko Ammenitom.
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rozStrzygAnie
W grach fabularnych rozstrzyga się mechanicznie sytuację, w której postać 
podejmuje akcję o niepewnym wyniku. W TSoY, Cieniu Dni Minionych, 
prawie wszystkie zastosowania mechaniki to tak zwane rozstrzyganie 
konfliktu. To trochę mylące określenie. Przecież wszystkie gry rpg mają 
zasady na określanie wyników konfliktów?

To prawda. Jednak większość z nich dzieli konflikt na wiele małych kroków. 
Jeśli na przykład postać z kimś walczy, w niektórych grach każde uderzenie 
może być osobnym zadaniem, które musi zostać rozwiązane mechanicznie. 
W tej grze cała walka jest rozstrzygana od razu, a po tym opisujemy, jak 
się potoczyła. Sukcesy i porażki wciąż mają swoje miejsce w narracji, ale to 
mechanika określa wynik całego konfliktu.

test zdolności 
Sposób, w jaki określamy końcowy efekt, jest nazywany testem zdolności. 
Gdy wykonujemy akcję z nieoczywistym wynikiem, gracz musi określić 
podstawową intencję dla postaci i zdolność, której używa. (Nie musi mieć tej 
zdolności na karcie postaci, ale jak zobaczycie, jest to pomocne.) Nie jest to 
pełny opis akcji, ponieważ kostki zapewniają losowość pozwalającą określić 
graczowi, jak dobrze udało się działanie postaci. Po ustaleniu intencji gracza, 
określeniu stawki i wybraniu odpowiedniej zdolności wykonuje się test 
zdolności.

Test zdolności wymaga rzutu. Rzut wymaga specjalnych kostek, Fudge Dice, 
które można kupić w specjalistycznym sklepie lub przez internet. Zostały 
stworzone do gry zwanej Fudge i są sześciościenne - dwie ścianki mają znak 
plus, dwie są puste, a dwie są oznaczone jako minus. Jeśli ich nie posiadasz, 
bardzo łatwo można zrobić własny zestaw. Wystarczy wziąść czerwony i 
zielony pisak oraz kilka białych kości. Pokolorować dwie ścianki na czerwono 
i dwie na zielono. Brawo, właśnie masz kości do Fudge. Jeśli jeszcze do tego 
nie doszedłeś samemu, to ścianki z plusami to +1, puste to 0, a z minusami 

to -1, Jeszcze lepszy sposób na zrobienie swoich kostek do Fudge ze zwykłej 
kostki można znaleźć w artykule Jonathana Wattona “Baby’s First Fudge 
Dice” w sieciowym magazynie Fudge Factor.

Mamy już nasze dziwne kości. Dalej jest bardzo prosto. Rzuca się trzema 
kośćmi i dodaje je do poziomu zdolności używanej przez postać. Jak zapewne 
pamiętasz, każdy poziom zdolności ma przydzieloną wartość, której właśnie 
teraz używasz. Czyli postać, która ma poziom Kompetentny (1) w Bójce i 
uzyskała w rzucie dwa plusy oraz jeden minus, osiągnęła w sumie 2. To właśnie 
poziom sukcesu (PS). Jedna tylko zasada dodatkowa – wynik nie może zejść 
poniżej zera. To najniższy możliwy wynik, więc jeśli ktoś po zliczeniu otrzyma 
-1 lub niżej, wciąż będzie to po prostu zero.

Tak, jak każdy poziom zdolności ma swoją wartość, poziomy sukcesu mają 
swoje nazwy.

Nazwa służy tylko ułatwieniu opisania wyniku i nie ma wpływu na mechanikę. 
Minimalny sukces wystarcza do odniesienia sukcesu w dowolnej akcji  
na sesji.

tabela Poziomu Sukcesu

0. Porażka
1. Minimalny Sukces
2. Dobrze
3. Świetnie
4. Zdumiewająco
5. Legendarnie
6. Niebywale
7. Transcendencja 

koŚci Premii i kAry
Podczas, gdy poziom zdolności określa zakres zdolności twojej postaci, kości 
premii i kary są mechaniką pozwalającą na skrzywienie rezultatu w stronę 

rozstrzyganie
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jednego końca zakresu. Przy wykonywaniu testu zdolności kości premii, 
podobnie jak kości kary, są dodawane do liczby rzucanych kości. Rzuć trzema 
kośćmi Fudge z dodatkowymi kostkami premii i kary. Kiedy jest to tylko 
możliwe, kości premii i kary niwelują się nawzajem. Jeśli do rzutu dodawane 
są dwie kości premii i jedną kość kary, ostatecznie rzuca się tylko jedną 
dodatkową kość premii.

Po rzucie, usuń liczbę kości równą liczbie rzucanych kości kary, zaczynając 
od plusów. Jeśli skończą się plusy, usuwaj puste, a następnie minusy. Kości 
premii działają w drugą stronę, usuwa się najpierw minusy, potem puste, a na 
końcu plusy. W skrócie – kości kary zabierają najlepsze wyniki, a kości premii 
zabierają najgorsze wyniki.

Gracze mogą zawsze poświęcić jedną punkt z puli powiązanej ze zdolnością, 
aby dostać kość premii przy teście zdolności. Nie możesz jednak w ten sposób 
uzyskać więcej niż jedną kość premii na rzut.

koŚci nAgrody 
Na początku każdej sesji każdy grający, wliczając w to Mistrza Gry, otrzymuje 
ilość kości nagrody równą liczbie osób przy stole. W dowolnym momencie 
gry, którakolwiek z tych kości może być przekazana innemu graczowi jako 
kość premii do obecnego testu zdolności. Jest to używane zazwyczaj, gdy 
postacie próbują zrobić coś bardzo niebezpiecznego lub też gracz opisuje 
intencje postaci w sposób podobający się innym przy stole.

Kości nagrody są ważną częścią gry i nie powinno się o nich zapominać. 
Zachęcają do współpracy tak pomiędzy graczami, jak i ich postaciami.

rozwinięcie testu 
zdolności 

Test zdolności jest podstawą całej mechaniki i to właśnie na nim, elemencie 
losowości, służącym do rozstrzygania od razu całych scen, oparte są wszystkie 
inne jej elementy.

zAkreS teStu zdolnoŚci
Każdy test zdolności w grze może być opisany w kategorii zakresu. Termin 
ten odnosi się do wszystkich możliwych wyników testu zdolności. Kiedy gracz 
rzuca trzema kośćmi Fudge, rezultaty od -3 do +3 plus powiązana zdolność 
postaci zawsze określają zakres testu. Widać, że niekompetentna postać (0) ma 
zakres o rezultacie nie lepszym niż Świetnie (3), a postać z Arcymistrzostwem 
(4) nie może zawieść. Wiąże się z tym założenie średniego wyniku dla 
każdego poziomu zdolności. Ponieważ zero jest najbardziej prawdopodobnym 
wynikiem każdego rzutu trzema kośćmi Fudge, niekompetentne postacie 
najpewniej nie zdadzą testu . Postacie zazwyczaj nie osiągną sukcesu w akcji, 
dopóki nie będą miały zdolności na poziomie Kompetentny (1).

Zakres wydaje się prostym pomysłem i taki jest. Jest także bardzo ważny. 
Zauważ, że nawet postać bez zdolności ma szansę na pokonanie Arcymistrza, 
chociaż bardzo małą. To celowe założenie. W tym systemie twoja postać jest 
ograniczona w tym, jak dobrze powiedzie się jej zadanie, ale zawsze może 
wyjść jej na tyle dobrze, że pokona przeciwnika.

intencjA, inicjAcjA,  
WykonAnie i efekt

Chociaż test zdolności wydaje się bardzo prosty, to jest w nim więcej niż wydaje 
się na pierwszy rzut oka. Za każdym razem, gdy twoja postać podejmuje 
akcję, składają się na nią cztery kroki – Intencja, Inicjacja, Wykonanie i Efekt. 
Można je rozbić w ten sposób:

Intencja 
Gracz określa, co zamierza zrobić jego postać. Nie wydarzył się jeszcze żaden 
ruch lub działanie. Intencja i jej konsekwencje może być omówiona przez 
grających i zmieniona. Na tym etapie muszą muszą być ustalone stawki dla 
akcji - co mogę zyskać, a co stracić?

Inicjacja
Gracz ostatecznie decyduje się na działanie postaci i nie można już 
wprowadzić żadnych zmian. Kości zostają rzucone.
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Wykonanie
Postać kończy swoją akcję. Gracz dodaje wynik rzutu do zdolności postaci, 
aby określić poziom sukcesu.

Efekt
Gracze i Mistrz Gry określają, jaki jest efekt zadania, niezależnie od tego, czy 
się udało, czy też nie

Na razie wygląda to na wiele pracy przy każdym rzucie kośćmi. Zazwyczaj 
jednak wszystko dzieje się się szybko, bez myślenia nad kolejnymi krokami. 
Gracz ogłasza – Moja postać chce coś zrobić. - Rzuca kośćmi. Każdy patrzy, 
jak postać sobie poradziła i następuje decyzja na temat tego, co się wydarzyło.

Powodem, dla którego przedstawiłem te cztery kroki jest to, iż jeśli nie myśli 
w tych kategoriach, można wywołać niezdrową atmosferę pomiędzy graczami, 
a MG. Wyobraźcie sobie gracza, Joe, mówiącego – Jack, moja postać, tnie 
księdza mieczem w korpus. - Podążając czterema krokami zdacie sobie 
sprawę, że nic z powyższego się jeszcze w fabule nie wydarzyło. Joe po prostu 
mówi, co chciałby zrobić. (Chociaż technicznie niepoprawnie, ponieważ 
określił swoją intencję jako fakt. Jest to powszechny sposób ogłaszania intencji 
w grach fabularnych.)

Kontynuując przykład, co by się stało, jeśli MG nie zrozumiał dokładnie 
podziału na czterech kroki? Może uznać, na przykład, za inicjację i w chwili, 
kiedy Mistrz Gry stwierdza – Kapłan chwyta czarną buławę – Joe mógłby 
chcieć, by jego postać, Jack, wycofał się. Jeśli jednak MG pomyśli, że powyższe 
stwierdzenie było inicjacją, Joe nie może już tego zrobić i może zdenerwować 
się na MG za ukrycie informacji o tym, że kapłan miał broń.

Co w sytuacji. kiedy grupa będzie zdezorientowana odnośnie efektu? Jeśli 
rzut Joego jest udany, taka grupa może pomyśleć, że ogłoszenie intencji Joe 
odnośnie działań Jacka jest dokładnie tym, co się wydarzyło. Niekoniecznie. 
Wynik rzutu i decyzje grających mogą prowadzić do innego efektu.

Chodzi o to, aby wszyscy przy stole rozumieli sytuację, w której znajduje się 
postać wykonująca akcję. O ile pierwsza czy druga sesja mogą wychodzić 

rozstrzyganie
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trochę wolniej z powodu ścisłego pilnowania powyższych zasad, to płynność 
gry zwiększy się w chwili, gdy wszyscy gracze się do nich przyzwyczają.

tyPy teStóW zdolnoŚci  
i ich dziAłAnie

Chociaż test zdolności jest podstawą mechaniki i wiążę grę w jedną całość, to 
posiada kilka form, z których każda dodaje kolejną warstwę zasad.

Pierwszy i najprostszy typ to prosty test zdolności. Używa się go, gdy gracz 
chce, aby jego postać wykonała działanie, któremu nikt się nie sprzeciwia. Dla 
prostego, nieoponowanego, testu zdolności i wszystkich jego odmian trzeba 
wykonać trzy kroki. 

Gracz najpierw określa intencję postaci, zaś Mistrz Gry ustala stawkę. 
Intencja powinna być prosta. Pieter zamierza wspiąć się na głaz jest dobrym 
przykładem. Mistrz Gry może odpowiedzieć – Jeśli ci się powiedzie, Pieter 
znajdzie się na głazie. - To dość oczywiste. Zazwyczaj rezultaty sukcesu będą 
jasno wynikać z tego, co powiedział gracz. Rezultaty porażki są określane 
przez MG i graczy. W tym przypadku, porażka może oznaczać że Pieter nie 
znajdzie się na skale, ale może też oznaczać coś gorszego. Mistrz Gry może 
spokojnie stwierdzić – To wielki głaz. Jeśli ci się nie uda, Pieter spadnie i 
połamie kości. – Ważne jest, by stawki zostały wcześniej ustalone.

Drugi krok to określenie okoliczności. W tym miejscu kości premii i kary 
wchodzą do gry. Postacie mogą mieć kości premii lub kary ze względu na 
aktywne Sekrety, wydane pule lub odniesione rany czy też Kości Nagrody, jak 
jest to opisane poniżej. Dodatkowo, do kości premii i kary wynikających z 
zasad, Mistrz Gry może przydzielić jedną lub dwie kości kary do każdego testu 
zdolności. Jedna kość kary może być przydzielona, jeśli okoliczności sprawiają, 
że zadanie jest bardzo trudne lub postać jest nieodpowiednio wyposażona. 
Przykładem niech będzie sytuacja, kiedy postać próbuje wspiąć się na ścianę 
skalną. Nie zostanie jej przydzielona kość kary, gdy mży, jest ciemno lub 
chłodnawo, ale MG może ją dać, gdy wieje lodowaty wiatr, a rzęsisty deszcz 
leje się z nocnego nieba. Jeśli wspinający się będzie chciał wejść na urwisko, 

co zazwyczaj wymaga karabińczyków i raków, podczas gdy on ich nie posiada, 
również może otrzymać kość kary. Dwie kości kary mogą zostać przydzielone 
przy najgorszych możliwych okolicznościach. Znakiem do dania dwóch kości 
kary jest opis okoliczności wywołujący u gracza potoki przekleństw. Mowa 
tu o naprawdę paskudnych okolicznościach – gradobicie i huraganowy wiatr 
szarpiący bohaterem wspinającym w kompletnych ciemnościach.

Trzeci i ostatni krok to właściwe rzucenie kostkami. Jeśli poziom sukcesu jest 
równy lub większy niż poziom trudności (1), postaci udało się zamierzone 
działanie. Grający patrzą na poziom sukcesu i określają w jaki sposób postać 
wykonała akcję określoną w intencji.

Następnym typem testu zdolności jest rywalizacja. Ma miejsce wtedy, gdy 
dwie lub więcej postaci próbują wykonać takie samo działanie, ale każda 
z nich chce je wykonać lepiej i szybciej. Stosuje się tu wszystkie zasady ze 
standardowego testu zdolności, lecz dodatkowo określane są warunki 
zwycięstwa: test dotyczy wyścigu – zwycięzca był najszybszy, polega na 
skomponowaniu piosenki – zwycięzca ułożył najlepszą. Powinno to być 
dość oczywiste, ale Mistrz Gry i gracze mogą wspólnie zdecydować, jakie są 
warunki zwycięstwa, jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości.

Wszyscy gracze rywalizujących postaci wykonują test zdolności. Po rzucie 
każda postać, która odniosła sukces, zdała test, a poziom sukcesu służy do 
określenia odpowiedniego efektu. Postać gracza o najwyższym wyniku 
wykonała zadanie najlepiej i najszybciej, a pozostałe miejsca na podium są 
określane zależnie od wyników rzutów graczy. W przypadku remisu, wyczyny 
postaci są tak podobne pod względem jakości i szybkości że nie sposób 
spośród nich wyłonić zwycięzcę. Mogą albo uznać remis lub też, jeśli gracze 
lub MG tego chcą, mogą rzucić ponownie, by określić zwycięzcę.

Ostatnim typem testu zdolności jest test przeciwstawny. Ten test, 
najpowszechniejszy w rpg, ma miejsce, gdy dwie postacie próbują zrobić 
rzeczy, które wzajemnie się wykluczają. Na przykład:

Postać chce ciąć mieczem drugą, robiącą unik.ɽɽ
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 Postać chce wyciągnąć informację wykręcając rękę innej postaci, ta zaś ɽɽ
próbuje przetrzymać ból i milczeć.
Postać podkrada się do drugiej, będącej na warcie.ɽɽ
 Postać proponuje innej igraszki w łóżku, podczas gdy ta próbuje ɽɽ
odmawiać sobie przyjemności cielesnych.

W teście przeciwstawnym stosuje się wszystkie normalne zasady testów 
zdolności. Dwaj zaangażowani gracze wykonują swoje testy zdolności i 
porównują wyniki. Wyższy wynik wygrywa. W przypadku remisu, przegrywa 
inicjujący test.

W narracji testu przeciwstawnego brany jest pod uwagę poziom sukcesów 
obu graczy. W celu ustalenia ostatecznego wyniku, używa się poziomu sukcesu 
zwycięzcy, ale uwzględnia się wysiłki przegranego. Przykład:

Violet, postać grana przez Kim, próbuje powalić na kolana Lorego, postać 
Wilhelma, poprzez dziki atak mieczem. Po rzucie, Kim osiągnęła poziom 
sukcesu Zdumiewający (4), a Wilhelm ma poziom sukcesu Wspaniały (3). 
Konflikt wygrywa Kim, ale Lore wykonał świetny blok. Akcja jest opisana 
jako: Violet unosi miecz i wykonuje brutalne cięcie w dół, celując w dolną 
część nogi. Lore, oczekując ataku, zasłania się tarczą, ale miecz się przez nią 
przebija. Tarcza powodowana siłą uderzenia uderza w golenie upadającego 
Lorego.

Pokonany gracz musi dostosować się do intencji wygranego, nawet jeżeli było 
to Zabijam tą żałosną postać. Jednak nie jest to do końca prawdą. Co by to 
była za gra, gdyby postać mogła zginąć z powodu jednego rzutu kośćmi? Aby 
zobaczyć, jak wyciągnąć postać z nieciekawych sytuacji, przeczytaj rozdział o 
Zmaganiach.

użyWAnie kilku zdolnoŚci  
nA rAz

Jeśli chcesz, by twoja postać wykonała złożoną akcję wykorzystującą 
dwie zdolności, zdecyduj wraz z Mistrzem Gry, która zdolność jest 
najodpowiedniejsza do akcji, a która drugorzędna. Drugorzędną zdolność 

sprawdza się jako pierwszą, a uzyskane poziomy sukcesu są wykorzystane 
jako kości premii przy drugim teście zdolności. Grający muszą zdecydować, 
co się dzieje w przypadku, gdy pierwszy test się nie powiódł. W niektórych 
sytuacjach drugi test nadal może być wykonywany, w innych test będzie 
wykonywany z kością kary. W jeszcze innych drugi test nie będzie mógł 
zostać wykonany.

