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Gra  Mózg na szynach powstała na XI edycję 
Nibykonkursu  z  wykorzystaniem  haseł: 
Trainspotting i Demony. 

Opowiada  o  dzielnych  wojownikach 
plemiennych,  którzy  aby  przywrócić  dawny 
porządek  świata  wyruszają  na  łowy 
demonów, które zniszczyły dawnych bogów i 
zatrzymały  ruch  boskich  rydwanów  po 
stalowych  drogach.  Nasi  dzielni  wojownicy, 
chociaż  słabi  w  stosunku  do  demonów, 
używając podstępów i  nieczystych chwytów, 
oczyszczają świat z plugastwa. Wszystko po 
to  by  po  „stalowych  drogach”  ponownie 
jeździły pociągi!

Czy jakoś tak...
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Wstęp
Wiele wiosen i  zim temu, jeszcze zanim ja się 
urodziłem,  zanim  urodził  się  poprzedni  wielki 
wódz,  świat  był  ponoć  inny.  Zamieszkiwali  go 
liczni  bogowie,  którzy  za  pomocą  swoich 
magicznych  przedmiotów  potrafili  zmieniać  i 
kontrolować  ziemię  oraz  niebiosa,  po  których 
szybuje  ptactwo.  Jedno  dotknięcie  magicznych 
tabliczek pozwalało  im ogarnąć wzrokiem cały 
horyzont  z  wszystkich  stron,  a  parokrotne 
uderzenie  w  znaki  na  tabliczkach  powodowało 
przeniesienie ich głosu do innych bogów. Ale dziś 
starych  bogów już  ich  nie  ma.  Pozostały  tylko 
szczątki ich domów i stalowe drogi,  po których 
kiedyś  sunęły  stworzone  przez  nich  rydwany  – 
pociągi bogów.

Wszystko to zniknęło przez działania tych którzy 
są niegodni mojego słowa! Przez demony, które 
przybierając  postać  bogów,  wmieszali  się 
pomiędzy nich i złym słowem o pokoju, i czymś 
co  w  legendach  nazywane  jest  pacyfizmem 
zmiękczyli  dawnych  bogów.  Przez  to,  gdy 
przyszedł  dzień  sądu,  bogowie  pogrążeni  w 
swoich  dumaniach  zaakceptowali  go.  Nie 
próbowali  tak  jak  za  czasów  swojej  potęgi 
zmiażdżyć przeciwnika i zjeść jego serce, co jak 
dobrze  wiemy  wpływa  pozytywnie  na  wątrobę. 
Zapomnieli o wewnętrznym głodzie walki i żądzy 
krwi,  która  winna  towarzyszyć  każdej  istocie! 
Dlatego  upadli,  dając  się  zwieść  pokusie 
demonów, ich nieprawdziwemu rajowi. A wraz z 
ich  upadkiem  po  stalowych  drogach  przestały 
sunąc  boskie  rydwany.  Symbol  potęgi  starych 
bogów...

Ale  jest  nadzieja  moi  bracia  i  siostry!  Po 
stalowych  drogach  raz  jeszcze  będą  kroczyć 
pociągi! Mówię to wam ja, wasz wódz, Giurfierd 
Stalowa Stopa! My ludzie mimo kruchych kości i 
wątłych  ciał,  zniszczymy  demony,  które 
podstępem odebrały  życie bogom! Każdego po 
kolei  rozetniemy  wpół  i  zjemy  jego  ciało,  tym 
samym wzmacniając  nasze!  A  gdy  te  plugawe 
istoty  znikną  z  naszego  świata  bogowie 
ponownie zaczną po nim kroczyć,  a my wraz z 
nimi jako ich wybawcy!

Ale  nim  wyruszymy  na  łowy,  zapamiętajcie  co 
wam powiem moje dzieci! Dla demonów nie ma 
honoru.  Ten  przeznaczony  jest  tylko  dla  nas  – 
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ludzi. Demony, które posiadają wręcz nieludzką 
siłę nie zasłużyły na honor! Ich bestialskie ciała 
niszczyć  trzeba  szybko,  jednym  uderzeniem. 
Inaczej czeka nas los dawnych bogów. Pamiętaj, 
wiec  łowco!  Uderzenie  z  ciemności  i  ucieczka! 
Kim  my  albowiem  jesteśmy,  żeby  w  otwartej 
walce  mierzyć  się  z  tymi  którzy  pokonali, 
haniebnie co prawda ale jednak, bogów?

Tymczasem dzieci pracujcie dla naszej wioski i 
klanu.  Wojownicy  trenujcie  i  strzeżcie  nas. 
Czekajmy  przy  świątyni  stalowej  drogi  na 
łowców,  którzy  wyruszyli  dwa  dni  temu. 
Obserwujmy  drogi  po  których  kroczyły  kiedyś 
pociągi. Kto wie może to właśnie z tymi łowcami 
powrócą bogowie i ich rydwany?

Świat
My  ludzie,  wyczekujący  dawnych  bogów 
mieszkamy  w  najlepszych  do  tego  miejscach. 
Jako  domy,  wokół  których  budujemy  nasze 
wioski wybraliśmy ich dawne świątynie, te które 
budowali  obok  stalowych  dróg.  Tam  bracia  i 
siostry  codziennie  wznoszą  rytualne  modły  do 
bogów,  oczekując  ich  błogosławieństwa.  A 
mędrcy  i  kapłani  radzą  nad  znakami,  które 
doprowadzić mają nas do zniszczenia demonów. 
Ale  stalowe  drogi  to  nie  tylko  dom  i  symbol 
dawnych  bogów.  To  też  szlaki  komunikacyjne 
pozostawione  nam.  Idąc  nimi  nawet  z 
najdalszych  zakątków  świata  dojdziemy  do 
ludzkiej wioski, które zawsze budowane są przy 
nich.  Chociaż  rzadko  kiedy  są  blisko  siebie. 
Poszczególne  wioski  często  walczą  pomiędzy 
sobą o względy bogów i tereny łowieckie. 

Świątynie  przy  drogach  to  bezpieczeństwo.  Co 
jest poza nimi? Bracia łowcy mówią, po prostu: 
śmierć. Ale to pewnie za mało dla was młodych? 
Ciekawość nie zawsze jest pożądana, ale skoro 
chcecie  to  słuchajcie.  Świat  poza  naszymi 
wioskami  to  umarłe  odbicie  tego,  czym  był 
kiedyś  dawny świat  bogów.  Ich  stalowe wioski 
stoją  dzisiaj  puste  i  porośnięte  dziećmi  matki 
natury.  Wśród  ruin  ich  dzieł,  których 
przeznaczenia  czasem  nie  potrafią  odgadnąć 
nawet  najwięksi  z  mędrców,  czają  się  dziś 
zwierzęta i co gorsza demony. A wszystko to jest 
w większości zatopione przez wodę, która wraz z 
odejściem bogów , po części wzięła to co mieli w 
posiadanie, zatapiając niektóre z ich wiosek. 

Gracze
Bycie  łowcą  demonów,  to  ciężki  kawałek 
chleba.  Śmierć  nie  tylko  jest  wpisana  w 
kontrakt, ale podąża za tobą krok w krok. A ta 
zombie  czyhające  za  każdym  drzewem,  a  to 
obce  plemiona  chcący  przywłaszczyć  sobie 
bogate w artefakty tereny, a to w końcu dziwni 
kusiciele  którzy  byś  dołączył  do  ich  jakoby 
lepszej społeczności a za odmowę próbujący cię 
zabić.  Warto  wspomnieć  też  o  jadowitych 
gadach  i  owadach,  dzikich  zwierzętach 
zdradliwym terenie, chorobach i klątwach. Robi 
się gorąco, nie. Dlatego łowca przechodzi długą 
drogę  nim  pozwala  mu  się  wyjść  poza 
bezpieczne  mury  wioski.  Zacznijmy  od 
atrybutów ciała:

Mamy  cztery  współczynniki  które  definiują 
podstawę naszej postaci. Jest niejaki fundament 
pod  naszego  łowcę:  krzepę,  zręczność, 
postrzeganie, oraz wolę. 

Początkowo wartość każdej z tych cech wynosi 
jeden. 
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Do  tego  mamy  do  rozdysponowania  pięć 
punktów.  Cecha  może  maksymalnie  osiągnąć 
poziom czwarty. Jak więc da się zauważyć, tylko 
jedna  cecha  osiągnie  najwyższy  poziom,  co 
niekorzystnie  wpłynie  na  stan  pozostałych. 
Trzeba  zdecydować  czy  chce  się  mieć  postać 
zrównoważoną,  czy  wyspecjalizowaną.  Poniżej 
podaje dokładniejszy opis cech.

Krzepa: Określa  siłę  i  wytrzymałość  fizyczną 
postaci.  Kiedy  bohater  wspina  się,  podnosi 
ciężary,  albo ucieka przed Flott-Leiche,  testuje 
krzepę.

Zręczność: Cecha  ta  jest  odpowiedzialna  za 
szybkość  i  dokładność  wykonywanych  ruchów. 
Zręczność  testuje  się  przy  czynnościach 
wymagających precyzji, takich jak skradanie się 
czy walka wręcz.
Postrzeganie: Jeśli  zobaczysz  przeciwnika 
szybciej  nim  on  ciebie,  to  masz  nad  nim 
ogromną  przewagę.  Wiedzą  o  tym  doskonale 
tropiciele  którzy  faworyzują  postrzeganie  nad 
innymi  cechami.  Postrzegania  użyjesz  do 
tropienia, wypatrywania i strzelania z łuku które 
wymaga oceniania odległości.

Wola: Są sytuacje w których jedynie silny umysł 
ci  pomoże. Potrzebujesz skupienia by zastawić 
pułapkę,  potrzebujesz wytrwałości  by iść  kiedy 
brak sił,  potrzebujesz odwagi  by przezwyciężyć 
strach.

Tak  wiem,  dobrze  byłoby  być  silnym  jak 
niedźwiedź, zwinnym jak wąż, czujnym jak jeleń 
i zawziętym jak kobieta. Nie można mieć jednak 
wszystkiego. Jeśli  już zdecydowałeś jaki jesteś, 
przejdźmy do następnego punktu. Umiejętności, 
które definiują kim jesteśmy.

Umiejętności określamy podobnie jak cechy od 
jeden do czterech, tyle że umiejętności mają na 
początku wartość zerową. Do rozdysponowania 
zaś  mamy  dwanaście  punktów.  Dobra  rada, 
wybranie trzech umiejętności na maksymalnym 
poziomie, to
niezbyt dobry pomysł.

Walka  bezpośrednia: Topór,  nóż,  kamień,  gołe 
pięści.  Teraz  wszystkim walczy  się  w  podobny 
sposób.

Walka dystansowa: Łuk to niezwykle trudna do 
opanowani broń. Niezastąpiona jednak w walce 
i na polowaniach.

Niewykrywalność: Podejść  przeciwnika,  czy 
ustać w bezruchu dłuższy czas to trudna sztuka.

Tropienie: Chyba nie sądzicie, że będziecie łazić 
po tym lesie, aż zderzycie się z celem czołami?

