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ECHANI 

Echani to pokojowo nastawieni izolacjoniści z 
planety Eshan. Niegdyś groźni wojownicy i 
łupieżcy dziś poświęcają swoje życie doskonaleniu 
swego ciała i ducha. 

Fizjologia: Echani ogólną anatomią nie różnią się 
zasadniczo od ludzi. Mają bardzo jasną skórę, 
wrażliwą na światło słoneczne, białe, bądź bardzo 
ciemne włosy oraz srebrne oczy. Echani są do 
siebie wizualnie bardzo podobni, jeżeli chodzi o 
rysy twarzy i budowę ciała. Wynika to z tego, że 
prawdopodobnie cała rasa Echani powstała jako 
arkaniański eksperyment na ludzkim genomie. 

Społeczeństwo:  Współcześni Echani to lud bardzo 
spokojny i pacyfistyczny. Zamieszkują kilka planet 
w Wewnętrznym Pierścieniu, wspólnie zwanych 
Pięcioma Siostrami. Szósta echańska planeta, 
Thyrsus jest dziś domem odszczepieńczego 
podgatunku Thyrsian, krórego kultura jest tak 
dalece różna od rdzennie echańskiej, że przyjęło 
się ją traktować jako inną rasę. 

Echani są społeczeństwem matriarchalnym. Na 
czele każdej komuny stoi Przewodniczka. Sposób 
jej wybierania jest różny, zależny od konkretnej 
kolonii i planety, czasem są to demokratyczne 
wybory, lecz zwykle jest to funkcja dziedziczna. 
Raz do roku Przewodniczki zbierają się w jednej z 
kolonii na Eshan (staje się ona na ten rok stolicą 
wszystkich pięciu planet) i wybierają Echańskie 
Dowództwo (nazwa jest reliktem mniej 
cywilizowanych czasów), czyli radę zarządzającą 

Pięcioma Siostrami. Mężczyźni stoją w 
społeczeństwie echańskim na nieco niższej pozycji 
i tylko w nielicznych komunach mają prawo głosu. 
Wyjątkiem od tej reugły jest wojsko i społeczności 
podążające Drogą Wojowniką.  W tych dwóch 
przypadkach mężczyźni traktowani są na równi z 
kobietami. 

 

Echani mieszkają w niewielkich, 
samowystarczalnych komunach na powierzchni 
Pięciu Sióstr. Za wyjątkiem kupców, 
Przewodniczek oraz oczywiście adeptów Drogi 



 

 
 
 
 

dziwaczny blog Jaxy 

Wojonika szukających nowych mistrzów 
przedstawiciele „białego ludu” bardzo rzadko  
podróżują między koloniami. Wielu Echani nigdy 
nie opuszcza swojego miejsca urodzenia.  

Droga Wojownika to najważniejsza filozofia jaką 
kierują się Echani. Jej głównym założeniami jest 
samodoskonalenie ciała i umysłu i to że, pełne i 
prawdziwe poznanie kogoś wymaga stoczenia z 
nim pojedynku. Sztuki walki są dla Echani czymś 
więcej niż tylko umiejętnością skutecznej 
samoobrony, są dla nich rodzajem sztuki i drogą do 
aukoekspresji. Pojedynek to dla nich 
najdoskonalsza i najintymniejsza forma relacji 
interpersonalnej, pozwala dzielić się uczuciami i 
emocjami z przeciwnikiem skuteczniej niż 
jakakolwiek inna relacja.  

Wszyscy Echani podążają do pewnego stopnia 
Drogą Wojownika. Większość zatrzymuje się na 
początku, po poznaniu wszystkich podstawowych 
elementów tej filozofii w stopniu wystarczającym 
do utrzymywania relacji z współbraćmi, lecz 
niektórzy, podążają nią dalej i doskonaląc ciało i 
umysł osiągają docierają na skraj transcendencji. 

 Wszelkie poważniejsze spory pomiędzy Echani 
rozwiązywane są zazwyczaj na drodze pojedynku. 
Za wyjątkiem nielicznych sytuacji rozgywane są 
one do pierwszego powalenia i bardzo rzadko 
kończą się też one poważniejszymi obrażeniami u 
walczących. Wyniki pojedynku są jednak 
bezwzględnie wiążące obie strony 

Rodzinny świat: Pięć Sióstr to pięć planet w 
sektorze Paonnid w pobliżu Obroa-Skai. 
Najbardziej znanymi z nich są Eshan i Bengali.  

Język: Wszyscy Echani posługują się Wspólnym. 
Ma on liczne naleciałości z ich pierwotnego, 
zapomnianego języka białego ludu. 

Życie na pograniczu: Echani bardzo rzadko 
opuszczają Pięć Sióstr, jeszcze rzadziej angażują 
się w działalność świata przestępczego. Jeżeli 
jednak już na to się zdecydują, wybierają jedną z 
profesji związanych z walką lub dyplomacją. 