Postać próbuje odciąć rzemień przy pasie strażnika i zabrać jego klucze - 
używa Sztuki Ostrza do odcięcia rzemienia i Podstępu, by chwycić klucze, 
pozostając niezauważonym. Chociaż używa Sztuki Ostrza, aby wyswobodzić 
klucze, najważniejsza jest część akcji wykorzystująca Podstęp. Gracz wykonuje 
test zdolności Sztuki Ostrza. Jeśli się powiódł, poziomy sukcesu zamieniają 
się w kości premii przy teście Podstępu. Jeżeli zaś nie, klucze nadal wiszą przy 
pasie strażnika i nie można podejść do testu Podstępu.

Inna postać korzysta z Wiedzy o zwierzętach, by podejść do dzikiego 
niedźwiedzia nie będąc przez niego zaatakowanym. Aby sobie w tym 
pomóc, użyje Łowiectwa - będzie próbować przypomnieć sobie, co lubią 
jeść niedźwiedzie i znaleźć niedźwiedzi przysmak. Test zdolności Łowiectwa 
jest drugorzędny. Gdy się powiedzie, doda kość premii do testu Wiedzy o 
zwierzętach. Jeśli nie, nie wynikną z tego komplikacje. Po prostu postać będzie 
musiała podejść do niedźwiedzia bez podarunku w postaci jedzenia.

zmagania
Proste testy zdolności są dobre i sprawiają że rozwiązanie konfliktu jest 
szybkie i bezbolesne. Jednak czasami, dla większego dramatyzmu, potrzeba 
czegoś bardziej brutalnego, skupiającego się na sytuacji. W TSoY jest to 
rozwinięty system konfliktów nazwany Zmaganiem. To wyjątkowa opcja 
dla graczy pozwalająca im nie tylko wyrwać się ze ciężkiej sytuacji, ale też 
skupiająca fabułę na tym, co ich w danym momencie interesuje.

Każdy gracz zaangażowany w konflikt może wejść w Zmaganie po 
przeciwstawnym teście zdolności. Zazwyczaj grający musi stosować się do 
rezultatu testu. Jednak, kiedy postać należąca do grającego nie będącego MG 

rozstrzyganie
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przegrywa w przeciwstawnym teście zdolności, może on nie zgodzić się z 
wynikiem. W zamian może zażądać Zmagania. Z drugiej strony, gracz może 
chcieć wejść w Zmaganie nawet, kiedy wygrał przeciwstawny test zdolności. 
W ten sposób nie tylko skupia się na wybranym elemencie konfliktu - to 
także jedyny sposób na trwałe zranienie lub pozbycie się ważnych postaci 
kontrolowanych przez Mistrza Gry.

Mistrz Gry nie może używać Zmagań. Może to sugerować, jednak decyzja o 
deklaracji zależy od gracza zaangażowanego w konflikt.

W chwili, gdy gracz deklaruje, że wybiera Zmaganie, akcja, zamiast szybkiego 
rozstrzygnięcia konfliktu, rozbija się na wymiany ciosów. Może to być 
nazwane rozstrzyganiem na poziomie pojedynczych akcji. Bardzo ważne 
jest, by obie strony konfliktu upewniły się, że ich intencje i cele są jasne i 
dobrze określone. Intencja powinna być wyraźna, ale powinna też pozwalać 
na podjęcie różnorodnych akcji do osiągnięcia celu. Dobre przykłady intencji 
to: przegonić przeciwników z pola bitwy, zawstydzić szlachcica przy jego 
znajomych lub pokonać tego kolesia w grze na gitarze.

Po określeniu intencji każdy, kogo postać jest zaangażowana w konflikt, 
powinien określić jedną akcję dla tej wymiany. Na tym etapie akcje mogą być 
zmieniane i wszystko, nawet akcje ukryte przed postaciami, jest omawiane 
otwarcie. (W Trollbabe Rona Edwardsa jest to nazwane 

etapem ustaleń. Będę używał tego określenia i w TSoY.) Podczas tego kroku 
trzeba ustalić, jak i na kogo wpływają podejmowane działania. Mogą one być 
określone jako krzyżowe lub równoległe. Chodzi o to, iż:

Krzyżowe akcje wchodzą sobie nawzajem w drogę. Jeśli działaniem Violet 
jest dźgnięcie Lorego włócznią, a Lorego przewrócenie Violet kopniakiem 
wymierzonym w nogi, to akcje są krzyżowe. Walczą ze sobą i utrzymanie 
przewagi jest tego częścią.

Równoległe akcje niekoniecznie wchodzą sobie w drogę. Powiedzmy, że 
Violet próbuje przekonać Lorego by dołączył do jej hałastry włóczęgów. Lore 
chciałby, żeby się zamknęła i gotuje dla niej obiad mając nadzieję, że zapach 

wykwintnego posiłku odwróci jej uwagę. Oboje mogą to robić w tym samym 
czasie, a zwycięzca na pewno będzie miał wpływ na przegranego, jednak w 
przypadku samych akcji widać, iż nie wchodzą sobie w drogę.

Istnieje jeszcze jeden typ działań - obronne. Można użyć odpowiedniej 
zdolności wrodzonej (Wytrzymałości, Reakcji lub Siły Woli), aby oprzeć się 
temu, co dzieje się z postacią. Nie da się w ten sposób zadawać ran, jednak 
wciąż jest to akcja krzyżowa.

Ważne, aby wcześniej odróżniać i wyraźnie określać, czy akcje są krzyżowe 
czy równoległe. Pierwsze Zmaganie może być trochę dezorientujące. Przy 
normalnym teście zdolności możesz oprzeć się komuś atakującemu twoją 
postać próbując go po prostu przekonać. Dzieje się tak, ponieważ rozstrzygany 
jest cały konflikt. W Zmaganiu jedyne rzeczy, które mogą powstrzymać 
atak na twoją postać, to kontratak lub blokowanie ciosu. Stawką rzutu jest 
pojedyncza akcja.

Gdy dwie strony konfliktu nie mogą się zdecydować co do swoich akcji i jedna 
strona zmienia swoje deklaracje w reakcji na działanie drugiej, powinien to 
rozstrzygnąć mg. Najlepiej, gdyby sami gracze porozumieli się między sobą. 
Jeśli nie jest to możliwe, strona chcąca akcji krzyżowej musi podjąć akcję 
obronną.

Po etapie ustaleń każdy wykonuje testy zdolności dla swoich działań. Jeśli 
jest to pierwsza akcja Zmagania, osoba, która wygrała przeciwstawny test 
zdolności i później je zainicjowała, dostaje ilość kości premii do swojej 
pierwszej akcji równą różnicy między wynikiem jej i przeciwnika. 

Gdy dwie postacie podejmują akcje przeciwko sobie (akcje krzyżowe), test jest 
przeciwstawnym testem zdolności. Przegrany w tym teście odnosi ranę równą 
różnicy pomiędzy poziomami sukcesu, zmodyfikowaną prawdopodobnie 
przez Sekrety i broń. Jeśli akcje są równoległe, obie strony odnoszą rany 
równe poziomowi sukcesu przeciwnika. W przypadku, gdy akcja jest obronna 
i podejmujący ją gracz wygra, otrzymuje wtedy kości premii do następnej akcji 
w ilości równej różnicy pomiędzy poziomami sukcesów.
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Po rzuceniu i rozstrzygnięciu akcji zaczyna się kolejny etap ustaleń. Cała 
procedura jest kontynuowana do momentu, w którym jedna ze stron się 
podda. Wtedy zwycięzca określa, w jaki sposób wypełnia się jego intencja. 
Jednak w Zmaganiu kryje się haczyk – gracz może w trakcie dowolnej 
fazie ustaleń ogłosić całkowitą zmianę intencji swojej postaci. Może to być 
zmiana z podkradam się do wrogów na zabijam wrogów, pobić królową w 
walce na słowa na uwieść królową lub nawet z pokonać tego kolesia w grze 
na gitarze na magicznie go uśpić. Po zmianie intencji może w trakcie tej tury 
podejmować tylko akcję defensywną.

Istnieje jeden wyjątek od zasady jednej tury koniecznej do zmiany intencji. Jeśli 
ty i przeciwnik jesteście w sytuacji patowej i mając akcje krzyżowe, wyrzuciliście 
ten sam poziom sukcesu, możecie oboje natychmiast zmienić intencje.

użyWAnie Więcej niż  
jednej zdolnoŚci

Każdy użycie zdolności w Zmaganiu jest akcją. Chcąc użyć zdolności, by 
dostać kostkę premii do następnego rzutu, nie możesz ani zadać obrażeń ani 
ich odnieść. To akcja krzyżowa bez efektu. Próba jej użycia jest niezwykle 
niebezpieczna, dopóki nie masz kogoś, kto cię obroni.

Nie zastępuje to w żaden sposób podjęcia akcji defensywnej w celu dostania 
kości premii do następnego rzutu.

zASkoczenie
W Zmaganiu nie ma miejsca na zaskoczenie. Może jednak ono do niego 
prowadzić. Jeśli postać działa przeciwko innej postaci, a ta nie zdaje sobie 
sprawy z sytuacji, gracz nie będzie mógł wykonać testu zdolności i się temu 
przeciwstawić. Nadal jednak liczy się to jako przeciwstawny test zdolności i 
gracz może ogłosić, że chce wejść w Zmaganie.

Jak już zostało już napisane, zwycięzca testu, który inicjował Zmaganie, dostaje 
ilość kości premii do pierwszej akcji równą różnicy pomiędzy poziomami 
sukcesu jego i przeciwnika. Wskazuje to na jego początkową przewagę.

PorAżkA i obrAżeniA
W TSoY „obrażenia” nie muszą odnosić się wyłącznie się do krwi, wnętrzności 
i okaleczeń ciała. Służy nie tylko do opisania postaci w fikcyjnym świecie, ale 
też do określenia możliwości wpływu gracza na sytuację. Obrażenia pojawiają 
się, kiedy gracz traci kontrolę nad postacią i może być pokazane w fabule jako 
jedna z poniższych rzeczy:

Zacięcia i sińceɽɽ
Zmęczenie, znużenieɽɽ
Zawstydzenie i zniszczona samoocenaɽɽ
Utrata koncentracji, woliɽɽ

Postać odnosi obrażenia, jeśli wyszedł rzut na akcję w nią wymierzoną. 
Podstawowa rana jest równa poziomowi sukcesu rzucającego gracza i może 
być modyfikowana przez Sekrety i broń. Trzeba tu powtórzyć – nie liczy 
się rodzaj wykonywanej akcji. Można równie dobrze odnieść obrażenia od 
uwodzenia, jak i od ciosu mieczem.

Porównaj poziom sukcesu z odpowiadającym mu polem w tabeli obrażeń 
na karcie postaci. Jeśli pole jest już wypełnione, zaznacza się kolejne 
niezaznaczone. Napisz obok tego pola Wigor, Instynkt albo Rozsądek zależnie 
od rodzaju zranienia, jakie postać odniosła. Jest to zazwyczaj określone przez 
pulę powiązaną ze zdolnością użytą, by ją zranić, ale może być wybrana inna, 
jeśli zgodzą się wszyscy zaangażowani w konflikt.

Pierwszy trzy poziomy obrażeń to Posiniaczony. Oznacza to, że przy 
następnym teście zdolności będziesz miał kość kary. Kości kary się sumują. 
Jeśli zostałeś posiniaczony dwa razy w trakcie jednej tury Zmagań, będziesz 
miał dwie kości kary. Poziom czwarty i piąty obrażeń oznacza, że twoja postać 
jest Ranna. Wszystkie zdolności powiązane z pulą, w której odniosłeś ranę, 
maja od tej chwili kość kary. Te poziomy obrażeń się nie kumulują. Można 
być rannym dwa razy w tej samej puli, ale wciąż będziesz dostawał tylko jedną 
kość kary. Poziom szósty zranienia oznacza, że twoja postać jest Złamana. 
Na tym poziomie obrażeń, chcąc podjąć jakiekolwiek działanie, musi wydać 
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punkt z puli przyporządkowanej do używanej zdolności. Otrzymuje też jedną 
kość kary do tej akcji.

Rana wyższa niż Złamany kończy Zmaganie zwycięstwem przeciwnika i 
zrealizowaniem jego intencji.

Gracz może w dowolnym momencie Zmagań zdecydować, że obrażenia 
przez niego odniesione są więcej niż wystarczające i po prostu się poddać. 
Jeśli gracz poddaje się w fazie ustaleń, wydarza się się to, co było intencją 
przeciwnika. Poddanie się, zanim przeciwnik zmieni intencję na coś bardziej 
śmiertelnego, to zazwyczaj dobry pomysł.

Po Zmaganiu postać otrząsa się z obrażeń. Oznacza to, że wszystkie obrażenia 
opadają w dół wypełniając najniższe poziomy. Jeśli miałeś na przykład na 
liczniku obrażeń zaznaczone poziomy drugi, trzeci i szósty, to opadną one 
po Zmaganiu do pierwszego, drugiego i trzeciego. Odnosi się to także do ran 
odniesionych przed nim. Opłaca się wpadać w kłopoty nawet wtedy, gdy byłeś 
już ranny.

Leczenie mechanicznie działa podobnie do zadawania obrażeń, ma jednak 
odwrotny efekt. Gdy ktoś testuje zdolność, by cię uleczyć (działa tak na 
przykład Pierwsza Pomoc i Porada), zdejmuje obrażenie równe osiągniętemu 
poziomowi sukcesu lub najwyższą ranę, jaką masz, jeśli poziom sukcesu jest 
wyższy. Jeśli wszystkie twoje obrażenia są wyższe niż poziom sukcesu, nie 
zostajesz uleczony. Postać leczona nie otrząsa się z ran w takiej sytuacji. Tylko 
jedna postać na scenę może próbować leczyć rannego.

Istnieje też inna metoda leczenia twojej postaci. Jest nią zdrowienie. 
Wydając ilość punktów z puli równą poziomowi rany, jaką odniosła postać, 
możesz usunąć to obrażenie. Punkty muszą być wydane z puli powiązanej z 
tą konkretną raną. Jeśli poziom obrażeń jest wyższy niż twoja maksymalna 
pula, możesz wydać kilka punktów, odnowić pulę i później wydać brakujące 
punkty. 

PrzykłAd zmAgAniA i obrAżeń
W przykładzie występuje dwoje graczy, Matt i Emily. Istotne statystyki ich 
postaci to:

Postać Emily - Tela, zabójczyni z Zaru. Jej aktualne pule to Wigor 2, Instynkt 
3 i Rozsądek 1. Jej zdolności to Reakcja: Mistrzowski, Podstęp: Mistrzowski, 
Oszustwo: Kompetentny i Walka nożem: Doświadczony.

Postać Matta - Gael, szlachcic z Ammeni. Jego pule to Wigor 5, 
Instynkt 2, Rozsądek 3. Zdolności to Reakcja: Doświadczony, Wyczucie 
niebezpieczeństwa: Doświadczony, Bieganie: Kompetentny i Wężowe Ostrze: 
Arcymistrzowski.

W chwili, gdy zauważa go Tela, Gael idzie aleją. Zabójczyni postanawia go 
śledzić. Emily mówi - Chcę, aby się do niego Tela podkradła. - Wykonuje 
sporny test zdolności korzystając z Podstępu przeciwko Wyczuciu 
niebezpieczeństwa Gaela i wyrzuca -1 do jego 0, co daje poziom sukcesu 2 
do PS 2. - Pieprzyć to – mówi Emily i wykorzystuje punkt Instynktu, aby 
dorzucić kość premii. Matt też ma taką możliwość, jednak chce zachować 
swoją pulę Instynktu na później. Nie ma w niej zbyt dużo punktów. Emily 
wyrzuca 0, co daje jej poziom sukcesu 3 - Świetny sukces!

Do tego momentu sytuacja była rozstrzygana jednym testem. Zgodnie z nim 
Emily wygrała i Tela podkradnie się do Gaela, co da Emily trzy kości premii 
do wykorzystania na akcję wykorzystującą zdobytą przewagę. Mattowi się to 
nie podoba. Chce, by jego postać znalazła się z dala od tego miejsca i Teli. 
Stwierdza - Nie ma mowy. Nie akceptuję tego wyniku. Czas na Zmaganie. 
Moim celem jest, by Gael zauważył Telę i uciekł jak najdalej. - Emily decyduje 
się na pozostanie przy swojej intencji i skradanie się za Gaelem.

Podczas fazy ustaleń, Matt mówi – W porządku, Gael zatrzymuje się na 
chwilę i sprawdza okolicę. Z jakiegoś powodu przechodzą mu ciarki po 
plecach. - Zauważ, iż Gael wie, że coś jest nie tak. Dzieje się tak, gdyż Matt 
nie zgodził się z wynikiem zwykłego testu zdolności. Zauważ też, że Matt ma 
wolną rękę w narracji działań Gaela tak długo, jak mieści się to w granicach 
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jego intencji. Emily, pewna zdolności swojej postaci, mówi – Będę, pozostając 
w cieniu, powoli skradać się przy ścianie w jego kierunku.- Wykonywany 
jest kolejny rzut na Wyczucie niebezpieczeństwa Gaela i Podstęp Teli. Matt 
wygrywa ten test, PS 3 (Świetnie) do PS 2 (Dobrze). Tela odnosi ranę na 
poziomie 1. Jest Posiniaczona.

Matt stwierdza - Aha! Gael zauważył błysk w ciemnościach i zaczyna szybko 
się od niego odsuwać. - Emily pyta Mistrza Gry – Jeśli rzucę kamieniami w 
innym kierunku, żeby zmylić Gaela, to czy mogę je liczyć jako broń +1 do 
obrażeń? Chcę go zmylić odnośnie mojej lokacji. - MG zgadza się i Emily 
mówi - Tela zbiera kilka kamyków z ziemi i rzuca je przed Gaela, żeby go 
oszukać. - Jej Oszustwo jest dość niskie, więc wydaje jeden punkt Rozsądku, 
by dostać kość premii, która usuwa kość kary za bycie Posiniaczoną. Udaje 
jej się, pobija test zdolności Wyczucie niebezpieczeństwa Matta mając PZ 4 
(Zdumiewająco) do jego PS 2 (Dobrze). Z bronią +1, jest to rana na poziomie 
3 dla Gaela.