Pułapki: Niewiarygodne  co  da  się  zrobić  z 
kijków, linek, desek i gwoździ.

Przetrwanie: Trzeba  coś  jeść.  Pozwala  też 
kontrować tropienie.
Alchemia: Mikstury lecznicze, trucizny i bimber, 
są niezwykle cenne.

Czujność: By unikać zasadzek i pułapek.

Pływanie: Nie tylko zasuwanie żabką po jeziorze, 
ale  i  przemieszczanie  się  po  terenach 
błotnistych,  oraz  zalanych,  a  także  budowanie 
tratw.

Wspinaczka: Skały, drzewa, ruiny nie są do nie 
zdobycia. A i parkour się tu wciśnie.

Nie każdy jest ekspertem we wszystkim, dlatego 
musisz się wraz z towarzyszami uzupełniać.

Ostatnim punktem poradnika "jak zostać łowcą" 
jest ekwipunek. Tu jest parę zasad których nie 
musisz  przestrzegać,  ale  określają  ciebie  jako 
profesjonalnego łowcę. 

Po  pierwsze: Zbroja.  Nie  używamy  czegoś 
takiego.  Jakikolwiek pancerz,  a nawet grubsze 
ubranie ograniczają ruchy. Łowca nie rzuca się 
na  wrogów  z  okrzykiem  na  ustach,  a  walczy 
skrycie.  Podchodzimy  wroga  cicho  by  zabić 
jednym ciosem. Używamy pułapek by zaskoczyć 
uderzeniem znikąd. Nasączamy strzały trucizną, 
by mieć pewność że wróg zginie. 

Po  drugie: Broń.  Jak  mówiłem,  nie  jesteśmy 
wojownikami.  Dwuręczne  miecze,  długie 
włócznie,  wielkie  topory  czy  ciężkie  rurki  od 
instalacji  gazowych odpadają.  Dobre  są  lekkie 
toporki  i  miecze.  Krótkie  włócznie  którymi 
wyprowadzisz cios jedną ręką też się nadadzą. 
Nóż jest obowiązkowy. Łuk dla tych co potrafią z 
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nich strzelać. 

Po trzecie: Ekwipunek. Łowca musi mieć dobry 
plecak, wygodne wytrzymałe buty, worki foliowe, 
krzesiwo  i  hubkę  lub  zapałki,  woreczek  z 
lekarstwami,  nożyk,  linę.  Są  to  przedmioty 
niezwykle pomocne. Do tego mogą dojść jakieś 
artefakty, pod warunkiem że wiesz jak ich użyć.

Gracze  są  łowcami  którzy  znoszą  do  wioski 
artefakty.  Wioska  przejmuje  artefakty  na 
własność,  gracze  jednak  mogą  sobie  coś 
zostawić.  Z  wioski  wyruszają  kupcy  (lub  do 
naszej  przybywają  inni  tribale)  na  handel 
artefaktami,  jedzeniem,  przedmiotami 
codziennego użytku. Gracze w zamian za zasługi 
mogą sobie coś zamówić/wybrać. Postacie nie 
muszą więc zajmować się handlem.

Podstawy mechaniki
Bohaterowie gry Mózg na szynach, to wytrawni 
łowcy,  którzy  od  wczesnego  dzieciństwa  są 
przygotowywani do polowania na demony. Dzięki 
czemu  umiejętności  potrzebne  im  do 
wykonywania  tego  zadania  opanowali  niemal 
perfekcyjnie.  Widać to mechanice gry,  która w 
wypadku  tych  paru  szczególnych  dla  każdego 
łowcy umiejętności kładzie nacisk nie na to czy 
postaciom udał się test, a jak szybko udało im 
się wykonać zadanie. W walce z demonami liczy 
się w końcu każda sekunda...

Testowanie umiejętności
Jak  wspominałem  wcześniej,  głównym 
problemem postaci nie jest czy uda im się zdać 
test  umiejętności,  ale  jak  szybko  to  zrobią. 
Procedura  testu  polega  wiec  na  rzucie  taką 
ilością  k6  jaką  wartość  posiada  testowana 
umiejętność.  Wyniki  uzyskane  na  wszystkich 
kościach  sumujemy  i  sprawdzamy,  czy  ich 
łączna  suma  nie  osiągnęła  bądź  przekroczyła 
liczby 21. Jeśli tak, to test się powiódł.

Jeśli test nie powiódł się za pierwszym rzutem, 
to  możemy  powtarzać  go  dowolną  ilość  razy 
(ilość  powtórzeń  jest  ważna,  więc  je 
pamiętamy).  Wyniki  na  kostkach  z  kolejnych 
prób  sumujemy,  wiec  każdy  test  jest  coraz 
łatwiejszy.

Podczas testowania umiejętności  postać może 

pomóc  sobie  współczynnikami.  Mistrz  gry 
określa, jaki współczynnik w danej sytuacji jest 
współczynnikiem pomocniczym  dla  testowanej 
umiejętności.  Wartość  tego  współczynnika 
pomocniczego to  ilość  kości  jakie  gracz  może 
podczas jednego powtórzenia rzucić ponownie – 
zachowując rezultat drugiego rzutu.

Testowanie współczynników
Jeśli wykonywania czynność wymaga testu, a w 
mechanice  gry  nie  ma  odpowiedniej 
umiejętności  testujemy  najbliższy  danej 
czynności  współczynnik.  Test  współczynnika 
polega  na  rzucie  taką  ilością  k6,  jaka  jest 
wartość  danego  współczynnika.  Jeśli  suma 
oczek  na  wszystkich  kostkach  przekroczy, 
odpowiednio:

5 – dla łatwego testu
8 – dla przeciętnego
11 – dla trudnego
14 – dla absurdalnego

To  uznajemy,  że  test  został  zakończony 
sukcesem.

Śmierć
Jeśli  w  ten,  czy  inny  sposób postać  umrze,  to 
wcale  nie  oznacza  końca  jej  egzystencji,  a 
jedynie  zawieszenie  jej  do  czasu  zakończenia 
starcia.  Po  starciu  martwa postać  staje  przed 
dawnymi  bogami    i  próbuje  przekonać  ich, 
dowolną wymyśloną historią,  że powinna dalej 
żyć i zabijać demony.

Po  opowiedzeniu  historii  pozostali  gracze, 
łącznie  z  mg  głosują,  czy  historia  była 
wystarczająco  dobra,  żeby  przekonać  bogów. 
Każdy z nich posiada wtedy jeden głos.

Jeśli  gracz,  którego  postać  umarła  przekonał 
bogów,  jego  postać  odradza  się  i  dołącza  do 
pozostałych graczy. Jeśli graczowi nie udało się 
przekonać bogów, otrzyma on do tego kolejną 
szanse  po  najbliższym  starciu,  lub  fabularnie 
podczas zakończenia dnia, kiedy łowcy wspólnie 
przy ognisku opowiadają sobie historię o swoich 
bohaterskich czynach.

„Bogowie”  powinni  jednak  pamiętać,  że  zbyt 
długie  przetrzymywanie  jednego  z  śmiałków 
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możne  skończyć  się  ich  własną  śmiercią  i 
nieoczekiwaniem  wykończeniem  całej  drużyny 
łowców.

Kamyki odwagi i strachu
Na  początku  sesji  gracze  (wszyscy  razem  nie 
każdy z osobna) otrzymują trzy kamyki (żetony, 
znaczki,  monety itp.) odwagi.  Mogą ich użyć by 
uzyskać błogosławieństwo od swego boga. 
Jeśli  jednak  to  zrobią  mg  zabiera  im  jeden 
kamyk, tym samym otrzymując kamyk strachu.

Mg  posiadając  kamyk  strachu  może  go  użyć 
przeciwko  graczom.  Używając  kamyka  strachu 
mg każe jednemu z graczy wykonać trudny test 
woli. Jeśli gracz nie zda tego testu to uznajemy, 
że jego postać „wymiękła” i nie może wykonywać 
do końca starcia żadnych akcji.  Może jednak co 
rundę  starcia  wykonać  absurdalny  test,  który 
jeśli  zdany  anuluje  wcześniejszą  zasadę.  MG 
może też użyć kamyka strachu
by zesłać na gracza klątwę demona.

Po  wykorzystaniu  przez  mg  kamyka  strachu 
wraca on do graczy jako kamyk odwagi.

Zasada oczka
Jeśli  podczas  testu  ostateczna  suma  wyników 
na kostkach wyniesie 21, wtedy gracz przejmuje 
narracje  i  sam  opisuje  jak  powiodła  mu  się 
testowana  czynność.  Robi  to  jednak  w  takich 
sposób,  żeby  nie  wpływać  na  logiczne 
konsekwencje testu. Jednocześnie gracz swoim 
opisem  próbuje  „przekonać”  mg  do  oddania 
graczom jednego z kamyków strachu. Mg może 
oddać  graczom  kamyk  strachu,  jeśli  spodoba 
mu się opis gracza.

O walce
Łowca demonów walczy z zaskoczenia. Można to 
uznać  za  tchórzostwo,  ale  demony  nie  znają 
takiego pojęcia jak honor. Dlaczego więc mieliby 
stawać twarzą w twarz jak równi sobie?

W tej grze przeciwnicy nie mają punktów życia, 
ani stopni obrażeń. Przeciwnik jeśli nie zdrowy, 
może być ranny albo zabity. Łowcy znają ludzką 
anatomię.  Jeśli  zajdą  przeciwnika  od  tyłu,  to 
wykonują  rzut  o  trudności  wybranej  przez  MG. 

Jeśli go zdadzą, to wróg ginie od jednego ciosu, 
jeśli nie, to jest ranny i automatycznie zauważa 
gracza (chyba oczywiste).  Jest  to cicha śmierć, 
czyli standardowy sposób walki łowców.

Mechanika walki face2face odbywa się wpierw 
poprzez rzut na inicjatywę (wola + przetrwanie). 
Jest  to  rzut  na  ilość.  Rozpoczyna  ten  kto  ma 
najwyższą  pulę,  potem  następny  w  kolejności 
itd.  itd.  Postacie  które  mają  taki  sam  wynik 
poruszają się jednocześnie.

Przy  ataku  rzucamy  na  zręczność  i  walkę 
bezpośrednią na dwa poziomy trudności na raz: 
Absurdalny  i  wybrany  przez  MG  (może  być 
również  absurdalny).  Rzucamy  jeden  raz  i 
poprawiamy umiejętnościami. Jeśli nie zdaliśmy 
na żaden poziom trudności to nic się nie dzieje, 
postać  spudłowała,  lub  przeciwnik  ją 
zablokował.  Jeśli  zdamy poziom wybrany przez 
MG, to wprawiamy przeciwnika w stan "zraniony" 
(może być zraniony wielokrotnie. MG ustala próg 
ran  po  których  wróg  umiera  automatycznie). 
Jeśli  zda test  absurdalny  ta zabija  przeciwnika 
od  razu  (jeśli  MG  wybrał  test  absurdalny  jako 
drugi to nie można zabić wroga jednym ciosem 
w walce bezpośredniej).