Stosunek do Mocy: Wielu Echani jest w jakiś 
sposób czuła na Moc. W walce z łatwością 
przewidują następny ruch przeciwnika. 
Prawdziwie wyczulonych na Moc jest wśród 
„białego ludu” jednak sporo mniej. W czasach 

Republiki nie byli oni jednak wysyłani do Zakonu 
ale szkoleni na Bengali w echańskim odłamie 
Matukai. Szkoła ta została jednak zniszczona przez 
Inkwizycję i Gwardię Cieni niedługo po upadku 
Republiki. Wielu uczniów uprowadzono i wcielono 
do sił imperialnych. Przedstawiciele niewielkiej 
grupki, która przetrwała atak, albo uciekli w 
gwiazdy, albo schronili się w jednej z licznych na 
Bengali jaskiń,  by tam kontynuować nauki. 

ZDOLNOŚCI SPECJALNE 

 

 

 Poziom żywotności: 10+ Krzepa 

 Poziom zmęczenia: 9 + Siła Woli 

 Startowe doświadczenie: 100 PD 

 Specjalne zdolności: Echani zaczyna z jednym 
poziomem jednej z umiejętności Dyscyplina 
(Discipline), Opanowanie (Cool), Koordynacja 
(Coordination) Umiejętność ta nie może 
przekroczyć 2 w trakcie tworzenia postaci. 

 Droga Wojownika: Po stoczonej walce, przez 
resztę sceny Echani ma dodatkową , do 
wszystkich testów Sprytu (Cunning) przeciwko 
sparringpartnerowi 

 

  

Około roku 550 przed Wojnami Klonów 
echańska rycerz Jedi – Vendara Colvis 
dogłębnie poznała sztukę matukai i 
zrozumiała, że ta właśnie tradycja Mocy 
jest dla jej bladolicych pobratymców 
najodpowiedniejsza. Wróciła więc na 
swoje rodzinne Bengali i założył tam 
własną szkołę Matukai. Echańskie matukai 
łączy obie filozofie mówiąc nie tylko o 
wewnętrznej równowadze między ciałem 
a duchem ale również o dzieleniu się nią z 
innymi i poznawaniu równowagi innych. 

. 



 

THYRSIANIE 

Fizjologia: Thyrsianie to kulturowy odłam Echani. 
Podobnie jak ich krewniacy są podgatunkiem ludzi, 
charakteryzują się srebrnymi oczami i ciemnymi, 
lub dużo rzadziej białymi włosami. Podobnie jak 
Echani są od siebie prawie nierozóżnialni. W 
przeciwieństwie jednak do swoich krewniaków z 
Eshan ich skóra jest najczęsciej śniada. 

Społeczeństwo:  Thyrsiańska kultura wykształciła 
się w drugim tysiącleciu przed wojnami klonów 
jako frakcja wśród Echani sprzeciwiająca się 
skostnieniu społeczeństwa, matriarchatowi i 
pacyfizmowi. Od Sześciu (podówczas) Sióstr 
oderwała się ona około 1135 przed powstaniem 
Imperium w trakcie Powstania Bengali.  

Początkowo, jako kultura, Thyrsianie czynili 
wszystko by odróżniać się od Echani. Wprowadzili 
silny patriarchat, zaczęli używać broni blasterowej 
i ciężkich pancerzy, a miejsce echańskiego 
pacyfizmu zastąpił silny ekspansjonizm. Thyrsianie 
stanęli po stronie Bractwa Ciemności w trakcie 
ostatniej fazy Nowych Wojen Sith. Wrażliwi na 
Moc spośród nich stali się częścią samego Bractwa 
(podczas gdy Echani walczyli w Armii Światła), a 
pozostali walczyli jako najemnicy. Po siódmej 
bitwie na Ruusan, Thyrsianie szybko wycofali się 
do swojej przestrzeni i kontynuowali walkę, tym 
razem przeciwko krewniakom. Dopiero sto lat 
później, po Pakcie z Almery i ostatecznym pokoju z 
Echani Thyrsianie uspokoili się nieco. Ich 
przywódcy wykorzystali ustalenia Reform 
Ruusańskich, by w miejsce armii powołać do życia 
kompanie najemnicze. Tak powstała Słoneczna 
Gwardia, główny towar eksportowy Thyrsus i 
jedna z najlepszych formacji zbrojnych w historii 
Galaktyki. 

Thyrsianie podobnie jak Echani podążają Drogą 
Wojownika. Ważniejsze jednak dla nich jest 
poznanie przeciwnika by umieć go pokonać, a nie 
zrozumieć i zaakceptować. Thyrsiańska droga jest 
okrutniejsza, ale równie skuteczna jak echańska. 
Doskonalenie ciała i umysłu jest w niej podobnie 
ważne jak ukuzynów, ale Thyrsianie doskonalą się 
by być stać się przede wszystkim lepszymi 
zabójcami i wojownikami.  Dodatkowo zamiast 
gołych pięści preferują walkę przy użyciu 
wszelkiego broni białej, a zwłaszcza podwójnych 
wibroostrzy, którymi szermierkę doprowadzili do 
perfekcji. Walcząc nimi są niezwykle groźni, radząc 

sobie bez trudu nawet z wyszkolonym rycerzem 
Jedi.. 