Matt jest teraz w kłopotach. Stwierdza – Gdy Gael idzie do przodu, 
zaniepokoił go jakiś dźwięk i obrócił się, wyglądając na zdezorientowanego, 
ale otrząsa się z tego. - Emily mówi radośnie - Widząc zdezorientowanie 
Ammenity, Tela rzuca się i turla wzdłuż alei, aby znaleźć się za nim. - Matt 
jest zmartwiony, ale ma nadzieję, że kości będą po jego stronie. Mówi – Gael 
obraca się i szuka intruza. - W ramach ostrożności wydaje punkt z puli 
Instynktu dla kości premii. Rzucają i ma PS 3 (Świetnie). Niestety, kości 
wybrały Emily, która wyrzuca +3. Ma w sumie PS 6 - Niebywały sukces! 
To rana na poziomie 3 dla Gaela, ale ma już na karcie takie obrażenia, więc 
to obrażenie na poziomie 4. Gael jest teraz Ranny na Instynkcie i ma kość 
kary dla wszystkich zdolności, które go używają, włączając w to Wyczucie 
niebezpieczeństwa. - Cholera – mamrocze – Zmieniam intencję. Gael po 
prostu próbuje uciec i uniknąć niebezpieczeństwa.

Emily uśmiecha się od ucha do ucha - Gdy Gael biegnie, Tela będzie 
przemykać się z cienia do cienia, zostając tuż za nim. - Rzucają, używając teraz 
Biegania Matta przeciwko Podstępowi Emily. Bieganie używa Wigoru jako 

puli, więc Matt nie musi dodawać kości kary za bycie Rannym na Instynkcie. 
Emily ponownie wygrywa. Jej rzut daje Dobry sukces do Znikomego Gaela, 
który dostaje obrażenia na poziomie 1. Emily opowiada - Tela porusza się 
tak szybko, że wychodzi przed Gaela, zanim ten cokolwiek zauważy. Próbując 
uciekać, stanie twarzą w twarz z zabójczynią.

Teraz kolej Matta, jednak Gael ma kość kary. Jeśli się teraz podda, Tela 
zapędzi go w kozi róg, a tego nie chce, szczególnie gdy jest jest już tak ranny. 
Patrzy groźnie – Gael biegnie tak szybko, jak potrafi. - Emily uśmiecha się – 
Zmieniam intencję na to, czy uda mu się uciec. - Matt dochodzi do wniosku, 
że może ją pokonać w wyścigu, więc rzuca na Bieganie, z kością kary, do 
Reakcji Teli. Emily może się w tej turze jedynie bronić, co nie pozwala jej 
na użycie Podstępu. Przy niskim rzucie Emily, Matt wygrywa, mając Dobry 
Sukces do jej Znikomego. Tela dostaje obrażenia na poziomie 1, ale już 
wcześniej je otrzymała, więc rana jest na poziomie 2, Posiniaczony.

W następnej fazie ustaleń Emily mówi – Koniec z tym. Chcesz znać moją 
intencję? Zabijam tego Ammenitę.

Matt jest teraz w nieciekawej sytuacji. Ma jednak plan. Może zmienić swoją 
intencję i wydać ostatni punkt Instynktu do obrony, gdy Tela zaatakuje 
Gaela w tej turze, a wie, że to zrobi. Jego Wężowe ostrze jest na poziomie 
Arcymistrza. Ma też broń +2 przeciwko mieszkańcom Zaru. To ryzykowne, 
ale jeśli podda się w tej rundzie, Gael umrze, podczas gdy może nastraszyć 
postać Emily zadając jej poważne rany w następnej turze. Mówi – Gael cofa 
się zaskoczony i przestraszony nagłym wyciągnięciem sztyletu. Zmieniam 
intencję. - Emily odpowiada na to – Wydaję punkt Wigoru. Tela bierze 
sztylet i dźga Gaela. - Sytuacja jest napięta, następuje rzut. PS 5 do PS 1, 
Matt przegrywa. Byłaby to rana na poziomie 4. ale ma już taką, więc będzie 
to piąty poziom obrażeń dla Gaela. Jest teraz Ranny zarówno na Instynkcie, 
jak i Wigorze i ciężko mu będzie z tego wybrnąć.

Oddychając ciężko, Matt mówi - Moja intencja to pokazać niewolnicy, gdzie 
jej miejsce. - Emily i Mistrz Gry patrzą na siebie, jakby chcieli powiedzieć 

rozstrzyganie
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„O co chodzi z tym represjonowaniem Zaru?” Matt pyta - Co Tela na to? - 
Emily uśmiecha się - Czas umierać. - Matt nie ma już punktów Instynktu, 
a potrzebuje ich do umiejętności Wężowe Ostrze. Nawet tej beznadziejnej 
sytuacji zachowuje nadzieję. Następują rzuty. Pomimo kości kary za bycie 
Rannym, Matt rzuca +2 i ma Niebywały sukces (6). Emily rzuca 0 i ma 
Dobry sukces. Byłaby to rana 4, jednak broń Matta zadaje dodatkowe +2 
mieszkańcom Zaru, co daje ranę na poziomie 6 – Tela jest Złamana.

Emily bez chwili wahania stwierdza - Poddaję się. Wolę, żeby ten gnojek 
pokazał mi, gdzie moje miejsce niż żebym umarła.

kiedy Wchodzić W zmAgAnie 
Za każdym razem, gdy coś nie idzie po twojej myśli, będzie cię kusiło 
Zmaganie. Nie zawsze będzie to dobry pomysł. Powinieneś na poważnie 
przeanalizować konflikt i swoją strategię.

Wchodź, jeśli ktoś pokona cię w teście zdolności, chociaż wszystko 
wskazywało, że przegra. W końcu szczęście mu się skończy. Podobnie, gdy 
przeciwnik miał dobry rzut ze względu na kilka kości premii. Nie będzie ich 
miał w Zmaganiu.

Zmaganie może być dobrym pomysłem, kiedy ktoś cię pokonał używając 
zdolności odmiennej od twojej, Obstając przy swoich zdolnościach w 
Zmaganiu, będziecie wykonywali akcje równoległe i oboje odniesiecie 
obrażenia. Jeśli możesz to zrobić szybciej niż przeciwnik, to opcja taka jest 
warta zaryzykowania.

Atakowanie w Zmaganiu kogoś lepszego w zdolności, jakiej zamierasz użyć, 
to kiepski pomysł. Mistrz w Przekonywaniu zgniecie Doświadczonego w 
kłótni przeniesionej do Zmagania.

Jeśli wydaje się, że masz przewagę w Zmaganiu, idź w akcje krzyżowe. 
Będziesz ranił przeciwnika, a sam pozostaniesz bez uszczerbku na zdrowiu. 
Podobnie, gdy sytuacja nie jest jasna, akcje równoległe gwarantują, że twój 
przeciwnik będzie dostawał rany i może się podda.

Skoro już przy tym jesteśmy, jeśli jesteś w Zmaganiu i wyraźnie widać, że 
na dłuższą metę przegrasz, to daj sobie spokój. Poddaj się. Niektórzy gracze 
chcą ciągnąc konflikt tak długo, aż postać odniesie maksymalną ilość obrażeń. 
Będą wtedy osłabieni w następnych scenach, co nie pomoże im dokonaniu 
zemsty czy ucieczce. Nie wpadnij w tę pułapkę.

kilkA PoStAci W konflikcie 
Łatwo ogarnąć sytuację, w której kilku zaangażowanych graczy wykonuje 
zwykłe testy. Jeśli postacie używają różnych zdolności, pomagając sobie 
nawzajem, będzie to rozegrane tak, jakby to jedna postać używała wspólnie 
tych zdolności. Zdecyduj, w jakiej kolejności mają być wykonywane testy, 
potem niech każdy gracz wykona rzut, a poziom sukcesu zostanie dodany 
jako kość premii do rzutu następnego. Podobnie do sytuacji z jedną postacią, 
porażka przy teście zdolności może oznaczać, że akcja nie może być 
kontynuowana, następny gracz musi wziąć kość kary do testu lub też testy 
mogą być kontynuowane bez kości kary.

Jeśli postacie używają tych samych lub bardzo podobnych zdolności, 
aby wspólnie wykonać zadanie, użyj powyższej metody z następującymi 
zastrzeżeniami:

 Porażka zawsze oznacza, że następny gracz dodaje kość kary do rzutu.ɽɽ
 Zawsze rzucajcie zaczynając od postaci z najwyższą zdolnością, aż do ɽɽ
postaci o najniższej zdolności.
 Jeśli Mistrz Gry przyzna kość kary ze względu na trudności, dotyczy ona ɽɽ
wszystkich rzutów.

Oznacza to, że postać o słabej zdolności może utrudniać wykonanie akcji, 
zamiast ją ułatwiać.

Mike, Wil i Susan będą chcieli, by ich postacie Mika, Wolf-Snarl i Skala 
próbowały wspólnie otworzyć zatrzaśnięte drzwi. Wszyscy używają Atletyki, 
próbując je wyważyć. Ich poziomy to: Wolf-Snarl, Doświadczony; Skala, 
Kompetentny; Mika, Niekompetentny.
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Wil rzuca i ma poziom sukcesu 2. Z dwiema kośćmi premii, Susan ma poziom 
sukcesu 3. W końcu, z trzema kośćmi premii, Mike rzuca 0, co z poziomem 0 
dla braku Atletyki u Miki, co daje poziom sukcesu 0 – Porażka.

Wolf-Snarl zawarczał - Z drogi, słabeusze. Sam złapał drzwi. Nawet z rzutem 
-1, Wolf-Snarl ma poziom sukcesu 1 i otwiera drzwi na oścież.

Co zrobić, gdy pozostaje już tylko Zmaganie, by określić zwycięzcę, a więcej 
osób chce włączyć się do zabawy? Standardowy sposób jest prosty - kiedy 
gracz ogłasza, że chce zacząć Zmaganie, każda postać w pobliżu może się 
dołączyć. Częścią deklaracji jest określenie, na kogo chcesz wpłynąć. Twoja 
postać może ranić tylko tę wybraną osobę, dopóki gracz nie zmieni intencji. 
Zmaganie nie kończy się, dopóki nie pozostała jedna stojąca o własnych siłach 
postać lub jeśli reszta graczy się nie poddała.

Metoda gestalt – grupowych Zmagań może być łatwiejszym i ciekawszym 
sposobem do rozstrzygnięcia podobnej sytuacji. Jeśli wszyscy z jednej strony 
konfliktu mają podobną intencję odnośnie drugiej strony i wszyscy używają 
podobnych zdolności i można użyć powyższych zasad dla grupowego testu. 
W trybie gestalt, każdy może wydać punkty z puli, by pomóc innej osobie. 
Odniesiona rana jest rozdzielana przez wygrywającą stronę dla jednego lub 
więcej przegranych. (Dotyczy to pojedynczego obrażenia. Na przykład rana o 
poziomie 4 może być raną na poziomie 2 dla jednego przegranego i ranami na 
poziomie 1 dla dwóch innych). Kiedy postać staje się Złamana, gracz wypada 
z grupowego Zmagania.

bronie i pancerze
Ach, bronie i pancerze - miłość każdego gracza, często wręcz fetyszyzowana 
część każdej gry fabularnej. W TSoY rana, jak pokazano wyżej, to ograniczenie 
zdolności postaci do osiągnięcia celu i nie zawsze jest tylko fizycznym 
cierpieniem i bólem. Broń zatem to nie tylko miecze, sztylety, pałki i im 
podobne narzędzia, a zbroja to nie pancerz noszony przez postaci. Wszystko 
może być użyte do ataku, choć nie w każdych okolicznościach.

Gdy używasz broni i twoja postać odniesie sukces w akcji, możesz dodać 
wartość broni do poziomu sukcesu. W przypadku porażki broń nic nie robi. 
Twój poziom sukcesu nie może być przy tym wyższy niż Niebywały (6) z 
powodu dodanego poziomu broni. Przy akcjach podejmowanych przeciwko 
twojej postaci pancerz odejmuje swoją wartość od poziomu sukcesu 
przeciwnika nie mogąc jednak obniżyć poziomu sukcesu poniżej Znikomego 
(1). W obu przypadkach, przedmioty mogą mieć wartości +1, +2 lub +3, które 
wynikają z tego, jak bardzo specyficzne są warunki zadawania obrażeń lub 
proponowanej ochrony.

Bronie i zbroje z +1 działają w konkretnych sytuacjach określonych przez 
podjętą akcję i użytą zdolność. Na przykład:

Miecz daje +1 w walce.ɽɽ
 Królewski herb dający +1 do obrony, gdy postać jest zaangażowana w ɽɽ
dyplomację.
Lutnia daje +1 do rany przy publicznych występach.ɽɽ

 Bronie i zbroje z +2 działają w konkretnych sytuacjach z określonymi typami 
osób, środowiska lub też innych ograniczeń. Na przykład:

 Maczuga, która daje +2 przeciwko “twardym” zbrojom jak pancerz lub ɽɽ
kolczuga.
 Pieczęć Maldoru, która zapewnia +2 do ochrony przed prawem w ɽɽ
Maldorze.
 Para rakiet śnieżnych, która zadaje +2 do ran podczas ścigania się na ɽɽ
pokrytych śniegiem terenach.

Bronie i zbroje +3 działają w niespotykanych sytuacjach lub przeciw 
konkretnym osobom. Na przykład:

 Sztylet wykuty, by zabił Potenate z Ammeni dodający +3 do rany przy ɽɽ
próbie zabicia tej konkretnej osoby.
 Urodzinowy immunitet dający +3 ochrony przy próbach skazania osoby ɽɽ
za przestępstwo popełnione przez nią w dniu jej urodzin.

rozstrzyganie
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 Gogle dodające +3 do ran podczas próby zobaczenia ruchu w czasie ɽɽ
zaćmienia.

Przedmiot może mieć więcej niż jeden wartość - trzy +1, dwa +2 i jedno +3, 
jednak tylko jedna z nich może być użyta w danym rzucie. 

Bronie i zbroje mogą pojawić się w grze na dwa sposoby. Mistrz Gry może 
zadeklarować odnośnie każdego przedmiotu w grze, że daje +1 rany lub 
ochrony w konkretnych sytuacjach. Na przykład, ktoś walczący mieczem z 
nieuzbrojoną postacią może mieć +1 ran do wszystkich ataków lub ktoś z 
sakwą złota może mieć +1 rany przy próbie wpłynięcia na kogoś. Ewentualnie, 
każdy gracz, korzystając z Sekretu Nazwania, może zadeklarować, iż jego 
ekwipunek ma określoną premię. Zakup taki musi zatwierdzić Mistrz Gry.

oświecenie Postaci
Oświecenie jest rezultatem Transcendentnego (7) poziomu sukcesu na 
teście zdolności. Wskazuje na bliski koniec historii postaci i daje graczowi 
grającemu tym bohaterem specjalne możliwości. Z tym rezultatem gracz 
może swobodnie sam opisać wynik rzutu korzystając przy tym lub też nie 
z pomocy innych graczy lub mg. Jeśli wynik pojawił się podczas Zmagania, 
konflikt jest natychmiast kończony. Gdy scena rozgrywa się za dnia, słońce 
w ciągu najbliższej godziny zostanie zaćmione przez księżyc. W przypadku 
nocy księżyc zostanie zaćmiony przez słońce.

Historia powinna natychmiast skupić się na oświeconej postaci. Dokonała 
właśnie wyczynu o którym jej kompani będą mówić do końca życia. Ten dzień 
należy do niej. Jej historia skończy się w ciągu 24 godzin w grze od momentu, 
gdy postać doznała oświecenia. Postać może umrzeć, przejść na emeryturę lub 
odejść w świetle zachodzącego słońca. Może też przejść całkowitą przemianę. 
Jej historia się skończy, a bohater już nie będzie brał udziału w fabule.

Nie oznacza to, że kampania się skończyła. Gracz może wprowadzić nową 
postać do gry, po tym jak obecna postać ją opuści. Ta postać może wejść do 
gry w czasie dnia oświecenia i przekazywać dalej legendę o postaci, która 
właśnie miała swój moment chwały.Zasady

zASAdy
zdolności

Każda zdolność w Cieniu Dni Minionych ma powiązaną ze sobą pulę, z której 
można wydawać punkty do uzyskania kostki premii przy użyciu tej zdolności. 
Należy to oznaczać w następujący sposób: Nazwa zdolności (Pula)

Wrodzone zdolnoŚci
Każda postać w grze posiada 3 wrodzone zdolności: odruchy oraz określenie 
możliwości psychicznych i fizycznych.

Wytrzymałość (Wigor)
To zdolność postaci do niepoddawania się pomimo bólu i zmęczenia. Jest 
używana przy sprawdzaniu siły lub kondycji fizycznej postaci.

Refleks (Instynkt)
To szybkość reakcji umysłu i ciała postaci. Przykładowo jak szybko postać coś 
zauważy lub jak szybko się porusza.

Siła Woli (Rozsądek)
Jest używana do obrony przeciwko wpływom zarówno naturalnym, jak i 
nadnaturalnym. Wlicza się w to też fizyczne odruchy. Siła woli zostanie użyta, 
gdy postać chce pozostać spokojna podczas tortur, natomiast Wytrzymałość 
zostanie użyta by sprawdzić, jak długo postać zostanie podczas nich 
przytomna. 

inne umiejętnoŚci
Pomimo tego, że TSoY posiada opisany świat i zawarte w nim gotowe 
zestawy zdolności i zasady do nich, nie powinniście nigdy zapomnieć o tym, 
że w waszej grze MG i gracze mogą tworzyć własne umiejętności, sekrety  
lub klucze.

Otwarte zdolności tworzone zgodnie z kilkoma prostymi zasadami:
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Są albo wrodzonymi umiejętnościami (Atletyka) albo mogą być łatwe do 
nauki. Zazwyczaj spełniają obydwa wymagania, jak np. wspomniane Atletyka 
albo Bójka.