Walka  strzelecka  jest  podobna  do 
bezpośredniej.  Dwa  poziomy  trudności,  jeden 
rzut  na  atak.  Postać  z  łukiem  może  jednak 
zatruwać strzały, co potęguje efekt. Korzystając z 
łuku  nie  można   użyć  zasady  cichej  śmierci. 
Można jednak celować. Jest to uciążliwe. Trzeba 
znaleźć   odpowiednie  miejsce,  test  jest 
trudniejszy  ze  względu  na  odległość,  a  stać  i 
celować można nieraz parę minut. Sprawia to, że 
celowanie  bywa  czasami  nieopłacalne.  Warto 
jednak nadal pamiętać o truciznach.

Pułapki
Pułapki. Przy pułapkach opisane jest czy zadaje 
śmierć, rani, spowalnia, czy jedynie chwyta. Jaki 
będzie  efekt  decyduje  MG.  Musi  wziąć  pod 
uwagę  teren,  skomplikowanie  pułapki,  ilość 
czasu  i  na  podstawie  tego  określić  poziom 
trudności  (z  którym  nie  dzieli  się  z  graczami). 
Gracz  stawiający  pułapkę  rzuca  na  wolę  + 
pułapki (inny może mu pomóc użyczając swojej 
umiejętności pułapki,  które razem się sumują). 
Gracze  nie  wiedzą  czy  pułapka  zadziała.  MG 
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dopiero  opisuje  efekt  gdy  ktoś  w  nią  wpadnie 
(efekt może być pełny, częściowy lub zerowy).

Atak na postać gracza
Wróg  testuje  tak  samo  jak  gracz,  czyli 
zręczność+walka  bezpośrednia  (zombie  testują 
krzepę  zamiast  zręczności).  Są  używane  tu 
wszystkie  stopnie  trudności.  Jeśli  wróg  zda 
absurdalny to zadaje graczowi śmiertelną ranę. 
Jeśli zda trudny, to ciężką. Przeciętny dla lekkiej i 
łatwy  dla  powierzchownej  Gracz  może  jednak 
kontrować swoją  krzepą i  jeśli  zda trudny test 
krzepy, to obrażenia są obniżane o stopień.

Zdrowie graczy
Gracze też otrzymują rany, oto one:

Powierzchowna: W każdym kolejnym teście po 
otrzymaniu  rany  wynik  na  jednej  kości 
zmniejszony jest o jeden.

Lekka: W każdym kolejnym teście po otrzymaniu 
rany wynik na dwóch kościach zmniejszony jest 
o jeden.

Ciężka: W  każdym  kolejnym  teście  po 
otrzymaniu  rany  wynik  na  trzech  kościach 
zmniejszony jest o jeden.

Śmiertelna: W  każdym  kolejnym  teście  po 
otrzymaniu  rany  wynik  na  czterech  kościach 
zmniejszony jest o jeden. Ponadto po otrzymaniu 
śmiertelnej  rany  postać  musi  wykonać 
absurdalny test woli, jeśli go nie zda uznajemy, 
że postać zginęła, od otrzymanych ran.

Leczenie
Leczenie zależy od rodzaju rany.  W ekwipunku 
znachora  powinny  się  znaleźć  bardzo  ostry 
nożyk,  igła  i  nici,  bandaże,  środki  odkażające, 
maści  lecznicze.  Teraz  trzeba  postępować 
zależnie od rany.

Rana szarpana: Kilka szwów, środki odkażające, 
bandaż. Kiedy się trochę zagoi to można używać 
maści leczniczych.

Rana  kłuta: Jeśli  zadana  strzałą  to  trzeba  ją 

usunąć,  uważając  w  szczególności  na  grot. 
Potem szwy, środki odkażające, maść i bandaż.

Rana cięta: Tak samo jak w kłutej. Jest jednak 
wyższe ryzyko wystąpienia krwotoku.

Złamanie: Trzeba wpierw nastawić kość, co jest 
bolesne. Potem usztywniamy deską lub kijem i 
owijamy bandażem.

Postrzał: Trzeba wpierw wyjąć kulę. Potem szwy, 
maści i bandaż. Wysokie ryzyko krwotoku.

Trucizny: Na  trucizny  trzeba  użyć  antidotum w 
wypadku  pochodzenia  chemicznego  lub 
roślinnego,  lub  serum  (niezwykle  trudno 
dostępny  artefakt)  przy  pochodzeniu 
zwierzęcym.

Krwotok: Krwotok trzeba zatamować. Używamy 
do tego szmat. Następnie kiedy krew już trochę 
skrzepnie a krwotok się uspokoi, ranę przypala 
się co całkowicie zatrzymuje wyciek krwi.

Rany goją się około trzech dni za stopień. Leczą 
się wszystkie na raz.

Tropienie i przetrwanie
Rzucając  na  tropienie  nie  określamy  stopnia 
trudności.  Każdy  zdany  stopień  daje  nam 
sukces.  Możemy więc w rzucie  uzyskać cztery 
sukcesy. Każdy sukces to wskazówka dana nam 
przez MG, że jest ich tylu, idą tam, niosą to, są 
zmęczeni lub przeciwnie itd. Itp.

Jeśli  ktoś jest  pewny, że ktoś inny go tropi,  to 
może  rzucać  na  przetrwanie  maskując  ślady. 
Spowalnia to
poruszanie  się.  Każdy  sukces  użyty  przy 
przetrwaniu,  odejmuje  sukces  tropiącemu.  Na 
tropienie  i  przetrwanie  rzuca  się  raz  dziennie, 
raz na osiem godzin lub raz na dwa kilometry 
(oraz przy każdym postoju).

Bogowie
Przed  Wielkim  Upadkiem  niewyobrażalnie 
wielkie  plemiona  bogów  zamieszkiwały  ten 
świat. Żaden z bogów nie głodował, ani nie znał 
smutku,  czy  strachu.  Posiadali  wiele 
magicznych przedmiotów, w tym takie, które o 
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każdej porze dnia i nocy opowiadały historie, o 
największych  z  nich.  Czasami  można  jeszcze 
znaleźć  pozostałości  tych  artefaktów,  jednak 
pozbawione  mocy,  nie  potrafią  przemówić 
ludzkim głosem, jak to ongiś czyniły. Legend nie 
pozostało wiele, jednak pamięć o niektórych z 
boskich  bohaterów  wciąż  trwa.  Dobra  wieść 
przekazywana  jest  następnym  pokoleniom  i 
każdy plemienny przywódca musi znać jej treść. 
Tak  ja  dziś  do  was  przemawiam  byście 
zapamiętali  jacy  byli  Ci,  którzy  władali 
metalowymi  rydwanami.  Naśladujcie  ich,  a 
może pewnego dnia znów ujrzymy jak bogowie 
mkną po stalowych drogach. W ludzkiej pamięci 
pozostało też parę czarnych plam - nie możemy 
przecież  zapomnieć  o  demonach,  które 
spowodowały Wielki Upadek. Strzeżcie się drogi 
demona,  ponieważ  wiedzie  ona  jedynie  ku 
zniszczeniu.

Mak'Gajwr
Znany był jako najsprytniejszy i najmądrzejszy z 
bogów.  Władał  pradawną magią,  dzięki  której 
potrafił  tworzyć  przydatne artefakty  z  niczego. 
Każdy  z  młodych  bogów  chciał  posiadać  jego 
umiejętności,  jednak  nikt  nie  potrafił  mu 
dorównać.  Wielu uważa,  ze to właśnie  on jest 
ojcem stalowych  rydwanów.  To  właśnie  dzięki 
jego  mądrości  powstały  i  to  on  się  nimi 
opiekował.  Chodzą też głosy,  że to właśnie on 
upadł  jako  pierwszy.  Pewnego  dnia  artefakty 
przestały  opowiadać  l  legendy  o  Mak'Gajwru. 
Gdy  jego  zabrakło,  rydwany  zaczęły  niszczeć  i 
umierać. Nie miał kto stwarzać nowych.

Rambrock
Niezwyciężony  wojownik,  który  uwielbiał 
wyzwania  i  krwawe  bitwy.  Jego  wrogowie 
uciekali  na  sam  dźwięk  jego  imienia.  Nie 
przegrał  żadnej  bitwy,  a  broń  złożył  dopiero 
zmuszony do tego przez resztę bogów. Znane są 
przynajmniej cztery legendy, w których główną 
rolę odgrywa ten bóg. Wielu przypuszcza, że jest 
także  bohaterem przynajmniej  sześciu  innych. 
Pamiętajcie o nim kiedy zamierzacie zmierzyć 
się z wrogiem, który przewyższa was liczebnie. 
Bierzcie  z  niego  przykład,  a  w  przyszłości 
będziecie  wypatrywać  waszych  wrogów,  ze 
szczytu wzgórza zbudowanego z ciał demonów.

Große Rot
Bóg bogactwa, pomyślności i podarunków. Raz 

do  roku  bóg  ten  obdarowywał  wszystkich 
przeróżnymi  artefaktami.  Musiał  on  posiadać 
wielką  moc,  ponieważ  pojawiał  się  przed 
każdym poprzez  jego  palenisko.  Uważany  jest 
przez wielu za patrona ognia. Nawet jego ubiór 
był  iście  płomienisty.  Nosił  się  bowiem  w 
czerwieni,  a  twarz  jego  zdobiła  biała  broda. 
Plemiona  ze  wschodu  nazywają  go  Großvater 
Frost.  Ponoć,  kiedy  się  pojawiał  zawsze  padał 
śnieg  i  robiło  się  strasznie  zimno.  Wtedy 
bogowie  rozpalali  paleniska,  które  go 
przyciągały. Zima była jego towarzyszką. Nawet 
za swoją siedzibę obrał mroźną "Wielką Klęskę" 
(czyli północ, patrz niżej) gdzie nie mógł przeżyć 
nikt  oprócz niego. Rot przemierzał  świat na w 
szkarłatnym rydwanie zaprzężonym w dziewięć 
rogatych rumaków, co możne tłumaczyć w jaki 
sposób mógł pojawić się tego samego dnia we 
wszystkich wioskach na świecie. Istnieją ludzie 
podważający  istnienie  Rota,  twierdzą,  że  taki 
bóg nigdy nie istniał. Nie wiedzcie im. Demony 
podobne  do  tych  ludzi  spowodowały  upadek 
Große  Rota.  Rozdawały  one  artefakty,  które 
zastąpiły paleniska. Wielki bóg nie przychodził i 
z  dnia  na  dzień  zniknął.  Wraz  z  nim  upadło 
wielu,  którzy  przestali  wierzyć  i  zatracili  się  w 
smutku.

