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Prolog
Imperium rozpada się, i prawdę mówiąc wątpię by udało się ten proces zatrzymać.

Trwająca od lat susza, będąca jak niektórzy utrzymują skutkiem klątwy Starożytnych,
choroba i śmierć starego władcy oraz niepokoje na zachodzie to tylko część kłopotów.
Chanowie pragną władzy dla siebie, praktycznie każdy chciałby wyszarpnąć jakiś ochłap
umierającej ziemi...

Purpurowe sztandary zblakły od palącego słońca i poszarpał je gnający przez
pustkowia wiatr. Czy naprawdę warto walczyć o utrzymanie Imperium w całości?

Mimo wszystko walczę o to.
Nie wdając się w zbedne szczegóły mogę rzec, iż zamordowałem znaczną ilość

ludzi dla raczej niewielkiego zysku. W końcu pochwycono mnie i skazano na śmierć –
miałem zostać rozerwany końmi: wszak tak nakazuje tradycja. Wyroku jednak nigdy nie
wykonano.

Dzień przed egzekucją wywleczono mnie z dołu w którym oczekiwałem na koniec i
zaprowadzono przed oblicze wysłanników nowego Imperatora, którzy wyłożyli mi całą
sprawę. Miałem zabić chana, który zbuntował się i proklamował niepodległość swych
ziem, mianując się władcą Słonych Pustkowi. Zapłatą było moje własne życie.
Chyba oczywistym jest, że nie odmówiłem...

Tak oto zostałem Egzekutorem – od tamtego czasu wielokrotnie zabijałem w
imieniu Imperium. Stałem się nawet sławny – mawiają, że matki straszą bachory mym
imieniem. Prawdę mówiąc nie obchodzi mnie to.

Czy warto usiłować utrzymać Imperium w całości? To również mnie nie obchodzi.

 – Gontaar, Imperialny Egzekutor

 Powstanie Imperium 

Dwieście lat temu Pustkowie zamieszkane było przez niezależne plemiona wiodące
koczowniczy tryb życia. Jedynie nieliczni osiedlali się na stałe, najczęściej zajmując ruiny,
będące jedyną pozostałością po Starożytnych. Kraina była żyzna i  gdyby nie nieustanne
wojny o dominację, na stałe wpisane w mentalność mieszkańców Pustkowia, życie byłoby
stosunkowo łatwe.

Wówczas Arigh Gan, jeden z chanów Centralnych Ziem, podbiwszy parę
okolicznych plemion, zaatakował i zdobył Miasto Wież – największą osadę Starożytnych,
jaka zachowała się do dnia dzisiejszego. Uczynił z niego swą bazę wypadową, w ciągu
kilku lat udało mu się zdominować praktycznie całe pustkowie. Ci, którzy nie chcieli się
podporządkować  ginęli. W ten sposób powstało Imperium Arigh Gana. Doskonale
działająca siatka szpiegów i informatorów pozwalała mu zachować kontrolę nawet nad
najdalszymi rubieżami. Nawet nagła śmierć władcy nie przekreśliła istnienia Imperium.

Prawdopodobnie Imperium trwałoby niczym niezagrożone po wsze czasy, gdyby
nie katastrofa do której przyczynił się potomek pierwszego Imperatora  Bora Chinua.

 Klatwa Starozytnych 

Wiele dni drogi na południowy wschód od Ruin, które stanowiły tradycyjną granicę
Pustkowia, trafiono na potężny twór Starożytnych – wykutą bezpośrednio w skalnej
ścianie świątynię czy też mauzoleum. Jak miało się później okazać otwarcie kamiennych
wrót krypty przyniosło zagładę setkom, jeśli nie tysiącom istnień…

Wieść o odkryciu szybko dotarła na dwór Szarego Wilka. Z racji, że technologia
Starożytnych, jak chociażby obróbka metali, wielokrotnie przewyższała możliwości ludzi,
władca nakazał dostać się do wnętrza, mając nadzieję odnaleźć bajeczne skarby, które
mogłyby umocnić trwałość Imperium.
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Nikt nigdy nie dowiedział się, co tak naprawdę wydarzyło się po przełamaniu
pieczęci zabezpieczających pradawny grobowiec. Wszyscy uczestnicy wyprawy zginęli,
zaś skutki katastrofy mogli wkrótce odczuć wszyscy mieszkańcy Pustkowia.

Mówiono o potężnej burzy która rozpętała się nad świątynią – burzy, która
zatrzęsła posadami ziemi i widoczna była z odległości wielu setek kilometrów. Potężny
huk przetoczył się przez równiny, słyszany ponoć nawet w Mieście Wież. Wszyscy: młodzi
i starzy, biedni i bogaci – domyślali się, że stało się coś bardzo złego…

Wkrótce nadeszła susza. Lasy na północy uschły, woda na powierzchni stała się
gorzka i trująca, ziemia jałowa niczym piach pustyni. Zwierzęta padały, ludzie marli z
głodu i pragnienia.

Od tamtej chwili minęło prawie piętnaście lat. Rok temu Bora Chinua zmarł,
trawiony nieznaną chorobą, której pierwsze symptomy pojawiły się niedługo po
katastrofie na południu, zdając się potwierdzać pogłoski o klątwie. Na tron wstąpił Boke
Altan, trzeci syn Szarego Wilka – jego dwaj starsi bracia zginęli, w nie do końca
wyjaśnionych okolicznościach parę lat wcześniej. Śmierć starego Imperatora tylko
pogłębiła ciężką sytuację – Imperium powoli poczęło pogrążać się w chaosie. Boke Altan
zdawał się jednak tego nie zauważać.

 Vachir, dziewiaty Imperator 

Boke Altan niedługo cieszył się władzą – zginął zaledwie dwa miesiące po objęciu
Tronu Imperium. Jego następcą został Vachir, najmłodszy syn Bory Chinuy. Nagła śmierć
władcy jeszcze bardziej skomplikowała sytuację – coraz więcej chanów pragnęło uwolnić
się spod jarzma Imperium. Vachir jednak, w przeciwieństwie do brata niemal od samego
początku podjął działania.

Niemal dokładnie rok po objęciu przezeń władzy zginął pierwszy z buntujących się
chanów, zamordowany w biały dzień przez nikomu nie znanego człowieka. W przeciągu
miesiąca zginęło trzech kolejnych. W serca buntujących się powoli wkradał się strach…
Vachir nie próżnował – pieczołowicie odtworzył siatkę szpiegowską, która po smierci ojca
poszła w rozsypkę. Zaczął również rekrutować zabójców – zarówno spośród wolnych
ludzi, jak i skazanych na śmierć morderców. Wkrótce siepaczy Vachira zaczęto nazywać
Imperialnymi Egzekutorami.

Metody ich działania były różne – czasem podkradali się do obozowiska i pod
osłoną nocy skrytobójczo mordowali oponentów Imperatora, czasem atakowali otwarcie,
zdarzało się, że dużą grupą. Ich skuteczność była pewna – nawet gdy jeden zawiódł tylko
kwestią czasu było przybycie następnego.

