
Testy
Bierzecie k6 w trzech kolorach. Tyle ile macie cechy (base dice) 
umiejętności (skill dice) i bonusu sprzętowego (gear dice) i rzucacie. 
Wystarczy rzucić raz 6 żeby zdać test, czasem potrzeba więcej “szóstek” 
żeby sukces był krytyczny.
Push your luck - jeżeli test nie wyszedł albo zwyczajnie chcecie więcej 
sukcesów wykonujecie drugi test. Zabieracie wszystkie kości na kótrych 
nie wypadły 1 albo 6 i rzucacie. 6 nadal oznaczają sukces, ale 1 (łącznie z 
tymi zostawionymi z poprzedniego rzutu) oznaczają pecha.

• Jeżeli na skutek poziomu trudności skill dice spadną poniżej zera to 
i to do rzutu bierzemy tyle kości ile jest „ujemnych” i 6 na nich negują 
sukcesy.
• Pomoc kosztuje akcję i daje +1 do puli.
• Wszystkie modyfikacje poziomu trudności odbywają się za pomocą 
modyfikowania puli skill dice

Stany
• Głodny - otrzymujesz po dniu bez jedzenia, nie możesz regenrować 
obrażeń w Siłę, otrzymujesz 1 obrażenie w Siłę w tygodniu, umierasz 
po następnym tygodniu
• Spragniony - otrzymujesz po dniu bez wody, nie możesz regenrować 
obrażeń w Siłę i opuszczać stanu Broken, Dostajesz obrażenie w Siłę i 
Zręczność codziennie, a jeżeli któraś z tych cech jest Broken, umierasz 
po kolejnym dniu.
• Śpiący - Otrzymujesz po nieprzespanej nocy, Nie możesz odzyskiwać 
obrażeń w Spryt, otrzymujesz 1 obrażenie w Spryt za każdy nieprzespa-
ny dzień. Jeżeli Spryt zostanie Złamany - padasz nieprzytomny i śpisz 
conajmnej Kwartę.
• Zmarznięty - jeżeli jest Zimno wykonujesz test Endurance (regular-
nie), jeżeli nie zdasz otrzymujesz stan Zmarznięty, obrażenie w Siłe i 
Spryt, możesz mieć halucynacje (ale to przy przedłużającym się stanie - 
zwłaszcza przy dużej utracie Sprytu, Jeżeli twoja siła zostanie Złamana 
umierasz przy następnym niezdanym teście. Nie możesz regenrować 
Siły i Sprytu

Walka
Inicjatywa jest określana za pomocą wylosowanej karty (od 1 
do 10). Określa się ją na stałe na całą walkę ale są dwa sposoby 
na zmiane inicjatywy.

• Za początku walki lub rundy zamieniasz się kartami z sojusz-
nikiem. Nie można tego robić w trakcie samej rundy
• Korzystasz z szybkiej akcji Finta żeby zamienić się kartami 
inicjatywy z przeciwnikiem, którym jesteś w Zwarciu.

W turze macie do dyspozycji 1 akcję Powolną i 1 akcję Szybką 
lub 2 akcje Szybkie
Akcje Powolne

• Tnij, Dźgaj, Uderz, Pochwyć, Wyrwij się, Strzel, Perswaduj, 
Ściągnij na siebie, Rzuć zaklęcie, Uciekaj, Czołgaj się, Szarżuj, 
Załaduj Bron (Kusze)

Akcje Szybkie
• Unikaj, Paruj, Wyciągnij broń, Zamachnij się (Broń z cechą 
Ciężka), Poderwij się, Powal (Broń z cechą Hak), Rozbrój, Fin-
tuj, Porusz się, Oderwij się, Atakuj pochwyconego, Przygotuj 
Broń (Broń Dystansowa) , Wyceluj (Broń Dystansowa, Użyj 
Słowa Mocy, Użyj przedmiotu

Obrona
• Unikaj i Paruj to reakcje zużywające Szybką akcję, Jeżeli nie 
masz już szybkiej akcji albo talentu nie możesz unikać lub pa-
rować. 
• Parować możesz bez problemów bronią z cechą Parujący - 
inne bronie dają -2 do testu.
• Unik kosztuje cię wylądowanie na ziemi, chyba, że weźmiesz 
-2 kostki.
• Obrażenia. Po udanym trafieniu zadajesz tyle obrażeń ile wy-
noszą obrażenia broni + nadmiarowe sukcesy. Jeżeli przekro-
czysz poziom cechy przeciwnika - przeciwnik jest powalony. 
• Pancerz. Sumujesz Pancerz, Hełm i Tarcze i rzucasz k6. 6 
redukują obrażenia o 1, 1 uszkadzają Obronę (redukują sku-
teczność o 1)