Mają szeroki zakres zastosowań nie będąc przy tym przesadnie ogólnymi. 
Poruszanie się jest zbyt ogólne, lecz Wspinaczka na parkan zbyt szczegółowa. 
Walka będzie zbyt szeroka, zaś Walka Obusiecznym Mieczem ma zbyt wąskie 
zastosowanie.

Nie są specjalistyczną wiedzą, która ma zastosowanie tylko dla niektórych 
ludzi lub kultur. Takie zdolności są nazywane rasowymi lub kulturowymi i 
mają mocno ograniczone w użyciu możliwości.

Często pokrywają się z innymi zdolnościami, co jest jak najbardziej właściwe. 
Dwie zdolności mogą opisywać na różne sposoby styl, w jakim wykonywana 
jest podobna czynność.

Gotowe otwarte umiejętności są podane poniżej. Zapoznaj się z nimi, by 
wpaść na własne pomysły zdolności. Posortowano je w kategorie. Każdy 
może wziąć zdolności z dowolnej kategorii jednak dużym ułatwieniem będzie 
wybranie jednej lub dwóch grup określających twoją postać i wykupieniu 
większości umiejętności właśnie z nich.

zdolnoŚci ArtySty
Darmozjad (Instynkt)

Darmozjad służy do zdobywania darmowych posiłków oraz noclegów. 
Twoja postać nie może się wzbogacić dzięki tej zdolności, ale jest w 
stanie przetrwać nawet, gdy jest bez grosza.

Twórczość (Instynkt) 
Twórczość jest używana do malowania, rzeźbienia i innych dziedzin 
sztuki, w których tworzy się konkretne dzieło.

Gawędziarstwo (Rozsądek)
Gawędziarstwo jest używane przy wymyślaniu i opowiadaniu historii, 
wliczając w to ballady.

Muzykalność (Instynkt)
Muzykalność reprezentuje talent muzyczny i jest testowana, kiedy postać 
śpiewa lub gra na instrumencie. Nie odpowiada za pisanie tekstów 
piosenek. Do stworzenia naprawdę efektownego utworu potrzebne są 
zwykle Muzykalność i Gawędziarstwo.

zdolnoŚci rzemieŚlnikA
Targowanie (Instynkt) 

Targowanie jest używane do wynegocjowania najlepszej ceny za towar. W 
świecie Near system pieniężny nie istnieje, tak więc zdolność ta służy do 
uzgodnienia uczciwej wymiany towarowej. Pozwala też na ocenę jakości 
oraz wartości towaru.

Precyzyjne rzemiosło (Rozsądek) 
Precyzyjne rzemiosło używane jest do tworzenia wyrobów skórzanych, 
stolarstwa oraz innych, w których wymagana jest precyzyjna obróbka.

Proste rzemiosło (Wigor) 
Proste rzemiosło jest używane do łupania kamieni, kowalstwa, i innych 
zawodów, które wymagają dużej siły.

Skomplikowane rzemiosło (Rozsądek)
Skomplikowane rzemiosło jest używane do każdego zadania 
wymagającego wielu kroków pośrednich lub mieszania wielu składników, 
poczynając od budowania zegarów i zamków do drzwi, a kończąc na 
gotowaniu.

zdolnoŚci WojoWnikA
Pierwsza pomoc (Rozsądek) 

Ta umiejętność jest prostą opieką medyczną jak bandażowanie ran, 
unieruchamianie złamanych kości lub oczyszczanie ran. Jeżeli ktoś 
zostanie fizycznie ranny, można uleczyć go za pomocą tej zdolności.

zasady
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Bójka (Wigor) 
Pięści, stopy, sztylety, noże kuchenne, nogi od stołu i inne podobne 
przedmioty mogą być używane dzięki tej zdolności.

Wyczucie niebezpieczeństwa (Instynkt) 
Ta zdolność pozwala na dostrzeżenie w porę wszystkich niebezpieczeństw 
fizycznych, jakie zagrażają postaci. Nie jest to szósty zmysł - muszą być 
one możliwe do wykrycia, choćby w minimalnym stopniu. Tak, to stąd 
bierze się sławny koci refleks.

Bitwa (Rozsądek) 
Jest to zbiór prostych zasad oraz taktyk znanych przez dowódców 
wojskowych. Używa się tej zdolności do wydawania rozkazów lub 
planowania ataków i zasadzek.

zdolnoŚci złodziejA
Podstęp (Instynkt) 

Ta zdolność jest używana to podkradania się do ludzi, ukrywania się 
przed innymi oraz ukrywania rzeczy przy sobie.

Złodziejstwo (Instynkt) 
Kradzież kieszonkowa, otwieranie zamków, włamywanie się, wkradanie 
się do pomieszczeń bez alarmowania postronnych, otwieranie sejfów i 
inne kojarzące się ze złodziejstwem czynności.

Oszustwo (Rozsądek) 
Oszukiwanie innych poprzez udawanie kogoś innego, podrabiane 
dokumentów lub blefowanie.

Półświatek (Rozsądek) 
To wiedza o przestępczym podziemiu, miejscach handlu nielegalnymi 
przedmiotami, paserach lub znajomości szefów podziemia.

zdolnoŚci łoWcy
Atletyka (Wigor) 

Miara tego, jak bardzo postać jest silna oraz sprawna fizycznie. Zdolności 
tej używa się podczas biegania, skakania, pływania, wspinaczki oraz 
innych zadań opartych na sile, a które nie są wyszczególnione jako 
osobne umiejętności.

Strzelanie (Wigor) 
Strzelanie używane jest przy strzelaniu z łuku, kuszy oraz do rzucania 
przedmiotami.

Łowiectwo (Rozsądek) 
Zdolności używa się do tropienia ludzi lub zwierząt, znajomości 
występowania roślin oraz zwierząt na danym terenie oraz ich właściwości. 
Służy też do zastawiania pułapek.

Wiedza o zwierzętach (Instynkt)
Wiedza ta służy do porozumiewania się ze zwierzętami, zarówno 
udomowionymi jak i dzikimi. O ile umiejętność ta w przypadku 
domowych zwierząt będzie służyła do wydawania im komend, to w 
przypadku dzikich będzie służyła do odstraszenia albo do przekonania 
ich, że nie jesteś jadalny.

zdolnoŚci kAPłAnA
Modlitwa (Wigor)

Modlitwa jest używana przy medytacji, błogosławieństw lub 
przeprowadzania obrzędów religijnych. Do tej zdolności zalicza się też 
wiara postaci, że jest w kontakcie z istotą wyższą.

Porada (Rozsądek)
Poradę stosuje się, by poprzez rozmowę w cztery oczy przywrócić spokój 
ducha. Można tę zdolność porównać do pomocy psychologicznej. To 
duchowy ekwiwalent Pierwszej Pomocy. 
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Wykrycie zamiarów (Instynkt) 
Umiejętność stosuje się by stwierdzić, czy ktoś jest szczery lub by 
zrozumieć jego intencje. 

Przemawianie (Rozsądek)
Służy do zmiany cudzej opinii przemowami lub demagogią. Najczęściej 
stosowane wobec większych grup.

zdolnoŚci SPołeczne
Perswazja (Instynkt) 

Umiejętność jest używana w przypadku, gdy chcesz przeciągnąć 
pojedynczą osobę na swoją stronę. Różni się od Przemawiania, którym 
oddziałujesz na tłum. Osoba, którą przekonałeś, może nawet nie zdawać 
sobie sprawy z twojej manipulacji.

Savoir-Faire (Instynkt)
Savoir-Faire to elegancki sposób bycia, taniec, ukradzenie całusa damie 
lub też jej uwiedzenie. 

Etykieta (Rozsądek)
Etykieta to umiejętność poruszania wśród wyższych sfer i nie tylko, 
wliczając w to wiedzę o tym, kto jest ważny lub kto może wyświadczyć ci 
przysługę. Jest legalną wersją Półświatka.

Pojedynkowanie (Wigor)
Pojedynek to honorowa walka jeden na jednego. Praktycznie każda 
kultura ma pewną formę fizycznego rozwiązywania problemów, zwykle 
wymagającą użycia miecza.

zAkreS zdolnoŚci
Jeżeli kiedykolwiek grałeś w inną grę RPG, możliwe, że patrząc na 
Skomplikowane rzemiosło pomyślisz: “Czemu mój mistrz kuchni potrafi 
naprawiać zegarki?”. To dobre pytanie, ale odpowiedź na nie jest bardzo 
prosta: “Nie może, dopóki nie zdecydujesz, że może”. Sam określasz w jakiej 
sztuce czy rzemiośle postać jest dobra i jeżeli stwierdzisz, że gdzieś się tego 

po drodze nauczyła, to wspaniale. Nie musisz tego uściślać. Nie musisz 
napisać na karcie Gotowanie, kiedy bierzesz Skomplikowane Rzemiosło. Graj 
postacią tak, jak sobie ją wyobraziłeś. Jeżeli pasuje Ci, aby szef kuchni potrafił 
naprawiać zegarki, niech tak będzie.

Sekrety
Sekrety to rzeczy, które czynią postać wyjątkową i pozwalają jej na niezwykłe 
czyny. Zwykle działają w następujący sposób:

ɽɽɽ Dodają na stałe kostkę premii przy specyficznym użyciu określonej 
zdolności.
 Dodają na stałe +1 do obrażeń lub obrony przy użyciu określonej ɽɽ
zdolności.
 Dodają pomniejszą niezwykłą zdolność, która może wymagać ɽɽ
normalnego rzutu, by jej użyć.
 Pozwalają na jednego punktu z puli do użycia umiejętności w niezwykły ɽɽ
sposób.
 Pozwalają na wydanie 2 lub 3 punktów z puli do użycia umiejętności w ɽɽ
nadnaturalny lub potężny sposób.

Wydania tylu punktów, ile chcesz, aby uzyskać skalowalny efekt. Jeżeli 
ponadto efekt jest potężny, to możliwe, że kosztuje dodatkowy punkt.

Większość sekretów w TSoY są stworzone na bazie powyższej listy, jednak 
nie wszystkie. Przejrzyj poniższe sekrety i prześledź je w poszukiwaniu 
pomysłów na własne.

Sekret Mowy Zwierząt
Twoja postać potrafi rozmawiać ze zwierzętami. Jeżeli chcesz sprawić, by 
zwierzę współpracowało z Tobą albo po prostu cię nie zjadło, potrzebujesz 
udanego rzutu na Wiedzę o zwierzętach. Nawet, jeżeli test ci nie wyjdzie, 
to i tak zrozumiesz jasno i wyraźnie, że zwierzę chce cię zjeść.

zasady
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Sekret Błogosławieństwa
Udanym rzutem na Modlitwę postać może pobłogosławić przyszłe czyny 
całej grupy. Musisz ustanowić określony cel, jaki grupa ma osiągnąć. Twój 
poziom sukcesu jest pulą kostek premii, które może wykorzystać każdy 
członek pobłogosławionej grupy podczas wykonywania tego zadania.
Koszt: 2 punkty Instynktu

Sekret Bodhisattwy
Musisz mieć przynajmniej jedną zdolność na poziomie arcymistrza, 
aby wybrać ten sekret. Kiedy osiągniesz poziom sukcesu równy 7 

(Transcendencja), nie musisz swoją postacią dostąpić oświecenia. 
Twoja postać odrzuci perfekcję i zostanie przy obecnym stanie. Rzuć 
natychmiast kostką kary. Możesz rzucać kostką kary, dopóki Twoja 
postać nie przestanie być oświecona.
Koszt: Weź poziom rany związanej z daną umiejętnością na każdą 
rzuconą kostkę kary.

Sekret Znajomości
Twoja postać zna wielu ludzi w wielu różnych miejscach. Możesz użyć 
tego sekretu do natychmiastowego ustalenia, że postać ma wspólną 
przeszłość z dowolną, wybraną postacią Mistrza Gry, która występuje w 
obecnej przygodzie. Możesz opisać tę znajomość w kilku słowach, np. 
stary wróg, kumpel z czasów wojny lub dawna miłość, ale MG ustala 
szczegóły jej historii oraz obecny stan tej znajomości.
Koszt: 3 punkty z puli ustalonej przez MG. Wigor pasuje dla Kumpla 
z wojska, Instynkt dla dawnej miłości, Rozsądek dla znajomego 
zajmującego się niegdyś tą samą dziedziną naukową, co postać.

Sekret Rozbrojenia
Przy udanym rzucie na umiejętność walki bronią twoja postać potrafi 
rozbroić przeciwnika w Zmaganiach bez zmiany swojej intencji. 
Ponieważ broń w tej grze może być czymkolwiek, rozbrojenie oznacza 
po prostu, że broń przestaje być skuteczna na czas trwania Zmagania.
Koszt: 1 punkt Wigoru

Sekret Wzmocnienia (zdolność)

Przy użyciu tego sekretu musisz wybrać jedną, konkretną zdolność. Od 
tej pory możesz wydać na rzut tyle punktów, ile tylko chcesz, korzystając 
oczywiście ze związanej ze zdolnością puli.

Sekret Oceny
Dzięki doświadczeniu bojowemu, Twoja postać potrafi poznać prawdziwe 
zdolności przeciwnika. Ta zdolność jednak nie ocenia przeciwnika w 
sposób opisowy, ale w ramach mechaniki gry. Dodatkowo wymagany 
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jest udany rzut na Bitwę. Możesz zapytać się o każdą z poniższych 
informacji, po jednej za każdy Poziom Sukcesu – poziom Wigoru, 
Instynktu, najlepszej bojowej umiejętności oraz poziom dowolnej 
wybranej zdolności.
Koszt: 1 punkt Rozsądku

Sekret gigantycznego skoku
Twoja postać potrafi wykonywać naprawdę niewiarygodne duże skoki. 
Używając tego sekretu, postać potrafi skoczyć znacznie dalej lub wyżej 
niż normalnie.
Koszt: Za punkt Wigoru możesz skoczyć 2 razy wyżej lub dalej, za 2 
punkty 3 razy, za 3 punkty 4 razy.

Sekret Zielarstwa
Twoja postać zawsze potrafi znaleźć przydatne zioła pomagające w 
leczeniu chorych, jeżeli znajduje się na łonie natury i wykona udany rzut 
Łowiectwa. Zioła pozwalają użyć twojej zdolności Łowiectwo zamiast 
Pierwszej Pomocy i umożliwiają w ten sposób na leczenie innych.
Koszt: 1 punkt Rozsądku

Sekret Ukrytej kieszeni
Twoja postać jest wyćwiczona w ukrywaniu przy sobie małych rzeczy. 
Nieważne, jak dokładnie postać jest przeszukiwana, po udanym rzucie na 
zdolność Podstęp może ukrywać przy sobie niedrogi, mały (mieszczący 
się w dłoni) przedmiot.

Sekret Nazwania
Zmień przedmiot na broń albo pancerz używając zasad umieszczonych 
w rozdziale Rozstrzyganie. Możesz dodać +1 do wartości broni lub 
pancerza (patrz rozdział Rozstrzyganie - Broń i Pancerz) do wybranego 
przedmiotu za każdym razem, kiedy wybierasz ten sekret. Dodatkowo 
możesz za pomocą tego sekretu napełnić przedmiot mocą innego sekretu. 
Ten sekret kosztuje Cię o jeden mniej punkt z puli. Przedmiot może Ci 
zostać odebrany, jednak w zamian za to będziesz musiał otrzymać szanse 

odzyskania go lub przeniesienia zużytych na ten przedmiot rozwinięć na 
nowy. Możesz zabrać komuś Napełniony przedmiot, ale musisz zapłacić 
za niego oryginalny koszt.

Sekret Ukrytego Znaczenia

Sztuka postaci posiada niesamowitą głębie i przesłanie. Użyj jakiejkolwiek 
umiejętności niefizycznej opartej na Instynkcie, aby zadziałać na 
odległość za pomocą dzieł sztuki stworzonych przez postać.
Koszt: 2 punkty Rozsądku

Sekret Odepchnięcia
Uderzenia postaci są na tyle potężne, że odrzucają trafionych do tyłu. 
Odrzucasz inną postać na metr za każdy poziom sukcesu. Kończy to 
natychmiast zmaganie bez rozwiązania intencji postaci, ale tylko wtedy, 
jeżeli sam byłeś w konflikcie.
Koszt: 2 punkty Wigoru

Sekret Języka (Dany język)
Twoja postać zna język spoza jej rodzinnego regionu (Do wyboru są 4 
inne).

Sekret Potężnego Uderzenia
Twoja postać potrafi uderzyć z niesamowitą siłą. Zużyj dowolną ilość 
punktów Wigoru, aby zwiększyć obrażenia udanego ciosu w walce.
Koszt: Za każde +1 do obrażeń płacisz 1 punkt Wigoru

Sekret Wspaniałego Wyrobu (zdolność rzemieślnicza).
Musisz określić dla jakiej umiejętności rzemieślniczej wybierasz ten 
sekret. Twoja postać potrafi tworzyć przedmioty wysokiej jakości. Każdy 
przedmiot, jaki został stworzony z pomocą tego sekretu, otrzymuje na 
stałe kostkę premii do jego użycia.
Koszt: 5 punktów Rozsądku

Sekret Pisania
Twoja postać potrafi czytać oraz pisać we wszystkich językach, które zna.

zasady
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Sekret Zniszczenia
Ciężar twojej broni może zostać użyty w walce do zniszczenia innej broni 
lub pancerza. Przy udanym rzucie, Poziom Sukcesu (bez wliczonych 
obrażeń broni) jest odejmowany od poziomu broni albo pancerza 
przeciwnika. Jeżeli poziom ten zostanie obniżony do zera, przedmiot 
ulega zniszczeniu.
Koszt: 2 punkty Wigoru
(Uwaga: Jeżeli ten sekret zostanie użyty przeciwko postaci gracza, której 
zniszczono broń wzmocnioną Sekretem Nazwania, to może ona naprawić ten 
przedmiot po zakończeniu sceny lub zmienić go na inny.)

Sekret Osobistej Broni
Twoja postać posiada broń, z którą jest mocno związana. Dostajesz 
kostkę premii za każdym razem, kiedy jej używasz, a każda inna postać 
podczas próby jej użycia otrzymuje kostkę kary (Uwaga: Aby zmienić 
broń, musisz ponownie wziąć ten sekret.)