Mimo doskonale działającej polityki terroru bunty wciąż się zdarzają, a powolny
rozpad Imperium, mimo że spowolniony trwa nadal. Coraz częściej prosty lud mówi
nawet nie tyle o upadku Imperium, co upadku całego znanego świata – nasłani przez
władcę mordercy mogą powstrzymać zakusy chanów, lecz nikt nie jest w stanie wygrać z
suszą i głodem.
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Tworzenie Bohatera

 Wstep 

Bohaterowie stanowią grupę ludzi służących
Imperatorowi – Egzekutorów wysłanych by
zgładzić buntowniczego watażkę, oraz osób z
nimi współpracujących – szpiegów
koordynujących akcję oraz zdrajców z
bezpośredniego otoczenia ofiary.

 Punkty Postaci 

Każdy gracz posiada 60 punktów do
rozdysponowania pomiędzy umiejętności oraz
atrybuty swojego bohatera (negatywne
atrybuty oczywiście zwiększają tą pulę).

 Umiejetnosci 

Wykupywanie umiejętności
Gracz może wykupić dowolne z poniższych
umiejętności – nie istnieją żadne ograniczenia
co do posiadanego zestawu. Oto koszt w
Punktach Postaci, zależny od wartości, którą
chcielibyśmy uzyskać:

Poziom umiejętności Koszt
1 1
2 3
3 5
4 8
5 12
6 16
7 20

Lista umiejętności
Akrobatyka
Blef
Bójka
Broń Biała
Dialekty
Empatia
Jeździectwo
Medycyna
Naprawa
Oswajanie
Pierwsza Pomoc
Pływanie
Perswazja
Pułapki
Rzemiosło
Rzucanie
Skradanie Się
Spostrzegawczość
Strzelanie
Sztuka Przetrwania

Tarcze
Targowanie Się
Torturowanie
Tropienie
Ukrywanie Się
Uniki
Uwodzenie
Wspinaczka
Wysportowanie
Zastraszanie
Zdobywanie Informacji
Zielarstwo

Specjalizacje
Gracz może także wykupić specjalizacje w
maksymalnie trzech posiadanych przez swego
bohatera umiejętnościach. Koszt specjalizacji
wynosi 5 punktów, lecz umiejętność musi
posiadać wartość minimalnie 3. Specjalizacje
pozwalają podczas testów danej umiejętności
korzystać z dodatkowej kostki (bardziej
szczegółowe informacje na temat ich
działania można znaleźć w rozdziale
Mechanika Gry).

 Atrybuty 

Poniżej znajduje się lista dostępnych dla
bohaterów atrybutów. Z racji na brak
ogólnych współczynników opisujących cechy
fizyczne i mentalne postaci spora część z nich
stanowi odzwierciedlenie naturalnych
predyspozycji postaci (lub wręcz przeciwnie –
ich braku).
Wszelkie atrybuty określane jako Zalety mają
podany koszt w Punktach Postaci, Wady zaś
dodają swój koszt do ogólnej puli
posiadanych jeszcze punktów.
Gracz może również opracować własne cechy,
jednak ich koszt powinien zostać ustalany
przez Mistrza Gry bądź podczas konsultacji z
nim.

Urodzony w Siodle (Zaleta, 8 pkt)
Podczas testów Oswajania i Jeździectwa (w
obu przypadkach dotyczy jedynie koni)
bohater może posłużyć się dodatkową kością,
a następnie wybrać korzystniejszy wynik. W
niektórych przypadkach MG może wyrazić
zgodę na zastosowanie bonusu w przypadku
innych testów, jak przykładowo Akrobatyka,
jeżeli tylko dotyczą jazdy konnej.

Paskudne Blizny (Wada, 4 pkt)
Oblicze bohatera zdobią straszliwe,
zniekształcające rysy twarzy blizny. W
przełożeniu na mechanikę gry oznacza to
modyfikator –2 do wszelkich testów
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Uwodzenia i Perswazji oraz modyfikator +1
do testów Zastraszania.

Odporność na Ból (Zaleta, 5 pkt)
Modyfikatory za zły stan zdrowia zmniejszone
są o 1 punkt (z 0/-1/-2/-3 na 0/0/-1/-2 za
rany odpowiednio lekkie / ciężkie / krytyczne
/ śmiertelne).

Niezwykle Silny (Zaleta, 6 pkt)
Podczas wszelkich testów siłowych gracz
może skorzystac z dodatkowej kości, a pula
obrażeń podczas walki wręcz jest zwiększona
o 1 punkt.

Słabeusz (Wada, 4 pkt)
Bohater, z racji na swą mizerną posturę
posiada modyfikator –2 do wszystkich testów
siłowych, a zadawane przezeń obrażenia
podczas walki wręcz są zmniejszane o 1
punkt.

Kocia Zwinność (Zaleta, 7 pkt)
Podczas wszelkich testów równowagi,
Akrobatyki oraz Uników bohater może
skorzystać z dodatkowej kości.

Kulawy (Wada, 4 pkt)
Prędkość poruszania się bohatera jest o
połowę niższa niż innych ludzi, a bieganie jest
znacznie utrudnione. Ponadto posiada on
modyfikator –2 do testów Akrobatyki oraz –1
w przypadku Uników oraz wszelkich innych
testów sprawności ruchowej i równowagi.

Charyzmatyczny (Zaleta, 6 pkt)
Podczas wszelkich testów społecznych, jak
np. Perswazja, Blef czy Uwodzenie bohater
może skorzystać z dodatkowej kości.

Nerwowy (Wada, 7 pkt)
Bohater ma słabe nerwy – podczas
zagrożenia życia oraz działania w stresie lub
pod silną presją wszelkie wykonywane przez
niego testy mają modyfikator –1.

Błyskawiczny Refleks (Zaleta, 6 pkt)
W walce, podczas testów Inicjatywy Bohater
może skorzystać z dodatkowej kości. Bonus

ten przysługuje także w innych sytuacjach
wymagających natychmiastowej reakcji.

Uzależnienie (Wada, 3 lub 5 pkt)
Bohater jest nałogowym alkoholikiem lub
palaczem opium. Zaleznie od tego jak
poważna jest jego przypadłość ma on spore
problemy z odmówieniem używki (2 pkt), lub
nie potrafi bez niej żyć, a jego egzystencja
stanowi jedynie krótkie przerwy pomiędzy
stanami totalnego odurzenia.

Drgawki (Wada, 4 pkt)
Wszelkie testy wymagające precyzji działania,
jak np. strzelanie lub zakładanie pułapek
obdarzone są modyfikatorem –1.

Zimna Krew (Zaleta, 7 pkt)
Bohater, z racji na niezwykłe opanowanie
podczas testów Blefu może skorzystać z
dodatkowej kości, ponadto bohatera nie
obowiązują ujemne modyfikatory za działanie
pod presją lub w silnym strsie.

