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niespokojny.	Ostrzegła	mnie	przed	nie-Strażnicy	Dróg	chronią	podróżnych	przed	bandytami,	zielonoskóry-	uczciwą	osobą,	która	patroluje	drogi	i	pobiera	od	nieszczęsnych	podróżnychmi,	zwierzoludźmi	oraz	innymi	niebezpieczeństwami,	które	zagrażają	trzy	pensy	za	przejazd.	człowiek,	elf	leśny,	elf	wysoki,	krasnolud,	niziołek	–	Gundred	Maynir,	Mistrz
ŁowówTwardzi,	niezależni	zabójcy,	którzy	zarabiają	na	życie,	polując	dla	skóri	mięsa	dzikich	stworzeń.	Wiem,	że	cię	na	nich	nie	stać,	skarbie.	W	Imperium	rzeczma	się	całkiem	inaczej.	wyrzeźbienia	lub	by	znaleźć	inną	inspirację.	Opisy	są	celowo	bardzo	ogólnikowe.(patrz:	Zmiana	Profesji	na	stronie	48).	Chciałem	tylko	rzucić	okiem	doRywalizują
między	sobą,	by	pokazać,	która	działa	najszybciej	i	naj-	środka.	Dla	własnegoBiedacy	często	lądują	na	ulicy	jako	sieroty	i	całe	życie	utrzymują	się	dobra	wolę	nie	wkurzać	Nożowników,	a	jeśli	chcecie	mieć	udaną	karierę,dzięki	łasce	Domów	Miłosierdzia.	Ukrywają	się	w	najdalszych	zakątkachStarego	Świata.	zależy	od	Cechy.	Sprawami	wioski	zajmuje	się
zwykle	wiejska	rada	najbo-	Sielankowe	bezpieczeństwo	chronionej	wioski	oznacza	niewyobrażal-gatszych	Kmieci	pod	wodzą	Starszego.	215	Tradycja	Śmierci......................................	Święte	freski	i	reliefy	po-	święcone	bogom	często	zamawiane	są	przez	odległe	świątynie,	ko-Niestety	większość	Artystów	spędza	życie	na	próżno,	starając	się	ścioły	i
opactwa.dowieść	swojej	wartości	społeczeństwu,	które	rzadko	ich	docenia.Niektórzy	wiążą	koniec	z	końcem	w	inny	sposób:	rysując	karykaturyszlachciców	i	polityków	do	altdorfskich	gazet,	szkicując	portrety	po-dejrzanych	dla	kapitanów	straży,	pisząc	felietony	społeczne,	a	nawetpodrabiając	dzieła	bardziej	znanych	artystów.	Właściciel	potrąca	mi	z
pensji	za	rozbitą	człowiek,	elf	wysoki,	krasnolud,	niziołek	ceramikę.Jesteś	osobą	ambitną	i	mającą	perspektywy	społecznego	awansu.	Być	może	lepiej	znane	są	wam	gry	RPG	z	komputerównowani	–	często	nie	bez	powodu,	gdyż	wielu	mrocznych	czar-	lub	konsol.	Słyszeliściepracują	dla	instytucji	takich	jak	straż	domu	kupieckiego,	śledczy	re-	o	Alphonse,
hmm?ligijni	–	najczęściej	służący	Sigmarowi	i	Verenie	–	podporządkowująsię	surowszemu	kodeksowi	etycznemu.	Pracują	dla	siebie	samych	lub	dla	większe-	go	przydają	się	w	fabule	prawie	dowolnej	przygody;	ponadto	mogągo	domu	kupieckiego.	tacji	i	stałych	klientów,	muszą	często	szukać	alternatywnych	źródełWiększość	najsłynniejszych	Lekarzy
opiekuje	się	niemal	wyłącznie	bo-	zarobku.	Inni	gracze	wolą	na	początku	mi?	Mogą	sobie	też	na	niego	pozwolić	niezależ-	ni	bogacze.	Srodzy	Brygadziści	zajmują	się	sprawami	cechui	gdy	pojawia	się	nowa	robota	albo	trzeba	bronić	terytorium,	dmuchają	–	Aleida	Fuchs,	kupiecw	gwizdki,	wzywając	swoją	brygadę	z	nadbrzeżnych	tawern.	I
UMIEJĘTNOŚCIWobec	kogo,	o	ile	w	ogóle,	jesteś	wierny?	Krok	8)	Tchnij	życie	w	Bohatera	to	dobry	moment,	byponownie	przemyśleć	Motywację.Szybkość	(Sz)Szybkość	określa	dystans	Chodu	i	Biegu	postaci.	Zatem	jeśli	masz	ukończony	poziom	okolicznościach,	pojawia	się	propozycja	pracy.	jak	żywe	promienie	słońca,	o	tak.	Podobnie	jak	Lektorzy,
tylko	wzywać	Pana	Śmierci,	by	nas	strzegł.	Łotrzykowie:	strona	101W	WFRP	podobne	do	siebie	Profesje	grupujemy	w	Klasy.	Największym	i	najpotężniejszym	ludzkim	królestwemjest	Imperium	–	to	szachownica	potężnych	prowincji,	pokrytych	Opiniena	pozór	nieskończonymi	lasami.	Jana	Długosza	2/16	charakterystyczne	podobieństwo,	są	albo	®	albo
TM,	albo/i	©	Games	Workshop	Limited,	zarejestrowane	na	całym	świecie	i	używane	na	podstawie	licencji.	SCHEMAT	ROZWOJU	STRAŻNIKA	RZECZNEGOWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	hh	hŚcieżka	Profesjih	Rekrut	Rzeczny	–	Srebro	1Umiejętności:	Atletyka,	Broń	Biała	(Podstawowa),	Odpor-ność,	Percepcja,	Pływanie,	Unik,	Wioślarstwo,
ŻeglarstwoTalenty:	Bardzo	Silny,	Mocne	Plecy,	Świetny	Pływak,WodniakWyposażenie:	Broń	Ręczna	(Miecz),	Mundur,	SkórzanaKurta	Strażnik	Rzeczny	–	Srebro	2Umiejętności:	Broń	Zasięgowa	(Prochowa),	Charyzma,Przekupstwo,	Plotkowanie,	Wiedza	(Szlaki	Rzeczne),ZastraszanieTalenty:	Artylerzysta,	Obieżyświat,	Przestępca,	RybakWyposażenie:
Latarnia	z	Oliwą,	Pistolet	z	10	Nabojami,Tarcza	Żołnierz	Okrętowy	–	Srebro	4Umiejętności:	Dowodzenie,	Intuicja,	Opanowanie,	Wspi-naczkaTalenty:	Nienawiść	(Dowolna),	Nieustraszony	(PiraciRzeczni),	Pilot,	Urodzony	ŻeglarzWyposażenie:	Hełm,	Kaftan	Kolczy,	Kotwiczka	Mistrz	Żołnierzy	Okrętowych	–	Złoto	1Umiejętności:	Nawigacja,	Wiedza
(Prawo)Talenty:	Groźny,	Szycha,	Władcza	Postura,	Wyczucie	KierunkuWyposażenie:	Łodzie	Patrolowe	z	Załogą,	Symbol	Rangi	99	Z	drugiej	strony,	choć	przyjaźń	pu,	przepędzam	ich	miotłą.	Inaczej	zrobisz	grzyba	i	możeszmiast.	Warhammer	Fantasy	Roleplay	4th	Edition	©	Copyright	Games	Workshop	Limited	2018.	jeśli	jesteś	Uczniem	Aptekarza
(poziom	1),	masz	dostęp	tylko	do	Umiejętności	przypisanych	Uczniowi	Aptekarza	(poziom	1).Koszt	Rozwoju	Cech	w	PD	podany	jest	w	tabeli	Koszt	Rozwoju	Ale	jeśli	jesteś	Mistrzem	Aptekarskim	(poziom	3),	masz	dostępCech	i	Umiejętności	w	PD	i	zależy	od	liczby	Rozwinięć	Cech,	do	wszystkich	Umiejętności	Mistrza	Aptekarskiego	(poziom	3),które	już
zostały	wykorzystane	dla	danej	Cechy.	Udzielasz	rad	i	przewod-	dzo	mało	prawdopodobne,	by	tron	imperialny	powrócił	do	Nuln,	dopókinictwa,	aby	zapewnić	swojemu	pracodawcy	powodzenie	we	wszelkich	kwitnie	Ród	Wilhelma	Trzeciego.	–	„Lugner”	Rodziner,	dziesiąty	z	roduW	żyłach	szlachty	krąży	krew	wysoko	urodzonych	przodków,	któradaje
Szlachcicom	możność	sprawowania	władzy,	stanowienia	praw	Wielu	Szlachciców	służy	swoim	rodzinom	za	granicą	prowincji,	li-i	wymierzania	sprawiedliwości.	226Zajęcia.........................................................	To	słowo	lub	fraza,	które	opisują,	dlaczego	i	pona	postać	lub	przymuszania	jej	do	wykonania	jakichś	czynności.	Wielu	Czarodziejów	związanych
jest	z	Impe-	Czarodzieje	to	świetne	postacie,	które	wzmacniają	siłę	bojową	grupy.rialną	Armią	Prowincji	i	chociaż	traktowani	są	ze	sporą	podejrzliwością,	Jednak	nowi	gracze	mogą	czuć	się	przytłoczeni,	musząc	nauczyć	sięnikt	nie	zaprzeczy	ich	skuteczności	na	polu	bitwy.	W	takim	przypadku	ojciec	Pietra	niemal	na	pewno	wkroczy,	by	zapobiec	hańbie
grożącej	rodzinie...	218	Magia	Czarnoksięska..................................	Ci	handlarze	są	najliczniej	repre-	zentowaną	grupą	wysokich	elfów	w	Reiklandzie,	zaraz	obok	misji	dyplomatycznych	i	ich	świt.	Czy	zaprzyjaźniłeś	się	z	kimś,	odkąd	odszedłeś	z	rodzinnegoTworzenie	osobowości	i	historii	Bohatera	naprawdę	pomaga	domu?	To	okrutna	drwina	dla
żebraków	tego	miasta.	Nadasz	się.	271	Wady	Pancerza................................................	Namiestnicy	mogą	trzymać	straż	wcześniej	zajmowali.nad	terenami	zalesionymi	lub	uprawnymi	albo	dbać	o	jeziora,	rzekii	stawy.	149),	będziena	potrzeby	gry.	34POSTAĆ	IIPrzykład:	Motywacją	Clotildy,	rycerza	z	Gwardii	Reiklandu,	jest	ROZWINIĘCIA	CECH„Ochrona
słabych”.	krasnoludzkie	są	tak	bardzo	dumne	ze	swoich	umiejętności	wydobyw-	czych,	że	maszerują	na	wojnę	uzbrojone	w	kilofy	zamiast	w	topory.	Wszystkie	buty	zniknęły!	Zeszłego	wieczora	zapomniałem	postawić	przed	drzwiami	mleko.	Oczywiście	o	ile	nie	utknie	w	mule.	Nie-	petencje.	Niektórzy	nowocześni	Zarówno	niedoświadczeni,	jak	i	uznani
Zwadźcy	podróżują	po	Im-Zwadźcy	(szczególnie	narwani	studenci	z	Altdorfu)	preferują	pisto-	perium	w	poszukiwaniu	przeciwników,	których	pokonanie	jeszczelety.	Zmiana	Profesji..................................................48	Biczownik...........................................................85	Domokrążca......................................................	•	Ograniczenia:	Lista	tych	ras,	które
zazwyczajMG	zgadza	się,	by	Gunther	trochę	zarobił,	więc	Gunther	rzuca	naUmiejętność	Powożenie	(Powóz)	–	jest	to	Umiejętność	Zarabiania	wykonują	daną	Profesję.dla	Woźnicy	–	i	uzyskuje	sukces.	To	będzie	6	szylingów	i	4	pensy.	Wiedza	o	lokalnej	Szczególnie	dla	tych,	którzy	po	raz	pierwszy	udają	się	za	miasto	w	po-okolicy	może	decydować	o	życiu
lub	śmierci	podróżnych.	Imtwarzanie	pięknych	wyrobów	rękodzieła.	Gangi	Dokerów	prak-część	dużej	grupy	w	ruchliwym,	pełnym	zamieszania	doku	miejskim.	Wielu	z	nich	spędza	szukają	emocji	jako	poszukiwacze	przygód	i	aspirujący	bohaterowie.życie	na	umacnianiu	tej	władzy	i	powiększaniu	bogactwa	za	po-	Dziedzice,	którzy	mają	ograniczone
perspektywy	na	przyszłość,	cza-mocą	interesów,	polityki	oraz	podbojów.	MG	może	zażądać	od	twojej	postaci,	tacji	Profesji	Bohatera	i	sposobu,	w	jaki	Profesja	przejawiaby	znalazła	nauczyciela,	lub	poprosić	cię	o	odpowiednie	się	w	jego	życiu.	Powiadają,	że	jeśli	będziesz	siedzieć	nad	Reikiem	wystarczająco	dłu-	go,	w	końcu	zobaczysz,	jak	przepływa
przed	tobą	całe	Imperium.	Jednakże	wiele	ro-	nialne	określenia	są	wymawiane	jedynie	w	Khazalidzie,	jednakdzin	ma	własne,	odmienne	tradycje.	Gdy	czasy	są	ciężkie,	wielu	Łowcówratuje	się	kłusownictwem.	259	Małe	Przedmioty.............................................	Po	ukończeniu	stu-	wartości.	Możesz	wbudować	ich	Krótkoterminowe	Ambicje	drużyny	są	tym
samym,	co	krótko-obecność	w	historię	nowego	Bohatera,	dzięki	czemu	łatwiej	będzie	terminowe	Ambicje	osobiste,	ale	obejmują	wszystkich	człon-kontynuować	grę.	Więk-	Opinieszość	z	nich	ma	długie,	piękne	włosy	i	melodyjne	głosy.	Przede	wszystkim	jednaki	wszystko	pomiędzy	nimi.	Miejscowi	Przewodnicy	towarzyszą	jedynkę,	wypuszczając	się
samotnie	do	lasu,	by	chronić	grupę	przedklientom,	ostrzegają	o	zbliżających	się	niebezpieczeństwach,	dzielą	się	zasadzkami	i	ostrzegać	o	wrogach	na	drodze.plotkami	z	wioski	lub	wskazują	najlepsze	miejsca	na	popas.	Chociaż	to	nieprawdziwy	stereotyp,	w	tym	fachu	krąży	dowcip,	przechowująca	zapiski	o	zastosowaniach	medycznych	każdej
roślinyktóry	zapewnia,	że	niziołkowi	Zielarze	zainteresowani	są	wyłącznie	w	Starym	Świecie.	Jeśli	nie	podoba	ci	się	rezultat,	przejdź	do	kroku	2.	Pro-sposobem	na	zarobienie	na	chleb.	150	Łowczyni	nagród...............................................	Wybitni	Agitatorzy	byli	zdolni	podkopać	rządy	szlachciców,	rad	Agitatorzy	często	się	przemieszczają,	szukając	jak
największej	pu-miejskich,	a	nawet	doprowadzić	do	rozruchów	w	całej	prowincji.	Zazwyczaj	odpowiedniego	dla	danej	rasy,	albo	zaufać	kościom.są	znane	pod	przyjemnie	brzmiącymi	zdrobnieniami,	które	sąskrótem	długich,	rodowych	imion.	Większość	postaci	zaczyna	grę	bez	25-44	Lewa	ręka	żadnych	wpisów	w	tej	sekcji.	uczniomSzampierze	Sądowi
pojedynkują	się	w	imieniu	rządów	i	szlachciców,a	ich	ostrza	mogą	decydować	o	losie	narodów.	Uczyniłem	mnóstwo	innych	okropnych	rzeczy.	Biorąc	Talent	Magia	Tajemna,	wybierzesz	kolor	magii,	który	chcesz	studiować.	Służących	uczy	się	ogłady	i	tak	niezbędnych	umiejęt-	stanie	–	będzie	oczekiwała,	że	znajdę	jej	nowego.	Póki	suma	Rozwinięć
zamyka	sięw	przedziale	0-5,	tak	jak	w	tym	przypadku,	każde	+1	kosztuje	Każde	Rozwinięcie	Umiejętności	dodaje	+1	do	jej	poziomu,	który25	PD.	Mimo	iż	krasnoludy	nieżyją	tak	długo	jak	niemal	nieśmiertelne	elfy,	ciągle	mogą	chodzić	po	–	Helgi	Galannasniz,	mieszczanin	z	Schrabwalduziemi	setki	lat.	Inni	to	zbiry,	po	równo	za	szkody	wyrządzone	w
gospodzie.	To	przestępstwo,	za	które	kara	jest	znacząco	surowsza	niżprzypalenie	palca	lub	wyciśnięcie	piętna	przemytnika.	Aby	móc	uprawiać	jakąkolwiek	magię,	trzeba	mieć	licencję.	Nawet	w	Imperium	godnościi	przywileje	da	się	kupić	za	odpowiednią	cenę.Miasta	i	miasteczkaJakkolwiek	bariery	między	stanami	pozostają	nienaruszone,	wśród
mieszczan	rośnie	nowa	klasa	wpływowych	bogaczy.	uzyskanych	Rozwinięć	obok	Umiejętności	w	odpowiednim	miej-	scu	na	Karcie	Postaci.	Ciotkami,	wujkami,	stryjami,	kuzy-•	Wytępienie	kultu	Chaosu,	który	rozprzestrzenił	się	w	Im-	nami?	Jeśli	upłynie	kolejny	tydzień,	a	Pietr	nie	zmieni	zachowania,	jego	Status	spadnie	do	Złoto	0,	natychmiast	sta-	jąc
się	Statusem	Srebro	5.	Właściciele	solidnych	łodzirzecznych	i	barek	podtrzymują	lukratywny	przepływ	dóbr,	przewożąc	niezrównane	bogactwa	z	najdalszych	rubieży	OlśniewającegoImperium	Jego	Wysokości	Imperatora	Karla-Franza	I	do	tętniących	życiem	miast	i	portów.	Być	może.	Wszystko	to	możliwe	jest	dziękinieustannej	czujności	i	niezachwianej
ochronie	zapewnianej	przez	Marynarkę	Wojenną	Jego	Wysokości	Imperatora	Karla-FranzaI	oraz	Imperialne	Patrole	Rzeczne.	INNE	ROZWINIĘCIA	Rozwinięcie	Koszt	w	PD	+1	Talent	100	PD;	+100	PD	za	każdy	już	wykupiony	poziom	Talentu	ZASADA	OPCJONALNA:	Przejście	z	pełni	rozwi-	100	PD	PSYCHOLOGIA	niętej	ProfesjiPodczas	tworzenia	historii
swojej	postaci	możesz	opisać	Przejście	z	niekompletnie	200	PDmocne,	silne	uczucia,	takie	jak	Miłość,	Braterstwo,	rozwiniętej	ProfesjiNienawiść	wobec	członków	rodziny,	sytuacji,	wrogów	czyinnych	aspektów	życia.	Tylko	tyle?	520	440Trzy	Cechy	oznaczone	symbolem	h	możesz	rozwijać	napierwszym	poziomie	Profesji.	Zapewne	myślisz,	że	życie	w
Imperium	będzie	całkiem	podobne	dosłonecznego	żywota,	którym	obecnie	cieszysz	się	w	Księstwach	Granicznych.	Bezlitośni	Asrai	z	Athel	Loren	są	skrytymi	ksenofobami,	którzy	rzadko	zapuszczają	się	poza	swoje	włości.	109	IIPOSTAĆ	Mniszka..............................................................58	Kapłan-wojownik...............................................	Gustavus	może
odzyskać	punktyBonusy	z	Cech	Determinacji,	kiedy	aktywnie	szuka	ryzykownych	lub	napakowa-	nych	adrenaliną	sytuacji:	może	na	przykład	prowokować	sprzeczkiPierwsze	cyfry	(cyfry	dziesiątek)	każdej	z	Cech	określają	wartość	w	knajpach	lub	umyślnie	łamać	prawo,	kradnąc	pióra	z	hełmów	żoł-wynikającej	z	niej	premii.	Doznał	objawienia:	więcej	luf
=	więcej	wystrzałów	=	większadowle	takie	jak	mosty,	kanały	oraz	fortyfikacje.	Jeśli	w	razie	porażki	nie	spotka	ichskali	jako	Heroldzi,	pomagając	Dyplomatom	w	ustalaniu	żmud-	natychmiastowa	śmierć,	muszą	ratować	się	ucieczką	przed	własnyminych	szczegółów	umów	albo	reprezentując	kupców,	cechy	lub	mocodawcami.kulty.	Ogolenie	lub	ścię-cie
włosów	jest	dla	krasnoluda	ogromnym	dyshonorem.	Toleruje	się	je	jednak	i	niewielu	doczekuje	się	kary	za	taką	zbrodnię.	Przybyszz	Altdorfu	spotka	się	oczywiście	z	podejrzliwością,	ale	prawdziwą	nienawiść	wieśniacy	rezerwują	dla	tego	nędznika	z	osadypołożonej	pół	dnia	drogi	dalej,	który	ukradł	kurczaka	ich	dziadkowi.W	świetle	dnia	wieśniacy	mogą
drwić	sobie	ze	starych	opowieści	o	potworach,	bestiach	i	demonach,	ufając	w	potęgę	chroniących	ichwładców	i	bogów.	w	CiemnościUwaga:	Niektórych	Talentów	można	uczyć	się	wielokrotnie.	Oprócz	typu	broni	należylub	Modlitw	(patrz:	strona	217).	159	wyznawców.	312	Krwiopuszcze	Khorna......................................335	Czarna	Bella	-	Człowiek,
Bandyta....................	Na	mniej	uczęszczanych	drogach	musi	wystarczyć	obecność	trolowanych	dróg.	Będzie	gotów	na	przygody.	Cza-fleciści	przybijają	ulotki	na	tablicach	ogłoszeń	lub	rozdają	je	na	placach	sami	zostają	przywódcami	przypadkowych	grup	niezadowolonychtargowych,	chociaż	często	próbują	nimi	przekonać	do	swoich	racji	nie-	i
niespokojnych	ludzi,	których	nakłaniają	–	a	nawet	zmuszają	–	dopiśmienną	tłuszczę.	35II	WA	R	H	A	M	M	E	R	FA	N	TA	SY	ROL	E	PL	AYUmiejętności	zostały	sklasyfikowane	jako	Podstawowe	lub	Zaawan-	gia),	Wiedza	(Krasnoludy),	Wiedza	(Metalurgia),	Wycena,	Wy-sowane.Umiejętności	Podstawowe	to	biegłości	powszechnie	dostęp-	stępy
(Gawędziarstwo),	Zastraszaniene	dla	wszystkich	–	można	z	nich	korzystać	mimo	braku	Rozwinięć,testując	odpowiadającą	im	Cechę.	Termin	„morski	elf	”	jest	często	używany	przez	inne	dzić,	zapach	był	nie	do	zniesienia.	257	Cuda	Mannana.......................................	Na	przykład	służba	Kapłanów	–	Ojciec	Wilhelm	Abgott,	kapłan	MorraMananna	polega	na
święceniu	nowych	statków,	a	Kapłanek	Shallyina	opiekowaniu	się	chorymi	i	rannymi.	Bądź	ostrożny.	ze	sobą	spokrewnione	i	w	dodatku	zazwyczaj	są	w	stanie	wyjaśnić,	jaki	to	stopień	pokrewieństwa.Przykłady	dla	leśnych	elfów:	Bystra	Rzeka,	Tropiąca/y	Cienie,Kształtująca/y	Drzewo,	Strażnik	Splotów,	Wierzboręka/i,	Bie-	Fakt,	że	ludzie	często	noszą	to
samo	nazwisko,	nie	będąc	spo-gnąca/y	z	Wiatrem.	Sir,	na	swoją	obronę	pragnę	zauważyć,	że	to	on	puścił	pierwszą	krew.Zwadźcy	walczą	w	imieniu	innych	–	rozstrzygając	sprawy	honoro-	–	Rosabel	Viernau,	Zwadźcawe	między	organizacjami	lub	jednostkami	albo	działając	w	imieniuprawa	jako	zastępcy	reprezentujący	oskarżonego	lub	oskarżającego
Zawsze	upewnijcie	się,	że	na	miejscu	jest	doktor	Schuller.	316przydatne	informacje	o	podróżowaniu	w	Imperium	i	Jakość	Wykonania.................................................	Niektórzy	gracze	ty?	strony	ich	towarzystwo	i	wiedza	na	temat	okolicy	mogą	być	warte	tego	wysiłku	i	strat	poniesionych	w	dobytku!”	–	Alafael	Harrowlay,	artystka	z	Laurelorn	O	wysokich
elfach	„Zarozumiałe	ponad	wszelką	miarę.	Magnateria	często	posiada	Przydomek	zazwyczaj	zupełnie	wypiera	z	użycia	nazwisko.	Wierz	mi,	trudno	przewidzieć	szkody,	jakie	może	wyrządzić	człowiek,	krasnolud,	niziołek	nierozsądnemu	panu	mściwy	służący.Służysz	ważnym	i	szacownym	osobom,	wykonując	zadania	i	pomagając	–	Baron	Gerber
Jochutzmannswojemu	pracodawcy.	W	większychmiastach	tylko	wierni	i	zagubieni	spełniają	te	cotygodniowe	obowiązki,	ale	po	wsiach	z	wielką	podejrzliwością	traktu~je	się	każdego,	kto	nie	bierzew	nich	udziału.	Więk-	niepokojące	sygnały,	może	natknąć	się	na	wszelkiego	rodzaju	nikczem-szość	nadrzecznych	wiosek	i	gospód	rezerwuje	jednak	dla
Patrolu	miejsce	ne	intrygi	lub	podejrzany	ładunek.	Grę	rozpoczyna	się	z	całym	Wyposażeniem	opisanymna	pierwszym	poziomie	Ścieżki	Profesji.	MG	może	rozszerzyć	lub	ograniczyć	w	grze.	Podstawowe	Umie-	Broń	Biała	(	)	(WW)	Powożenie	(Zw)jętności	są	powszechne	lub	wrodzone	i	znanewszystkim	postaciom,	Umiejętności	Zawanso-	Charyzma	(Ogd)
Przekupstwo	(Ogd)wane	wymagają	szkolenia.	Powozy	oferują	wygodne	warunki	podróżowania	między	wszystkimigłównymi	miejscami	docelowymi,	ponadto	ich	trasy	patrolowane	są	przez	strażników	dróg,	co	zapewnia	relatywne	bezpieczeństwo.	24	Kupiec................................................................62	Zabójca..............................................................	To
mądre	porozu-mienie	pozostaje	w	mocy,	odkąd	zawarł	je	Sam	Święty	Sigmar,	Pierwszy	Imperator	i	Bóg-Imperator	nas	wszystkich!Porty	rzeczywiście	stanowią	główne	centrum	potęgi	i	bogactwa	Imperium,	chociaż	zależność	od	handlu,	który	podtrzymują,	jestczęsto	bagatelizowana	w	kręgach	dworskich.	Jeśli	cośtakiego	nastąpi,	uchylić	orzeczenie	ma
prawo	Dostojny	Namiestnik	Reiklandu,	a	i	to	tylko	w	sprawach	karnych.Takie	sytuacje	niemal	nigdy	nie	mają	miejsca.	Nie	w	głowę,	jak	moglibyście	pomyśleć,	lecz	w	korpus.	Jeśli	nie	będę	wówczas	przy	Tobie,	wyślij	słowo	do	Kolegium	Cienia	i	wezwij	mnie	imiennie.	268	Uszkodzenia	Pancerza.....................................	254Choroby	i
Infekcje.......................................	Czasami	zdarza	się,	że	tacy	dzicy	myśliwiuznają,	że	mają	wspólny	cel	z	innymi	mieszkańcami	Starego	Świa-	O	krasnoludachta.	Lud	Imperium	nazywa	„mnisz-kami”	lub	„zakonnikami”	także	pobożnych	pustelników	i	opiekunów	Gdy	zakon	religijny	odkrywa	straszliwe	sekrety	lub	fragmenty	proroctwa,kapliczek.	za
krasnoludy	z	Gór	Szarych.	233	Przewaga.................................................	Elf	Niziołek	180	cm	+2k10	cm	95	cm	+2k10	cmKolor	włosów	AmbicjeWszystkim	rasom,	z	wyjątkiem	elfów,	włosy	siwieją	z	wiekiem,zazwyczaj	tuż	po	osiągnięciu	wieku	średniego.	37	Śledczy...............................................................67	Zbiór	wszelkich	biegłości,	w	których	możesz
chciećSzczegóły	i	Smaczki.........................................................	182	Bogowie	Niziołków.....................................	Wiąże	się	z	nią	mnóstwo	wyposażenia	i	władzy,Niektórzy,	na	przykład,	wysyłają	córki,	by	pełniły	funkcję	dwórek	szczególnie	na	wyższych	poziomach.u	arystokratów.	103Imperium	Jego	Wysokości	Imperatora	Karla-Franza	Status	i
Zarabianie..............................................51	Paser.................................................................	Byłamzując	przy	tym	sobie	tylko	znane	cele,	na	co	dzień	przyjmując	role	pod	wrażeniem.	213	Tradycja	Cieni.........................................	233	Walka	z	Wierzchowca............................	Na	tym	etapie	PD	można	używać,	by	rozwinąć	3	Cechy,	8	Umie-Czy	krzyżuje	palce
na	szczęście,	wzywając	Ranalda?	Szczurołapy	nieKanałów,	którzy	polują	na	olbrzymie	szczury	i	inne	podziemne	paskudz-	boją	się	włazić	tam,	dokąd	nie	wchodzą	zwykli	ludzie.twa.	Proszę,	kochanie,	napijjest	zakazane,	co	utrudnia	uczenie	się	anatomii.	pierwszej	opery,	„Wampirzych	Książąt	Stirlandu”,	napisanej	na	podsta-	wie	jej	podróży	po	Sylvanii.
Słuchaj,	chłopcze.	Prowadzisz	innych	przez	niebezpieczne	–	Gwyn,	Zwiadowcaostępy	Starego	Świata.	W	Górach	Szarych	straszy	się	dzieci	opowie-	własnej	rozrywki.	Co	O	niziołkachjakiś	czas	interweniują	też	w	sprawach,	które	uznają	za	wystarcza-jąco	ważne.	Są	z	ciebie	dumni	czy	jesteś	plamą	na	honorze	rodziny?•	Zbudowanie	zamku.	Rozpaliliśmy
ognie	na	lewym	brzegu,	by	pomyśleli,	że	człowiek,	elf	leśny,	krasnolud	wioska	leży	kilkaset	jardów	bliżej.	Punkty	Bohatera	to	wewnętrzna	siła,	która	jest	związanacjatywą	szybciej	reagują	na	zagrożenia.	Oznacza	to,	że	rządzą	się	same,	bez	znaczącego	wtrącania	się	szlachty,	w	zamian	za	świadczone	militarne	albo,	co	najczęstsze,	wielkie	ilości
złota.Chociaż	koncepcja	Freiburga	jest	stara,	nigdy	dotąd	nie	pojawiało	się	ich	tak	wiele	na	tak	małym	obszarze.	Nie	mogą	usie-Niektóre	z	konfliktów	i	uraz	powstały	setki	lat	temu,	ale	krasnoludy	dzieć	w	jednym	miejscu.	Dzięki	swojej	wiedzy	i	doświadczeniu	Flisacy	mogą	zadecydować	o	powodzeniu	nawodnej	wyprawy	albo	śledztwa.WW	US
SCHEMAT	ROZWOJU	FLISAKA	SW	Ogd	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	h	hhŚcieżka	Profesjih	Rybak	–	Brąz	2Umiejętności:	Atletyka,	Mocna	Głowa,	Odporność,	Plotko-wanie,	Pływanie,	Sztuka	Przetrwania,	Unik,	WioślarstwoTalenty:	Doświadczony	Wędrowiec	(Bagna),	Rybak,	Świet-ny	Pływak,	TowarzyskiWyposażenie:	Skórzane	Nogawice,	Wiadro,	Wędkaz	Przynętą
Flisak	–	Brąz	3Umiejętności:	Broń	Zasięgowa	(Rzucana),	Broń	Zasięgowa(Unieruchamiająca),	Hazard,	Wiedza	(Lokalna),	Wiedza(Szlaki	Rzeczne),	Zastawianie	PułapekTalenty:	Mocne	Plecy,	Włóczykij,	Wodniak,	Wytwórca(Szkutnik)Wyposażenie:	Pułapka	na	Węgorze,	Skórzany	Kaftan,	Sieć,Włócznia	Znawca	Rzeki	–	Brąz	5Umiejętności:	Broń	Biała
(Drzewcowa),	Intuicja,	Percep-cja,	PrzekonywanieTalenty:	Bardzo	Silny,	Waleczne	Serce,	Wytrwały,Znawca	(Szlaki	Rzeczne)Wyposażenie:	Lampa	Sztormowa	z	Oliwą,	Łódź	Wiosłowa	Starszy	Rzeczny	–	Srebro	2Umiejętności:	Wiedza	(Ludowa),	Wystę-py	(Gawędziarstwo)Talenty:	Czujny,	Odporność	Psychiczna,Mistrz	Rzemiosła	(Szkutnictwo),
MówcaWyposażenie:	Chata	lub	Szkuta	94KLASY	I	PROFESJE	–	WODNIACY	III	PILOT	RZECZNY	Z	Marienburga	przybył	wielki	statek,	głęboko	zanurzony	i	załadowany	po	burty.	nych	Domokrążców.	155	Woźnica..............................................................92	Wodniacy.................................................................93
Doker.................................................................93	Flisak.................................................................	Podczasadoptują	bezpańskiego	szczeniaka,	którego	przyuczają	do	polowania	na	podróży	mogą	zaprzyjaźnić	się	z	poszukiwaczami	przygód,	którzyszczury.	Bez	względu	na	motywacjęszukać	inspiracji	w	snach	i	wizjach.	Zwykle	nigdy	nie	wracają,	schwytani	w
sieć	eks-	cytujących	przeżyć	i	przygód,	które	oferuje	cywilizacja.WW	US	SW	Ogd	hh	hŚcieżka	Profesjih	Parobek	–	Brąz	2Umiejętności:	Atletyka,	Broń	Biała	(Bijatyka),	MocnaGłowa,	Odporność,	Opieka	nad	Zwierzętami,	Plotkowanie,Sztuka	Przetrwania,	Wiedza	(Lokalna)Talenty:	Mocne	Plecy,	Odporność	Psychiczna,
Włóczykij,WstrzemięźliwyWyposażenie:	Brak	Chłop	–	Brąz	3Umiejętności:	Broń	Biała	(Podstawowa),	Powożenie,Rzemiosło	(Dowolne),	Targowanie,	Unik,	Występy	(Gawę-dziarstwo)Talenty:	Bardzo	Silny,	Posłuch	u	Zwierząt,Twardziel,	WytrwałyWyposażenie:	Broń	Ręczna	(Topór),Narzędzia	Pracy	(Odpowiednie	dlaRzemiosła),	Skórzany	Kaftan	Kmieć	–
Brąz	4Umiejętności:	Charyzma,	Dowodzenie,Przekupstwo,	ZastraszanieTalenty:	Niezwykle	Odporny,	Walecz-ne	Serce,	Wytwórca	(Dowolny),	ŻyłkaHandlowaWyposażenie:	Wóz	z	Mułem,	Dom	Wiejskiz	Warsztatem	Starszy	Wioskowy	–	Srebro	2Umiejętności:	Intuicja,	Wiedza	(Historia)Talenty:	Mistrz	Rzemiosła	(Dowolne),	Mówca,	Znawca(Wiedza
Lokalna),	ZręcznyWyposażenie:	Szacunek	Wioski	77III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY	GÓRNIK	Po	odjęciu	kosztu	zapasów,	które	kupiłeś	w	sklepie,	i	dodaniu	szesnastu	ton	twojego	urobku,	zarobiłeś...	Czasem	jednak	Stary	Świat	ogląda	także	bardziej	za	panowania	Kateriny	Krwawej,	dała	premierowe	wykonanie	swojejtajemnicze	i	cudaczne
występy.	Szef,	Majster	czy	Babunia.	W	końcu	teraz	w	Penzkirchen	to	moje	słowo	jest	prawem...	Najmuje	się	ich	do	projektowania,	testo-	snoludzkich,	które	w	większości	są	dziś	porzucone.	Gdy	nasze	ścieżki	rozdzieliły	się	niedaleko	mia-elfów	w	Reiklandzie	stale	rośnie,	ponieważ	coraz	więcej	decyduje	sta,	które	ten	niziołek	nazywał	„Delberz”,
zauważyłam,	że	udało	musię	opuścić	cień	drzewa	i	ruszyć	w	wędrówkę	po	prowincji,	reali-	się	ukraść	mi	kilka	sakiewek	z	ziołami,	które	miałam	u	pasa.	6WPROWADZENIE	IBohaterowie,	a	MG	interpretuje	rezultaty	tych	działań,	w	razie	Przykład:	Zajęcie	Bankierstwo;	Stan	Krwawienie;	Czar	Klątwa.potrzeby	posiłkując	się	zasadami	gry.	166
Kulty............................................................	Jeśli	przewaga	wynosi	dwa	poziomy,	premia	wzrastado	+20.	Mniszka	padła	ofiarą	nader	pechowego	incydentu	z	udziałem	nocnika,	zwiędłej	łodygi	selera	Zatem	ja	z	pokorą	zajmuję	jej	miejsce.	Są	niezależni,	dlatego	mogą	podążyć	za	dowolnąWiększość	nosi	zapas	tanich	towarów	dostępnych	w	większych
miastach,	przygodą,	przy	okazji	przyzwoicie	zarabiając.	202	Reguły	Magii...............................................	Szczycisz	się	swoją	pracą.	ZASADA	OPCJONALNA:	ŻEBRANIE	I	STATUS	Przykład:	Szlachcic	Hans	ubiera	się	wedle	najnowszej	mody	i	za-	wsze	kupuje	najlepsze	rzeczy.	106Gry	fabularne............................................................6
Czarodziej..........................................................54	Szarlatan...........................................................	Gdy	ma	się	już	świadomość	ich	małostkowych	potrzeb	i	strachu	przed	tym,	co	sobą	przedstawiamy,	można	z	łatwością	ich	kształtować.”Wysokie	elfy,	które	nazywają	samych	siebie	„Asur”,	pochodząz	Ulthuanu,	magicznej	wyspy	leżącej	gdzieś	na	zachód	od
Sta-	–	Imryth	Emberfell,	ambasador	z	Caledorurego	Świata.	Jeśliistnieje	możliwość,	by	postać	nauczyła	się	Talentu	po	raz	drugi,	Niziołkinależy	sprawdzić	jego	opis	w	Rozdziale	4:	Umiejętności	i	Ta-lenty,	by	ustalić,	czy	jest	to	wykonalne.	dzają.	JeśliFormat	zasad	gry	cokolwiek	stoi	w	sprzeczności	z	tym,	jak	chcecie	grać	w	swoją	grę,	śmiało	możecie	to
zmienić.Aby	zapewnić	klarowność	zasad	w	tej	książce,	stosowane	są	pew-ne	ustandaryzowane	sposoby	przedstawiania	informacji:	Co	dalej?Pojęcia	w	grze:	Wszystkie	pojęcia	w	grze	pisane	są	wielką	literą,	W	uzupełnieniu	do	tego	podręcznika	i	Zestawu	startowegodzięki	czemu	łatwo	odróżnić	zwykłe	wydarzenia	od	Wydarzeń	WFRP	regularnie	będą
publikowane	dodatki,	podręczniki	źró-i	wiadomo,	kiedy	wykonywany	test	powinien	być	prosty,	a	kiedy	dłowe	oraz	przygody	rozbudowujące	i	wzbogacające	grę.należy	wykonać	Prosty	test.	Nie,	właściwie	to	za	dzisiaj	jesteś	człowiek,	krasnolud,	niziołek	nam	winien	dwie	monety.	Bronisz	swojej	sprawy,	sprzeci-wiając	się	oficjalnym	instytucjom.	Także
wiele	kultów	ma	własnych	Mistycy	na	szlaku	podróży	z	łatwością	mogą	uprawiać	swą	profesję,Proroków	i	Mędrców,	z	których	każdy	przepowiada	przyszłość,	opie-	dokądkolwiek	zawędrują.rając	się	na	zasadach	swojej	wiary.	Niech	cię	nie	zwiodą	liczby!	Jest	Krok	2:	Przestaw	kolejność	rzutów	uzyskanych	w	Kroku	1,	przy-	wiele	aspektów	tworzenia
postaci.	Czasami	takie	ceremo-przykładowo	graf	Zenechar	Trott	von	Tahme.	Tworzy	się	je,	dodając	odpo-Willelma,	Wilryn.	Przykład:	Wykonaj	Przeciętny	(+20)ścia	są	w	porządku.	Ludzcy	Inżynierowie	cenią	sobie	innowacyjność	i	od-	ogromną,	wyposażoną	w	dziewięć	luf	armatę,	„Wielolufową	Kartaczow-krycia,	natomiast	krasnoludy	wolą	tradycyjne,
sprawdzone	i	wypróbo-	nicę	«Piekłomiot»”,	bezwzględnie	zabójczą	dla	wrogów,	a	także,	jakżewane	projekty	przekazywane	z	pokolenia	na	pokolenie.	Chociaż	sztuki	lecznicze	są	bardzo	stare,	–	Reiklandzkie	przysłowie	ostrzegające	przed	tanimi	lekarzamia	wiele	z	nich	wywodzi	się	z	praktyk	elfów,	oficjalna	nauka	medycznaistnieje	stosunkowo	od
niedawna	i	nie	cieszy	się	jeszcze	pełnym	za-	To	dranie,	wszyscy,	co	do	jednego.	Jakie	są	twoje	najcenniejsze,nasze!	Jeśli	któreś	z	tych	pytań	sprawi,	że	będziesz	chcieć	zmienić	coś	najbardziej	hołubione	wspomnienia?	Przykłady:	Ariksson,	Grunnasdottir,	Skagsnev,	Sovrissniz.W	Reiklandzie	ludzkie	nazwiska	przekazywane	są	z	pokolenia	na	Wraz	z
wiekiem	i	dokonywaniem	czynów	zasługujących	na	upa-pokolenie,	choć	jest	to	zwyczaj	typowy	raczej	dla	miast	i	miaste-	miętnienie	krasnolud	otrzymuje	przydomki,	odnoszące	się	doczek.	Wśród	obywateli	Imperium	bardzo	powszechne	jest	wybieraniei	mytnicy,	dostają	stałą	pensję.	Dosyć	często	Znaczniejsze	klany	z	Gór	Szarych:	Dokkintroll,
Ganvalgger,imiona	są	też	nazwą	w	Khazalidzie	(języku	krasnoludów)	jakiejś	Kvitang,	Thrungtak,	Wyrgrinti,	Zankonk.cechy,	która	wyróżnia	noworodka.Przykłady:	Alrik,	Bronda,	Dimzad,	Fenna,	Gottri,	Gudrun,	Snorri.	160	czynione	przez	tych,	którzy	poddają	się	boskiej	Wiatry	Magii..........................................	równą	połowie	wszystkich	PD	swoich
Bohaterów	do	roz-	dysponowania	podczas	tworzenia	nowej	postaci.	301	Snotlingi..........................................................	Gildie	kupców	z	Marienburga	kontrolują	handel	w	znacząco	większym	stopniu,	niż	przyzna	to	jakikolwiekReiklandczyk.	To	daje	im	władzę.	pielgrzymek	często	wysyłają	swoich	członków,	by	strzegli	licznych	pe-Przewodzenie	szczególnie
dużym	lub	wojowniczym	zakonem	może	regrynantów,	którzy	przemierzają	długie	święte	szlaki	przecinające	całewiązać	się	ze	znaczącymi	wpływami	zarówno	w	zakresie	własnego	Imperium.	Niektóre	mogąZwycięzcy	dostają	nagrody	i	lukratywne	zlecenia.	Dużo	jest	tam	zwłaszcza	ich	kupców,	którzy	spławiają	dobra	Reikiem	przez	Marienburg	aż	do
morza.	Ich	początkowy	Status	jest	niski,	ale	tryb	ży-	kretnych	ras.	Czy	zostałem	nagrodzony	zaJesteś	osobą	silną	i	pewną	siebie.	O	ile	są	dość	odważni,	by	zmierzyć	się	z	in-	Gdy	szczury	stają	się	„za	duże”	lub	„za	sprytne”	albo	gdy	wyrasta	ostranymi	zagrożeniami,	które	się	tam	kryją.	Ci,	którzy	służą	bezpośrednio	i	dawać	im	zachęty	oraz	fundusze	na
szukanie	przygód.	Więcej	o	Szybkości	przeczytasz	na	stronie	164.Szybkość	Chód	Bieg	3	6	12	4	8	16	5	10	20Rozwijanie	CechSprawdź	swoją	Profesję	w	Rozdziale	3:	Klasy	i	Profesje.	Nienawiść,	pogarda	lub	co	gorsza	obojętność	ró-	staci.	Wybierasz	wtedy	między	wyłącznie	do	ciebie.	Niziołki	nie	są	tak	drobiazgowe	i	zawszetyfikacji,	a	domy	kupieckie
małe	i	duże	płacą	im	za	wytwarzanie	z	su-	z	radością	dołączają	do	ludzkich	cechów	(o	ile	zostaną	przyjęte),rowców	różnych	towarów	na	sprzedaż.	242	Złamania.................................................	SCHEMAT	ROZWOJU	ZARZĄDCYWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	hhhŚcieżka	Profesjih	Poborca	Podatków	–	Srebro	1Umiejętności:	Broń	Biała	(Podstawowa),
Odporność,Opanowanie,	Percepcja,	Plotkowanie,	Targowanie,	Unik,ZastraszanieTalenty:	Defraudant,	Mocne	plecy,	Numizmatyka,	WytrwałyWyposażenie:	Broń	Ręczna,	Mała	Zamykana	Szkatułka	Zarządca	–	Srebro	5Umiejętności:	Dowodzenie,	Intuicja,	Przekupstwo,	Przeko-nywanie,	Wiedza	(Lokalna),	WycenaTalenty:	Ogłuszenie,	Przemawianie,
Przestępca,	Wtargnię-cie	z	WłamaniemWyposażenie:	Skórzana	Kurta,	3	Poborców	Podatków	Włodarz	–	Złoto	1Umiejętności:	Jeździectwo	(Konie),	Nawigacja,	Opieka	nadZwierzętami,	Wiedza	(Heraldyka)Talenty:	Czytanie/Pisanie,	Groźny,	Nos	do	Kłopotów,	SzychaWyposażenie:	Koń	z	Siodłem	i	Uprzężą,	Napierśnik,Zarządca	Komornik	–	Złoto
3Umiejętności:	Język	(Klasyczny),	Wiedza	(Prawo)Talenty:	Błyskotliwość,	Intrygant,	Władcza	Postura,	Żela-zna	WolaWyposażenie:	Biblioteka	(Prawo),	Pieczęć	Urzędowa,	SzataDobrej	Jakości	82KLASY	I	PROFESJE	–	POSPÓLSTWO	III	ZIELARKA	Wyleczenie	go	przekracza	moje	umiejętności.	Przez	kogoOsiąganie	celów	Ambicji	drużyny	i	gdzie?	336
Niedźwiedzie....................................................	Jego	świątynie	i	ołtarze	są	rozsiane	dosłow-	szorstkość	w	obejściu	stała	się	legendarna.	233	Ruch	Podczas	Walki...............................	Oprócz	oczywistych	korzyści	w	odgrywa-To	tarcza	przed	strachem	i	grozą.	Większość	Guśla-	łączy:	ich	celem	jest	uchronienie	prastarych	tradycji	przed	zniszcze-rzy	to
samotnicy,	którzy	chronią	się	przed	ciekawskim	wzrokiem	nie-	niem.	Osoby	doradzające	Twemu	ojcu	są	zdania,	że	obecne	nauki,	które	pobierasz	od	pułkownika	Sieversa,	jakkolwiekniewątpliwie	godne~podziwu,	zbytnio	skupiają	się	na	sprawach	Południa,	uosabianych	przez	Świętą	Myrmidię.	Nie	ma	sensu	się	z	nimi	kłócić,	za	niccałe	milenia,	elfy	ze
zniszczonej	wojną	północy	Ulthuanu	mają	w	świecie	nie	zmienią	zdania.”tendencję	do	bycia	szorstkimi,	praktycznymi	i	bezwzględnymi.	W	większości	miast	Kupcy	mogą	sprzedawać	tylko	za	zgodą	wił	mi	w	spadku	milion	koron.(i	po	opłaceniu)	Cechu	Kupieckiego,	potężnej	instytucji,	która	rywalizujez	dworami	szlacheckimi	pod	względem	znaczenia
politycznego.	Srebro	1k10	srebrnych	szylingów	za	każdy	poziom	Statusu	Złoto	1	złota	korona	za	każdy	poziom	StatusRozdysponuj	40	Rozwinięć	pomiędzy	osiem	początkowych	Jeśli	więc	postać	ma	Status	„Brąz	3”,	zaczyna	grę	z	6k10	brązo-Umiejętności,	jednak	na	tym	poziomie	pojedyncza	Umiejętność	wymi	pensami,	jeśli	„Srebro	3”,	to	otrzyma	wtedy
3k10	srebrnychmoże	otrzymać	maksymalnie	10	punktów.	204	Test	Rzucania	Zaklęcia...........................	dziwne.	Jeśli	na	obu	kościach	wypadło	0,	wynik	wynosi	100.	Możesz	nawet	otrzy-mać	dodatkowe	Punkty	Doświadczenia	(PD),	jakby	Mroczni	24POSTAĆ	IILudzie	(Reiklandczycy)	związek	z	podstępnymi	potwornościami	Niszczycielskich	Potęg,	gdyż
znacznie	częściej	niż	inni	wpadają	w	objęcia	Chaosu.	Chwalą	się	posia-	czać	nieformalne	utworzenie	drużyny	poszukiwaczy	przygód.daniem	umiejętności,	których	nie	można	się	nauczyć.	64Atrybuty.............................................................................	na	misjach	przemytniczych.	Ćwiczą	magięsamodzielnie,	giną	w	nadprzyrodzonych	wypadkach,	zostają
ściganymi	banitami	albo	znajdują	mistrza,	który	będzie	ich	uczył.	Poziomie	Srebro,	zamiast	ponosić	karę	-10.	W	wyniku	walki,	która	trwa	już	wą,	przyjmij	obelgi	i	rób	swoje.	Mam	na	głowie	niziołkowego	mordercę,	szajkę	prze-do	patrolowania	ulic.	Nieważne,	Umiejętności	widnieje	oznaczenie	„(Dowolne)”,	z	którą	płcią	identyfikuje	się	twój	Bohater,
dostępne	są	dla	oznacza	to,	że	możesz	wybrać	jedną	z	opcji	danego	niej	czy	niego	wszystkie	Profesje.	Krzyk	ustał.	–	Mandel	Stein,	pragmatyczny	Pirat	RzecznyNiektórzy	rzeczni	Łupieżcy	szczycą	się	swoimi	sprytnymi	pułapka-	Dobrze	zaplanowana	i	przeprowadzona	akcja	łupieżcza	to	przygodami,	których	działanie	sprawia	pozory	zwykłego	wypadku.