A'Gruppe
Posiadający liczne oblicza bóg jaźni.  Znane są 
cztery  postaci  pod  jakimi  się  pojawiał:  wielki 
przywódca, czarnoskóry miłośnik żółtego metali, 
człowiek  o  pięknej  twarzy,  a  także  szaleniec 
potrafiący  latać.  Mędrcy  uważają,  że  tak 
naprawdę  był  wszystkimi  na  raz  i  żadnym  z 
osobna i to co ma do powiedzenia bóg można 
usłyszeć  jedynie  wtedy,  kiedy  wszystkie  jego 
jaźni  spotkają  się  razem  .  Mówi  się,  że  w 
prawdziwej postaci postaci, bóg łączy wszystkie 
cztery swoje oblicza i kieruje je w cztery strony 
świata. Każda jaźni odpowiada jeden kierunek. 
Wielki  przywódca spogląda w stronę "Wielkiej 
Klęski",  czarnoskóry  spogląda  na  "Złoty 
Łańcuch", piękniś zawsze wypatruje "Dalekiego 
Lustra",  a  szaleniec  widzi  tylko  "Zwyczajny 
horyzont". Nikt nie wie, jak dokładnie potoczyły 
się losy tego boga. Istnieje teoria, według której 
jego  upadek  nie  był  podobny  do  pozostałych. 
Ponoć demony rozdzieliły jego jaźnie, które do 
dziś  błąkają  się  po  świecie  i  nie  potrafią 
odnaleźć  siebie  nawzajem.  Może  istnieje 
jeszcze  nadzieja.  Może  A'Gruppe'a  jeszcze 
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Powstanie.

Zool(z niem. Tur)
Wino  to  jego  pasja.  Zool  uważany  jest  za 
patrona  fermentacji  i  destylacji.  Jego  wyroby 
znane były każdemu bogu. Wielu zachwycało się 
wykwintnym smakiem jego  wyrobów,  słodkich 
win i jasnego piwa, a także mętnego, mocnego 
jak   tysiąc  piorunów  bimbru.  Zawsze 
przedstawiany  jako  starzec,  o  twarzy 
nieprzyozdobionej siecią zmarszczek, ubrany w 
niebieską,  pikowaną  kurtę,  ciepłą  czapkę 
zasłaniającą uszy, płócienne spodnie i magiczne 
buty nieprzepuszczające wody. . Bóg ten długo 
nie poddawał się wpływowi demonów, co więcej 
nawet  z  nimi  walczył.  Zginęły  całe  chordy 
demonów  zanim  bóg  ten  Upadł.  Stało  się  to 
kiedy demony wysadziły w powietrze jego kocioł 
i  całą  aparaturę.  Zool  nie  potrafił  odbudować 
swojej aparatury, którą skonstruował wspólnie z 
Mak'Gajwrem. Poddał się demonom i skończył 
jak pozostali bogowie.

Hausfrau
Bogini,  która  najczęściej  wspominana  jest  w 
legendach.  Potrafiła  przyrządzać  najlepsze 
posiłki  i  żaden  mąż  nie  mógł  jej  w  tym 
dorównać.  Nikt  nie  przyrządzał  takich  mięsiw 
jak  Hausfrau. Podobnie jak w przypadku Große 
Rota jej moc związana była z paleniskiem, ale w 
przeciwieństwie do niego czuwała nad ogniem 
rok  cały  .  Uważana  jest  dzisiaj  za  jednego  z 
najpotężniejszych bogów. Uważa się ją nie tylko 
za  patronkę  dobrego  posiłku,  ale  także 
wspaniałą  doradczynie.  Każdy  bóg  chcący 
uczynić coś wielkiego pytał ją o radę. Bez tego 
przedsięwzięcie  skazane  było  na 
niepowodzenie.  Okazała  się  jednak  bardzo 
podatna  na  wpływ  demonów.  Nie  to  jednak 
przesądziło  o  jej  końcu.  Jej  Upadek 
spowodowały  te  same  artefakty,  które 
przesądziły o końcu Große Rota. Zniknęła wraz z 
paleniskami.

Aripley
Wielka wojowniczka, która do końca walczyła z 
demonami  kryjąc  się  w ciemności  i  atakując, 
gdy  jej  wrogowie  niczego  się  nie  spodziewali 
Ostrzegała o tym że wśród bogów znajdują się 
demony  i  przepowiedziała  to  jak  skończą 
bogowie.  Nikt  jej  nie  uwierzył.  Jasno  widząca 
bogini, która nie obawiała się niebezpieczeństw 

i  mężnie stawiała i,  czoła. Mistrzyni tajemnic i 
intryg.  Dla  niej   Mak'Gajwr  wykonał  artefakt, 
który potrafił plunąć strumieniem ognia. Do jej 
Upadku przyczynił  się  Repeg, który zawładnął 
jej obawami i uśpił jej czujność.

Demony
Suppaman
Demon ten zawdzięczał swoją sławę potwornej 
sile i płomienistemu spojrzeniu. Potrafił jednym 
chuchnięciem zdmuchnąć las  i  był  szybszy  od 
rydwanu  pędzącego  z  pełną  prędkością. 
Marnował  on  jednak  swoje  zdolności.  Miast 
pomagać  bogom,  mówił  o  pacyfizmie  i 
panowaniu  nad  sobą.  W  legendach  zawsze 
opisywany jest jako potężny mężczyzna, ubrany 
w obcisły materiał koloru nieba i krwi, który na 
piersi  nosi  literę  S  (czymkolwiek  ona  jest). 
Trudno się dziwić,  że bogowie dali  się podejść 
jego  sztuczkom  i  w  końcu  go  zaakceptowali, 
nikt  kto  nosi  taki  strój  nie  może  przecież 
stanowić poważnego zagrożenia.

Bill Tor
Demon, który zmusił wielu bogów do siedzenia 
przed  oknami  opowiadającymi  złe  przykre 
historie. Bogowie, zamiast zajmować się innymi 
rzeczami  wyładowywali  swoją  agresję  na 
artefaktach stworzonych przez Billa. Udział tego 
demona  w  wielkim  nie  można  nie  docenić. 
Wielu  bogów  uzależniło  się  od  jego  okien  i 
zupełnie  rozleniwiło.   Esencją  ich  egzystencji 
stało się wysłuchiwanie historii, które wprawiały 
ich w zły  nastrój.  I  choć Bill  Tor  obiecywał,  że 
nadejdzie dzień, gdy jego okna będą w każdym 
domu i zaczną napełniać radością życie bogów, 
to tak się nigdy nie stało. Bogowie upadli, gdy 
zapomnieli na czym polega życie.

Repeg
Straszny demon,  który doprowadził  do upadku 
wielu  bogów,  zamykając  ich  w  okrutnej  iluzji. 
Zatruwał  im  głowy  opowieściami  o 
nieistniejących  światach,  przez  co  stawali  się 
słabi.  Nagle  bogowie  przestali  myśleć  o  tu  i 
teraz.  Błądzili  po  wyimaginowanych  krainach, 
nie znając drogi do domu. Zaczęli nawet tworzyć 
własne światy,  które nie miały  prawa istnieć i 
szybko  rozpadały  się  tworząc  wielkie 
rumowiska.  Repeg  znany  był  pod  postacią 
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długobrodego mędrca w pociągłej szacie, który 
nosił na głowie szpiczasty kapelusz.

Schwiegermutter
Najpotworniejszy  z  demonów,  który  potrafił 
złamać każdego boga. Znana jest z tego, że to 
co powie musi się wydarzyć. Każde jej słowo jest 
jak  uderzenie,  które  zmienia  rzeczywistość. 
Zwykle milczy do czasu aż upatrzy sobie boga, 
na  którego  Upadek  przyszedł  czas.  Ona 
prowadziła atak demonów na pracownie Zoola i 
to  jej  słowa  stworzyły  artefakt,  który  zastąpił 
paleniska.  Znana  jest  pod  postacią  tęgiej 
kobiety,  ubranej  w  fartuch,  trzymającej  w 
uniesionej dłoni walcowaty artefakt. Ten ostatni 
stanowił  narzędzie,  którym  zmuszała  ona 
bogów stawiających opór do posłuszeństwa.

Noitulover
Demon  zamieszania.  Namawiał  bogów  do 
porzucenia  dawnego  trybu  życia.  Odciągał  ich 
od jedzenia mięsiw, nie pozwalał polować, ani 
wojować.  Wmawiał  im,  że  świat  powinien 
działać  inaczej.  Zgromadził  on  pod  swoim 
przywództwem większość demonów  i  właśnie 
jego utożsamiamy z Wielkim Upadkiem. Nie był 
najpotężniejszym z demonów, jednak na pewno 
był tm, który mówił najwięcej. I choć jego słowa 
nie  miały  wielkiej  mocy,  ich  nagromadzenie 
wkrótce  zaczęło  oddziaływać  na  bogów.  Tym 
bardziej,  że  miał  wielu  pomocników,  którzy 
odtwarzali  jego  słowa  w  magicznych 
artefaktach.

O doświadczeniu
Każda  wioska  ma ołtarz  poświęcony  swojemu 
bogowi.  Jeśli  postać  chce  zwiększyć  poziom 
swojej  cechy  lub  umiejętności,  to  składa  w 
ofierze  skalpy  zdarte  z  wrogów.  Nabyte  w ten 
sposób atrybuty są stałe.

Jeśli  gracz  chce  zwiększyć  cechę,  musi  złożyć 
ofiarę w skalpach równą poziomowi pożądanej 
cechy x 15 (można podnieść o jeden poziom na 
raz).

Jeśli gracz zechce zwiększyć umiejętność, musi 
złożyć  ofiarę  równe  poziomowi  pożądanej 
umiejętności  x  10  (można  podnieść  o  jeden 
poziom na raz).

Jeśli  gracz  zechce  nabyć  nową  umiejętność, 
musi  złożyć  w ofierze swemu bogu piętnaście 
skalpów.

Jeśli gracz zechce znieść strach nabyty użyciem 
błogosławieństwa  musi  ofiarować  bogu  w 
ofierze wybraną przez siebie ilość skalpów.

Boska mechanika
Każdy  bóg  może  obdarzyć  kroczących  o  tym 
świecie,  każdy  demon,  z  kolei  posiada 
przekleństwa,  które  istnieją  tylko  po  to  by 
uprzykrzać  ludziom  życie.  Często  już  w  dniu 
narodzin  jesteśmy  błogosławieni,  bądź 
przeklęci.  Może bogowie  już  sobie,  któregoś  z 
was,  a  może  swe  brudne  demony  starają  się 
was złapać w swe brudne szpony?

Podczas  tworzenia  postaci  gracz  ma  prawo 
wykonać dwa rzuty, określające, czy trzymał on 
błogosławieństwo, czy przekleństwo. Przy czym 
na  początku  można  posiadać  jedynie  jedno 
przekleństwo  i  maksymalnie  dwa 
błogosławieństwa  (nawet  od  różnych  bóstw). 
Podczas  losowania  parzysty  wynik  oznacza 
błogosławieństwo,  nieparzysty  przekleństwo. 
Gracz  wybiera  sam  jakie  błogosławieństwo, 
bądź przekleństwo otrzymuje.