Ważną częścią życia są dla Thrysian rytualne 
pojedynki, przy czym nawet te treningowe dużo 
częściej kończą się poważnymi ranami. Istnieje też 
uświęcona tradycja pojedynków na śmierć i życie. 
Jej zasad młodzi thyrsianie uczą się od 
najmłodszych lat i postępują zgodnie z nimi przez 
całe życie. Do pojedynku może doporowadzić 
wszystko co thyrsianin uzna za obraźliwe wobec 
niego. Może się też chcieć po prostu sprawdzić się 
lub zawalczyć o awans. 

 

Mniej więcej na sto lat przed wojnami klonów 
Thyrsianie znaleźli się pod bardzo silnym wpływem 
Hugo Damaska, czyli Darth Plagueisa. Mroczny 
lord wykorzystał thyrsiańską przepowiednię 
dotyczącą pojawienia się zbawcy galaktyki 
nazywanego „synem słońc” sugerując, że będzie 
on jednym z Sithów. Przekształcił i tak 
romansującą już z Ciemną Stroną Słoneczną 
Gwardię w kult Sithów i swoją elitarną jednostkę 
bojową. Zmiany zapoczątkowane wśród 
najemników doktnęły całej cywilizacji Thyrsian. 
Stała się ona jeszcze bardziej brutalna i skora do 
siłowego rozwiązywania konfliktów. Znaczenie 
pojedynków na śmierć i życie jako sposobu 
rozwiązywania konfliktów znacznie wzrosło. 
Popularne stały się też walki gladiatorów, gdzie 
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najlepsze spośród dzieci Thyrsus starają się 
udowodnić swoje umiejętności walcząc nie tylko z 
innymi adeptami Drogi Wojownika, ale również z 
obcymi niewolnikami i specjalnie sprowadzanymi 
potworami. 

Pod koniec Wojen Klonów Gwardia Słońca została 
w większości wymordowana. Oficjalna wersja 
głosi, że wpadli oni w pułapkę zastawioną przez 
Jedi i wybici. Naprawdę jednak za ich zniczeczniem 
stoi sam Palpatine paranoicznie chcący pozbyć się 
po dojściu do władzy potencjalnych zagrożenia. 
Przeżyli tylko najlojalniejsi. Stali się oni zalążkiem 
nowych formacji - Gwardii Cesarskiej i Gwardii 
Cieni. 

Thyrsus jest planetą bardzo mocno proimperialną. 
Większość młodych thyrsjan marzy o karierze w 
imperialnej armii i wstępuje w szeregi 
szturmowców. Na planecie działają też rekruterzy 
Gwardii wyszukujący najlepszych i odpowiedni 
lojaljnych kandydatów, do swych szeregów. 

 

Rodzinny świat: Thyrsus jest światem leżacym w 
Wewnętrzym Pierścieniu w pobliżu Obroa-Skai. 
Jest planetą gorącą i pustynną z niewielkimi, 
mocno zasolonymi morzami. 

Język: Wszyscy Thyrsianie biegle mówią 
Wspólnym i podobnie jak wypadku Echani ich 
pierwotny język prawie zaniknął. Wielu Thyrsian, 
ze względu na swą pracę jako najemnicy mówi 
biegle bocce. 

Życie na pograniczu: W przeciwieństwie do Echani 
wielu Thyrsian można spotkać pracujących na 
pograniczu. Większość zostaje najemnikami, 
eksploratorami i łowcami nagród. Bardzo niewielu 
jest wśród nich przemytników i dyplomatów. 
Bardzo rzadko zaciągają się w szeregi Rebelii. 

Stosunek do Mocy: Podobnie jak w wypadku 
Echani wielu Thyrsian jest wrażliwych na moc. W 
czasach silnej dominacji Jedi wrażliwe na Moc 
dzieci ukrywano przed zakonem i szkolono na 
elitarnych wojowników Słonecznej Gwardii. Ze 
wzglęgu na brutalność kultury w jakiej się 
wychowują mają naturalne ciągoty ku Ciemnej 
Stronie. W czasach Imperium znakomita większość 
wrażliwych na Moc Thyrsian służy w Gwardii Cieni. 

ZDOLNOŚCI SPECJALNE 

 

 

 Poziom żywotności: 10+ Krzepa 

 Poziom zmęczenia: 9 + Siła Woli 

 Startowe doświadczenie: 100 PD 

 Specjalne zdolności: Thyrsianin zaczyna z 
jednym poziomem w jednej z umiejętności 
Dyscyplina (Discipline), Sztuka Wojny (Warfare) 
lub Zastraszanie (Coercion). Umiejętność ta nie 
może przekroczyć 2 w trakcie torzenia postaci. 