328	Dobra	Reikladu................................................277	Księgi	i	Dokumenty.............................................	Przykładem	takich	działań	są	miasta	zwane„usF~łuregiib,uwrgsapamric”ie,	czyli	„wolnymi	miastami”.	Są	odludkami,	którzy	wkładają	mnóstwo	wysiłku	w	to,	by	pozostawać	niewidocznymi,	a	ich	le-	śne	siedziby	są	zmyślnie	skryte	potężnymi	iluzjami	i
zwodniczą	magią.	Łowców	Czarownic	wzywa	się,Starego	Świata,	gotowi	wymierzyć	sprawiedliwość	każdej	znalezionej	gdy	wykryte	zostanie	plugawe	działanie	niedozwolonej	magii.	Wiele	z	tych	opcji	jest	wyraźnie	oznaczonych	jako	„Zasada	opcjonalna:”.	Jeśli	zamierzaszobalić	Imperatora	lub	zalegalizować	nekromancję	w	Reiklandzie,twój	towarzysz	–
Łowca	Czarownic	–	prawdopodobnie	niebędzie	tego	popierał!Osiąganie	celów	AmbicjiPo	osiągnięciu	lub	spełnieniu	Ambicji	krótkoterminowej	otrzy-mujesz	premię	50	PD	i	możesz	wybrać	nową	Ambicję	krótkoter-minową	pod	koniec	sesji.Po	osiągnięciu	lub	spełnieniu	Ambicji	długoterminowej	możeszwybrać	jedną	z	poniższych	opcji:•	premia	500	PD	i
wybór	nowej	Ambicji	długoterminowej	pod	koniec	sesji.•	przejście	Bohatera	na	emeryturę.	299	Wywerny...........................................................325	Ponure	Ciemne	Lasy.......................................	Inni,	starając	się	znaleźć	instruktora	weterana,	odwiedzają	najdalsze	zakątki	Starego	Świata.	Magistrowie	ności	w	całym	Imperium,	tropiąc	wszelkie
niebezpieczeństwa,	któreostrożnie	badają	i	praktykują	swoją	sztukę,	której,	zgodnie	z	Dekretem,	zagrażają	miejscowej	ludności.poza	Kolegiami	mogą	używać	tylko	w	obronie	własnego	życia	lub	prze-ciwko	wrogom	Imperium.	Niektórzy,	znudzeni	życiem	w	dobrobycie,mogą	liczyć	tylko	bezpośredni	spadkobiercy.	A	przynajmniej	tak	powtarzają	ci	u
władzy.	W	takich	okolicznościach	zalecam	jazdę	powozem.	293	Bagienne	Ośmiornice.......................................	Nie	wątpię,	iż	to	bogini	niezastąpiona	w	sprawachwSiogjm~skaorwowycih,,bóasltewwułoapdiaenkuieńRczeie~kmlaunIdmemperniiuemje.stTjewj	ódjomojceinecą.ocDzoyrwadiśccyieTzwgoedgzo	iołjcsaięn,	agldeygżaliz,	abywsTzwe
onjaąleeżduykdaacjwąanćiepzoswłułochczknuiletozwaijąSłisgimę	akrtaoś.	SCHEMAT	ROZWOJU	NAMIESTNIKAWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogdhh	hŚcieżka	Profesjih	Nadzorca	–	Srebro	1Umiejętności:	Atletyka,	Intuicja,	Mocna	Głowa,	Opanowa-nie,	Odporność,	Oswajanie,	Percepcja,	Wiedza	(Lokalna)Talenty:	Czujny,	Groźny,	Ogłuszenie,	Widzenie	w
Ciem-nościWyposażenie:	Klucze,	Lampa	Oliwna,	Latarnia,	Liberia	Namiestnik	–	Srebro	3Umiejętności:	Broń	Biała	(Podstawowa),	Broń	Zasięgowa(Łuk),	Jeździectwo	(Konie),	Opieka	nad	Zwierzętami,	Pły-wanie,	Sztuka	PrzetrwaniaTalenty:	Posłuch	u	Zwierząt,	Etykieta	(Słudzy),	Doświad-czony	Wędrowiec	(Dowolne),	WłóczykijWyposażenie:	Broń	Ręczna
albo	Łuk	z	10	Strzałami,	KońWierzchowy	z	Rzędem,	Skórzana	Kurta	Seneszal	–	Złoto	1Umiejętności:	Charyzma,	Plotkowanie,	Przekupstwo,PrzywództwoTalenty:	Czytanie/Pisanie,	Defraudant,	Numizmatyka,PomocnyWyposażenie:	Ceremonialne	Berło,	Grupa	Nadzorcówi	Namiestników,	Napierśnik	Gubernator	–	Złoto	3Umiejętności:	Język
(Dowolny),WycenaTalenty:	Charyzmatyczny,	Etykieta	(Dowolna	Grupa),Władcza	Postura,	Znawca	(Wiedza	Lokalna)Wyposażenie:	Asystent,	Rezydencja	Gubernatora,	Służący	71III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY	POSEŁ	Uważaj	na	nią.	Czasami	Odkrywcy	zapuszczają	się	jeszcze	dalej	na	zdradzieckiei	wrogie	tereny,	wypełniając	białe	plamy	na
swoich	mapach.	który	zdecyduje	się	żyć	z	szylingów	Imperatora,	czeka	życie	pełne	przygód.	Trza	ci	iść	na	południe,	ku	Bretonii.	A	ich	włosy...	Jednakże	większość	pro-	nokrotnie	w	toku	tych	działań	trafiają	do	niespodziewanych	miejsc.wincjonalnych	urzędników	rozpatruje	tylko	zwykłe	kłótnie	o	żywyinwentarz	i	granice	pól	uprawnych.	Mogą	sugerować
nietypowe	rozwiązania	trud-reny	i	Sigmara.	314	Klanbracia........................................................337	Dziki.................................................................	257	VIPOMIĘDZY	PRZYGODAMI	Cuda	Morra............................................	Siła	nabywcza	pieniędzydo	następnej	(patrz:	Zmiana	Profesji,	strona	48).	Służba	wartownicza,	polegająca	na	wypatrywaniunadejścia
potencjalnej	inwazji,	jest	często	zajęciem	samotnym	i	otumaniająco	nudnym.	Aresztować	go!Czuwasz	nad	należącym	do	kogoś	innego	terytorium,	dbając	o	jego	właści-we	utrzymanie,	a	także,	w	razie	konieczności,	obronę.	Profesje:	Artystka,	Doradca,Wybór	Klasy	określa,	z	których	Profesji	może	korzystać	postać.	Status	reprezentowany	jest	przez
Poziom	–	od	najniższego	do	najwyższego:	Brąz,	Srebro	lub	Złoto	–	oraz	Pozycję	wyrażanąCo	więcej,	jeśli	masz	skompletowany	aktualny	poziom	Pro-	liczbą,	zazwyczaj	od	1	do	5,	która	określa,	jakim	szacunkiem	cie-fesji,	za	zgodą	MG	i	z	odpowiednim	uzasadnieniem	możesz	szy	się	Bohater	w	zakresie	swojego	Poziomu.przejść	na	ten	sam	poziom	dowolnej
Profesji	należącej	do	tejsamej	Klasy.	12-14	Błękitna	Krew	56-58	Szósty	ZmysłJeśli	wylosujesz	Talent,	który	postać	już	posiada,	możesz	po-	15-17	Szybki	Reflekswtórzyć	rzut.	Na	wsiach	ludzie,	gdy	osiągną	dorosłość,	chętniej	przyjmują	wyglądu,	męstwa	lub	czynów.	Ale	czy	Wiatry	Magii	wieją	od	Niszczycielskich	Potęg,	zmieniając	dobrych	ludzi	w
czarowników	oraz	wypaczającumysły	i	ciała	na	swej	d~rodze?	Rzadko	zdarza	się,	że	opuszczają	granice	swoich	ukry-	tych	w	puszczy	domen,	a	dzieje	się	to	zwykle	w	wyniku	wojny.	Jeśli	przechodzisz	na	inny	poziomProfesji,	powiedzmy	ze	Studenta	na	Uczonego,	co	to	spowodo-wało?	5I	WARHAMMER	FANTASY	ROLEPLAY	•	WPROWADZENIE	•„A
zatem,	czego	tu	szukasz?	Elfy	wysokie,rają	się	mroczniejszą	działalnością.	105	Aptekarz.............................................................53	Reketer..............................................................	Począt-zaklęć.	Ich	los	zależy	dla	ochrony	Reiklandu	i	naszego	Imperatora.od	hojności	nieznajomych	oraz	resztek	wydobywanych	z	błota	i	od-padków	miejskiego	życia.	171	Kult
Rhyi,	Bogini	Płodności........................	Porada:	Nasi	bohaterowie,	pojawiający	się	we	wstawkach	roz-Jak	korzystać	z	tej	książki	rzuconych	po	całej	książce,	służą	poradami	i	podsuwają	warianty	zasad	gry.	329	Wsie,	Sioła	i	Miejsca	Święte..........................	wiednie	przyrostki:	IMIONA	LUDZI	I	ICH	–sdottir:	Córka…	POCHODZENIE	–snev:	Siostrzeniec	lub
bratanek…	Ludzkie	imiona	w	świecie	Warhammera	są	często	zapożyczone	ze	świata	rzeczywistego,	więc	łatwo	można	–sniz:	Siostrzenica	lub	bratanica…	znaleźć	ciekawe	imiona	w	sieci.	Imiona	elfów	System	imion	elfów	jest	dość	niezrozumiały	dla	osób	postron-	nych.	Jednakże	większą	czcią	od	dóbr	doczesnych	otaczają	swoją	starszyznę	i	przodków.	Te
układy	niewielkie	mają	znaczenie	w	porównaniu	ze	ścisłymsojuszem	z	szacownymi	krasnoludami	z	gór,	jaki	Jego	Wysokość	Imperator	Karl-Franz	I	utrzymuje	niezachwianie.	kowa	wartość	Determinacji	równa	jest	puli	Bohatera.	Co	roku	pani	z	dworu	wysyła	strażników,	by	oczyścili	las,	przepędzili	zwierzoludzi	i	podobnych.	222	Magia
Chaosu.............................................	Koniec	jest	bliski!Wszyscy	dobrzy	ludzie	powinni	ich	przyjmować,	pomagać	im,	karmićich	i	modlić	się	wraz	z	nimi.	Nigdy	tego	nie	zapomnę.	102wowych	reguł,	wprowadzenie	do	Najwspanialszego	Utrzymywanie	Statusu........................................51	Hiena	Cmentarna.............................................	można	być	pewnym,	to
śmierć	i	podatki?Większość	Mistyków	jest	spostrzegawcza	i	obdarzona	intuicją.	I	hope	that	you	will	find	this	a	useful	resource,Liked	it?	Daje	to	dużo	czasu	na	dostrzeżenie	wszelkich	piratów	ukrywającychsię	w	sitowiu.	167	Kult	Morra,	Boga	Śmierci...........................	Warto	upewnić	się,	że	będą	korzystać	z	zasad	WW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd
sprawnie	i	z	korzyścią	dla	drużyny.	Nawet	nie	zadawaj	się	z	Asura-	mi.	To	MG	ostatecznietego	samego	koloru	co	włosy,	choć	nie	jest	to	regułą.	Dla	każdego	łotra	(albopracują	dla	wojska,	rodów	szlacheckich,	dużych	domów	kupieckich	i	dla	niewinnej	drużyny)	najłatwiejszym	sposobem	przejęcia	takich	infor-gangów	przestępczych,	które	chronią	swoją
prywatność.	Są	obeznani	w	po-	–	Krammond,	Doradca	Księcia-Elektora	Nuln,	2475	KIlityce	i	sytuacji	społecznej	na	włościach	pracodawcy.	Niektóre	WW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	z	nich	ciągną	się	przez	wiele	mil.	Typowe,	psia	kość!	Czekaszszość	spółek	przewoźniczych	bezwzględnie	polega	na	szybkości,	a	ich	długie	dni	na	powóz,	a	potem	pojawiają
się	naraz	trzy.pracownicy	słyną	z	bezpardonowego	traktowania	innych	podróżnychna	drogach	i	nikomu	nie	ufają.	264	Przeciążenie.....................................................	Doskonale!	A	teraz	proszę	utrzymać	tę	pozę	człowiek,	elf	leśny,	elf	wysoki,	krasnolud,	niziołek	jeszcze	przez	kilka	sekund.	Widziałem	wojnę	i	widziałem	pokój.większości	świeżych	ryb,
węgorzy	i	skorupiaków,	karmiąc	miasta	i	mia-	Widziałem	dobre	czasy	i	złe	czasy.	Bonusy	z	Cech	są	wykorzystywane	na	roz-	nierzy	Imperium.maite	sposoby	w	zasadach	tej	gry.	Jednak	jak	dotąd	nie	uzyskał	do	niej	wstępu	żadenzielem	fajkowym	i	dziwnokorzeniem.	Twoje	Ambicje	mogą	być	takim	głównym	celem,	ale	onetając	ze	sobą	historie	Bohaterów	i
tworząc	z	nich	zwartą	grupę,	często	są	prozaiczne	lub	banalne.	dzie	wiedzą,	żeby	nie	mieszać	mi	się	w	interesy	i	okazywać	należny	szacunek.	SCHEMAT	ROZWOJU	PIRATA	RZECZNEGOWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	hhhŚcieżka	Profesjih	Szabrownik	–	Brąz	2Umiejętności:	Broń	Biała	(Podstawowa),	Mocna	Głowa,Odporność,	Pływanie,	Sztuka
Przetrwania,	Unik,	Wioślar-stwo,	WspinaczkaTalenty:	Mocne	Plecy,	Przestępca,	Rybak,	Wtar-gnięcie	z	WłamaniemWyposażenie:	Duży	Worek,	Łom,	SkórzaneRękawice	Pirat	Rzeczny	–	Brąz	3Umiejętności:	Intuicja,	Nawigacja,	Opanowanie,	Percepcja,Przekupstwo,	Zastawianie	PułapekTalenty:	Chodu!,	Świetny	Pływak,	Traper,	WłóczykijWyposażenie:
Broń	Ręczna	(Bosak),	Skórzana	Kurta,	Lam-pa	Sztormowa	z	Oliwą	Łupieżca	–	Brąz	5Umiejętności:	Broń	Zasięgowa	(Kusza),	Plotkowanie,	Skra-danie	(Wieś),	ZastraszanieTalenty:	Cios	Poniżej	Pasa,	Etykieta	(Przestępcy),	Groźny,WodniakWyposażenie:	Kotwiczka	z	Liną,	Kusza	z	10	Bełtami,	ŁódźRzeczna	Kapitan	Łupieżców	–	Srebro	2Umiejętności:
Dowodzenie,	Wiedza	(Szlaki	Wodne)Talenty:	Pilot,	Skrócenie	Dystansu,	Urodzony	Wojownik,Wściekły	AtakWyposażenie:	Beczułka	Piwa,	Flota	Łodzi	Rzecznychz	Załogą	Piratów,	Kajdany	96KLASY	I	PROFESJE	–	WODNIACY	III	PRZEMYTNICZKA	Zobacz,	tutaj	wsadzę	butelkę	najlepszego	Bordeleaux.	306	Widma	z	Kurhanów.........................................	To
trzy	głosy.	•	Cytaty:	Kilka	związanych	z	Profesją	cytatów	ze	świata	gry.	Dlatego	sugeruję	unikać	tych	mrocznych	zakątków	Imperium,	miejscowa	ludność	nazbyt	łatwo	może	bowiem	~poczuć	się	urażona	i	odebrać	Ci	całe	mienie,	a	być	może	nawet	życie.Podobnie	patrolowane	są	rzeki,	jednak	w	tym	przypadku	przez	krzepkich	strażników	rzecznych	w
rozmaitych	łodziach,	od	małych	łódekpatrolowych	po	nieduże	okręty	z	załogą	żołnierzy	okrętowych.	Reputacja	medycyny	się	tej	dobrej	herbatki.	SCHEMAT	ROZWOJU	ZIELARKIWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	hhhŚcieżka	Profesjih	Zbieraczka	Ziół	–	Brąz	2Umiejętności:	Odporność,	Oswajanie,	Percepcja,	Pływanie,Rzemiosło	(Zielarz),	Sztuka
Przetrwania,	Wiedza	(Zioła),WspinaczkaTalenty:	Doświadczony	Wędrowiec	(Dowolny	Teren),Włóczykij,	Wyczucie	Kierunku,	Wyczulony	Zmysł	(Smak)Wyposażenie:	Buty,	Płaszcz,	Torba	na	Ramię	ZawierającaWybór	Ziół	Zielarka	–	Brąz	4Umiejętności:	Leczenie,	Mocna	Głowa,	Opanowanie,	Plot-kowanie,	Targowanie,	Wiedza	(Lokalna)Talenty:	Czujny,
Tragarz,	Zręczne	Palce,	Żyłka	HandlowaWyposażenie:	Broń	Ręczna	(Sierp),	Kataplazm	Leczniczy,Narzędzia	Pracy	(Zielarza)	Mistrzyni	Ziołolecznictwa	–	Srebro	1Umiejętności:	Dowodzenie,	Intuicja,	Rzemiosło	(Trucizny),Wiedza	(Medycyna)Talenty:	Błyskotliwość,	Pierwsza	Pomoc,	Twardziel,	Wy-twórca	(Zielarz)Wyposażenie:	Mikstura	Lecznicza,
Warsztat	(Zielarza),Zbieracz	Ziół,	3	Kataplazmy	Lecznicze	Arcyzielarka	–	Srebro	3Umiejętności:	Powożenie,	NawigacjaTalenty:	Mistrz	Rzemiosła	(Zielarstwo),	Odporny	na	(Tru-cizny),	Przyrządzanie	Mikstur,	Znawca	(Zioła)Wyposażenie:	Wóz	z	Kucem	83III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY	ZWIADOWCA	Przy	urwisku	bez	przewodnika	lepiej	nie
schodzić	z	drogi.	Podobnie,	jeśliPomiędzy	przygodami,	umożliwiają	kupowanie	Rozwinięć	próbujesz	wykorzystać	autorytet	swojej	Profesji,	brakpoza	Profesją,	tak	jakby	były	one	jej	częścią,	w	szczególności	odpowiedniego	wyposażenia	może	powodować,	że	inni	niepozwalają	na	uczenie	się	zwykle	niedostępnych	Talentów.	W	Reiklandzie	zazwyczaj	widuje
się	przedstawicieli	dwóch	szcze-	pów	leśnych	elfów:	„Asrai”	z	Athel	Loren	za	Górami	Szarymi	i	„Eonirów”	z	Lasu	Laurelorn,	daleko	na	północy	Nordlandu.	SCHEMAT	ROZWOJU	ŁOWCY	NAGRÓDWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	h	hhŚcieżka	Profesjih	Pogromczyni	Złodziei	–	Srebro	1Umiejętności:	Broń	Biała	(Podstawowa),	Charyzma,	Intu-icja,
Percepcja,	Plotkowanie,	Przekupstwo,	Sztuka	Przetrwa-nia,	TargowanieTalenty:	Charyzmatyczny,	Cień,	Ogłuszenie,	Wtargnięciez	WłamaniemWyposażenie:	Broń	Ręczna,	Lina,	Skórzany	Kaftan	Łowczyni	Nagród	–	Srebro	3Umiejętności:	Atletyka,	Broń	Zasięgowa	(Kusza),	BrońZasięgowa	(Unieruchamiająca),	Odporność,	Tropienie,ZastraszanieTalenty:
Mocne	Plecy,	Nieustępliwy,	Obieżyświat,	Strze-lec	WyborowyWyposażenie:	Glejty,	Kajdany,	Kusza	i	10	Bełtów,Skórzany	Hełm,	Sieć	Mistrzyni	Łowców	Nagród	–	Srebro	5Umiejętności:	Jeździectwo	(Konie),	Opieka	nadZwierzętami,	Pływanie,	WspinaczkaTalenty:	Celny	Strzał,	Cios	Mierzony,	DwieBronie,	SzybkobiegaczWyposażenie:	Kaftan	Kolczy,
KońWierzchowy	z	Siodłem	Legenda	Łowców	Nagród	–	Złoto	1Umiejętności:	Powożenie,	Wiedza	(Prawo)Talenty:	Prosto	Między	Oczy,	Nieustraszony(Cele	Łowów),	Twardziel,	Strzał	PrzebijającyWyposażenie:	Kaftan	Kolczy,	Powóz	z	KoniemPociągowym,	4	pary	Kajdan	89III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY	POSŁANIEC	Czy	jesteście	Herr	Schmidt	z
Hochplatzu	w	Kemperbadzie?	Ale	gdy	słońce	zachodzi	za	lasami	i	polami,	wszyscy	dokładnie	ryglują	drzwi	i	w	migotliwym	świetle	świecnerwowo	rozglądają	się	przy	każdym	niespodziewanym	odgłosie.Powiada	się,	że	potężne	rzeki	są	żywotnymi	arteriami	Olśniewającego	Imperium	Jego	Wysokości	Imperatora	Karla-Franza	I.	315	Targowanie	się	i
Handel...................................	Kapłani	pełnią	rozlicznefunkcje	związane	ze	służbą	ich	bóstwu.	Jednak	wiele	szlacheckich	rodów	niepogodziło	się	z	do	dziś	dnia.W	naszych	czasach	często	spotyka	się	domeny	rządzone	przez	oświeconych	władców,	takich	jak	Twój	ojciec.	Najgorsi	z	nich	to	niewiele	więcej	niż	wędrow-	Jak	dostać	się	do	Teatru	Luitpolda?	PD
opisanesię	nimi	siły	przeznaczenia,	ale	jeszcze	tego	po	nich	nie	widać.	Uwaga:	Jedna	z	Umiejętności	na	pierwszym	poziomie	ProfesjiUwaga:	Pomimo	że	Umiejętności	Strzeleckie	mają	w	nazwie	może	być	oznaczona	kursywą.	57	Gladiator..........................................................	Gracze	mówią	MG,	co	robią	ichKOŚCI	ZOSTAŁY	RZUCONEGra	WFRP	korzysta
z	dziesięciościennej	kostki,	gdy	wymagany	Czasami	rzut	kostką	zostanie	zmodyfikowany	przez	dodaniejest	rezultat	losowy.	Zmarły	Imperator,	Kraina	Zgromadzenia	i	Reikland	zagłosują	tak	samo,	co	daje	Reiklandowi	sześć	człowiek,	elf	leśny,	elf	wysoki,	krasnolud,	niziołek	głosów.	KażdaKlasa	zawiera	8	Profesji,	choć	niektóre	są	zastrzeżone	dla	kon-
32POSTAĆ	II3)	ATRYBUTY	40,	a	jedynie	najbardziej	wytrwali	i	doświadczeni	są	w	stanie	osią-	gnąć	poziom	60.	Pod-czas	gdy	większość	Zwiadowców	trzyma	się	znanego	sobie	terytorium,niektórzy	specjalizują	się	w	szukaniu	bezpiecznej	drogi	w	niezbadanymterenie.	35	Szczurołap.........................................................	TWORZENIA	BOHATERAWszystkie
informacje	opisujące	zdolności	twojego	Bohatera	zo-	1)	Rasa:	strona	24stają	zapisane	na	Karcie	Postaci	(strona	344).	Gracze,	których	Bohaterowie	związani	żeby	wasze	przygody	odbywały	się	w	waszej,	unikatowej	wersjisą	z	religią	lub	magią,	powinni	zapoznać	się	z	odpowiednimi	roz-	Warhammera.działami	w	dalszej	części	książki.	Także	sny	i	wizjelent
na	wiele	różnych	sposobów:	wśród	Strzygan	powszechni	są	chi-	mogą	stanowić	bodziec	do	przyłączenia	się	do	grupy	poszukiwaczyromanci	i	wróżący	z	kart,	podczas	gdy	elfy	leśne	zapewne	będą	raczej	przygód:	być	może	Mistyk	przewidział	straszliwą	przyszłość,	któraodczytywać	znaki	i	symbole	znajdowane	wokół	nich	w	naturze	lub	się	wydarzy,	jeśli
czegoś	się	nie	zrobi?	NAZWY	PROFESJI	A	PŁEĆ	•	Ścieżka	Profesji:	Nazwa,	Status,	Umiejętności,	Jakkolwiek	niektóre	Profesje	mają	nazwy	w	formach	Talenty	i	Wyposażenie	na	każdym	z	czterech	męskich	albo	żeńskich,	co	wymuszają	ograniczenia	języka,	poziomów	Profesji.	Wykorzystywana	jest	także	w	przypadku	innych	ata-	z	szoku	po	otrzymaniu
obrażeń.	Poziom	RozwinięciaUwaga:	Nie	wszystkie	Talenty	można	kupować	kilka	razy.	Grzecznie	kiwaj	gło-chętnie	rozmawiają	z	obcymi.	Gdy	szale-które	zbierają,	preparują	i	dozują	Zielarze.	To	niebezpieczne	wynaturzenia.	Już	zajmują	pozycję,	która	daje	im	prawo	do	za-	dawania	pytań	w	imieniu	ich	pracodawcy.Długie	lata	spędzone	w	służbie
dworskiej	lub	u	pomniejszego	szlach-cica	stanowią	dla	Doradcy	drogę	do	zaszczytniejszych	funkcji	w	wy-konywanej	profesji.	Zatem	jeśli	masz	skompletowaną	Profesję	Mistrza	Jeśli	masz	wyższy	Poziom	od	innej	postaci,	twój	Status	jest	bez-Aptekarskiego	(Aptekarz,	poziom	3),	możesz	awansować	na	dyskusyjnie	wyższy.	Na	szczęście	napuszeni	dandysi
chętnie	–	Klaas,	żołnierz	weteranrozstają	się	z	kilkoma	fenigami,	aby	tylko	odpędzić	od	siebie	żebrzą-cych.	18-20	Błyskotliwość	59-62	Talent	Artystyczny	21-24Uwaga:	Wszystkie	postaci	biegle	porozumiewają	się	w	reikspielu,	25-27	Charyzmatyczny	63-66	Tragarzzwanym	też	staroświatowym,	języku	Imperium.	42
Artystka.............................................................	(patrz:	strona	299).	315	Cechy	Stworzeń...................................................	Talentu	lub	danej	Umiejętności	na	tym	poziomie	Na	przykład:	Każdy	może	służyć	dowolnemu	bóstwu.	Świadczą	rozmaite	usługi	dla	członków	cechów	i	rad	miejskich.	Zamożny	Kmieć	czy	Starszy	ną	nudę	dla	niektórych	młodych
Chłopów,	którzy	z	zapartym	tchemmogą	mieć	lokalnie	znaczące	wpływy.	Nawet	prosty	lud	Impe-rium,	pomimo	swojego	przyziemnego	i	częstokroć	odpychającego	wyglądu,	jest	zaradny	i	optymistyczny	oraz	stale	szuka	nowychmożliwości,	które	zapewnią	dobro	nam	wszystkim.Być	może	główne	miejscowości	Imperium	szczycą	się	przykładami
imponującej	architektury,	wspaniałymi	pałacami	oraznatchnionymi	świątyniami,	ale	wszystko	to	otacza	odrażający	brud	i	nędza,	porażająca	nierówność	między	mieszkańcamioraz	przestępczość	i	nieporządek	na	niebywałym	poziomie.	Ci,	którzy	potrafią	nią	władać,	mają	ledwie	kilka	opcji.	Gdy	tylko	jest	to	możliwe,	ukrywają	przed	przejezdnymibardzo
poszukiwane	w	chwilach	potrzeby.	Reikland	i	większość	Imperium	korzysta	z	imion	germańskich,	w	Jałowej	Krainie	–sson:	Syn…	używa	się	imion	popularnych	w	Belgii	i	Holandii,	a	imiona	bretońskie	są	luźno	wzorowane	na	starofrancuskim.	Inne	przykłady	nazwisk	pochodzących	od	kładając,	że	klan	nie	porzucił	tradycji	–	niektóre	krasnoludy	żyją-cech
to:	Augenlos	(	Jednooki),	Dunn	(Chudy),	Laut	(Donośny),	ce	w	Imperium	tak	poczyniły,	zwłaszcza	inżynierowie	pracującyStark	(Silny).	238	Bohater	i	Determinacja...........................	Zwiadowcy	są	zwykle	bezcenni	dla	grupy	poszukiwaczy	przygód.Wśród	niepiśmiennej	ludności	mapy	są	rzadkością.	Twój	ojciec	rezyduje	w	pałacu	niedaleko	Imperialnego
Zwierzyńca	na	Wzgórzu	Goellner.Ponadto	to	ja	zajmę	się	Twoją	edukacją.	220	Tradycja	Demonologii.............................	Na	szczęście	łańcuchy	górskie	i	morskie	wybrzeża	tworzą	barieręwzdłuż	większości	granic	Imperium,	zapewniając	naturalne	linie	obrony.	Ci,	którzy	mają	talent	albo	punktów,	które	możesz	rozdzielać	pomiędzy	Cechy	wedle
uznania.po	prostu	poświęcili	wiele	czasu	na	trening,	mogą	osiągnąć	poziom	Jedynym	ograniczeniem	jest	zasada,	że	na	jedną	Cechę	nie	możesz	przeznaczyć	mniej	niż	4	punkty	ani	więcej	niż	18	punktów.	W	pewnych	przypadkach	nad	patrole	w	celu	dokonania	oceny	stanu	majątku	i	by	wypłoszyć	kłu-utrzymaniem	w	należytym	porządku	majątku
pracodawcy	pracuje	sowników.	WiększośćZwiadowców	unika	osobistej	konfrontacji	z	niebezpieczeństwami.	Lecz	nie	lękajcie	się,	Jego	Wysokość	Imperator	Karl-Franz	I	niezłomnie	staje	bowiem	w	naszejobronie.	Chociaż	krasnoludów	nie	Ścieżka	Profesji	interesuje	fechtowanie	się	kruchymi	mieczami	ani	próżny	szyk	sceny	pojedynkowej,	mają	długie
tradycje	rozstrzygania	zaciętych	sporów	h	Szermierz	–	Srebro	3	w	walce.	Jednak	podróżowanie	jechał,	ani	do	miasta	nie	przyjechał	choćby	jeden	pojazd.	decyduje,	czy	dane	Ambicje	są	akceptowalne,	niezależnie	od	tego,	czy	chodzi	o	te	krótko-,	czy	długoterminowe.	W	żyznych	okolicach	wsi	w	Suden	Vorberglandziei	sokołów.	Punkty	Bohatera	związane
są	z	jego	Motywacją,	czyli	jednymZwinność	(Zw)	słowem	lub	frazą,	opisującymi	to,	co	napędza	postać	w	jej	życiu.	człowiek,	elf	wysoki,	krasnolud,	niziołek	–	Stefan	Bachler,	kupiecNawigujesz	wśród	zdradzieckich	raf	systemów	prawnych,	broniąc	klien-tów	i	oskarżając	winnych.	Te	zaś	toczą	zarówno	z	sąsiadami,	jak	i	mroczniejszymi	siłami.	Zatem	jeśli
chcesz	być	Aptekarzem,	za-	51	do	55	70	40czniesz	jako	Uczeń	Aptekarza.	Nazwa	klanu	zawsze	pochodzi	od	przodka,	który	go	założył,	lub	od	przydomka	takiego	antenata,	najczęściej	wyma-Krasnoludy	wianego	w	Khazalidzie.	Starannerozplanowanie	i	zachwycająca	architektura	wywołują	zazdrość	u	wszystkich	i	ściągają	z	całego	świata	podróżników,
którzy	szerokootwartymi	oczami	podziwiają	ich	wspaniałość.	Przewoźnicy	to	załoga	kupieckich	barek	transportujących	ładu-	niej	same	go	znajdą.	I	think	because	of	some	staff	changes	that	has	slowed	things	down	a	bit	as	well.	Do	tego	stopnia,	że	często	można	zobaczyć	O	krasnoludachgrupy	ogrzych	robotników	nadzorowane	przez	niziołczego	bry-
„Moja	ciocia	Bessi	była	bardzo	chciwa,	tak	samo	jak	jej	sześciu	synów.	Logo	01-174	Warszawa	Cubicle	7	Entertainment	i	Cubicle	7	Entertainment	są	znakami	towarowymi	www.copcorp.pl	należącymi	do	Cubicle	7	Entertainment	Limited.	Skompletowanie	Profesji	reprezentuje	pełne	opanowanie	aktualnieRozwinięcie	Talentu	kosztuje	100	PD	+	100	PD
za	każde	już	wykonywanego	zawodu	i	gotowość,	by	zająć	się	czymś	nowym.posiadane	jego	Rozwinięcie.	Uczeni	mogą	wykorzystywać	wiedzę	do	rozwiązywania	zagadek	WW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	lub	obmyślania	nietypowych	strategii	i	taktyk.	190	Cuda............................................................	Inni	uznają	te	opłaty	za	niewygórowane	w	porównaniu	z
po-tencjalnym	kosztem	utraconego	ładunku.	Każda	Profesja	150	110umożliwia	trzy	formy	Rozwoju:	Rozwój	Cech,	Rozwój	Umiejęt-ności	oraz	Rozwój	Talentów.	Jedna	osoba	z	waszej	grupy	będzie	kontrolowała	i	na	zmierzenie	się	z	zepsuciem,	które	napiera	zewsząd.cały	świat,	podczas	gdy	reszta	z	was	będzie	w	nim	żyła	i	pozna-	Przygotujcie	się	na
zagrożenia,	te	bowiem	czyhają	wszędzie,wała	go,	odkrywając	prześwietne	cudowności,	plugawą	ciemność	a	nie	stawicie	im	czoła	w	pojedynkę.	Ci	stworzyć?	Niektóre	fir-	sprawy?	Także	mi-	SCHEMAT	ROZWOJU	ZWADŹCY	strzowie	zagranicznych	technik	poszukiwani	są	przez	Zwadźców,	WW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	którzy	pragną	dołączyć	do
swojego	repertuaru	unikalne	style	wal-	ki.	Główni	–	Lorenz	Schulte,	Włodarz	Doliny	ElsteryZarządcy	mają	większą	władzę	i	większą	odpowiedzialność.	Czy	są	służbą	szlachcica	albo•	Zaprzyjaźnienie	się	z	uczonym-samotnikiem.	296	Gryfy................................................................	156	VII	Zajęcia	Właściwe	Dla	Klasy....................	Zatem	jeśli	korzystasz	z
Profesji	Żołnierzaodegranie	nietypowego	szkolenia.	Są	dobrze	wyszkoleni	i	odziani	w	imponujące,	schludne	uni-	dzieje	się	poza	miastem,	często	ma	to	miejsce	w	pobliżu	dobrze	pa-formy.	Powiedziałam,	że	przeprowadzenie	przez	Furdienst	będzie	ich	człowiek,	krasnolud,	niziołek	kosztowało	koronę.	Prowadzisz	swoją	społeczność,	korzysta-	–	Alt
Zaunreiter,	Guślarzjąc	ze	starożytnej	magii,	której	sekrety	przekazywane	są	od	pokoleń.	Ich	pracownie	wypełniają	oszałamiające	instalacje	buzują-	miałam	biegunkę	przez	tydzień!cych	alembików,	przelewających	się	próbówek,	zużytych	moździerzyz	tłuczkami	oraz	innych	aptekarskich	utensyliów.	To	nic	takiego!	Porozmawiaj	o	tymw	skład	armii.	wziąć
udział	w	przygodzie,	o	ile	nie	są	wykorzystywani	jako	mięso	armatnie.	26POSTAĆ	IINiziołki	gadzistę,	a	większość	ogrzych	oddziałów	najemników	ma	w	sze-	regach	kucharza	niziołka.Niziołki	są	wszechobecne	w	całym	Reiklandzie,	pracują	we	wszel-kich	branżach	we	wszystkich	miastach.	300	Orki.................................................................325	Przeklęte	i
Cuchnące	Mokradła.......................	Dzięki	założeniu	tej	placówki	obecność	leśnych	prawdę	bardzo	dużo.	Zatem	jeśli	zasady	proszą	o	rzucenie	2k10,	rzucasz	uznana	za	kość	„dziesiątek”,	a	druga	za	kość	„jedności”.	Strzeż	się	Doktora	z	Brązu.Lekarze	badają	objawy	dolegliwości	pacjentów	i	przepisują	im	lekar-stwa	lub	wykonują	zabiegi.	Sporo
Strażników	zaciąga	się	wyłącznie	musiał	poczekać	do	jutra.po	to,	by	korzystając	ze	swej	władzy,	krzywdzić	ludzi	albo	wspomagaćmiejscowe	gangi	przestępcze.	możliwości	zajmowania	się	sprawami	prywatnymi.	W	ich	interesie	leży	utrzymywanie	spokoju	i	ochrona	cennego	majątku.	Większość	Strażników	głównych	dróg	należy	doArmii	Prowincji.
Wieśniak	Przykład:	Pietr	jest	Szlachcicem	i	od	dwóch	tygodni	włóczy	się	pogrający	na	lirze	korbowej	zapewne	nie	zostanie	dobrze	przyjęty	Wschodnim	Krańcu	Altdorfu,	pozwalając,	by	jego	Status	Złoto	3	spadłw	operze,	podczas	gdy	nawet	przeciętna	orkiestra	z	pewnością	przy-	do	Pozycji	Złoto	1.	Sami	sprzedają	wszelkie	zbierane	płody	na	miejscowych
targach,	czerpiąc	z	tego	zyski	dla	siebie,	po	czym	płacą	czynsze	i	podatki	ustaloneprzez	lokalne	władze.	mogliśmy	wiedzieć,	że	łódź	przewozi	kompanię	rajtarów?Czasami	bogowie	zsyłają	nadrzecznym	ludziom	niespodziewane	dary	–	Greta	Lachsmann,	na	krótko	przed	powieszeniem–	fale	wyrzucają	na	brzeg	towary	z	rozbitego	statku.	Odpowiednia
reputacja	napędza	interesy.	149	Łowca	Czarownic..............................................	Ponadto	spełnione	w	ciągu	dni	lub	tygodni,	podczas	na	Karcie	Postaci	jest	również	miejsce	na	gdy	osiągnięcie	długoterminowych	Ambicji	zanotowanie	imion	towarzyszy,	by	ułatwić	grę	może	zająć	lata	–	o	ile	w	ogóle	to	się	uda.	222	Tradycja	Slaanesha..................................	3
15	4	20Zmiana	Profesji	Uwaga:	Skompletowanie	poziomu	Profesji	nie	oznacza,	że	mu-Kiedy	wykupisz	wszystkie	Rozwinięcia,	które	interesują	cię	sisz	przejść	na	nowy	poziom.	W	Zestawie	Star-	2)	Klasy	i	Profesje:	strona	30towym	Warhammer	Fantasy	Roleplay	oraz	na	stronie	wydawcy	3)	Atrybuty:	strona	33można	znaleźć	gotowe	postaci	i	ich	karty.