By aktywować błogosławieństwo nie wymagane 
są żadne rzuty. Wystarczy, że gracz zadeklaruje 
chęć  zużycia  kamyka  odwagi  i  wybierze 
błogosławieństwo,  które  chce  uaktywnić.  W 
takim przypadku kamyk zostaje wykorzystany i 
MG  otrzymuje  kamyk  strachu.  Gracz  może 
odzyskać  swój  kamyk  udając  się  do  chaty 
któregoś z bóstw i ofiarowując mu pewną liczbę 
skalpów.  Gracz wykonuje  test  Woli,  przy  czym 
każdy jeden skalp zmniejsza poziom trudności 
testu  (ofiara  musi  składać  się  z  co  najmniej 
jednego skalpu). Przy jednym skalpie wysokość 
testu  wynosi  21,  a  każdy  następny  skalp 
zmniejsza  ilość  oczek  wymaganych  do 
pomyślnego  odprawienia  rytuału  o  jeden  (np. 
gdy ofiarowuje się dwa skalpu wymagane jest 
wyrzucenie 20, a gdy 5 test obniża się do 17). 
Gracz  może także  spróbować ofiarować liczbę 
skalpów  równą  2x  4k6  by  odprawić  rytuał, 
pozwalający  na  zdobycie  nowego 
błogosławieństwa.  Musi  on  wykonać test  woli, 
trudny dla boga, z jego wioski i absurdalny dla 
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obcego,  by  sprawdzić,  czy  rytuał  został 
prawidłowo  wykonany.  Jeżeli  sztuka  ta  się 
powiodła gracz może wybrać błogosławieństwo 
z pośród tych, które oferuje bóstwo do którego 
wznosił  modły.  Jeżeli  rytuał  zostanie  błędnie 
odprawiony  (test  się  nie  powiedzie),  postać 
zostaje zostaje  przeklęta przez demona.  gracz 
może tego uniknąć poświęcając jeden kamień 
bohaterstwa  (nie  są  wymagane  żadne  testy). 
Rytuał Błogosławieństwa może być wykonywany 
raz w miesiącu (bądź jak kto woli raz na sesję).

Otrzymane  kamyki  strachu,  MG  może 
wykorzystać nie tylko by sprowadzić przerażenie 
na postać gracza. Może także aktywować nimi 
klątwę,  którą  jest  on  obdarzony.  Działa  to 
automatycznie  i  gracz  nie  musi  wykonywać 
żadnych rzutów.
(Ewentualnie  o  przyznaniu  klątwy  może 
decydować MG i nie jest ona wybierana podczas 
tworzenia postaci. Może być nałożona na gracza 
w  dowolnym  momencie,  za  pomocą  kamyka 
strachu).

Błogosławieństwa
Mak'Gajwr
Olśnienie: Bóg  zsyła  na  ciebie  niesłychane 
olśnienie.  Nagle  zaczynasz  dostrzegać  rzeczy, 
których  wcześniej  nie  wiedziałeś  i  potrafisz 
powiedzieć,  do czego służą niektóre  artefakty. 
We  związanych  z  obsługą  i  identyfikacją 
artefaktów  postać  zyskuje  możliwość 
przerzucenia  jednej  kości.  Błogosławieństwo 
działa przez jeden dzień

Wielka Wiedza: Nagle w twojej głowie pojawia 
się  wiedza,  o  której  wcześniej  nie  miałeś 
pojęcia.  Uzyskując  to  błogosławieństwo 
wybierasz  umiejętność,  która  zostaje 
zwiększona  o  jeden  punt  (w  takim  wypadku 
może  ona  mieć  nawet  wartość  5). 
Błogosławieństwo to trwa jeden dzień.

Konstruktor Artefaktów: Posiadasz umiejętność 
konstruowania  artefaktów.  Z  pozornie 
bezużytecznych  rzeczy  potrafisz  stworzyć  coś 
niezwykłego, godnego bogów. Aby wykorzystać 
tę  umiejętność  musisz  wykonać  test  Woli  na 
poziomie trudnym. Czasami zbudowany artefakt 
jest tak skomplikowany, że nawet nie wiesz do 

czego mógłby służyć. W końcu to bóg kierował 
twoimi  dłońmi  i  sam  niewiele  pamiętasz  jak 
dokładnie  przebiegał  proces  składanie 
artefaktu.

Rambrock
Mięśniak: Czujesz,  że  rośnie  w  tobie  siła. 
Umiejętność ta pozwala przerzucić ci jedną kość 
w  każdym  teście  związanym  z  krzepą.  Działa 
przez jeden dzień

Przyparty  do  muru: Ta  umiejętność  może  być 
użyta  jedynie,  gdy  drużyna  twojej  postaci 
znalazła się w kryzysowej sytuacji, gdy wróg jest 
o wiele od was silniejszy (decyzja MG) bądź gdy 
przewyższa  was  liczebnie.  W  takiej  sytuacji, 
twojego  bohatera  wstępują  dodatkowe  siły  i 
zyskuje  on  dodatkową  kostkę  walki  wręcz. 
Umiejętność działa przez jeden dzień.

Pojedynkowicz: Tej  umiejętności  możesz  użyć 
podczas  pojedynku,  w  sytuacji,  gdy  posiadasz 
jednego  przeciwnika.  Dzięki  temu  zyskujesz 
dodatkową kostkę do testów umiejętności walki 
i zręczności. Umiejętność ta działa jedynie przez 
czas trwania pojedynku.

Jatka: Rambrock  uwielbia  widok  krwi  i  widać 
bardzo  mu  się  podobasz.  Twoje  ciosy  zyskują 
niezwykła siłę, przez co potrafisz rozczłonkować 
ciała wrogów jednym ciosem. Aby aktywować tę 
umiejętność  oprócz  zużytego  kamyka 
bohaterstwa  musisz  też  wykonać  udany  test 
Krzepy na poziomie przeciętnym. Jeżeli test się 
powiedzie uśmiercasz wroga jednym ciosem, a 
jego  ciało  rozpada  się  na  drobne  kawałeczki, 
wręcz  eksplodując  krwią.  Błogosławieństwo to 
działa jedynie podczas jednego ciosu.

Große Rot
Prezent: Zawsze  potrafisz  znaleźć  artefakt. 
Właściwie gdzie się nie ruszysz tam znajdujesz 
artefakty.  Wystarczy,  że  pogrzebiesz  w  stercie 
gruzu a zaraz  natykasz  się  na coś ciekawego. 
Trochę  dziwne  jest  to,  że  zawsze  jest  to 
zapakowane w pstrokate  pudełko  i  ozdobione 
kolorową  wstążką.  Aby  uruchomić  to 
błogosławieństwo,  to  oprócz  zużytego  kamyka 
bohaterstwa musisz wykonać test postrzegania 
na  poziomie  trudnym.  Działa  ono  w  trakcie 
jednych poszukiwań.
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Mrozoodporny: Potrafisz  przetrwać  nawet  w 
najzimniejsze  noce  i  możesz  przetrwać  nawet 
największe  mrozy  bez  ubrania.  Mróz  jest  dla 
ciebie przyjacielem,  a nie  wrogiem. Nie  robisz 
sobie nawet nic  z  kąpieli  w lodowatej  wodzie. 
Błogosławieństwo działa przez jeden dzień.

Wyczucie Paleniska: Nawet na duże odległości 
potrafisz  wyczuć  obecność  paleniska.  Jeżeli 
gdzieś znajdują się ludzkie siedziby ty na pewno 
będziesz  wiedział  gdzie,  nawet  w  zupełnie 
obcym terenie.

A'Gruppe
Wszechstronny: Nagle  stajesz  się  wszystko 
widzący i  wszystko wiedzący.  Na czas jednego 
testu możesz przerzucić jedną kość z dowolnej 
umiejętności, czy cechy.

Ktoś Inny: Bóg obdarza cię umiejętnością dzięki 
której  potrafisz  stać  się  jakby  inną  osobą, 
zarówno z wyglądu jak i z zachowania. Możesz 
naśladować  praktycznie  każdego  i  każdego 
oszukać.  Twoja  gra  jest  tak  przekonująca,  że 
wszyscy  biorą  cię  za  osobę,  za  którą  się 
podajesz.  (Opcjonalnie  podczas 
wykorzystywania  tej  umiejętności,  praktyczną 
kontrolę nad twoją postacią przejmuje MG, a ty 
mówisz mu co chciałbyś uczynić, ponieważ nie 
zawsze możesz posiadać wiedzę niezbędną do 
wcielenia się w inną osobę).

Szaleństwo: Geniusz  graniczy  z  szaleństwem i 
często trudno go od niego odróżnić.  Dzięki  tej 
umiejętności  możesz  przerzucić  jedną kość,  w 
testach Woli. Błogosławieństwo to działa przez 
jeden dzień.

Zool
Alchemik: Zool  wlewa  w  twoje  ciało  wiedzę 
niespotykaną  wiedzę  na  temat  alchemii. 
Dlatego  potrafisz  przewidzieć,  co  się  stanie 
podczas  eksperymentu.  Twój  pierwszy  rzut  na 
test  umiejętności  Alchemia  może  zostać 
powtórzony,  przy  niepowodzeniu.  Umiejętność 
ta działa przez jeden dzień.

Mistrz  Trunków: Bóg  znalazł  w  sobie  twoje 
upodobanie. Twoje ciało stanowi jego świątynie, 
w  którą  bez  przeszkód  możesz  wlewać 
najrozmaitsze alkoholowe trunki. Nic nie jest w 
stanie Ci zaszkodzić przez cały jeden dzień.

Zoolowa  Bomba: Bóg  powierzył  ci  tajemnice 
konstrukcji  niezwykłego artefaktu opartego na 
alkoholu.  Dzięki  temu  jesteś  uzbrojony  w 
niezwykłą broń, która wybucha i rani wrogów w 
promieniu 2m od jej wybuchu. Aby stworzyć ten 
artefakt musisz najpierw wykonać test Woli na 
poziomie  przeciętnym,  a  następnie  wykonać 
rzut k6 by określić ilość bomb jakie udało Ci się 
skonstruować.

Ostrość Zmysłów: Twój bóg dba o to byś dobrze 
widział, słyszał i czół. Dzięki jego opiece możesz 
przerzucić  jedną  kostkę  podczas  testów 
związanych  z  postrzeganiem.  Zdolność  działa 
przez jeden dzień.

Hausfrau
Znawca  Życia: Zawsze  potrafisz  znaleźć  sobie 
coś do jedzenia, miejsce w którym możesz się 
schronić.  Dzięki  temu  błogosławieństwu 
zyskujesz  dodatkową  kość  na  wszystkie  testy 
związane  ze  sztuką  przetrwania. 
Błogosławieństwo działa jeden dzień.

Bezsenność: Jakoś  nigdy  nie  potrzebowałeś 
dużo  snu.  Często  noc  stawała  się  dla  ciebie 
drugim dniem i nie potrafiłeś zmrużyć oka, przy 
czym zawsze czujesz się  wyspany i  wypoczęty. 
Błogosławieństwo  pozwala  przerzucić  jedną 
kostkę umiejętności czujność, a także niweluje 
wszelkie  negatywne  skutki  braku  sny.  Działa 
przez jeden dzień.

Bliskość  Ognia: Gdy  znajdujesz  nie  dalej  jak 
metr  od  paleniska czujesz  się  znacznie  lepiej. 
Twoje rany szybciej się goją, i masz wrażenie, że 
wypełnia  cię  wilka  siła.  Dzięki  temu 
błogosławieństwu  zyskujesz  możliwość 
przerzucenia jednej kostki, w testach krzepy, a 
także  szybciej  powracasz  do  zdrowia  .  Działa 
ono k6 godzin.