 Droga Wojownika: Po stoczonej walce, przez 
resztę sceny Thyrysianin ma dodatkową , do 
wszystkich testów Sprytu (Cunning) przeciwko 
sparringpartnerowi 

  

Gwardia to elitarna formacja najemników. 
Nie ma może tak długiej tradycji jak 
mandalorianie, ale przez stulecia była 
uznawa na za jedną z najlepszych w 
Galaktyce. Jej żołnierze byli tak dobrzy, że 
brano ich pod uwagę jako wzorzec klona 
dla Armii Republiki. Podczas wojen klonów 
formacja ta została jednak praktycznie 
zniszczona przez Jedi. Na szczęście 
nieliczni nadal żywi jej przedstawiciele 
wyszkolili nowe pokolenie Gwardii z dala 
od oczu Imperium. Pierwsze grupy 
Gwardzistów pojawiły na rynku 8 lat przed 
bitwą o Yavin.  

Gwardziści specjalizują się cichej infiltracji i 
walce wręcz. Są również ekspertami od 
materiałów wybuchowych i operacji 
polegających na ekstrakcji celu. Działają w 
małych czterosobowych grupach, czasem 
łącząc się w większe w celu wykonania 
szczególnie trudnych zadać. Starają się 
trzymać z dala od Imperium i przyjmują 
kontrakty prawie wyłącznie od zaufanych 
pośredników. 



 

 

 

 

Matukai to sekta użytkowników Mocy 
wykorzystująca własne ciała do kanałowania 
Mocy.  Powstali oni w czasach Starej Republiki na 
długo przed Wojnami Mandaloriańskimi i Wojną 
Domową Jedi. Odłam ten powstał na Karvoss II, 
gdy pewna, nie pamiętana dziś z imienia kobieta 
trenująca sztuki walki w trakcie medytacji 
zrozumiała, że jest wrażliwa na Moc. Sekta 
matukai istniała przez 
tysiące lat z boku innych większych 
tradycji związanych z Mocą mając niewielu 
aktywnych akolitów. Wszystko zmieniło się gdy 
około roku 550 przed Wojnami Klonów 
echańska mistrzyni Jedi Vendara Corvis 
będąca kilka lat wcześniej 
członkinią zakonnej wyprawy 
dyplomatycznej do Matukai 
postanowiła dogłębnie 
zgłębić nauki sekty. Będąc wprawną Jedi i 
wyznawczynią Drogi Wojownika po 
niedługim czasie zrozumiala, że 
Matukai to tradycja stworzona z 
myślą o pacyfistycznym 
społeczeństwie Echani. 
Postanowiła więc porzucić 
Zakon Jedi i rozpocząć 
nauczanie we własnej szkole, 
którą wybudowała na swym 
rodzinnym Bengali. 

Kamieniem węgielnym nauk 
Matukai jest równowaga 
pomiędzy ciałem a duchem. Akolici mają ją 
osiągnąć utrzymując swoje ciała w 
czystości i doskonałej 
kondycji i oczyszczając się poprzez wysiłek 
fizyczny. Panowanie nad Mocą we własnych 
ciałach osiągają porzez medytację i bardzo ściśle 
zceremonializowane ćwiczenia. Vendara Corvis w 
miejsce tych oryginalnych wywodzących się 
jeszcze z Karvos II, opracowała własne opierając 
się na swojej wiedzy na temat Mocy i na 
prawidłach Drogi Wojownika.  Droga sama w sobie 
skupia się na doskonaleniu dyscypliny fizycznej i 
mentalnej. Dzięki niej umysły echańskich matukai  

 

 

 

 

są odporniejsze na wpływ Ciemnej Strony. 
Pozowoliło to zrezygnować w szkole na Bengali z 
opasek medytacyjnych i skupić się akolitom na 
drodze do wewnętrznej doskonałości. W trakcie 
treningów adepci matukai poddawani są 
wysiłkowi przekraczającemu ich własne granice 
wytrzymałości i zmuszającemu ich do 

wspomagania się 
Mocą w celu uzupełnienia 

sił.  Tradycją jest wielogodzinna, a czasem 
wielodniowa medytacja w jednej pozycji, 

która musi trwać niezależnie zmian od 
warunków pogodowych i słabości 

fizycznych adepta po to by mógł on 
otworzyć swe wnętrze i pozwolić 

Mocy płynąć przez ciało. W 
przeciwieństwie do Jedi Matukai 
uznają, że ćwiczenia są tożsame 

z medytacją. 

Echańscy matukai do perfekcji 
opanowali sztuki walki wynikające  
z Drogi Wojownika. Bez trudu są 

sobie w stanie poradzić z 
uzbrojonym przeciwnikiem. 
Dla percepcji wrogów często 

stają się rozmytymi plamami, 
poruszając się niesamowicie 
szybko i nigdy nie pozostając w 
miejscu na dłużej niż mgnienie. 
Bez trudu są w stanie 
przewidzieć następny ruch 
przeciwnika, usunąć zmęczenie 

lub wręcz uleczyć 
się za pomocą Mocy. Mistrzowie Matukai są w 
stanie nawet powstrzymać starzenie. Echański 
odłam całkowicie zrezygnował z użycia broni białej 
i dystansowej uważając je za odstepstwo od Drogi.  