®Atrybuty	•	Rasa	KlasaW	tym	miejscu	zapisuje	się	Atrybuty.	W	tych	lasach	pełno	sideł	na	ludzi.	mywać	kontakty	z	nadrzecznym	półświatkiem.	~Kolegia	MagiiW	Księstwach	Granicznych	nie	ma	formalnego	ośrodka	nauczania	magii.	Mi-stycy	muszą	być	ostrożni.	Strażnik	rzeczny	przeszuka	to	miejsce,	znajdzie	ją	i	skonfiskuje.	217	Tradycja
Zwierząt...................................	321Chwała	niech	będzie	Reiklandowi,	sercu	całego	Długość	Broni..................................................297	Hydry...............................................................322Imperium!	Poznaj	rozległe	miasta,	nieprzebyte	lasy	i	Kategorie	Broni	Zasięgowej.............................297	Dżabersmoki....................................................322budzące	podziw
góry	tej	prowincji.	Czypiszą	bardzo	szczegółowe	historie	swoich	Bohaterów,	zwłaszcza	twoi	towarzysze	w	drużynie	są	twoimi	najlepszymi	przyjaciół-jeśli	dobrze	już	znają	Stary	Świat.	Armie	chcą	utrzymywać	dotychczasowy	standard	stylu	życia.	Armia	Imperialna	stale	poszukuje	solidnych,	miej-ściami	o	Dzikim	Gonie	elfów	leśnych.	Ponadto	Klasy
wpływają	na	rozwój	Bohatera,	decydują	W	ramach	każdej	z	Klas	opisaliśmy	krótko	osiem	Profesji.	Wykształceni	doktorzy	potrafiący	wia	to,	że	nowi	Lekarze,	którzy	jeszcze	nie	mają	odpowiedniej	repu-zachować	zimną	krew	są	pilnie	poszukiwani	przez	Armie	Prowincji.	48KLASY	I	PROFESJE	IIIPrzejście	na	nowy	poziom	OPCJONALNE	ZMIANY
PROFESJIJeśli	aktualny	poziom	Profesji	jest	skompletowany,	możeszprzejść	na	kolejny	poziom	Profesji	albo	na	dowolny	niższy	po-	Czasami	podczas	gry,	w	zupełnie	niespodziewanychziom	Profesji	za	100	PD.	Warhammer	Fantasy	Roleplay	4thEdition,	the	Warhammer	Fantasy	Roleplay	4th	Edition	logo,	GW,	Games	Workshop,	Warhammer,	The	Game	of
Fantasy	Battles,	the	twin-tailed	comet	logo,	and	all	associated	logos,	illustrations,	images,	names,	creatures,	races,	vehicles,	locations,	weapons,characters,	and	the	distinctive	likeness	thereof,	are	either	®	or	TM,	and/or	©	Games	Workshop	Limited,	variably	registered	aroundthe	world,	and	used	under	licence.	190	Poziomy
Sukcesu....................................	Choćby	ze	względów	kulturowych,	religijnychludzie	są	wyszkoleni	w	walce,	jednak	wcale	nie	muszą	wchodzić	lub	światopoglądowych?	202	Inne	Tradycje...........................................	Przeczytaj	Rozdział	10:	Wspaniały	Reikland,	by	zaznajomić	się	z	geografią	i	osiedlami	w	tym	zakątku	Imperium.Długoterminowe	Ambicje
drużyny	Jaka	jest	twoja	rodzina?Podobnie	jak	w	przypadku	krótkoterminowych	Ambicji	drużyny,długoterminowe	Ambicje	drużyny	przypominają	Ambicje	osobi-	Czasem	dzieci	wychowuje	wspólnie	cała	wioska,	ale	twoi	ziom-ste,	ale	mają	szerszy	zakres,	ponieważ	dotyczą	całej	drużyny.	–	Alathan	Crestrider,	żeglarz	z	CothiqueSpołeczeństwo	wysokich
elfów	przywiązuje	ogromną	wagę	do	ry-tuałów	i	dyscypliny,	co	ma	im	ułatwić	trzymanie	emocji	na	wodzy.	To	dopiero	duży	skurczybyk!	Upewnij	się,	że	jest	martwy,	zanim	go	podniesiesz.	PrzeglądKlasy.......................................................................46	Zarządca.............................................................82	mechanizmów	gry,	poczynając	od	Testu	–
Profesje....................................................................46	Zielarka...............................................................83	podstawowego	sposobu	rozstrzygania	działań	–	przez	Poziomy	Profesji................................................47	Zwiadowca..........................................................84	rozmaite	sytuacje,	które	pojawić	się	mogą	podczas	Rozwój
Profesji..................................................47	Wędrowcy................................................................85	rozgrywki	po	ich	konsekwencje.	SCHEMAT	ROZWOJU	PRZEWOŹNIKAWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogdhh	hŚcieżka	Profesjih	Chłopiec	Pokładowy	–	Srebro	1Umiejętności:	Broń	Biała	(Bijatyka),	Mocna	Głowa,	Odpor-ność,	Plotkowanie,	Pływanie,	Unik,
Wioślarstwo,	ŻeglarstwoTalenty:	Cios	Poniżej	Pasa,	Mocne	Plecy,	Rybak,	ŚwietnyPływakWyposażenie:	Broń	Ręczna	(Bosak),	Drąg,	SkórzanaKurta	Przewoźnik	–	Srebro	2Umiejętności:	Atletyka,	Intuicja,	Percepcja,Targowanie,	Wiedza	(Szlaki	Rzeczne),	Wy-stępy	(Gawędziarstwo)Talenty:	Bardzo	Silny,	Etykieta	(Cechy),Obieżyświat,	WodniakWyposażenie:
Lina,	Łódź	Wiosłowa	Sternik	–	Srebro	3Umiejętności:	Leczenie,	Rzemiosło(Szkutnictwo),	Wspinaczka,	Występy(Śpiewanie)Talenty:	Defraudant,	Nos	do	Kłopotów,Silny	Cios,	Żyłka	HandlowaWyposażenie:	Plecak,	Narzędzia	Pracy(Szkutnika)	Kapitan	Barki	–	Srebro	5Umiejętności:	Dowodzenie,	NawigacjaTalenty:	Groźny,	Mówca,	Pilot,	Wyczucie
KierunkuWyposażenie:	Kapelusz,	Łódź	Rzeczna	z	Załogą	98KLASY	I	PROFESJE	–	WODNIACY	III	STRAŻNIK	RZECZNY	Kiedyś,	kiedy	byłem	Strażnikiem	Rzeki,	Duży	Willi	przyszedł	do	mnie	i	po-	wiedział,	żebym	zostawił	w	spokoju	pewien	transport.	„Wilhelm	z	Auerswaldu”.	Jest	ona	peł-	nają	wielkookie	ludzkie	dzieci	z	okrągłymi	buziami	(i	ciałami),na
wielodzietnych	niziołczych	rodzin.	229	Walka	Dystansowa..................................	bardziej	wzmocni	ich	reputację.	Status	niż	większość	społeczeństwa,	a	wielu	ma	szansę	dojść	do	najbardziej	prestiżowych	urzędów.	Mutanci...........................................................	Możesz	też	po	prostu	wybrać	części	i	złożyć	je	w	całość,	która	według	ciebie	brzmi
najlepiej.1k10	Pierwsza	sylaba	Druga	sylaba	Końcówka	(wysokie	elfy)	Końcówka	(leśne	elfy)	1	Aes	a	andril	arha	2	Ath	ath	anel	anhu	3	Dor	dia	ellion	dda	4	Far	en	fin	han	5	Gal	for	il	loc	6	Im	lor	irian	noc	7	Lin	mar	mor	oth	8	Mal	ol	nil	ryn	9	Mor	sor	ric	stra	10	Ullia	than	wing	wythWśród	wysokich	elfów	przydomki	zazwyczaj	określają	cechy	cha-	Nazwy
klanów	niziołkówrakteru	lub	wygląd	fizyczny,	choć	zdarzają	się	również	bardziejzawoalowane	wersje.	252	Utrata	Punktów	Zepsucia.......................	Myślę,	że	to	nieustanne	wiercenie	się	jest	dla	pana	równiei	uskrzydla	innych.	311	Demony,	Mamroczące	Zastępy........................335	Ogry.................................................................	WYPOSAŻENIE
PSYCHOLOGIA	•	Prawa	ręka	(lub	ręka	Wyposażenie,	Obciążenie	•	Obc	podporządkowana)	i	Zamożność	(lub	ręka	wiodąca)	90-00	45-79	Wyposażenie	(patrz:	strona	34)	to	twój	dobytek.	aresztowaniem	przez	moich	własnych	ludzi.	ChłopiecPokładowy	to	ledwie	posługacz,	który	jednak	szybko	nauczy	się	fa-	Przewoźnik	nie	musi	szukać	przygód,	bo



przygody	najprawdopodob-chu.	Wszędzie	łażą	dużymipielęgnują	je,	wiedząc,	że	przodkowie	patrzą	na	ich	uczynki,	a	gorycz	grupami,	które	nieustannie	ględzą!	Kiedy	przychodzą	do	mojego	skle-hańby	nie	przemija	nawet	po	śmierci.	Umacniają	swoją	reputację	z	każdym	zawartym	paktem.Niektórzy	Posłowie	zatrudniają	się	w	kompaniach
najemników.Najlepsi	z	nich	potrafią	zapewnić	swoim	pracodawcom	zyski	bezupuszczenia	kropli	krwi.WW	US	SCHEMAT	ROZWOJU	POSŁA	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	hh	hŚcieżka	Profesjih	Herold	–	Srebro	2Umiejętności:	Atletyka,	Charyzma,	Intuicja,	Jeździectwo(Konie),	Odporność,	Powożenie,	Unik,	WioślarstwoTalenty:	Charyzmatyczny,
Czytanie/Pisanie,	Etykieta(Szlachta),	GadaninaWyposażenie:	Liberia,	Skórzana	Kurta,	Tuba	na	Zwoje	Poseł	–	Srebro	4Umiejętności:	Opanowanie,	Plotkowanie,	Przekupstwo,Sztuka	(Pisarstwo),	Targowanie,	Wiedza	(Polityka)Talenty:	Atrakcyjny,	Gładkie	Słówka,	Etykieta	(DowolnaGrupa),	Doświadczony	WędrowiecWyposażenie:	Pióro	i	Kałamarz,	10
Arkuszy	Pergaminu	Dyplomata	–	Złoto	2Umiejętności:	Dowodzenie,	Język	(Dowolny),	Nawigacja,ZastraszanieTalenty:	Hulaka,	Intrygant,	Towarzyski,	Żyłka	HandlowaWyposażenie:	Asystent,	Dobre	Ubranie,	Mapa	Ambasador	–	Złoto	5Umiejętności:	Język	(Dowolny),	Wiedza	(Dowolna)Talenty:	Błękitna	Krew,	Błyskotliwość,	Łapówkarz,
WładczaPosturaWyposażenie:	Asystent,	Strój	Dworski	Najlepszej	Jakości,Ekipa	Dyplomatów,	Herold	72KLASY	I	PROFESJE	–	DWORZANIE	III	SŁUŻĄCY	Tylko	głupiec	źle	traktuje	tych,	którzy	przygotowują	mu	jedzenie	i	nale-	wają	wino.	w	jaki	sposób	Żywotność	i	Rany	oddziałują	na	siebie.Siła	(S)	Ustalanie	ŻywotnościMówi,	jak	wiele	obrażeń	postać
może	zadać	w	walce	wręcz,	jak	W	przeciwieństwie	do	innych	Atrybutów	Żywotność	jest	wyli-wiele	może	unieść	i	jak	dobrze	radzi	sobie	z	takimi	zadaniami	jak	czana	na	podstawie	odpowiednich	Bonusów	postaci:	z	Siły,	Wy-pływanie	czy	wspinaczka.	Uczciwiej	się	nie	da.Jesteś	miejscowym	urzędnikiem,	któremu	lokalni	władcy	powierzyli	sku-	–	Lena
Sauer,	Zarządcateczne	i	stanowcze	zarządzanie	ich	ziemiami.	Niektórzy	Zarządcy	są	szanowani	i	uczciwi.	Ponieważ	niektóre	drużyny	w	Warhammerze	mogą	składać	się	zarówno	z	krasnoludów,	jak	i	elfów,	może	prowadzić	to	do	uciążliwego	napięcia	wewnątrz	grupy.	Czy	dokonałeś	tego	wybo-	46	do	50	70	40ru	świadomie?	SCHEMAT	ROZWOJU
BICZOWNIKAWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	h	hhŚcieżka	Profesjih	Gorliwiec	–	Brąz	0Umiejętności:	Broń	Biała	(Korbacz),	Intuicja,	Leczenie,Odporność,	Sztuka	Przetrwania,	Unik,	Wiedza	(Sigmar),ZastraszanieTalenty:	Berserkerska	Szarża,	Czytanie/Pisanie,	Szał	Bojo-wy,	WstrzemięźliwyWyposażenie:	Korbacz,	Postrzępione	Odzienie	Biczownik	–
Brąz	0Umiejętności:	Atletyka,	Broń	Zasięgowa	(Proca),Język	(Klasyczny),	Opanowanie,	Sztuka	(Ikony),Wiedza	(Imperium)Talenty:	Biczownik,	Nienawiść	(Heretycy),	Nieubłagany,TwardzielWyposażenie:	Symbol	Religijny,	Proca,	Tabliczka	Pokutnik	–	Brąz	0Umiejętności:	Charyzma,	Język	(Dowolny),	Percepcja,Wiedza	(Teologia)Talenty:	Groźny,
Obieżyświat,	Pierwsza	Pomoc,	Wściekły	AtakWyposażenie:	Relikwia	Piewca	Zagłady	–	Brąz	0Umiejętności:	Dowodzenie,	Występy	(Przemowy)Talenty:	Bitewna	Furia,	Nieustraszony	(Heretycy),	Porywa-jąca	Gorliwość,	StrasznyWyposażenie:	Księga	(Religia),	Towarzysze	(włącznie	z	Po-kutnikami,	Biczownikami	i	Gorliwcami)	85III	WARHAMMER	FANTA
SY	ROLEPLAY	DOMOKRĄŻCA	Oto	absolutnie	unikalny,	całkowicie	niepowtarzalny,	jedyny	istniejący	eg-	zemplarz	tego	dzieła	sztuki.	Leśne	elfy	żyją	otoczone	przez	naturę,	a	ich	społeczeństwo	prze-	mieszane	jest	z	duchami	lasów.	329	Altdorf	i	Okoliczne	Miasta..............................278	Zwierzęta	i	Pojazdy...............................................	Pijecie?	303
Zombi..............................................................	Kiedyś	zakradłem	się	na	ich	łódź,	żeby	zobaczyć,	co	one	tam	robią.	W	centrum	tego	dumnego	re-gionu	znajduje	się	prowincja	Reikland	–	najbogatsza	i	najbardziej	O	krasnoludachkosmopolityczna	ze	wszystkich.	166	Główne	Kulty	Imperium.........................	of	Fantasy	Battles,	logo	komety	o	dwóch	ogonach,	i
wszytkie	powiązane	logo,	Copernicus	Corporation	illustracje,	grafiki,	nazwy,	potwory,	rasy,	pojazdy,	miejsca,	broni,	postaci,	i	jego	ul.	jest	znana,	jakie	są	jej	krótko-	i	długotermi-	Krótkoterminowe	Ambicje	mogą	być	nowe	Ambicje	(patrz:	strony	41-42).	150	110Odpowiedz	na	wszystkie	powyższe	pytania,	a	tchniesz	w	swojegoBohatera	życie.	255	Testy
Psychologii.....................................	A	nikt	nie	chce	przewrócić	i	zatopić	swojej	barki.lej	w	górę	nurtu	rzeki	niż	większe	statki.	Po	osiągnięciutrzeciego	poziomu	dostępna	stanie	się	także	Cecha	.	Regularnie	bywają	sprowadzani	w	charakterzewody,	podczas	gdy	inni	zarabiają	w	określonych	porach	roku,	gdy	stan	specjalistów	i	biorą	udział	w	wyprawach
odkrywczych.	Z	powodu	wychowania	w	komunach	wie-	ków	wylądowało	już	w	więzieniach	z	zarzutami	kradzieży.le	niziołków	ma	problem	z	ideą	prywatnej	własności	i	przestrzeni.	Int	SW	Ogd	•	•Punkty	Przeznaczenia	Punkty	SzczęściaPunkty	Przeznaczenia	i	Szczęścia	(patrz:	Rozwinięcia	SZYBKOŚĆstrona	170)	odzwierciedlają,	jak	bardzo	fortuna
Szybkość	Chód	Biegsprzyja	postaci,	podczas	gdy	pule	Bohatera	Aktualnai	Determinacji	pokazują,	jak	bardzo	postać	jestuparta	i	zdolna	przetrwać	przeciwności	losu.	215	Tradycja	Światła......................................	308	Wampiry..........................................................	Zwiadowcy	goni	za	fortuną.	Język	(Klasyczny),	Leczenie,	Odporność,	Percepcja,	Unik
Talenty:	Finta,	Rozproszenie	Uwagi,	Zbicie	Broni,	Zejście	z	Linii	Wyposażenie:	Broń	Ręczna	albo	Rapier,	Torba	na	Ramię	Zawierająca	Ubranie	i	1k10	Bandaży	Zwadźca	–	Srebro	5Umiejętności:	Broń	Biała	(Parująca),	Broń	Zasięgowa(Prochowa),	Charyzma,	Hazard,	Opanowanie,	Rzemiosło(Rusznikarz)Talenty:	Bitewny	Refleks,	Błyskawiczny	Strzał,
Etykieta(Dowolna	Grupa),	Odwrócenie	SzansWyposażenie:	Lewak	albo	Łamacz	Mieczy,	Pistoletz	Prochem	i	Amunicją	Mistrz	Pojedynków	–	Złoto	1Umiejętności:	Broń	Biała	(Podstawowa),	Dowodzenie,Występy	(Akrobatyka),	ZastraszanieTalenty:	Dwie	Bronie,	Oburęczność,	Riposta,	RozbrojenieWyposażenie:	Broń	Ręczna,	Dobry	Rapier,	2
DrewnianeMiecze	Treningowe,	Zaufany	Sekundant	Szampierz	Sądowy	–	Złoto	3Umiejętności:	Broń	Biała	(Dowolna),	Wiedza	(Prawo)Talenty:	Atak	Wyprzedzający,	Groźny,	Mistrz	Walki,	Mor-derczy	AtakWyposażenie:	2	sztuki	Broni	Dobrej	Jakości	76KLASY	I	PROFESJE	–	POSPÓLSTWO	III	CHŁOP	To	ciężkie	życie,	z	pewnością,	ale	dobre.	Znakomicie.	So
please	check	back	for	updates.	Also	there’s	a	number	of	fan	written	adventures.	NieLudzie	są	najliczniejszą	i	najbardziej	powszechną	cywilizowaną	jest	więc	niespodzianką,	że	starsze	rasy,	coraz	mniej	liczne,	nie-rasą	Starego	Świata.	Każda	z	ras	ma	na	pisując	po	jednym	wyniku	do	dowolnej	Cechy,	oczywiście	dodając	konkretnych	etapach	swoje	zalety
i	wady.	Złota?	Główny	zarządca	zastawił	je	na	kłusowników.	290	Olbrzymie	pająki.............................................	181	Krasnoludzcy	Bogowie-Przodkowie............	269	Zalety	Pancerza................................................	Jeśli	sądzisz,	że	Bohater	poradziłby	sobie	znacznie	lepiej,	gdyby	CHWILA!	TO	pozamieniać	kolejność	rzutów	między	Cechami,	przejdź	do	na-
NIESPRAWIEDLIWE!	stępnego	kroku.	181	Elfi	Bogowie................................................	Wątpię,	czy	Eonirowie	są	lepsi.”	–	Anaw-Alina	Darkstep,	zwiadowca	z	Nagarythe	Leśne	Elfy	Leśne	elfy	to	rzadki	widok	w	Reiklandzie	i	są	ku	temu	dobre	przyczy-	ny.	Kiedy	wszystko	już	będzie	kupione	i	za-notowane,	przejdź	do	Kroku	6:	Szczegóły	i	smaczki.	Ale	jak	im
się	to	powie,	nawarczą	na	ciebie,	jakbyś	zgarnął	ze	stołu	ostatni	kawałek	sernika,	i	zaraz	zaczną	skrobać	w	tych	przeklętych	książkach	o	znie-	ważaniu	ich	rodzinnego	honoru	czy	czego	tam	innego.”	–	Joseppinalina	„Lilly”	Hayfoot,	przekupka	z	Reiklandu	O	wysokich	elfach	„Widziałem	je	na	rzekach,	na	ich	białych	statkach.	Określa	ona	wnętrzeJest
niezwykle	ważna	w	opieraniu	się	wszelkim	próbom	wpływu	postaci,	jej	naturę.	331	Pomocnicy.......................................................	Pozostali	będą	Gra-nych,	a	tymczasem	agenci	Bogów	Chaosu	podkopują	to	dobre	czami	–	protagonistami	gry,	którzy	dokonują	interakcji	ze	świa-dzieło	i	sprowadzają	zniszczenie.	Podczas	gdy	wielu	Doradców	piastu-	Gdy
dzieje	się	coś	osobliwego	lub	niebezpiecznego	na	włościachje	swoją	funkcję	z	racji	urodzenia,	inni	czynnie	szukają	szlachetnych	pracodawcy,	sprawdza	to	Doradca,	który	ma	do	tego	najlepsze	kom-patronów,	licząc	na	to,	że	dzięki	nim	zdobędą	majątek	i	władzę.	Poza	tym	ni-ziołki	od	dawien	dawna	mają	w	zwyczaju	naśladować	swoich	są-	Człowiek
Krasnolud	Elf	Niziołeksiadów	do	tego	stopnia,	że	wiele	starych,	niegdyś	ludzkich	imion	15+5k10stało	się	„tradycyjnymi”	imionami	niziołków.	Jakie	dziedziny	studiował	twój	Bohater?	W	swoich	podróżach	mogą	zawędrować	bardzo	daleko.	237	Kumulacja	Stanów..................................	Wszelkie	prawa	zastrzeżone.	Istnienie	lub	Talenty,	rozwinąć	Cechy	lub
zmienić	Profesję.	35-37	Widzenie	w	Ciemności	Czujny	70-72	Wyczucie	KierunkuLudzie	38-40	Wyczulony	Zmysł	(Do-	Czysta	Dusza	73-75Umiejętności:	Broń	Biała	(Podstawowa),	Broń	Zasięgowa	(Łuk),	41-43	wolny)Charyzma,	Dowodzenie,	Język	(bretoński),	Język	(	Jałowej	Kra-	Czytanie/Pisanie	76-79	Wytwórca	(Dowolny)iny),	Opanowanie,	Opieka	nad
Zwierzętami,	Plotkowanie,	Tar-	44-46gowanie,	Wiedza	(Reikland),	Wycena	47-49	Geniusz	Arytmetyczny	80-82	Zimna	Krew	ZręcznyTalenty:	Błyskotliwość	albo	Charyzmatyczny,	Wróżba	Losu,	3	Naśladowca	83-85losowe	Talenty	Niezwykle	Odporny	86-88Krasnoludy	Oburęczność	89-91Umiejętności:	Broń	Biała	(Podstawowa),	Język	(Khazalid),	Opa-
nowanie,	Mocna	Głowa,	Rzemiosło	(Dowolne),	Wiedza	(Geolo-	Odporny	na	(Dowolne	92-94	Zagrożenie)	Poliglota	95-97	Posłuch	u	Zwierząt	98-100	36POSTAĆ	IIUmiejętności	i	Talenty	Profesji	wraz	z	numerem	–	jego	poziomem.	101	Zmiana	Statusu..................................................50	Banita................................................................	333Na
Zakupy............................................................	Należy	tylko	pamiętać,	by	nie	zdradzić	im	za	wiele.	Potemkarzom.	Do-ści	manualnych,	jak	granie	na	instrumencie	muzycznym	lub	wy-	kładne	liczby	przedstawione	zostały	w	Tabeli	Atrybutów.	Ze	względu	na	dawne	problemy	Imperium	z	nekromancją	bez	ich	zgody.	Citowanej	Profesji	100	PDOpuszczenie
nieskomple-towanej	Profesji	200	PDPrzejście	do	innej	Klasy	+100	PD	49	Page	2	III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAYostatni	wiodą	stosunkowo	skromne	życie,	ale	i	tak	cieszą	się	sza-	NA	MARGINESIE	SPOŁECZEŃSTWAcunkiem.	Mówiąc	bez	ogródek:	nie	jesteś	bezpieczny,	a	większość	tego,	co	wydaje	Ci	się,	że	wiesz,	będzie	~BogowieJak	jest	Ci
wiadomo,	w	całym	Sta~rym	Świecie	lud	swobodnie	czci	wielu	różnych	bogów,	najczęściej	tych,	którzybezpośrednio	wpływają	na	jego	codzienne	życie.	mują	się	innych	zajęć,	które	zapewniają	im	nowe	możliwości.Mogą	dołączyć	do	Armii	Prowincji	albo	marynarki	jako	oficerowielub	poświęcić	się	służbie	jednemu	z	bogów.	Łowca	Czarownic,	tym
groźniejszą	ścigać	będzie	zwierzynę.	Jednakże	inny	szlachcic	może	odwołać	się	od	osądu	Twego	ojca.	Jednak	często	zdarzają	się	wypadki,	a	ataki	ki	któremu	wykuwają	tunele	w	odpowiednich	miejscach.	Do	swoich	modnych	salonów	przyciągają	w	drogę,	by	szukać	nowych	widoków	do	namalowania,	tematów	donajmajętniejszych	z	dobroczyńców.
Niewątpliwie	dzieje	się	tak	po	części	z	powodu	pogardy	szlachciców	wobec	kupców,ponadto	stoi	to	w	sprzeczności	z	instynktem	nakazującym	utrzymanie	samowystarczalności	i	przekonaniem	szlachty	o	jejwyższości	nad	wszystkimi	innymi	stanami.	SCHEMAT	ROZWOJU	STRAŻNIKAWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogdhh	hŚcieżka	Profesjih	Rekrut	Straży
–	Brąz	3Umiejętności:	Atletyka,	Broń	Biała	(Dowolna),	Hazard,Mocna	Głowa,	Odporność,	Percepcja,	Unik,	WspinaczkaTalenty:	Ogłuszenie,	Musztra,	Twardziel,	WytrwałyWyposażenie:	Broń	Ręczna,	Mundur,	Skórzana	Kurta	Strażnik	–	Srebro	1Umiejętności:	Charyzma,	Intuicja,	Opanowanie,	Plotkowa-nie,	Wiedza	(Lokalna),	ZastraszanieTalenty:
Przestępca,	Szybkobiegacz,	Widzenie	w	Ciemności,Wtargnięcie	z	WłamaniemWyposażenie:	Latarnia	na	Drągu,	Lampa	Oliwna,Miedziana	Odznaka	Sierżant	Straży	–	Srebro	3Umiejętności:	Dowodzenie,	Targowanie,	Wiedza	(Prawo),Występy	(Gawędziarstwo)Talenty:	Etykieta	(Żołnierze),	Nieustraszony	(Przestępcy),Nos	do	Kłopotów,
RozbrojenieWyposażenie:	Hełm,	Napierśnik,	Symbol	Rangi	Kapitan	Straży	–	Złoto	1Umiejętności:	Wiedza	(Polityka),	Jeździectwo	(Konie)Talenty:	Krzepki,	Intrygant,	Mówca,	SzychaWyposażenie:	Dobra	Broń	Ręczna,	Dobry	Kapelusz,	Impo-nujący	Symbol	Rangi,	Koń	Wierzchowy	z	Rzędem	65III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY	SZCZUROŁAP
Otmar,	widzisz	tego	tam,	obok	stosu	gnoju?	Niektórzy	transportują	drobne,	wać	zimną	krew,	gdy	robi	się	gorąco,	zawsze	będzie	pożądanym	kom-bardzo	cenne	dobra	dla	szlachty,	inni	duże	ładunki	dla	podejrzanych	panem	podczas	niebezpiecznych	wypraw	i	przygód.kupców.	Na	szczęście	talent	do	czynienia	magii	jest	bardzo	rzadki,	alew	przypadku
tych,	którzy	się	z	nim	urodzili,	wszelki	niespodziewany	prz~ejaw	posiadanej	tajemnej	mocy	może	ich	doprowadzić	do	spalenia	na	stosie.I	to	pomimo	tego,	że	Prawo	Imperialne	stanowi,	iż	powinni	zostać	zabrani	do	Kolegiów	Magii.	poszukiwaczy	przygód,	podczas	których	ich	wiedza	może	zostać	wy-	korzystana	w	bardziej	praktyczny
sposób.Najzdolniejsi	mistrzowie	wiedzy	zapraszani	są	do	kadr	uniwersyteckich.Znani	Profesorowie	wygłaszają	cieszące	się	popularnością	wykłady	Uczony	to	przydatna	Profesja,	która	zapewnia	dostęp	do	rzadkichdla	setek	studentów.	107Jak	korzystać	z	tej	książki.........................................7	Inżynier...............................................................55
Złodziej............................................................	Pertraktując	stanowczo	i	władczo,chociaż	zawsze	wspaniałomyślnie,	Jego	Wysokość	Imperator	Karl-Franz	I	zapewnił	nam	nadzwyczajny	dobrobyt	dzięki	lukratywnymumowom	z	rozmaitymi	ludami.	Żyły	cennych	rud	przyciągająjący	odkryte	skały	w	kamieniołomach	mają	zdecydowanie	bezpieczniej-
wyczulone	na	kamień	krasnoludy,	które	zdają	się	mieć	szósty	zmysł,	dzię-szą	pracę	niż	ci	pod	ziemią.	Drobne	wykroczenia	wobec	prawa	normalnie	karane	są	naganą	i	grzywną	pobieraną	na	miejs~cu.	330	Wyposażenie	Różne..............................................	WW	US	•Punkty	Bohatera	Punkty	Determinacji	Motywacja	Aktualne	Wydane	Suma	CECHY
BOHATER	DOŚWIADCZENIESzybkość	(patrz:	strona	35)	wskazuje,	jak	Początkowa	S	Wt	I	Zw	Zr	•PRZEZNACZENIEszybko	może	się	poruszać	dana	postać.	Między	elfami	i	elfkami	trudnodostrzec	różnice	w	wyglądzie,	co	nierzadko	prowadzi	do	nieporo-	„Przez	krótkość	swego	żywota	są	nienasyceni,	niemoralni,	zazdrośnizumień	w	kontaktach	z	ludźmi.
Niektóre	klanyzwierzoludzi	z	lasu	stanowią	nieustanne	zagrożenie.	niem	lub	piciem,	cechami	geograficznymi	lub	naturalnymi,	ewen-	tualnie	z	osobistymi	cechami	przodka,	który	pierwszy	nosił	danePrzykłady	dla	wysokich	elfów:	Duch	Żaru,	Zrodzona/y	z	Ognia,	imię.	Wiecznie	się	uśmiechają.	To	pijawki,	które	osuszą	twoje	kufry	i	zostawią	cię	z	niczym.
Służą	wielu	pro-rają	informacje	dla	swoich	klientów.	Wiecie,	to	człowiek	dokładnietakiego	rodzaju,	jaki	często	spotykam	w	mojej	profesji.	To	Poziom	i	Pozycja.	To	podobno	zapewnia	szczęście	na	cały	rok!Niektóre	Mniszki	podróżują	po	Imperium,	spełniając	obowiązki	piel-grzymie,	podczas	gdy	inne	oddają	się	służbie	społeczności,	krążąc	wśród	–	Bengt,
altdorfski	ulicznikludu	i	dbając	o	jego	potrzeby	duchowe.	tu	w	Altdorfie,	jest	„Ryzykant”.	Elfy	i	krasnoludy	nie	przejmują	się	zbytnio	granicami	wy-	Łowcy	muszą	ustępować	miejsca	farmerom,	którzy	wycinają	drzewa,tyczonymi	przez	ludzi	i	czasami	zapuszczają	się	głęboko	na	ich	tereny,	i	szlachcicom,	którzy	rezerwują	sobie	ocalałe	tereny	łowieckie
dlatropiąc	cenną	zdobycz.	SCHEMAT	ROZWOJU	MNISZKIWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogdhh	hŚcieżka	Profesjih	Nowicjuszka	–	Brąz	1Umiejętności:	Leczenie,	Modlitwa,	Odporność,	Opano-wanie,	Plotkowanie,	Sztuka	(Kaligrafia),	Wiedza	(Teologia),Występy	(Gawędziarstwo)Talenty:	Błogosławieństwo	(Dowolne	Bóstwo),	Czytanie/Pisanie,	Naciągacz,
WstrzemięźliwyWyposażenie:	Symbol	Religijny,	Szata	Mniszka	–	Brąz	4Umiejętności:	Badania	Naukowe,	Broń	Biała	(Dowolna),Przekonywanie,	Rzemiosło	(Browarnik),	Rzemiosło	(Wi-niarz),	Rzemiosło	(Zielarz)Talenty:	Etykieta	(Kultyści),	Inwokacja	(Dowolne	Bóstwo),Pierwsza	Pomoc,	Święte	WizjeWyposażenie:	Księga	(Religia),	Narzędzia	Pracy
(Dowolne),Relikwia	Przeorysza	–	Srebro	2Umiejętności:	Dowodzenie,	Percepcja,	Wiedza	(Lokalna),Wiedza	(Polityka)Talenty:	Odporny	na	(Dowolne	Zagrożenie),	Krzepki,Znawca	(Teologia),	Waleczne	SerceWyposażenie:	Opactwo,	Biblioteka	(Teologia)	Matka	Przełożona	–	Srebro	5Umiejętności:	Język	(Dowolny),	Wiedza	(Dowolna)Talenty:	Czysta	Dusza,
Odporność	Psychiczna,	WładczaPostura,	Żelazna	WolaWyposażenie:	Zakon	Religijny	58KLASY	I	PROFESJE	–	UCZENI	III	PRAWNIK	Rekiny!	Nie,	gorzej!	To	pijawki!	Ale	nie	te	dobre,	które	wysysają	złe	hu-	mory,	o	nie.	Więcej	informacji	się	po	świecie	i	znajdują	przygody	w	każdej	nowej	krainie,	którą	odwie-o	religii	oraz	różnych	zakonach	zawiera
Rozdział	7:	Religie	i	wiara.	zapisz	wyniki	na	Karcie	Postaci	–	uzyskasz	premię	25	PD.	Nawet	ten	list.Oczekuję,	że	gdy	Cię	ujrzę,	już	to	zrozumiesz.	W	mia-rę	przechodzenia	przez	kolejne	etapy	kreacji	Bohatera	będzieszzapisywać	na	Karcie	Postaci	potrzebne	informacje.W	niektórych	miejscach	możesz	albo	wybrać	jakiś	wariant,	albopozwolić	kościom
zdecydować	za	ciebie.	28POSTAĆ	IITe	brutalne	oddziały	są	czasami	dowodzone	przez	maga,	„Pieśnia-	kochają	wojny,	a	co	najważniejsze,	można	nimi	łatwo	manipulować.rza	zaklęć”,	który	otwiera	magiczne	ścieżki	w	Korzeniach	Świata,	Nadchodzi	zima.	Przesyłki	zawierają	wszelkiego	rodzaju	informacje.	240	Rany,	Rany	Krytyczne	i	Śmierć...............
Jeżeli	posiadłości	lub	terenów	łowieckich,	muszą	przeprowadzać	regularnezawiodą,	łatwo	wypadają	z	łask.	Podobnie	jak	w	przypadku	Rozwoju	Cech,	nie	ma	górnego	pułapu	liczby	Rozwinięć	Umiejętności,	które	można	kupić.	Piraci	Rzeczni,	którzydozbrojonych	łodzi	z	cennym	ładunkiem.	„Dla	mnie	te	radosne	stworzenia	są	naprawdę	interesujące.	–
napis	często	widziany	na	tablicach	noszonych	przez	biczownikówWiększość	Biczowników	wędruje	w	dużych	grupach	prowadzonych	Biczownikom	łatwo	natknąć	się	na	przygodę,	szczególnie	taką,	w	któ-przez	Piewcę	Zagłady,	który	interpretuje	wolę	Sigmara.	Żadnych	dokładek.	Całkiem	zwykłaucierpiała	jeszcze	bardziej	przez	oszustów	sprzedających
„cudowne	leki	herbata.	Bogacze	ci	kupują	sobie	wolność	i	władzę.	przeżywając	je	wraz	z	nimi.	161	woli.	Zatem	rzut	1k10+4	oznacza	rzut	jednąścianki	oznakowane	od	0	do	9,	gdzie	rzut	0	liczy	się	jako	10.	Najlepsi	zdobywają	uwagę	pa-	dlatego	wszelkiej	maści	Artyści	często	daleko	podróżują	w	ich	po-trona,	a	część	ostatecznie	zajmuje	się	uczeniem
innych,	założywszy	szukiwaniu.	Nierzadko	ważny	antenat	25II	WA	R	H	A	M	M	E	R	FA	N	TA	SY	ROL	E	PL	AYjest	niemalże	obiektem	kultu.	Zebranie	ich	zbyt	wielu	może	doperowadzić	do	mutacji	Ran	i	może	uchronić	od	otrzymania	Rany	Krytycznej	(patrz	strona	183).	I	tak	to	się	toczy.	Podczas	triumfalnego	powrotu	do	ojczystego	Kisleva,cerze	i
żonglerzy.	Dla	ludzi	członkowie	tej	rasy	są	po-	wściągliwi,	obcy	i	długowieczni.	O	leśnych	elfach	„Jeśli	Asrai	chcieliby	spojrzeć	poza	czubek	swoich	brudnych	nosów,	zo-	baczyliby,	z	czym	się	wszyscy	zmagamy.	Wydawaj	je	mądrze!	Wyposażenie	BS	•	•S	Max	Obc	B.Wtx2	Suma	BSW	ZK	Twardziel	Żywotność	BROŃ	Kategoria	Obc	Zasięg	Obrażenia	Cechy
•	Żywotność	CZARY	I	MODLITWY	W	tym	miejscu	zapisuje	się	Żywotność	posta-	ci	(patrz:	strona	34).	Tam	pono	mają	ich	na	pęczki.	Mistrz	Gry	(MG),	który	prowadzi	grę,Roleplay	–	który	ma	nauczyć	was	grać	–	albo	ściągnijcie	wprowadze-	zazwyczaj	jest	w	stanie	rozwiać	wszelkie	wątpliwości.nie	do	RPG	z	naszej	strony	internetowej	www.copcorp.pl.