Ogromny (Zaleta, 5 pkt)
Bohater znacznie wyróżnia się swą budową –
jego wzrost jest o co najmniej 20 centymetry
większy niż przeciętny człowiek. W
przełożeniu na mechanikę gry oznacza to, że
z racji na swe rozmiary  pula wszelkich
zadawanych mu obrażeń jest zmniejszana o
jeden punkt. Jednak wielkość może też
stanowić problem, zwłaszcza przy testach
Ukrywania Się (modyfikator –1), również
przeciwnicy usiłujący trafić go posiadają
modyfikator +1.

 Rola Bohatera 

Poniżej wymieniono trzy role, w które może
wcielić się bohater: Egzekutora, Szpiega oraz
Zdrajcy. Zaleca się, by drużyna posiadała w
swych szeregach chociaż jednego
Egzekutora, chociaż nie jest to koniecznością.
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Egzekutor

Gdy zaraza zdziesiątkowała stada, nasz auł został skazany na powolną, głodową śmierć.
Gdyby nie nagroda za głowę przywódcy sąsiedniego plemienia wszyscy już od dawna
bylibyśmy martwi.
Zabiłem go, gdy niczego nie podejrzewający wartownicy wpuścili mnie do obozu – w
końcu znali mnie od lat. Przybyłem pod pretekstem ważnej wiadomości od naszego
wodza i po prostu zabiłem go.
Uratowałem swą rodzinę poświęcając siebie. Teraz nie posiadam klanu ani plemienia, lecz
Imperium wciąż mnie potrzebuje…

Atuty
Egzekutor posiada następujące
atuty:
 Automatyczne trafienie

przeciwnika podczas walki;
 Dodatkowa kostka podczas

dowolnego testu;
 Bonus +3 do puli obrażeń.
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Szpieg

Dwa miesiące temu przybyłem do nich głodna i zmarznięta. Przygarnęli mnie i
zaakceptowali. Ufali mi i wiedzieli, że mogą na mnie polegać.
Bardzo się mylili.
Przez te dwa miesiące obserwowałam ich uważnie – poznałam nie tylko godziny zmiany
wart i rozmieszczenie strażników, ale też wszystkie niemal szczegóły życia klanu. W
końcu byłam jego częscią…
To, jak mnie potraktowali nie było istotne – byli buntownikami i czekała ich kara…

Atuty
Szpieg posiada następujące
atuty:
 Stwierdzenie, czy

rozmówa mówi prawdę,
czy też kłamie;

 Dodatkowa kostka
podczas dowolnego testu;

 Wymuszenie udzielenia
prawdziwej odpowiedzi na
zadane przez siebie
pytanie.
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Zdrajca

Powiadacie, że wydałem naszego wodza w ręce nieprzyjaciela, podstępnie wywabiając go
z jurty i prowadząc wprost do zaczajonych w mroku skrytobójców. Tak, dokonałem tego,
mimo iż był nim mój rodzony ojciec. I zapewne tylko dlatego że jestem jego
spadkobiercą jeszcze żyję, czyż nie?
Przyznaję się do wydania chana w ręce Egzekutorów. Ale nie przyznaję się do zdrady. To
nie ja złamałem przysięgę lojalności, daną Imperatorowi. Ja jej dochowałem.

Atuty
Zdrajca posiada następujące atuty:
 Automatyczne zdany test Blefu;
 Dodatkowa kostka podczas

dowolnego testu;
 Automatycznie zdany test

Perswazji.
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 Ekwipunek dodatkowy 

Poza podstawowym wyposażeniem
osobistym, jak broń (kindżał, często również
jatagan lub łuk), ekwipunek podróżny, ubiór
czy drobne przedmioty codziennego użytku
(rogowy grzebień, krzesiwo i hubka, kapciuch
z tytoniem itp.) gracz ma możliwość
wykupienia dodatkowego sprzętu dla swego
Bohatera. Poniżej podano proponowane
przedmioty, wraz z ich kosztem w Punktach
Postaci, również Mistrz Gry opierając się na
poniższych przykładach może opracować
własne.

Wierzchowiec (3 do 10 pkt)
Bohater posiada konia, lub wielbłąda
(rzadziej), z pełną uprzężą. Zaleznie od
kosztu może być to zwykły, niczym nie
wyrózniająca się szkapa, poprzez rącze,
zdolne do wielogodzinnego galopu zwierzęta,
aż po silne i wytrzymałe rumaki bojowe wraz
z chroniącym je pancerzem.

Pancerz (2 lub 5 pkt)
Zbroje są drogie i stosunkowo rzadkie, tak
więc posiadanie pancerza stanowi duży
prestiż dla wojownika. Gracz za 2 punkty
może wykupić lekki pancerz (patrz Dodatki),
a za pięć ciężki.

Sokół (4 pkt)
Tresowane ptaki drapieżne dają szpiegom i
informatorom niesamowitą przewagę nad
konnymi gońcami i posłańcami – są szybsze i
trudniejsze do przechwycenia. Ponadto
naprawdę dobrze wyszkolone (koszt 1 punkt
większy) potrafią być niezwykle pomocne
podczas walki, nie wspominając już o
polowaniach.

Miecz Starożytnych (6 pkt)
Oręż Starożytnych  rasy która zniknęła z
tego świata długo przed nastaniem
Imperium. Zdaje się opierać zgubnemu
wpływowi czasu, nawet najlepsi mistrzowie
kowalscy nigdy nie potrafili wykonać tak
perfekcyjnego oręża. Więcej informacji na
temat broni Starożytnych można znaleźć w
Dodatkach.

Złoto (2 pkt)
Metale szlachetne oraz klejnoty zawsze były
w cenie, mają także jedną zadziwiającą cechę
– w niezwykły wręcz sposób zjednują ludzi,
przynajmniej na krótki czas. Często jednak
dodatkowa para oczu, lub wręcz przeciwnie –
strażnik patrzący w drugą stronę – mogą
zaważyć na powodzeniu całej operacji…
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Mechanika Gry

 Testy 

Mechanika przeprowadzania testów
Należy wykonać rzut 2k6, dodać do jego
wyniku wartość testowanej umiejętności
(oraz wszelkie ewentualne modyfikatory), a
wynik porównać z Poziomem Trudności testu
(PT). Aby test zakończył się powodzeniem
należy uzyskać wynik równy PT lub wyższy.
Oto najbardziej podstawowe Poziomy
Trudności:

Bardzo łatwy 6+
Łatwy 8+
Przeciętny 10+
Trudny 12+
Bardzo trudny 14+
Niezwykle trudny 16+
Niemożliwy 18+

Automatyczny sukces i porażka
W przypadku, gdy podczas testu osiągnie się
na obu kostkach "szóstkę", oznacza to
automatyczny sukces – nawet gdy PT wydaje
się być niemożliwy do osiągnięcia.
Wyrzucenie dwóch jedynek oznacza sytuację
dokładnie odwrotną – test nie udaje się,
automatycznie kończy się niepowodzeniem.