Aripley
Ciemność: Potrafisz  ukryć  się  w  ciemności  i 
zostać niezauważonym. Otrzymujesz dodatkową 
kość  w  testach  niewidzialności. 
Błogosławieństwo działa k6 godzin

Gorący  Podmuch: Bogini  napełnia  twe  usta 
świętym  ogniem,  dzięki  czemu  stajesz  się 
broniom  swojej  bogini.   Potrafisz  miotać 
gorącym  płomieniem  na  2  metry.  Aby 

12



wykorzystać tę umiejętność należy wykonać test 
zręczności na poziomie przeciętnym. Działa ona 
w ramach jednej akcji.

Jasnowidzenie: Potrafisz przewidywać niedaleką 
przyszłość,  dzięki  czemu  możesz  uniknąć 
niebezpieczeństwa  i  ostrzegać  o  nim  innych. 
Musisz  jedynie  wykonać  przeciętny  test  woli  i 
możesz sprawić, że jakieś nieszczęście nigdy się 
nie zdarzy.

Łowca Głów: Gdy jesteś ukryty potrafisz jednym 
szybkim  ruchem  ręki  oderwać  głowę 
przeciwnika od reszty ciała. nieważne kim jest 
ważne  by  nikt  cię  nie  widział.  Wystarczy,  ze 
wykonasz  test  Niewidzialności  na  poziomie 
trudny, w obecności wroga, który Cię nie widzi i 
już możesz cieszyć się kolejną głową w swojej 
kolekcji.

Przekleństwa

Suppaman
Ciało z Kartonu: Stałeś się celem Suppamana. 
Twoje ciało nie wydaje się być takie sprawne jak 
kiedyś. Czujesz się słaby, a twoje ciało jakby nie 
chciało wykonywać twoich poleceń. Nie możesz 
podnieść  najlżejszych  ciężarów.  Klątwa  ta 
powoduje,  że  posiadasz  jedną  kostkę  Krzepy 
mniej podczas wszystkich testów. Klątwa działa 
przez jeden dzień.

Ślepy Los: Coś nie tak z twoimi oczami. Świat 
stał  się  niewyraźni,  jakby  rozmyty.  Klątwa 
powoduje,  że  posiadasz  jedną  kostkę  mniej 
podczas  testów  Postrzegania.  Klątwa  działa 
jeden dzień.

Marność:  Wszystko marność i ty też marność. 
Nic  Ci  się  nie  chce,  nic  cię  nie  obchodzi. 
Wszystkie bodźce które pchały Cie do działanie 
pochowały  się  po  kontach.  Nawet  pacyfizm 
zaczyna być interesujący.  Klątwa powoduje,  że 
posiadasz  jedną kostkę mniej  podczas  testów 
Woli. Działa jeden dzień.

Głupek: Wszyscy  Cię  ignorują,  a  jeżeli  nie,  to 
wyśmiewają  się  z  twojego  ubioru.  W dodatku 
masz  wrażenie,  że  bogowie  się  od  ciebie 
odwrócili.  Przez  jeden  dzień  każda  próba 

komunikacji  z  innymi  ludźmi,  jedynie  ich 
denerwuje.  Każdy  jest  w  stosunku  do  ciebie 
agresywny,  a  wszystkie  tranzakcje  u  bogów 
kosztują cię 2xwięcej skalpów.

Bill Tor
Straszna  Historia: Ogarnia  cię  strach  i  nie 
potrafisz mu się przeciwstawić. Jeżeli dosięgnie 
cię  straszna  historia,  nie  możesz  wykonywać 
żadnej akcji przez trzy tury.

Wściekłość: Przepełnia  cię  niesłychana 
frustracja.  Nie  potrafisz  nad  sobą  panować, 
wszystko cię denerwuje. A to głupki, którzy śmią 
nazywać się twoimi przyjaciółmi oddały bogom 
wszystkie skalpy, a to zupa była za słona. Cały 
świat  jest  przeciwko  tobie.  W  każdym 
momencie, kiedy zażyczy sobie tego MG musisz 
wykonać test przeciętny Woli.  Jeżeli się on nie 
powiedzie atakujesz to co znalazło się najbliżej i 
tłuczesz tak długo, aż padnie twoja ofiara, bądź 
ty sam.

Uzależnienie: Bill  zesłał  na  ciebie  straszną 
chorobę. Od czegoś się uzależniłeś. Nie możesz 
bez tej rzeczy żyć. Albo musisz wciąż pić, albo 
ciągnie  cię do halucynogennych grzybków...  W 
każdym razie  coś jest  z  tobą nie  tak i  to  MG 
zdecydował  co  dokładnie.  Uzależnienie  może 
trwać naprawdę długo i test na zerwanie z nim 
wykonuje się raz na tydzień. Jest to test woli na 
poziomie  trudnym.  Przez  cały  czas  trwania 
uzależnienia przeklęty musi zażywać określone 
przez  MG substancje.  Jeżeli  ich  nie  zdobędzie 
tego, co jest potrzebne do zaspokojenia "głodu" 
Wybrana  przez  MG  cecha  postaci  spada  o  1 
punkt dopóki klątwa nie minie.

Repeg
Pomaluj mój Świat: Świat nagle stał się piękny. 
Wszędzie kolorowo i wesoło. Nawet te zombiaki 
wydają Ci się jakieś takie przyjazne. Częściowo 
tracisz panowanie nad sobą i co chwila musisz 
mieć  się  na  baczności.  Aby  pozostać 
przytomnym musisz,  kiedy  tylko  sobie  zażyczy 
tego MG wykonać trudny test  Czujności.  Jeżeli 
zakończy  się  on  niepowodzeniem  to  MG 
przejmuje kontrolę nad twoją postacią. Klątwa 
działa jeden dzień.

Kłamstwa: Nie  możesz  przestać  kłamać. 
Wszystko co powiesz mija się z prawdą, nawet 
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te najtrywialniejsze rzeczy.  Klątwa działa przez 
jeden dzień.

Schwiegermutter
Alkoholik: Wypiłeś  tylko  jedno  piwo  i  padłeś. 
Teraz  szumi  ci  w  głowie,  jakby  wszystkie 
rydwany  świata  właśnie  tam  się  zebrały  i 
postanowiły zrobić sobie wyścig dokoła twojego 
mózgu. Tracisz zupełnie odporność na alkohol i 
upijasz  się  nawet  po  najmniejszej  jego  ilości. 
Klątwa działa jeden dzień.

Sugestia: Zupełnie  tracisz  swoją  silną  wolę  i 
wykonujesz wszystko to co się do ciebie powie, 
nie  zważając  na  niebezpieczeństwa  i 
potencjalne  zagrożenia.  Klątwa  działa  k6 
godzin.

Zombie do Nogi: Musisz niesamowicie cuchnąć 
ponieważ gdzie się nie pojawisz w ślad za tobą 
idą  zombie.  Tak  jakbyś  ich  przyciągał.  W 
dodatku potwory  próbują  dopaść  cię  nawet  w 
mieście  i  oblegają  miasto,  z  którego  nie 
możecie  się  wydostać.  Nie  wiadomo  ile 
wytrzymają mury, ale jest się czego bać. Klątwa 
działa przez jeden tydzień.

Noitulover

Rozpad: Masz niesamowitego pecha. Miałeś już 
całą  górę  skalpów  i  nagle  wszystkie  się 
rozpadły.  Nie  został  ani  jeden,  demony  wzięły 
wszystkie.  Wszystkie  skalpy  jakie  posiadasz, 
bądź zdobędziesz rozpadają się. Nie możesz nic 
z tym zrobić. Klątwa działa przez dwa dni.

Słowa  Noitulovera: Coś  cię  tknęło.  Zaczynasz 
głosić słowa, którymi posługiwał się legendarny 
Noitulover, gdy doprowadzał bogów do Upadku. 
Wciąż gadasz i gadasz, to o tym, że walka nie 
ma sensu, a to, że nie warto się wysilać i lepiej 
położyć się na zielonej trawce. Problem w tym, 
że  jak  okiem sięgnąć  trawki  nie  widać.  Wola 
twoich towarzyszy spada i otrzymują oni jedną 
kostkę  mniej  do  jej  testów.  Klątwa  działa  z 
opóźnieniem,  jednego  dnia  przeklęty  zaczyna 
gadać,  a  następnego  cała  drużyna  odczuwa 
tego skutki

Jarosz: Nabierasz  obrzydzenia  do  jedzenia 
mięsa.  Smakują  Ci  tylko  warzywa  i  owoce, 
opadasz  z  sił  i  twoje  rany  strasznie  długo  się 

goją.  Klątwa  powoduje,  że  przestajesz  się 
prawidłowo odżywiać, a twoje rany nie chcą się 
goić. Klątwa działa przez 2k6 dni.

Tak naprawdę bogów i demonów jest znacznie 
więcej  i  jeżeli  wam  się  jakiś  przypomni  to 
możecie  o  nim  opowiedzieć.  Ja  wymieniłem 
tylko  tych  najważniejszych,  nie  zdziwcie  się 
więc,  jeżeli  podczas swoich podróży  spotkacie 
się z imieniem, którego tu nie wymieniłem.

Potwory
Są wszędzie. Łakną naszego mięsa. Włóczą się 
po okolicy,  lub atakują nasze osady.  Skąd się 
wzięły? Od demonów! To chyba oczywiste. Skąd 
się wzięły demony? Hmmm...Może słońce wie, 
może księżyc, bo ja w żadnym wypadku. Nigdy 
się  nam  nie  ukazują,  nigdy  do  nas  nie 
przemawiają.  Jedynie  opętani  ich  mocą 
nieumarli  są  przejawem ich siły.  Wprawiają  w 
obrzydzenie  naturę,  wstając  z  grobów  i 
obracając  się  przeciwko braciom.  Tfu!  Na psa 
urok! Czy to drwina? Czy demony są tak słabe, 
że nie mogą stanąć do boju ramie w ramię? Czy 
może  są  tak  silne,  że  nie  uważają  nas  za 
godnych  przeciwników?  Posługują  się  jedynie 
tymi gnijącymi marionetkami, by przyprawić nas 
o obłęd. Ludzie nie są jednak tak słabi, za jakich 
uważają  ich  pewnie  demony.  Ha!  Szybko 
zaczęliśmy  rozróżniać  trupy  i  uderzać  w  czułe 
punkty.  Nasze  twierdze  opierają  się  atakom 
wroga.  Zdołaliśmy  przetrwać  w  tym 
niebezpiecznym  świecie.  A  kiedy  bogowie 
powrócą, wtedy zatryumfujemy! Póki co młody 
łowco,  powinieneś  poznać  swojego  wroga. 
Nauczę  Cię  rozróżniać  ich  i  przekażę  jakich 
sztuczek  używają.  Powiem  Ci  też,  jak  sobie  z 
nimi  radzić.  Przyjdź  jutro  z  samego  rana,  a 
rozpoczniemy  naukę...  I  niechaj  pociągi 
powrócą.