Oczywiście,	byłem	młody,	nie?	Z	determinacją	przeciwstawia	się	tym	zabijakomi	fanfaronom,	którzy	znęcają	się	nad	słabszymi.	•	Schemat	rozwoju:	Schemat	rozwoju	Profesji.	Warto	mieć	po	swojej	stronie	Dokera,	który	potrafiswoją	zasadniczą	działalność,	wykonując	trochę	dokerskiej	roboty.	I	kołysanek	wiele!Kuglarze	pojawiają	się	w	całym	Starym
Świecie.	kami	w	małej	drużynie,	a	ich	obecność	może	legitymizować	istnienie	wędrownej	bandy	nicponi.	206	Rozpraszanie	Magii................................	To	znakomicie	ułatwia	MGtrudniane	w	instytucjach	imperialnych,	chociaż	bywa,	że	podróżują	przekazywanie	graczom	różnych	informacji.	Powiada	się,	że	Sam	Jego	Wysokość	Imperator	Karl-Franz	I
odwiedza	je	w	zmyślnych	przebraniach,	aby	cieszyć	sięradosną	wspólnotą	i	prostymi	przyjemnościami	wdzięcznego	pospólstwa.	Poza	tym	zapłaciciełączają	do	zgromadzenia	wiernych	w	świątyni	Sigmara.	Jednak	po	dziesięcioleciach	prześladowań,	które	upły-	dzenia,	ukrywają	się	lub	wyruszają	w	podróż,	dopóki	zagrożenie	nienęły	od	założenia	Kolegiów
Magii,	tych	niewielu	ocalałych	Guślarzy	minie.jest	zdesperowanych	i	rozbitych.	257	Psychologia	w	Innym	Świetle..................	Niektórzy	powołują	się	nawet	na	własne	do-	świadczenie	zawodowe,	jawnie	kpiąc	z	„bajań	o	szczuroludziach”.hh	hŚcieżka	Profesjih	Łowca	Szczurów	–	Brąz	3Umiejętności:	Atletyka,	Tresura	(Psy),	Oswajanie,	MocnaGłowa,
Odporność,	Broń	Biała	(Podstawowa),	Broń	Zasięgo-wa	(Proca),	Skradanie	(Miasto	albo	Podziemia)Talenty:	Odporny	na	(Choroby),	Ogłuszenie,	Silny	Cios,Widzenie	w	CiemnościWyposażenie:	Mały,	ale	Zajadły	Pies,	Proca	z	Amunicją,Worek	Szczurołap	—	Srebro	1Umiejętności:	Opieka	nad	Zwierzętami,	Percepcja,	Plotkowa-nie,	Targowanie,	Wiedza
(Trucizny),	Zastawianie	PułapekZdolności:	Etykieta	(Członkowie	Cechu),	Nieustraszony(Szczury),	Niezwykle	odporny,	Walka	w	CiasnocieWyposażenie:	Sidła	na	zwierzęta,	Drąg	na	martwe	szczury	Strażnik	Kanałów	–	Srebro	2Umiejętności:	Broń	Zasięgowa	(Kusza	Pistoletowa),	Opa-nowanie,	Unik,	WspinaczkaTalenty:	Silne	Nogi,	Szczur	Kanałowy,
Twardziel,	WaleczneSerceWyposażenie:	Lampa	Davricha,	Broń	Ręczna,	SkórzanaKurta	Tępiciel	–	Srebro	3	Umiejętności:	Dowodzenie,	Tropienie	Talenty:	Groźny,	Krzepki,	Odporność	Psychiczna,	Nieustraszony	(Skaveny)	Wyposażenie:	Asystent,	Duży	i	Zajadły	Pies,	Worek	Zatrutej	Przynęty	(10	Porcji	Sercoboju)‘	66KLASY	I	PROFESJE	–	MIESZCZANIE
III	ŚLEDCZY	Z	żalem	informuję,	że	pani	mąż	jest	pogrzebany	w	ogródku	warzywnym	Frau	Kohl,	pod	rzepami.	Wcześniej	czy	później	będziesz	6)	Szczegóły	i	smaczki:	strona	37jednak	chcieć	stworzyć	własną	postać	od	zera.	Jeśli	postać	będzie	się	nadal	uczyć	i	rozwijaćJeśli	nie	przychodzi	ci	do	głowy	żadna	Motywacja,	nie	przejmuj	tę	Umiejętność,	należy
dodać	dodatkowe	Rozwinięcia	do	starychsię.	–	Walter	Keller,	kapitan	Łowców	Czarownic,	w	noc	przed	spaleniemMało	kto	budzi	taki	lęk	i	respekt	jak	Łowca	Czarownic,	który	korzy-	Almshofusta	z	nadzwyczajnej	swobody	w	wykonywaniu	obowiązków.	Jednakże	ponad	dekadę	temu	Wieszczka	Naith	zobaczyła	potencjalną	śmierć	Athel	Lo-	ren.	I	tego
chcemy,	ponieważ	to	człowiek,	elf	wysoki,	krasnolud,	niziołek	oznacza,	że	nie	znajdzie	dwunastu	butelek,	które	ukryliśmy	tam.	Leśne	elfy	preferują	odniesienia	do	świata	Nazwy	klanów	niziołków	są	niemal	wyłącznie	powiązane	z	jedze-natury,	który	tak	bardzo	kochają.	Ponad	trzy	tysiące	lat	izolacji,	trudów	i	wojen	sprawiły,	że	„leśne	elfy”	znacznie
różnią	się	kulturowo	od	swoich	kuzynów,	wysokich	elfów.	–	Prawdomówny	Chupra,	strzygański	domokrążcaPoszukując	sensu	istnienia	w	niebezpiecznym	świecie,	ludzie	proszą	Jeszcze	nie	spotkałem	kapłana,	który	przepowiedziałby	mi,	co	przyniesieMistyków	o	spojrzenie	w	ich	przyszłość.	Ostatecznie	nie	Poziomy	i	Pozycjakażdy	może	stać	się
Szlachcicem,	nawet	jeśli	ma	skompletowanąProfesję	z	Klasy	Dworzanina.	Więcej	informacji	o	religii	kich	wymówek,	by	móc	ruszyć	się	z	miejsca	i	wybrać	na	wyprawę.	Elfy	żyją	w	białych	wieżach	i	na	pięknych	statkach,	hen	w	Altdorfie,	ty	ćwoku.”	–	Mercimaus	„Jammy”	Alderflower	II,	uczony	z	Fielbachu	Wysokie	Elfy	Wysokie	elfy	są	dość	powszechnym
widokiem	na	reiklandzkich	rzekach.	293	Fimiry..............................................................	Ich	zadymione	chaty	i	trzeszczące	rudery	stoją	na	linii	Guślarze	znani	są	w	Imperium	pod	wieloma	nazwami,	ale	jedno	ichgranicznej	dzielącej	cywilizację	i	nieprzebytą	dzicz.	Zobaczmy...	To	pełen	namiętności,	emocjo-	nalny	lud,	powszechnie	uważany	w	Reiklandzie
za	najpiękniejszą	rasę	w	Starym	Świecie,	a	przy	okazji	najbardziej	arogancką.	Odsuń	się	jeszcze	kilka	kroków!	człowiek,	krasnolud,	niziołek	–	Wolfgang	Kugelschrieber,	wynalazcaTworzysz	maszyny	oraz	konstrukcje	zarówno	użyteczne,	jak	i	osobliwe,a	często	zdecydowanie	zabójcze.	Mogą	też	wynaj-	mować	innych,	by	robili	to	w	ich	imieniu.	Wybacz,
kolego.	–	Reikhardt	Mair,	łowca	czarownicCzarodzieje	zajmują	się	splataniem	jednego	z	ośmiu	Wiatrów	Magii,które	widoczne	są	tylko	dla	osób	wyczulonych	na	magię	i	umożliwiają	Wielu	Czarodziejów	opuszcza	Kolegia	Magii,	aby	spłacić	czesne	zarzucanie	potężnych	zaklęć.	Poszukują	ich	ci,	którzy	są	w	stanie	które	studiują	sztukę	zielarstwa,	kierują
się	naukami	Panny	Lileath.zapłacić	wysoką	cenę	za	oferowane	przez	nich	niedozwolone	substan-	Krążą	plotki,	że	w	Marienburgu	znajduje	się	prastara	elfia	bibliotekacje.	Większość	Posłańców	traktuje	swoje	obowiązki	bardzo	wiecie,	pikantne.	66Wyposażenie.....................................................................	Któż	wie,	jakie	okrutne	lubnienaturalne	stwory
czyhają	w	ukryciu	na	przepływające	statki	w	miejscach,	gdzie	rzeki	wiją	się	wśród	leśnych	ostępów?Podróżując	mniej	uczęszczanymi	odcinkami,	mądrzy	ludzie	powinni	być	uzbrojeni	po	zęby	i	okazywać	gotowość	do	walki.Daje	to	nadzieję,	że	przekonają	złoczyńców,	by	zadowolili	się	łatwiejszymi	zdobyczami	i	pozwolili	im	przepłynąć.Porty	Jego
Wysokości	Imperatora	Karla-Franza	I	pełne	są	cudów	inżynierii.	Wiedzą,	że	każdeznajomych.	Co	takiego?	oddala	się	od	rzeki,	Przewoźnicy	mogą	łatwo	oddać	robotę	w	ręce	zdolnego	Chłopca	Pokładowego,	podczas	gdy	sami	zrobią	sobie	prze-	rwę	od	pracy	na	wodzie.	Dowodzenie	(Ogd)	Skradanie	(Zw)Ulepszając	konkretne	Umiejętności,	zdobywa
sięRozwinięcia,	które	wpływają	na	szanse	sukcesu	Hazard	(Int)	Sztuka	(Zr)w	Testach	(patrz:	strona	149).	Płace	są	różne;	niektórzy	potrafią	wytargować	dodatkowe	pieniędzy,	powinien	łatwo	wynegocjować	u	pracodawcy	nieco	czasu	naprowizje,	podczas	gdy	pracownicy	służb	miejskich,	tacy	jak	latarnicy	urlop.	After	that	if	you’re	still	looking	for
something	and	don’t	want	to	write	your	own	homebrew	adventures	you	could	always	convert	some	old	adventures.	Pochodzisz	z	twier-	dzy	położonej	głęboko	w	górach,	czy	może	wszystkie	te	lata	nie-•	Zaimponowanie	klientowi,	wypełniając	wyznaczone	zada-	ustannie	przemieszczałeś	się	po	drogach	i	rzekach	Reiklandu?	293
Smoki...............................................................	Wbrew	przyjętym	zwyczajom	zawsze	dyry-	SCHEMAT	ROZWOJU	KUGLARZA	gowała	srebrną	batutą.WW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	–	„Obrona	Przed	Nekromancją”,	Patriarcha	Felip	Iyrtu,	2415	KI,hh	h	pozycja	z	listy	lektur	obowiązkowychŚcieżka	Profesji	dla	pierwszego	roku	Kolegium	Ametystuh	Grajek
Uliczny	–	Brąz	3	Szeroka	droga,	nowa	wioska	każdej	nocy,	zapach	szminki	aktorskiejUmiejętności:	Atletyka,	Charyzma,	Kuglarstwo	(Dowolne),	i	wrzawa	tłumu	–	dla	Kuglarza	samo	życie	może	stanowić	przygodę.Muzyka	(Dowolna),	Plotkowanie,	Targowanie,	Występy	Kuglarze	wprowadzają	ożywienie	do	monotonii	codziennej	egzysten-(Dowolne),
Zwinne	Palce	cji	tych,	których	zabawiają.	ciela	kopalni	za	marne	grosze.	Im	głośniejszą	reputację	zdobędzieŁowców	Czarownic	w	Imperium	powiązana	jest	z	kultem	Sigmara.	Czekają	na	was	Szykujcie	się	na	zmagania	w	rynsztokach,	na	walkę	o	przetrwaniecudowne	rzeczy.	kość.	Eltharin	(wspólna	mowa	wysokich	i	leśnych	elfów,	która	dzieli	się	na
mnóstwo	dialektów)	to	język,	który	opiera	się	na	czymś	więcej	niż	prostym	wtłoczeniu	znaczenia	w	sylaby.	W	Rozdziale	5:	Zasady	opisano,ków	dystansowych,	jak	np.	Możesz	wybrać	cokolwiek	–która	ma	swoje	powody,	by	trzymać	się	razem.	227	Forsy	jak	lodu..........................................	Jako	profesjonaliści	działający	na	zleceniez	nich	została	legalnie
mianowana	przez	sądy	prowincjonalne.	Śledczy	mogą	zatemŚwiata,	trzeba	ponieść	znaczne	nakłady	na	autopromocję.	Niektórzy	Aptekarze	–	Thorica	Norrasdottir,	krasnoludzka	handlarkadorabiają	sobie,	sprzedając	niedozwolone	substancje	–	od	stymulantówdla	zdesperowanych	studentów	po	halucynogenny	dziwnokorzeń	dla	Z	powodu	presji
wywieranej	przez	Cech	Lekarzy	większość	miastznudzonych	szlachciców,	nie	mówiąc	o	podejrzanych	zamówieniach	oficjalnie	zabrania	Aptekarzom	praktykowania	medycyny,	ale	pod-dla	jeszcze	bardziej	podejrzanych	klientów.	156	Obowiązki	i	Odpowiedzialność..............	W	standardowych	okolicznościach	speł-nienie	Ambicji	krótkoterminowych
powinno	zająć	co	najmniej	Tworzenie	Bohatera	prawie	dobiegło	końca,	należy	teraz	zasta-2	lub	3	sesje.	Zwykłymi	szczurami	zajmuje	się	reszta	cechu.	Niewykwalifikowana	Szkolący	się	Rzemieślnicy	bywają	wysyłani	na	praktykę	do	innychkonkurencja	handlująca	tanimi,	podłej	jakości	towarami	może	ode-	mistrzów.	Wystarczy	nawet	fenig	–	Gutbäcker
sprzedaje	wczorajsze	pie-	człowiek,	krasnolud,	niziołek	czywo.Jesteś	cwaniakiem	i	zarabiasz	na	szczodrości	innych,	korzystając	z	daru	–	Elsie,	niziołkowa	żebraczkaprzekonywania	i	uroku.	którzy	z	wysłanych	znajdują	zamiast	tego	wszelkiego	rodzaju	nie-W	przypadkach	tajemniczych	lub	przewlekłych	plag	sprowadzani	są	spodziewane	kłopoty.	43
Doradca..............................................................70	Umiejętności................................................	Krok	2:	Rzuć	jeszcze	dwa	razy.	214	Tradycja	Niebios.....................................	o	zaledwie	pięć	dni	drogi	od	Altdorfu.	Większośćz	tych	pieniędzy	nigdy	nie	opuszcza	kieszeni	danego	stróża	prawa.	trzymałości	i	Siły	Woli	(czyli	BS,	BW	oraz	BSW	wedle	skrótów	z
Tabeli	Atrybutów).	Mogę	tylko	rzec,	że	wpływ	mrocznych	bogów	odczuwalny	jest	nawszystkich	poziomach	społeczeństwa,	a	ci,	którzy	zbliżają	się	do	nich	za	bardzo,	zawsze	zmieniani	są	przez	to,~co	odnajdują.	Najprościej	rzeczujmując,	o	upadku	wszystkich	rzeczy,	a	zbytwielu	głupców	daje	im	posłuch.	Ekstremalne	poglądy.	Podobnie	jakznaczeniem
realistycznych	celów.	246	Uzdrawianie............................................	nie	co	do	joty.	256	Czynniki	Psychologiczne........................	Będzie	on	oznaczony	jako	Brąz,	Srebro	lub	Złoto,	37II	WA	R	H	A	M	M	E	R	FA	N	TA	SY	ROL	E	PL	AYPrzykłady:	Adhemar,	Anders,	Artur,	Beatrijs,	Clementia,	Detlev,	Nazwiska	krasnoludówErika,	Frauke,	Frederich,	Gerner,
Gertraud,	Haletha,	Heinrich,Helga,	Henryk,	Irmina,	Jehanne,	Karl,	Kruger,	Lorelay,	Marieke,	Nazwiska	krasnoludów	są	skonstruowane	w	zależności	od	tego,Sebastien,	Sigfreda,	Talther,	Talunda,	Ulrich,	Ulrika,	Werther,	kto	wychował	danego	krasnoluda.	Ta	paczka	wyglądała,	no	wiecie,	ciekawie.	Warhammer	Fantasy	Roleplay	4th	Edition	©	Copyright
Games	WorkshopPolskie	wydanie	na	podstawie	licencji	należy	do	Copernicus	Corporation.	91	Pomoc.....................................................	314	Wstrętni	Szczuroludzie...................................	Zatemdostępna	stanie	się	Cecha	.	A	jeśli	poczujesz	się	po	niej	lepiej,	cóż,	podziękujesz	Shallyi,	tak?na	wszystko”,	które	w	ogóle	nie	działają	albo	tak	naprawdę
szkodzą.Lekarze	uczą	się	swojej	profesji	na	uniwersytecie	lub	terminując	u	le-	–	Jana	Palner,	chirurg	amatorkarza	należącego	do	cechu.	Niziołki	są	też	powszechnym	widokiem	w	wielu	wioskach	i	braku	poszanowania	przestrzeni	osobistej	(przytulają	bez	py-Reiklandu,	nie	dziwi	więc,	że	wiele	z	nich	pracuje	w	oberżach	lub	tania),	ograniczeń	społecznych
(„Moja	babka	stryjeczna	spiknęłagospodarstwach.	Niekiedy	bogo-wie	potrzebują	pomocnej	dłoni:	tu	pojawiają	się	Piraci	Rzeczni.	najtrudniej	dotrzeć.	Umiejętności	Zaawansowane	wy-	Talenty:	Czytanie/Pisanie	albo	Nieustępliwy,	Odporność	Psy-magają	specjalistycznej	wiedzy	czy	wyszkolenia	i	są	dostępne	jedynie	chiczna	albo	Nieugięty,	Odporny	na
Magię,	Tragarz,	Widzeniedla	tych,	którzy	wykupili	w	nich	choć	jedno	Rozwinięcie.	Jakim	cudem	one	są	takie	czyste?	Nawiedzają	wszelkie	zakątki	z	podróżami	przez	całe	prowincje.	czarodziejami	dzieci,	które	uznają	za	„pobłogosławione”.	Dlatego	majętni	ludzie	podróżują	wodą,	ponieważ	większość	dużych	miast	łączy	rzeka	lub	kanał,	a
najważniejszeszlaki	wodne	Imperium	często	są	tak	szerokie,	że	ledwo	widać	przeciwległe	brzegi.	szpiegowską	Krwawych	Bretończyków,	a	potem	stracił	pracęGońcy	zatrudniani	są	do	przekazywania	pilnych	wiadomości	w	miastach.Wiele	dużych	osad	urządza	zawody,	które	wyłaniają	najszybszych	z	nich.	Aptekarza	(poziom	2)	oraz	Ucznia	Aptekarza
(poziom	1).Każde	Rozwinięcie	Cech	daje	+1	do	bieżącej	wartości	odpowied-	Koszt	Rozwoju	Umiejętności	w	PD	podany	jest	w	tabeli	Kosztniej	Cechy.	conych	punktów.Występy	Jeśli	Pozycja	osiągnie	zero,	Poziom	obniży	się	o	jeden,	a	Status	na	tym	nowym	Poziomie	przybierze	wartość	5.	dobrą	grę	może	nagrodzić	cię	kilkoma	dodatkowymi.	Dostają	pokój,
wyżywienie	i	pensję,	ale	jakość	życiaSłużącego	zależy	od	tego,	w	jaki	sposób	jest	traktowany.	69	przykładów	użycia.Tchnij	życie	w	Bohatera....................................................	Korzystają	z	licencji	na	poszuki-	nie	jak	oni,	chcą	zdobyć	bogactwa	i	sławę.wanie	rud	w	zamian	za	dzielenie	się	znaleziskami	z	miejscowym	panem.Fortuny	niektórych	domów
szlacheckich	zgromadzone	zostały	dzięki	U	krasnoludów	górnictwo	nie	jest	zajęciem	tylko	dla	pospólstwa.Przeciw-bogatym	kopalniom	na	ich	ziemiach.	Pełna	ich	li-nego	ich	wykonania;	„Pielęgniarz”,	któremu	siły	przywraca	opie-	sta	umieszczona	została	w	Rozdziale	4:	Umiejętności	i	Talenty.ka	nad	innymi	lub	ratowanie	ich	z	trudnych	sytuacji;
„Skruszony	Umiejętności	i	Talenty	dostępne	dla	postaci	podczas	jej	tworze-męczennik”,	trwający	w	ubóstwie,	by	zmazać	swoje	przeszłe	wy-	nia	ograniczone	są	przez	jej	rasę	i	Profesję.stępki,	bądź	„Dowcipniś”,	nieustannie	angażujący	się	w	wesołeprzekomarzania	i	żarciki,	by	sprawić,	by	u	wszystkich	dookoła	Gdy	postać	uczy	się	danej	Umiejętności,
należy	zapisać	liczbępojawił	się	choć	cień	uśmiechu.	A	co	z	dziadkami?	289	Kultyści...........................................................	Chcesz	mi	powiedzieć,	że	polowanie	to	nie	sport,	bo	tylko	jedna	strona	wie,	że	bierze	w	nim	udział?	Trzeba	doświadczenia	i	pomysłowości,	by	rządku,	zawsze	pojawi	się	pokusa	następnej	roboty,	zapewne	więk-ominąć	wszystkich
zarządców,	urzędników	celnych,	mytników	i	in-	szej	i	lepszej	niż	ostatnia.	Nieustannie	wzywam,	by	ich	znisz-	człowiek,	elf	leśny,	elf	wysoki	czyć	w	imię	Sigmara,	dla	dobra	nas	wszystkich.Budzisz	lęk	i	nieufność	wśród	obywateli	Imperium.	Jak	wy-Prowincji	Imperium	zwykły	awansować	na	stopnie	oficerskie	tyl-	jaśniono	w	sekcji	Koszty	utrzymania
(patrz:	strona	289),	każdyko	szlachetnie	urodzonych.	Czy	wyrażam	się	jasno,	Bauer,	Meier?	Ścigając	poszukiwanych	przestępców,	Łowcy	Nagród	często	znajdu-Łowcy	Nagród	ścigają	zbiegów	i	banitów	za	pieniądze.	Wszystko	totem.	Większość	tanich	zabiegów	chirurgicznychprzeprowadzają	cyrulicy	nazywani	balwierzami,	pokątni	lekarze,	którzy
Opłaty	za	przynależność	do	Cechu	Lekarzy	są	bardzo	wysokie.	38POSTAĆ	II	GENERATOR	IMION	ELFÓWJeśli	podczas	wymyślania	imienia	dla	twojej	elfiej	postaci	napotykasz	trudności,	rzuć	kością	i	porównaj	wynik	z	poniższą	tabelą.Niektóre	elfy	używają	wyłącznie	dwóch	członów	w	imionach,	inne	z	kolei	mogą	mieć	trzy	lub	więcej	sylab.	Zapłaćcie	jej
z	góry,	traktujcie	ją	z	szacunkiem,	a	od-starczającą	nagrodę	za	znaczne	ryzyko,	które	podejmują.	Inni	lubią	poszerzać	wiedzę	o	anatomii	SCHEMAT	ROZWOJU	LEKARZA	przez	studiowanie	poważnych	ran	i	oglądanie	ich	na	własne	oczy.	Niektórzy	jednak	szukają	wnioski.	Bohatera	oznacza,	że	postać	będzie	w	stanie	przetrwać	psychicz-	nie	niemalże
wszystko,	co	niesie	Stary	Świat.Inteligencja	(Int)	Ustalenie	Szczęścia	i	DeterminacjiSiła	myśli,	analizy	i	zrozumienia.	Dodaj	premie	do	podstaw	Cech	z	Tabeli	Atrybutów	i	zapisz	wyniki	na	Kar-	cie	Postaci.	Więc	nie	próbuj	nami	pomiatać,	sły-pracy.	Pam-	bliczności	dla	swoich	wystąpień	albo	uciekając	przed	władzami.	Czy	są	przyjaciółmi?	Możliwe,	że
pojawi	się,	gdy	Bohater	nabierze	więcej	kształtu	i	zapisać	nową	liczbę.	Niekiedy	oddają	się	na	usłu-spełniają,	są	wyrzucani	i	mają	zakaz	prowadzenia	działalności	w	da-	gi	armii	lub	marynarki.nym	miejscu.	To	nic	osobistego?	Aby	to	zrobić,	jedna	dziesięciościenna	kostka	zostajesumowane.	Warhammer	Fantasy	Roleplay	4th	Edition,	logo	the	Warhammer
Fantasy	Roleplay	4th	Edition,	GW,	Games	Workshop,	Warhammer,	The	Game	Wszystkie	prawa	zastrzeżone.	Zajęcisą	badaniem	dróg	przed	nimi	i	wypatrywaniem	ukrytych	zagrożeń.	Myśląc	o	Motywacji,	za-Ogłada	(Ogd)	stanów	się,	co	stanowi	fundamentalną	część	charakteru	Bohatera.	Kolegia	są	zdania,	że	do	złapania	cza-rownika	najlepiej	nadaje	się
inny	czarownik.	W	koń-	cu	co	banda	chudziutkich	elfów	mogła	zrobić	jemu	i	jego	chłopakom?	319Podróże..................................................................	Uzyskujesz	premię	rów-ną	połowie	wszystkich	PD	twojego	aktualnego	Bohatera	–punkty	te	możesz	rozdać	podczas	tworzenia	nowej	postaci.Bohaterowie	na	emeryturze	zazwyczaj	zostają	na	miejscu,	by
odcinać	Krótkoterminowe	Ambicje	drużynykupony	od	osiągniętych	przez	siebie	celów.	Woźnica,	który	chce	spróbować	czegośz	towarami	lub	dyliżansami	w	dużych	miastach.	313	Książęta	Demonów..........................................	192	Cuda	Taala..............................................	Te	rozbite	drzwi	pozwalają	nam	wydedukować,	że	złodziej	wyszedł	stąd	z	pomocą
bardzo	dużego	stworzenia.	Czy	masz	rodzeństwo?	Mocna	głowa	(Wt)	Unik	(Zw)	•Nawigacja	(I)	Wioślarstwo	(S)	(Wt)	Odporność	(SW)	Wspinaczka	(S)	Opanowanie	(SW)	Oswajanie	Występy	(Ogd)	Zastraszanie	(S)	TALENTY	AMBICJE	Talent	Poziom	Opis	•Ambicja	Talentu	krótkoterminowa	Ambicja	długoterminowa	Nazwa	Drużyny	DRUŻYNA	Ambicja
drużynowa	krótkoterminowa	•	Ambicja	drużynowa	•	długoterminowa	Członkowie	drużyny	Ambicje	Drużyna	Ambicje	(patrz:	strona	41)	Bohatera	Szczegóły	dotyczące	drużyny:	pod	jaką	nazwą	i	drużyny,	które	stawiają	im	cele	w	życiu.	Pewnie,	są	trochę	uparci,	do	przesady	mściwi	i	mówią	prosto	z	mostu,	co	myślą,	ale	złego	słowa	o	nich	nie	powiem.”	–
Reikäger	Jungling,	żołnierz	imperialny	z	Altdorfu	O	niziołkach	„Jak	zdarzo	sie	tacy,	co	jeno	żro,	pijo	i	palo	całe	dzionki,	tom	rad	jak	kot	w	sklepie	rybnym.	Są	też	wędrowni	bracia	zakonni,	którzy	nieustannie	błąkająkultu,	jak	i	wśród	klas	rządzących	danej	prowincji.	320	XWSPANIAŁY	REIKLAND	Uszkodzenia	a	Obrażenia	Broni.....................	W
grachzasady	opcjonalne	potrzebne	do	prowadzenia	sesji	gier	w	świecie	fabularnych	(RPG),	takich	jak	Warhammer	Fantasy	RoleplayWarhammera.	Nie,	mój	panie,	człowiek,	elf	wysoki,	krasnolud,	niziołek	nie	sądzę,	by	to	się	miało	zmienić	w	najbliższym	czasie.	Wszystkie	te	podej-	zienie	podczas	rozgrywki.	Toporem!	–	Snorrt	Leivvusson,	dyplomata	z
Karak	Ziflin	O	leśnych	elfach	„Mój	pradziad	myślał,	że	karczowanie	lasów	po	drugiej	stronie	Gór	Szarych	mogłoby	być	całkiem	lukratywnym	interesem.	Jeśli	chcecie	więcej,	nie	martwcie	się.	86	Testy............................................................	W	założeniu	to	służy	do	oskubywania	kurcząt,	Małonosie.	Leśne	elfy	z	Laurelorn	aktywnie	angażują	się	w	politykę,
by	tworzyć	wokół	siebie	bufor	ochronny.	Szybko	usuwa	ze	swoich	społeczności	niebezpieczne	elementy.	Niektórzy	Prawnicy	bywają	zatrudniani	jako	mediatorzy,	nych	dylematów.	PD	odzwierciedlają	naukę	płynącą	z	doświadczeniapodstaw.	Średni	mii	PD),	albo	zupełnie	zignoruj	kości!	Masz	wtedy	do	dyspozycji	100poziom	Cech	dla	człowieka	wynosi
30.	nastawcie	się	na	ponure	i	niebezpieczne	przygody	w	grze	Warhammer	Fantasy	Roleplay!Spotkacie	wspaniałych	bohaterów,	którzy	krzywią	się	z	odrazą,przestępując	ponad	cierpiącą	biedotą,	oraz	zepsutych	łotrów,	któ-	Gry	fabularnerzy	zeszli	na	złą	drogę,	służąc	lepszej	sprawie.	Często	są	specjalistami	prawaprowincji,	w	której	działają,	albo	prawa
kanonicznego	jednego	z	wyznań.	Wojownicy:	strona	109KLASYPodsumowanie	każdej	Klasy	zawiera	Rozdział	2:	Postać	na	stro-	PROFESJEnie	30.	Toprowadzi	do	rozruchów,	niezadowolenia	podsycanego	przez	agitatorów	i	zbyt	wielkiej	liczby	zdesperowanych	ludzi,	którzymają	niewiele	do	stracenia.Proste,	choć	szykowne	gospody	Imperium	Jego
Wysokości	Imperatora	Karla-Franza	I	stanowią	część	tego,	co	wiąże	razem	Jego	wierny	lud.	191	Poziomy	Sukcesu....................................	Możliwe,	że	MG	chce,	byście	zagrali	grupą	magistrów	zyskując	20	PD,	jeśli	zaakceptujesz	pierwszą	wylosowaną	rasę.czarodziejów,	którzy	znają	się	z	czasów	nauki	w	różnych	KolegiachMagii,	a	może	będziecie
oddziałem	żołnierzy,	którzy	zdezertero-	TABELA	LOSOWANIA	RASYwali	z	frontu?	co	żyje	dana	postać.	Jeśli	jeden	z	nich	ci	odpowiada	i	zdecydujesz	się	na	daną	Klasę	i	Profesję,	otrzymasz	premię	25	PD.	Odpowiednio	cywilizowane,	rzekłabym.	Krok	3:	Wybierz	Klasę	i	Profesję	lub	rzucaj	kośćmi,	dopóki	nie	wylosujesz	czegoś,	co	ci	odpowiada.	Przez	to
wszystko	w	interesach	z	nimi	jestem	ostrożny	i	ra-grube	i	gęste.	Jeśli	zdecydujesz	się	zaakceptować	wynik,	otrzymasz	premię	50	PD.	hhhŚcieżka	Profesjih	Goniec	–	Brąz	3Umiejętności:	Atletyka,	Broń	Biała	(Bijatyka),Unik,	Nawigacja,	Odporność,	Percepcja,	Plotko-wanie,	WspinaczkaTalenty:	Bardzo	Szybki,	Chodu!,	Szybkobiegacz,Zejście	z
LiniiWyposażenie:	Tuba	na	Zwoje	Posłaniec	–	Srebro	1Umiejętności:	Broń	Biała	(Podstawowa),	Charyzma,Jeździectwo	(Konie),	Opanowanie,	Opieka	nad	Zwie-rzętami,	Wiedza	(Lokalna)Talenty:	Obieżyświat,	Przestępca,	Wyczucie	Kierun-ku,	Z	BataWyposażenie:	Broń	Ręczna,	Koń	Wierzchowyz	Rzędem,	Skórzana	Kurta	Kurier	–	Srebro	3Umiejętności:
Mocna	Głowa,	Oswajanie,	Przekup-stwo,	Sztuka	PrzetrwaniaTalenty:	Nieustępliwy,	Nos	do	Kłopotów,	Woltyżerka,WytrwałyWyposażenie:	Juki,	Plecak,	Tarcza	Kapitan	Kurierów	–	Srebro	5Umiejętności:	Dowodzenie,	ZastraszanieTalenty:	Nienawiść	(Banici),	Niezwykle	Odporny,	Szycha,Żyłka	HandlowaWyposażenie:	Kaftan	Kolczy,	Kurierzy,	Zestaw	do
Pisania	90KLASY	I	PROFESJE	–	WĘDROWCY	III	STRAŻNIK	DRÓG	Co	mogę	rzec?	326Polityka.................................................................276	Ubranie	i	Dodatki................................................	175	cm	wzrostu.	Poważne	przestępstwa	kierowane	są	do	wyższych	władz.	Gdy	szukam	czegokolwiek	innego,	wybieram	się	po	kapłana	Ranalda.	Umiejętności
odzwierciedlają	obszary,	w	których	postać	zosta-Innymi	przykładami	Motywacji	mogą	być:	„Perfekcjonista”,	któ-	ła	wyszkolona	lub	zdobyła	doświadczenie,	natomiast	Talenty	tory	uwielbia	szczegółowo	snuć	plany	i	czerpie	energię	z	bezbłęd-	specjalne	zdolności,	do	których	dostęp	ma	postać.	Status	pozwala	ogólnie	określić,	jak	zachowują	się	ci
mieszkańcy	Starego	Świata,	którzy	wpasowują	sięPoziom	Brązu:	Zajmowany	jest	przez	wieśniaków	i	osoby	wy-	w	akceptowane	normy.	Z	natury	są	bardzo	społeczne,	wolą	żyć	w	zżytych	się	z	moim	najlepszym	kumplem,	musisz	usłyszeć,	co	nawyra-grupach	rodzinnych,	dzieląc	się	domami,	pokojami	i	łóżkami	z	dzie-	biali!”)	oraz	prawa	własności
(„Przecież	on	tego	nie	używa!”).siątkami	przyjaciół	i	krewnych	–	każdy	wnosi	swój	wkład	i	każdy	Zwłaszcza	ostatnia	kwestia	bywa	problematyczna,	a	wiele	nizioł-korzysta	z	wkładu	innych.	Zarówno	Altdorf,	jak	i	Nuln	mogą	pochwalić	się	cał-	kiem	sporymi	zamieszkanymi	przez	tę	rasę	dzielnicami.	Jeśli	pragniesz	coś	Imiędokupić	(lub	sprzedać	to,	co	już
masz!),	przejdź	do	Rozdziału	11:Przewodnik	konsumenta.	Jeśli	chcesz	zmienićWzrost	Ambicje,	można	to	zrobić	jedynie	pomiędzy	sesjami	gry.Średni	wzrost	dla	każdej	rasy	to:	195	cm	dla	elfów,	110	cm	dlaniziołków,	140	cm	dla	krasnoludów.	Jeśli	Test	się	uda,	otrzymasz	pieniądze	w	kwocie,	którą	podajetabela	poniżej.	Zdaje	się,	że	to	kosztowało	ich
nieco	więcejdoskonałą	znajomością	miejscowych	systemów	rzecznych.	Te	jednostki	o	małym	zanurzeniu	mogą	docierać	znacznie	da-	zatopić	statek.	walki	za	lepszą	sprawę.Agitatorzy	religijni	czasem	nieźle	zarabiają	jako	uliczni	kaznodzieje,	Altdorf	słynie	z	gęstych	mgieł	i	częstych	zamieszek.	WRRR!	To	najstarsza	uraza	naszego	klanu!	Trwa	od	tysięcy
cho-	lernych	lat!	Na	Grungniego,	kiedy	w	końcu	odnajdę	potomków	tego	cholernego	Galanthiela	Cierniowego	Szeptu!?	Da	Ci	to	okazję	uczyć	się	z	mojego	doświadczenia,	abyś	nie	musiał	wyciągać	nauk	z	własnych	błędów.To	mogłoby	okazać	się	fatalne	w	skutkach.	Nulneńska	Straż	MiejskaStrażnicy	w	całym	Imperium	zatrudniani	są	przez	miejscowe
władze	Przepraszam,	sir.	Jest	to	Umiejętność,	którą	testu-„Umiejętność”,	są	one	Cechą.To	określenie	pozostawiliśmy	przez	jesz,	gdy	w	trakcie	gry	poświęcasz	czas	na	Zarabianie	pieniędzyszacunek	dla	tradycji	WFRP.	42POSTAĆ	IIZwycięstwo	w	potyczce	na	słowa	lub	na	mięśnie?	Wszystkie	Umiejętności	są	powiązane	Wysokie	elfy	z	konkretną	Cechą,	a
liczba	Rozwinięć	Umiejętności	dodawana	jest	podczas	Testów	do	tej	Cechy,	dzięki	czemu	Umiejętności:	Broń	Biała	(Podstawowa),	Broń	Zasięgowa	(Łuk),	trening	i	doświadczenie	postaci	przekuwane	są	w	konkretną	Dowodzenie,	Język	(Eltharin),	Muzyka	(Dowolny	instrument),	szansę	na	sukces.	204	Testy	Splatania	Magii.............................	wylano	mnie
z	patrolu	rzecznego.	290	Miejsca	Trafień	Stworzenia...................................	Dzikie	ostępy	pomiędzy	nimi	roją	się	od	zwie-	Podczas	nawałnic	utknąłem	w	Weissbrucku	na	trzy	dni.	1	5Sprawdź	w	opisie,	czy	obowiązują	w	tej	kwestii	jakieś	ogranicze-	2	10nia.	Dla	niektórych	Zwadźców	sama	walka	stanowi	wy-	wa?	SCHEMAT	ROZWOJU	GÓRNIKAWW	US	S
Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogdhh	hŚcieżka	Profesjih	Poszukiwacz	–	Brąz	2Umiejętności:	Broń	Biała	(Dwuręczna),	Intuicja,	Odpor-ność,	Opanowanie,	Percepcja,	Pływanie,	Sztuka	Przetrwania,Wiedza	(Lokalna)Talenty:	Doświadczony	Wędrowiec	(Teren	Skalisty),	Tra-garz,	Włóczykij,	WytrwałyWyposażenie:	Kiepska	Mapa,	Panew,	Szpadel,	Węgiel	doRysowania
Górnik	–	Brąz	4Umiejętności:	Broń	Biała	(Podstawowa),	Mocna	Głowa,Rzemiosło	(Materiały	Wybuchowe),	Sekretne	Znaki	(Gór-ników),	Wspinaczka,	WycenaTalenty:	Bardzo	Silny,	Mocne	Plecy,	Silny	Cios,	Widzeniew	CiemnościWyposażenie:	Broń	Ręczna	(Kilof	),	Lampa	Davricha,Lampa	Oliwna,	Skórzana	Kurta	Mistrz	Górniczy	–	Brąz	5Umiejętności:
Plotkowanie,	Rzemiosło	(Inżynieria),	Skra-danie	(Podziemia),	Wiedza	(Geologia)Talenty:	Cios	Mierzony,	Szczur	Tunelowy,	Wytwórca	(Ma-teriały	Wybuchowe),	Złota	RączkaWyposażenie:	Hełm,	Narzędzia	Pracy	(Inżyniera),	WielkaBroń	(Dwuręczny	Kilof	)	Sztygar	–	Srebro	4Umiejętności:	Charyzma,	DowodzenieTalenty:	Czytanie/Pisanie,	Defraudant,
Odporność	Psy-chiczna,	PrzekonującyWyposażenie:	Brygada	Górników,	Zestaw	do	Pisania	78KLASY	I	PROFESJE	–	POSPÓLSTWO	III	GUŚLARZ	Mówimy	ludziom,	że	składają	daninę	z	ryb	dla	Dziadka	Reika,	bo	tak	czują	się	bezpieczniej,	niż	gdybyśmy	wyjaśnili	im,	że	w	rzece	mieszka	człowiek	głodny	duch.	Wszelkie	Testy	Plotkowania	w	odpowiedniej
wysokości,	dzięki	czemu	będzie	odzyskiwać	1obejmujące	osoby	na	różnych	Poziomach	Statusu	obciążone	są	punkt	Pozycji	na	tydzień,	dopóki	nie	odzyska	wszystkich	stra-karą	-10.	Oni	nie	mogą	się	jej	oprzeć.	Na-zupełnie	innego.	Czas	skorzystać	z	tego	zasobu.”by	transportować	oddziały	między	Athel	Loren	a	sercami	puszczdawno	utraconych	przez	elfy,
ale	jeszcze	nietkniętych	przez	ludzką	–	Algwyllmyr	Twiceseen,	Widząca	z	Athel	Lorencywilizację	lub	Chaos.	Podej-znaczącej	spuścizny	muszą	sami	szukać	swojego	miejsca	na	świecie.	i	pazerni.	„Są	naszymi	sojusznikami	od	czasów,	gdy	Sigmar	przechadzał	się	uli-	cami	tego	miasta,	sam	walczyłem	u	ich	boku	kilka	lat	temu.	319Po
Grze................................................................	W	miarę	zdobywania	Rozwinięć	Cech	czy	Talentów	Żywotność	postaci	może	się	zwiększyć.Zaklęcia	i	modlitwy	BrońJeśli	twoja	postać	jest	kapłanem	lub	ma	zdolności	ma-	Zapisz	wszystkie	informacje	na	temat	swojej	Bronigiczne,	może	mieć	dostęp	do	Zaklęć	(patrz:	strona	238)	(patrz:	strona	293).	Ponadto
Cecha	ta	określa	z	Determinacją,	określającą	hardość	charakteru.także	intuicję	i	spostrzegawczość.	Większość	Chłopów	poddana	jest	–	Erika	Bauer,	farmerkawładzy	konkretnej	szlacheckiej	rodziny,	której	domeną	administrujeZarządca.	Ci,	którzy	odważą	się	zapuścić	w	te	głębiny,	mogąVorberglandu.	Grę	rozpoczyna	się	z	Wyposa-żeniem	zgodnym	z
Klasą	i	Profesją	postaci.	Albo	stwór	zmaterializował	się	z	powietrza,	albo	nasz	złodziejciekawych	historii	dla	nowych	gazet,	a	nawet	szantażują	podejrza-	jest	zmiennokształtnym...nych	o	przestępstwa,	wymuszając	od	nich	„pieniądze	za	milczenie”.Do	technik	śledczych	należą:	tropienie	odcisków	stóp,	przesłuchania,	–	Zavant	Konniger,	Mędrzec-
detektywrozumowanie	dedukcyjne	oraz	–	w	razie	potrzeby	–	włamywanie	siędo	lokali.	Jeśli	09-11	Szczęściemają	być	wylosowane,	rzućcie	na	Tabeli	losowych	Talentów.	1k10	WynikOkreślanie	Statusu	1-2	Odrzuca	Status.	Być	może	dziejezbierając	datki	od	pobożnych	wiernych	oraz	przyciągając	wyznawców	się	tak	dlatego,	że	jest	to	stolica	Imperium,	a
może	to	Szare	Kole-w	postaci	biczowników	i	gorliwców.	Zdecydowanie	wolę	od	nich	stado	zwierzoludzi.Jako	dziedzic	szlachetnego	rodu	dumnie	wyrastasz	ponad	pospólstwo.	Czy	twoi	krewniacy	pochwalają	perium.	Takie	zajęcia	mogą	zapewniać	im	wspaniałe	(lub	przerażające)	przeżycia.Do	zakresu	obowiązków	Namiestnika	może	należeć	dbanie	o
główną	Namiestnicy,	którzy	żywią	urazę	wobec	byłych	panów,	mogą	przeka-posiadłość,	nadzorowanie	pańskich	terenów	łowieckich	lub	piecza	nad	zywać	wrogom	poufne	informacje	na	temat	posiadłości,	którymi	sięrzadko	odwiedzaną	letnią	rezydencją.	Niektórzy	rej	biorą	udział	rozpoznani	wrogowie	Sigmara.	MG	może	przekazać	Graczomtyle
informacji	z	rozdziału	o	Reiklandzie	i	Bestiariusza,	ile	uzna	za	W	całej	książce	prezentujemy	możliwie	jak	najwięcej	opcji,	dziękisłuszne.	237	Przeznaczenie	i	Szczęście........................	Za	swoje	usługi	pobierają	onioczywiście	zawrotne	wynagrodzenie.	Inni	podróżują	samotnie.	Niektóre	Profesje,	takie	Trzy	Poziomyjak	Czarodziej,	wymagają	opanowania
podstaw,	zanim	możliwestanie	się	przyswojenie	wiedzy	zaawansowanej,	a	Talenty	wcze-	Najważniejszymi	elementami	wyróżniającymi	Status	są	trzy	Po-śniejszych	poziomów	Profesji	nie	będą	dostępne	na	wyższym	ziomy:poziomie.	Tak	było	od	wieków,	dłużej,	niż	ktokolwiekpamięta.	nazywasz	wąskie	i	kręte	uliczki	Altdorfu?	Sprawia	to,	że	piesze
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rest	of	the	GW	team.	Celowo	wzbudzają	strach	i	przerażenie	w	sercach	tych,	którzy	chciwie	spoglądają	w	stronę	ich	lasów.	Czy	nadal	żyją?	Więk-	–	Oskar	Reisdorf,	najemnikszość	z	nich	specjalizuje	się	w	jednej	lub	dwóch	dziedzinach,	a	wieluzdobywa	tylko	tyle	wiedzy,	by	zapewniło	im	to	przydatny	zawód	lub	Biedni	Uczeni,	którzy	nie	mogą	lub	nie	chcą
uczyć	innych,	częstopozwoliło	brylować	na	proszonych	obiadach.	Spójrzo	wyposażeniu	początkowym	podczas	tworzenia	postaci	(patrz:	na	ich	wprowadzenia	oraz	ilustracje,	żeby	sprawdzić,	która	z	nichstrona	37)	oraz	określają,	w	jaki	sposób	możesz	zmienić	Profesję	jest	w	sam	raz	dla	ciebie.	Biada	strażnikowi	miejskiemu,	który	spróbuje	odmówić
tłumowi	jego	prawa	do	wykrzyczenia	swoich	racji.	Byli	tak	otwarci,	gościnniprzedstawiciel	tej	rasy	czuje	zew	przygody	i	rzuca	się	w	jej	wir	bez	i	opiekuńczy...	Bolesne	upokorzenie?Plany	spalone	na	panewce?	Szczegóły	poniżej:Teraz	sprawdź	swoją	Profesję	w	Rozdziale	3:	Klasy	i	Profesje.Rozpoczynasz	na	pierwszym	poziomie,	opisanym	w	Ścieżce	Pro-
Status	Początkowa	majętnośćfesji.	Często	mają	zarezerwowane	łóżko	w	każdej	–	Ullrich	Domokrążcagospodzie	na	trasie.	Ewentualnie	mogą	założyć	kom-panię	łowców	pracujących	grupowo	w	celu	zdobywania	najwyższychnagród.	W	rezultacie	szabrowników	wraków	i	piratówmożna	znaleźć	wszędzie	poza	miejscami	pozostającymi	pod	bezpośrednim
nadzorem	władz.	196	Podsumowanie	Zasad	Walki...................	Zdobywają	poparcie	i	popularnośćuciskanej	ludności,	ale	muszą	uważać,	by	nie	ściągnąć	na	siebie	uwagi	–	Adrian	Hoven,	Kleryk-kapitan,	Rycerz	Ognistego	SercaSigmarytów	lub	krasnoludów,	zdecydowanych	utrzymywać	przyjęte	tra-dycje.	Muszą	się	stale	przemieszczać,	by	ceniem
dawnego	stylu	życia.	Czy	ktoś	wprowa-Kiedy	drużyna	spełni	krótkoterminową	Ambicję,	wszyscy	jej	dzał	cię	w	arkana	rodzinnego	zawodu	lub	biznesu?	Burmistrzowie	–	najważ-niejsi	z	przywódców	miejskich	–	nierzadko	cieszą	się	takim	samymstatusem	społecznym	jak	kupieccy	magnaci	i	mistrzowie	cechowi.	329	Twierdze	i
Warownie.......................................	Gdy	zaśszanowanymi	członkami	wiejskich	społeczności	i	praktykowali	magię	do	miasta	przybywają	łowcy	czarownic,	Guślarze	znikają	z	pola	wi-starszą	niż	lasy.	Inni	wynajmowani	są	do	towarzyszenia	wyprawombogatych.	Tak	jak	normalnie,	przejście	na	tenpoziom	Profesji	kosztuje	100	PD,	jeśli	masz	ukończony
aktualny	STATUSpoziom	Profesji,	lub	200	PD,	jeśli	nie.	61	Rycerz................................................................	39II	WA	R	H	A	M	M	E	R	FA	N	TA	SY	ROL	E	PL	AYKolor	oczu	ok.	Wytwarzasz	i	sprzedajesz	wszelkiegorodzaju	medykamenty.	Wobec	per-	spektywy,	że	nie	będą	w	stanie	napiąć	łuku,	wielu	winowajców	rzu-Wyjątkowo	zdolni	Łowcy	mogą	być
zatrudniani	przez	szlachtę	jako	ca	się	do	ucieczki,	zanim	kara	zostanie	wymierzona,	woląc	szukaćMistrzowie	Łowów,	co	daje	im	dostęp	do	wyśmienitej	broni,	koni	szczęścia	w	lasach.	–	Willi	Winkle,	Posłaniec,	pierwszego	dnia	pracyGdy	usługi	pocztowe	wydają	się	zbyt	niepewne	lub	za	wolne,	najlepiejwynająć	Posłańca.	Flisak	zna	całąprzy	pogłębianiu
koryta	rzeki,	przenoszeniu	towarów	i	naprawianiu	tysię-	prawdę	o	mniej	przyjemnej	stronie	życia	nad	rzeką	i	może	utrzy-cy	statków	pływających	po	Reiku.	Na	pieniądze?	Każda	z	ras	została	opisanaponować	zestawem	Umiejętności	na	rozmaite	okazje.	Nic	WW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	nie	zapewnia	lepszych	okazji	do	tego	niż	podróżowanie	z
poszukiwa-	czami	przygód.	Następujące	potem	dociekania	często	bywają	po-użytkowników	magii,	ale	nie	zawsze	tak	było.	może	wyruszyć	w	drogę,	zbadać	sprawę	i	wrócić	na	długo	przed	rozpoczę-	ciem	swojej	następnej	wachty.Niektórzy	Strażnicy	Rzeczni	rzadko	odwiedzają	rzekę,	zamiast	tegosiedzą	w	oddalonych	posterunkach,	obserwując	ważne
strategicznieodcinki	nurtu.	69Rozwój...............................................................................	„Brąz	3”,	„Srebro	9-101”	lub	podobnie.	Nawet	jeśli	grasz	7)	Drużyna:	strona	41przygotowanym	uprzednio	Bohaterem,	i	tak	warto	przeczytać	8)	Tchnij	życie	w	Bohatera:	strona	42ten	rozdział,	ponieważ	wytłumaczono	w	nim	poszczególne	części	9)	Rozwój:	strona
43Karty	Postaci	(zwłaszcza	w	podsumowaniu	na	stronie	44).	Ponadto	poziom	Brązu	obej-	Jeśli	chcesz	określić	losowo,	jak	bohater	niezależny	reagujemuje	wielu	przestępców,	nicponi	i	ludzi,	którzy	z	niczego	się	nie	na	Status,	rzuć	1k10	i	sprawdź	wynik	w	poniższej	tabeli:utrzymują.	Owszem,	nie	da	się	na	nich	polegać	i	sąKrasnoludy	są	przysadziste,
mają	szerokie	klatki	piersiowe	oraz	mu-	zmienni	jak	chorągiew	na	wietrze,	ale	to	także	lud	przedsiębiorczyskularne	kończyny.	Zatem	Wiedza	(Lokalna)	to	może	być	Wiedza	(Altdorf),	Wiedza	(Szlaki	Rzeczne),	Wiedza	(Jałowa	Kraina)	lub	dowolny	inny,	podobny	przykład.	Dużo	mówił.	152	Posłaniec............................................................	nowić	się	nad
innymi	postaciami	w	drużynie.	cztery	butelki.Większość	handlu	jest	legalnie	opodatkowywana	przez	miejscowych	–	Hansel	Solomon,	Przemytniklordów.	Podziękowałem	strażniczce	za	cenne	ostrzeżenie.	Ale,	zanim	zaczniesz	190	140grę,	czy	podczas	tworzenia	Bohatera	twoje	decyzje	przyniosłypremie	w	PD?
226Wydarzenia.................................................	Wykorzystując	te	zajęcia,	Matki	roki	świat	swoich	braci	i	siostry.	Czasem	dysponujący	szerszą	wiedzą	Piloci	prowa-	podróżują	w	nieznane,	Piloci	Rzeczni	mogą	się	przydać	ze	względudzą	jednostki	przez	całą	podróż,	faktycznie	pełniąc	funkcję	nawigato-	na	ich	szeroką	wiedzę	dotyczącą	warunków
panujących	na	rzekachrów.	Często	Górnikami	pracującymi	nie,	Górnicy	uważani	są	za	fachowców	o	wielkich	umiejętnościach	i	ciesząw	sztolniach	są	przestępcy	lub	dłużnicy	zmuszeni	do	służby.	Ostatecznymi	obecność	licznych	bogów	są	niezaprzeczalne,	tak	samo	jak	od-	krokiem	podczas	tworzenia	Bohatera	jest	wydanie	premiowychdawana	im	cześć.
Rzeki	są	dzięki	temu	znacząco	bezpieczniejsze	niż	zadrzewione	gościńce,	na	których	każdym	zakręcie	czają	się	bandyci.	Jeśli	postać	nie	będzie	utrzymywała	wydatków	na	odpowiednim	poziomie,	zacznie	być	postrzegana	jako	ktoś	o	niższym	StatusiePlotkowanie	i	będzie	tracić	1	punkt	Pozycji	na	tydzień.Osoby	należące	do	różnych	klas	społecznych
przeważnie	nie-	Chcąc	zatrzymać	ten	regres,	Bohater	musi	wznowić	wydatkichętnie	wymieniają	się	plotkami.	306	Varghulfy.........................................................	Znane	są	ze	swojego	ogromnego	apetytudzeniem.	To	może	zapewniać	okazje	do	rozgrywania	przygód	w	całym	Imperium.	Bywają	stach	imperialnych	bez	konieczności	dołączenia	do	miejscowej
orga-zatrudniani	przez	marynarki	wojenne,	które	muszą	wciąż	naprawiać	nizacji.	Poza	tym,	zupełnie	nie	rozumieją,	czymrasy	do	określania	nieustraszonych	wysokich	elfów,	które	wypływają	jest	przestrzeń	osobista,	co	znacząco	psuje	początkowe	dobre	wrażenie.”poza	bezpieczne	wody	Ulthuanu	i	zostają	żeglarzami,	handlarzamii	dyplomatami.
Dlapełnej	jasności:	tylko	Twój	ojciec,	jako	Twój	pan,	ma	prawo	Cię	osądzać.	h	hhŚcieżka	Profesjih	Przewodnik	Rzeczny	–	Brąz	4Umiejętności:	Intuicja,	Mocna	Głowa,	Percepcja,	Plot-kowanie,	Pływanie,	Wiedza	(Lokalna),	Wiedza	(SzlakiRzeczne),	WioślarstwoTalenty:	Rybak,	Widzenie	w	Ciemności,	Wodniak,Wyczucie	KierunkuWyposażenie:	Broń	Ręczna
(Bosak),	Lampa	Sztormowaz	Oliwą	Pilot	Rzeczny	–	Srebro	1Umiejętności:	Broń	Biała	(Podstawowa),	Cha-ryzma,	Język	(Dowolny),	Nawigacja,	Opanowanie,Występy	(Gawędziarstwo)Talenty:	Etykieta	(Cechy),	Nos	do	Kłopotów,	PilotRzeczny,	Żyłka	HandlowaWyposażenie:	Lina,	Łódź	Wiosłowa,	Skórzany	Kaftan	Starszy	Pilot	–	Srebro	3Umiejętności:
Targowanie,	Wiedza	(Lokalna),	Wiedza(Wraki),	ZastraszanieTalenty:	Bardzo	Silny,	Pilot,	Urodzony	Żeglarz,	Wyczulo-ny	Zmysł	(Wzrok),Wyposażenie:	Drąg,	Lampa	Sztormowa	z	Oliwą	Mistrz	Pilotów	–	Srebro	5Umiejętności:	Dowodzenie,	ŻeglarstwoTalenty:	Czujny,	Szósty	Zmysł,	Świetny	Pływak,	WytrwałyWyposażenie:	Chłopiec	Pokładowy,	Mała	Łódź
Rzeczna	95III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY	PIRAT	RZECZNY	Tuż	przed	nadejściem	nocy	wypatrzyliśmy	ten	smakowity	slup	w	drodze	do	Carroburga.	Teraz	już	tak,	ty	pudrowany	durniu.Służysz	jako	dodatkowa	para	oczu	i	uszu	dla	możnych.	Mistrzowie	Lady	Theodora	Holzenauer,	Inżynier	i	dziennikarkaInżynierii	często	kierują	zespołami
pracującymi	nad	ambitnymi	projek-tami	konstrukcyjnymi.	41	Dworzanie...............................................................	Jeśli	mieć	co	najmniej	1	Talent	z	aktualnego	poziomu	Profesji.	Decyzja	o	awansie	w	Profesji	należyw	obecnej	Profesji,	możesz	ją	zmienić.	życie	przyciągnęła	cię	w	miejskie	mury	ze	wsi?	Sątym,	co	postać	chce	osiągnąć	w	przeciągu	dni	czy
tygodni,	a	może	7)	DRUŻYNAnawet	jeszcze	szybciej.	Ichzadaniem	jest	chwytanie	przemytników.	Proszę	zatem	nie	zapomnieć	kapelusza,	madam.	Wielu	z	nich	wędru-je	po	gościńcach	Reiklandu,	szukając	zarobku.	A	gdy	to	nie	zadziała,	w	ruch	idą	człowiek,	elf	leśny,	elf	wysoki,	krasnolud,	niziołek	noże!Jesteś	osobą	bezwzględną	i	zdeterminowaną.
Większość	z	nich	zaczyna	grę	jako	niczym	niewyróżnia-	i	są	podstawowym	sposobem	rozwijania	Bohatera	–	będziesz	wy-jący	się	mieszkańcy	Imperium	–	możliwe,	że	już	zainteresowały	dawać	te	punkty,	by	zwiększyć	Umiejętności	postaci.	Pełno	tam	restauracji,	karczm,	a	ich	pogodne	usposobienie	i	burze	loczków	na	głowie	tylkosklepów	z	fajkowym
zielem	i	ogromnie	dużo	ulicznych	kramów	z	je-	potęgują	to	wrażenie.	Hexensnacht	nadchodzi	co	roku.	Czy	wyszukujesz	wrogów	Imperium,	czy	możestarasz	się	po	prostu	dorobić?	Jeśli	chcesz,	by	stary	Bohater	znów	chwycił	za	broń	ków	drużyny.	Jeśli	chcesz	czerpać	korzyści	(lub	znosić	wady)	wynikające	ze	Sta-Jeśli	jednak	obiekt	Testu	Charyzmy	jest
nietypowy,	ta	zasada	tusu,	musisz	zachowywać	się	odpowiednio	do	swojej	roli	w	spo-może	nie	działać	tak	jak	zwykle.	Wezmę	połowę	teraz	i	połowę	na	Marktag.	Takie	zajęcie	nazywane	jest	Zarabianiem.	W	Górach	Szarych	powiada	się,	że	bogini	Shallya	wędro-poświęcają	czas	na	odwiedzanie	chorych,	diagnozowanie	ich	dolegli-	wała	po	Athel	Loren,	by
zgłębiać	wiedzę	elfów,	gdy	Ranald	umierał,wości	i	szukanie	ziół,	którymi	będą	ich	leczyć.	156	Tylko	występni	i	obłąkani	głupcy	poważą	się	Kolejność	Inicjatywy...............................	Dołączenie	pod	jakimś	pretekstemSzpiegów	rzadko	spotyka	szybka	egzekucja.	316Porady	dla	osób,	które	zamierzają	kierować	Sprzedawanie....................................................