Specjalizacje oraz atrybuty
Posiadanie specjalizacji lub atrybutu pozwala
na skorzystanie podczas testu z dodatkowej
kości (lub dwóch w przypadku posiadanie
specjalizacji w danej umiejętności oraz
atrybutu wspomagającego daną
umiejętność). Jednak w takim przypadku nie
bierze się pod uwagę wyniku na wszystkich
kościach – najniższy wynik należy odrzucić
(bądź dwa, w przypadku korzystania z
zterech kości). Zawsze muszą nam pozostać
jedynie dwa wyniki.

Modyfikatory
Wszelkie modyfikatory odejmowane są lub
dodawane do wyniku rzutu na kostkach, nie
do Poziomu Trudności. Poza specyficznymi
modyfikatorami, istnieje także ogólny zestaw
modyfikatorów, który może być pomocny dla
MG:

Działanie w pośpiechu -1
Działanie pod presją -1
Brak presji czasu +2
Lekka rana -1
Ciężka rana -2
Krytyczna rana -3
Kolejna próba* +1

*) Dopuszczenie gracza do powtarzania
wielokrotnie jednego testu należy pozostawić
decyzji MG – czasem w sytuacji w której
bohater nie jest ograniczony żadną ilością
prób lepiej ustalić ogólny czas który mogło
zająć wykonanie danego zadania, zamiast
rzucać kostkami dziesiątki razy…
Modyfikatory nie mają wpływu na
automatyczny sukces i automatyczną
porażkę.

Testy przeciwstawne
Często zdarza się, że trzeba będzie porównać
dwa współczynniki, np. Spostrzegawczość
strażnika obozu oraz Skradanie Się
skrytobójcy. Wówczas nie dokonujemy
standardowego testu, tylko każda ze stron
rzuca kostkami i dodaje wynik do wartości
umiejętności. Ten, kto osiągnął wyższy
wynik, ten odniósł sukces.

Sukcesy w teście
Różnica pomiędzy wynikiem a PT (lub
pomiędzy dwoma rzutami w przypadku
testów przeciwstawnych) nazywana jest
sukcesami. Ilośc sukcesów jest szczególnie
istotna podczas walki, gdyż od niej zależy jak
poważne obrażenia zadaliśmy przeciwnikowi.
W innych przypadkach należy.
Automatyczny sukces podczas testu (patrz
wyżej) pozwala dodać dwa do ilości
sukcesów.

Testy nie posiadanych umiejętności
Jeżeli pragniemy użyć umiejętności, której
nie posiada bohater, np. jeździć konno nie
mając zielonego pojęcia nawet jak wsiąść na
koński grzbiet, podczas testu obowiązuje
modyfikator –3, a uzyskanie automatycznej
porażki może mieć katastrofalne wręcz
skutki…

 Wykorzystanie Atutow 

Każdy bohater, zależnie od swej Roli posiada
pewien zestaw Atutów. Atutów tych można
użyc trzykrotnie podczas jednego
scenariusza. Nie istnieje jednak ograniczenie
co do ilości użyć każdego z nich – równie
dobrze można trzykrotnie skorzystać z
jednego Atutu, jak i z trzech różnych.
Z racji na wpływ Atutów na mechanikę użycie
ich musi zostać zadeklarowane przed
wykonaniem testu – nie można np. najpierw
wykonać testu, a gdy zakończył się
niepowodzeniem stwierdzić, że używamy
Atutu by jednak się udał. Jedynym wyjątkiem
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jest atut Egzekutora umożliwiający
zwiększenie zadawanych przeciwnikowi
obrażeń – wówczas jego użycie możemy
zadeklarować już po trafieniu ofiary.
Tylko jeden Atut może zostać użyty podczas
jednej akcji – przykładowo nie możemy
najpierw zadeklarować automatycznego
trafienia, a następnie zwiększenia obrażeń.

 Sekwencja walki 

Inicjatywa
Na początku każdej rundy walki należy
wykonać test Inicjatywy – wszyscy walczący
wykonują rzut 2k6, dodając ewentualne
modyfikatory zależne od posiadanego
uzbrojenia i / lub pancerza (plus ewentualne
atrybuty), oraz ran. Osoba z najwyższym
wynikiem pierwsza podejmuje akcję.
Wykonywanie dodatkowych ataków podczas
walki (patrz niżej) obniża Inicjatywę w
kolejnej rundzie walki o 2 punkty.

Trafienie
Nalezy wykonać test odpowiedniej
umiejętności (Broń Biała, Strzelanie, Bójka).
PT testu zazwyczaj jest przeciętny
(modyfikowany powinien być jedynie w
przypadku posługiwania się bronią
dystansową, zależnie od odległości do celu).
Jeżeli przeciwnik broni się przed ciosem
(parując za pomocą broni białej, wykonując
uniki lub korzystając z tarczy) należy
zignorować PT i wykonać test przeciwstawny.

Modyfikatory trafienia
Patrz tabela modyfikatorów
testów na początku tego rozdziału. Istnieją
także dodatkowe bonusy obowiązujące
podczas walki, wymienione poniżej. Gwiazdką
(*) oznaczono modyfikatory trafienia w
przypadku korzystania z broni dystansowej
(łuków lub oręża miotanego):

Ciemność -2*
Walka w tłoku -1
Walka z siodła +1
Przeciwnik w siodle -1
Dodatkowy atak w rundzie -2 / -4*

Sukcesy broniącego się
Jeżeli podczas testu broniący się osiągnie 6
lub więcej sukcesów, wówczas udaje mu się
wytrącić przeciwnika z rytmu i zyskać chociaż
drobną nad nim przewagę. W takim
przypadku automatycznie przejmuje
Inicjatywę, a atakujący nie może już
wykonywać żadnych akcji w tej rundzie, poza
akcjami obrony (z modyfikatorem –2).

Rozliczanie obrażeń
Ilość zadanych przeciwnikowi obrażeń zależy
od ilości sukcesów atakującego. Ich liczba
następnie zostaje zmodyfikowana przez
bonusy zależne od rodzaju oręża (oraz
czasem niektóre atrybuty) oraz posiadany
przez trafionego pancerza. Oto tabela
określająca jak poważne są zadane rany:

1-2 Draśnięcie
3-5 Lekka rana
6-7 Ciężka rana
8-9 Krytyczna rana / okaleczenie

10-11 Wyłączenie z walki
12+ Śmierć

Automatyczny zgon trafionego nastepuje
także w przypadku, gdy atakujący uzyska
automatyczny sukces podczas testu (po
sześć oczek na każdej kości), a broniący się
automatyczną porażkę ("snake eyes").