Na koniec szkolenia każdy adept otrzymuje 
skomplikowany tatuaż obejmujący twarz lub sporą 
część ciała. Tatuaże echańskich matukai są w ich 
społeczeńśtwie powodem do dumy.  

WOJOWNIK: ECHANI MATUKAI 

ECHANI MATUKAI 
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Koszt      5 

 CIAŁO I UMYSŁ 

Usuń  za każdą rangę 
Ciała i Umysłu z testów 
Odporności i Dyscypliny 
Zmniejsz ilość a 
potrzebnych do trafienia 
krytycznego za każdy 
poziom Ciała i Umysłu aż do 
minimalnego 1) 

 

Koszt      5 

 WZMOCNIONY 

Podnieś Żywotność o 2 

poziomy 

 

Koszt      5 

 HART 

Podnieś zmęczenie o 1 
poziom. 

 

 

Koszt    5 

 
PRECYZYJNY CIOS 

Gdy postać zada cios 
kończący się krytycznym 
trafieniem, może kosztem 1 
punktu zmęczenia wybrać 

jedno z Łatwych ( ) 
Trafień Krytycznych z Tabeli 

 

Koszt    10 

 PAROWANIE 

Po trafieniu kosztem 3 
punktów Zmęczenia obniż 
obrażenia o 2 + rangi w 

Parowaniu 

 

Koszt    15 

 
PAROWANIE DŁOŃMI 

Gdy postać paruje nie 
używjąc broni, należy 
zredukować koszt o 1 punkt 
Zmęczenia (aż do minimum 

1) 
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INTUICJA BOJOWA 

Raz na rundę postać może 
wykonać manewr Intuicji 
Bojowej. Poświęcając 1 

zmęczenia i 4 (tyle 
maksymallnie ile postać ma 
IB podnieś poziom trudości 
ataku przeciwnika o 1 za 

każdą poświęconą 4. 

 

Koszt    10 

 ZABÓJCZA PIĘŚĆ 

Raz na rundę, kosztem 2 
punktów Zmęczenia można 
dodać obrażenia równe 
ilości rang w Dyscyplina do 

uderzenia w Walce Wręcz 

 

Koszt   10 

 HART 

Podnieś zmęczenie o 1 
poziom. 

 

 

Koszt   15 

 WZMOCNIONY 

Podnieś Żywotność o 2 
poziomy 

 

Koszt    15 

 CIAŁO I UMYSŁ 

Usuń  za każdą rangę 
Ciała i Umysłu z testów 
Odporności i Dyscypliny. 
Zmniejsz ilość a 
potrzebnych trafienia do 
krytycznego za każdy 
poziom Ciała i Umysłu aż do 
minimalnego 1) 

 

Koszt    15 

 
ULEPSZONY 
PRECYZYJNY CIOS 

Raz na rundę, gdy postać 
zada cios kończący się 
krytycznym trafieniem, 
może kosztem 2 punktów 
zmęczenia wybrać jedno z 

Przeciętnych ( ) Trafień 

Krytycznych z Tabeli 

 

Koszt   20  

 HART 

Podnieś zmęczenie o 1 
poziom. 

 

 

Koszt    25 

 
MISTRZOWSKI 
PRECYZYJNY CIOS 

Raz na sesję, gdy postać 
zada cios kończący się 
krytycznym trafieniem, 
może kosztem 3 punktów 
zmęczenia wybrać jedno z 

Trudnych ( ) Trafień 

Krytycznych z Tabeli 

 

Koszt   20 

 
INTUICJA BOJOWA 

Raz na rundę postać może 
wykonać manewr Intuicji 
Bojowej. Poświęcając 1 

zmęczenia i 4 (tyle 
maksymallnie ile postać ma 
IB podnieś poziom trudości 
ataku przeciwnika o 1 za 

każdą poświęconą 4. 

 

Koszt   20 

 
UMYSŁ NAD MATERIĄ 

Postać może wydać jeden 
Punkt Przeznaczenia, by 
przywrócić tyle Zmęczenia 
ile wynosi jego Siła Woli 

 

Koszt   25 

 
ZWIĘKSZENIE MOCY 

Postać może podnieść 
Współczynnik Mocy o 1 

 

Koszt   25 

 
MISTRZ MATUKAI 

Raz na sesje postać może 
przerzucić test Walki 

Wręcz. 

 

Koszt   25 

 
ODDANIE 

Postać może podnieść 
dowolną charaktersytykę o 
1. Nie można podnieść 
charakterystyki wyżej niż 
do 6. 