117Skończone!........................................................................	Wielu	Łowców	Nagród	za-	dobre	połączenie	umiejętności	społecznych	i	bojowych,	dzięki	czemuczyna	jako	Łapacze	Złodziei	wynajmowani	przez	ofiary	przestępstw	gracz	ma	znaczący	wkład	do	drużyny	bez	względu	na	okoliczności.w	celu	odzyskania	skradzionych	dóbr.	Obie	ręce	pożarł	mi
zębacz,	gdyPo	wsiach	krążą	pogłoski,	że	ulice	Altdorfu	wybrukowane	są	zło-	nasz	patrol	wpadł	w	pułapkę	goblinów	w	pobliżu	Bögenauer.	Dlatego	wszystkichtak	bardzo	przeraża	mutacja:	ludzie	wierzą,	że	to	oznaka	potępienia,	znak,	że	mroczne	moce	zawładnęły	czyjąś	duszą.	223Wydarzenia,	które	mają	miejsce	między	waszymi	Cuda
Ranalda.........................................	Na	każdego	Łowcę,stać	się	zwierzyną	łowną.	krasnoludy	często	tłumaczą	je	na	reikspiel,	by	były	lepiej	rozu-Większość	pospolitych	nazwisk	wzięło	się	z	wykonywanego	miane	wśród	ludzi.zawodu	albo	pracy,	jaką	parał	się	rodzic	lub	dziadkowie.	Arogancki	Ja-Pilotujesz	statki	i	łodzie	po	najbardziej	zdradzieckich	wodach
Starego	łowy	parsknął	i	powiedział,	że	sam	to	zrobi.	Z	pewnością	będzie	miał	kilka	skutecznych	środ-Posiadasz	dar	artystyczny,	który	wynosi	cię	ponad	codzienne	życie	ków	na	wszy.	Poświęcając	czas	na	wyjaśnienieokoliczności	tej	zmiany,	sprawisz,	że	twój	Bohater	będzie	pełniej-szy	i	wiarygodniejszy.	Inaczej	pogryzie	ci	człowiek,	krasnolud,	niziołek
dłoń	jadowitymi	zębami.Z	pomocą	swojego	wiernego	i	zajadłego	psiego	towarzysza	ratujesz	cywi-	–	Annaliese	Rattenfänger,	Strażniczka	Kanałówlizację	przed	straszliwą	szczurzą	plagą.	Krasnoludzka	sprawność	i	biegłość	O	ludziach	z	Reiklanduw	inżynierii	jest	tak	zdumiewająca,	że	niektóre	z	ich	co	bardziej	po-mysłowych	mechanizmów	i	maszyn
parowych	w	oczach	prostego	„Jak	mój	ojciec	i	mój	dziad,	żyję	w	Reiklandzie	od	urodzenia.	Starają	się	sama	w	sobie:	unikanie	władz,	upłynnienie	dóbr,	zamknięcie	ust	komutrzymać	z	daleka	od	tych,	którzy	faktycznie	napadają	na	statki,	by	je	trzeba	i	wydawanie	nieuczciwie	zarobionych	pieniędzy	–	wszystko	tołupić.	dane)	PD,	wydane	PD	oraz	ich	sumę.
94	Pilot	Rzeczny......................................................95	Pirat	Rzeczny.....................................................	Ponoć	zwój	ten	jest	największym	skarbem	niziołków.	Z	pewnością	te	wieści	napełniają	Twe	serce	radością,	n~areszcie	ujrzysz	bowiem	na	własneoczy	przepych	największego	miasta	w	Starym	Świecie:	wspaniałego	Altdorfu,	siedziby	Imperatora	K~	arla-
Franza	I	i	Wielkiego	Teogonisty	Sigmara	~oraz	obecnej	siedziby	rodu	Siert.	Jedna	osoba	z	waszej	grupy	przyjmie	rolę	Mistrza	Gry	(MG),Cnotliwi	kapłani	nieustannie	starają	się	polepszyć	los	uciśnio-	który	opisuje	świat	i	wszystko,	co	się	dzieje.	..........................................	–	Bettina	Hoch,	oberżystkaDla	wielu	przejazd	powozem	to	jedyny	sposób
transportu	z	jednegomiasta	do	drugiego.	Nie	bez	przy-	ludzie	bierzemy	się	za	te	większe	okazy,	w	kanałach.	Często	zaczynają	karieryjako	Uczniowie	doświadczonych	Mistrzów	Sztuki,	chociaż	niektórzy	Zdobywanie	odpowiednich	patronów	nie	zawsze	jest	łatwą	sprawą,są	po	prostu	zdolnymi	samoukami.	całego	dodatkowego	zestawu	zasad	dotyczących
czarów.	Obok	nazwy	poziomu	Pro-	jego	efekty.fesji	podana	jest	informacja	na	ten	temat,	np.	Korepetytora,	guwernantkę,	członka	rodziny,	w	wiejskiej	szkole	czy	może	przez	miejscowego	kapłana?	Further	thanks	to	all	the	fans	who	took	time	to	contact	us	by	email,	by	Facebook,	and	on	Discord	during	the	preview	period.	Podobnie	osoby	o	niższym
premię	+10.Statusie	dostają	karę	-10,	gdy	próbują	wpływać	na	tych	bardziejod	siebie	znaczących.	Długie	włosy	są	dumą	krasnoluda	i	wyznacznikiem	dzę	unikać	takiego	ryzyka,	bo	ludzie	widzą	rozwiązania	tam,	gdziejego	statusu	pośród	innych	krasnoludów,	co	często	jest	podkreśla-	ja	bym	nawet	nie	ważył	się	spoglądać.”ne	skomplikowanymi
warkoczami	i	ozdobami.	Postarzałeś	się	o	kolejny	dzień	i	powiększyłeś	swój	dług,	chłopcze.Kujesz	kamień	i	w	pocie	czoła	pracujesz	w	najciemniejszych	głębinachświata.	Nie	muszą	wy-	28-31	Twardzielkupywać	oddzielnej	Umiejętności,	która	by	to	oddawała.	I	wiecie	co?	163	wiedzę,	której	lepiej	unikać!	Osiem	Tradycji........................................	30
Rzemieślnik.......................................................	Dlaczego	41	do	45w	ogóle	angażujesz	się	w	przygody?	Widziałem	szczęście	i	rozpacz.	Nic	cię	nie	zatrzyma,	gdy	starasz	się	dostar-czyć	wiadomość	na	czas.	W	przypadku	takich	przestępstw	oskarżony	staje	przedmiejscowym	sądem,	najczęściej	prowadzonym	przez	sędziego,	szlachcica,	śledczego	lub
kleryka	Bogini	Sprawiedliwości,	Vereny.	114Tworzenie	Bohatera...........................................................	A	jeśli	wszystko	pójdzie	źle,	łatwo	wrócić	do	życia	z	żebractwa.hh	hŚcieżka	Profesjih	Biedak	–	Brąz	0Umiejętności:	Atletyka,	Charyzma,	Intuicja,	Mocna	Głowa,Odporność,	Opanowanie,	Skradanie	(Miasto),	UnikTalenty:	Naciągacz,	Niezwykle	Odporny,
Odporny	na	(Cho-roby),	WstrzemięźliwyWyposażenie:	Podłej	Jakości	Koc,	Kubek	Żebrak	–	Brąz	2Umiejętności:	Percepcja,	Plotkowanie,	Targowanie,	Występy(Aktorstwo),	Występy	(Dowolne),	Zwinne	PalceTalenty:	Etykieta	(Przestępcy),	Niegodny	Uwagi,	Prze-stępca,	UlicznikWyposażenie:	Kule	do	Chodzenia,	Miska	Mistrz	Żebraków	–	Brąz
4Umiejętności:	Dowodzenie,	Oswajanie,	Sekretne	Znaki(Włóczykijów),Wiedza	(Lokalna)Talenty:	Cios	Poniżej	Pasa,	Gadanina,	Twardziel,	Zejściez	LiniiWyposażenie:	Kryjówka,	Towarzyszący	Biedak,Zestaw	do	Charakteryzacji	Król	Żebraków	–	Srebro	2Umiejętności:	Przekupstwo,	ZastraszanieTalenty:	Charyzmatyczny,	Gładkie	Słówka,
Nieustraszony(Strażnicy),	SzychaWyposażenie:	Kryjówka,	Duża	Grupa	TowarzyszącychŻebraków	68KLASY	I	PROFESJE	–	DWORZANIE	III	ARTYSTKA	Proszę	się	nie	ruszać,	mój	panie.	Dlatego,	przynajmniej	pod	względem	charakterów,	są	bardzo	podobne	do	wysokich	elfów,	choć	nadal	posiadają	Umiejętności	i	Talenty	leśnych	elfów.	Szlachcice
nieposiadający	sami	szukają	szczęścia	z	daleka	od	dworskich	intryg	i	zdrad.	318Przy	Stole.............................................................	Ta	rasa	generalnie	żyje	krócej	niż	inne,	ale	miośle	–	głównie	kamieniarstwie,	kowalstwie	i	inżynierii,	a	krasno-ludzie	odznaczają	się	większą	werwą,	różnorodnością	i	ambi-	ludzkie	Twierdze	olśniewają	imponującymi	okazami
tych	sztuk.cją.	Myślałem,	że	to	od	jego	dziewczyny.	Jedyny	sposób,	by	ją	zdobyć,	to	ukończyć	studia	w	Kolegiach	Magiiw	Altdorfie	jako	Magister	albo	być	elfem.	Jeśli	tak,	to	kiedy?	Najłatwiej	będzie	do-	szylingów,	a	„Złoto	3”	oznacza	3	złote	korony.dać	5	Rozwinięć	do	każdej	z	ośmiu	Umiejętności	danej	Profesji.	Ci	izolacjonistyczni	idioci	zasługują	na
wszystko,	co	ich	spotyka	i	spotka.	224eskapadami,	wraz	z	pełnym	asortymentem	opcji	do	Cuda	Rhyi...............................................	Efekty	Statusu2.	164	Inne	Panteony.........................................	Uczeń	Aptekarza	6	do	10	11	do	15	25	102.	Marynarka	Wojennapatroluje	szerokie	nurty	głównych	rzek,	a	Straż	Rzeczna	teoretycznie	zapewnia	ochronę	na
pozostałych,	ale	bywa,	że	mijająmiesiące,	zanim	duże	drogi	wodne	uświadczą	choćby	śladu	imperialnej	pieczy.	regiment	pieszy	z	Wolfenburgastacjonujący	w	KhyprzeKsięstwa	Graniczn~e32.	Część	Strażni-	udział	w	dochodzeniu,	po	prostu	wykonują	swoją	pracę.	Twój	Mistrz	poniżej,	by	pomóc	w	wyborze,	a	także	by	uzmysłowić	graczom,Gry	również
może	mieć	jakiś	plan	co	do	kampanii,	wtedy	tym	bar-	jak	dana	rasa	patrzy	na	inne.	Terazzaś	jest	jego	bóstwem	opiekuńcz~ym.	156	RELIGIE	I	WIARA	wiedzy.	Kazania	Kultu	Sigmaragłoszą,	że	Sigmar	był	kuszony	i	zdradzony	przez	złych	czarowników.	–	Sieben	Dietmund,	oskarżony	o	zdradę	i	okazywanie	pogardySzpiedzy	to	śmiali	(lub	lekkomyślni)
osobnicy,	którzy	w	tajemnicy	zbie-	Szpiegów	można	znaleźć	w	całym	Starym	Świecie.	Zapewne.	Elfy	z	kolei	wydają	się	w	ogóle	nie	starzećNiziołki	chętnie	chlubią	się	swymi	osiągnięciami	i	niektórzy	i	znane	są	z	tego,	że	mogą	żyć	nawet	ponad	tysiąc	lat.	W	kręgach	dworskich	nie	brakuje	intryg	–	list	do	Dostojnego	Kanclerzai	wybór	tej	kariery	to
ryzykowna	decyzja,	a	zagrożenie	rośnie	wraz	od	Ambasador	Willemijny	von	Kotzdamze	wspinaniem	się	po	drabinie	władzy.	112dla	pożytku	Twojego	i	całej	drużyny!	Mieszczanie.............................................................	Patrolujesz	drogi	rzeczne,	ścigając	tych,	swoją	uczciwość?	Przez	chwilęChoć	wydaje	się	to	stać	w	sprzeczności	z	tymi	praktykami,
niejeden	mieszkałem	z	jednym	z	ich	licznych	klanów.	Aby	móc	legalnie	rzucać	czary	w	Imperium,	pobierane	nauki.	Niczego	nie	zobaczy,	dopóki	pojedynek	nie	dobiegnie	końcaniebezpieczny	i	niektórzy	uczniowie	zostają	okaleczeni	lub	zdobywa-	w	ten	czy	inny	sposób.ją	blizny	na	całe	życie.	uderzać.	Jeśli	nowe	zestawienie	cię	satysfakcjonuje,	nie	są	po
prostu	widoczne	na	pierwszy	rzut	oka.	prawdziwie	oddany	~Z	przykrością	muszę	donieść,	że	nieszczęsna	siostra	Bart~alin,	zakonnica	wyznaczona	do	tego	ważnego	zadania,	przekroczyła	Br~amę	Morra,	gdy	naszawi	pyapsrkauwdaneogdoduapliałdak~suię.	333	Koszty	Utrzymania.........................................	Pod	wieloma	względami,	my,	uwiązani	do
pulpitów	skrybowie,	jakkolwiek	niezachwianie	wypełniamy	naszą	służbęwobec	Jego	Wysokości	Imperatora	Karla-Franza	I,	prawdziwie	zazdrościmy	tego	życia	w	wiejskiej	idylli.Z	dala	od	arystokratycznych	dworów	wieśniacy	niestrudzenie	pracują	na	roli.	331XIPRZEWODNIK	KONSUMENTA	Najmici................................................................	Albo
Kemperbad?Jesteś	osobą	szybką	i	zwinną.	Średnia	długość	życia	dla	ludzi	wynosi	60	lat,	120	dla	niziołków	i	200	dla	krasnoludów.	Są	przed	rozpoczęciem	bieżącej	Profesji.one	podane	w	jego	opisie.	202	Mroczna	Magia.......................................	217	Tradycja	Życia.........................................	Mistrzowie	Ziołolecznictwa	legendarna.	315
Szczurogry........................................................337	Olbrzymie	szczury............................................	Łączy	ich	to,	że	mogą	wywal-	połączenie	ma	sens	–	witaj,	przygodo!czyć	sobie	zaszczyty,	jeśli	pożyją	wystarczająco	długo.	Ta	butelka	wygląda	tak,	jakby	została	wydmuchana	przez	lufę	muszkietuRzemieślnicy	wytwarzają	różne	towary,	od	artykułów
codziennej	hochlandzkiego.	Ich	patrole	opłacane	są	dzięki	systemowi	podat-	Niech	cię	Taal	prowadzi	–	powiedziała.	A	lot	of	Cubicle	7’s	effort	though	has	been	taken	up	with	the	release	of	a	revised	Enemy	Within	campaign.	niu	Bohatera	Motywacja	wykorzystywana	jest	do	odzyskiwania	tymczasowych	punktów	Determinacji.	ZastraszanieW	większości
przypadków	osoby	na	wyższym	Poziomie	Statusudostają	premię	+10	do	Testów	Charyzmy,	gdy	starają	się	wpływać	Jeśli	masz	wyższy	Status	niż	cel	Zastraszania,	zwykle	otrzymujeszna	osoby	stojące	niżej	w	hierarchii.	Czy	nadzieja	na	lepsze	minową	dla	drużyny.	Są	oniw	stanie	wykorzystać	nadzieje	i	lęki	swoich	klientów	oraz	wygłaszać	–	Sylvestr
Jutzenbach,	szlachcic	z	Ostermarkuprzepowiednie	na	tyle	konkretne,	aby	wydawały	się	wiarygodne.	Co	więcej,	ponieważ	popyt	na	ich	rozliczne	umiejętnościbicia	celu.	Cubicle	7	have	released	PDFs	of	all	the	old	WFRP	1st	and	2nd	edition	books	on	DriveThruRPG.Warhammer	Fantasy	Roleplay	Starter	SetRough	Nights	&	Hard	DaysAdventures	Afoot	in
the	Reikland	–	a	selection	of	free	adventure	prompts.Enemy	Within	campaign	(links	to	a	page	for	the	campaign	and	then	to	each	adventure)Ubersreik	Adventures	(links	to	a	page	listing	the	component	adventures)Ubersreik	Adventures	IINight	of	BloodAs	you	can	see	this	page	is	a	work	in	progress	–	I	will	be	adding	links	and	content	in	as	I	create	each
page.	56	do	60	61	do	65	90	60Rozwijanie	Profesji	66	do	70	ponad	70	120	80Profesja	decyduje	o	tym,	w	jaki	sposób	twój	Bohater	będziesię	rozwijał	dzięki	zdobywaniu	doświadczenia.	Tacy	Słuchaj,	jeśli	darujemy	życie	załodze,	powiedzą	strażnikom,	gdzie	działa-łupieżcy	zastawiają	przemyślne	pułapki	i	wysyłają	dezorientujące	sy-	my,	więc	jedynym
rozsądnym	wyjściem	jest	zabicie	ich	wszystkich.gnały,	ściągając	niebaczne	łodzie	rzeczne	na	piaszczyste	brzegi	i	skały.Potem	plądrują	wrak,	nie	zważając	na	protesty	ocalałej	załogi.	Po	co?	Mają	dostęp	dotajnych	i	poufnych	informacji.	Jakby	od	każdej	transakcji	zależały	losy	świata.”	–	Dorothea	Taalenstein,	handlarka	z	Kemperbadu	O	leśnych	elfach
„Elfy	z	lasu,	powiadasz?	Bywa	jednak,	że	któreś	z	nich	zostaje	wysłane	do	Kolegiów	–	jako	ofiara	czy	może	szpieg,	kto	to	wie?	Czy	możeczłonkowie	otrzymują	premię	50	PD,	a	pod	koniec	sesji	drużyna	wyrzucono	cię	z	domu,	gdzieś	przygarnięto	albo	wychowanowybiera	nową	Ambicję.	Artystka	obdarzona	wyjątkowym	talentem	muzycznym,	Vladimira
Tcha-Najczęściej	spotykanymi	Kuglarzami	są	niezmienni	ulubieńcy	pu-	ikofiev,	objeżdżała	dwory	Imperium,	wykonując	własne	kompozycje	przedbliczności,	tacy	jak	błazny,	pieśniarze,	aktorzy,	muzycy,	akrobaci,	tan-	wielkimi	i	możnymi.	Pracy	wachtach	trwających	nawet	miesiąc,	ale	oznacza	to	także,	że	mają	paro-na	wodzie	zawsze	jest	aż	za	dużo,	więc



Strażnicy	skupiają	się	na	poważ-	miesięczne	wolne.	Pewnie	zabrały	je	złośliwe	skrzaty.	Do	takich	pomniejszych	królestw,	które	Imperator	przytulił	do	swej	ojcowskiej	piersi,	wlicza	się,dawniej	potężne,	morskie	elfy,	barbarzyńskich	Kislevczyków	ze	wschodu	i	krótkowzrocznych	mieszkańców	Jałowej	Krainy,	którzy	niemogliby	przetrwać	bez	jedzenia
szczodrze	im	przez	nas	dostarczanego.	Zdolny	Szpieg	dobrze	zarabia,	ale	odejściez	tej	pracy	bywa	niebezpieczniejsze	niż	sama	praca.	No,	chyba	żeby	policzyć	kapłana	Morra,	który	za	trzy	pensydokiem	są	podróżujące	tabory	Strzygan.	Profe-	Wędrowcy:	To	ludzie	szlaku,	którzy	zarabiają	na	życie	na	dro-sje:	Aptekarz,	Czarodziej,	Inżynier,	Kapłan,
Lekarz,	Mniszka,	gach,	podróżując	daleko	poza	swoje	rodzinne	miasta	i	wioski.Prawnik,	Uczony.	205	Odpychanie	Wiatrów	Magii...................	niska	osoba	przedstawia	się	Na	końcu	imienia	krasnoluda	znajduje	się	nazwa	jego	klanu	(za-jako	Lang	(Wysoki).	Jeśli	coś	niepokojącegopokój.	–	Kurtis	Schwarz,	ZielarzMedykamenty	z	aptek	są	drogie	i	trudno
dostępne	w	zaściankach	Dysponujący	wiedzą	o	maściach	i	miksturach	Zielarze	z	łatwościąReiklandu,	dlatego	wieśniacy	polegają	na	leczniczej	mocy	roślin,	znajdą	miejsce	w	grupie	podróżnych	lub	najemników.	Przybędę	niezwłocznie.	•	Przygody:	Kilka	podpowiedzi	i	wskazówek,	w	jaki	sposób	osoby	wykonujące	daną	Profesję	mogą	znaleźć	się	na	szlaku
przygody.	Podczas	śledztw	Szpiedzy	często	wikłająatut	dla	każdego,	kto	pragnie	posiąść	wiedzę	o	aktywności	przeciwnika.	Otrzymu-jesz	5	punktów	Rozwinięć,	które	możesz	dowolnie	rozdzielićmiędzy	te	trzy	Cechy.	Większość	daniem	jest	ściganie	winowajców.	skandalicznego.Jako	wygadany	emisariusz	podróżujesz	po	świecie,	negocjując	korzystne	–
Odmar	Horst,	Poseł	Gildii	Kupieckiejpakty	i	traktaty.	Zazwyczaj	o	utrzy-	Dołączając	do	drużyn	poszukiwaczy	przygód,	Strażnicy	z	zasadamimywanie	Pokoju	Imperatora	dba	lokalna	Armia	Prowincji,	która	mogą	walczyć	o	sprawiedliwość	na	własnych	warunkach.	Żywotność	jest	wyliczanaNazwa	PC	Zasięg	Cel	Czas	trwania	Efekt	na	podstawie	poziomów
Cech	i	Talentów.	niego	proch	i	pociski.Normalnie	nie	można	kupować	za	PD	Talentów	Wyposażenie	określa,	w	jaki	sposób	postrzegana	jestniedostępnych	dla	danej	Profesji,	aczkolwiek	Zajęcia	osoba	danej	profesji.	W	tabeli	należy	zapisać	wszelkie	infor-	macje	o	pancerzu,	a	także	zanotować	Punkty	Pancerza	na	każdej	lokacji	trafienia.	z	ludźmi).	W
dużych	powodów,	by	podążać	za	tokiem	dochodzenia	i	przygody,	o	ile	wy-ośrodkach	niektórzy	pływają	także	na	gondolach	rzecznych	i	jachtach	darzenia	rozgrywają	się	na	rzece	lub	w	jej	pobliżu.	Klasę	i	Profesję	można	po	prostu	wybrać	spośród	wariantów	po-	niżej	i	zapisać	je	na	Karcie	Postaci,	a	następnie	przejść	do	kroku	3.	Zaznacz	je	właśnie	jako
Rozwinięcia	naKarcie	Postaci.	W	ostatnich	fazach	Wojny	o	Brodę	większość	elfów	wycofała	się	ze	Starego	Świata,	a	niewielka	grupa	tych,	które	zdecydowały	się	zo-	stać,	wycofała	się	w	głąb	magicznych	lasów,	które	teraz	są	ich	domem.	Ich	działania	są	ryzykowne.	Jest	ich	tam	praw-czyny.	Jedni	to	rzekomo	dobroczynni	guślarze	i	jasnow~idze,	inni
należądo	groźnych	tradycji,	które	ryzykują	duszami	swych	uczniów,	a	są	też	zaślepieni	mocą	głupcy,	jak	nekromanci	i	demonolodzy.	Czym	zajmują	się	twoi	rodzice?	Poświęcacie	się	rozmowom	lub	debatom?	Pamiętaj	jednak,WW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	że	skaveny	zwykle	zabijają	skrytobójczo	każdego,	kto	szerzy	pogłoski	o	ich	istnieniu.
132Świecie.	Talenty:	Mały,	Odporność	na	Chaos,	Widzenie	w	Ciemności,	Wyczulony	Zmysł	(smak),	2	losowe	Talenty	Podobnie	jak	w	przypadku	Cech,	Rozwinięcia	Umiejętności	odzwierciedlają	trening.	Warto	się	również	zastanowić	nad	tym,	skąd	członkowie	druży-	ny	się	znają.	Hmm,	człowiek,	elf	leśny,	elf	wysoki,	krasnolud,	niziołek	czy	wiecie,	gdzie
jest	Hochplatz?	SCHEMAT	ROZWOJU	APTEKARZAWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	h	hhŚcieżka	Profesjih	Uczeń	Aptekarza	–	Brąz	3Umiejętności:	Język	(Klasyczny),	Leczenie,	Mocna	Głowa,Rzemiosło	(Aptekarstwo),	Rzemiosło	(Truciciel),	Wiedza(Chemia),	Wiedza	(Medycyna),	Wiedza	(Rośliny)Talenty:	Czytanie/Pisanie,	Etykieta	(Uczeni),
PrzyrządzanieMikstur,	Wytwórca	(Aptekarz)Wyposażenie:	Księga	(Pusta),	Mikstura	Lecznicza,Moździerz	z	Tłuczkiem,	Skórzany	Kaftan	Aptekarz	–	Srebro	1Umiejętności:	Charyzma,	Język	(Gildii),	Percepcja,	Plotko-wanie,	Targowanie,	Wiedza	(Nauka)Talenty:	Aptekarz,	Etykieta	(Członkowie	Cechu),	Przestęp-ca,	Żyłka	HandlowaWyposażenie:	Licencja
Cechu	Aptekarzy,	Narzędzia	Pracy(Aptekarza)	Mistrz	Aptekarski	–	Srebro	3Umiejętności:	Badania	Naukowe,	Dowodzenie,	Intuicja,Sekretne	Znaki	(Cechu)Talenty:	Błyskotliwość,	Mistrz	Rzemiosła	(Aptekarz),	MólKsiążkowy,	Odporny	na	(Trucizny)Wyposażenie:	Książka	(Aptekarstwo),	Uczeń,Warsztat	Główny	Aptekarz	–	Złoto	1Umiejętności:	Jeździectwo
(Konie),	ZastraszanieTalenty:	Mistrz	Rzemiosła	(Truciciel),	Wyczulony	Zmysł(Smak),	Zimna	Krew,	Znawca	(Aptekarstwo)Wyposażenie:	Duży	Warsztat,	Przywilej	od	Władcy	53III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY	CZARODZIEJ	Nie	obchodzi	mnie,	jakie	obietnice	składają	ani	do	których	Kolegiów	nale-	żą.	i	chcesz,	by	reprezentowała	ona
doświadczonego	strzelcaRozwój	Cech	i	UmiejętnoÊci	poza	Profesją	kosztuje	z	Reiklandzkiej	Armii	Państwowej,	możesz	zdecydować	siędwa	razy	więcej	PD,	niż	podano	w	tabeli	Koszt	na	modyfikację	wymaganego	Wyposażenia,	aby	włączyć	doRozwoju	Cech	i	UmiejętnoÊci	w	PD.	Często	zmusze-Wielu	Szpiegów	poświęca	miesiące,	a	nawet	lata	na
budowanie	niepo-	ni	są	do	ucieczki,	gdy	ich	tożsamość	lub	powiązania	zostaną	odkryte.zornej	tożsamości,	utrzymując	powiązania	z	jedną	lub	kilkoma	grupami	Ci	osobnicy	wykorzystują	swoje	umiejętności,	by	maskować	prawdzi-albo	indywidualnymi	osobami.	Woźnice	często	zaczynają	jako	Forysie,	–	Stelle	Grabbe,	kupiecktórzy	dosiadają	wiodącego
konia	w	zaprzęgu	bez	względu	na	pogo-dę.	Jej	cichy	głos	brzmiał	twardo	jak	stal,	gdy	wołała,	gdzie	należydokąd	cię	to	zaprowadzi.	Spra-nie	przeszli	oficjalnego	szkolenia.	Tak	samo	oznaczenie	„(Lokalne)”	oznacza,	jak	Verena	i	Sigmar)	są	jednakowo	atrakcyjne	dla	że	możesz	wybrać	jedną	z	opcji	danego	Talentu	lub	wszystkich.	ne	w	jeden	lub	dwa	dni	w
tygodniu.	Lekkie	tarcia	wewnątrz	drużyny	mogą	przynieść	sporo	zabawy,	ale	należy	pilnować,	żeby	Bohaterowie	nie	rzucali	się	so-•	Zniszczenie	reputacji	miłosnego	rywala.	180	The	Cult	of	Verena,	Tradycja	Metalu......................................	Niegdyś	Guślarze	byli	czątkiem	wszelkiego	rodzaju	niebezpieczeństw	i	przygód.	To	straszni	ludzie.i	wykonywanie
woli	Sigmara.	Docierasz	głęboko,	do	samegosedna	każdej	zbrodni	i	znajdujesz	odpowiedzi.	Masz	teraz	przed	sobą	wyniki	3	rzu-	tów.	OznaczaŚwieccy	Łowcy	Czarownic	bywają	zatrudniani	przez	rządy	prowin-	to	także	większe	przygody.	Ale	Bessi	to	nic	przy	krasnoludach.	Chcę	przez	to	powiedzieć,	żebyś	płacił	dokerom	należycie	–	a	jeślinych	przez
cechy.	Poniższaświęca	się	tyle	samo	czasu	i	miejsca	w	sercu.	W	rzadkich	przypadkach	plaga	szkodników	zalewa	całe	miasta.Później	trzeba	je	odbijać	z	pomocą	Tępicieli.	Są	zblazowani,	aroganccy	i	zapewne	straceni	dla	Atharti.	Zamożność	postaci	zapisywana	jest	w	brązowych	pensach,	srebrnych	szylingach	ZAMOŻNOŚĆ	Broń	ŻYWOTNOŚĆ	i,	jeśli
postać	jest	naprawdę	bogata,	złotych	P	Pancerz	koronach.	Biedniejsi	Uczeni	pra-	potrzebują	funduszy	na	kontynuowanie	swoich	badań.	Wybierając	sięw	podróż	z	dala	od	głównych	szlaków	kupieckich,	należy	mieć	na	uwadze,	że	tamtejsze	drogi	nie	są	tak	dobrze	utrzymane,	a	na	niektórychujrzenie	strażnika	graniczy	z	cudem.	Mogą	nawetków	woli
siedzieć	w	bezpiecznych,	umocnionych	stacjach	mytniczych	dostać	dodatkowe	wynagrodzenie	za	poświęcony	czas,	zwłaszcza	jeślizamiast	dbać	o	ochronę	dróg.	Czy	mogę	zasugerować	odwiedzenie	aptekarza?	293	Bestie	Bagienne................................................	SCHEMAT	ROZWOJU	AGITATORAWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	h	hhŚcieżka	Profesjih
Pamflecista	–	Brąz	1Umiejętności:	Charyzma,	Mocna	Głowa,	Plotkowanie,Przekupstwo,	Rzemiosło	(Drukarstwo),	Sztuka	(Pisarstwo),Targowanie,	Wiedza	(Polityka)Talenty:	Czytanie/Pisanie,	Gadanina,	Naciągacz,	TowarzyskiWyposażenie:	Młotek	i	Gwoździe,	Plik	Ulotek,	Zestaw	doPisania	Agitator	–	Brąz	2Umiejętności:	Dowodzenie,	Hazard,	Intuicja,
Opanowanie,Unik,	Występy	(Gawędziarstwo)Talenty:	Mówca,	Porywająca	Gorliwość,	Przekonujący,UlicznikWyposażenie:	Skórzana	Kurta	Podżegacz	–	Brąz	3Umiejętności:	Atletyka,	Broń	Biała	(Bijatyka),	Percepcja,ZastraszanieTalenty:	Chodu!,	Cios	Poniżej	Pasa,	Gładkie	Słówka,Zejście	z	LiniiWyposażenie:	Broń	Ręczna,	Pomocny	Pamflecista	Demagog
–	Brąz	5Umiejętności:	Jeździectwo	(Konie),	Wiedza	(Heraldyka)Talenty:	Charyzmatyczny,	Etykieta	(Dowolna	Grupa),Intrygant,	KrasomówstwoWyposażenie:	Imponujący	Kapelusz,	Patron,	Prasa	Drukar-ska,	Trzech	Pamflecistów	61III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY	KUPIEC	Skoro	Nuln	pragnie	wojny	handlowej,	niech	tak	będzie.	Mimo	wszystko
nawet	ci,	których	obarczono	nadzorowaniemsiadłości,	a	przynajmniej	zapobiegają	jej	podupadnięciu.	Usilnie	zachęca	się	ich,	by	poddawali	próbie	swoje	umiejęt-diów	Uczniowie	stają	się	Czarodziejami	i	służą	Imperium.	52KLASY	I	PROFESJE	–	UCZENI	III	APTEKARZ	Wypatruj	tego	znaku:	biały	moździerz	z	czarnym	tłuczkiem.	Przeniesiemy	co-	kolwiek,
jeśli	pieniądz	jest	dobry.	132informacje,	jak	wykorzystywać	doświadczenie	Chłop.................................................................	alternatywne	sposoby	jej	wykorzystania.	W	miarę	postępu	Ścieżka	Profesji	Statusgry	Bohater	wykupi	Rozwinięcia	(patrz:	strona35),	które	są	dowodem	zdobywania	doświadcze-	•Wiek	Wzrost	Włosy	Oczynia	i	rozwijania	się	postaci.
Doradcy	mogąże	ktoś	taki	będzie	im	mówił	to,	czego	nikt	inny	nie	ośmieli	się	po-	kontaktować	się	z	ludźmi	różnych	klas,	włącznie	z	tymi,	do	którychwiedzieć.	Dziesięciościenne	kostki	zazwyczaj	mają	lub	odjęcie	liczby.	©	Copyright	Copernicus	Corporation	2019.	Ponadto	w	większych	miastach	i	miasteczkach	często	urządzane	są	sądy
doraźneprowadzone	przez	kapitanów	straży,	którzy	rozsądzają	polecone	ich	uwadze	sprawy,	wyznaczając	kary	pieniężne	w	wysokości	szylinga	lubdwóch	za	większość	występków.	Bywa	też,	że	pomagają	nowego,	może	sobie	zrobić	przerwę	zimą,	gdy	większość	usług	trans-przestępcom	w	ucieczkach	z	miejsca	napadu.	331to	możesz	wybrać	i	kupić,	o	ile
stać	cię	na	takie	XIIBESTIARIUSZ	Ungory.............................................................332luksusy!	Minotaury.........................................................332	Wszelkiego	rodzaju	paskudne	stwory,	na	które	Szamani	Rykowców..........................................332Pieniądze..............................................................	Wojownicy	pochodzą	z	różnych	warstw,	zarówno	pomyśle	z	MG,
jeśli	zgodzicie	się,	że	to	niestandardoweo	niskim,	jak	i	wysokim	Statusie.	Dobrze	umiejscowiony	Szpieg	to	minentnym	organizacjom.	A	wiele	można	powiedzieć	o	osobie	po	tym,	z	kim	się	zadaje	i	z	kim	trzy-8)	TCHNIJ	ŻYCIE	W	BOHATERA:	ma	sztamę.	225wyboru.	Uczeni	mogą	stanowić	przeciwwagę	dla	gwałtownych	i	wojowni-	czych	bohaterów,	którzy
rozwiązują	każdy	problem	za	pomocą	mie-	SCHEMAT	ROZWOJU	UCZONEGO	cza.	SCHEMAT	ROZWOJU	SŁUŻĄCEGOWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogdhh	hŚcieżka	Profesjih	Posługacz	–	Srebro	1Umiejętności:	Atletyka,	Intuicja,	Odporność,	Percepcja,	Po-wożenie,	Skradanie	(Dowolne),	Unik,	WspinaczkaTalenty:	Krzepki,	Mocne	Plecy,	Niegodny	Uwagi,
Odpor-ność	PsychicznaWyposażenie:	Szczotka	do	Podłogi	Służący	–	Srebro	3Umiejętności:	Hazard,	Mocna	Głowa,	Opieka	nad	Zwierzę-tami,	Plotkowanie,	Targowanie,	WycenaTalenty:	Cień,	Dobrze	Przygotowany,	Etykieta	(Słudzy),WytrwałyWyposażenie:	Liberia	Lokaj	–	Srebro	5Umiejętności:	Charyzma,	Wiedza	(Lokalna),	ZastraszanieTalenty:
Charyzmatyczny,	Defraudant,	Odporny	na	(Truci-zny),	PomocnyWyposażenie:	Lampa	Oliwna,	Lampa	Sztormowa,	LiberiaDobrej	Jakości,	Pudełko	na	Hubkę	i	Krzesiwo	Ochmistrz	–	Złoto	1Umiejętności:	Broń	Biała	(Podstawowa),	DowodzenieTalenty:	Błyskotliwość,	Czytanie/Pisanie,	Etykieta	(Dowol-na	Grupa),	NumizmatykaWyposażenie:	Broń	Ręczna,
Dobre	Ubranie,	Służący	73III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY	SZLACHCIC	Wszyscy	myślą,	że	szlachta	ma	łatwo,	ale	to	zdradzieckie	życie,	w	którym	zawsze	stoi	się	komuś	na	drodze.	To	pozostawia	jedynie	dwa	możliwesności,	zaginionych	osób	lub	morderstw.	118	Szpieg.................................................................	188	Gniew
Bogów.........................................	Mieszczanie	stanowią	część	rosnącej	klasy	obywateli,	którzy	mają	doMieszczanie	znajdują	pracę	w	ciągle	rosnących	ośrodkach	handlu	i	rze-	dyspozycji	zarówno	czas,	jak	i	pieniądze.	Podczas	gdy	wielu	Kapłanów	przypisanych	jest	do	kon-	wielu	dni.	225	Cuda	Sigmara.........................................	208	Lista
Zaklęć.................................................	Większość	należy	do	niskich	klas	społecznych,	ale	niektórzy	potrafią	uzyskać	wysoki	Status	–	jeśli	będą	wytrwali.	To	prawdziwe	arcydzieła	dawnej	inżynierii,	które	niegdyś	łączyły	tętniące	życiem	krasnoludzkie	osady,	h	hh	forty	i	tereny	uprawne.Ścieżka	Profesjih	Student	Inżynierii	–	Brąz	4Umiejętności:	Broń
Zasięgowa	(Prochowa),	Język	(Kla-syczny),	Mocna	Głowa,	Odporność,	Opanowanie,	Percepcja,Rzemiosło	(Inżynier),Wiedza	(Inżynier)Talenty:	Artylerzysta,	Czytanie/Pisanie,	Talent	Artystyczny,Złota	RączkaWyposażenie:	Księga	(Inżynieria),	Młot	i	Gwoździe	Inżynier	–	Srebro	2Umiejętności:	Badania	Naukowe,	Broń	Zasięgowa	(Ekspery-mentalna),	Język
(Gildii),	Nawigacja,	Powożenie,	UnikTalenty:	Wytwórca	(Inżynier),	Etykieta	(Członkowie	Gil-dii),	Strzelec	Wyborowy,	Wyczucie	KierunkuWyposażenie:	Licencja	Gildii	Inżynierów,	NarzędziaPracy	(Inżyniera)	Mistrz	Inżynierii	–	Srebro	4Umiejętności:	Dowodzenie,	Jeździectwo	(Konie),Język	(Khazalid),	Sekretne	Znaki	(Gildii)Talenty:	Etykieta	(Uczeni),
Geniusz	Arytmetyczny,Mistrz	Rzemiosła	(Inżynieria),	SnajperWyposażenie:	Warsztat	Inżynier	Dyplomowany	–	Złoto	2Umiejętności:	Język	(Dowolny),	Wiedza	(Dowolna)Talenty:	Arcydzieło,	Niewzruszony,	Szybkie	Przeładowanie,Znawca	(Inżynieria)Wyposażenie:	Biblioteka	(Inżyniera),	Doskonałe	NarzędziaPracy	(Inżyniera),	Duży	Warsztat	(Inżyniera),
Licencja	Cechu	55III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY	KAPŁAN	Gdy	szukam	dobrej	porady,	wybieram	się	do	kapłana	Vereny.	Nieoficjalne	daniny	pobierają	także	bandyci	i	gangi	każącesobie	płacić	„za	ochronę”.	163	Magia	Elfów...........................................	Nie-i	sposobów	leczenia	często	różnią	się	w	poszczególnych	wioskach.	Jeśli	MG	się	zgodzi,
podczas	gry	możesz	spędzisz	tydzień,	pracu-	jąc	w	swojej	Profesji,	o	ile	znajdujesz	się	w	miejscu,	w	którym	jest	to	możliwe	(trudno	być	Strażnikiem	pośrodku	pustkowia).	Uwaga,	w	tym	przypadku	wynik	„0”	na	kostce	odczytujemy	zawsze	właśnie	jako	zero!	Zatem	rzut	1	na	kostce	dziesiątek	i	4	na	kostce	jedności	daje	wynik	14,	a	rzut	4	i	2	oznacza	42.
Opisuje	two-	Wodniacy:	strona	93je	wyszkolenie,	pozycję	społeczną	i	perspektywy	na	przyszłość.	opowiadają	wędrowni	domokrążcy	oraz	Strzyganie	i	które	podsycają	w	młodych	chęć	ucieczki,	mają	niewiele	wspólnego	z	surową	rzeczy-	SCHEMAT	ROZWOJU	CHŁOPA	wistością	życia	w	Imperium.	Ponadto	błogosławieństwa	i	cuda
Eter..............................................................	Stanowią	oni	odmianę	od	towarzyszącej	im	ponurej	–	Hoelistor	Arceye,	czarodziej	z	Sapheryreszty	elfów,	podążających	ścieżką	wojownika.	77	Lista	Talentów........................................	Jeśli	MG	się	zgodzi,	dopisz	je	jako	SKOŃCZONE!właściwość	w	sekcji	Psychologia	(patrz:	strona	190).	posiadania	imion	i
przydomka.	47III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY	ROZWÓJ	POZA	PROFESJĄ	ZASADA	OPCJONALNA:	WYBÓR	WŁASNEGO	WYPOSAŻENIAWcześniej	czy	później	Bohaterowie	będą	chcieli	rozwinąćCechy	i	Umiejętności,	które	nie	zostały	wymienione	w	ich	Wyposażenie	wymienione	w	każdej	Profesji	należy	trakto-Profesjach.	299
Trolle................................................................324	Góry,	Wzgórza	i	Vorbergland..........................267	Pancerze................................................................	Co	ty	na	to?	Guślarz	zazwyczaj	jako	pierwszy	zauważa	niepokojący	stan	mocyŁowcy	czarownic	nazywają	„guślarzami”	wszelkich	nieuprawnionych	nadnaturalnych.	Czy	jest	uczci-w	próbie	walki.	Ich
zasięg	zwiększa	jeszczerozległa	sieć	kanałów.	Profesje:Mieszczanie:	To	zazwyczaj	praworządni	mieszkańcy	grodów	Biczownik,	Domokrążca,	Kuglarz,	Łowca	Czarownic,	ŁowczyniImperium,	którzy	żyją	i	pracują	zarówno	w	wielkich	miastach,	Nagród,	Posłaniec,	Strażnik	Dróg,	Woźnica.jak	i	małych	miasteczkach	Reiklandu.	Zamiast	tego	zawierane	są
porozumienia,	oskarżenia	zostają	wycofane,	a	problemy	znikają.	Elfy	korzystają	ze	specjalnej	dyspensy	za	swój	udział	w	założeniu	Kolegiów,	ale	oczywiście	także	musząsię	w	nich	zarejestrować.	Jeśli	nadal	czujesz,	że	coś	można	by	poprawić,	przejdź	do	Kroku	3.Cechy	Krok	3:	Jeśli	wartości	Cech	nadal	ci	nie	odpowiadają,	albo	rzuć	jesz-Te	dziesięć	Cech
wykorzystuje	się	w	Testach	(patrz:	Rozdział	5:	cze	raz,	zamieniając	poprzednie	wyniki	rzutów	(tym	razem	bez	pre-Zasady),	by	ustalić,	czy	dana	czynność	się	powiodła,	czy	nie.	Jego	brat	Heinrich	zakłada	stare	ubrania,	chowa	swoje	Na	przykład:	większość	żebraków	zajmuje	Poziom	Brąz,	dworskie	szaty	pod	łóżkiem	i	zachowuje	się	jak	bezimienny
włóczykij.	Warhammer	Fantasy	Roleplay	i	Stary	Świat	to	fenomen	trwa-Następnie	Gracze	powinni	przejrzeć	kilka	kolejnych	rozdziałów,	by	jący	już	ponad	30	lat.	Co?	Bardzo	emocjonalne.	Wjeżdża	do	wsi	na	pieczołowicie	wy-	Żebractwo	często	przynosi	najlepsze	efekty,	gdy	jego	czesanym	koniu,	zatrzymując	się	co	chwila,	by	prywatny	herold	ogłosił
celem	są	osoby	usytuowane	tuż	powyżej	zajmowanej	przez	wszystkim	jego	przybycie.	Nawet	gdywód	jest	najgorszy.	Oznacza	to,	że	zamieszkujący	jeFlisacy	są	nieco	bardziej	tolerancyjni	i	zróżnicowani.	Status	i	Zarabianie	Twój	Status	jest	bezpośrednio	powiązany	z	tym,	ile	pieniędzy	za-	rabiasz,	gdy	wykonujesz	pracę.	Za	to	nam	nie	płacą.	Pancerz	jest
niezwykle	ważny	w	utrzymywaniu	i	spiskami	Mrocznych	Potęg,	możesz	zyskać	Punkty	Zepsucia	postaci	przy	życiu,	ponieważ	zmniejsza	liczbę	otrzymanych	(strona	182).	Nowi	Gracze	powinni	zacząć	od	przej-	Zestawu	startowego	WFRP.rzenia	dwustronnych	arkuszy	i	przeczytania	listu	przedstawiającegoImperium,	ponieważ	to	jest	właśnie	miejsce,	w
którym	będą	osadzo-	Wasz	Warhammerne	pierwsze	przygody	publikowane	przez	wydawnictwo.	Nie	bez	powodu,	jeśli	bowiem	scowych	Łowców,	którzy	będą	zaopatrywać	maszerujące	wojsko	orazjakiś	intruz	za	bardzo	zbliży	się	do	krain	elfów,	łowcy	szybko	mogą	działać	jako	wsparcie	łucznicze	lub	zwiadowcy.	„Są	bardziej	nieugięte	niż	Dąb	Wieków	i
rozumieją	jedynie	jeden	ar-	gument:	siłę.	Nie	w	bólu.znawców,	którzy	nie	mogą	lub	nie	chcą	odwiedzać	świątyń.	285	Zioła	i	Mikstury....................................................307	Upiorne	Płaczki..............................................	Zbudowano	je,	by	Jego	lud	mógł	skorzystać	na	wyne-	gocjowanych	przez	Niego	przemyślnych	układach	handlowych	i	Jego
dyplomatycznym	geniuszu.	164	Bogowie	Chaosu.....................................	te	wpływy	według	własnej	oceny	sytuacji.Bez	względu	na	to,	co	spowodowało	zmianę	Statusu,	należy	po-święcić	trochę	czasu	na	wyjaśnienie,	co	dokładnie	się	stało	i	jakima	to	wpływ	na	Bohatera.	Zmieniona	została	Profesja.	Wiedzieliśmy,	że	musimy	otworzyć	nasze	drzwi,
nakarmić	ich	i	modlić	się	z	nimi.	górze	biegu	rzeki.	Łodzie	są	użyteczne	niemal	dla	każdego,	dlate-nek	między	targowiskami.	Obejmują	fobie,	wrogość	i	inne	silneNazwa	•	relacje.	Kapłanipowinni	stanowić	żywy	przykład	dogmatów	swojej	religii	–	co	może	–	Sabine	Schmidt,	rybaczkaznaczyć	bardzo	różne	rzeczy	w	zależności	od	bóstwa,	któremu
służą.Arcykapłani	odpowiadają	za	świątynię	i	wszystkich	członków	kul-	Słuchajcie,	nie	ma	się	czego	lękać.	Czy	po-	jętności	i	wykupić	4	Talenty	dostępne	dla	twojego	poziomu	Pro-kazuje	wrogowi	znak	Komety	z	Dwoma	Ogonami	albo	przed	fesji.	Dokładnie	zostało	to	wyjaśnione	w	Rozdziale	4:	UmiejętnoÊci	i	Talenty.	którym	możecie	dostosować	grę	do
własnej	wizji.	Takie	mia-no	często	przechodzi	z	rodziców	na	dzieci,	co	wśród	myślących	Nazwa	klanuprostolinijnie	i	dosłownie	krasnoludów	może	powodować	kon-sternację	i	niezrozumienie,	gdy	np.	Bardzo	się	z	tego	cieszymy	i	chcemy,znaczony	jest	dla	wszystkich.	kowie	na	pewno	wpłynęli	na	ciebie	najbardziej.	A	może	macie	być	zróżnicowaną	grupką
Reikland-czyków,	zmuszanych	siłą	do	służby	potężnemu	magnatowi?	Doświadcze-ni	Zwiadowcy	rzadko	pokazują	się	na	oczy	swoim	pracodawcom.	SCHEMAT	ROZWOJU	DORADCYWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	hhhŚcieżka	Profesjih	Asystent	–	Srebro	2Umiejętności:	Język	(Klasyczny),	Mocna	Głowa,	Odpor-ność,	Percepcja,	Plotkowanie,	Przekupstwo,
Targowanie,Wiedza	(Polityka)Talenty:	Czytanie/Pisanie,	Etykieta	(Dowolna	Grupa),Niegodny	Uwagi,	TowarzyskiWyposażenie:	Zestaw	do	Pisania	Doradca	–	Srebro	4Umiejętności:	Hazard,	Intuicja,	Opanowanie,	Przekonywa-nie,	Wiedza	(Lokalna),	WycenaTalenty:	Gadanina,	Intrygant,	Pomocny,	PrzestępcaWyposażenie:	Liberia	Radca	–	Złoto
1Umiejętności:	Dowodzenie,	Język	(Dowolny),	Wiedza(Dowolna),	Występy	(Gawędziarstwo)Talenty:	Gładkie	Słówka,	Hulaka,	Łapówkarz,	PrzekonującyWyposażenie:	Asystent,	Dobre	Ubranie	Kanclerz	–	Złoto	3Umiejętności:	Jeździectwo	(Konie),Wiedza	(Heraldyka)Talenty:	Charyzmatyczny,	Defraudant,	Szycha,	WładczaPosturaWyposażenie:	Dobry	Strój
Dworski,	Koń	Wierzchowyz	Rzędem,	Zespół	Doradców	i	Asystentów	70KLASY	I	PROFESJE	–	DWORZANIE	III	NAMIESTNIK	Tak,	mój	panie,	diuk	spoczywa	w	łożu	złożony	niemocą	już	od	deka-	dy.	Gotowi	są	–	Wulfrum	Barth,	wieśniaksłużyć	Sigmarowi	do	końca	świata,	w	którego	bliskie	nadejście	wierzą.	292	Potworne	Bestie
Reiklandu....................................	Jeśli	MG	się	na	to	zgodzi,	można	tak	zrobić,	wać	tylko	jako	sugestię.	Duży	Willi	przyszedł	i	mnie	pobił,	a	następnego	dniaktórzy	łamią	prawo	i	sprawiają	problemy.	I	mogęsteczka.	Niektórzy	cyrulicy	nieustannie	poszukują	skuteczniejszychgatymi	kupcami	i	szlachcicami.	Główny	Aptekarz	36	do	40	41	do	45	50
30Wybierając	Profesję	nowego	Bohatera,	zawsze	zaczynasz	od	jej	46	do	50pierwszego	poziomu.	Nie	mogę	pojąć,	dlaczego	ona	ciągle	nalega,	by	zabierać	ze	sobą	tego	prze-Większość	ludzi,	którzy	służą	szlachcie,	pochodzi	z	chłopstwa.	299	Hordy	Zielonoskórych..........................................325	Rzeki,	Kanały	i	Jeziora....................................	krewnionymi,
często	wzbudza	wiele	nieporozumień	wśród	ni-	ziołków,	którzy	chętnie	buchnęliby	Schmidtom	na	jednej	ulicyNiziołki	parę	pieczeni	lub	ciast,	ponieważ	Schmidtowie	z	innej	ulicy	źle	wydali	im	resztę.Imiona	niziołków	składają	się	co	najmniej	z	jednego	imienia	i	na-zwy	klanu,	zwykle	z	mnóstwem	imion	pomiędzy.	Mi-	strzyni	woźniców	je	ostatnia,	ale
zostawcie	dla	niej	najlepsze	kąski.	Jestem	pewien,	człowiek,	elf	leśny,	elf	wysoki,	krasnolud,	niziołek	że	zdołasz	zaaranżować	coś...	46KLASY	I	PROFESJE	IIIPoziomy	Profesji	KOSZT	ROZWOJU	CECH	I	UMIEJĘTNOŚCI	W	PDKażda	Profesja	ma	cztery	poziomy,	z	których	każdy	jest	lepszyod	poprzedniego.	W	tym	przypadku	nie	ma	żadnych	premii	do	PD.