Walka bez broni
Obrażenia zadawane za pomocą pięści, nóg
itp. rozliczane są z modyfikatorem –1, zaś
wartośc neutralizacji wszelkiego pancerza
należy podwoić (-2 zamiast –1, -4 zamiast –2
etc.).

 Obrazenia 

Opisy ran
Draśnięcie – niewielkie stłuczenie czy wręcz
zadrapanie, nie mające zbyt wielkiego
wpływu na przebieg rozgrywki (prócz faktu, iż
wszelkie rany kumulują się, tak więc multum
draśnięć może doprowadzić do wyłączenia z
walki czy nawet śmierci).

Lekka rana – już poważniejsze naruszenie
tkanek. Ból utrudnia koncentrację, w
przypadku zranionej kończyny jej ruchy nie
są już tak pewne. Istoty lekko ranne
posiadają mofyfikator –1 dowszelkich testów.

Ciężka rana – mnóstwo krwi, rozerwanego
mięsa i niewyobrażalny wprost ból. Znacznie
utrudnia nawet poruszanie się, a skupienie
się na czymkolwiek innym od bólu przez
dłużej niż wydaje się być niemożliwe.
Oznacza modyfikator –2 do wszelkich testów.

Krytyczna rana – zmiażdżone tkanki,
połamane kości, naruszone organy
wewnętrzne. Krew bucha dosłownie
strumieniami, agonalny wręcz ból zwala z
nóg. Lepiej zacząć się modlić. Modyfikator –3
do wszelkich testów.

Okaleczenie – ofiara tego ciosu musi pogodzić
się z myślą, że właśnie została inwalidą.
Jeżeli miała szczęście właśnie straciła
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kończynę, jeżeli prześladuje ją pech trafiona
kończyna jest zmiażdżona lub rozszarpana
tak poważnie, że nic poza amputacją lub
ciosem łaski nie wchodzi w rachubę. Istoty
okaleczone prawie napewno stracą za parę
chwil przytomność (do tego czasu
modyfikator –4 do wszelkich akcji), a śmierć
w skutek szoku i upływu krwi może
powstrzymać tylko udany bardzo trudny test
Medycyny lub niezwykle trudny Pierwszej
Pomocy.

Wyłączenie z walki – ofiara pada
nieprzytomna na ziemię, tryskając krwią z
rozerwanych arterii. Kwotok jest tak silny, że
nie zatamowany spowoduje śmierć w ciągu
1k6 rund.

Śmierć – czy ktoś potrzebuje wyjaśnienia
tego terminu?

Kumulacja ran
Dwa draśnięcia = jedna lekka rana
Dwie lekkie rany = jedna ciężka rana
Dwie ciężkie rany = jedna krytyczna rana.
Dwie krytyczne rany oznaczają zgon.
Krytyczna rana plus jakakolwiek inna rana
poważniejsza od draśnięcia oznacza
wyłączenie z walki.

Krwawienie
Należy uznać, że każda co najmniej ciężko
ranna i pozbawiona opieki medycznej istota
krwawi, i to obficie. Oznacza to iż otrzymuje
ona jedno dodatkowe draśnięcie na rundę,
lecz udany test Pierwszej Pomocy bądź
Medycyny pozwala zatamować krwotok (PT
powinien ustalić MG, zależnie od tego jak
poważne są obrażenia)

Utrata przytomności
W zasadzie każde poważne obrażenia (rany
ciężkie i wszystkie wyższe od nich) grożą
utratą przytomności – wszelkie Poziomy
Trudności powinien ustalić MG (przeciętny
modyfikator testu, z racji na brak statystyk
wynosi +3), poczynając od przeciętnych w
przypadku ciężkich ran, aż do niezwykle

trudnych jezeli chodzi o szok w przypadku
utraty kończyny.

Upadki
W zasadzie obrażenia podczas upadku
powinny być rozliczane zależnie od
wysokości, w następujący sposób:

Wysokość Efekt
do 2 m Draśnięcie
3 – 4 m Lekka rana
5 – 6 m Ciężka rana
7 – 9 m Krytyczna rana
10+ m Zgon

Obrażenia te powinny zostać zmodyfikowane
zaleznie od podłoża na jakie się upada,
przykładowo ostre odłamki skalne zazwyczaj
już przy upadku z paru metrów mogą
doprowadzić do śmierci, zaś krzewy bądź
piasek znacznie zmniejszą ryzyko powaznych
ran.
Podobnie należy rozliczać obrażenia w
przypadku upadku z grzbietu wierzchowca –
draśnięcie lub lekka rana w przypadku stępa,
lekka rana (rzadziej ciężka) w przypadku
kłusu, ciężka lub krytyczna w przypadku
upadku z galopującego konia.
Udany test Wysportowania lub Akrobatyki
powinien w obu przypadkach pozwolić
zmniejszyć otrzymywane rany.

Powrót do zdrowia
W zasadzie kwestie zdrowienia Bohaterów
powinny być rozwiązywane niejako
"pomiędzy" modułami rozgrywki, poza
głównym nurtem wydarzeń, lecz
zamieszczone niżej informacje i tak powinny
być przydatne.
Draśnięcia leczą się w przeciągu jednego
dnia, Lekkie rany trzech dni, Ciężkie 10 dni.
Powrót do pełni sił po otrzymaniu ran
Krytycznych bądź utracie kończyny zajmuje
zazwyczaj cały miesiąc.
W przypadku zapewnionej opieki medycznej
czas powrotu do zdrowia zmniejszony jest o
połowę.
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Imperium

 Informacje ogolne 

Imperium zjednoczyło pod swym
panowaniem ogromne połacie stepu,
zamieszkałe przez liczne, niemalże
niemożliwe do zliczenia plemiona. Od
Martwego Lasu na północy po Jałowe Ziemie
na południu liczy ponad tysiąc sześćset
kilometrów, na szerokość nieco ponad dwa
tysiące, tak więc przebycie z jednego krańca
Pustkowia na drugi mogłoby zająć tygodnie,
jeżeli nie miesiące wyzerpującej jazdy.
Pustkowie nie zawsze było nazywane właśnie
w ten sposób – niegdyś nie istniała nazwa
ogólna – było Podgórze, Nizina Północa,
Solne Pustkowia i inne rejony. Dopiero po
katastrofie na południu i jej następstwach,
gdy gleba (zresztą zawsze niezbyt żyzna)
zaczęła zmieniać się w suchy, martwy piach
określenie "pustkowie" stało się niemal
synonimem Imperium.
Szacuje się, że ponad półtora miliona ludzi
zamieszkuje umierające ziemie, tak więc
mimo pozornej unii, walki pomiędzy jednym a
drugim ugrupowaniem zdarzają się nader
często. Mimo wszystko bardzo rzadko zdarza
się, by konflikt przerodził się w coś więcej niż
kilka zbrojnych potyczek – wszak ponura
sława Imperialnych Egzekutorów szybko
obiegła Pustkowie i żaden chan czy nawet
mniej znaczny watażka, pragnący powiększyć
swe wpływy nie może być pewien jutra… O ile
oczywiście nie udało mu się zdobyć
oficjalnego przyzwolenia Imperatora na
rozpoczęcie działań wojennych.