WOJOWNIK: Drzewo Talentów Echani Matukai 

Dodatkowe umiejętności: Koordynacja,  Dyscyplina , Odporność, Walka wręcz 



 

 

 

 

 

U podstaw zarówno kultury Echani jak i 
Thrisańskiej leży Droga Wojownika.  O ile dla 
Echani pojedynek ma służyć temu by poznać i 
zrozumieć innych o tyle dla Thyrisian walka z 
drugim wojownikiem jest sposobem na 
udowodnienie swoich racji i na wyznaczenie 
swego miejsca w grupie. 

Każdy Thyrsianin uczy się walczyć. Podwójne 
wibroostrze, sztandarową broń ludu z 
Thyrus otrzymuje się tradycyjnie na 
dziesiąte urodziny. Prawdziwymi 
szermierzami jest jednak zaledwie kilka 
procent thyrisian. Szermierze podążający 
thyrsiańskim odpowiednikiem Drogi 
Wojownika, zwłaszcza Ci mający na 
koncie wiele wygranych walk, są więc 
niezwykle poważani. Wyszkoleni 
szermierze wstępują często do 
Gwardii Słońca i awansują tam do 
bardzo wysokich szarż. Nie jest 
tajemnicą, że czterech z pięciu 
ostatnich Najwyższych 
Strażników Słońca było 
wyszkolonymi 
szermierzami. 

Adepci szermierki 
trenują długimi latami 
pod okiem 
emerytowanych 
szermierzy uczących kolejne 
pokolenia pojedynkowiczów. 
Edukacja odbywa się w 
systemie mistrz i uczeń (lub kilku uczniów). 
Mentorzy przyjmują nowych uczniów według 
swojego widzimisię. Niektórzy szkolą za pieniądze, 
inni przyjmują uczniów protegowanych przez ich 
przyjaciół. Najczęściej jednak mentorzy wymagają 
od nowego ucznia pokonania jednego ze starszych 
uczniów.   

Przez ostatnie sto lat, od czasu gdy Sithowie 
wybrali Thyrsian na swą główną siłę bojową 
thyrisiańska sztuka szermierki mocno się zmieniła.  

 

 

 

 

 

Prawie wszysztkie pojedynki zaczęły odbywać się 
na śmierć i życie. Zaczęto dobijać powalonych i 
poddających się przeciwników. Miast liczby 
zwycięstw ważniejsza stała się liczba zabitych w 
pojedynku przeciwników. Brutalność i 

efektywność, które zawsze były obecne w 
thyrisiańskiej Drodze Wojownika stały się teraz 

wiodącymi jej cechami. Stara, mniej 
brutalna, szkoła szermiercza nadal 
istnieje, jednak naucza jej dziś 

bardzo niewielu mistrzów. 

Po powstaniu Imperium najlepsi 
sposród szermierzy, w 
wiekszości z szeregów 
Gwardii Słońca, zostali 
wcieleni do Gwardii 
Cesarskiej, gdzie uczą swej 
sztuki nie tylko thyrisian ale 

również ludzi szkolących się 
do służby Imperatorowi.  

Thyrsiańskie pojedynki 
odbywają się zawsze w 

pełnych zbrojach i 
przy użyciu 

podwójnych 
wibroostrzy. 
Przeciwnicy 

stają na 
przeciwko 

siebie w centrum 
wyznaczonego, 

okrągłego pola 
pojedynkowego i walczą tak długo, aż jeden z nich 
nie podda się, stanie się niezdolny do walki lub nie 
umrze. Szermierze wykorzystują wszelkie 
przewagi jakie dają im podwójne ostrza, cięzkie 
pancerze oraz szybkość i wyszkolenie. W walce 

NAJEMNIK: THYRSIAŃSKI 

SZERMIERZ 

THYRISIANSKI SZERMIERZ 
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Koszt    15 

 CIAŁO I UMYSŁ 

Usuń  za każdą rangę 
Ciała i Umysłu z testów 
Odporności i Dyscypliny 
Zmniejsz ilość a 
potrzebnych do trafienia 
krytycznego za każdy 
poziom Ciała i Umysłu aż do 
minimalnego 1) 

 

Koszt      5 

 WZMOCNIONY 

Podnieś Żywotność o 2 
poziomy 

 

Koszt      5 

 HART 

Podnieś zmęczenie o 1 
poziom. 

 

NAJEMNIK: Drzewo Talentów Thyrsiańskiego Szermierza 

Dodatkowe umiejętności:  Atletyka, Dyscyplina , Opanowanie, Walka bronią 

 

Koszt  10 

 
HEROICZNA 
WYTRWAŁOŚĆ 

Postać może wydać 1 Punkt 
Przeznaczenia aby do końca 
starcia ingnorować Efekty 
Trafień Krytycznych 

 

Koszt     5 

 PAROWANIE 

Po trafieniu kosztem 3 
punktów Zmęczenia obniż 
obrażenia o 2 + rangi w 
Parowaniu 

 

Koszt    5 

 MIĘDZY PŁYTY 

Podnieś używanej broni 
białej cechę Przebicie o 1 za 
każdy poziom talentu 
Między Płyty  

 

Koszt   10 

 MIĘDZY PŁYTY 

Podnieś używanej broni 
białej cechę Przebicie o 1 za 
każdy poziom talentu 
Między Płyty  

 

Koszt    10 

 
TRENING SZERMIERCZY 

Dodaj  do umiejętności 
Walka bronią gdy walczysz 
z jednym przeciwnikiem  

 

Koszt    10 

 
TANIEC OSTRZY 

Obniż o 1 cechę 
Nieporęczna (Unwieldy)  dla 
broni posiadającej dwa 
ostrza. 