Sekret Specjalizacji (Zdolność)
Musisz wybrać zdolność, dla której wybierasz ten sekret. Wybierz 
specjalizację twojej postaci, która jest częścią zakresu wybranej zdolności, 
np. Wypieki dla Skomplikowanego Rzemiosła. Dostajesz kostkę premii, 
jeżeli akcja postaci podpada pod wybraną specjalizację.

Sekret Synergii
Możesz używać kilku zdolności w Zmaganiu tak, jak w normalnym 
teście umiejętności - możesz rzucać kośćmi za dodatkowe umiejętności 
przy pojedynczej akcji, aby dodać kostki premii do ostatecznego rzutu.
Koszt: 1 punkt z powiązanych pul za każdą dodatkową użytą zdolność.

Sekret Ukrytego sztyletu
Twoja postać jest mistrzem sztuki zabijania. Jeżeli Twoja postać zaatakuje 
niepostrzeżenie (zasada z rozdziału Rozstrzyganie - Zaskoczenie), 
przy udanym trafieniu ofiara automatycznie otrzymuje obrażenia z 
poziomu Ranny. Broni się przed tym za pomocą za pomocą umiejętności 

Wytrzymałość. Jeżeli test jej nie wyjdzie, otrzymuje automatycznie ranę 
na poziomie Złamany. Ofiara otrzymuje obrażenia pomimo wejścia w 
Zmaganie.
Koszt: 3 punkty z puli powiązanej z umiejętnością, którą używasz do 
ataku i dodatkowo po 1 punkcie z pozostałych pul.

Sekret Rzucania
Wszystko, czym Twoja postać rzuci, staje się prawdziwym zagrożeniem. 
Postać, używając zdolności Strzelanie, potrafi rzucać wszystkim, 
poczynając od rzeczy wielkości pięści, a skończywszy na dwuręcznych 
mieczach. Przedmiot zawsze liczy się jako broń o wartości +1.
Koszt: 1 punkt Wigoru

Sekret Nieprzetartych Ścieżek
Ślady twojej postaci są praktycznie niezauważalne. Możesz używać 
zdolności Łowiectwo, aby bronić się przed osobami, które próbują iść 
twoim tropem.
Koszt: 1 punkt Instynktu

klucze 
Klucze to motywacje, problemy, powiązania lub obowiązki, które wpływają 
na działania Twojej postaci. Są bardzo ważne dla gracza, gdyż to dzięki nim 
otrzymuje punkty doświadczenia (PD). Tworzenie nowych kluczy może być 
nawet łatwiejsze niż tworzenie nowych umiejętności czy sekretów. Wystarczy, 
że będziesz używał następujących reguł:

Klucz musi zawierać motywację, problem, powiązanie, przyjęte obowiązki lub 
też zobowiązania wobec danej osoby.

Klucze występują w dwóch rodzajach:

Motywacje - Postać dostaje punkt doświadczenia po wypełnieniu swojej 
motywacji. Jeśli postać osiągnęła coś zgodnego ze swoją motywacją pomimo 
dużych przeciwności, otrzymuje trzy punkty.
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Wszystko inne – Postać otrzymuje punkt doświadczenia, kiedy jej klucz 
wychodzi w trakcie gry. (Można go w ten sposób użyć trzy razy na sesję. 
Dotyczy to wszystkich poniższych kluczy.) Jeśli klucz powoduje pomniejszy 
kłopot, postać dostaje dwa punkty. Jeśli wynikające z niego problemy są duże, 
trzy punkty.

Wszystkie klucze mają ofertę sprzedaży będącą odwrotnością treści klucza 
postaci. Wszystkie oferty dają postaci 10 PD. Wydarza się to tylko wtedy, 
kiedy gracz tego chce. Możesz przegrać bitwę i zachować Klucz Żądzy Krwi. 
Jeśli jednak chcesz, by postać zmieniła swoje nastawienie i charakter, dodając 
dzięki temu ciekawy element do fabuły, możesz zdecydować się skorzystanie 
z oferty, spełniając wymogi w niej zawarte. Po wybraniu tej opcji nie będziesz 
mógł ponownie wykupić tego klucza.

Jak zwykle, wcześniej przygotowane klucze są dobrą inspiracją do 
wymyślenia swoich. 

Klucz Żądzy krwi
Twoja postać uwielbia górować w walce.

Zdobywasz ɽɽ 1 PD za każdym razem, kiedy postać pokona kogoś w walce.
 Dostajesz ɽɽ 3 PD za pokonanie kogoś równego tobie albo kogoś, kto jest 
potężniejszy od postaci. (Umiejętność walki przeciwnika jest wyższa lub 
równa posiadanej przez postać.).

Oferta: Zostaniesz pokonany w walce.

Klucz Sumienia
Twoja postać troszczy o słabych i pokrzywdzonych.

 Zdobywasz ɽɽ 1 PD za każdym razem, gdy postać pomoże komuś nie 
potrafiącemu poradzić sobie z trudną sytuacją.
 Otrzymujesz ɽɽ 2 PD, jeżeli postać obroni będącego w niebezpieczeństwie, 
a kto był wobec niego bezradny.
 Dostajesz ɽɽ 5 PD, gdy postać uratuje kogoś i nauczy tę osobę dbać o 
siebie.

Oferta: Zignoruj prośbę o pomoc.

Klucz Tchórza
Twoja postać unika walki jak zarazy.

 Otrzymujesz ɽɽ 1 PD za każdym razem, kiedy Twoja postać uniknie 
potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
 Zdobywasz ɽɽ 3 PD, jeżeli twoja postać przerwie walkę nie stosując 
przemocy.

Oferta: Skocz bez zastanowienia w wir walki.

Klucz Wiary
Twoja postać bardzo mocno w coś wierzy i prowadzi ją to przez życie.

Dostajesz 1 PD, jeżeli obroni swoją wiarę przed innymi.ɽɽ
Otrzymujesz 2 PD, jeżeli nawrócisz kogoś na swoją wiarę.ɽɽ
 Zdobywasz 5 PD, jeżeli Twoja postać obroni własną wiarę, nawet wtedy, ɽɽ
gdy groziło jej to wielkim niebezpieczeństwem.

Oferta: Twoja postać wyprze się wiary.

Klucz Braterstwa
Twoja postać posiada przyjaciela, który jest dla niej ważniejszy niż  
ktokolwiek inny.

Otrzymujesz ɽɽ 1 PD, kiedy Twoja postać występuje z nim w scenie.
 Zdobywasz ɽɽ 2 PD, kiedy na wybór podejmowany przez postać mocno 
wpłynął jej przyjaciel.
 Dostajesz ɽɽ 5 PD za każdym razem, kiedy Twoja postać obroni przyjaciela 
stawiając swoje życie na szali.

Oferta: Zerwij przyjaźń z tą osobą.

Klucz Błyszczącego Złota
Twoja postać kocha bogactwo.

Otrzymujesz ɽɽ 1 PD, kiedy zrealizuje transakcje wzbogacającą postać.
Dostajesz ɽɽ 3 PD, kiedy Twoja postać podwoi swoje majętności.

Oferta: Oddaj wszystko, co masz z wyjątkiem rzeczy, które możesz 
swobodnie nieść samemu.

zasady
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Klucz Strażnika
Twoja postać ma podopiecznego, osobę, którą się opiekuje i chroni.

 Otrzymujesz ɽɽ 1 PD, jeżeli Twoja postać i jej podopieczny uczestniczycie 
w jednej scenie.
 Dostajesz ɽɽ 2 PD, kiedy na wybór podejmowany przez postać mocno 
wpłynął jej podopieczny i jego sytuacja.
Zdobywasz ɽɽ 5 PD, jeżeli ocalisz podopiecznego od krzywdy.

Oferta: Zerwij łączącą was więź.

Klucz Oszusta
Czasami całe twoje życie jest jednym wielkim kłamstwem.

Zdobywasz ɽɽ 1 PD, jeżeli podszyjesz się pod kogoś innego.
 Otrzymujesz ɽɽ 2 PD, jeżeli przekonasz kogoś nastawionego do ciebie 
podejrzliwie.
 Dostajesz ɽɽ 5 PD za każdym razem, kiedy twoja fałszywa tożsamość 
przetrwa drobiazgowe i dogłębne śledztwo.

Oferta: Powiedz prawdę o sobie tym, których wprowadziłeś w błąd.

Klucz Masochisty
Twoja postać raduje się zadawanym jej bólem.

Otrzymujesz ɽɽ 1 PD za każdym razem, kiedy postać jest Ranna
Zdobywasz ɽɽ 3 PD za każdym razem, kiedy postać jest Złamana

Oferta: Ucieknij od źródła swojego cierpienia.

Klucz Misji
Twoja postać ma do wypełnienia misję.

 Otrzymujesz ɽɽ 1 PD, jeżeli postać podejmie akcję zbliżającą ją do 
wykonania zadania (2 PD, jeżeli akcja się udała).
 Zdobywasz ɽɽ 5 PD, jeżeli podjęta akcja w znacznym stopniu przybliży 
postać do zakończenia misji.

Oferta: Porzuć misję.

Klucz Wyrzutka
Twoja postać straciła przynależność do organizacji, która mogła być określoną 
kulturą albo specyficzną grupą ludzi pozostających ponad granicami państw. 
Fakt bycia wyrzutkiem powinien definiować twoją postać podobnie do tego, 
jak organizacja wpływa na należących do niej członków.

 Otrzymujesz ɽɽ 1 PD za każdym razem, kiedy Twój obecny status 
względem organizacji wyjdzie na jaw.
 Zdobywasz ɽɽ 2 PD, kiedy wyrzucenie poza nawias organizacji przyniesie 
ci krzywdę.
 Dostajesz ɽɽ 5 PD, kiedy twój obecny stan byłego członka sprowadzi na 
ciebie wielką krzywdę i ból.

Oferta: Zostań ponownie członkiem tej organizacji.

Klucz Sławy
“Jesteś najgorszym zabójcą o którym kiedykolwiek słyszałem.” “Ale o mnie słyszałeś.”

 Zdobywasz ɽɽ 1 PD, jeżeli upewniasz się, że Twoje imię i czyny są znane. 
Czy to przez chwalenie się czy też upewnianie się, że masz świadków.
 Otrzymujesz ɽɽ 2 PD, jeżeli zrobisz coś głupiego i niebezpiecznego tylko 
po to, aby zwiększyć swoją sławę.
 Dostajesz ɽɽ 5 PD, kiedy zaryzykujesz swoim życiem, aby potwierdzić 
swoje czyny (np. powiedzenie, że to ty zabiłeś syna księcia).

Oferta: Oddaj komuś chwałę za czyn, który zwiększyłby Twoją 
reputację.

Klucz Władzy
Nie dbasz o to, co z nią zrobisz. Chcesz ją mieć.

 Dostajesz ɽɽ 1 PD, kiedy otrzymasz pochwałę od kogoś ważnego, 
zdobędziesz większy prestiż albo ośmieszysz swojego rywala.
 Zdobywasz ɽɽ 3 PD, jeżeli doprowadzisz do ruiny, zabijesz lub w inny 
sposób wyeliminujesz swojego przeciwnika i dzięki temu polepszysz 
swoją pozycję.

Oferta: Wyrzeknij się swojej władzy i pozycji.
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Klucz Zemsty
Twoja postać nienawidzi określonej organizacji, osoby czy nawet rasy lub 
kultury.

 Otrzymujesz ɽɽ 1 PD, kiedy postać skrzywdzi członka znienawidzonej 
grupy albo kogoś bliskiego osoby, na której się mścisz.
 Zdobywasz ɽɽ 2 PD, kiedy postać zada cios organizacji lub osobie (zabicie 
członka organizacji, szkodzenie ich życiu, niszczenie ich własności).
 Dostajesz ɽɽ 5 PD, jeżeli postać wyprowadzi potężny cios szkodzący 
organizacji albo osobie.

Oferta: Porzuć zemstę i wybacz swoim wrogom.

Klucz Przysięgi
Twoja postać złożyła przysięgę nakazującą jej określone zachowania. Na 
przykład: surową dietę lub konieczność modlitwy o świcie.

 Zdobywasz ɽɽ 1 PD za każdą przygodę, podczas której wypełniasz 
przysięgę.
 Otrzymujesz ɽɽ 2 PD, jeżeli trzymanie się przysięgi spowodowało 
pomniejszą szkodę dla Twojej postaci.
 Dostajesz ɽɽ 5 PD, jeżeli przestrzeganie przysięgi sprowadziło na postać 
wielką krzywdę.

Oferta: Złam przysięgę. 

miStrz gry
Przygotowywanie Przygody

Tworzenie przygody nie jest szczególnie trudnym procesem. Nikt nigdy nie 
powinien się obawiać wejścia w rolę MG. Nie musisz opowiadać całej historii 
samemu, bo nie tylko na tobie spoczywa ta odpowiedzialność. Wyobraź 
sobie bycie MG i wymyślanie przygód w następujący sposób. Spotykasz się 
z graczami i poznajesz ich postacie. Dowiadujesz się, czego chcą od gry i co 
ich porusza. Następnie siadasz przed nimi i mówisz - Chcę przygody o tych 
postaciach i ich problemach, chcę też, żeby w niej był zły czarownik, oszukana 
dziewica oraz walka na noże pod wodospadem. Lecimy z tym!

PoznAj PoStAcie
Najważniejszą rzeczą w tworzeniu Przygody jest znajomość biorących w 
niej udział postaci. W końcu to o nich jest cała przygoda. Klucze, Sekrety i 
zdolności są wybierane przez graczy, aby postacie mogły ich użyć w trakcie 
gry. Przeczytaj karty postaci. Jeszcze lepiej, trzymaj ich kopie, aby z nich 
korzystać podczas przygotowania się do sesji. Uporządkuj gdzieś informacje 
o postaciach. Zwykle wyciągam czystą kartkę papieru i spisuję imiona postaci, 
po jednym w każdym rogu. Następnie spisuję wokół nich klucze, sekrety, z 
których najczęściej korzystają oraz najwyższe umiejętności.

Spójrz na swoje notatki i zastanów się, jak te elementy mogą współgrać z 
przygodą. Nie musisz używać każdego z nich, ale uderz przynajmniej w jeden 
klucz każdej postaci. Przygotuj Bohaterów Niezależnych, którzy te klucze 
uruchomią. Na tym etapie przygoda jest już prawie gotowa.

znAj SWoich grAczy
Gracze to prawdopodobnie twoi znajomi. Jeżeli nie, to masz problem.

Co lubią twoi przyjaciele? Wolą krótkie przygody z krwawymi jatkami, gdzie 
flaki latają we wszystkie strony? Może powinieneś wrzucić to do przygody? 
Jeden z nich lubi odwrócone role płci? Wrzuć księcia w niebezpieczeństwie.

mistrz gry
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Jeśli chodzi o mnie, przygotowuję się w sposób, który może być dla niektórych 
dosyć drażliwy. Pomyśl, przez co Twoi przyjaciele właśnie przechodzą. 
Ludzie uwielbiają historie, z którymi mogą się identyfikować. Jedno z nich 
przechodzi właśnie rozstanie? Niech ukochana lub ukochany tej postaci nagle 
zmieni zainteresowania lub jeśli postać jest samotna, wprowadź potencjalnego 
kochanka. Nieważne, czy zmiana prowadzi na dobre czy złe, gracz podchwyci 
pomysł i coś z tym zrobi. Może ktoś inny ma problem ze swoim szefem? 
Wprowadź autorytarnego BNa. Gracz sam zadecyduje w jaki sposób zareaguje 
jego postać. Nawiązania do prawdziwego życia nawiązaniami – nie wymyślaj 
ustalonych z góry rozwiązań dla postawionych problemów. MG nie jest od 
tego. To właśnie gracze mają je rozstrzygać. Twoim zadaniem jest stworzenie 
konfliktów, z którymi mogą się utożsamiać.

znAj Siebie
Co lubisz w opowieści? Wrzuć to do przygody. W końcu jesteś Mistrzem Gry.

kluczoWe Sceny
Teraz wprowadź do gry wszystko to, o czym pisałem wcześniej. Weź swoją 
wielką listę pomysłów i zmień je w główne sceny.

Podstawowym źródłem doświadczenia w The Shadow of Yesterday są Klucze 
pozwalające graczom na określenie, czego oczekują od gry. Mg też jest w 
dużym stopniu graczem i może kontrolować drugie źródło doświadczenia 
- Kluczowe Sceny. Są one podobne to niektórych systemów doświadczenia 
z systemów fantasy, w których MG decyduje, ile Punktów Doświadczenia 
dostaną gracze za dokonanie ustalonych wcześniej działań. Przykładem może 
być Warhammer Fantasy Roleplay. Jednak w TSoY nie mają one założonego 
wyniku. Uratowanie księżniczki, zabicie albo obalenie tyrana lub oswojenie 
dzikiej bestii to złe przykłady Kluczowych Scen. Powinny być raczej pełne 
napięcia i mieć wiele możliwych rozwiązań. Zmuszać graczy do podjęcia 
decyzji poprzez działania ich postaci. (Przypominają w tym Bangi z gry 
Sorcerer autorstwa Rona Edwardsa).

Odkrycie, że księżniczka jest uwięziona w wysokiej wieży, spotkanie z władcą 
czy zmierzenie się z dziką bestią są dobrymi przykładami - każde z nich ma 
wiele możliwych rozwiązań i nie ogranicza graczy w decyzjach ich postaci. 
Kluczowe Sceny nie muszą być powiązane z określoną wcześniej fabułą. 
Mogą być lekkie, humorystyczne albo dla odmiany poważne i ponure.

Postać będąca uczestnikiem kluczowej sceny otrzymuje, zależnie od 
wcześniejszych ustaleń mg, od 1 do 3 punktów doświadczenia. Te punkty 
doświadczenia gracz otrzymuje zaraz po tym, kiedy skończy się scena.

tworzenie bohaterów 
niezależnych

Interesujący Bohaterowie Niezależni (BN) są podstawą dobrej przygody. 
Z interakcji wynikłych pomiędzy nimi, a graczami wyłania się sytuacja 
pokazująca jasno czyny i wartości. Zanim rozpiszesz ich mechanicznie 
powinieneś zastanowić się nad ich motywacją oraz ogólnymi zachowaniami. 
To łatwiejsze niż myślisz. Zależnie od znaczenia tych postaci w fabule, 
powinieneś móc podsumować ich w jednym do trzech zdań.