 Zagrozenie z zewnatrz 

Nie wszystkie plemiona stanowią częśc
Imperium. Ordy zamieszkujące rejon na
północny wschów od Orlego Szczytu nigdy nie
ugięły się przed władzą, tak samo jak ludy
żyjące za Słonymi Pustkowiami. Często
zdarza się, iż atakują oni ościenne plemiona
Pustkowi, a czasem wdzierają się głębiej w
jego ziemie, stanowiąc ciągłe, realne
zagrożenie. Ich napady mają charakter
rabunkowy, a siły liczą czasem setki dobrze
uzbrojonych wojowników. W czasach
dobrobytu walka z nimi była wiele łatwiejsza,
obecnie zaś wydaje się, że tylko kwestią
czasu pozostaje, gdy któraś z napaści stanie
się końcem Imperium.

 Wazniejsze miejsca 

Martwy Las
Niegdyś na północnych obrzeżach Imperium
rozciągała się pradawna, bezkresna puszcza.
W skutek Klątwy Starożytnych zamieniła się
jednak posępne, pozbawione życia miejsce.
Podobno pośród martwych drzew zalęgły się
straszliwe bestie, atakujące wędrowców na
tyle nierozważnych, że odważyli się zapuścić
w mroczne knieje.

Rajskie Ogrody
Według opowieści tych, którzy pamiętają
jeszcze czasy sprzed katastrofy Rajskie
Ogrody w pełni zasługiwały na swą nazwę.
Był to najżyźniejszy rejon Imperium, obfity w
pastwiska i bujną roślinność. Niestety obecnie
są one tak samo suche i pozbawione życia,
jak położony na północ od nich Martwy Las –
w skutek Klątwy najbardziej pożądane ziemie
stały się najuboższymi, a władający tym
obszarem chanat z licznego i
niezwyciężonego stał się głodującym,
skazanym na wymarcie plemieniem…

Monolit
Jedną z najbardziej tajemniczych pozostałości
po Starożytnych jest Monolit – sterczący na
środku rozległej doliny czarny jak noc
postument. Pierwotnie miał wysokość około
piętnastu metrów, lecz któregoś dnia pękł w
połowie, a górna częśc runęła, roztrzaskując
się. Szamani, którzy od wieków odwiedzali to
miejsce w poszukiwaniu mistycznej energii
utrzymują, iż Monolit uległ zniszczeniu
dokładnie w dzień katastrofy, która
zapoczątkowała Klątwę Starożytnych…

Miasto Wież
Największa stała osada Pustkowi, licząca
ponad dwa tysiące mieszkańców. Zbudowano
ją wokół ośmiu kamiennych wież, będących
jeszcze dziełem Starożytnych. Tutaj znajduje
się pałac Vachira i główna siedziba armii
Imperium. Miasto jest dobrze ufortyfikowane,
a liczny kontyngent żołnierzy nieustannie
patroluje okolicę, czyniąc niezauważone
przedostanie się do stolicy niemal
niemożliwym.

Miasto Muru
Najbardziej wysunięte na zachód osiedle,
liczące około pięciuset stałycj mieszkańców,
również zbudowane na ruinach tworu
Starożytnych. Powstało na gruzach antycznej
strażnicy, przylegającej do kamiennego
muru, prawdopodobnie przed wiekami
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strzegącego tych ziem przed nieznanym już
niebezpieczeństwem. Sam mur ciągnie się
przez około pięć kilometrów, w wielu
miejscach jest poprzerywany, uszkodzony
przez działanie czasu i niepogody.
Miasto Muru w ciągu ostatnich paru lat
dwukrotnie atakowane było przez przybyszy z
zachodu, zwanych Zakonem – fanatycznych
cudzoziemców, doskonale wyszkolonych i
wyposażonych. Wydaje się, że Zakon może
stanowić kolejne zagrożenie dla trwałości
Imperium.

Szepczące Skały
Na południe od Miasta Muru, niemal
dokładnie w połowie drogi między osadą a
Morzem Wewnętrznym natknąć się można na
płaską jak stół równinę usianą setkami
antropomorficznych skał. Po bliższych
oględzinach rychło okazuje się, że skały owe
niegdyś były posągami, jednak wiatr gnający
przez te rejony latami zacierał ich rysy, tak
ze obecnie nie sposób stwierdzić, kogo
przedstawiały rzeźby.
Miejsce to cieszy się ponurą sławą – podobno
nocowanie między skałami niesie ryzyko
popadnięcia w obłęd, gdyż skały zdają się
szeptać, rozmawiać między sobą w
nieznanym nikomu języku. Nie raz także
zdarzyło się, że odnajdywano obozowiska
tych, którzy odważyli się zatrzymać w
Szepczących Skałach. Niestety nigdy nie
natrafiono na ślad ludzi – niemożliwym
okazywało się nawet znalezienie ich ciał.

Słone Pustkowia
Mędrcy utrzymują, iż w zamierzchłych
czasach, być może jeszcze przed nastaniem
Starożytnych Słone Pustkowia były
olbrzymim, bogatym w faunę i florę morzem,
które w skutek działania nieznanych sił przez
tysiąclecia zamieniło się w pustynię. Teorię tą
zdają się potwierdzać ogromne, skamieniałe
szkielety dawno wymarłych morskich bestii,
rozsiane tu i ówdzie po całej niemal
powierzchni tego regionu.

Orli Szczyt
Niewielkie pasmo górskie zawdzięcza swą
nazwę najwyższemu spośród nich szczytowi,
wiele wyższemu od pozostałych gór. Gdzieś
pomiędzy wysmukłymi graniami odnaleźć
można opuszczoną świątynię, która setki lat
temu zajmowana była przez kapłanów
czczących ducha Orlego Szczytu. Ponoć
wówczas miał on inną nazwę – zwany był
Krwawym Szczytem. Kapłani bowiem
porywali mieszkańców nizin i składali z nich
ofiary swemu bóstwu. Nazwa uległa zmianie
gdy odrażające praktyki kultu wyszły na jaw,
a paru chanów zjednoczyło siły, odnalazło i
zdobyło ufortyfikowaną świątynię, a kapłanów
wycięło w pień.

Podgórze
Położone u stóp Orlego Szczytu wyżyny,
zamieszkane przez parę od niemal zawsze
wojujących między sobą plemion. Ziemie te
zdają się być nietknięte przez Klatwę, jednak
górale szepczą o potężnej istocie napadającej
pasące się na halach stada. Wynaturzony
koszmar ma ponoć wzrost trzech dorosłych
mężczyzn, smoliście czarną skórę i siłę wołu,
a znajdowane od czasu do czasu rozerwane
na strzępy ciała zwierząt i ludzi zdają się
potwierdzać te opowieści. Czy bestia jest
jednym ze skutków Klątwy, czy też
zbrodniczej działalności kapłanów Krwawego
Szczytu – tego już nie wiadomo.