Mam	też	coś	dla	ciebie,	na	uspokojenie	nerwów.Zdolni	botanicy,	którzy	wykorzystują	dary	Rhyi,	aby	przygotowywać	lekina	wiele	dolegliwości.	68	opanować,	wraz	z	omówieniem	ich	przeznaczenia	iDrużyna..............................................................................	220	Tradycja	Nekromancji.............................	w	większości	dużych	miast	i	w	stolicy	Reiklandu
można	znaleźćZ	tego	powodu	są	też	znacznie	bardziej	otwarci,	przyjaźnie	na-	krasnoludzkich	mieszkańców.	Niektórzycują	jako	skrybowie,	czytając	i	pisząc	teksty	dla	innych,	bo	większość	z	nich	szukają	w	mrocznych	zakątkach	świata	zaginionych	tajemnicobywateli	Imperium	jest	niepiśmienna.	Na	tym	poziomie	umieszczonych	zostało	8	Umiejętności	i	4
Brąz	2k10	brązowych	pensów	na	każdy	poziom	StatusuTalenty,	spośród	których	możesz	wybierać.	Każdej	przełęczy	górskiej,	każdego	mostu	rzecznego	oraz	podobnych	istotnych	strategicznie	miejsc	bronią	w	Jego	imieniuniezdobyte	fortece	pełne	wiecznie	czujnych	żołnierzy	Jego	Wysokości.Imperium	otoczone	jest	przez	wrogów.	SCHEMAT	ROZWOJU
RZEMIEŚLNIKAWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogdhh	hŚcieżka	Profesjih	Czeladnik	–	Brąz	2Umiejętności:	Atletyka,	Opanowanie,	Mocna	Głowa,	Unik,Odporność,	Wycena,	Skradanie	(Miasto),	Rzemiosło	(Dowolne)Talenty:	Bardzo	Silny,	Mocne	Plecy,	Talent	Artystyczny,Wytwórca	(Dowolne	Rzemiosło)Wyposażenie:	Kreda,	Skórzany	Kaftan,	k10	Szmat
Rzemieślnik	–	Srebro	1Umiejętności:	Charyzma,	Język	(Cechu),	Percepcja,	Plotko-wanie,	Targowanie,	Wiedza	(Lokalna)Talenty:	Etykieta	(Członkowie	Cechu),	Tragarz,	Zręcz-ny,	Żyłka	HandlowaWyposażenie:	Licencja	Cechu,	Narzędzia	Pracy	Mistrz	Rzemiosła	–	Srebro	3Umiejętności:	Badania	Naukowe,	Dowodzenie,	Intuicja,Sekretne	Znaki
(Cechu)Talenty:	Czytanie/Pisanie,	Mistrz	Rzemiosła	(Dowolne),Wyczulony	Zmysł	(Smak	albo	Dotyk),	Złota	RączkaWyposażenie:	Uczeń,	Warsztat	Mistrz	Cechu	–	Złoto	1Umiejętności:	Przekupstwo,	ZastraszanieTalenty:	Arcydzieło,	Intrygant,	Łapówkarz,	MówcaWyposażenie:	Cech,	Dobre	Ubranie	64KLASY	I	PROFESJE	–	MIESZCZANIE	III	STRAŻNIK
Pojechałam	do	Middenheim,	krainy	Ulryka,	i	co	tam	odkryłam?	Ale	jak	przychodzo	takie,	co	manier	u	stoła	nie	majo,	albo	mnie	zastawe,	noże	i	widylce	buchajo,	no	tego	już	nie	zdzierżam!	Kej	straż	przychodzi,	to	tylko	sie	śmiejo	i	rozkładajo	ryn-	ce,	jakby	nie	wiedzieli,	co	źle	robio.”	–	Stefan	Krause,	karczmarz	ze	Stirgau	O	wysokich	elfach	„Owszem,
handlujemy	z	nimi.	Odzwierciedlają	one	zapisać	także	jej	Obciążenie	(jak	ciężka	jest),	ilenadprzyrodzone	zdolności,	używane,	gdy	postać	czerpie	Obrażeń	zadaje,	a	jeśli	to	broń	dystansowa,	jaki	jestenergię	z	Wiatrów	Magii	lub	w	czasie	próby	wzywa	jej	zasięg.pomoc	swojego	ukochanego	bóstwa.	Zaiste,	uważam,	że	są	wy-	tworne	i	pełne	gracji.	W	ta-
kim	przypadku:	Krok	1:	Rzuć	k100	i	porównaj	wynik	z	Tabelą	Losowej	Klasy	i	Profesji.	260	Zwierzęta	Juczne..............................................	Rumster,	Shortbottom,	Thorncobble.Imiona	niziołków	Szczegóły	fizjonomiiNiziołki	z	dumą	noszą	długie	imiona,	odnalezione	na	ich	ogrom-	Jeśli	chodzi	o	szczegóły	ciała	i	wyglądu,	to	nie	wpływają	one	bez-nych
drzewach	genealogicznych,	ale	rzadko	kiedy	korzysta-	pośrednio	na	przebieg	gry,	można	je	więc	albo	wybrać	z	zakresują	z	nich	poza	wyjątkowo	uroczystymi	sytuacjami.	Są	zapatrzeni	w	przeszłość,	przez	co	nieAsurowie	są	rozdarci	wojną	domową,	choć	nie	jest	to	coś,	o	czym	myślą	o	tym,	co	niesie	przyszłość	i	co	nadchodzi.	98	2WARHAMMER
FANTASY	ROLEPLAYWalka..........................................................	Ta	1k100	Rasawiedza	pomaga	stworzyć	postać,	która	jest	dobrze	dopasowana	do	01-90	Człowiekkampanii	i	którą	po	prostu	przyjemnie	się	gra.	Ze	względu	na	niebezpieczeństwa	czyhające	na	drogach	nie-którzy	Domokrążcy	wolą	prowadzić	stały	stragan	na	rynku	miasta.Często	można	ich
także	spotkać	na	szlakach	pielgrzymich,	na	którychzarabiają,	sprzedając	amulety	i	relikwie	pobożnym.	A	może	masz	już	dzieci?	Niestety	wyrzuca	tylko	1	i	2,	•	Opis:	Jeden	lub	dwa	akapity	opisujące	Profesję	orazco	daje	w	sumie	3	srebrne	szylingi;	najwyraźniej	Gunther	tęgo	pił	podługich	zmianach	i	zostało	mu	niewiele	monet...	Wybór	AmbicjiLudzie	i
krasnoludy	mogą	mieć	bujny	zarost,	który	zazwyczaj	jest	Skonsultuj	wybór	Ambicji	z	Mistrzem	Gry.	318Porady	Ogólne.....................................................	Miejscowi	wysupłują	mone-	przepowiedział	mi	śmierć.	Nic	zatem	dziwnego,	że	na	obszarach,	gdzie	Sigmar	cieszy	się	powszechnączcią,	czarownicy	są	nie	tylko	postrzegani	z	podejrzliwością,	ale	też
oczerniani.	Ale	w	końcu	po	prostuPrzebaczenie	nie	przychodzi	łatwo,	a	jedynie	poprzez	zmagania,	ból	ukryliśmy	się	w	piwnicy	i	czekaliśmy,	aż	sobie	pójdą.	Piloci	Rzeczni	często	wynajmowani	są	przez	majętnych	patronówWielu	Pilotów	Rzecznych	specjalizuje	się	w	jednym,	trudnym	odcinku	jako	płatni	eksperci.	158	Opis	bogów	Starego	Świata	oraz	ich
kultów	i	Fuks	i	Pech..............................................	186	Punkty	Grzechu......................................	Jednakże	niektóre	postacie	mogąkonujące	najgorzej	płatne	zawody,	które	zwykle	nie	wymagają	wykraczać	poza	te	normy,	co	jest	całkiem	dopuszczalne.żadnych	konkretnych	umiejętności.	Onegdaj	zatrzymała	mnie	strażniczka	dróg.	Ponieważ	SCHEMAT
ROZWOJU	POSŁAŃCA	Posłańcy	zwykle	pracują	na	własną	rękę,	dostając	zapłatę	za	każdą	WW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	dostarczoną	przesyłkę,	łatwo	im	rzucić	wszystko,	a	potem	po	powro-	cie	znowu	podjąć	pracę.	51III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAYZarabiając,	wykonuj	Przeciętny	(+20)	Test	Ryzykowny	(patrz:strona	152)	na	Umiejętność
Zarabiania	w	swojej	Profesji	(jest	toUmiejętność	wyróżniona	kursywą	na	pierwszym	poziomie	Profe-sji).	W	ten	sposób	kontrolują	oni	rdzeń	loka~lnych	milicji	wspierających	Armie	Prowincji.	Pogłoski	o	zyskach,	jakie	można	zdobyć	w	dalekich	krainach,	i	opo-Domokrążcy	włóczą	się	od	wioski	do	wioski,	sprzedając	dobra	i	świad-	wieści	bywałych	w
świecie	kupców	zawsze	podsycają	apetyty	ambit-cząc	usługi	takie	jak	ostrzenie	noży,	wykonywanie	napraw	i	podobne.	Zatem	jeśli	ktoś	jest	ranny,	modli	się	do	Shallyi,	Bogini	UzdrawianiaizMwriałocasiesriędzdoiaR;	ghdyyi,łBowogyinsiąŻ~nyiecuiadainPe,łomdnodoślcii.się	do	Taala,	Boga	Zwierząt	i	Dzikich	Miejsc;	a	jeśli	uschną	plony,Jednak	w	Twojej
ojczyźnie	jeden	bóg	wznosi	się	ponad	pozostałymi:	Sigmar.	plątały	się	w	ich	ciernie.	Musisz	zrozumieć,	mój	chłopcze,	że	wino	z	Wurtbadu	ma	swoją	reputację.	Mistrz	Aptekarski	26	do	30	31	do	35	40	204.	Jeśli	tak,	na	Karcie	Postaci	Umiejętności:	Charyzma,	Hazard,	Intuicja,	Język	(Krainy	Zgro-należy	zapisać,	ile	razy	postać	nauczyła	się	danego
Talentu.	Jeśli	masz	taki	sam	Poziom	jak	inna	postać,Wykładowcę	(Uczony,	poziom	3),	co	ma	pokazać,	że	udało	ci	wówczas	masz	od	niej	wyższy	Status,	o	ile	zajmujesz	wyższą	Po-się	uzyskać	pozycję	nauczyciela	na	Uniwersytecie	Altdorfskim.	Sigmarzeitu,	2511	KIDo	mojego	pana,	Lorda	Konrada	von	Sierta,	Barona	Siertui	Kasztelana	Ostergrootsc~h
~Witam	i	pozdrawiam!	W	niniejszym	piśmie	znajdziesz	wezwanie	do	przybycia	i	ogólne	informacje	dotyczące	Imperium,	Twojej	ojczyzny..Nakazano	mi	powiadomić	Cię,	że	Twój	pan	i	ojciec,	Książę	Ottokar	von	Siert,	oficjalnie	uznaje	Twoje	prawo	do	dziedziczenia	jego	ziemii	ty~tułów	na	obszarze	Reiklandu	oraz	nakazuje	Ci	stawić	się	u	jego	boku.	Naj-
prostszym	sposobem	na	stworzenie	elfickiego	imienia	jest	sko-	rzystanie	z	Generatora	imion	elfów.	Zdolni	pracownicy	sąktórym	nie	brak	determinacji,	sprytu	i	szczęścia,	mogą	w	końcu	dorobić	zawsze	poszukiwani	i	po	powrocie	do	domu	praca	najprawdopodobniejsię	własnej	posiadłości	lub	przedsiębiorstwa.	są	sobie	równe.	Clotilda	może	i	wpływają	na
Cechy.	320	Broń......................................................................	However,	if	you	take	a	look	at	the	list	below	there	have	been	quite	a	few.	Niektórzy	twierdzą	nawet,	że	krasnolud	nie	umrzetak	długo,	jak	ma	cel	w	życiu,	chyba	że	zostanie	powalony	w	bitwie.	108List	z	Imperium.......................................................20
Kapłan................................................................56	Wojownicy.............................................................	Halsowali	na	sterburtę,	tak	jak	zapla-	nowaliśmy,	i	utknęli	na	piaszczystej	mieliźnie.	Szczególnie	cenieni	są	prawnicy	szkoleni	przez	kulty	Ve-	uniknięcia	problemów.	Profesje:	Agitator,	Kupiec,	Mieszczka,	Rzemieślnik,	wodnymi,	które	wiją	się	wzdłuż	i
wszerz	całego	Reiklandu,	a	na-Strażnik,	Szczurołap,	Śledczy,	Żebrak.Klasa	Profesja	/	rasa	Ludzie	Krasnoludy	Niziołki	Wysokie	elfy	Leśne	elfyWĘDROWCY	Biczownik	51–52	–	–	–	–WODNIACY	Domokrążca	53	57–58	58–59	–	–	Kuglarz	59–60	60–62	57–59	69–73ŁOTRZYKOWIE	Łowca	Czarownic	54–55	–	–	Łowczyni	Nagród	56	–	–	60–62	74–75WOJOWNICY
Posłaniec	57	61–64	63	63	76–78	Strażnik	Dróg	58	65–66	64–65	–	–	Woźnica	59	66	–	–	Doker	60	–	67–68	–	–	Flisak	67	69–71	–	–	Pilot	Rzeczny	61–62	68–69	72–74	–	–	Pirat	Rzeczny	63–65	70–71	75	–	79	Przemytniczka	72	–	64	–	Przewoźnik	66	73	76–79	65	–	Strażnik	Rzeczny	67	74–75	80	–	–	Żeglarz	68	76–77	81	66–80	–	Banita	69–70	–	82	81–83	80–85
Czarownica	71–72	78	83	–	–	Paser	73–74	79–81	–	–	–	75–78	–	85	Hiena	Cmentarna	79	82	–	–	Rajfur	81	84	84–85	–	Reketer	–	86–88	–	Szarlatan	80	–	–	–	Złodziej	82–83	83	89	86–88	–	Gladiator	–	90	86–87	Kapłan	Bitewny	84	84	92–94	–	–	Kawalerzysta	85	85–87	95	89–90	88–92	Ochroniarz	86–88	–	–	93–94	Oprych	89	–	–	–	–	Rycerz	90	88–90	96–97	91–94	95–
96	Zabójca	91–92	91–93	–	95–96	–	Żołnierz	93–94	–	–	97–100	95	94–97	–	97	96	98–100	98–100	98	–	–	97–100	99–100	31II	WA	R	H	A	M	M	E	R	FA	N	TA	SY	ROL	E	PL	AYwet	daleko	poza	nim.	Większość	ludzi	pomiędzy	tymi	warstwamiProfesji,	wydając	100	PD	albo	200	PD,	jeśli	aktualny	poziom	jest	w	pełni	świadoma	swojej	pozycji	i	zajęta	jej
polepszaniem.Profesji	nie	jest	skompletowany.	Poszu-	przygód.	110	Prawnik..............................................................59	Kawalerzysta.......................................................	Łowca	Nagród	to	doskonała	Profesja	początkowa	–	zapewnia„martwy”	zapewni	im	łatwiejszy	zarobek.	280	220Rozwój	Cech	330	270Każdej	Profesji	towarzyszy	Schemat	rozwoju	opisujący
jej	Roz-wój	Cech.	Określa	kolejność	działania	w	walce,	a	postacie	z	wysoką	Ini-	śnienia.	W	miarę	zdobywaniaUmiejętności	zapisuje	się	je	na	Karcie	Postaci.	Na	przykład	Aptekarz,	pierwsza	profesja	Uczo-	Rozwinięcia	Koszt	w	PD	za	Rozwinięcienych,	ma	cztery	poziomy:	0	do	5	Cechy	Umiejętności1.	Mistrzowie	bezpiecznych,	by	zabierać	się	za	nie	w
pojedynkę.	O	niziołkachDzięki	temu	mogą	uzyskać	wysoki	poziom	skupienia	potrzebnydo	pełnego	wykorzystania	nadzwyczajnej	sprawności	ich	umysłów.	Jeśli	ktoś	urodzi	się	szlachcicem,	zostanie	nimna	zawsze;	jeśli	urodzi	się	wieśniakiem,	będzie	zawsze	wieśniakiem.	244	Zerwanie	Mięśni.....................................	ŁowcyCzarownic	zwykle	uzbrojeni	są	w
posrebrzane	ostrza	i	parę	pistole-	Żywot	Łowcy	Czarownic	to	nieustanna	przygoda,	często	związanatów	–	ołów	nie	tak	łatwo	odbić	czarami.	111Pożyteczny	przewodnik	po	tworzeniu	własnej	postaci,	Uczony..............................................................	–	Lektor	Agatha	von	Böhrn,	Najwyższa	Sędzia	ImperiumWiększość	odebrała	wykształcenie	uniwersyteckie.
Poziom	Profesji	określa	dostęp-	230	180ne	do	wykupywania	Cechy,	Umiejętności	i	Talenty.	W	większych	miastach	kilka	gangów	może	zaciekle	pragniesz	zatopić	jakąś	łódź,	zapłać	im	ekstra.rywalizować	o	przewagę.	Wielkie	okręty	tej	flotypatrolują	wody	aż	do	Marienburga,	gdzie	rzeka	Reik	często	ma	wielePrawoZakres	władzy	przyznawanej	strażnikom
patrolującym	rzeki	i	drogi,	a	także	straży	pilnującej	ulice	miast	i	miasteczek	Imperium,	znaczącoróżni	się	w	zależności	od	prowincji.	Tak	być	powinno.	Wszyscy	muszą	wybrać	swoją	Motywację.	Lokalny	–	Johanna	Sainzburg,	magnatka	handlu	świeżymi	owocamihandel	prowadzą	Handlarze,	którzy	przewożą	towary	między	zaścianko-wymi	wsiami	i
pobliskimi	miasteczkami.	203	Zaklęcia...................................................	form	terapii	i	nowych	medykamentów.	Mimo	iżwyglądają	na	wątłe,	są	nie	tylko	zaskakująco	silne,	lecz	także	nie-	O	ludziach	z	Reiklanduzwykle	wręcz	zręczne	i	zwinne.	45III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY	•	KLASY	I	PROFESJE	•Cóż,	gram	postać	zupełnie	pozbawioną	klasy,
gotową	sprzedać	KLASYwłasną	babkę	za	awans	w	karierze.	217	Tradycja	Czarownictwa...........................	Strażnikz	poważniejszymi	zagrożeniami,	takimi	jak	zielonoskórzy	lub	trolle.	316niesforną	bandą.	Chcąc	toZapomnij	wszystko,	co	Ci	mówiono	~Chciałabym,	abyś	rozważył	kilka	kwestii,	zanim	przybędę	do	Khypru.	305	Ghule	z
Krypt.................................................	Są	zadbać	o	siebie	i	poradzić	sobie	z	nikczemnikami.też	tacy,	którzy	odpowiadają	za	dyscyplinę.	Większość	Inżynierów	śmiercionośność.	Często	się	poszukiwaniu	przygód,	użyczając	swych	talentów	w	zamian	za	za-stwierdzają,	że	jeśli	poszukiwany	ma	być	ujęty	„żywy	lub	martwy”,	opcja	płatę.	Zazwyczaj	to	uczciwa
wymiana.Jesteś	bijącym	sercem	wiejskiego	życia.	wszelkich	stanów	i	utrzymują	kontakty	w	całym	Starym	Świecie.	Wypuścili	go	żywego,	żeby	zaniósł	wiadomość:	‘Wara	od	naszych	lasów’.	238Urazy...........................................................	Imperium	rozciąga	się	na	wszystkie	krainy	aż	do	morza,	pomijając	tylkoziemie	pozbawione	wszelkiej	wartości,	jak	to
pustkowie,	którego	uparcie	trzymają	się	ci	głupcy	z	Marienburga.	W	nich	chłopi	pracują	na	dzierżawionejziemi.	Ta	Shallyanka,	młoda	dziewczyna,	pogładziła	czoło	mojego	Antonka	i	cośKapłani	opiekują	się	zgromadzeniami	wiernych	w	całym	Starym	szepnęła.	Mistrz	inżynier	Volker	von	Meinkopt	zainspirował	się,	obserwując	stu-	dentów,	którzy
przeładowywali	armaty	w	Imperialnej	Akademii	Ar-Inżynierowie	projektują	i	konstruują	urządzenia	mechaniczne	lub	bu-	tylerii.	To	On,	gdy	jeszcze	był	śmiertelnikiem,	założył	Imperium.	Takie	właśniePrawnicy	udzielają	porad	prawnych,	interpretują	prawo	i	walczą	o	ra-	rzeczy	powinny	być	podstawą	naszego	nowego	prawa.cje	swoich	klientów	przed
obliczem	sądu.	259	Duże	Przedmioty.............................................	Ma	język	węża	i	ani	krzty	skrupułów.	Najtwardszych	Szczurołapów	miasto	zatrudnia	jako	Strażników	chętnie	korzystają	z	pomocy	cwanego	najemnika.	zostać	wysłani	w	celu	zbadania	niepokojących	tajemnic,	o	których	usły-	szeli	wśród	zgromadzenia	swoich	wiernych.	Ponadto	musisz
takżelent	(za	100	PD),	uzyskasz	dostęp	do	jego	specjalnych	zasad.	44	Poseł...................................................................	Większość	takichczarown~ików	uprawia	stare	formy	magii,	które	niezaprzeczalnie	są	niebezpieczne.	Czy	człon-Przykłady	długoterminowych	Ambicji	drużyny:	kowie	rodziny	byli	ze	sobą	blisko,	czy	może	wiecznie	skakali	sobie	do	oczu?
Bardzo	po-	konsensus	w	klanie,	a	za	dyshonor	uważa	się	nadanie	imienia,wszechną	praktyką	jest	podawanie	miejsca	urodzenia	zamiast	na-	które	nie	odzwierciedla	prawdziwego	charakteru	krasnoluda.zwiska,	np.	167	Kult	Mannana,	Boga	Morza........................	Jedna	kruszynka	złota	sprawia,	że	oczy	robią	im	się	wielkie	jak	Mannslieb	na	niebie.
Domokrążcy	zawsze	są	mile	widziani,	ponieważ	nawet	ludzie	pytania.nieufni	wobec	obcych	lubią	dogadzać	sobie	błyskotkami	i	ozdóbkami.Niektórzy	Domokrążcy	podejmują	się	pracy	także	jako	posłańcy;	innipełnią	funkcję	obwoźnego	źródła	informacji,	przynosząc	wieści	i	plot-ki	do	miast	w	najdalszych	zakątkach	Imperium	w	zamian	za	noclegi	wikt.	Ale
w	niektórych	odizolowanych	regionach	wieśniacy	zmuszeni	są	do	niewolniczej	pracy	na	farmach,	które	do	nich	nie	należą,oddając	niemal	całe	plony	swoim	feudałom	i	żyjąc	w	całkowitej	niewiedzy	o	wolnościach,	które	przyznaje	im	Imperialne	Prawo.	Ponieważ	wielu	ZarządcówNiektórzy	Włodarze	są	świeckimi	członkami	kultu	Vereny,	którzy	cieszy	się
wielkim	autorytetem	wśród	lokalnej	ludności,	często	wysy-u	Ślepej	Sprawiedliwości	szukają	przewodnictwa	i	mądrości	w	trud-	łani	są	przez	pracodawców	w	celu	rozwiązywania	problemów.	Większość	ją	nieplanowane	przygody.	Niektórzy	z	nich	nadużywają	pozy-	kich	problemów	wzywa	się	Strażników	Dróg.	Dopilnuję,	by	ich	rzeka	została	zablokowana,
a	podatki	na	działa	podniesione.	–	W.	Here	you	will	find	a	list	of	Warhammer	Fantasy	Roleplay	4th	Edition	adventures	that	have	been	officially	published	by	Cubicle	7.Since	launch	there	has	been	some	talk	in	the	WFRP	4e	community	that	there	have	not	been	enough	Warhammer	Fantasy	Roleplay	4th	Edition	adventures	released.	Jeśli	postać	odznacza
się	wybitnie	widoczną	Warkocz,	Czerwony	Młot,	Kamienna	Pięść.cechą	fizyczną,	ta	może	być	użyta	jako	przydomek.	182	Bogowie	Chaosu..........................................	Wszyscy	na	poziomie	Złota	sąTALENTÓW	I	PROFESJI	bogaci,	szanowani	i	stoją	w	porządku	społecznym	wyżej	niż	ci	na	poziomach	Srebra	i	Brązu.Rozwój	Koszt	w	PD	100	PD	+	100	PD	za
Poziom	Srebra:	Zajmują	go	dobrze	sytuowani	mieszczanie	i	oso-+1	Rozwinięcie	Talentu	każdy	raz,	kiedy	Talent	by	trudniące	się	Profesjami	wymagającymi	dużej	biegłości	oraz	był	już	wykupiony	doświadczenia.	Odmiennie	działają	elfy	z	Athel	Loren.	Tymczasem	porty	Imperium	znajdują	się	w	orbicie	zainteresowań	innych	królestw,które	starają	się
wpływać	na	ich	wewnętrzną	politykę.	80	Trafny	tytuł	tego	rozdziału	sprawia,	że	niepotrzebny	Mistyk................................................................	Stała	presja	dążenia	do	doskonałości	jest	tak	dławiąca,	żebrać	Rzemieślnikowi	wszystkie	środki	potrzebne	do	życia.	Ta	swoboda	dobrze	SCHEMAT	ROZWOJU	PILOTA	RZECZNEGO	pasuje	do	stylu	życia
poszukiwaczy	przygód.	Agitatorzy,	którzy	zdołają	prze-	gium	przyciąga	do	miasta	kłęby	zdradzieckiego	Ulgu,	Szarego	Wia-trwać	na	tyle	długo,	by	zostać	Demagogami,	często	wspierani	są	przez	tru	Magii.	All	rights	reserved.	Mają	pieczę	nad	wieloma	de-	słuchają	opowieści	o	dalekich	krainach.	Ponieważ	Szpiedzyunikają	niepotrzebnej	uwagi,	zwykle	nie
zyskują	sławy,	w	odpowiednichkręgach	słynąc	raczej	ze	swojej	anonimowości.WW	US	SCHEMAT	ROZWOJU	SZPIEGA	SW	Ogd	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	hh	hŚcieżka	Profesjih	Informator	–	Brąz	3Umiejętności:	Charyzma,	Hazard,	Opanowanie,	Percepcja,Plotkowanie,	Przekupstwo,	Skradanie	(Dowolne),	TargowanieTalenty:	Cień,	Gadanina,	Hulaka,
TowarzyskiWyposażenie:	Płaszcz	z	Kapturem,	Torba	na	RamięZawierająca	2	różne	Komplety	Ubrań,	Węgiel	do	Rysowania	Szpieg	–	Srebro	3Umiejętności:	Broń	Biała	(Podstawowa),	Intuicja,	Sekret-ne	Znaki	(Dowolne),	Wspinaczka,	Występy	(Aktorstwo),Zwinne	PalceTalenty:	Czytanie/Pisanie,	Czytanie	z	Ruchu	Warg,	Etykie-ta	(Dowolna	Grupa),
Sekretna	TożsamośćWyposażenie:	Broń	Ręczna,	Informator,	Sieć	Informatorów,Teleskop,	Zestaw	do	Charakteryzacji	Agent	–	Złoto	1Umiejętności:	Dowodzenie,	Język	(Dowolny),	Opieka	nadZwierzętami,	Tresura	(Gołąb)Talenty:	Atrakcyjny,	Gładkie	Słówka,	Mistrz	Charakteryza-cji,	NaśladowcaWyposażenie:	Kałamarz	i	Pióro,	Księga	(Kryptografia),
SiećSzpiegów	i	Informatorów,	Strych	z	Gołębiami	Pocztowymi	Mistrz	Szpiegów	–	Złoto	4Umiejętności:	Badania	Naukowe,	Wiedza	(Dowolna)Talenty:	Charyzmatyczny,	Intrygant,	Łapówkarz,	WieżaPamięciWyposażenie:	Duża	Szpiegowska	Sieć	Agentów,	Szpiegówi	Informatorów,	Kantor	z	Pracownikami	75III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY
ZWADŹCA	Do	pierwszej	krwi,	ty	głupcze!	Miało	być	do	pierwszej	krwi!	A	ty	musiałeś	go	przebić	na	wylot!	człowiek,	elf	wysoki,	krasnolud	–	Ortolf	Ehardt,	mieszczaninTwoje	ostrze	jest	narzędziem	sprawiedliwości	kontynuującym	odwiecznątradycję	i	używanym	z	zabójczą	precyzją.	Mówię	to	jako	doświadczony	sternik.	OpinieNiziołki	poświęcają	wiele
energii,	by	rozrysowywać	swoje	drzewagenealogiczne,	a	wiele	niziołczych	klanów	może	wymienić	swo-	O	ludziach	z	Reiklanduich	przodków	na	wiele	setek	lat	wstecz,	aż	do	założenia	KrainyZgromadzenia	(autonomicznej	prowincji	niziołków	w	Impe-	„Sztywni	i	świętoszkowaci,	buńczuczni	i	zawistni...	Ustalenie	Punktów	Przeznaczenia	i
BohateraZręczność	(Zr)	Bohater	rozpoczyna	z	bazową	pulą	Punktów	Przeznaczenia	i	Bo-	hatera	wynikającą	z	rasy,	jednak	należy	jeszcze	rozdysponowaćUmiejętność	wykonywania	subtelnych	lub	delikatnych	czynno-	kilka	dodatkowych	punktów	między	obydwa	te	Atrybuty.	macie	być	głośni	i	nachalni	na	Luitpoldstrasse.	Te	procesy	sądowerzadko	są
uczciwe,	więc	mądrze	jest	starać	się,	aby	sprawa	nie	zaszła	tak	daleko.Jako	reiklandzki	lord	nie	możesz	być	sądzony	przez	zwykły	sąd,	więc	jeśli	kiedykolwiek	zostaniesz	oskarżony,	nie	wahaj	się	dać	znać	o	swoimszlachetnym	pochodzeniu.	Pilnują,	by	wszyscy	inniciężko	pracowali.WW	US	SCHEMAT	ROZWOJU	DOKERA	SW	Ogd	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	h
hhŚcieżka	Profesjih	Pomocnik	Dokera	–	Brąz	3Umiejętności:	Atletyka,	Broń	Biała	(Podstawowa),	MocnaGłowa,	Odporność,	Plotkowanie,	Pływanie,	Unik,	Wspi-naczkaTalenty:	Bardzo	Silny,	Cios	Poniżej	Pasa,	Mocne	Plecy,TragarzWyposażenie:	Broń	Ręczna	(Bosak),	SkórzaneRękawice	Doker	–	Srebro	1Umiejętności:	Hazard,	Percepcja,	Przekupstwo,
Skradanie(Miasto),	Występy	(Gawędziarstwo),	ZastraszanieTalenty:	Etykieta	(Członkowie	Cechu),	Przestępca,	SilneNogi,	WytrwałyWyposażenie:	Fajka	i	Tytoń,	Licencja	Cechu,	SkórzanyKaftan,	Czapka	Tragarza	Brygadzista	–	Srebro	3Umiejętności:	Dowodzenie,	Intuicja,	Opanowanie,	WycenaTalenty:	Defraudant,	Etykieta	(Przestępcy),	Mówca,
ŻyłkaHandlowaWyposażenie:	Gang	Dokerów,	Gwizdek	Mistrz	Dokerów	–	Srebro	5Umiejętności:	Charyzma,	Wiedza	(Podatki)Talenty:	Czytanie/Pisanie,	Groźny,	Numizmatyka,	SzychaWyposażenie:	Kantor	z	Pracownikami,	Zestaw	do	Pisania	93III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY	FLISAK	Jeśli	teraz	wrzucę	ten	patyk	do	wody,	w	końcu	dotrze	do
Marienburga.	132Porywające	możliwości	zatrudnienia	w	Starym	Zwadźca..............................................................76	Nabywanie	Talentów...............................	Znu-Doświadczeni	Służący	mogą	starać	się	o	rolę	osobistego	Lokaja,	dzeni	dziedzice,	trzymani	pod	kloszem	przez	nadopiekuńczych	rodzi-a	nawet	Ochmistrza,	który	zarządza	sprawami	domowymi
praco-	ców,	mogą	traktować	swoich	młodych	Służących	niemal	jak	przyjaciółdawcy	i	nadzoruje	innych	Służących.	Profesje:	Doker,	Flisak,	Pilot	rzeczny,	Pirat	Rzeczny,	sprawdzenia	przeczytaj	Tabelę	Losowych	Klas	i	Profesji	–	tamPrzemytniczka,	Przewoźnik,	Strażnik	rzeczny,	Żeglarz.	333	Monety	i	Przestępcy........................................	90	Trudność
Testów.....................................	Polegająmi,	w	których	walczą,	zupełnie	nie	myśląc	o	własnym	bezpieczeń-	na	dobrych	ludziach	Imperium,	licząc	na	to,	że	ci	ich	nakarmią,	na-stwie.	Jak	wiadomo,	by	zostać	imperatorem,	potrzeba	siedmiu	głosów.	Rana	została	zainfekowana	i	zakaża	jego	krew;	on	potrzebuje	medyka	albo	pomocy	Shallyi.	209	Dodatkowe
Poziomy	Sukcesu.................	Są	Wszyscy	gracze	powinni	omówić	wspólne	cele	drużyny	i	wybraćraczej	opisem	głównych	motywacji	życiowych	Bohatera	niż	wy-	krótko-	i	długoterminowe	Ambicje	dla	całej	grupy.	88	Automatyczne	Sukcesy	i	Porażki.............	cuje	w	marnych	spelunkach.	Stosujesz	Jeśli	nie	jesteś	czarownicą,	nie	masz	się	czego	lękać.przy
tym	wszelkie	środki,	jakie	okażą	się	niezbędne.	Jakkolwiek	możesz	bowiem	myśleć,	że	lokalny	stróż	prawazobowiązany	jest	Ci	pomóc,	a	strażnik	rzeki	wydaje	się	przyjaznym	jegomościem,	w	rzeczywistości	mogą	być	równie	zepsuci,	jak	nikczemnicy,których	powinni	ścigać.	Guślarze	nie	przepadają	za	Kolegiami	Magii.	Coraz	więcej	miast	wykupuje	sobie
wolność;chociaż	wszystko	to	najwyraźniej	nie	zmienia	w	najmniejszym	stopniu	losu	tych,	którzy	harują	na	polach.Wiejskie	życiePodczas	gdy	miasta	i	miasteczka	zyskują	coraz	więcej	wolności,	w	wielu	społecznościach	wiejskich	dzieje	się	wprost	odwrotnie.	I	znowu	pan	to	zrobił.	153	Strażnik	Dróg....................................................	Ponieważ	ma	Status
Srebro	2,	może	•	Podsumowanie:	Krótkie	wprowadzenie	do	Profesji.rzucić	2k10	i	zarobić	właśnie	tyle	srebra.	61	Oprych..............................................................	249Zepsucie......................................................	Dla	większości	z	nich	granice	wioski	stanowią	koniec	świata.	Tak	o	sobie	myślą,	mimo	iż	wiele	z	nich	nie	widziało	nawet	wzgórz,	o	górach	już	nie
wspominając.Oprócz	bardziej	wystawnego	stylu	życia	i	naturalnej	skłonnoścido	bezczelności	Reiklandczycy	zasadniczo	niczym	nie	różnią	Kultura	krasnoludów	darzy	ogromnym	szacunkiem	biegłość	w	rze-się	od	reszty	ludzi.	230	Walka	Bez	Broni.....................................	Talenty:	Błyskotliwość	albo	Zimna	Krew,	Czytanie/Pisanie,	Wy-	czulony	Zmysł
(Wzrok),	Widzenie	w	Ciemności,	Szósty	Zmysł	albo	Percepcja	Magiczna	Leśne	elfy	Umiejętności:	Atletyka,	Broń	Biała	(Podstawowa),	Broń	Zasię-	gowa	(Łuk),	Język	(Eltharin),	Odporność,	Percepcja,	Skradanie,	Sztuka	Przetrwania,	Tropienie,	Wspinaczka,	Występy	(Śpiewa-	nie),	Zastraszanie	Talenty:	Czytanie/Pisanie	albo	Niezwykle	Odporny,	Włóczy-
kij,	Twardziel	albo	Percepcja	Magiczna,	Widzenie	w	Ciemności,	Wyczulony	Zmysł	(Wzrok)Umiejętności	i	Talenty	rasowe	TABELA	LOSOWYCH	TALENTÓWKażda	rasa	może	wybierać	spośród	typowych	dla	siebie	Umie-	Rzut	Talent	Rzut	Talentjętności	i	Talentów.	Po	prostu	ustal	wszystkie	premie	z	CechWytrzymałość	(Wt)	i	zapisz	je	na	Karcie	Postaci,	a
później	na	podstawie	podanego	wzoru	oblicz,	jaką	wartość	ma	Żywotność	Bohatera.Ogólna	wytrzymałość	fizyczna.	Silnie	uzbrojone	okręty	z	Jałowej	Krainy	często	towarzyszą	barkom	towarowym	swoich	rodaków	płynącymw	głąb	Imperium.	Status	wpływa	na	różne	sytuacje,	które	dotyczą	twojego	Bohate-	ra.	Tylko	skądWabisz	statki	ku	wodnej	zgubie	i
plądrujesz	ich	ładunek.	W	większych	–	Frau	Glasmeister,	Mistrzyni	Cechu	Dmuchaczy	Szkłamiastach	i	miejscowościach	Imperium	istnieją	cechy,	które	chroniąmiejscowych	Rzemieślników	przed	oszustami.	288	możecie	się	natknąć	podczas	przygód	oraz	Kultyści,	Zagubieni	i	Przeklęci.......................	Cóż,	całkiem	sporo,	jak	się	później	okazało.	321
Kategorie	Broni	Białej.....................................	Dzięki	temu	możesz	zyskać	premię	do	początkowych	PD.	296	Hipogryfy.........................................................	hhhŚcieżka	Profesjih	Uczeń	Lekarza	–	Brąz	4Umiejętności:	Leczenie,	Odporność,	Opanowanie,	Percepcja,Plotkowanie,	Powożenie,	Przekupstwo,	Zwinne	PalceTalenty:	Czytanie/Pisanie,	Mól
Książkowy,	Ogłuszenie,Pierwsza	PomocWyposażenie:	Bandaże,	Mikstura	Lecznicza	Lekarz	–	Srebro	3Umiejętności:	Charyzma,	Język	(Gildii),	Rzemiosło(Cyrulik),	Targowanie,	Wiedza	(Anatomia),	Wiedza(Medycyna)Talenty:	Chirurgia,	Etykieta	(Członkowie	Cechu),Przestępca,	Zimna	KrewWyposażenie:	Księga	(Medycyna),	Licencja	Cechu,Narzędzia
Pracy	(Medycyna)	Doktor	–	Srebro	5Umiejętności:	Badania	Naukowe,	Dowodzenie,	MocnaGłowa,	ZastraszanieTalenty:	Błyskotliwość,	Etykieta	(Uczeni),	MorderczyAtak,	Odporny	na	(Choroby)Wyposażenie:	Uczeń,	Warsztat	(Medyczny)	Nadworny	Medyk	–	Złoto	1Umiejętności:	Wiedza	(Szlachta),	Występy	(Taniec)Talenty:	Etykieta	(Szlachta),	Odporność
Psychiczna,Znawca	(Medycyna),	ZręcznyWyposażenie:	Nominacja,	Strój	Dworski	57III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY	MNISZKA	Przyszli,	myśląc,	że	zabicie	kilku	biednych,	bezbronnych	braci	i	zabranie	naszych	relikwii	to	prosta	sprawa.	Pozostaje	liczyć	na	córkę,	Wasza	Wyso-przedsięwzięciach.	Niech	będzie,	to	wystarczy.	Są	bogate	i	kwitnące,
pełne	ludzi	pobożnych,	wykształconych	oraz	reprezentujących	wyższą	kulturę.	Wśród	nich	przoduje	uniwersytet	w	Altdorfie.	Jeśli	nie,	zmiana	Profesji	kosztuje	200zostały	wymienione.	60	Ochroniarz........................................................	może	z	sennej	i	spokojnej	wioski?	Na	przykład	pojęcieCzary	zawiera	w	sobie	wiele	poszczególnych	czarów,	które
możerzucać	czarodziej.	ElfyPrzykłady	w	Khazalidzie:	Baragaz	(Armatnie	usta),	Durak(Twardy),	Galazil	(Złotowłosy/a),	Gnoldok	(Mądre	oczy),	Nazril	Podczas	wojaży	w	Reiklandzie	elfy	zazwyczaj	przyznają	się	do(Lśniący/a),	Okri	(Zmyślny/a).	StandardowaSzybkość	człowieka	jest	równa	4.	Gotowi	są	oddać	życie,	by	strzec	przesyłek.	Chociaż	większośćnie
wszędzie,	a	większość	Reiklandczyków	to	wierni	wyznawcy	mieszka	w	ogromnych	fortecach	górskich,	zwanych	Twierdzami,Sigmara,	głoszący	jego	wolę	budowania	jedności	i	Imperium.	195	Cuda	Ulryka............................................	Ich	za-czarownicy	albo	każdemu,	kto	zapewnia	jej	schronienie.	Bywają	też	użyczani	członkom	rodziny	lub	innym
szlachcicom.	Wolę	szukać	szczęścia	wśród	was	niż	człowiek,	elf	leśny,	elf	wysoki,	krasnolud	ryzykować	atak	skrytobójców	w	domu.	Odkrywasz	sekretyi	rozpowszechniasz	kłamstwa.	183	Modlitwy.....................................................	Nawet	jeśli	fabułarekreacyjnych	lub	sterują	łodziami	w	imieniu	innych.	101Powitanie	w	tej	sążnistej	księdze,	wyjaśnienie
podsta-	Efekty	Statusu....................................................50	Czarownica.......................................................	Dziękiwłóczni	lub	sieci),	poławiacze	węgorzy	(używający	sideł	lub	słojów)	i	po-	swoim	umiejętnościom	mogą	rzucić	wszystko,	ponieważ	wiedzą,	żeławiacze	krabów.Najczęściej	mieszkają	w	nadrzecznych	wioskach.Pracują	w	razie	potrzeby	zdołają
znaleźć	pracę	gdzie	indziej.	Taką,	którą	można	dobrze	wydać	za	mąż.Doradcy	udzielają	porad	osobom,	którym	służą.	Jak	stałam	się	milionerką?	Porównaj	Klasę	Bohatera	z	poniższą	listą	i	zanotuj	Wyposaże-nie	na	Karcie	Postaci,	rzucając	kośćmi,	gdy	zajdzie	taka	potrzeba.Uczeni:	Sakwa,	sztylet,	tobołek	z	zestawem	do	pisania	oraz	1k10kartek
pergaminu,	ubranieMieszczanie:	Kapelusz,	płaszcz,	sakwa,	sztylet,	tobołek	z	posił-kiem,	ubranieDworzanie:	Sakiewka	z	niezbędnikiem	(grzebieniem,	patycz-kiem	do	czyszczenia	uszu	i	pęsetą),	szata	dworska,	sztyletPospólstwo:	Płaszcz,	sakwa,	sztylet,	tobołek	z	racjami	żywno-ściowymi	(1	dzień),	ubranieWędrowcy:	Plecak	z	hubką	i	krzesiwem,	kocem	i
racjami	żywno-ściowymi,	płaszcz,	sakwa,	sztylet,	ubranieWodniacy:	Płaszcz,	sakwa,	sztylet,	tobołek	z	butelką	alkoholu,ubranieŁotrzykowie:	Kaptur	lub	maska,	sakwa,	sztylet,	ubranie,	tobołekz	2	świecami,	1k10	zapałekWojownicy:	Broń	biała,	sakwa,	sztylet,	ubranieWyposażenie	z	ProfesjiKażda	Profesja	ma	listę	Wyposażenia	dla	każdego	z	czterech
jejpoziomów.	Tam,	gdzie	go	nie	ma,	nie	pytaj	o	nasze	zamówienie,	bo	doniosą	na	ciebie	do	Straży.	Stanowią	niż	koronę.częsty	widok	w	pobliżu	najniebezpieczniejszych	odcinków	rzek	Im-perium.	Na	całej	długości	sześciuset	mil	po	obu	stronach	drogiciągnie	się	po	horyzont	otwarty	teren,	co	sprawia,	że	ewentualni	zbójcy	mają	niewiele	miejsc	do	ukrycia
się.	318Tworzenie	Bohatera..............................................	tych...	SCHEMAT	ROZWOJU	ŁOWCYWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogdhh	hŚcieżka	Profesjih	Traper	–	Brąz	2Umiejętności:	Broń	Zasięgowa	(Proca),	Odporność,	Oswa-janie,	Percepcja,	Sztuka	Przetrwania,	Wiedza	(Zwierzęta),Wspinaczka,	Zastawianie	PułapekTalenty:	Doświadczony	Wędrowiec
(Dowolny	Teren),	Tra-per,	Twardziel,	WłóczykijWyposażenie:	Broń	Ręczna,	Mocne	Buty	i	Płaszcz,	WybórSideł	na	Zwierzęta,	Proca	z	10	Kamiennymi	Pociskami	Łowca	–	Brąz	4Umiejętności:	Broń	Biała	(Podstawowa),	Broń	Zasięgowa(Łuk),	Intuicja,	Opanowanie,	Sekretne	Znaki	(Łowców),Skradanie	(Wieś)Talenty:	Błyskawiczny	Strzał,	Celny	Strzał,	Oko
Łowcy,Strzelec	WyborowyWyposażenie:	Łuk	z	10	Strzałami	Tropiciel	–	Srebro	1Umiejętności:	Jeździectwo	(Konie),	Nawigacja,	Pływanie,TropienieTalenty:	Nieustraszony	(Zwierzęta),	Prosto	Między	Oczy,Strzał	w	Dziesiątkę,	Wyczulony	Zmysł	(Dowolny)Wyposażenie:	Namiot,	Plecak,	Zwijane	Posłanie	Mistrz	Łowów	–	Srebro	3Umiejętności:	Opieka	nad
Zwierzętami,	Tresura	(Dowolna)Talenty:	Krzepki,	Nieustraszony	(Potwory),	Snajper,	StrzałPrzebijającyWyposażenie:	Koń	Wierzchowy	z	Rzędem,	Psiarniaz	Psami	Łowieckimi	80KLASY	I	PROFESJE	–	POSPÓLSTWO	III	MISTYK	Powiem	ci,	dlaczego	mamy	domy	na	kołach:	dlatego,	że	nikt	nie	lubi	słu-	chać	gorzkiej	prawdy	o	nadejściu	Morra,	a	jeśli	jest
cokolwiek	pewnego,	to	człowiek,	elf	leśny	właśnie	to,	że	Morr	nadchodzi.	Armie	najmują	ich	do	utrzymywania	machin	wojennych	i	for-	lubią	zdolnej	konkurencji.	Dobrzy	ludzie,	przynajmniej	do	robienia	interesów.”Inną	osobliwą	cechą	niziołków	jest	dziwna	sympatia,	jaką	okazująim	ogry.	Uzyskany	został	Talent,	który	modyfikuje	Status.	Klasy	wyższe	są
stale	upojone	dzierżoną	przez	siebie	władząalbo	zepsute	przez	coś	znacznie	gorszego,	zatem	możliwość	pozytywnej	zmiany	i	poprawy	warunków	życia	jest	nikła.	bie.	Krok	1:	Rzuć	2k10	dla	każdej	z	10	Cech	i	zapisz	wyniki	rzutów.	preferować	stałe	zatrudnienie,	o	ile	będą	w	stanie	znaleźć	klientów	gotowych	płacić	za	każdy	nowy	sekret,	który	odkryją.