Bardzo ważną rzeczą jest imię postaci. Pierwsze wrażenie jest, jak mówią, 
ostatnim. Polecam stworzenie listy zwyczajnych i niezwykłych imion dla 
każdej kultury, w której osadzona jest wasza gra i trzymanie jej podczas gry. 
Wybierz wcześniej imiona dla głównych postaci. Innym możesz wybierać 
imiona z listy już w trakcie gry.

zWierzętA
Są najprostszymi bohaterami niezależnymi do stworzenia. Zamiast 
normalnych umiejętności powinny posiadać jedne z poniższych:

Siła (Wigor)
Jest to normalna siła zwierzęcia. Nawet zwierzęta, takie jak na przykład 
udomowiony bawół, które normalnie nie atakują ludzi, mogą, jeśli zostaną 
sprowokowane, mieć wysoką siłę przy ataku. Ta umiejętność jest używana do 
atakowania innych postaci i niszczenia obiektów.
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Sprawność (Instynkt)
Jest to szybkość zwierzęcia. Używa się jej do unikania ciosów, ucieczki lub do 
bycia szybkim niczym królik.

Zmysły (Instynkt)
To umiejętność zwierzęcia do obserwacji otoczenia.

Mózg (Rozsądek)
To miara inteligencji oraz siły woli bestii używana podobnie jak Rozsądek. Z 
jednej strony będzie to miarą trudności przy udomowieniu, z drugiej może 
być wykorzystane do rozumienia rozkazów przez już udomowione zwierzę.

Zwierzęta powinny mieć niewiele, jeśli w ogóle, punktów w swoich pulach. 
Jeden albo dwa punkty w Instynkcie powodują, że są już groźnymi wrogami. 
Kilku punktów Wigoru czyni je jeszcze bardziej morderczymi. Nie powinny 
posiadać punktów w puli Rozsądku, dopóki zwierzę nie posiada specjalnych 
właściwości. Mogą mieć jeden lub dwa sekrety odzwierciedlające ich 
specjalne umiejętności, np. wielkie rogi czy chwytny ogon. Możesz pomijać 
koszty takich sekretów, jeżeli zdolność wynika w oczywisty sposób z gatunku 
zwierzęcia.

PrzyjAciele, PrzeciWnicy i inni .
Ludzie dostają zdolności zależnie od potrzeb. Jeżeli dany BN jest ważny dla 
fabuły, najpierw wybierz mu imię. Potem dodawaj mu umiejętności, jakie 
uważasz za stosowne. Łatwo ustalić, czy ktoś jest niekompetentny czy też 
jest mistrzem. Jeśli tworzysz postać w trakcie gry, nie posiada ona pul. Jeżeli 
dodajesz jej sekret, może go użyć raz na scenę.

Jeżeli posiadasz ważnego bohatera niezależnego, którego stworzyłeś przed 
grą, stwórz postać normalnie według zasad. Ich pule będą wynosiły jednak 
zaledwie połowę tego, czym dysponują postacie graczy - nie będą oni mieli 
tylu okazji do ich wydawania podczas sesji.

Prowadzenie przygody
Prowadzenie przygody w TSoY polega w większości na odpowiednim 
wyczuciu czasu. Twoja pierwsze spotkanie z grupą postaci będzie się opierało 
mocno na twoim wkładzie. To ty będziesz musiał stworzyć pierwszą scenę. 
Zrób tak, jak mówiłem wcześniej, rzuć okiem na ich postacie, a zwłaszcza na 
posiadane klucze. Gdzie mogą się znajdować? Stwórz kilka opcji do wyboru 
i daj je graczom. Tak więc, gdzie, twoim zdaniem, można znaleźć pana 
Senkowskiego prawie każdego ranka? W barze czy w burdelu?

Kiedy przygoda już się toczy, usiądź spokojnie i obserwuj. Czekaj na przerwy 
w grze. Momenty, w których gracze nie wiedzą, co zrobić dalej. Wprowadź 
wtedy do gry ciekawą sytuację dotykającą jedną z postaci graczy. Zareagują, a 
wtedy możesz znowu spokojnie pozwolić graczom działać.

Jeżeli gracze skierują sytuację na nieprzewidziany przez Ciebie kierunek, bądź 
elastyczny. Przepisz na szybko swoje pomysły, aby dostosować je do kierunku, 
w którym zmierza gra. Pamiętaj o jednym – dopóki postać w grze czegoś nie 
napotka, nie istnieje to. Łatwo jest wpaść w pułapkę wspaniałej lokacji, którą 
wymyśliłeś i na siłę chcesz wprowadzić na sesji. Nie rób tego. Jedyne rzeczy, 
które istnieją w grze, to wynikające z fabuły. Wszystko inne czeka na swoje 
miejsce i czas. 

rozdAWAnie PunktóW 
doŚWiAdczeniA

Jako Mistrz Gry, jesteś odpowiedzialny za łączenie gry w spójną fabułę. Gracze 
mogą dodatkowo obarczyć Cię odpowiedzialnością za rozdzielanie rozwinięć 
i punktów doświadczenia. Są oczywiście w całkowitym błędzie. Kiedy widzisz 
gracza kierującego postacią w sposób, za który powinien otrzymać PD z 
klucza, powiedz mu o tym. Nie musisz jednak tego robić. Postać jest tworem 
gracza. To on powinien zwracać uwagę na tym, co się aktualnie dzieje i być 
zaangażowany w rozwijanie postaci.

Z wyjątkiem kluczowych scen, za które jesteś odpowiedzialny, założenie 
zdobywania PD wygląda następująco:

mistrz gry
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Jack, gracz – Moja postać, Willis, skacze do przodu, lądując tuż przed 
nadchodzącym ciosem miecza wymierzonym w Jepha. (Rzut.) Sukces! Hej, 
to podpada pod jeden z moich kluczy. 2 PDki, prawda?

Jennifer, MG – Jasne. 

SzybkoŚć rozWoju
Przed rozpoczęciem kampanii Mistrz Gry i gracze muszą zdecydować o 
długości kampanii i szybkości rozwoju postaci. Każda grupa będzie miała 
swoje własne ustalenia. Łatwo do nich dostosować zasady gry.

Standardowo rozwinięcie kosztuje 5 PD. Pasuje to do gry, w której postać 
otrzymuje od jednego do trzech rozwinięć na sesję. To szybko w porównaniu 
do większości gier. Jeżeli uważacie je za zbyt szybkie, sugeruję, dla innego 
tempa gry, zmienić koszt rozwinięcia. Po określeniu kosztu na 10 PD Twoja 
postać otrzyma rozwinięcie raz na sesję albo dwie. Przy 15 PD postać 
zdobędzie rozwinięcie mniej więcej raz na 2-3 spotkania. Jeżeli zaś ustawicie 
koszt na 20 PD, postacie otrzymają rozwinięcie raz na 3-4 sesje. Nie jest 
zalecane, aby rozwinięcie kosztowało więcej niż 20 PD.

Sztuczki i PorAdy
dla graczy

 Używanie dwóch umiejętności jest zawsze lepsze niż używanie jednej. ɽɽ
Jeżeli obydwie są na poziomie Kompetentnym lub wyższym, otrzymasz 
kostki premii i zabłyśniesz.
 Poddawaj się w Zmaganiach. Często. W innych grach każda walka ɽɽ
toczyła się aż do śmierci. Takie są przynajmniej moje doświadczenia. 
Jeżeli przeniesiesz podobny styl gry do TSoY, Zmaganie będzie się 
niepotrzebnie przedłużać. Powinieneś się w każdej rundzie zastanawiać 
– czy aż tak bardzo przegrywam? Potrafię sobie poradzić sobie ze 
złamaną ręką, straconą reputacją, ..? Prawdopodobne jest, że jeżeli już 
przegrywasz, to pozostając w konflikcie możesz stracić jeszcze więcej.
 Kiedy jesteś fizycznie wykończony, zacznij sprzeczkę, a potem Zmaganie. ɽɽ
Jeżeli zostałeś zniszczony społecznie, wejdź w walkę, zmieniając ją 
później na Zmaganie. Po wszystkim i tak otrząśniesz się z ran. Co cię nie 
zabija, wzmacnia.
 Nie zapominaj o kostkach nagrody. Dawaj je innym i proś o nie ɽɽ
pozostałych.
 Podkreślaj swoje Klucze za każdym razem, kiedy ich użyjesz.ɽɽ
 Wybieraj dwa niepasujące do siebie klucze (Klasycznym przykładem jest ɽɽ
Klucz Żądzy Krwi i Klucz Sumienia wybrany jednocześnie.), co oznacza, 
że otrzymasz PD za każdą dotyczącą ich decyzję, którą podejmiesz. 
Uczyni to Twoją postać bardziej interesującą.
 Jeżeli przegrywasz w Zmaganiu, możesz w każdej chwili użyć rozwinięć, ɽɽ
aby podnieść umiejętność, której aktualnie używasz. Nie zapominaj o 
tym.
 Kiedykolwiek jesteś w prawdziwych tarapatach, sprzedaj klucz. Jasne, ɽɽ
zmieni to twoją postać na zawsze, ale może dać wiele zabawy.
 Używaj odświeżania pul jak gwiazda rocka. Możesz (Nawet więcej, ɽɽ
powinieneś) odświeżać więcej niż jedną pulę na raz. Pozwól, by seksowny 
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mężczyzna lub kobieta wlała wino do Twojego gardła. Daj się natrzeć 
olejkami i poddaj się masażowi, a potem spędź trochę czasu w łóżku, 
czytając książkę. Będziesz całkowicie odświeżony, a przy okazji wyjdzie z 
tego świetna scena.

dla mistrza gry
 TSoY nie posiada wielu umiejętności opartych na percepcji. Wyczucie ɽɽ
Niebezpieczeństwa jest jedyną, używaną dodatkowo do wyczucia 
aktywnych, fizycznych zagrożeń. To celowy zabieg. Jeżeli usłyszenie lub 
zauważenie czegoś będzie ciekawe dla gracza, to postać po prostu to 
usłyszy. Wyjątkiem od zasady jest sytuacja, gdy jedna postać aktywnie 
stara się oszukać inną postać. Kiedy tak się dzieje, gracz może testować 
Refleks lub Siłę Woli, zależnie od tego, co bardziej pasuje, w obronnym 
rzucie przeciwko czemukolwiek, czego używa inna postać.
 Hej, Mistrzu Gry! Nie ukrywaj sekretów. Naprawdę. To nie jest fajne. ɽɽ
Mówiąc obrazowo, możliwe, że w innych grach fabularnych miałeś wielką 
kampanię, w której próbowaliście odnaleźć wskazówki prowadzące do 
większego spisku. Nie rób tego w tej grze. Jeżeli, na przykład, częścią 
waszej kampanii będzie jeden z najpotężniejszych ludzi na świecie, 
czerpiący swoją przerażającą siłę i prawie całkowitą nieśmiertelność 
poprzez picie potężnych trucizn i jedzenie ludzkiego mięsa, pokaż go już 
na samym początku. Jeden z twoich graczy może zrobić coś szalonego i 
stwierdzić – Och! Biorę Klucz Nieodwzajemnionej Miłości do niego. – 
To jest dopiero zabawa.
 Nawet nie ośmielaj się odgrywać swoich postaci jak skazanych na zagładę ɽɽ
fatalistów. Też czasami musisz się poddać w Zmaganiu.
 Ustawiaj śmiało wredne stawki dla zwariowanych rzeczy, jakich będą ɽɽ
podejmować się postacie graczy. Nie ma w tym nic złego, kiedy powiesz - 
Jeżeli przegrasz ten test napisania piosenki dla księcia, to dostaniesz piąty 
poziom rany opartej na Instynkcie i zostaniesz wygnany z królestwa.
 Jeżeli Twoi gracze nie używają Zmagań przeciwko twoim postaciom i ɽɽ
likwidują ich za pomocą normalnych testów umiejętności, to wprowadzaj 

postacie ponownie po kilku sesjach. Powracający wrogowie są naprawdę 
czymś wspaniałym.
 Używaj odświeżania pól jak gwiazda rocka. Najlepszą okazją do ɽɽ
wprowadzenia nowych postaci do gry jest przedstawienie ich w trakcie 
odświeżania pul. Jeżeli gracz powie – Muszę odświeżyć Rozsądek – i nie 
powie jak, prosi wtedy by zostać zatłuczonym przez twoją wyobraźnię. 
Zdarzyła mi się taka sytuacja – zagrałem wtedy trupem z Tereminem.

Sztuczki i Porady
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ŚWiAt neAr
W dawnych czasach Maldor stanowił imperium rozciągające się od oceanu po 
dalekie góry. Jednoczył ludzkość pod jedną władzą. Umacniany przez wspólny 
język i wydajny handel był tyglem kultur, który stopił się w gospodarcze 
mocarstwo. Niewielu cierpiało w nim głód, a większość prowadziła szczęśliwe 
życie.

Imperium upadło nie pod naporem obcych wojsk, ale z powodu zesłanego 
z niebios kataklizmu. Na niebie pojawił się ognisty punkt świecący tak 
mocno, że widać go było nawet za dnia. Ludzie, bogaci, lecz przesądni, stali 
się niespokojni zastanawiając się, co to zjawisko może oznaczać. Absolon, 
imperator Maldoru, zebrał swych astronomów, by zbadali ogień na krawędzi 
istnienia.

Ich prognoza była ponura. Punkt zdawał się rosnąć z każdym dniem, jakby 
niebo zaczynało się wypalać. W ciągu trzech miesięcy punkt osiągnął rozmiary 
słońca, oświetlając świat również nocą i wywołując panikę w królestwie 
Absolona. Matki przyciskały płaczące dzieci do piersi starając się zasłonić je 
przed promieniami niebiańskiego re. Chłopi byli przerażeni, gdy ich bydło 
zawodziło po nocach. Kapłani ogłaszali koniec świata.

Wszyscy bacznie obserwowali Absolona w poszukiwaniu przewodnictwa, 
lecz on sam był zagubiony. Wtedy cudzoziemski mag, Hanish, przybył przed 
oblicze Absolona. Jego ciału pokrywał brud świadczący o przebyciu długiej 
podróży. Przysięgał, że to rytuały czynione przez czarowników Imperatora 
wywołały tę zgrozę i muszą zostać odczynione, żeby świat nie został 
zniszczony.

Nadworni czarownicy usłyszeli to i nie byli zadowoleni. Uwięzili Hanisha i 
próbowali odciągnąć Absolona od majaczeń przybysza. Opowieść jednak 
bardzo zatroskała Imperatora i przybył on do celi więźnia w ciemną noc, 
kiedy chmury zasłaniały płomienie wśród gwiazd.

Absalon zagroził Hanishowi śmiercią, jeśli klątwa nie zostanie zdjęta 
ze świata. Mag podłożył głowę pod miecz imperatora. Poruszony przez 
odwagę i nieposłuszeństwo więźnia władca uczynił go swym najwyższym 
doradcą i spędzał wiele godzin na rozmowach w cztery oczy. Bunty i rebelie 
rozszarpywały Maldor na kawałki. Ludzie twierdzili, że Imperator spędza całe 
dnie na prywatnych rozmowach z człowiekiem, który zniszczy świat. W ciągu 
następnych trzech miesięcy tajemnicze ciało niebieskie oświetlało wszystko 
spaloną czerwienią. Słońce przestało być widoczne.

Pośród otwartej rewolty, chaosu, szaleństwa, przepowiedni wieszczących 
koniec wszelkiego życia, zabójstw i nieprawości Absolon i Hanish wyłonili się 
z komnat imperatora. Ogień z Niebios nie przesłonił jeszcze połowy nieba, 
jednak jego żar był nieznośny, a całe niebo zamalowywał niekończący się 
zachód słońca, jak gdyby planeta wypalała się z powietrza.

Absolon i Hanish stanęli ramię w ramię na schodach cesarskiego 
pałacu i rozpoczęli dziwną inkantację, intonując starożytne sylaby, które 
rozprzestrzeniając się, uspokajały wściekły tłum zgromadzony na zewnątrz. 
Inkantacja trwała trzy dni i mówi się, że pod jej koniec całe imperium 
powtarzało jej rytmiczne sylaby. Ogień z Niebios poruszał się powoli po 
niebie. Gdy przebrzmiały ostatnie słowa, Ogień z Niebios skrył się za 
zachodnim horyzontem i ponownie zapadła noc. Imperator i jego doradca 
runęli na schody. Ich dusze uleciały, a ciała uległy zniszczeniu.

Następnie świat się zatrzymał.

W samym środku nocy świat zatrząsł się z takim łoskotem, że budynki 
padały, otworzyły się plujące lawą szczeliny, a płaskie równiny zmieniły się w 
góry. Ludzie płakali i rozdzierali swe ubrania, zwierzęta uciekały w popłochu, 
a starcy ginęli z szoku. Na horyzoncie ze wszystkich stron widoczna była 
czerwona łuna, a po niebie przewalały się czarne chmury dymu. Chmury 
rosły, a ziemia nie przestawała się trząść przez wiele dni. Słońce stało się 
ledwie widoczne.
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Przez rok ziemia drżała, a słońce nie wznosiło się na niebo i tylko czarne 
chmury patrzyły z góry na ludzkość. Ziemia zamarzła. Przez jeden rok, 
podczas najostrzejszej z zim, ludzie ginęli od zarazy, głodu i szaleństwa. Pod 
jego koniec żyła już tylko dziesiąta część ludności sprzed kataklizmu.

Wtedy, w rok po swym zaginięciu, słońce blado wzeszło na nieboskłon, 
ledwie prześwitując przez grubą pokrywę chmur. Ludzie, sprowadzeni do 
poziomu ludów pierwotnych, wytknęli swe głowy z jaskiń, szop i domów, aby 
obserwować uwielbione słońce, jak wznosi się na środek nieba przełamując 
plugawą ciemność. Jednak kiedy zaszło, wszystkimi ludźmi wstrząsnął dreszcz 
przerażenia.