Osady rybaków i Morze Wewnętrzne
U brzegów Morza Wewnętrznego, będącego w
zasadzie ogromnym żeglownym jeziorem
położonym w zachodniej części Imperium,
rozrzucone jest wiele rybackich osad.
Zazwyczaj rybacy są ludźmi prostymi, wręcz
półdzikimi, a ich osiedla często były w
przeszłości nękane przez ludy Niziny
Północnej. Odkąd zadeklarowali lojalnośc
Imperium, wzamian za dostarczanie
prowiantu wojskom Vachira zostali objęci
protektoratem. Mimo to i tak czasem są
atakowani, właśnie z racji na fakt, że połowy,
mimo iż słabsze niż przed laty, są w stanie
wyżywić więcej osób niż jałowa ziemia.

Samotna Wieża
Wiele dni drogi na południe od stolicy
Imperium mieści się osada zwana Samotną
Wieżą, od starożytnej, dwudziestometrowej
budowli, wokół której powstała. Zamieszkała
jest głównie przez starców, gdyż jak oni sami
powiadają w skutek Klątwy zarówno kobiety
jak i mężczyźni zamieszkujący ten region
stracili płodność.
Prawda jest jednak znacznie bardziej ponura.
W skutek przekleństwa, a być może nawet
samej katastrofy dzieci przychodziły na świat
obrzydliwie zdeformowane. Większość
noworodków zabijano zaraz po urodzeniu lub
porzucano na stepie, lecz mówi się, że część
z ohydnych potmoków mieszkańców
Samotnej Wieży przeżyła. Ponoć hordy
zezwierzęconych mutantów, nienawidzące
ludzi za los który ich spotkał, atakują i
mordują każdego, kogo tylko uda im się
wytropić. Podobno wciąż ich przybywa –
zbierają siły, by któregoś dnia wywrzeć
okrutną zemstę na ludziach, którzy wydali ich
na świat.

Ruiny
Posępne świadectwo dawnej wspaniałosci
starożytnych stanowi dziś jedną z
nieoficjalnych granic Imperium. Niegdyś
musiał to być kompleks wspaniałych budowli,
jednak dziś stanowi jedynie stertę bezładnie
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leżących głazów. Jednak zważywszy na
jakość obróbki kamieni oraz kunsz, z jakim
wykonano nieliczne zachowane do dziś dzień
reliefy i zdobienia, Starożytni musieli
dysponować również w tej dziedzinie wiedzą,
której ludzkośc może im jedynie zazdrościć.
Ruiny oddalone są od ludzkich siedzib, choć w
przeszłości często obozowano w ich okolicy.
Jednak wspomnienie tego, co wydarzyło się
na południe od tego miejsca wciąż jest żywe,
a następstwa trwają do dziś. Tak więc od
wielu lat żaden niemal człowiek nie oglądał
tego rejonu.

Jałowe Ziemie
Na południe od Miasta Wież i Ruin ciągnie się
ponura, skalista kraina, niemal zupełnie
pozbawiona życia. Nieliczni podróżni, którzy
ja premierzali utrzymują, ze jeszcze dalej na
południe przechodzi ona w skalną, rozpaloną
słońcem pustynię.
Jedyną interesującą ciekawostką związaną z
Jałowymi Ziemiami są tajemniczy Milczący
Wędrowcy. Bladzi i o przekrwionych oczach
przybywają czasem z głębi równiny,
przemierzając pieszo Pustkowie. Z nikim nie
rozmawiają, zazwyczaj omijają ludzi. Czasem
jednak zdarza się, że bez wyraźnych przyczyn
wpadają w morderczy szał, zabijając i raniąc
wszystkich, których tylko dojrzą.
Nikt nie wie kim tak naprawdę są Milczący
Wędrowcy, dokąd podążają również pozostaje
tajemnicą. Jednak ich powiązanie z miekscem
katastrofy jest niemal oczywiste, jak i fakt, że
nigdy nie słyszało się o nich przed Klątwą
Starożytnych.

 Szamani 

Niegdyś szamani stanowili istotną część
każdego chanatu czy plemienia – umożliwiali
kontakt z przodkami, odpędzali złe duchy,
leczyli wszelkie dolegliwości. Jednak Klątwa
Starożytnych wywarła na nich destrukcyjny
wpływ. Zostali odmienieni, często również
opoadając w obłęd, tak że stali się
niebezpieczni dla siebie i innych, co
zaowocowało licznymi wygnaniami.
Szamani utrzymują, że w dniu kataklizmu
kraina przodków zamknęła swe bramy, na
zawsze odcinając się od świata żywych.
Mówią, że ziemia poczęła umierać,
śmiertelnie zraniona bluźnierstwem
popełnionym w momencie wtargnięcia do
mauzoleum Starożytnych. Twierdzą, że tak
jak przed wiekami Starożytni zniknęli z tego
świata, tak wkrótce identyczny los spotka
ludzi – pycha i butność tak Imperium, jak i
wszystkich innych ludów i nacji zostanie
ukarana. Proces ten już się rozpoczął. Co
nastanie, gdy era ludzkości dobiegnie końca?
Tego nie wie nikt.
Szamani twierdzą, że jedynie śmierć stanowi
ukojenie. Czasem można spotkać ich, jak
dobijają rannych pozostawionych na polach
bitew, tak jak niegdyś krążyli opatrując ich
rany. Wciąż także odwiedzają antyczne
miejsca mocy, choć jeżeli ktoś obserwowałby
ich poczynania szybko zdałby sobie sprawę,
że obrządek uległ zmianie, choć na pierwszy
rzut oka wszystko zdaje się wyglądać
identycznie.
Władcy, mimo strachu i obawy jaką ludzie
obecnie darzą szamanów, wciąż czasem
zwracają się do nich, poszukując rady i
odpowiedzi na pytania. Mimo iż ci nie
odmawiają pomocy nie można im do końca
zaufać - sposoby myślenia dawnych
przewodników, ich wartości oraz priorytety
uległy wypaczeniu.
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Dodatki