 

Koszt   20 

 
UMYSŁ NAD MATERIĄ 

Możesz wydać jeden Punkt 
Przeznaczenia, by 
przywrócić tyle Zmęczenia 
ile wynosi jego Siła Woli 

 

Koszt    15 

 PAROWANIE 

Po trafieniu kosztem 3 
punktów Zmęczenia obniż 
obrażenia o 2 + rangi w 
Parowaniu 

 

Koszt   15 

 
SPEC OD PANCERZY 

Podnieś wartość 
Wyparowania noszonego 
pancerza o 1 

 

Koszt   20 

 
SPEC OD PANCERZY 
(ULEPSZONY) 

Podnieś wartość 
Wyparowania noszonego 
pancerza o 2 i Obronę o 1 

 

Koszt   25 

 
ODDANIE 

Postać może podnieść 
dowolną charaktersytykę o 
1. Nie można podnieść 
charakterystyki wyżej niż 
do 6. 

 

Koszt   20 

 
URODZONY DO WALKI 

Raz na sesje może 
przerzucić test Walki wręcz 
lub Walki bronią 

 

Koszt    15 

 HART 

Podnieś zmęczenie o 1 
poziom. 

 

Koszt   25 

 POTRÓJNE UDERZENIE 

Gdy walczysz bronią o 
dwóch ostrzach podnieś 
cechę Połączone (Linked) o 
1. 

 

Koszt   20 

 
ZABÓJCZE CIOSY 

Dodaj +10 za każdą rangę 
talentu Zabójcze Ciosy do 
wyniku Trafienia 
Krytycznego 

 

Koszt   25 

 MIĘDZY PŁYTY 

Podnieś używanej broni 
białej cechę Przebicie o 1 za 
każdy poziom talentu 
Między Płyty  

 

Koszt   25 

 
ULEPSZONE 
PAROWANIE 

Po sparowaniu ataku, który 
wygenerował d lub 
ttt wyprowadź atak 
zadający podstawowe 
obrażenia.  



 

 

NOWE TALENTY 

CIAŁO I UMYSŁ 

Aktywacja: Pasywny 
Wielokrotny: Tak 
Drzewka: Echański Matukai, Thyrsiański Szermierz 

Usuń  za każdą rangę Ciała i Umysłu z testów 
Odporności i Dyscypliny Zmniejsz ilość a 
potrzebnych do trafienia krytycznego za każdy 
poziom Ciała i Umysłu aż do minimalnego 1) 

Talent ten nie łączy się z talentem Żelazne Ciało 
(Iron Body) 

INTUICJA BOJOWA 

Aktywacja: Aktywny (manewr) 
Wielokrotny: Nie 
Drzewka: Echański Matukai 

Raz na rundę postać może wykonać manewr 
Intuicji Bojowej. Poświęcając 1 zmęczenia i 4 (tyle 
maksymalnie ile postać ma Intuicji Bojowej) 
podnieś poziom trudości ataku przeciwnika o 1 za 
każdą poświęconą 4. 

MIĘDZY PŁYTY 

Aktywacja: Pasywny 
Wielokrotny: Tak 
Drzewka: Thyrsiański Szermierz 

Podnieś  cechę Przebicie używanej broni białej o 1 
za każdy poziom talentu Między Płyty. 

MISTRZ MATUKAI 

Aktywacja: Aktywny (Wolny) 
Wielokrotny: Nie 
Drzewka: Echański Matukai 

Raz na sesje postać może przerzucić test Walki 
Wręcz. 

POTRÓJNE UDERZENIE 

Aktywacja: Pasywny 
Wielokrotny: Nie 
Drzewka: Thyrsiański Szermierz 

Gdy walczysz bronią o dwóch ostrzach podnieś 
cechę Połączone (Linked) o 1. 

TANIEC OSTRZY 

Aktywacja: Pasywny 
Wielokrotny: Nie 
Drzewka: Thyrsiański Szermierz 

Obniż o 1 cechę Nieporęczna (Unwieldy)  dla broni 
posiadającej dwa ostrza. 