Księżyc wzeszedł na niebo. Nigdy wcześniej nie widziano czegoś takiego. 
Jedynym dotąd widzianym na nocnym niebie obiektem był Ogień z Niebios 
– księżyc aż za bardzo go przypominał. Jego blade światło rzucało mroczne 
cienie na świat. Co gorsza, gdy następnego dnia słońce wstało, trzy razy 
większy od niego księżyc je zaćmił. Wyglądał wtedy jak czarny krąg otoczony 
ogniem.

Minęło trzysta lat. Co noc księżyc podnosi się jak straszliwe oko patrzące 
na świat. Niektórzy ludzie trzęsą się w nabożnym strachu. Bohaterowie zaś 
walczą z Cieniem w najciemniejszych jaskiniach, wśród upadłych cywilizacji i 
w czarnych sercach.

o settingu
Świat opisany na tych kartkach to skrawek całego świata gry. Opisano tutaj 
jego fragment znany jako Near, część świata oddzieloną geograficznie od 
reszty i ocalałą od całkowitej zagłady w Ogniu z Niebios. Miejsce, gdzie 
powstało i upadło Imperium Maldoru.

Patrząc na mapę nie ujrzy się wyraźnych granic między krajami. Po prostu 
ich nie ma. W Near każda granica, która nie rozciąga się wzdłuż istotnego 
obiektu geograficznego, jest niestała i niepewna. Niektóre granice są bardziej 
sporne od innych - o granicę między Khale, a Ammeni walczono najwięcej.

Czytając opisy poszczególnych kultur znajdziesz wiele nie w pełni 
wyjaśnionych odniesień. Dotyczy to, między innymi, Pierwszego Człowieka, 
Kultu Przebudzonego i krain na dalekiej północy, gdzie elfy pełnią rolę 
niewolników. Nie wyjaśniono ich celowo, ponieważ ..

Near czeka na zbadanie.

To prawda. Nie wyjaśniam wszystkich aspektów każdej kultury ponieważ w 
twojej grze powinny i będą różnić się od ich wyobrażeń w mojej głowie. Nie 
potrzebujesz zezwolenia autora, żeby wymyślać fajne rzeczy do świata, ale i 
tak ci je daję.

W każdej kulturze starałem się umieścić wiele interesujących pomysłów, które 
możesz rozwinąć. Nie jest to zadanie tylko dla Mistrza Gry (choć również 
dla niego). Gracze powinni czuć się upoważnieni do sugerowania odpowiedzi 
na pytania, jakie mogą pojawić się w trakcie gry. Pominąłem to, co nie jest 
dla mnie istotne i powinno być określone przez grupę. Jeśli np. nie określam 
jakiej broni używa się w danej kulturze, to czujcie się upoważnieni uzbroić 
jej przedstawicieli w cokolwiek wam pasuje, od mieczy począwszy, a na 
dziwacznych, pokrytych żywicą ostrzomłotach skończywszy.

Dodatkowo masz moje pozwolenie na tworzenie własnych zasad. Zapewniłem 
wytyczne dla tworzenia Zdolności, Sekretów i Kluczy – użyjcie ich, by dodać 
więcej szczegółów opisanym przeze mnie kulturom.

Kto wie, co czai za tamtymi wzgórzami? Jaka szalona kultura mogła zniewolić 
elfy? Kto, jeśli ktokolwiek, może przetrwać na zamarzniętych północnych 
pustkowiach? Czy za wschodnimi morzami leży inny świat? Dlaczego nikt 
nie powrócił z wyprawy za zachodnie góry?

Jeśli możesz w to uwierzyć, to powiem, że początkowo pisząc TSoY 
odpowiedziałem na wiele z tych pytań. W trakcie pisania wydało mi się to 
przesadą, próbą zaimponowania pokazem mojej inwencji niż pomocą i 
narzędziem dla czytelnika, by użył własnej wyobraźni. Będziesz zadowolony 
wiedząc, że wciąż mam te notatki. Nic jednak nie powinno cię powstrzymać 

świat near
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od dowiedzenia się samemu, co leży za tymi wzgórzami i nie powinieneś 
czekać, aż przyjdę ja i powiem, co tam odnalazłem.

Przechodząc do rzeczy
Naprawdę chcę, żebyś ze swoją grupą wziął ten świat i zmienił go, jak chcesz. 
Jakąkolwiek podejmiecie decyzję, będzie świetna. Zbudowałem Near na 
trzech założeniach:

Nie ma żadnych potworów. Jasne, wrzuć ludożerne wilki, jeśli chcesz. 
Osobiście lubię używać krokodyli, chętnie zobaczyłbym w tej grze dinozaury. 
To jednak tylko zwierzęta, a prawdziwi antagoniści w grze powinni być 
żywymi, myślącymi stworzeniami posiadającymi możliwy do zrozumienia 
punkt widzenia niezależnie od tego, jak bardzo skrzywiony by on nie był.

Nie ma żadnych bogów. Ludzkość i szczurzy ród są osamotnione w 
kształtowaniu świata. Nie znaczy to, że wiara nie jest potężna. Szczera wiara 
daje ci moc. Zdarza się tej grze, że otrzymujesz za nią nadnaturalne korzyści.

Są tylko ludzie. Dobro i zło zawsze ma jakąś przyczynę. Tą przyczyną są 
ludzie, którzy je powodują.

rASy neAr
dawne rasy

„Dawne Rasy”, czyli ludzie, gobliny i elfy, zamieszkiwały Near jeszcze przed 
nadejściem Cienia. Zdaje się blisko je łączyć wspólna nić człowieczeństwa. 
O ile odrębność tych ras jest wyraźna, to jednostkom zdarza się ją zacierać. 
To niekoniecznie powszechna wiedza. Żaden goblin by w to nie uwierzył. 
Zjawisko zaobserwowali tylko najwnikliwsi spośród ludzkich uczonych, zaś 
elfy nie są nazbyt skłonne o tym rozmawiać.

mistrzowie wojny: ludzie
Ludzie wykazują największe zróżnicowanie spośród ras zamieszkujących Near 
i jako tacy, zostaną bardziej szczegółowo omówieni w opisach poszczególnych 
kultur. Warto jednak wymienić pewne powszechne wśród nich cechy.

Wygląd i oSoboWoŚć
Wśród ludzi spotyka się wszystkie ziemskie typy wyglądu. W Near łatwiej 
jednak o ciemniejszą karnację, przynajmniej lekko oliwkową, a blond włosy 
stanowią rzadkość. Z pewną podejrzliwością traktuje się osoby o wyjątkowo 
jasnej skórze czy włosach, cechach zwykle kojarzonych z elfami. W obrębie 
narodów i kultur występuje zróżnicowanie karnacji, zasadniczo jednak kolor 
skóry ciemnieje w miarę zbliżania się ku północy Near.

Kultura silnie determinuje osobowość ludzi. Pod względem wojowniczości 
przewyższają jednak pozostałe rasy, nawet dzikich ratkinów. 

Dzieje się tak głównie z powodu ich dużej liczebności oraz tego, że grają 
pierwsze skrzypce w dziejach Near, ale też z ich wrodzonej pychy. Groźnym 
katalizatorem agresji jest strach. Cień przebudził w ludzkości najgorsze 
lęki, podnosząc powszechność czystek rasowych, bratobójczych pogromów, 
prześladowań „dotkniętych przez Cień” czy innych okropności.
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Agresję ludzi równoważy ich namiętność. Noszą oni w sobie miłość, 
przynajmniej w naszym rozumieniu tego słowa, właściwą wyłącznie temu 
rodzajowi. To właśnie czyni ich ludźmi. Gdy goblin lub elf zapadają w ten 
stan, są o krok od odkrycia, jak elastyczna jest ich tożsamość rasowa.

religiA i mAgiA
Każda ludzka religia tłumaczy w jakiś sposób Ogień z Niebios oraz Ciemny 
Księżyc. U większości z nich stosunek do stosunek do tych zjawisk rzadko 
bywa przychylny, co spowodowało podział bóstw na pozytywne i negatywne. 
Definicja zła stanowi główną siłę napędową wielu opisanych wcześniej 
okrucieństw.

zASAdy

ludzkie klucze rASoWe

Klucz miłości
Bohater odczuwa wobec kogoś głęboką miłość, przyjacielską, erotyczną lub 
rodzinną.

Zdobywasz 1 PD, gdy postać ta jest obecna w scenie z bohaterem.ɽɽ
 Zdobywasz 2 PD, gdy bohater musi wziąć ją pod uwagę podejmując ɽɽ
decyzję.
 Zdobywasz 5 PD, gdy bohater poświęca się dla niej lub ryzykuje w jej ɽɽ
obronie.

Oferta: Zerwij związek z tą osobą.

Klucz nieodwzajemnionej miłości
Bohater kocha kogoś, kto nie odwzajemnia tego uczucia.

 Zdobywasz 1 PD, gdy bohater musi wziąć tę osobę pod uwagę ɽɽ
podejmując decyzję.
Zdobywasz 2 PD, gdy bohater stara się zdobyć jej uczucie.ɽɽ
 Zdobywasz 5 PD, gdy bohater poświęca się dla niej lub ɽɽ
ryzykuje w jej obronie.

Oferta: Porzuć starania wobec tej osoby lub zdobądź jej miłość.

niebiańskie potwory: elfy
Elfy to tajemnicze i zdystansowane podobne do ludzi istoty. Nieśmiertelne, 
władają groźną magią umożliwiającą projekcję jaźni. Otoczone zazwyczaj 
nieufnością, czcią lub jednym i drugim, przemierzają Near w poszukiwaniu 
odpowiedzi.

Wygląd i oSoboWoŚć
Większość elfów przypomina ludzi. Tworzą swe ciała na podstawie tego, jak 
postrzegają swoją osobę, mogą więc nadać sobie dowolnie wybrany wygląd. 
Większość jednak we wszystkich inkarnacjach trzyma się jednego wyglądu. 
Pomimo tego ich karnacja jest zawsze blada, od kredowo białej po jasno 
oliwkową, a włosy jasne, począwszy od blond, aż po jasnobrązowe czy złociście 
rude. Każdy elf ma aurę – nieznaczny, lśniący wokół nich nimb światła. Jest 
tak wątła, że zdradza obecność posiadacza jedynie w smolistych ciemnościach. 
Widząc elfa, nie sposób jej jednak nie rozpoznać.

Elfy to najczęściej samotne stworzenia 
pozbawione korzeni. Nie znaczy to, że nie są 
towarzyskie. Potrafią być niewiarygodnie 
wręcz charyzmatyczne. Zwykle 
jednak nie osiadają 
nigdzie na stałe ani nie 
tworzą trwałych więzi. 
Powiadają, że 

rasy near
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elfowi nie sposób ufać, bo „cokolwiek czyni dobrego, czyni z własnych 
powodów”.

WędróWkA elfA
Elfy są ludźmi, którzy wejrzeli głęboko w siebie odkrywając tam tylko jedno: 
własną jaźń. Dzięki oddaniu mistrza Zen pojęli, że w obliczu iluzyjności 
świata jedyną prawdą jest to, co sami o sobie myślą. Gdy ich ciała umierają, 
dusze, zamiast odejść, powracają w coraz doskonalszej postaci.

Światopogląd taki zatrzaskuje drzwi przed większością religii. Elf nie uznaje 
bóstw czy większych potęg, a tylko silniejsze dusze. O dziwo, to zapatrzenie 
w siebie nie zawsze prowadzi do zła. Liczne elfy przemierzając świat czynią 
dobro, dla zaspokojenia wewnętrznej potrzeby lub być może dla zabawy. Inne 
niszczą wszystko na swej drodze, świadome znikomości nieoświeconych. 
Niezależnie od postawy elf trwa, poznając głębiej samego siebie.

Czasem elf zbłądzi z tej ścieżki. Wszak niegdyś był człowiekiem, choć 
niemądrze o tym mówić. Uznanie cudzego istnienia za ważniejsze, niż własne, 
zawsze powoduje upadek elfa. Staje się bardziej ludzki, jeśli zginie lub odniesie 
śmiertelne rany dla ocalenia kogoś czy też spłodzi potomka (rozmnaża się jak 
człowiek). Po oddaniu swego życia za inną osobę odradza się po raz ostatni. 
Jego aura słabnie i szarzeje. Zaczyna starzeć się jak człowiek, wkraczając w 
Szary Wiek. Pozostałe elfy najczęściej pogardzają Szarym za okazaną słabość.

elfiA mAgiA
Najpotężniejszą magią elfów jest ich nieśmiertelność. Pojawiają się na świecie 
dojrzałe i nie starzeją się, jeśli tego nie chcą. Większość decyduje się na ten 
krok w przeciągu licznych inkarnacji, w miarę jak ich wewnętrzny obraz 
znaczy coraz więcej zmarszczek. Nie chorują, choć można je otruć. Ich ciała 
to samodzielnie stworzone skorupy i nawet zgładzone powracają do Near.

Przypływ introspekcji, nic niezwykłego u tej rasy, skłania czasem elfy do 
opowieści o Niebie. To być może jedyne żywione przez nie przekonanie 
religijne. Wierzą, że osiągnąwszy całkowite oświecenie opuszczą Near i 

przejdą w stan doskonałej jedności. Wówczas pryśnie iluzja świata i ujrzą jego 
prawdziwe oblicze, własny sen. Koncepcja ta jest dla ludzi tak straszna, jak 
się wydaje. W oczach elfa wszystko i wszyscy to jego własny sen, a Niebo jest 
należnym mu miejscem.

Jednak elfia magia przyjmuje też inne, pomniejsze formy. Aury elfów są bardzo 
potężne, a ich niezwykłe właściwości ochraniają posiadacza i narzucają innym 
jego wolę. Długowieczność również zdaje się innym ludziom magiczna. Elfy 
potrafią dokonać niemal dowolnego wyczynu czerpiąc ze swoich licznych 
doświadczeń.

ciemny kSiężyc i elfy
Gdy na Near spadł Ogień z Niebios wszystkie bez wyjątku elfy zniknęły. Nie 
spotkano żadnego przez ponad dwa stulecia. Gdzie były, nie wie nikt, nawet 
one same. Wyjaśnienia elfów bywają różne. Większość utrzymuje, że były 
tutaj przez cały czas, nie pamiętając ani swego odejścia ani dwóch wieków 
nieobecności. Inne tymczasem opowiadają o Far, dostępnym dla nich innym 
świecie.

Cokolwiek się wydarzyło, elfy nie znoszą o tym rozmawiać. Po ich powrocie 
stało się jednak jasne, że Ciemny Księżyc na nie wpłynął. Niegdyś wzajemnie 
sobie przyjazne elfy pozdrawiały inne na ścieżce ku oświeceniu. Elf zapytany 
kiedyś o sens tego, że równocześnie z innym bierze świat za własny sen 
odpowiadał - Nie wiadomo, czy to ja śnię, że on śni świat, czy to on śni, że ja 
śnię świat. Tak czy inaczej, lepiej zachować zgodę. Teraz jednak elfy rzadko 
są przyjazne, a większość z nich gardzi widokiem pozostałych. Rywalizacja 
dla wyłonienia prawdziwego pana snu stała się zaciekła. Część starszych 
elfów wini młodych za Ogień z Niebios i Ciemny Księżyc. Utrzymują, że 
nadmierna liczba rywalizujących o sen zagroziła jego rozdarciem.

zASAdy

elfie zdolnoŚci rASoWe

Przeszłe Wcielenia (Rozsądek) – Zdolność Wrodzona
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Elfia pamięć przeszłych umiejętności i okruchów wiedzy. Może być 
wykorzystana dla przypomnienia sobie faktów o starożytnym miejscu 
lub fragmentów historii.

elfie Sekrety rASoWe

Sekret Nieśmiertelności
Elf wraca do Near w ciągu 28 dni po śmierci. MG i prowadzący bohatera 
gracz powinni wspólnie uzgodnić najodpowiedniejszy i najciekawszy dla 
jego powrotu moment. Nikt właściwie nigdy nie widział, jak elf wraca 
- odbywa się to poza zasięgiem wzroku innych ludzi. Bohater traci po 
punkcie z każdej puli. Trzy zdolności obniża się też o poziom. Proces 
reinkarnacji nie jest doskonały i dusza elfa musi dostosować się do nowej 
formy. Gracz może zdecydować, że bohater nie wróci do życia. Uzgadnia 
wtedy z MG, czy oznacza to wstąpienie do Nieba, czy też następuje coś 
innego. Sekret jest obowiązkowy dla postaci tej rasy.

Sekret Erudycji
Wiele umiejętności pojawia się i zanika w przeciągu elfiego życia. 
Stosując ten sekret bohater może przez całą scenę wykorzystywać 
Zdolność Przeszłych Wcieleń zamiast dowolnej innej zdolności.
Koszt: 2 punkty Rozsądku. Ponadto najbliższe dostępne graczowi 
rozwinięcie musi zostać przeznaczone na podwyższenie tej zdolności.

Sekret Przyćmienia Iluzji
Dzięki temu sekretowi elf może siłą woli przyćmić otaczającą go iluzję 
świata. Pozostali odnoszą wrażenie, jakby bohater stał się przezroczysty 
i widmowy. Może prześlizgiwać się przez szczeliny i jest niewrażliwy na 
krzywdę fizyczną. Postrzega rzeczywistość w bardzo niezwykły sposób. 
Sekret działa przez jedną scenę.
Koszt: 2 punkty Wigoru

Sekret Żelaznego Umysłu
Bohater odnawia Rozsądek, gdy pokona kogoś osobiście w pojedynku 
dowolnego rodzaju, o ile to uzgodniona wcześniej rywalizacja pomiędzy 
nimi dwoma.

Aura Ochrony
Aura bohatera jest wyczuwalna w dotyku jako dziwne zagęszczenie 
powietrza. Zaatakowany fizycznie możesz wydawać punkty z puli 
Rozsądku na redukcję obrażeń, jeden za jeden.

Aura Władcy
Aura bohatera rośnie, gdy narzuca innym swą wolę, czyniąc go wyższym 
i groźniejszym. Możesz dodać sobie kostkę premii w dowolnej próbie 
zastraszenia lub przekonania kogoś do własnego zdania.

Aura Widzenia
Aura bohatera jest z bliska jaśniejsza niż normalnie, jednak z daleka nie 
ma różnicy. Dzięki temu wraz z przyjaciółmi widzisz dobrze w nocy, a 
wszelkie oparte na widoczności utrudnienia w promieniu 10 metrów 
zostają zniesione.