Jeśli	spróbują	patrzeć	na	ciebie	z	góry,	w	ten	charakterystyczny	dla	siebie	wyniosły	sposób,	po	prostu	przypomnij	im,	że	Królowa	Avelorn	żyje	nie	inaczej	niż	my.”	–	Cynwrawn	Fartrack,	myśliwy	z	LaurelornOpinie	LEŚNI	KREWNIACYO	ludziach	z	Reiklandu	Leśne	elfy	z	Athel	Loren	i	Laurelorn	mogą	mieć	wspólną	historię	i	pochodzenie	w	Starym
Świecie,	ale	kulturowo	są„Widzę	nienawistne	stworzenia	z	mrokiem	w	sercach	i	zupełnym	bardzo	odmienne.	Oczywiście	jest	to	temat	bliski	mojemusercu,	chociaż	wolę	być	nazyw~ana	magistrem,	odbyłam	bowiem	szkolenie	w	Kolegiach	Magii.	Koniec	długoletniej	relacji	–	miłosnej	Punkty	Doświadczenia	(PD)	są	używane	do	rozwijania	twojej	po-lub
biznesowej?	mowego	do	letniej	rezydencji	albo	odwiedza	wielkie	miasta.	Nie-	człowiek,	elf	leśny,	elf	wysoki,	krasnolud,	niziołek	wiele	brakowało,	by	w	zeszłym	tygodniu	urwały	nogę	staremu	Billiemu.Jesteś	osobą	dzielną	i	zaradną.	Profesji.	Inni	jednak	siłą	wdzierają	się	na	pokłady	statków	i	wyrzucają	wiąże	się	z	okazjami	i	niebezpieczeństwami.
317nieuniknionych	niepowodzeń.	Wiele	z	nich	wykorzystują	gobliny	i	skaveny	do	swoich	własnych	niecnych	celów.	Atletyka	(Zw)	Percepcja	(I)Umiejętności	i	Talenty	Broń	Biała	(Podstawowa)	(WW)	Plotkowanie	(Ogd)Umiejętności	(patrz:	strona	35)	odzwierciedlajątrening	i	rozwój	Bohatera.	222	Tradycja	Nurgle'a....................................	Może
powinniście	poszukać	innej	drogi,	jeśli	chcecie	dowieźć	swoje	pszczo-	człowiek,	niziołek	ły	do	Grünburga.Rozglądając	się	uważnie,	z	gotową	bronią	objeżdżasz	gościńce	Imperium,	–	Andreas	Muller,	mytnik	służbistadbając	o	przestrzeganie	prawa.	Im	wyższy	Status,	tym	więcej	pie-	niędzy	możesz	zarobić.	Zastanów	się	nad	tym,	co	powiedziała,
wkrótcebowiem	spotkasz	tych,	którzy	wierzą,	że	to	prawda.	Pierwszych	5	Rozwinięć	będzie	kosz-w	grze,	natomiast	Rozdział	2:	Bohater	opisuje	każdą	Cechę.	Ścigają	zbuntowanych	Magistrów,nekromantów	i	demonologów.	Ale	gdy	wreszcie	zmie-	rzyliśmy	się	z	Rozrywaczem,	gdy	tak	zwani	wojownicy	uciekli,	ona	stałaPoświęcasz	życie	poszukiwaniu	i
gromadzeniu	wiedzy,	nie	bacząc	na	to,	nieugięta.	Jeśli	tak,	możliwe,	że	chcesz	wydać	PD,	zanim	230	180zacznie	się	gra.	Inni	pracują	skutecznie	(i	będzie	zapewne	znacznie	bezpieczniejsze),	co	spętanie	godla	gangów	przestępczych,	wykorzystując	kruczki	prawne,	aby	wyciągać	i	wrzucenie	do	piwnicy.z	aresztu	swoich	nieodmiennie	winnych	klientów.
Wędrujesz	–	Delberz	Trötte,	handlarzpo	Imperium,	sprzedając	swój	towar	gdzie	się	da.	W	tych	lasach	żyją	Zmienno-	skórzy.	Ale	cóż,	musiałem	się	wyprowa-chwili	wahania.	Przemytnicy	uważają	sami	siebie	za	dobro-	Przemytników	często	spotykają	przygody,	chociaż	zwykle	wolą	oniczynnych	pomocników:	kupcy	osiągają	większe	zyski,	klienci	płacą
spokój	i	brak	nieprzewidzianych	wydarzeń.	Ponad	dwieście	lattemu	Imperator	tMymag~natuaskPieombożnanyichzaprgwawaraaintoodwmaałwwiaszryessptekkimtowsłaanwianetepgoraewdyokdtou	zapłaty	za	wykonywaną	pracę.	Zazwyczaj	w	takim	przypadku	będzie	to	odpowiadało	posiadaniu	Statusowi	Brąz	3.	Jeśli	grasz	Łowcą	Czarownic,	warto
sięcjonalne.	Łatwo	też	wrócą	do	niego,	gdy	nadejdąunikać	władz.	Z	czego	oni	się	tak	nieustannie	cieszą?	1)	RASAZanim	zdecydujesz	się,	kim	ma	być	twój	Bohater,	warto	przedys-kutować	z	innymi	graczami	kwestię	tego,	jaką	drużynę	chcecie	Streszczenie:	Wybierz	jedną	z	pięciu	ras.stworzyć.	Niektórzy	Woźnice	zamiast	transportować	pasażerów,
dostarczają	Dobrzy	Woźnice	są	stale	poszukiwani	do	nietypowych,	niebezpiecz-pocztę,	pracują	prywatnie	dla	szlachciców,	powożą	bryczkami,	wozami	nych	lub	nielegalnych	zleceń.	Poprzednie	Koszt	Rozwinięcia	w	PD	RozwinięciaCzy	za	wszelką	cenę	będziesz	chronić	swoich	przyjaciół?	308	Duchy...............................................................	O	wysokich
elfachTo	dobry	przykład	przeświadczenia	o	uporze	i	konsekwencji	tej	rasy.	Każdy	z	nich	omawia	inne	elementy	rozgrywki.	Sprzedaż	tych	specyfików	czas	rozgrywki	Aptekarze	mogą	z	łatwością	pełnić	funkcję	medyka.jest	lukratywna,	ale	także	niebezpieczna.	Take	a	second	to	support	Mark	on	Patreon!	WERSJA	BETA	08/11/2019WARHAMMER
FANTASY	ROLEPLAYSPIS	TREŚCI	Status......................................................................49	Strażnik	Rzeczny...............................................	33	Strażnik..............................................................65	IVUMIEJĘTNOŚCI	I	TALENTYUmiejętności	i	Talenty......................................................	Bohatera	i	DeterminacjiInicjatywa	(I)	Te	rozmaite	punkty	oddają	miejsce
postaci	w	większym	planie	rzeczy.	Tacy	magowie	pilnie	poszukują	szybkiego	zatrud-człowiek	musi	podporządkować	się	Imperialnemu	Dekretowi	o	Ma-	nienia	albo	szukają	szczęścia	na	lądzie,	na	morzu	lub	gdziekolwiekgii	i	należeć	do	jednego	z	ośmiu	Kolegiów	Magii	w	Altdorfie.	~Z	wiarąA	Grau	man	nSzara	Strażniczka	Magister	Alanna
GraumannTwoja	służebnica	i	opiekunkaII	WA	R	H	A	M	M	E	R	FA	N	TA	SY	ROL	E	PL	AY	•	POSTAĆ	•Gracze	doświadczają	Starego	Świata	poprzez	swoje	postaci.	115Rasa...................................................................................	Kilka	firm	kurierskich	zapewnia	usługi	ekspresowe.	Z	żalem	informuję	Cię,	że	takie	założenia	są	mylne:	Imperium	nie	jest	takie	jak
Księstwa	Graniczne,	a	Ty	nie	jesteśpstraznyowgoitćowdlaanyCideboie~zzagargorżożeńen,	iket.óre	się	tam	kryją.	300	Gobliny...........................................................	Zwykle	mieszkająw	opactwie,	zgromadzeniu	zakonnym	lub	klasztorze.	Możliwe,	że	to	życie	wybrało	90	60ciebie	wbrew	twojej	woli.	Ale	jak	wiesz	z	własnego	doświadczenia,	mój
panie,przeznaczeniem	wyznaczonym	przez	przypadek	narodzin	mogą	manipulować	i	zmieniać	je	siły	dalekie	od	boskich.	Jeśli	człowiek,	krasnolud,	niziołek	przekroczycie	ten	kwadrans	o	minutę,	to	potrącę	wam	feniga,	mistrzyni	wygra	ode	mnie	szylinga,	a	Powozy	z	Zamkowej	Skały	zwalą	się	tutajJesteś	osobą	zdecydowaną	i	twardą.	A	może	stronisz	od
cywilizowanego	towarzystwa,	wybierającokreślić	jedynie	podstawowe	rzeczy,	a	potem	improwizują	pod-	zwierzęta?czas	gry	(należy	to	ustalić	z	MG	wcześniej,	żeby	przypadkiem	niewykoleić	fabuły	przygody!).	Without	all	of	you,	this	book	would	not	be	the	same.	Równie	atrakcyjne	są	kamienne	SCHEMAT	ROZWOJU	INŻYNIERA	mosty	podniebne
wznoszące	się	wysoko	nad	Twierdzami.	Wśród	ludzi	wzrost	bywapoważnie	zróżnicowany,	choć	ludzie	w	Reiklandzie	mają	średnio	Tabela	koloru	oczu2k10	Ludzie	Krasnoludy	Niziołki	Wysokie	elfy	Leśne	elfy	2	Dowolny	wybór	Czarny	jak	smoła	Czarny	jak	węgiel	Jasnoszary	Koloru	kości	sło-	3	Zielony	Ametystowy	niowej	4	Jasnoniebieski	Szary	jak	ołów
Szary	Akwamaryna	Antracyt	5–7	Stalowoszary	Błękitny8–11	Niebieski	Niebieski	Szafirowy	Zielony	jak	bluszcz12–14	Blady	Szary	Niebieski	Turkusowy	Kasztanowy	Zielony	jak	mech15–17	Brązowy	jak	ziemia	Orzechowy	Szmaragdowy	18	Szary	Brązowy	Bursztynowy	Chestnut	19	Brązowy	Ciemnobrązowy	Miedziany	Miedziany	Kasztanowy	20	Orzechowy
Orzechowy	Brązowy	Cytrynowożółty	Ciemnobrązowy	Ciemnobrązowy	Zielony	Ciemnobrązowy	Jasnobrązowy2k10	Czarny	Złoty	2	Ciemny	miedziany	Brązowy	3	Złoty	Fiołkowy	4	5-7	Tabela	koloru	włosów8-11	Ludzie	Krasnoludy	Niziołki	Wysokie	elfy	Leśne	elfy12-14	Biały	Brzozowobiały15-17	Złoty	blond	Blond	Biały	Srebrnosiwy	Rudoblond	Blond	18
Złoty	Siwy	Lniany	Popielaty	Różowe	złoto	19	Jasny	brąz	Miodowoblond	20	Ciemny	brąz	Jasny	blond	Rudawy	Jasny	blond	Czarny	Brązowy	Kasztanowy	Brązowy	Złoty	Miodowoblond	Mahoniowy	Rudy	Ciemny	brąz	Siwy	Miedziany	Kasztanowy	Żółty	Sjena	Brąz	Rudy	Miedziany	blond	Hebanowy	Niebiesko-czarny	Brąz	Musztardowy	Blond	Ciemny	brąz
Migdałowy	Migdałowy	Rudy	brąz	Czekoladowy	Czerwony	Czarny	Lukrecjowy	Czarny	40POSTAĆ	IIAmbicje	krótkoterminowe	emeryturę	sprawia,	że	budujesz	sieć	kontaktów	w	Starym	Świecie,	co	może	być	świetnym	źródłem	wątków	do	nowych	przygód.Ambicje	krótkoterminowe	odpowiadają	najpilniejszym	celom.	Inżynierowie	często,	dla	własnej
załogi.zatrudnieni	w	spółkach	górniczych	są	dobrze	opłacani;	nieco	mniej	zara-biają	Inżynierowie	Armii	Prowincji,	którzy	konserwują	machiny	wojen-	–	„Wielcy	Inżynierowie	Imperium”,ne	Imperium	i	służą	jako	saperzy	oraz	budowniczy	mostów.	Stracili	znaczną	część	ładunku,	a	naprawaPiloci	Rzeczni	to	wyspecjalizowani	przewodnicy	wyróżniający	się
uszkodzeń	zajęła	im	tydzień.	Zazwyczaj	obierane	są	poprzezosobiste	przydomki,	które	pełnią	podobną	funkcję.	Będący	elitą	społecznąAdwokaci	to	jedyni	prawnicy,	którzy	mogą	prowadzić	sprawy	w	sądachwyższych	instancji	w	wolnych	miastach.	317nagradzaniu	graczy,	którzy	trzymają	fason	w	obliczu	Zalety	Przedmiotów........................................
Dlatego	wystrzegaj	się	oznak	tego	mrocznegozepsucia,	ale	też	nie	zdradzaj,	że	w	ogóle	jesteś	świadomy	jego	istnienia.Władze„Na	Pograniczu	każdy	może	dojść	do	władzy	i	każdy	może	rządzić!	W	Imperium	sami	ochoczo	zakuwamy	się	w	łańcuchy!”Tak	brzmiały	pełne	żaru	słowa	młodej,	idealistycznej	agitatorki,	którą	poznałam	w	Wissenburgu.
Łotrzykowie	często	pochodzą	z	niższych	klas,	ale	mogą	się	BICZOWNIKIEM	LEŚNYMnieźle	wzbogacić,	choć	nie	osiągną	przy	tym	wysokiego	Statusu.	Dzięki	niej	można	znieść	o	wielewięcej	w	walce,	ale	jest	także	niezwykle	ważna,	jeśli	Bohater	ma	Punkty	Przeznaczenia	i	Szczęścia,przeżyć	ekstremalne	warunki	pogodowe	lub	oprzeć	się	truciźnie.
Pojadę	i	osobiście	przyjrzę	się	miedzy	dzielącej	pastwiska,	o	których	mowa.Szlachcice	obarczają	Zarządców	obowiązkiem	zbierania	danin	z	ich	Do	tego	czasu	nie	życzę	sobie	żadnych	problemów	z	waszym	rozbrykanymwłości.	Jeśli	chcesz	na	zawsze	zostać	na	pierwszymjedną	z	dwóch	możliwości:	poziomie	Żebraka,	to	całkiem	w	porządku.1)
przechodzisz	na	inny	poziom	obecnej	Profesji	(z	Aptekarza	naMistrza	Aptekarskiego);2)	przechodzisz	do	całkiem	nowej	Profesji	(z	Aptekarza	naUczonego).	200	zapoznać	z	tym	katalogiem	tajemnej	i	zakazanej	Zaskoczenie............................................	W	Imperium	każdy	rodzi	się	przywiązany	do	swojej	pozycji	i	żadna	miara	sprytu	lubzdolności	nie	zmieni
tego,	co	zaplanowali	bogowie.	człowiek,	elf	wysoki,	krasnolud,	niziołek	I	chłopcze,	nigdy,	przenigdy	nie	próbuj	wykiwać	aptekarza;	spędzisz	resztę	życia,	zastanawiając	się,	czy	twój	następny	napój	będzie	twoim	ostatnim.Znasz	się	na	chemii	i	miksturach.	Mają	znaczenie,	zwłaszcza	gdyidzie	o	możliwość	wykupywania	Talentów	i	wykorzystanie
magii.Przykład:	Siła	(S)	39	oznacza,	że	Bonus	z	Siły	(BS)	wynosi	3.Siła	Woli	(SW)	o	wartości	51	oznacza,	że	Bonus	z	Siły	Woli(BSW)	wynosi	5.	Uważają,	że	najlepiej	będą	służyć	poją	i	użyczą	schronienia	podczas	nieustannej	wędrówki	do	końcaSigmarowi,	naprawiając	krzywdy,	dokądkolwiek	Sigmar	ich	dopro-	wszystkich	rzeczy.wadzi.	Pospólstwo	to
najniższa	warstwa	społeczna,	co	nie	oznacza,	że	należący	do	niej	ludzie	nie	mogą	wywalczyć	sobie	pozycji,	któraUczeni:	Wyedukowani	ludzie,	których	wykształcenie	stało	się	pozwoli	im	mieć	sporą	kontrolę	nad	lokalną	społecznością.	Gdy	zbierzesz	tenekwipunek,	czeka	cię	dziewięć	kroków	tworzenia	postaci.	W	przerwach	od	wykonywania	obowiązków
Namiestnicykilku	Namiestników.	zwierzynę.Miejscowi	utrzymują,	że	ich	dumne	tradycje	łowieckie	sięgają	czasówSigmara.	Postać	i	drużyna	są	gotowe,	pozostaje	wam	już	tylko	grać!	43II	WA	R	H	A	M	M	E	R	FA	N	TA	SY	ROL	E	PL	AY	PODSUMOWANIE	KARTY	POSTACISzczegóły	osobiste	DoświadczenieW	tym	miejscu	wpisywane	są	osobiste	szczegóły
Podczas	gry	w	Warhammera	MG	nagradza	graczydotyczące	postaci,	jak	imię,	rasa	(patrz:	strona	Punktami	Doświadczenia	(patrz:	strona	43).24)	oraz	Profesja	(patrz:	strona	30),	a	także	inne	W	tym	miejscu	należy	zapisywać	aktualne	(niewy-informacje	dotyczące	wyglądu.	302	Szkielety...........................................................327	Zgromadzenie
Reiklandu..................................277	Narzędzia	i	Zestawy..............................................	15+k10	15+10k10	30+10k10Przykłady	(ze	zdrobnieniami):	Antoniella	(Anni),	Esmerelda(Esme),	Ferdinand	(Fred),	Heironymus	(Hiro),	Maximilian(Max),	Theodosius	(Theo),	Thomasina	(Tina).	Ulice	Imperium	zaśmiecają	resztki	żywności	i	inne	odpadki,	co	dziwy
wysyp...zapewnia	szkodnikom	doskonałe	warunki	do	rozmnażania	się.	96	Przemytniczka....................................................97	Przewoźnik........................................................	Niektórzy	mogli	podróżować	do	sąsiednich	osad,	aletakie	wyprawy	budzą	niepokój.	Wszystkie	cztery	wartości	należy	zapisać	na	Karcie	Postaci.Siła	Woli	(SW)	Ustalenie
MotywacjiOgólna	wytrzymałość	umysłu	i	zdolność	do	otrząśnięcia	sięz	przeciwności	losu	lub	parcia	naprzód	z	uporem	i	determinacją.	Wyrosła	ona	w	kwitnącychmiastach	i	miasteczkach	Imperium,	bezpiecznie	ukrytych	za	wysokimi	murami	z	kamienia	i	patrolowanych	przez	odzianych	w	liberie	prowincjiżołnierzy.	Kiedy	danej	istocie	Ambicje	są
życiowym	celem	Bohatera	–	tym,	co	chce	osiągnąć.uda	się	dożyć	późnej	starości,	włosy	najczęściej	stają	się	białe.	Dlatego	przybywam.	w	przypadku	Ambicji	osobistych,	Ambicje	drużyny	mogą	być	zmienianie	między	sesjami.Przykłady	Ambicji	długoterminowych:•	Posiadanie	własnej	oberży.•	Rozwinięcie	wioski	w	tętniące	życiem	miasteczko.•
Wykorzenienie	elfich	wpływów	ze	wszystkich	Kolegiów	Magii.	328Osady....................................................................278	Narzędzia	Pracy	i	Warsztaty................................	Jednakże	MG	najniższy	Poziom,	wówczas	twój	Status	zatrzyma	się	na	wartościpowinien	wziąć	pod	uwagę,	że	pewne	rodzaje	rozrywki	przystoją	Brąz	0.tylko	osobom	o	stosownym
miejscu	w	hierarchii	społecznej	i	będąodbierane	odpowiednio	tylko	we	właściwym	otoczeniu.	Biczownicy	podróżują	po	Imperium,chłoszcząc	się,	by	pokutować	za	grzechy	własne	i	cudze.	0	do	5Czy	jesteś	pobożną	duszą,	oddaną	ponad	wszystko	rozkazom	6	do	10	25	10swojego	boga?	Każdy	będzie	bawił	się	o	wiele	lepiej,	jeśli	Bohaterowie	będą	wchodzić
ze	sobą	w	in-Przykłady	Ambicji	krótkoterminowych:	terakcję.	However,	if	you	want	to	play	a	number	of	adventures	then	there	is	quite	a	bit	there	already.	Łowca................................................................	Co	ludzie	powiedząDowodzenie	Bohaterowie	muszą	wydawać	określoną	kwotę	pieniędzy,	jeśliStatus	odgrywa	bardzo	ważną	rolę	przy	Dowodzeniu.
Przydatna	w	leczeniu,	szacowa-niu,	uczeniu	się	i	kluczowa	do	zrozumienia	i	rzucania	magicznych	Początkowa	wartość	Szczęścia	równa	jest	Przeznaczeniu.	Ponieważ	postać	może	nieść	ograniczoną	liczbę	•ZEPSUCIE	I	MUTACJE	Prawa	noga	80-89	rzeczy,	należy	zapisywać	Obciążenie	każdego	przedmiotu	(patrz:	strona	293).	Powiem	tylko,	że
Nożownicy	chcą	odwrócić	uwagę	Straży.	Ufają,	różnymi	sprawami	w	czasie	ich	krótkiej	nieobecności.	macji	jest	okradzenie	Posłańca.	Jest	znana	równie	dobrze	z	solidnie	Skrzętny	Strażnik	Rzeczny,	który	przeszukuje	statki	i	sprawdza	wszystkiewykonywanej	pracy,	jak	i	należących	do	niej	natrętnych	zbirów.	Opuszczają	wtedy	świątynię	i	wyruszają	na
długie	pielgrzymki.	Zatem	jeśli	kupisz	4	Rozwinięcia	Zwinności,	której	Rozwoju	Cech	i	Umiejętności	w	PD	i	zależy	od	liczby	Rozwinięć,wartość	początkowa	wynosiła	27,	Testy	będziesz	przeprowadzać	które	postać	już	posiada	w	danej	Umiejętności.dla	bieżącej	Zwinności	31.	Pod	troskliwymi	rządami	Jego	Wysokości	Imperatora	Karla-Franza	I	każdy	z
Jegoniezliczonych	poddanych	ma	sposobność,	by	doskonalić	się	i	obejmować	nowe,	zaszczytne	stanowiska.	Dzięki	temu	duch	też	jest	bezpieczniejszy.Jesteś	osobą	mądrą	i	tajemniczą.	Do	kroćset...	261	Przedmioty	Noszone	Na	Sobie"....................	183	Błogosławieni..........................................	Aptekarz	16	do	20	21	do	25	30	153.	Dla	prostego	ludu	są	więc
gospodyniby	pałace,	w	których	znaleźć	można	godziwą	rozrywkę	oraz	najlepsze	napitki	i	strawę	w	Imperium.	Ciężko	–	Frida,	pracująca	dorywczo	sklepikarkapracujesz	i	stanowisz	spoiwo	miejskiej	społeczności.	156	Zajęcia	Ogólne........................................	Czy	mam	człowiek,	elf	leśny,	elf	wysoki,	krasnolud,	niziołek	ci	je	wszystkie	wymienić?	Lud
Imperium,	podobnie	jak	wszyscy	mieszkańcyStarego	Świata,	twardo	stąpa	po	ziemi	i	jest	prakt~yczny.	Odesłanie	Bohatera	na	by	się	uzupełniały.	Aby	nią	podążać,	Bohater	musi	PODSUMOWANIE	PROCESUmieć	dużo	hartu	ducha,	a	prawdopodobnie	też	lepszą	parę	butów.	Rozpoczynają	ka,	Zwiadowca.z	niskim	Statusem,	ale	w	miarę	rozwijania	postaci
i	pięcia	się	poszczeblach	kariery	mogą	dochrapać	się	wysokiej	pozycji.	233Poruszanie	się..............................................	Fenig	za	nogę.	Uwierz	mi,	mój	panie,	jest	to	kult,	który	musisz	zrozumieć,	u	większości	ludu	Reiklandu	jego	tradycje	są	bowiem	głębokozakorzen~ione	i	Ty	także	musisz	sprawiać	takie	wrażenie.	Czasa-prawa	teologicznego	zwykle	uczą
się	jego	zawiłości	pod	okiem	wieleb-	mi	Prawnicy	wykorzystują	znajomość	niejasnych,	miejscowych	praw	donych	kapłanów.	Dlatego	wiele	krasnoludów	odznacza	się	cechą	WrogoÊç	(do	elfów)	(patrz:	strona	191).	217	Tradycja	Guślarstwa................................	179	Kult	Taala,	Boga	Dzikiej	Natury.................	–	Gunni	Ackermann,	pastereczkaSzczodre
Imperium	Sigmara	zapewnia	obfite	zbiory	zbóż,	trzody	Słuchaj,	możesz	sobie	drwić,	ile	wlezie,	ale	sam	cholerny	Konrad	Bohateri	innych	zbywalnych	towarów,	więc	na	wsi	zawsze	czeka	mnóstwo	pochodził	z	wioski	takiej	jak	moja.	Każda	z	nich	polega	na	wydawaniu	190	140pewnej	liczby	Punktów	Doświadczenia	(PD).	26	do	30	40	20	31	do	35A	to
bardzo	ważne	pytanie...	116Klasy	i	Profesje.................................................................	To	po	prostu	nie	do	przyjęcia.potrzeby	sprzedawanych	przez	piekarzy	i	świecarzy	po	broń	i	łodzierzeczne	budowane	przez	zbrojmistrzów	i	szkutników.	50KLASY	I	PROFESJE	IIICharyzma	Dlatego	MG	powinien	rozważyć,	jaka	widownia	normalnie	oglą-	da	danego
rodzaju	występy	oraz	czy	taka	widownia	jest	aktualnieStatus	istotnie	wpływa	na	Testy	Charyzmy:	osoby	zajmujące	dostępna,	a	następnie	zastosować	odpowiednie	modyfikatory.wyższe	miejsce	na	drabinie	społecznej	łatwiej	uzyskują	to,	czegochcą,	a	te	o	niższym	Statusie	muszą	się	dużo	bardziej	natrudzić.	na	płyciznę	i	przebili	kadłub.	237	Pełna	Lista
Stanów.................................	Tak	długo,	jak	trzymasz	się	z	daleka	od	ich	świątyń	i	tychwanego	zwoju,	szczegółowo	opisującego	linie	rodowe	głównych	co	bardziej	twardogłowych,	są	otwartą	i	całkiem	gościnną	gromadką.klanów.	Tamtego	dnia	zarąbaliśmy	bestię,	ale	stało	się	tak	tylko	dzięki	jej	wiedzy.Zazwyczaj	Uczeni	studiują	w	którejś	z	instytucji
akademickich	Sta-rego	Świata.	Wielu	pracuje	też	na	promach,	które	przewożą	stanowić	znakomitą	bazę	wypadową.	a	zatem	korzysta	z	premii	+10,	gdy	żebrze	u	ludzi	na	Traktowany	jest	tak,	jakby	posiadał	Status	Brąz	3.	O	tak,	umarł	niedługo	później,	ale	niekretnej	świątyni,	inni	wybierają	życie	wędrowne.	Mistycy	demonstrują	swój	ta-	przyciągnęły
uwagę	kapłanów	i	łowców	czarownic.	Co	tydzień	do-	potomstwem.	„Nawet	nie	mów	przy	mnie	o	tych	cholernych	kanaliach!	Alrug	Nie-	biański	Formierz,	mój	czcigodny	dziad	stryjeczny,	został,	psiamać,	zdradzony	w	tej	cholernej	Wojnie	o	cholerną	Brodę	przez	tych...	Profesje:Gladiator,	Kapłan	Bitewny,	Kawalerzysta,	Ochroniarz,	Oprych,Rycerz,



Zabójca,	Żołnierz.ProfesjaStreszczenie:	Wybierz	jedną	z	Profesji	należących	do	wybranejKlasy,	biorąc	pod	uwagę	ograniczenia	związane	z	rasą.Po	wyborze	Klasy	należy	wybrać	związaną	z	nią	Profesję.	A,	chcesz	robićto,	co	jest	właściwe...	Przy-	sięgam,	że	ponad	połowę	ich	Straży	Miejskiej	stanowią	kobiety!	Gdybym	człowiek,	elf	wysoki,	krasnolud,
niziołek	mogła,	zostałabym	tam	do	końca	kariery.Utrzymujesz	spokój	i	trzymasz	w	ryzach	motłoch,	chroniąc	swoje	miasto	–	Jana	Tennisohn,	główna	inspektorka	(emerytowana),przed	osunięciem	się	w	anarchię.	Przy-kładowo:	Bauer	(Rolnik),	Fleischer	(Rzeźnik),	Schmidt	(Kowal)	Przykłady:	Toporowładny,	Zmyślnopalcy,	Widłobrody,	Żelaznyi	Schuster
(Szewc).	Ci,	którzy	przeżyją	na	tyle	długo,	by	czerpaćnaukę	z	własnych	błędów,	mogą	dążyć	do	zdobycia	sławy	jako	Mi-	–	porada	Mistrza	Miecza	Aleksandra	Amblestadta	udzielana	jegostrzowie	Miecza,	którzy	przekazują	swoje	techniki	pilnym	uczniom.	Uciekasz	przed	czymś	czy	starasz	się	znaleźć•	Dowolna	liczba	graczy	może	wysłać	swoich
Bohaterów	na	sens	lub	cel	w	swoim	życiu?	Ludzie,	któ-	siedziałem	tu	z	wędką	w	ręku	przez	dwadzieścia	lat,	przyglądając	sięrzy	każdego	dnia	pracują	na	pobliskich	wodach	i	bagniskach,	dostarczają	nurtowi.	Są	klętego	kota.	Niektórzy	gracze	wolą	ignorować	tę	regułę,	by	zachować	poprawne	stosunki	wewnątrz	drużyny.	UMIEJĘTNOŚCI	PODSTAWOWE
UMIEJĘTNOŚCI	PODSTAWOWE	UMIEJĘTNOŚCI	ZAAWANSOWANE	I	GRUPOWEW	tym	miejscu	zapisuje	się	także	Motywacjepostaci	(patrz:	strona	34),	które	wyjaśniają,	czym	Nazwa	Cecha	Roz	Suma	Nazwa	Cecha	Roz	Suma	Nazwa	Cecha	Roz	Sumaw	życiu	kieruje	się	Bohater.	Siedziała	z	nosem	w	książkach.	313	Demonetki
Slaanesha.......................................335	Pol	Dankels	-	Człowiek,	Czarownik................	czy	może	tylko	wobec	siebie?	To	może	prowadzić	do	narastania	lęku	przed	obcymi.	Cubicle	7	Entertainment	and	the	Cubicle	7	Entertainment	logo	are	trademarks	of	Cubicle	7	Entertainment	Limited.	Jeśli	postać	zostanie	zraniona	w	Walce	(patrz:	•	strona	56),
Żywotność	spadnie,	a	Leczenie	(patrz:	strona	181)	sprawi,	że	jej	poziom	Punkty	Grzechu	się	zwiększy	(ale	nigdy	ponad	maksymalną	wartość!).	Biczownicy	nie	musząpodążają	za	armiami,	chłostą	wzbudzając	w	sobie	szał	przed	bitwa-	porzucać	swojego	stylu	życia	podczas	przeżywania	przygód.	Dlatego	MG	powinien	być	świadomy,	że	tacy	gracze	mogą
początkowo	potrzebo-	SCHEMAT	ROZWOJU	CZARODZIEJA	wać	pewnej	pomocy.	Przewoźnicy	nie	muszą	szukaćpasażerów	na	drugi	brzeg	rzeki	albo	pomiędzy	miastami.	I	tak	mam	dość	na	głowie	–	jej	garderobę,	biblioteczkę	po-wdzięczni	za	to,	że	mogli	wyrwać	się	spośród	uciskanych	mas	harują-	dróżną	i	przeklętą	kolekcję	motyli!	A	gdy	kot	się	zgubi
–	a	na	pewno	tak	sięcych	na	polach.	Zsumuj	Lewa	noga	Obciążenie	Pancerza,	Broni	i	Wyposażenia,	by	zobaczyć,	jak	wiele	postać	niesie	na	swoich	•OBCIĄŻENIE	Tarcza	barkach.	Nie	myśl	sobie,	że	dokerzy	mają	łatwo.	Dlatego	jeśli	początkowa	Zręczność	wynosiła	25,	przy	5	Rozwinięciach	Zręczności	będzie	ona	równa	30.Przykład:	Motywacją	Ebby,
uczennicy	z	Kolegium	Światła,	jest„Buntowniczość”.	Strażnicy	Rzeczni	zwykle	pracują	naprzy	kei,	ponieważ	bez	nich	wodami	rządziliby	gorsi	przestępcy.	Pełne	opisy	każdej	Profesji	i	ich	ograniczeń	umiesz-cia	otwiera	przed	nimi	wiele	możliwości	wygodnego	ułożenia	sobie	czone	są	w	Rozdziale	3:	Klasy	i	Profesje,	ale	w	celu	szybkiegoprzyszłości.
Wszyscy	mieliśmy	swój	wkład	w	to	bo-poznać	swoich	Bohaterów	i	ich	zdolności.	Postać	opiera	się	obyczajom	3-8	związanym	ze	Statusem,	więc	nie	działają	na	niąO	Statusie	decyduje	poziom	Profesji.	szafirowo-niebieskie,	nakrapiane	złotymi	plam-	145	cm	+4k10	cm	130	cm	+2k10	cmkami	lub	cętkowaną	mieszanką	zieleni	mchu	połączonej	z	ciepłąbarwą
kasztanu.	Walka	Wręcz	(WW)	Smykałka	do	broni	i	udziału	w	bezpośrednim	starciu,	wymie-	rzenia	celnego	ciosu	oraz	skuteczność	w	bijatykach	i	bitwach.	Szanse	na	awans	są	niewielkie,	ale	ci,	się	na	pielgrzymki	trwające	tygodnie	lub	miesiące.	tycznie	stanowią	własne	prawo	i	walczą	o	każdą	piędź	wybrzeża,Niektórzy	Dokerzy	należą	do	gangu
przestępczego,	który	ukrywa	którym	władają.	Jeśli	już	zajmujeszNormalnie	Status	nie	wpływa	na	Testy	Występów.	Często	można	spotkać	MG	powinien	dobrze	się	zastanowić,	czy	pozwolić	graczom	na	wybórSzlachciców,	którzy	pracują	dla	potężniejszych	rodów	szlacheckich.	Najczęściej	nielegalni	czarownicy	zostają	poddani	sądowi	motłochu	i	są
linczowani.	Wiedzieliśmy,	co	należy	zrobić.	Ze	względu	na	tę	różnorodność,	kiedy	losu-	jesz	wzrost	człowieka	i	wyrzucisz	„10”	na	którejś	kostce,	dorzućAby	określić	kolor	oczu,	dla	większości	ras	należy	rzucić	kośćmi	kolejną	i	zsumuj	wyniki.jednokrotnie,	jednak	w	przypadku	elfów	potrzebne	są	dwa	rzuty.Ich	magiczna	natura	sprawia,	że	kolory	ich	oczu
są	bardzo	zróż-	Człowiek	Krasnoludnicowane,	jak	np.	W	końcu	Im-	człowiek,	elf	wysoki,	krasnolud,	niziołek	perator	jest	mi	winien	parę	przysług...Jesteś	osobą	przebiegłą	i	potrafisz	sprawnie	liczyć.	A	nawet	jeśli	wszystko	jest	w	po-dyci	są	pomijani	i	tak	dalej.	77zbierane	podczas	swoich	starań,	jak	wpływa	na
Górnik................................................................78	VZASADYbohatera	jego	status	w	społeczeństwie	i	jak	możesz	Guślarz...............................................................79spróbować	poprawić	tę	pozycję.	Możesz	także	użyćPD,	jeśli	chcesz	zmienić	Profesję.	Wielu	żyje	z	darów	Reiku;	są	to	rybacy	(używający	wędki,	Flisacy	czują	się	jak	u	siebie	na	dowolnym
odcinku	rzeki.	Zatem	jeśli	kupisz	9	Rozwinięć	w	Skradaniu,	a	Zwinność	postaci	wynosi	31,	w	Testach	będziesz	korzystać	zeRozdział	5:	Zasady	wyjaśnia	sposób	wykorzystywania	Cech	Skradania	na	poziomie	40.	Dlaczego	nie	kwalifikuję	się	do	zdrady	stanu?	Aby	dowiedziećsię	więcej	o	bogach	i	ich	czynach,	przeczytaj	Rozdział	7:	Reli-	KOSZT	ROZWOJU
CECHgie	i	wyznania.	Wyjdą	z	ukry-Agitatorzy	wywierają	nacisk	w	sprawach	politycznych,	wykorzystując	cia,	wcześniej	czy	później.prasę,	protesty	i	przemowy	publiczne.	291	Węże.................................................................	6)	SZCZEGÓŁY	I	SMACZKI5)	WYPOSAŻENIE	Streszczenie:	Wybierz	imię,	wiek,	kolor	włosów	i	oczu,	wzrost,Streszczenie:	Określ
początkowe	Wyposażenie	na	podstawie	Klasy	Psychologię	i	Ambicje.i	Profesji.	Ja	nią	dowodzę	i,	jeśli	Sigmar	pozwoli,	przybędę	w	okolicy	Sonnstill.Następnego	ranka	wyruszysz	z	nami	do	stolicy~Imperium.	Niektórzyna	najniższym	szczeblu	drabiny	społecznej.	Ponadto	ten	cudowny	rozdział	zawiera	Pospólstwo..............................................................