EKWIPUNEK 

PODWÓJNE WIBROOSTRZA 

Podwójne wibroostrza to ulubiona broń thyrisian. 
Składają sie one z metrowej długości rękojeści i 
około czterdziestocentymetrowych wibroostrzy 
po każdej ze stron. Najlepsze z nich wykonywane 
są na zamówienie i dopasowywane do wzrostu i 
długości ramion potencjalnego użytkownika. 
Często wzmacnia się je cortosis, dzięki czemu 
można nimi swobodnie parować uderzenia mieczy 
świetlnych. Dla Thyrsian są ceremonialną bronią 
pojedynkową i wokół niej narosło wiele tradycji. W 
galaktyce broń ta dostępna jest dość powszechnie, 
jednak używana jest dość rzadko ze względu na 
dużą sprawność konieczną do skutecznego nią 
władania. Starożytna tradycja mówi. że broń ta 
była wzorem, który wykorzystano do konstrukcji 
podwójnych mieczy świetlnych. 

SŁONECZNE PIKI 

Długie włócznie używane przez Thyrsian i Echani. 
Składają się one z długiego metalowego drzewca i 
ostrza, którze można rozgrzać za pomocą 
specjalnego włącznika. Włóczni tych używa się 
głownie w starciach z przeciwnikami 
korzystającymi z plecaków odrzutowych. Dla 
Echani miały one niegdyś znaczenie rytualne, dziś 
jednak korzysta się z nich niezmiernie rzadko. 

PANCERZE THYRSIAŃSKIE 

Tradycja wiąże thyrsjan z ich pancerzami tak samo 
nierozłącznie jak z podwójnymi wibroostrzami. 
Podobnie jak mandalorianie, mieszkańcy Thyrsus 
uczą się walki w pancerzu od najmłodszych lat. 
Tradycyjne pancerze Thyrsian są dość proste i 
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wykonane z niezbyt zaawansowanych technicznie 
materiałów. Rzadko też wyposażone są w 
jakiekolwiek udogodnienia. Tego typu pancerzy 
używają do dziś ubożsi i młodsi wojownicy z 
Thyrsus. 

PANCERZE GWARDII SŁOŃCA MODEL V 

Nowocześniejsi bracia tradycyjnych zbroi 
thyrisiańskich. Gwardia Słońca przez prawie tysiąc 
lat była głownym towarem eksportowym Thyrsus. 
Nic dziwnego więc, że jej zbrojmistrze projektując 
kolejne generacje pancerzy starali się czynić jej 
coraz nowocześniejszymi.  Pancerze używane 
przez Gwardię Słońca w trakcie Wojen Klonów 
były porównywalne z pancerzami żołnierzy armii 
Republiki. Po zniszczeniu Gwardii Słońca pancerze 
te pojawiły się na czarnym rynku. Należy jednak 
uważać, gdyż legalnie, i to i tak po odarciu 
pancerzy z jakichkolwiek oznaczeń, mogą 
użwywać ich tylko thyrsianie.  

PANCERZE GWARDII SŁOŃCA MODEL VI 

W ciągu ostatniego stulecia przed Wojnami 
Klonów, ze względu na bliskie stosunki między 
Słoneczną Gwardią a należacym do Darth 
Plagueisa Damask Holdings i wynikającymi z tego 
prawie nieograniczonymi funduszami na badania 

powstała nowa generacja pancerzy. Niestety ze 
względu na przedwczesną śmierć Plagueisa nigdy 
nie znalazła się ona w seryjnej produkcji. Do 
czasów bitwy o Yavin przetrwało zaledwie 
kilkanaście egzemplarzy z partii próbnej. W 
większości znajdują się one w rękach 
kolekcjonerów lub samych Thyrsian. Jedni i drudzy 
płacą olbrzymie pieniądze za zaginione 
egzemplarze. 

Dzięki swej konstukcji podnoszą o +1 Krzepę 
(Brawn) użytkownika. Zamontowany jest w nich 
również podajnik stymulantów pozwalający raz na 
sesję uczleczyć się na zasadach stimpacka.  

 

Grafiki pochodzą z Wookiepedii, komiksów z 
serii Crimson Empire. Dwa z nich to fanarty 
autorów których nie udało mi się odnaleźć. 

Wzór layoutu strony stworzony został przez 
OggDude, człowieka który dal nam kreator 
postaci. Strony z specjalizacjami 
zaprojektowałem sam. 

TABELA 1-1. BROŃ BIAŁA 

Nazwa Um Obr Krytyk Zasięg Obc Mod Cena Dost Specjalne 

Podwójne 
wibroostrze 

Broń 
Biała 

+3 3 Zwarcie 3 4 2000 5 

Przebicie 2, 
Okrucieństwo 1, 
Nieporęczna 3, 

Połączone 1 

Słoneczna 
Pika 

Broń 
Biała 

+2 3 Zwarcie 3 3 1000 3 
Przebicie 1, 
Płonący 2 

TABELA 1-2. PANCERZE 

Typ Obrona Wyparowania Cena Obc Mod Dost 

Pancerze thyrisiańskie 0 2 600 2 0 2 

Pancerze Gwardii Mk V 1 2 5000 5 3 5(R) 

Pancerze Gwardii Mk VI 2 2 40000 6 4 9(R) 

 