Aura Wieży
Aura bohatera jest spolaryzowana, co daje jej dziwny kontrast światła i 
ciemności. Do zdolności Siła Woli jest teraz obok Rozsądku przypisany 
Wigor. W jej testach możesz wydawać punkty z obu pul.

elfie klucze rASoWe

Klucz Rodu
Żaden żyjący dziś w Near elf nie posiada krewnych świadomych, że był 
kiedyś człowiekiem. Niektóre pamiętają jednak, skąd pochodzą i okazują 
słabość potajemnie opiekując się swym rodem.

Zdobywasz 1 PD, gdy bohater jest w scenie z krewnym.ɽɽ
Zdobywasz 2 PD, gdy potajemnie kieruje sytuacją na jego korzyść.ɽɽ

rasy near
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Zdobywasz 5 PD, gdy ryzykuje w tym celu.ɽɽ
Oferta: Wyjaw swojej rodzinie, kim jesteś.

Klucz Odwiecznego Pytania
Iluzja Near ma swój powód, przyczynę uwięzienia bohatera. Tylko 
rozwiązawszy tę zagadkę będzie on gotów zawładnąć pełnią swych snów. 
Wybierz bohaterowi pytanie filozoficzne. „Czymże jest bohaterstwo?” 
albo „Czy lepszą drogą poznania siebie jest spełnienie, czy asceza?” to 
dobre przykłady.

 Zdobywasz 1 PD, gdy jesteś w stanie odnieść to pytanie do obecnej ɽɽ
sytuacji bohatera.
 Zdobywasz 3 PD, gdy w poszukiwaniu odpowiedzi ryzykuje on ɽɽ
krzywdę.

Oferta: Odpowiedz na pytanie.

Klucz Jaźni
Bohater jest elfem, nieśmiertelnym i oddanym samemu sobie.

 Zdobywasz 1 PD, gdy dla realizacji własnych celów ignorujesz cudzą ɽɽ
prośbę.
Zdobywasz 3 PD, gdy samolubnie ignorujesz potrzebującego.ɽɽ

Oferta: Stań się człowiekiem. Ginąc dla cudzego ocalenia lub dając życie 
bohater wchodzi w Szary Wiek. Wszystkie elfie sekrety i klucze rasowe 
poza Sekretem Erudycji stają się bezużyteczne.

głodne bestie: gobliny
Większość określiłaby gobliny jako podłe – chore, uzależnione stwory o 
szczątkowej moralności. One same nazywają to zabawą. Jako całkowici 
hedoniści gobliny łakną rozkoszy, podniet i kłopotów.

Wygląd i oSoboWoŚć
Gobliny to stworzenia przystosowujące się z nieskończoną łatwością 
do nowych warunków. Ich „naturalne” ciała, jeśli można je tak określić, 

przypominają równocześnie demony, psy i ludzi. Są cętkowane na brązowo, 
czarno, zielono i szaro, a włosy rosną im przypadkowo i w losowych barwach. 
Niewielu potrafi wyjaśnić zdolność ich organizmów do ewolucji. Przez całe 
życie przystosowują się do otoczenia, a nabyte cechy przekazują potomstwu. 
Jak odkryło wielu złych magów, gobliny można wypaczyć nawet silną magią i 
torturami, tworząc z nich straszliwe ur-gobliny, niedźwieżuki i Bezcześcicieli. 
Przedstawiciele tej rasy są w większości niżsi i bardziej tędzy od ludzi, choć 
mogą mieć praktycznie każdy rozmiar.

Goblińska ciekawość gna je we wszystkie zapomniane zakątki świata i czyni 
niezłymi uczniami niemal dowolnego zawodu. Szybko się uczą, lecz są zwykle 
równie wielkim źródłem wypadków, co pomocy. Łatwo jednak utrzymać 
ich lojalność. Każdy goblin ma swój nałóg, którego regularne zaspokajanie 
zapewni jego przyjaźń. Nie musi to być uzależnienie od narkotyków. Źródło 
nałogu może stanowić określona czynność, pokarm, napój lub właśnie używka. 
(Krąży opowieść o goblińskich nurkach z wybrzeży Maldoru. Stwory te były 
zdumiewającymi poławiaczami pereł. Uzależniły się od przypływu adrenaliny 
podczas spychania ich z klifu przez ludzkiego tresera.)

goblińSkie SPołeczeńStWo, rodzinA 
i morAlnoŚć

Dla obcych pozostawione samym sobie goblińskie społeczności wyglądają na 
anarchie, choć zwykle w każdym wyrasta goblin alfa. Plemiona liczące więcej 
niż około tuzina stworzeń najczęściej rozpadają się bez pana z zewnątrz, 
zazwyczaj człowieka. Gobliny najczęściej potrafią się całkiem nieźle urządzić, 
by zaspokajać potrzeby ogółu. Kiedy jednak zaczynają wzajemnie zagrażać 
swoim zasobom, plemię szybko rozsypuje się na konkurencyjne grupy.

Goblińskie więzy rodzinne są bardzo luźne. Są bez wyjątku obupłciowe i 
mogą spłodzić potomstwo spółkując w dowolny sposób, czy to samiec z 
samcem, samiec z samicą, czy samica z samicą. Przy trwającej miesiąc ciąży 
wcale nie utrudnia to ich osobliwych związków. Potomstwo rodzi się jako 
małe, lecz samodzielne gobliny. Na świat przychodzą kulki o stopie średnicy. 
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W godzinę po urodzeniu rosną im ręce, nogi, oczy i pysk. Młode gobliny 
obierają za rodzica przypadkowego członka plemienia, a jeśli ten ich nie 
odrzuci, nabywają zwykle tych samych nałogów i zwyczajów.

Gobliny nie ogarniają ludzkiego pojęcia miłości. To dla nich obca idea. 
Pojmują wspólną przyjemność, zarówno seksualną jak i innych rodzajów i 
czynnie ze sobą współpracują. W goblińskiej społeczności największe grzechy 
to odmowa wymiany (co jednemu lekarstwem, innemu trucizną) oraz zdrada 
wspólnika.

U niektórych goblinów zaobserwowano jednak dziwny stan przypominający 
miłość. W ich prymitywnym języku nazywa się to tylko Chorobą. Skażony 
nią goblin opuszcza plemię i wyrusza w podróż, by dowieść swojej miłości 
lub umrzeć. (Wydają się zagubione we własnych uczuciach i nie potrafią 
zwykle jasno wyrazić swych zamiarów.) Nie zauważono jednak nigdy, by 
któryś z nich zakochał się w innym goblinie. Za obiekt uczuć obierają zawsze 
przedstawicieli innych ras.

zASAdy

goblińSkie zdolnoŚci rASoWe

Przystosowanie (Wigor) – Zdolność Wrodzona

Goblin jest w stanie dość regularnie zmieniać swą budowę ciała, a nawet 
możliwości intelektualne. Zdolność ta może w okolicznościach opisanych 
w Sekrecie Przystosowania zastąpić dowolną inną z jego karty postaci.

goblińSkie Sekrety rASoWe

Sekret Nałogu
Bohater jest uzależniony od substancji lub zachowania. Nie możesz 
odnowić żadnej puli, jeśli nie oddawał się nałogowi dłużej niż jeden 
dzień. Ponadto bohater nigdy nie odnawia Wigoru w normalny sposób. 
Robi to tylko oddając się nałogowi. Odnowa taka jest możliwa tylko raz 
dziennie, lecz ma to też swoją dobrą stronę. Bohater może oddawać się 

nałogowi tak często, jak tylko chcesz. Każdy dodatkowy raz po pierwszej 
odnowie danego dnia przywraca jeden punkt Wigoru. Mając Klucz 
Choroby możesz porzucić nałóg. Bohater musi zachowywać abstynencję. 
Po każdym dniu wykonaj test Siły Woli. Jeżeli wychodzi przez pięć dni 
pod rząd, nałóg zostaje porzucony i możesz odnawiać Wigor normalnie. 
W razie porażki któregoś z testów zaczynasz od nowa. Sekret zostaje 
zachowany, a w razie powrotu do nałogu bohater znów jest uzależniony. 
Sekret jest obowiązkowy dla postaci tej rasy.

rasy near
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Sekret Przystosowania
Możesz przy odświeżaniu Wigoru zamiast odnowienia puli zamienić 
bohaterowi poziomy Przystosowania i innej zdolności. To stała wymiana.

Sekret Naturalnego Uzbrojenia
Goblin posiada uzbrojenie stanowiące część jego ciała. Sekret ten 
działa jak Sekret Nazwania i może zostać wybrany wielokrotnie 
dla uzyskania silniejszych lub dodatkowych broni i pancerzy. Jeżeli 
posiadasz Sekret Przystosowania możesz zmienić to uzbrojenie w tych 
samych okolicznościach - rezygnując z odzyskania puli, gdy Wigor  
ulega odnowie.

Sekret Kameleona
Skóra bohatera może instynktownie zmieniać kolor. Otrzymujesz 
premiową kostkę przy każdej próbie ukrycia się na brązowym, 
czarnym, szarym lub ciemnozielonym tle czyli wśród barw natury i  
nieociosanych kamieni.

goblińSkie klucze rASoWe

Klucz Choroby
Goblin zapadł na Chorobę – nauczył się kochać. Znaczy to, że staje się 
człowiekiem. Gobliński bohater posiadający ten Klucz może również wziąć 
ludzki Klucz Rasowy, Klucz Nieodwzajemnionej Miłości.

 Zdobywasz 1 PD, gdy bohatera przez Chorobę spotykają ze strony ɽɽ
innych goblinów obelgi lub ostracyzm.
 Zdobywasz 3 PD, gdy reakcja taka jest dla niego źródłem poważnych ɽɽ
trudności.

Oferta: Stań się do końca człowiekiem. By to zrobić, bohater musi 
mieć Klucz Nieodwzajemnionej Miłości. Jeśli porzuci nałóg lub 
zdobędzie miłość upatrzonej osoby, staje się człowiekiem. Traci 
wszystkie, poza Sekretem Nałogu, goblińskie Sekrety Rasowe oraz  
zdolność Przystosowania.

Szpon i miot: Szczurzy ród
Ratkiny to najmłodszy w Near rodzaj rozumny. Dopiero zaczynają 
wyrastać ze swej zwierzęcej przeszłości. Mają opinię brudnych złodziei i są 
powszechnie otaczane nieufnością przez pozostałe, z wyjątkiem goblinów, 
rasy. W rzeczywistości to wierni sprzymierzeńcy, choć ciężko im oswoić się z 
pojęciem własności.

Ratkiny najłatwiej spotkać w wymarłych miastach, zwłaszcza za murami 
podupadłych twierdz Maldoru. Żyją tam w ogromnych, niemal zdziczałych 
miotach.

Wygląd i oSoboWoŚć
Ratkiny przypominają nutrie, wielkie gryzonie, stojące na tylnych łapach i 
wyposażone w chwytne palce. Wysokie na jakieś 90-120 centymetrów, mają 
spiczaste, guziczkowate nosy i wąsy. Pokrywa je szara, brunatna lub czarna 
sierść, a sporadycznie pojawia się albinos. Wiele ratkinów nie całkiem 
przywyknęło do chodzenia na dwóch łapach i biega na czterech, wyglądając 
niczym olbrzymi szczuropies.

Wędrowny ratkin szybko zżywa się z towarzyszami i rzadko czuje się dobrze 
samemu. Skutecznie dowiedziono jednak ich tendencję do zabierania rzeczy 
przyjaciół. Słabo pojmują ideę, że można posiadać cokolwiek na własność, 
jeśli się tego nie strzeże. Są też bardziej nawet od ludzi skłonne do sprzeczek 
z przyjaciółmi, choć przebaczają zaraz po zakończeniu sporu.

członek miotu
Główną jednostką społeczną ratkinów stanowi miot, czyli gromadka, z którą 
przychodzą na świat. W odróżnieniu od innych ras matka rodzi zróżnicowane 
potomstwo. Przeciętny miot to trzy do czterech ratkinów oraz dziesięć do 
dwunastu zwykłych szczurów. Zaraz po urodzeniu można je odróżnić tylko 
po przednich łapach i rozmiarze, około półtora do dwóch razy większym.

W miocie posiada się to, co można sobie wywalczyć. Każdy skrawek 
pożywienia czy błyskotka to źródło bójki, w której szczury i ratkiny kłębią 
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się, drapiąc i kąsając. Tak jest od urodzenia. Pierwsze, co ratkin robi w życiu, 
to oderwanie brata od matczynego sutka, by samemu się napić. Z uwagi na 
częste i niewiarygodnie gwałtowne starcia wśród rodzeństwa obcy zdumiałby 
się, ilu z nich przeżywa. Ratkiny jednak instynktownie wiedzą, jak krzywdzić 
braci nie kalecząc ich ciężko.

Każda wymierzona w członka miotu groźba z zewnątrz spotka się jednak z 
prawdziwą przemocą. Napadając samotnego szczura lub ratkina drapieżnik 
sam szybko stanie się ofiarą powarkującej, okrutnej fali sierści, zębów i pazurów, 
pojawiającej się prawie znikąd. Dla ratkina atak na członka miotu to dla nich 
coś jeszcze gorszego, niż na niego samego i woła o odwet. Dotyczy to również 
hordy, choć wtedy więź jest mniej silna. Horda jest większą rodzina, w jakiej 
rodzi się miot, liczyć może setki ratkinów i tysiące szczurów. Z tej przyczyny 
bardzo niebezpiecznie przychodzić z wrogimi zamiarami do rojącego się od 
ratkinów starożytnego miasta.

Ratkinom zdarza się jednak opuszczać swój rodzony miot, by wędrować po 
Near. Przyczyny bywają rozmaite. Niektóre ratkiny tracą swe mioty z rąk 
poszukiwaczy. Inne po spotkaniu obcych dostrzegają sposób na życie nie 
wymagający walki o każdy posiłek. Nie zapominają jednak pojęcia miotu. 
Najczęściej znajdują grupę towarzyszy, do której się przywiązują. Staje się ona 
ich nowym miotem.

zASAdy

zdolnoŚci rASoWe rAtkinóW

Więź Miotu (Instynkt) – Zdolność Wrodzona
Zdolność ratkinów do przemieszczania się w grupie i automatycznego 
przewidywania działań braci. Może zostać wykorzystana do obrony członka 
miotu przed niebezpieczeństwem. Aby powstrzymać zagrożenie potrzebny 
jest jednak test innej zdolności (modyfikowany przez Więź Miotu).

AlternAtyWne zAStoSoWAniA zdolnoŚci

Ratkiny stosują zdolność Bójka do walki przy pomocy zębów i pazurów. 
Dzięki grubemu okryciu ciała oraz ostrej broni naturalnej nie otrzymują 
kary w starciu z przeciwnikiem wyposażonym w normalnych rozmiarów 
uzbrojenie. Ponadto często szarżują na czterech łapach zyskując znaczny 
rozpęd przed dzikim rzuceniem się na przeciwnika. W grze rozwiązuje to test 
Atletyki, ze Poziomem Sukcesu przekładającym się na kostki premii do rzutu 
na Bójkę.

Sekrety rASoWe rAtkinóW

Sekret Znajomości Szczurów
Zyskujesz kostkę premii do wszystkich testów Wiedzy o zwierzętach 
dotyczących gryzoni. Bohater może dodatkowo rozmawiać z nimi w ich 
własnym języku. Sekret jest obowiązkowy dla postaci tej rasy.

rasy near
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cień dni minionych

Sekret Szczurzych Towarzyszy
W pobliżu bohatera zawsze kręci się od dwóch do czterech szczurów. 
Siedzą mu po kieszeniach, biegają po podłodze itp. Mają wspólnie 
następujące zdolności:

Wytrzymałość: Niekompetentny

Refleks: Doświadczony 

Siła Woli: Niekompetentny

Bójka: Niekompetentny

Podstęp: Kompetentny

Zaatakowane rozbiegają się natychmiast, nawet podczas Zmagania. 
Wracają nie wcześniej, niż w następnej scenie.

Sekret Szczurzej Postury
Ratkin jest mniejszy od większości ludzi i potrafi zdobyć dzięki temu 
przewagę w walce. Zyskujesz kostkę premii, gdy bohater unika ataku 
ze strony kogoś większego czy w dowolnej innej sytuacji, kiedy mały 
rozmiar może okazać się pomocny (np. test Atletyki podczas przeciskania 
się przez rurę).

Sekret Szczurzego Wzroku
Bohater ma dar świetnego widzenia w ciemności. Nie otrzymujesz nigdy 
kar za słabe oświetlenie. W świetle księżyca widzisz jak za dnia.

Sekret Braterskiej Konkurencji
Możesz odnowić pulę Instynktu bohatera, gdy wda się w szarpaninę z 
członkiem swego miotu. Ponadto zaraz po walce możesz rzucić na Więź 
Miotu i uzyskane premiowe kostki dodać do testu Leczenia towarzysza.

klucze rASoWe rAtkinóW

Klucz Miotu
Bohater ma miot, rodzony lub przybrany.

Zdobywasz 1 PD, gdy broni członka miotu przed krzywdą.ɽɽ
Zdobywasz 3 PD, gdy czyni to z poważnym ryzykiem dla siebie.ɽɽ

Oferta: Opuść miot by udać się we własną stronę. (Uwaga: Możesz w 
dowolnym późniejszym czasie zdecydować się na dołączenie do nowego 
miotu. Musisz jednak sprzedać ten klucz i kupić go ponownie, by bohater 
się z nim związał. Można należeć do tylko jednego miotu naraz.)

Klucz Skarbu
Bohater zazdrośnie strzeże swego dobytku w strachu, że ktoś przy pierwszej 
okazji spróbuje jej go odebrać.

 Zdobywasz 1 PD, gdy bohater wchodzi w posiadanie nowej rzeczy dzięki ɽɽ
własnym umiejętnościom – nie otrzymując jej ani kupując.
Zdobywasz 2 PD, gdy walczy, by ją zdobyć.ɽɽ
Zdobywasz 5 PD, gdy udaje mu się obronić dobytek przed kradzieżą.ɽɽ

Oferta: Rozdaj na zawsze swój dobytek.
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