Cykl Dnia

Dzień dzieli się na cztery Kwarty - Rano, Dzień, Wieczór, Noc. 
Działania

• Wędrówka - poruszanie się po mapie, akcja musi być podjęta przez całą grupę 
aby przemieścić się po mapie. Bez problemów możemy Wędrować przez dwie 
Kwarty dnia, przemieszczając się o 1 lub 2 heksy na mapie. Można zmusić się 
do Forsownej Wędrówki ale w tym celu nalezy zdać test Endurance (na -2 jeżeli 
chcemy Wedrować czwartą Kwartę)
• Awangarda (aka Czujka) - bezpieczne prowadzenie grupy podczas Wędrówki, 
akcję może prowadzić tylko jedna osoba naraz. Należy wykonać test Survivalu, 
modyfikowany przez talent Pathfinder, w razie porażki czeka nas rzut na kon-
sekwencje.
• Wędrówka w nocy - W nocy Awangarda ma -2 do testu, a wszystkie postacie 
bez widzenia w ciemnościach muszą wykonać test Scouting - w razie porażki 
oznacza to że wielokrotnie gubili się lub upadali - otrzymuja 1 punkt obrażeń 
w Siłę.
• Straż - chronienie grupy, może być łączone z Wędrówką, akcję może prowa-
dzić na raz jedna osoba w grupie. Jeżeli Losowe Spotkanie wyrzucone przez 
MG jest niebezpieczne Strażnik wykonuje test Scouting i po zdanym drużyna 
może wykonać test Sneaka żeby wego wydarzenia uniknąć.
• Zbieractwo - szukanie Jedzenia, nie można łączyć z Wędrówką, może być pro-
wadzone przez kilka osób. Najpierw podejmujemy decyzję czy szukamy wody 
czy jedzenia Wykonujemy rzut Survivalu modyfikowany przez teren. Jeżeli szu-
kamy wody to znajdujemy źródło, jeżeli jedzenia to znajdujemy tyle jednostek 
warzyw ile wyrzucimy sukcesów. Porażka oznacza rzut na tabeli Kłopotów.
• Polowanie - szukanie Jedzenia, nie można łączyć z Wędrówką, może być pro-
wadzone przez kilka osób. Najpierw tropimy czyli wykonujemy test Survivalu. 
Potem rzucamy tk6 by określić jakie tropy znaleźliśmy. Jeżeli mamy więcej niż 1 
sukces możemy przerzucać ale nie możemy wrócić do poprzednego tropu. Gdy 
wybierzemy zwierze rzucamy na Marksmanship (jeżeli strzelamy) lub Survival 
(jeżeli zakładamy pułpkę) modyfikowany przez jakość zwierzęcia. Zdany ozna-
cza że zyskujemy tyle jednostek mięsa i futer ile wskazuje tabelka. Jeżeli nie 
zdamy pierwszego testu - rzucamy na tablkę Kłopotów.
• Łowienie ryb - szukanie Jedzenia, nie można łączyć z Wędrówką, może być 
prowadzone przez kilka osób. Musimy mieć narzędzia do wykonania tej akcji. 
Rzucamy na Survival by zebrać tyle jednostek ryb ile mamy sukcesów. Porażka 
oznacza rzut na Kłopoty.
• Organizowanie obozowiska - nie można łączyć z Wędrówką, może być pro-
wadzone przez kilka osób ale wykonujemy tylko 1 rzut. Aby znaleźć i przy-
gotować dobre miejsce na obóz należy wykonać test Survivalu modyfikowany 
przez talent Quatermaster. Zdany oznacza dobre i spokojne miejsce na obóz. 
Nieudany oznacza że nadal znajdujesz miejsce na obóz ale dzieją się rzeczy.
• Odpoczynek - nie można łączyć z Wędrówką, może być prowadzone przez 
kilka osób. Akcja ta służy do regenerowania obrażeń
• Sen - nie można łączyć z Wędrówką, może być prowadzone przez kilka osób. 
Musisz wykonać akcję Snu raz dziennie by uniknąć stanu Śpiący.

Zapasy
• Conajmniej raz dziennie należy zjeść i wypić. W innym wypadku 
otrzymujemy stan Głodny lub Spragniony
• Podczas posiłku rzucamy odpowiednimi kostkami zapasów - jeżeli 
wypadnie a nich 1 lub 2 obniżasz kostkę zapasów o 1 poziom. K6 zmie-
nia się w 0.
• Zapasami można się wymieniać w stosunku 1 do 1.

Panteon
• Żmij (Wyrm) - aspekt Protektora (ten w miare neutralny)
• Kruk (Raven) - aspekt Protektora (ten dobry)
• Pan Rdza (Rust) - aspekt Protektora - ten zły
• Pani Posoka (Heme) - aspekt Protektora - ten zły
• Olbrzym (Huge) - bóg krasnoludów
• Glina (Clay) - bóg elfów i druidów
• Skowyt (Wail) - bogini powietrza i pogody, żona Kruka
• Pływ (Flow) - bogini wody
• Nocny Wędrowiec (Nightwalker) - najstarszy z bogów, bóg 
nocy, tajemnic i dzikiej magii.
• Róg (Horn) - bóg Aslenów (jeźdźców), bóg ognia i wulkanów
• Eor - bogni księżyca

Pech Na KOŚCIACH
• Pech na skill dice jest nieszkodliwy. 
• Pech na base dice to rana w odpowiedni atrybut. Postać dostaje też 
punkt Woli (Willpower)
• Pech na gear dice oznacza uszkodzenie przedmiotu (obniżenie jego 
bonusu o 1)