Hart-Leiche (niem. hart: twardy ; leiche: trup)
Umieramy. Tak się zawsze kończy. Umieramy, a 
Matka Ziemia przyjmuje nas w swoje ramiona. 
Wyciąga  nasze  dusze,  a  cielesne  powłoki 
pozostawia  robakom.  Mięśnie  sztywnieją  i 
twardnieją, skóra schnie, a wnętrzności ściskają 
się w jedną masę.  Demony szybko skierowały 
wzrok ku tym cielesnym posągom. Wniknęły do 
ich krwi i krzyknęły: "Będziecie naszą tarczą". I 
cielesne  posągi  służą  demonom  idąc  w 
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pierwszym szeregu i przyjmując wszelkie ciosy 
na siebie. Taka jest ich kara.

Flott-Leiche (niem. flott: sprawny ; leiche: trup)
Największą hańbą dla wojownika, jest umrzeć w 
łożu. Nie musi być stary by tak skończyć. Świat 
jest
pełen ukrytych pułapek, które wydzierają nas z 
jego  objęć,  nie  pozostawiając  śladu  na  ciele. 
Ciała  te,  jak  puste  skorupy  leżą.  Czyste  i 
nienaruszone,  jakby  czekały  na  nową  duszę. 
Sprawność  tych  powłok  zaciekawiła  demony. 
Wniknęły więc do nich i powiedziały: "Będziecie 
naszymi ogarami". Tak się
rzekło.  Odtąd martwe ogary gonią wrogów ich 
panów. Wściekle warcząc biegną za zwierzyną, 
by po dopadnięciu jej, ruszać za następną. Taka 
jest ich kara.

Klug-Leiche (niem. klug: mądry ; leiche: trup)
Są na świecie ludzie wyjątkowo słabi. Giną jako 
dzieci,  gdyż  choroby  po których mieli  stać  się 
silniejsi,wycieńczają  ich.  Są  też  ludzie 
wyjątkowo odporni.  Tacy którzy ukąszenie żmii 
przetrwają,  a  i  zimę  przeżyjąbez  gorączki. 
Demony w swej zachłanności chciały zawładnąć 
i  ich  ciałami.  Zaatakowały  ich 
znienacka.Walczyli  oni  mężnie  i  część  z  nich 
wygrała.  Niektórzy  jednak  polegli,  a  demony 
szeptały: "Będziecienaszymi rękami i mieczami, 
naszymi oczyma i uszami. Będziecie naszą wolą 
w tym świecie". Zachowalioni bystre umysły, by 
dowodzić  pozostałymi  zmarłymi,  przeradzając 
się w najtrudniejszych przeciwników.
Zachowali też świadomość kim byli i co utracili. 
W rozpaczy prowadzą więc nieumarłe oddziały, 
przeciwkodawnym  towarzyszom.  Taka  jest  ich 
kara.

Dodatki
Żeby  zrobić  z  zombie  trudniejszych 
przeciwników, możemy dać im dodatek. Sposób 
użycia  jest  taki,  że  bierzemy  zombiaka, 
wyposażamy go w dodatek (jeden, żeby nie było 
przegięć) i już.

Olbrzym
Typ: Mutacja
Dostępne: Hart-Lieche

Opis:  Zdarza  się  że  z  wiekiem  Hart-Lieche 
rozrastają  się.  Ich  ciała  nie  trzymają  się 

sztywnych  dogmatów  rozmiaru  i  rosną  do 
wysokości, które uniemożliwiają im poruszanie 
się.  Czasami  można  jednak  spotkać  obiekty, 
które  rozrosły  się  do  czterech  metrów 
wysokości.  Nie  trzeba  chyba  wspominać  jak 
wpływa to na ich siłę.  Kruszą mury i  miażdżą 
ciała. Jedną z niedoskonałości tej mutacji,  jest 
zanik oczu, które pokrywa, zszarzała jak reszta 
ciała skóra.

+ Duża odporność i ogromna siła. Jedyny słaby 
punkt, to kręgi szyjne.
- Pozbawione  oczu,  mają  niezwykle  obniżoną 
czujność.

Czołganie
Typ: Nabyte
Dostęp: Wszystkie

Opis:  Złamany  kręgosłup,  czy  pourywane  nogi 
uniemożliwiają  pełny  zakres  poruszania  się. 
Zombie które to spotkało, muszą
radzić  sobie  w  inny  sposób.  Kryję  się  pośród 
gruzu,  lub  gęstej  roślinności,  bo  pochwycić  i 
przewrócić przechodzącą nieopodal
ofiarę.

+Trudno je wykryć.
-Ograniczony zakres poruszania.

Broń
Typ: Ekwipunek
Dostęp: Klug-Leiche

Opis: Mądre trupy potrafią posługiwać się bronią 
białą.  Choć  zdecydowanie  preferują  dostępne 
pod  ręką  deski,  butelki  czy  betonową  bryłę 
przymocowaną  do  drutu  od  zbrojenia,  to 
zdarzają się i bardziej finezyjne sprzęty jak noże, 
widły lub kije bejsbolowe.

+Groźniejsze w ataku.
-Ograniczone w obronie

Pancerz
Typ: Ekwipunek
Dostęp: Wszystkie

Opis: Ludzie nie umierali nadzy. Żołnierze mieli 
na  sobie  hełmy  i  kamizelki  kuloodporne. 
Budowlańcy  kaski.  Saperzy  kombinezony 
ochronne.  Te  przedmioty  nawet  po  śmierci 
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właścicieli dobrze im służą.
+Ochrona
-Kask:Mniejsza  czujność/Kamizelki:  Mniejsza 
mobilność

Skok
Typ: Nabyte
Dostęp: Flott-Leiche
Opis: Po śmierci trzeba się uczyć wszystkiego od 
początku. Mimo iż Flott-Leiche potrafią biegać, 
to nie potrafią od przemiany skakać. Inne trupy 
też mają z tym problem. Ludzie szybko nauczyli 
się  jaką  przewagę  daje  im  wysokość.  Nie 
zawsze  jednak  wychodzi  tak  różowo jakby  się 
chciało. Dlatego warto wspinać się tak wysoko 
jak tylko można.

+Potrafią skakać...
-Ale nie potrafią lądować. Każdy skok kończy się 
lądowaniem na pysk.

Kamuflaż
Typ: Mutacja
Dostęp: Wszystkie

Opis: Jest mutacja skóry. Trup stojąc w miejscu 
przybiera  kolory  otoczenia.  Utrudnia  to 
wypatrywanie ich i nieraz można wleźć w środek 
chmary. Osobniki z tą mutacją szybko zdzierają 
z  siebie  odzienie,  by  jak  najlepiej  wykorzystać 
profity.  Warto  też  wspomnieć,  że  podczas  tej 
czynności  są  całkowicie  odłączone  i  stoją  w 
bezruchu.  Nie  najlepiej  wpływa  to  na  ich 
reakcję.

+Trudniejsze do wykrycia.
-Opóźniony czas reakcji.

Przeciwnicy mechanicznie
Kusiciele: Mają  większą  wiedzę  o  świecie 
przeszłości niż my. Będą Cię nią kusić, dlatego 
wystrzegaj  się.  Nieraz  uzbrojeni  w  kusze  a 
nawet grzmiące kije, nie znoszą sprzeciwu.
Krzepa:3
Zręczność:2
Postrzeganie:3
Wola:1
Walka dystansowa: 3
Tropienie: 2

Plemieńcy: Po ziemi jest porozrzucane mnóstwo 

plemion.  Każde  ma innego  boga,  kulturę,  czy 
zasady.  Nic  dziwnego  więc  że  zdarza  im  się 
walczyć.
Krzepa: 2
Zręczność:3
Postrzeganie:2
Wola:2
Walka bezpośrednia: 3
Czujność:1

Czarownicy: Szaleni  pustelnicy,  którzy  służą 
demonom i atakują lub zwodzą nieostrożnych
wędrowców. Potrafią rzucić klątwę. Jeśli tak sie 
stanie, to cel musi rzucać na wolę, nieudany
test  powoduje  że  ucieka,  a  każde  uderzenie 
młotkiem przy pracy, potknięcie o kamień, czy 
zła
passa  w  kości  przypomina  mu  iż  jest  ofiarą 
przekleństwa.
Krzepa: 1
Zręczność: 2
Postrzeganie: 2
Wola: 4
Alchemia: 4
Pułapki: 2

Łowcy: Łowcy  zazwyczaj  nie  wchodzą  sobie  w 
drogę,  ale  jeśli  zdarzy  ci  się  przespać  z  żoną 
któregoś,  a on z pianą na ustach ruszy twoim 
tropem,  to  przyjmij,  że  ma  statystyki  jak 
początkujący
łowca gracza (do rozdzielenia przez MG).

Hart-Leiche:  Twarde zombie są bardzo powolne 
(4km/h). Niestety są też niezwykle silne i trudno
je położyć jednym ciosem.
Krzepa: 4
Zręczność: 1
Postrzeganie: 2
Wola: x
Czujność: 1
+Gracz  ma  trudniejszy  test  przy  ataku  (za 
twardą tkankę tego pana)

Flott-Leiche: Kiedy  zauważą  przeciwnika,  to 
biegną  w  jego  stronę  niezwykle  szybko.  Na 
szczęście są łatwiejsze do powalenia.
Krzepa: 3
Zręczność: 2
Postrzeganie: 2
Wola: x
Czujność: 2
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Klug-Leiche: Najsprytniejsi z nieumarłych. Mogą 
ograniczony sposób kontrolować inne, wzywając
je,  wyznaczając  tor  poruszania,  czy  odwołując 
od  ataku.  Poruszają  się  prędkością  chodu 
człowieka.
Krzepa: 2
Zręczność:2
Postrzeganie: 4
Wola: x
Czujność: 3
Przetrwanie: 3

Dodatki:

Olbrzym:
+1 do krzepy i jeszcze trudniejszy test ataku na 
niego.
-1 od czujności i postrzegania.

Czołganie:
Trudniejszy test wykrycia.
Poruszanie się 1km/h.

Broń:
Mają łatwiejszy test ataku.
Ich przeciwnicy też.

Pancerz:
Całkowita ochrona wybranego fragmentu ciała.
Za kask -1 od czujności.
Za kamizelkę -1 od zręczności.

Skok:
Możliwość skakania na duże odleglości (Krzepa 
x 2m)
Zawsze  po  skoku  przewracają  się  (choć 
zazwyczaj z ofiarą)

Kamuflaż:
+3 do niewykrywalności jeśli włączony
-2  od  czujności  i  -1  od  postrzegania  jeśli 
włączony.

Wyposażenie

Broń:

1. Nóż:
Najlepiej służy do cichej walki. Podcina nim się 
gardła przeciwników, lub wyprowadza pchnięcia 

we  wrażliwe  organy.  Ma  też  znaczenie  czysto 
praktyczne.  Pomoże  przy  robieniu  pułapek  i 
niezastąpiony  przy  polowaniach.  Zetniesz  i 
oczyścisz  nim gałąź,  a także wykopiesz dołek. 
Ma mnóstwo zastosowań dzięki którym stał się 
symbolem  zaradności.  To  właśnie  nóż  jest 
wręczany  chłopcom  którzy  przeszli  inicjację. 
Nożem  można  też  rzucać,  choć  wymaga  to 
wprawy.