 Uzbrojenie i Pancerz 

Kindżał
Duży, zakrzywiony sztylet, część osobistego
ekwipunku praktycznie każdego mieszkańca
Pustkowia.
Obrażenia: +0
Ataki: 2
Zasady dodatkowe: modyfikator –2 do testu
parowania ciosów za pomocą kindżału.
Jatagan
Dość prymitywna, pozbawiona jelca broń,
popularna wśród mniej zamożnych
wojowników. Krótsza i nieco cięższa od
szabli, również gorzej wyważona, jednak
znacznie tańsza.
Obrażenia: +1
Ataki: 1
Zasady dodatkowe: brak.
Buława / buzdygan
Ciężki i dość nieporęczny oręż, często
stanowiący bardziej insygnia władzy niż broń,
choć najbiedniejsi, praktycznie półdzicy
mieszkańcy Podgórza stosuja często
prymitywne maczugi (współczynniki broni
identyczne).
Obrażenia: +1
Ataki: 1
Zasady dodatkowe: modyfikator –1 do
Inicjatywy w walce, wszelki pancerz o
neutralizacji 1 jest ignorowany.
Włócznia
Popularna broń wśród ciężkozbrojnych
jeźdźców, lecz często używana także przez
piechotę.
Obrażenia: +1
Ataki: 1
Zasady dodatkowe: modyfikator +2 do
Inicjatywy w walce.
Szabla
Drogi, precyzyjnie wykonany z najlepszej
stali oręż, będący pochodną jataganu. Bardzo
często szable, jako broń chanów i bogatych,
wysoko postawionych wojowników, posiadają
zdobione pochwy, często nawet pozłacane
oraz inkrustowane klejnotami rekojeści.
Obrażenia: +1
Ataki: 2
Zasady dodatkowe: brak.
Miecz Starożytnych
Artefaktyczne, liczące sobie setki lat miecze
rasy, która żyła na Pustkowiu długo przed
człowiekiem. Bardzo różnią się od typowej
broni, tak więc są rozpoznawalne już na
pierwszy rzut oka: głownia broni jest lekko
zakrzywiona, zaś rękojeść dłuższa niż w
innych przypadkach. Nie wiadomo jak
Starożytni nosili swe miecze, gdyż niezwykle

rzadko zdarza się, by od czasu ich supremacji
przetrwał jakiś inny element tego oręża, niż
samo ostrze, odporne na wpływ czasu i
niekorzystnych warunków.
Obrażenia: +2
Ataki: 1
Zasady dodatkowe: modyfikator +1 do
Inicjatywy w walce.
Topór
Rzadko spotykana broń, częściej służąca jako
narzędzie (choć czasem natknąć się można
na topory bojowe zaprojektowane wyłącznie
do walki. Wymaga dużej siły i sprawności, by
skuteznie się nim posługiwać.
Obrażenia: +3
Ataki: 1
Zasady dodatkowe: modyfikator -2 do
Inicjatywy w walce.
Łuk
Refleksyjne łuki stanowią najpopularniejszy
oręż Pustkowia, praktycznie każdy mężczyzna
(i spora częśc kobiet) potrafi z niego strzelać.
Obrażenia: zależne od strzał
Ataki: 1
Zasady dodatkowe: zależne od strzał, zasięg
skutecznego strzału ok 75 metrów.
Łuk jeździecki
Krótsza, bardziej poręczna wersja zwykłego
łuku, przystosowana do strzelania z siodła.
Niestety, z racji na mniejsze gabaryty naciąg
łuku jest zmniejszony, tym samym redukując
zasięg broni.
Obrażenia: +1
Ataki: 1
Zasady dodatkowe: zależnie od strzał,
modyfikator –1 do trafienia. Zasięg
skutecznego strzału około 50 metrów.

Rodzaje strzał
Zwykłe: obrażenia +1.
Przebijające: obrażenia +1 zmniejszają
neutralizację pancerza trafionego o 1, zasięg
mniejszy o 1.
Z zadziorami: obrażenia +2, zasięg
zmniejszony o 1.
Ciężkie: obrażenia +2, zasięg zmniejszony o
połowę. Jeżeli trafiony nosi pancerz jego
neutralizacja jest traktowana jakby była 1
punkt większa.

Lekki pancerz
Zazwyczaj jest to skórzany wielowarstwowy
kaftan, czasem dodatkowo wzmocniony
naszytymi nań metalowymi kółkami.
Neutralizacja obrażeń: 1
Zasady dodatkowe: modyfikator –1 do
Inicjatywy w walce
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Ciężki pancerz
Karaceny lub zbroja lamelkowe stanowią
osobiste wyposażenie elity imperialnego
wojska, choć praktycznie każdy odpowiednio
bogaty mieszkaniec Pustkowia może się w nią
wyposażyć. Jest to skórzana kurta z
naszytymi wieloma, nachodzącymi na siebie
stalowymi płytkami, często misternie
zdobionymi.
Neutralizacja obrażeń: 1
Zasady dodatkowe: modyfikator –1 do
Inicjatywy w walce
Tarcza
Okrągłe, skórzane tarcze są rzadko
spotykane wśród wojowników Pustkowia,
stanowią zapożyczenie z oręża innych
wędrownych ludów, które zostały dziesiątki
lat temu wyparte na wschód od Słonych
Pustkowi.
Modyfikator obrony: +1
Modyfikator Inicjatywy: -2
Metalowa tarcza
Niezwykle rzadkie, a tym samym bardzo
cenne stalowe tarcze są jedną z pozostałości
po Starożytnych. Stosunkowo lekkie jak na
materiał z którego je wykonano, a także
bardzo wytrzymałe, często o powierzchni
pokrytej niezrozumiałymi inskrypcjami
wykonanymi za pomocą dziwnych,
kolczastych liter lub znaków.
Modyfikator obrony: +2
Modyfikator Inicjatywy: -3

 Tworzenie Imion 

Poniżej znależć można wyrazy, bardzo często
będące składowymi częściami popularnych
mongolskich imion:

Liczby
Negan  jeden
Qoyor dwa
Gurban trzy
Dorben cztery
Taban pięć
Jurgaghan sześć
Dologhon siedem
Naiman osiem
Yisun dziewięć
Arban dziesięć
Qorin dwadzieścia
Juchin trzydzieści
Dochin czterdzieści
Tabin pięćdziesiąt
Jaran sześćdziesiąt
Dalan siedemdziesiąt
Nayan  osiemdziesiąt
Yeran dziewięćdzieśiąt
Jagun sto
Minghan tysiąc
Tumen dziesięć tysięcy

Popularne elementy imion
Bayan bogaty
Qadan klif
Qutugh dostojeństwo lub świętość
Qutlugh szczęśliwy
Temur żelazo
Burilgi niszczyciel
Arigh czysty
Boke silny
Berke  trudny
Tegus perfekcyjny
Yeke wspaniały
Batu lojalny
Tolui lustro
Arslan  lew
Checheg kwiat
Erdene klejnot
Mongke wieczny
Cheren długowieczny
Bayar radość, szczęście
Qorchi dzierżący kołczan
Chinua wilk
Unegen lis
Sube oczko igły lub strategiczny

punkt
Gal Ogień
Osol wzrastać
Vachir piorun, błyskawica
Nasan życie
Enq pokój
Oyugun mądrość
Delger urodzaj, dostatek
Dash powodzenie, szczęście
Suren majestatyczny
Gan stal
Qacha zbocze

Kolory
Koke niebieski
Ulagan czerwony
Bora szary
Shria żółty
Alagh cętkowany, pstrokaty
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