2. Włócznia:
Właściwie to wystarczy naostrzyć kij i opalić grot 
nad  ogniskiem  by  otrzymać  włócznię.  Lepiej 
jednak  zamocować  grot  metalowy,  choćby  i 
wycięty  z  blachy.  Długie  włócznie  służą  do 
obrony osad, mniejsze do walki bezpośredniej, 
krótkie natomiast do walki w gąszczu. Włócznie 
nie mają większych wartości, każdy może sobie 
zrobić własną. Średnie i krótkie włócznie nadają 
się  też  do  ciskania,  co  jest  w  ich  wypadku 
wyjątkowo łatwe.

3. Toporek:
Wzorowane  bardziej  na  tomahawk  niż 
klasycznych europejskich. Dzięki dodatkowemu 
obciążeniu wyśmienicie miażdżą czaszki. Mimo 
iż niezwykle skuteczne mogą uszkodzić skalp, a 
co  za  tym zmniejszyć  ich  wartość.  Toporki  są 
najczęściej  wykonane  z  połączenia  różnych 
materiałów,  kości,  drewna,  metalu. 
Odpowiednio wyważone nadają się do rzucania, 
jest to
jednak trudna sztuka.

4. Miecz:
Przemysł  metalurgiczny  zanikł,  więc  miecze 
można już tylko znaleźć. Są wyśmienite w walce 
bezpośredniej,  ale  nie  nadają  się  do  cichego 
zabijania.  Posiadanie miecza wzbudza również 
szacunek wśród plemieńców... a także strach.

5.Łuk:
Każdy  prawdziwy  mężczyzna  powinien  swój 
pierwszy łuk zrobić sam. Używa się w tym celu 
drewna,  ścięgien,  oraz  kości,  a  dominują  łuki 
refleksyjne,  w różnych rodzajach. Łuk wymaga 
także  strzał,  które  można  zrobić  samemu lub 
kupić  od kogokolwiek kto ma parę na zbyciu. 
Łuk nie  ma takiej  mocy  jak  pozostałe bronie, 
ale  można  nasączać  strzały  truciznami,  co 
uprzykrza trupom egzystencję.
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Trucizny:

1.Trucizna polityczna:
Uzyskuje  się  ją  z  kilku  rodzajów  roślin.  Jej 
przyrządzenie  też  jest  specyficzne  i 
wymagające.
W  małych  dawkach  ten  zielonkawy  płyn 
powoduje odruchy wymiotne, zdezorientowanie, 
otumanienie  oraz  omdlenia.  W  dawkach 
większych  natomiast  skutecznie  uśmierca 
ofiarę. Nazwa wzięła się z legend. Podobno za 
czasów  bogów  niektóre  potrafiły  sączyć  tę 
truciznę
w małych dawkach jedynie słowami.

2.Kara przeszłych bogów:
Jest to gęsta, czarna ciecz która niezależnie od 
dawki powoduje paraliż. Jest częściej stosowana 
od trucizny politycznej ze względu na szybkość 
działania.

Pułapki:

1. Linka:
Najprostsza  pułapka,  a  także  podstawa  do 
uruchamiania  bardziej  skomplikowanych.  Linki 
używamy  do  spowolnienia  ofiary.  Są  dwa 
sposoby użycia linki:

a)  Grubsze  linki  rozwieszamy  wzdłuż  drogi, 
ścieżki,przejścia,  na  połowie  wysokości 
piszczela. Prowadzi to do wywrócenia się ofiary. 
Na  ziemi,  po  drugiej  stronie  od  tej  z  której 
spodziewamy  się  nadejścia  przeciwnika, 
możemy rozłożyć "deski", by przewracająca się 
ofiara  została  nadziana  na  szpikulce.  Ten 
sposób jest dobry na wszystkie rodzaje zombie.

b)  Druty  i  żyłki  mocujemy  kilka  centymetrów 
poniżej  wysokości  gardła.  Sposób  ten  dzieła 
dobrze  jedynie  na  Flott-Leiche.  Jego  wolniejsi 
kuzyni  blokują  się  jedynie  na  chwilę.  Za  to 
pędzący  Flott-Leiche  zostaje  przyprawiony  o 
spory  ból,  który  powstrzymuje  go  na  dłuższą 
chwilę.

2. Sidła:
Pętla z drutu lub żyłki. By schwytać w nią zombi, 
trzeba  na  prawdę  starannie  wybrać  miejsce. 
Pętla  musi  być  duża,  a  jej  dolna  krawędź 
zawieszona  trochę  poniżej  gardła.  Pętla  musi 
być  zawiązana  tak,  by  kiedy  ofiara  już  w  nią 

weszła, ta zacieśniła się na jej szyi. Pętla musi 
być  też  do  czegoś  mocno  przywiązana,  bo 
szamoczący  się  zmarły  może  ją  zerwać.  Klug-
Leiche  potrafią  wyplątać  się  z  takich  sideł. 
Zaradzić  temu  mogą  bardziej  zaawansowane 
wersje które są przymocowane do mechanizmu 
mającego szybko zacisnąć pętlę, co dodatkowo 
szarpnie ofiarą, raniąc ją i dezorientując. Za taki 
mechanizm  może  służyć  rozprężające  się, 
giętkie
drzewo, lub opadający ciężar.

3. Wilczy dół:
Dół  z  palami.  Banalnie  prosta  sprawa.  Ofiara 
wpada  i  rani  się.  Odpowiednia  głębokość 
uniemożliwi wyjście. Robi się ją długo. Dlatego 
najlepiej szukać gotowych dołów. Konieczne jest 
też  maskowanie.  Najczęściej  wilcze  doły 
spotyka się niedaleko osad ludzkich.

4. Deski:
Małe,  lub  większe  deski  z  powbijanymi 
gwoździami, ułożone kolcami na wierzch. Ranią 
w stopy spowalniając przeciwników, lub w inne 
miejsca  jeśli  się  ktoś  na  nie  przewróci.  Mało 
skuteczne  przeciwko  Hart-Leiche,  gdyż  nie 
podnoszą  wysoko  nóg,  bardziej  szurając  niż 
idąc.

5. Kusza:
Mało  jest  obecnie  kusz  z  prawdziwego 
zdarzenia.  Najczęściej  zastępują  je  łuki 
mocowane do desek.
Mają  naciągniętą  cięciwę  z  nałożoną  strzałą, 
którą  puszcza  mechanizm  zwalniający. 
Mechanizm uruchamia się gdy ktoś wpadnie na 
"linkę" lub w "sidła". Zazwyczaj stosuje się kilka 
kusz, które odpalają w jeden cel.

6. Strzałka:
Mniejsza siostra kuszy.  Pułapka ta zbudowana 
jest  z  deseczki  do  której  przymocowana  jest 
rurka. W rurce jest strzałka która oparta jest na 
naprężonej  gumie  kauczukowej.  Mechanizm 
zwalniający jak u kuszy. Strzałka nie ma takiej 
mocy  jak  kusza,  ale  jest  mniejsza,  a  pociski 
wydrąża się i napełnia trucizną, co zwiększa ich 
efektywność.

7. Potrzask:
Tej pułapki nie zrobi się samemu, ale można ją 
znaleźć.  Można  ją  użyć  wielokrotnie.  Trudno 
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znaleźć jednak rozmiar który nada się na zombi. 
Większość  jest  zbyt  słaba.  Zadowolić  mogą 
jedynie potrzaski na niedźwiedzie, choć niektóre 
mają blokadę na ciężar.

8. Kłoda:
Lub inny ciężki  i  twardy przedmiot  zawieszony 
nad  mechanizmem  zwalniającym  w  postaci 
"linki". Jak działa chyba nie trzeba tłumaczyć.

9. Belka:
W  przeciwieństwie  do  kłody  nie  spada 
bezpośrenio na cel, a jest wprowadzana w ruch 
wahadłowy  przez  "linkę"  lub  "sidła".  Dobrze 
ustawiona  belka  może  zmieść  kilku 
przeciwników na raz. Można też ją zaopatrzyć w 
kolce.

10. Krata:
Zasada działania ta sama co w "belce". Zamiast 
belki jednak używa się tu kraty. Najlepsze jest 
krata  metalowa,  ale  z  braku  takowej  można 
użyć naprędce skleconej drewnianej, obciążonej 
na  dolnej  krawędzi  w  celu  nadania  pędu.  Do 
kraty  należy  umocować  kolce.  Nie  ma  ona 
takiej  siły  jak  belka,  ale  potrzebuje  mniej 
miejsca,  dlatego  świetnie  sprawdza  się  w 
drzwiach i korytarzach.

11. Granat:
Niewiele  zostało  materiałów  wybuchowych. 
Niewielu  jest  też  ludzi,  którzy  potrafią  je 
obsłużyć. Ci którzy jednak tę wiedzę posiadają, 
mogą  wykonać  bardzo  śmiercionośną  i  dosyć 
prostą  pułapkę.  Potrzebny  jest  materiał 
wybuchowy i  zapalnik uruchamiany zawleczką, 
wajchą,  guzikiem  itp.  Łączy  się  to  razem  i 
mocuje  do  "linki".  Potrącenie  linki  powoduje 
wtedy  małe  boom.  Najlepiej  do  tej  pułapki 
sprawdzają się granaty.

12. Kołek:
Standardowo  mechanizmem  uruchamiającym 
jest linka. Pułapkę stanowi zaś naprężony kij do 
końca  którego  jest  zamontowany  kołek  lub 
kilka.  Wszystko  musi  być  odpowiednio 
wymierzone,  tak  by  kołek  po  zwolnieniu 
mechanizmu i rozprężeniu się kija, trafił w cel.

13. Zapadka:
Wykopujemy płytki dołek, na którym kładziemy 
równolegle dwa pręty:

   I     I
   I     I
   I     I
Do prętów mocujemy deski:
   I     I
[    ][    ]
   I     I
Deski powinny się prawie stykać. Po przeciwnej 
stronie  natomiast  mieć  gwoździe  wbite  przy 
krawędzi.  Kiedy  ktoś  wdepnie  w  dołek,  deski 
przekręcą się i wbiją mu w nogę tym mocniej, 
im mocniej  on  nadepnął.  Można  też  połączyć 
deski ze sobą oraz ściankami dołka gumkami 
recepturkami.  W  ten  sposób  jeśli  pułapka 
zostanie  uruchomiona  przez  jakieś  mniejsze 
zwierzę, lub szturchnięta, to powróci do pozycji 
wyjściowej.

Środki lecznicze:

1.  Maści  lecznicze:  Z  ziół,  roślin  i  środków  o 
których pochodzeniu lepiej nie wiedzieć.

2.  Środki  przeciwzakaźne:  Wystarczy  alkohol. 
Lepiej jednak gdy ma się wodę utlenioną.

3.  Środki  przeciwbólowe:  Trucizna  "Kara 
Starszych bogów" w malusieńkich dawkach.

4.  Bandaże:  Mogą  być  z  ubrań,  byle  dobrze 
przemyte i odkażone.

5. Łupki: Służą do usztywniania kończyn. Mogą 
być z desek lub kijów.
6. Nici: Jeśli nie ma porządnych medycznych, to 
mogą być cienkie żyłki wędkarskie.
  
Pierwsze trzy środki można uzyskać za pomocą 
alchemii (MG ustala test).
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