Bywa	też,	że	Posłańcy	prowadzić	do	przygody,	o	ile	zostaną	przejęte.	Kupcy	świetnie	dogadują	się	z	poszukiwaczami	przygód	i	często	za-	trudniają	ich	jako	zawodowych	strażników	karawan.	SCHEMAT	ROZWOJU	MISTYKAWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogdhh	hŚcieżka	Profesjih	Wróżbiarz	–	Brąz	1Umiejętności:	Charyzma,	Intuicja,	Percepcja,
Plotkowanie,Targowanie,	Unik,	Występy	(Wróżenie),	Zwinne	PalceTalenty:	Atrakcyjny,	Charyzmatyczny,	Percepcja	Magiczna,SzczęścieWyposażenie:	Talia	Kart	albo	Zestaw	Kości,Tania	Biżuteria	Mistyk	–	Brąz	2Umiejętności:	Opanowanie,	Przekupstwo,	Wiedza(Astrologia),	Wycena,	Występy	(Proroctwa),	Zastra-szanieTalenty:	Dobrze	Przygotowany,
Rozpoznanie	Arte-faktu,	Szósty	Zmysł,	Święte	WizjeWyposażenie:	Wybór	Amuletów	Mędrzec	–	Brąz	3Umiejętności:	Język	(Dowolny),	Oswajanie,	Sztuka(Pisarstwo),	Występy	(Gawędziarstwo)Talenty:	Czarownica!,	Czytanie/Pisanie,	MagiaProsta,	Nos	do	KłopotówWyposażenie:	Narzędzia	Pracy	(Pisarza)	Prorok	–	Brąz	4Umiejętności:	Splatanie	Magii
(Azyr),	Wiedza(Proroctwa)Talenty:	Groźny,	Odporność	Psychiczna,	MagiaTajemna	(Niebios),	Wykrywanie	MagiiWyposażenie:	Narzędzia	Pracy	(Astrologa)	81III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY	ZARZĄDCA	Owszem,	to	były	kiepskie	żniwa,	ale	danina	to	danina.	Jest	to	praktyka	nadzwyczaj	ceniona	przez	niziołki.	Lepiej	nie	pytajcie.	Są	ekspertami,
jeśli	chodzi	o	wypatrywanie	nie-	uda	się	znaleźć	i	kto	może	ścigać	rabusiów?	Jeśli	nie,	przejdź	do	kroku	3.	255Psychologia..................................................	Przykładowo,	elfy	mają	znaczną	przewagę	przy	losowaniu	Cech.	Jeśli	chcesz	działać	incognito,	nieSzkolenie	i	Szlifowanie	talentu,	które	opisuje	Rozdział	6:	musisz	nosić	ze	sobą	całego	wyposażenia.
ciężkie	czasy.	Ze	względu	na	brak	znajomości	leśnych	elfów	inne	ludy	Starego	Świata	uważają	je	za	nieobliczalne	i	kapryśne.	tem	przedstawianym	przez	MG.	Niech	sobie	wsadzą	gdzieś	to	„praktykowanie	medycyny	bezi	na	środki	bezpieczeństwa	narzucane	przez	kult	Morra	badanie	zwłok	licencji”.	Możesz	też	zdać	się	na	los,	jeśli	nie	masz	pewności,	co
wybrać.	Niezależnie	od	przyczyny	zdaje	się,	że	za	każdym	razem,potężnych,	ukrytych	sojuszników,	którzy	dążą	do	zmian	z	własnych	gdy	z	Niziny	Altdorfskiej	nadciąga	mgła,	na	ulicach	motłoch	robi	siępobudek.	Utrzy-mują	porządek	i	pilnują	granic	ziem	pana	oraz	rozstrzygają	spory	Większość	Zarządców	dysponuje	dużą	swobodą,	co	daje	im	wielez
sąsiednimi	posiadłościami.	Kiedy	zmienisz	Profesję,	Reakcja	standardowa.	Wielu	Doradców	w	ogóle	nie	służy	szlachcie,zamiast	tego	użyczając	swych	rozlicznych	umiejętności	przestępcom,wojskowym,	kupcom,	kultom	lub	gildiom.	Wybierzczłonkowie	ich	starszyzny	reagują	jedynie	na	przydomki	związa-	wiek	postaci	zgodnie	z	poniższą	tabelą.ne	z	ich
zawodem,	np.	Uwielbia	łamać	zasady	Kolegium,	podważać	4)	UMIEJĘTNOŚCI	I	TALENTYautorytet	swojego	mistrza	lub	wściubiać	nos	w	księgi,	które	lepiejbyłoby	zostawić	zamknięte.	Różnią	się	jednakże	tym,	jak	to	wyrażają.	Potężni	Patrycjusze,	którzy	posia-	nowią	doskonałych	kandydatów	na	partnerów	w	spółce	handlowej.dają	magazyny	i	biura
sprzedaży	w	wielu	miastach,	cieszą	się	takim	sa-	Umożliwiają	Kupcom	kontaktowanie	się	ze	wszelkiego	rodzaju	barw-mym	statusem	jak	pomniejsi	szlachcice.	Zimą,	gdy	brakuje	jedzenia	i	nie	można	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	pracować	w	polu,	młodzi	wyruszają	do	pobliskich	miasteczek	i	miast	w	poszukiwaniu	pracy.	170	Kult	Ranalda,	Boga
Podstępu......................	Ponadto	Cecha	ta	jest	więcej	punktów	zostanie	wydanych	na	Przeznaczenie,	tym	więcejniezwykle	ważna	podczas	wykonywania	sztuczek	czy	opróżniania	farta	będzie	mieć	postać.	Ktoś,	kto	ma	asa	w	rękawie	i	oko	do	szczegółów	oraz	potrafi	zacho-Jest	wiele	rodzajów	Przemytników.	Moje	wątpliwości	budzi	nie	to,	co	według
prawnika	mogę	zrobić,	lecz	to,	co	jest	słuszne	wedle	zdrowego	rozsądku	i	sprawiedliwości.	SCHEMAT	ROZWOJU	ZWIADOWCYWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	hhhŚcieżka	Profesjih	Przewodnik	–	Brąz	3Umiejętności:	Broń	Biała	(Podstawowa),	Odporność,Oswajanie,	Percepcja,	Plotkowanie,	Sztuka	Przetrwania,Wiedza	(Lokalna),	WspinaczkaTalenty:
Czujny,	Doświadczony	Wędrowiec	(DowolnyTeren),	Włóczykij,	Wyczucie	KierunkuWyposażenie:	Broń	Ręczna,	Lina,	Mocne	Butyi	Płaszcz,	Skórzana	Kurta	Zwiadowca	–	Brąz	5Umiejętności:	Atletyka,	Broń	Zasięgowa	(Łuk),Jeździectwo	(Konie),	Nawigacja,	Skradanie	(Wieś),TropienieTalenty:	Nos	do	Kłopotów,	Obieżyświat,	Widzeniew	Ciemności,	Zmysł
BitewnyWyposażenie:	Łuk	i	10	Strzał,	Kaftan	Kolczy	Przepatrywacz	–	Srebro	1Umiejętności:	Opieka	nad	Zwierzętami,	Pływanie,Sekretne	Znaki	(Łowców),	TargowanieTalenty:	Niezwykle	Odporny,	Silne	Nogi,	Szósty	Zmysł,Wyczulony	Zmysł	(Wzrok)Wyposażenie:	Koń	Wierzchowy	z	Rzędem,	Juki	z	Prowian-tem	na	2	Tygodnie,	Mapa,	Namiot	Odkrywca	–
Srebro	5Umiejętności:	Język	(Dowolny),	Rzemiosło	(Kartograf	)Talenty:	Poliglota,	Twardziel,	Wytrwały,	Znawca	(WiedzaLokalna)Wyposażenie:	Wybór	Map,	Narzędzia	Pracy	(Kartografa)	84KLASY	I	PROFESJE	–	WĘDROWCY	III	BICZOWNIK	Bijemy	ciało	i	utaczamy	krwi	za	Jego	Imperium,	w	imię	Sigmara!	–	Viktorina	Schwefel,	Biczowniczka	człowiek
Parę	miesięcy	temu	przez	wioskę	przechodziło	kilku	biczowników.	Godni	zaufania	i	znający	się	na	rzeczy	Przewodnicysą	ekspertami	w	wyszukiwaniu	bezpiecznych	szlaków	wiodących	przez	czasami	zostają	z	grupą	na	dłużej.	Żywi	się	podłym	jedzeniem,	pije	tanie	piwo	i	no-ciągnie	sporą	widownię,	jeśli	zacznie	występować	pośrodku	wsi.	309	Niewolnicy
Ciemności..........................................	Rozwiąza-	nie	zagadki	lub	zakończenie	przygody,	dobre	odgrywanie	postaciJakie	są	twoje	poglądy	religijne?	Biorąc	pod	uwagę,	że	Al’Ulryk	zawsze	głosuje	za	Middenheim,	jest	bar-Jesteś	osobą	mądrą	i	dobrze	poinformowaną.	ZASADA	OPCJONALNA:	NIKCZEMNE	PLANYMożliwe,	że	chcesz	ukryć	swoje	Ambicje
przed	resztą	graczy,zwłaszcza	jeśli	są	kontrowersyjne	lub	tajne.	człowiek,	elf	leśny,	elf	wysoki,	krasnolud,	niziołek	–	Wiebke,	uczeń	szewca	i	złodziejJesteś	zdolnym	wytwórcą.	Hmm,	czy	wiecie,	gdzie	jest	Herr	Schmidt	z	Hochplatzu	w	Kemperbadzie?	Published	by	Cubicle	7	Entertainment	Ltd,	Suite	D3,	Unit	4,	Gemini	House,	Hargreaves	Road,
Groundwell	Industrial	Estate,	Swindon,	SN25	5AZ,	UK	No	part	of	this	publication	may	be	reproduced,	stored	in	a	retrieval	system,	or	transmitted	in	any	form	by	any	means,	electronic,	mechanical,	photocopying,	recording	or	otherwise	without	the	prior	permission	of	the	publishers.	człowiek,	elf	wysoki,	krasnolud,	niziołek	–	Travis	Binckel,
gondolierKursujesz	po	niebezpiecznych	wodach	Starego	Świata,	przewożąc	ludzi,towary	i	najnowsze	wieści.	Krasnoludy	nie	mają	talentu	do	ma-	Opiniegii,	ale	kowale	run	tworzą	pokryte	misternymi	znakami	artefakty,które	kiełznają	magiczne	moce.	–	Ojciec	Linken	Donatus,	kapłan	Sigmara,	zamordowany	przez	człowiek	zbiegłą	piromantkęPolujesz	na
nieuprawnione	czarownice,	które	nękają	Imperium.	to	urocze	i	wzruszające.	Starsze	pokolenia	uważają	tę	broń	za	niehonorową	i	ryzykowną.	Postaraj	się	także	sprawić,	by	Motywacja	była	przydatna	w	odgry-Umiejętność	dogadywania	się	z	innymi.	Obóz	uznawany	jest	przez	elfy	za	rozwiązanie	„tym-	„Spotkałam	jednego	podczas	wyprawy	przez
Middenland,	w	dzie-czasowe”,	ale	dla	innych,	nie	tak	długowiecznych	ras,	znaczy	to	coś	wiątym	roku	panowania	Królowej	Marrisith.	172	Kult	Shallyi,	Bogini	Miłosierdzia................	Jednak	wspomniane	stworzenie	nieWiększość	Śledczych	rozwiązuje	sprawy	dotyczące	skradzionej	wła-	mogłoby	zejść	wąskimi	schodami.	257	Cuda
Myrmidii.......................................	Prawo	nie	zapewnia	żebrakom	ochrony,	a	straż	nie	patyczkuje	W	przyszłym	tygodniu	możecie	wziąć	dla	siebie	Königplatz	–	dzisiajsię	z	włóczęgami.	Namiętny,	gorący	poca-czniesz	opisywać	dzieciństwo	Bohatera	w	szczegółach,	możesz	ze-	łunek	w	deszczu,	pod	baldachimem	gęstych	konarów	drzew?chcieć	zerknąć
jeszcze	raz	do	Rozdziału	4:	Umiejętności	i	Talenty.	283	Narkotyki	i	Trucizny............................................	Jednak	ma	też	słabość	do	elfiego	wina	i	młodych,	przystojnych	służących.	Poziom	wiąże	się	z	pewnymi	minimalnymi	wymaganymi	wydat-Jeśli	masz	wyższy	Status	niż	cel	Testu	Dowodzenia,	otrzymujesz	kami.premię	+10.	Wspinaczka	jest	powiązana	z
Siłą,	więc	przy	Nawigacja,	Opanowanie,	Pływanie,	Percepcja,	Wycena,	Występy	Sile	równej	38	i	8	Rozwinięciom	we	Wspinaczce	wartość	tej	(Śpiewanie),	Żeglarstwo	Umiejętności	równa	się	46.	Z	miasta	nie	wy-rzoludzi,	bandytów	i	jeszcze	gorszych	rzeczy.	W	okolicy	żadnych	nie	ma,	złotko.	Każde	indziej,	gdzie	można	znaleźć	relikty,	artefakty	czy
zaginione	księgiz	Kolegiów	poświęcone	jest	określonemu	wiatrowi,	ponieważ	Magi-	magicznej	wiedzy.	Elfie	przydomki	Podczas	podróży	w	obce	strony	elfy	zazwyczaj	przedstawiają	się	za	pomocą	imienia	i	przydomka,	unikając	konieczności	wyja-	śniania	koncepcji	pokrewieństw,	skoligaconych	rodów	i	domów.	W	końcu	tu	jest	tych	samych	osiem	dni	w
tygodniu,	to	samo	słońcei	księżyce	i	ci	sami	bogowie.	Zatem	daj	nam	się	tym	zająć,	zanim	przyj-	człowiek,	krasnolud,	niziołek	dą	nosiciele	drewna;	tu	możliwe	jest	wszystko,	koleżko.Oficjalnie	zajmujesz	się	tylko	załadunkiem	statków	za	pieniądze,	ale	–	Albert	Pförtner,	nosiciel	węglawszyscy	wiedzą,	że	tak	naprawdę	to	Dokerzy	rządzą	dokami.	16	do	20
30	15	21	do	25Dlaczego	w	ogóle	angażujesz	się	w	przygody?	SCHEMAT	ROZWOJU	KAPŁANAWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogdhh	hŚcieżka	Profesjih	IKleryk	–	Brąz	2Umiejętności:	Atletyka,	Badania	Naukowe,	Intuicja,	Modlitwa,Odporność,	Opanowanie,	Percepcja,	Wiedza	(Teologia)Talenty:	Błogosławieństwo	(Dowolne	Bóstwo),	Charyzma-tyczny,
Czytanie/Pisanie,	Święte	WizjeWyposażenie:	Symbol	Religijny,	Szata	Kapłan	–	Srebro	1Umiejętności:	Broń	Biała	(Podstawowa),	Charyzma,	Lecze-nie,	Plotkowanie,	Występy	(Gawędziarstwo),	ZastraszanieTalenty:	Etykieta	(Kultyści),	Gadanina,	Inwokacja	(Dowol-ne	Bóstwo),	Mól	KsiążkowyWyposażenie:	Księga	(Religia),	Szata	Ceremonialna	Arcykapłan	–
Złoto	1Umiejętności:	Dowodzenie,	Sztuka	(Pisarstwo),	Wiedza(Heraldyka),	Występy	(Przemowy)Talenty:	Nienawiść	(Dowolna),	Odporność	Psychiczna,Porywająca	Gorliwość,	Wyczulony	Zmysł	(Dowolny)Wyposażenie:	Podwładni	Kapłani,	Relikwia,	Szata	DobrejJakości,	Świątynia	Lektor	–	Złoto	2Umiejętności:	Język	(Dowolny),	Wiedza	(Polityka)Talenty:
Czysta	Dusza,	Odporny	na	(Dowolne	Zagrożenie),Krasomówstwo,	Znawca	(Teologia)Wyposażenie:	Biblioteka	(Teologia),	Podwładni	Arcykapłani	56KLASY	I	PROFESJE	–	UCZENI	III	LEKARZ	Chcesz	usunąć	kończynę,	przyjdź	do	Neubera!	Odetnę	ci	rękę	w	sekundę!	Zaszyję	kikut,	zanim	się	ockniesz.	W	Wielkiej	Prowincji	Reiklandu,	w	której	rozciągają
się	Twoje	ziemie,	Kult	Sigmara	jest	prawdziwą	potęgą.W	każdej	wiosce	znajduje	się	Jego	świątynia,	w~	każdym	mieście	kilka,	a	w	stolicy,	Altdorfie,	jest	więcej	miejsc	poświęconych	Sigmarowi,	niżktokolwiek	zliczy.	Podczas	gdy	śledczy	świeccy	działają	na	granicy	prawa	albo	Jak	zapewne	wiecie,	jestem	najlepszym	detektywem	na	świecie.	ByliGdy
wydawało	się,	że	należy	porzucić	wszelką	nadzieję,	ocalenie	przynio-	przerażający:	ta	agonia,	ból,	cierpienie!	Ciężko	było	nawet	na	nich	pa-sły	ci	cierpienie	i	prawość	Sigmara!	trzeć.	Wpływa	na	to,	jak	postać	waniu	postaci	i	przyniosła	mnóstwo	frajdy	–	powinna	też	dobrzejest	postrzegana	przez	napotkane	osoby.	Dopóki	jest	to	dobrze	płatne,	dostarcza
ci	rozrywki	i	pasuje	do	twoichpoglądów.	zonowej	natury	ich	pracy	wielu	z	nich	zawsze	gotowych	jest	rzucić	wszystko	i	wybrać	się	tam,	gdzie	są	potrzebni.	Rodzina	cię	rozpieszczała	czy	trzeba	było	sobie	radzić	samemu?	293	Zębacze	Jaskiniowe...........................................	Dowozisz	pasażerów	bezpiecznie	po-	szybciej,	niż	szlachta	wydaje	srebro.mimo
zagrożeń,	z	którymi	stykasz	się	codziennie.	podróżnymi	płynącymi	na	tym	samym	barkasie?	tabela	pokazuje,	w	jaki	sposób	można	spożytkować	te	punkty.Czy	twój	Bohater	sympatyzuje	z	jakimś	konkretnym	bóstwem?	Jeśli	tak	jest,	zmianaTalenty	są	dostępne	tylko	na	tym	poziomie	Profesji,	przy	którym	Profesji	kosztuje	100	PD.	74	Pełna	Lista
Umiejętności........................	Znajdź	odpowiednieWyposażenie	w	Rozdziale	3:	Klasy	i	Profesje	i	zapisz	je	na	Kar-cie	Postaci.Następnie	odszukaj	Status	postaci,	który	znajduje	się	tuż	obok	na-zwy	Profesji.	Wędrowni	Czarodzieje	pragną	dowieść	swojejstrowie	mogą	bezpiecznie	splatać	tylko	jeden	wiatr.	Tam	właśnie	Jego	lud	z	godnością	trudzi	się,
bydostarczać	wszystkim	pożywienie,	by	wytwarzać	dobra	i	surowce	na	handel	oraz	wychowywać	mężnych	wojowników	dla	wspaniałychArmii	Prowincji,	które	nas	strzegą.	Nie	śledzimy	jelenia.	Może	Ci	się	wydawać,	że	znasz	Sigmara,	ponieważ	w	Khyprze	jest	jego	kaplica.	–	Frederika,	zaopatrzeniowiec	Kopalni	w	DelfgruberWielu	poszukiwaczy	złota
nęcą	historie	o	cennym	kruszcu	na	Wzgórzach	Wielu	niezależnych	Górników	staje	twarzą	w	twarz	z	niebezpie-Skaag,	ale	prawdziwe	górnictwo	to	ciężka	praca	na	dole,	w	ciemnych,	czeństwem,	gdy	natyka	się	na	gobliny	lub	inne	podziemne	koszmary.niebezpiecznych	tunelach.	293	Olbrzymy........................................................	Dlaczego	jesteś
Bohaterem,	36	do	40	50	30a	nie	kolejnym,	zwyczajnym	mieszkańcem	Imperium?	Co	z	nauką?	Pański	zaginiony	kot	będzieWszędzie	szaleje	korupcja.	A	jeśli	je	znajdzie,	nie	wszystko	stracone,	będzie	bowiem	tak	zadowolony	z	siebie,Przemycasz	ładunek,	unikając	podatków	i	ryzykując	inspekcje	strażników	że	da	sobie	spokój	i	nie	poszuka	jeszcze	tam,
gdzie	ukryte	są	dwadzieściarzecznych,	aby	zapewnić	sobie	maksymalny	zysk.	W	Reiklandzie,	jako	najbogatszej	ze	wszystkich	Wielkich	Prowincji	Imperium,	taka	„klasa	średnia”	rozwija	się	w	takim	tempie,że	jej	członkowie	często	osiągają	najwyższe	pozycje.	Nawet	jeśli	Motywacja	została	wybrana,	można	ją	późniejzmienić.	Powiedziałem	o	wszystkim
Mistrzowi.	Następnegostylia,	wyroby	drewniane	i	ceramika.	Większość	swojej	wiedzy	je	szczególnie	zajadła	zaraza,	Arcyzielarze	często	wysyłają	swoichZielarze	przekazują	swoim	uczniom	ustnie,	dlatego	nazwy	chorób	uczniów	na	dalekie	wyprawy	w	poszukiwaniu	rzadszych	ziół.	SCHEMAT	ROZWOJU	DOMOKRĄŻCYWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	h
hhŚcieżka	Profesjih	Włóczykij	–	Brąz	1Umiejętności:	Charyzma,	Intuicja,	Odporność,	Plotko-wanie,	Skradanie	(Miasto	albo	Wieś),	Sztuka	Przetrwania,Targowanie,	Występy	(Gawędziarstwo)Talenty:	Chodu!,	Rybak,	Włóczykij,	Złota	RączkaWyposażenie:	Plecak,	Namiot,	Zwijane	Posłanie,	Towarywarte	2k10	Brązowych	Monet	Domokrążca	–	Brąz
4Umiejętności:	Jeździectwo	(Konie),	Mocna	Głowa,	Opieka	nadZwierzętami,	Oswajanie,	Rzemiosło	(Złota	Rączka),	WycenaTalenty:	Mocne	Plecy,	Obieżyświat,	Wyczucie	Kierunku,Żyłka	HandlowaWyposażenie:	Muł	z	Jukami,	Narzędzia	Pracy	(ZłotejRączki),	Wybór	Rondli	i	Patelni,	Towary	warte	2k10Srebrnych	Monet	Mistrz	Domokrążców	–	Srebro
1Umiejętności:	Język	(Dowolny),	Percepcja,	Powożenie,ZastraszanieTalenty:	Dobrze	Przygotowany,	Niezwykle	Odporny,	Numi-zmatyka,	TragarzWyposażenie:	Wóz,	Towary	warte	co	najmniej	2k10Złotych	Monet	Wędrowny	Handlarz	–	Srebro	3Umiejętności:	Wiedza	(Geografia),	Wiedza	(Lokalna)Talenty:	Charyzmatyczny,	Gładkie	Słówka,
OdpornośćPsychiczna,	WytrwałyWyposażenie:	Wóz	z	Koniem	Pociągowym,	Towary	warteco	najmniej	5k10	Złotych	i	50	Srebrnych	Monet	86KLASY	I	PROFESJE	–	WĘDROWCY	III	KUGLARZ	Jestem	wędrownym	minstrelem,	człowiek,	elf	leśny,	elf	wysoki,	krasnolud,	niziołek	Noszę	łaty	i	dziurawe	butki,Dajesz	ludziom,	niezależnie	od	ich	urodzenia,
wytchnienie	od	surowej	Znam	ballady,	pieśni,	niejeden	wiersz	krótkirzeczywistości	życia.	Zlekceważył	wszelkie	ostrzeżenia,	pewien,	że	wszystko	pójdzie	jak	z	płatka.	W	praktyce	krasnoludy	rzadko	używają	nazwy	klanu	poza	własną	społecznością.Krasnoludy	używają	imion,	nazwisk	oraz	nazwy	klanu.Imiona	krasnoludów	Znaczniejsze	klany	Reiklandu:
Ardrungan,	Bryntok,	Gazani,Imiona	krasnoludów	są	zazwyczaj	krótkie	i	twarde	jak	istoty,	któ-	Gromheld,	Harrazlings,	Unboki.re	je	noszą,	a	najczęściej	są	nadawane	w	hołdzie	ważnym	przod-kom,	choć	zależy	to	od	tradycji	konkretnego	klanu.	Niektórzy	Bie-dacy	nie	są	nędzarzami,	ale	po	prostu	wykonują	najgorsze	zawody	Na	samym	dnie	jedyny
możliwy	kierunek	prowadzi	w	górę.	Zapewnia	to	większe	zyski,	ale	oznacza	ryzyko	przemierzania	dłuż-	farmę	kupić	trochę	jabłek,	a	potem	szłam	na	targ,	by	sprzedać	je	z	zyskiem.szych	szlaków	handlowych	i	wymaga	utrzymywania	dobrych	kontaktów	Zanim	skończyłam	dwadzieścia	pięć	lat,	zmarł	mój	dziadek,	który	zosta-za	granicą.	Sam	Imperator
beszta	mówiących	podobne	rzeczy	lizusów	i	z	mądrością	oraz	niezmierną	skromnością	wskazuje,	że	sercem	tym	są	raczej	niezliczone	wioskiJego	potężnego	Imperium.	TABELA	LOSOWYCH	KLAS	I	PROFESJIKlasa	Profesja	/	rasa	Ludzie	Krasnoludy	Niziołki	Wysokie	elfy	Leśne	elfyUCZENI	Aptekarz	01	01	01	01–02	–MIESZCZANIE	Czarodziej	02	–	–	03–
06	01–04	Inżynier	03	02–04	02DWORZANIE	Kapłan	04–08	–	–	–	–	Lekarz	09	05	03–04	–	–POSPÓLSTWO	Mniszka	10–11	–	–	07–08	–	Prawnik	12	06–07	05–06	–	–	Uczony	13–14	08–09	07–08	09–12	–	Agitator	15	10–11	09–10	13–16	0	Kupiec	16	12–15	11–14	–	–	Mieszczka	17–19	16–21	15–17	17–21	–	Rzemieślnik	20–21	22–27	18–22	22–23	–	Strażnik	22	28–
30	23–24	24–26	06–10	Szczurołap	23–24	31	25–27	27	–	Śledczy	25	32–33	28–29	–	–	Żebrak	26–27	34	30–33	28–29	–	Artystka	28	35	34–35	–	–	Doradca	29	36–37	36	30	11–14	Namiestnik	30	38–39	37–38	31–32	15–18	Poseł	31	40–41	39	33–34	–	35–37	19–25	Służący	32–34	42	40–45	Szlachcic	35	43	–	–	–	Szpieg	36	44	46	38–40	26–31	Zwadźca	37	45	–	41–
43	32–35	Chłop	46	44–45	Górnik	38–42	47–51	47–49	–	Guślarz	43	–	50	–	–	Łowca	44	52–53	–	–	–	Mistyk	–	–	–	Zarządca	45–46	54–55	51–52	46–48	36–45	Zielarka	47	–	–	–	46–50	Zwiadowca	48	56	53	–	–	49	49–50	51–57	50	54–56	51–56	58–68	57	30POSTAĆ	IIKlasa	Dworzanie:	Ci,	którzy	rządzą	lub	świadczą	władcom	specjali-	styczne	usługi.	Skutecznie
strzegą	one	wszystkich	Jego	obywateli	żyjących	nad	rzekami,	pozwalając	im	skupićsię	na	podziwu	godnej,	ciężkiej	pracy	bez	przestojów	z	powodu	strachu	lub	niepewności.Jeśli	rzeki	mają	być	arteriami	Imperium,	to	te	naczynia	krwionośne	zdecydowanie	nie	są	zdrowe.	Kolegia	Magii	także	mają	własnych	Łowców	Czarownic	zwa-	to	może	wywołać
natychmiastowy	konflikt	w	drużynie.nych	Czarodziejami-rewizorami.	Jeśli	Test	się	nie	uda,	dostaniesz	połowę	tej	kwoty.Jeśli	trafi	się	Zdumiewająca	Porażka	(–6),	to	był	bardzo	kiepskitydzień	i	nie	udało	ci	się	nic	zarobić	(albo	skradziono	ci	pieniądzelub	wydarzyło	się	podobne	nieszczęście).Ta	kwota	nie	określa	dokładnie,	ile	zarabiasz,	a	raczej
stanowiprzybliżenie,	jak	wiele	pieniędzy	pozostanie	ci	pod	koniec	tygo-dnia	po	odliczeniu	wszystkich	wydatków.Poziom	Statusu	Kwota	zarobiona	za	punkt	PozycjiBrąz	2k10	brązowych	pensówSrebro	1k10	srebrnych	szylingówZłoto	1	złota	koronaUwaga:	Jest	to	ta	sama	liczba	monet,	którą	określa	Zajęcie	Dochód	FORMAT	PROFESJI(patrz:	strona
196).Przykład:	Woźnica	Gunther	postanawia	popracować	dla	Spółki	Poniżej	znajduje	się	zestawienie	informacji	podawanychPrzewoźniczej	Cztery	Pory	Roku	przez	tydzień,	podczas	gdy	jego	przy	każdej	Profesji.kompani	będą	szukać	w	bibliotece	rzeczy,	na	których,	prawdę	mówiąc,	•	Nazwa:	Nazwa	Profesji.on	sam	się	nie	wyznaje	i	w	głębi	ducha	myśli,
że	mogą	być	heretyckie.	Wieloletni	Zarządcy	często	stają	się	zaufanymi	służącymi	miej-scowej	rodziny	szlacheckiej	i	cieszą	znacznymi	przywilejami.	Nie	chcąc	spoczywać	na	laurach,	stworzył	następniezdolni	samoucy.	Największym	zaufaniem	cieszą	się	w	Imperium	Niektórych	Inżynierów	pociąga	badanie	prastarych	twierdz	kra-Inżynierowie
Dyplomowani.	Rodziny	się	nie	wybiera,	ale	przyjaciół	jak	najbardziej.	Nieustannie	starają	się	o	polepszenie	kondycji	po-	wiązki.	Gdzie	w	ogóle	jest	ta	Bretonia?my	kurierskie	zawarły	umowy	ze	spółkami	przewoźniczymi,	którepozwalają	ich	Posłańcom	wymieniać	zmęczone	konie	na	świeże,	co	–	Rufus	Drucht,	Posłaniec,	który	samodzielnie	zdemaskował
siećzapewnia	najszybsze	doręczenie.	Pracujesz	na	wsi,	by	karmić	i	utrzy-mywać	cywilizację.	Mam	człowiek,	krasnolud,	niziołek	jeszcze	tuzin	z	tyłu	wozu.Masz	duże	doświadczenie	życiowe	i	pracujesz	tylko	dla	siebie.	Sprawiedliwości?Ha,	to	dość	względne	pojęcie!	Cóż	to?	Niziołki,	które	mają	to	samo	nazwisko	klanowe,	zawsze	sąSerce	Fali,
Złotowłosa/y,	Srebrna	Mgła,	Zaklinacz.	stan	rzeczy.	Gracze	nadążają	za	intrygą,	którą	MG	przygotował	Testy:	Gdy	wymagane	jest	wykonanie	Testu	(patrz	s.	Co	do	jednego	skryba	ma	rację:	wartospróbować	tych	marynowanych	raciczek.Do	rąk	własnych:	Pułkownik	Ostlandczyków	Imperialnych	Reikhardt	Mathis	Siever~s2.	Spływają	one	z	pełnych
cennych	kopalin	gór,	przynosząc	dobrobyt	i	dostatek	nam	wszystkim.	znaleźć	zyskowne	zatrudnienie	niezwiązane	z	jego	zwykłym	fachem.	Ale	czy	nie	mówi	się,	że	jedyne	rzeczy,	którychty,	za	które	wysłuchują	wróżb	i	kupują	amulety	oraz	eliksiry	miłosne.	Wady	Przedmiotów.........................................	Co	twoja	postaćmyśli	teraz,	po	tym	awansie?
Podpowiem	ci	zatem,	że	polujesz	na	niewłaściwą„Darz	Taal”	–	tak	brzmi	popularne	pozdrowienie	w	Hochlandzie.	Wielu	twierdzi,	że	te	Wiatry	pochodzą	odNiszczycielskich	Potęg.Niszczycielskie	PotęgiIm	mniej	cooktyolmwimekówuitęr,ztyymmuljeąpiTej.wJoeiśloibepconziwnoaluisczz,ycziealseu,gmerruojcęz,
nabiybśogsoawmienrizg~deyczoytwymiścineieistmnóiewjąił..SZzaewpcszząe	jest	ktoś,	kto	słucha.	ISBN:	978-83-61656-83-3	Żaden	fragment	tej	książki	nie	może	być	reprodukowany,	składowany	lub	transmitowany	w	żadnej	formie	elektronicznej,	mechanicznej	lub	fotograficznej	bez	pisemnej	zgody	wydawcy.	Popołudnie	przepełnionew	swojej	postaci,
to	idealna	i	ostatnia	chwila!	Przykładowo,	kiedy	za-	cudownym	blaskiem	letniego	słońca?	Na	Ścieżkę	Profesji.	SCHEMAT	ROZWOJU	ŁOWCY	CZAROWNICWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogdhh	hŚcieżka	Profesjih	Oprawca	–	Srebro	1Umiejętności:	Broń	Biała	(Bijatyka),	Charyzma,	Intuicja,Leczenie,	Mocna	Głowa,	Percepcja,	Wiedza
(Tortury),ZastraszanieTalenty:	Czytanie/Pisanie,	Groźny,	Nieugięty,	Zimna	KrewWyposażenie:	Broń	Ręczna,	Narzędzia	Tortur	Łowca	Czarownic	–	Srebro	3Umiejętności:	Broń	Biała	(Dowolna),	Broń	Zasięgowa(Dowolna),	Jeździectwo	(Konie),	Opanowanie,	Plotkowanie,Wiedza	(Czarownice)Talenty:	Cień,	Dwie	Bronie,	Obieżyświat,	Percepcja	Ma-giczna,
Strzelec	WyborowyWyposażenie:	Kapelusz	(Kornet),	Koń	Wierzchowyz	Rzędem,	Kusza	Pistoletowa	albo	Pistolet,	Lina,Posrebrzany	Miecz,	Skórzana	Kurta	Inkwizytor	–	Srebro	5Umiejętności:	Dowodzenie,	Odporność,	Wiedza	(Lokalna),Wiedza	(Prawo)Talenty:	Odporność	Psychiczna,	Nieustępliwy,	Nieustraszo-ny	(Czarownice),	Nos	do
KłopotówWyposażenie:	Podwładni	Oprawcy,	Ubranie	Dobrej	Jakości	Generał	Łowców	Czarownic	–	Złoto	1Umiejętności:	Wiedza	(Chaos),	Wiedza	(Polityka)Talenty:	Czysta	Dusza,	Straszny,	Wykrywanie	Magii,Żelazna	WolaWyposażenie:	Podwładni	Łowcy	Czarownic,	Strój	DworskiNajlepszej	Jakości	88KLASY	I	PROFESJE	–	WĘDROWCY	III	ŁOWCZYNI
NAGRÓD	To	zdumiewające,	jak	wielu	chłopców	chętnie	daje	się	skuć	w	kajdany,	jeśli	tylko	uśmiechniesz	się	do	nich	słodko.	ELFEM!Profesje:	Banita,	Czarownica,	Hiena	Cmentarna,	Paser,	Rajfur,Reketer,	Szarlatan,	Złodziej.	Spójrzna	Schemat	Rozwoju	i	odszukaj	trzy	Cechy,	oznaczone	za	po-mocą	h,	bez	brązowego,	srebrnego	lub	złotego	tła.	195
VIIIMAGIA	Upływ	Czasu...........................................	i	odgrywanie	postaci.	Ale	rozprzestrzenili	się	po	świecie,	żaden	z	klanów	leśnych	elfów	nie	dba	zbytnio	o	żadną	formę	konwencjonalnie	pojmowanej	cywilizacji,	uznając	ją	za	zagrożenie	dla	ukochanych	lasów	i	ich	stylu	życia.	Można	w	nichwania	i	budowania	tak	prestiżowych	zleceń	imperialnych,	jak
skompli-	bowiem	trafić	na	pogrzebane	tajemnice	mistrzów	budownictwakowane	śluzy	parowe,	które	zrewolucjonizowały	podróżowanie	kanałami	z	dawnych	czasów.	Są	gotowe	wmieszać	się	między	inne	rasy	i	nie	zawahają	się	wzniecać	ognia	nienawiści	pomiędzy	innymi	grupami,	by	zwrócić	ich	uwagę	tam,	gdzie	im	to	odpowiada.	Mogąoraz	różnych
zakonach	zawiera	Rozdział	7:	Religie	i	wiara.	Na	wyższych	poziomach	Profesji	Radca	lub	Kanclerz	dys-którzy	młodzi	szlachcice	wybierają	na	swojego	pierwszego	Asystenta	ponują	własną	zaufaną	ekipą,	której	mogą	powierzać	zajmowanie	sięktóregoś	z	przyjaciół	z	uniwersytetu	lub	z	czasów	dzieciństwa.	–	Opat	Ernst	HalfhauserMniszki	są	członkiniami
zakonów	religijnych.	Większośćludzi	cieszy	się	ze	śmierci	czarownika,	czy	była	ona	zgo~dna	z	prawem,	czy	też	nie.Jakkolwiek	mordowanie	podejrzanych	o	czarostwo	może	wydawać	Ci	się	ekstremalne,	są	dobre	powody	do	zachowania	ostrożności:	wszyscy	czarownicysplatają	Wiatry	Mag~ii,	niewidzialne	strumienie	magicznych	energii,	które	płyną
przez	cały	świat.	Albowiem	bez	względu	na	moje	zdanie	w	tej	kwestii	T~woja	nauka	ma	znaczenie	nadrzędne.Dotąd	nie	postawiłeś	stopy	w	Imperium	i	przepadniesz	bez	odpowiednich	instrukcji.Zanim	zaczniemy,	przedstawię	się:	zwę	się	Alanna	Graumann,	Magister	z	Kolegium	Cienia	–	pozwól,	że	uprzedzę	Twoje	przypuszczenia:	tak,jestem	czarownicą,
i	tak,	moje	imię	to	pseudonim.	SCHEMAT	ROZWOJU	PRAWNIKAWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	h	hhŚcieżka	Profesjih	Student	Prawa	–	Brąz	4Umiejętności:	Badania	Naukowe,	Język	(Klasyczny),	MocnaGłowa,	Odporność,	Percepcja,	Targowanie,	Wiedza	(Prawo),Wiedza	(Teologia)Talenty:	Czytanie/Pisanie,	Etykieta	(Uczeni),	Gada-nina,	Szybkie
CzytanieWyposażenie:	Księga	(Prawo),	Lupa	Prawnik	–	Srebro	3Umiejętności:	Przekupstwo,	Charyzma,Plotkowanie,	Intuicja,	Język	(Gildii),	SekretneZnaki	(Gildii)Talenty:	Charyzmatyczny,	Etykieta	(CzłonkowieGildii),	Przekonujący,	PrzestępcaWyposażenie:	Licencja	Gildii,	Szaty	Dworskie,Zestaw	do	Pisania	Adwokat	–	Złoto	1Umiejętności:	Sztuka
(Pisarstwo),	Wiedza	(Do-wolna),	Występy	(Przemowy),	ZastraszanieTalenty:	Błyskotliwość,	Gładkie	Słówka,	MólKsiążkowy,	Porywająca	GorliwośćWyposażenie:	Kantor,	Asystent	(Student	lubSłużący)	Sędzia	–	Złoto	2Umiejętności:	Opanowanie,	Wiedza	(Polityka)Talenty:	Majętny,	Szycha,	Władcza	Postura,	Znawca	(Prawo)Wyposażenie:	Młotek	Sędziego,
Pretensjonalna	Peruka	59III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY	UCZONY	Żaden	z	nas	nie	traktował	jej	zbyt	poważnie.	To	może	ozna-Śledczy	reklamują	się	jako	„specjaliści	obserwacji”.	To	niebezpiecznaZachowujące	na	wyłączność	prawo	do	ładowania	i	rozładowywania	praca	w	ciasnych	przestrzeniach	z	wysokimi	stertami	ciężkich	towarów.statków
Cechy	Dokerów	potrafią	spowolnić,	a	nawet	całkowicie	zatrzy-	Jeśli	zostanie	wykonana	źle,	ładunek	może	przeważyć,	a	nawet	przewró-mać	handel.	Gdy	pojawiają	się	kłopoty,	do	rozwiązania	wszel-ich	miejscowych	odpowiedników.	Wasz	pokorny	skryba	z	całegoserca	poleca	marynowane	świńskie	raciczki,	które	ułatwiają	trawienie.Gospody	i	karczmy
pozwalają	oderwać	się	od	niedoli	życia	wielu	obywatelom	Imperium,	a	dla	innych	stanowią	rozrywkęi	urozmaicenie.	Z	czasem	ci,	którzy	wyrobiąsobie	odpowiednią	reputację,	mogą	dostać	stałe	zatrudnienie	u	kupca,rodu	szlacheckiego,	cechu	albo	kultu.	Legalnie	władasz	po-tężną	i	niebezpieczną	magią.	Sugeruję	więc	nie	ufać	tym	istotom,	choć	z
drugiejmyśliwych	lub	artystów.	Rzekomo	ma	to	być	ochrona	przed	piractwem,	ale	w	praktyce	chroni	przed	„przypadkowym”	atakiem	ze	stronyMarynarki	Imperialnej,	a	ponadto	otwarcie	demonstruje	rosnącą	pewność	siebie	i	potęgę	militarną	Jałowej	Krainy.Potężne,	budzące	podziw	miasta	i	miasteczka	zamożnego	Imperium	to	klejnoty	koronne
królestwa	Jego	Wysokości	Imperatora	Karla-Franza	I.	Edvart	Kurtz,	Gubernator	PenzkirchenNamiestnicy	zajmują	się	majątkami	swojego	pracodawcy	i	zarzą-	Namiestnicy	rzadko	podróżują,	jeśli	nie	zmuszają	ich	do	tego	obo-dzają	nimi.	lub	pokonanie	ważnego	wroga	–	to	tylko	kilka	przykładów.	Spośród	tych	ościennych	potęg	żadna	nie	dorównuje	pod
tym	względemJałowej	Krainie.	Niektórzy	–	Reynald,	tragarz	Lady	Kirstin	GottliebSłużący	ubierają	pracodawcę,	gotują	lub	podają	posiłki,	zarządzajązapasami	wina	i	innych	artykułów	spożywczych	albo	dbają	o	teren	Służący	może	towarzyszyć	pracodawcy,	który	podróżuje	z	domu	zi-posiadłości.	Większość	mieszkańców	Imperium	poluje	dla	rozrywki,	–
Graf	Bernard	Leutze	von	Holthausenzawodowo	lub	z	konieczności.	181	Kult	Vereny,	Bogini	Mądrości......................	229	Trudność	w	Walce...................................	44POSTAĆ	II	Pancerz	Zepsucie	i	Mutacje	W	tym	miejscu	zapisuje	się	informacje	o	Pancerzu	(patrz:	Kiedy	mierzysz	się	się	z	przerażającymi	koszmarami,	demonami	strona	299).	Gdy	trzeba,
uderzają	z	chirurgiczną	precyzją,	niosąc	śmierć.	Nie	każdy	Strażnik	jest	sprzedawczykiem,	ale	nawet	tych,	którzy	sąTylko	kilka	miasteczek	i	miast	ma	profesjonalnych	Strażników,	któ-	uczciwi,	wkrótce	dotyka	korupcja	nieodłącznie	związana	z	systemem.rym	płaci	się	za	rozumienie	prawa	i	jego	ochronę.	Gracze,	którzy	zdecydowali	się	na	ten	wariant,
otrzymują	premię	Kim	są	twoi	najlepsi	przyjaciele?	Gracie	w	kości	lub	kar-w	realistycznym	i	szczerym	odgrywaniu	postaci.	Częstą	karą	dla	kłusowników	jest	utrata	dwóch	palców.	Specjaliści	od	poszukiwacze	przygód	specjalizują	się	we	wpadaniu	w	kłopoty.	Bywa,	że	ci,	którzy	służą	najbogatszym	i	najpotężniejszym,	samiosiągają	niezwykle	wpływowe
stanowiska.	Może	uda	mi	się	zdobyć	parę	miedziaków,	które	za-na	polach,	opiekuje	się	chorymi	lub	konserwuje	ważne	manuskrypty.	Oni	siedzieli	w	tym	razem...Niosący	się	nad	wodami	Reiku	dźwięk	trąbki	może	oznaczać	tylko	jedno:	–	Nikki	Schnelling,	były	Strażnik	Rzecznyprzybycie	Imperialnego	Patrolu	Rzecznego.	190
Błogosławieńśtwa........................................	Jest	to	proste	życie,	satysfakcjonująco	wypełnione	błogosławionym	znojem,	które	samo	w	sobiestanowi	nagrodę.	Należą	do	nich	zbiera-	Żebracy	chętnie	porzucają	rynsztok,	gdy	tylko	zdarzy	się	okazja,	bycze	odchodów,	kości	i	śmieci.	Wiele	Mniszek	uczy	się	cennych	rzemiosł,	takich	jak	wi-	jego	przywódcy
uznają,	że	nadszedł	czas	działać,	po	czym	wysyłają	w	sze-niarstwo,	browarnictwo	lub	kaligrafia.	Złapanych	wą	naturę	i	unikać	pochwycenia.	Liczba	Rozwinięć	Cech	jest	sumowanaodzyskać	punkty	Determinacji	za	każdym	razem,	gdy	uratuje	innych	z	wartościami	początkowymi	Cech,	co	odzwierciedla	aktualnylub	gdy	wystawi	się	na	zagrożenie,	by
chronić	inną	istotę.	Doradzam,	aby	jego	Imperialna	Wysokość	dbała	o	nasze	kluczowe	relacjePosłowie	to	eksperci	negocjacji	oraz	interakcji	społecznych	–	są	przed-	handlowe	z	Karak	Ziflin:	proszę	zapuścić	brodę	i	dotrzymywać	danychstawicielami	występującymi	w	imieniu	Imperium	lub	innego	państwa,	obietnic.szlacheckiej	domeny	czy	domu
kupieckiego	tam,	gdzie	ich	patron	niemoże	pojawić	się	osobiście.	Profesji	Szlachcica.	Poprzedstawiciela	tej	rasy	zdobyć	jest	niezwykle	trudno,	to	raz	ofiaro-	prostu	im	nie	ufam.”wana	łączy	trwale	i	nie	ma	żadnych	granic.	Po	opanowaniu	podstawowych	podążajcie	za	moim	przykładem.umiejętności	naciągania	i	wypraszania	jałmużny	Żebracy
mogąrozwijać	stosowane	przez	siebie	techniki,	wykorzystując	przebrania	–	„Kajzer”,	Altdorfski	Król-Żebraki	zaawansowane	sposoby	wzbudzania	współczucia.	Kto	wie,	jaki	ładunekich	załogi	za	burtę.	Mogę	dać	człowiek,	elf	leśny,	elf	wysoki,	niziołek	coś,	co	zapewni	mu	wytchnienie	na	czas	podróży	do	miasta.	będzie	na	nich	czekała.Mieszczanie,	którym
powodzi	się	najlepiej,	często	dołączają	do	lokal-nych	rad,	gdzie	nadzorują	sprawy	miejskie.	Ludzie	z	ReiklanduWyposażenie	klasowe	Reiklandczycy	zazwyczaj	używają	zarówno	imienia,	jak	i	nazwi-	ska.	To	może	wywoływać	konflikty,	ponieważ	cechy	zwykle	nieokręty.	Skalnicy	ku-	się	wśród	Dawich	głębokim	szacunkiem.	Więcej	informacji	h	hh	o	magii
zawiera	Rozdział	8:	Magia.Ścieżka	Profesjih	Uczeń	Czarodzieja	–	Brąz	3Umiejętności:	Broń	Biała	(Podstawowa),	BrońBiała	(Drzewcowa),	Intuicja,	Język	(Magiczny),Percepcja,	Splatanie	Magii	(Dowolny	Kolor),Unik,	Wiedza	(Magia)Talenty:	Czytanie/Pisanie,	Magia	Prosta	(Dowol-na),	Percepcja	Magiczna,	Zmysł	MagiiWyposażenie:	Kostur,	Księga	Zaklęć
Czarodziej	–	Srebro	3Umiejętności:	Charyzma,	Język	(Bitewny),	Język	(Dowol-ny),	Opanowanie,	Plotkowanie,	ZastraszanieTalenty:	Magia	Tajemna	(Dowolna	Tradycja),	RozpoznanieArtefaktu,	Ruchliwe	Dłonie,	Szósty	ZmysłWyposażenie:	Licencja	na	Uprawianie	Magii	Mistrz	Magii	–	Złoto	1Umiejętności:	Jeździectwo	(Konie),	Opieka	nad	Zwierzęta-mi,
Wiedza	(Wojna),	WycenaTalenty:	Dwie	Bronie,	Groźny,	Precyzyjne	Inkantowanie,Wykrywanie	MagiiWyposażenie:	Lekki	Koń	Bojowy,	Przedmiot	Magiczny,Uczeń	Arcymag	–	Złoto	2Umiejętności:	Język	(Dowolny),	Wiedza	(Dowolna)Talenty:	Mag	Bitewny,	Straszny,	Zmysł	Walki,	Żelazna	WolaWyposażenie:	Biblioteka	(Magia),	Uczeń,	Warsztat	(Magia)
54KLASY	I	PROFESJE	–	UCZENI	III	INŻYNIER	Co	to	ma	robić?	Oczywiście	zdryfowali	prostoŚwiata.	SCHEMAT	ROZWOJU	ŚLEDCZEGOWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogdhh	hŚcieżka	Profesjih	Szpicel	–	Srebro	1Umiejętności:	Charyzma,	Intuicja,	Opanowanie,	Percepcja,Plotkowanie,	Skradanie	(Miasto),	Tropienie,	WspinaczkaTalenty:	Czytanie/Pisanie,
Czujny,	Niegodny	Uwagi,	UlicznikWyposażenie:	Dziennik,	Lampa	Oliwna,	Latarnia,	Pióroi	Kałamarz	Śledczy	–	Srebro	2Umiejętności:	Broń	Biała	(Bijatyka),	Mocna	Głowa,Otwieranie	Zamków,	Unik,	Wiedza	(Prawo),	ZwinnePalceTalenty:	Błyskotliwość,	Cień,	Etykieta	(DowolnaGrupa),	WytrwałyWyposażenie:	Broń	Ręczna,	Lupa,	SkórzanaKurta,	Wytrych
Mistrz	Śledczy	–	Srebro	3Umiejętności:	Dowodzenie,	Przekupstwo,	Wiedza(Dowolna),	WycenaTalenty:	Charyzmatyczny,	Szósty	Zmysł,	Mól	Książ-kowy,	Wtargnięcie	z	WłamaniemWyposażenie:	Asystent,	Biuro	Detektyw	–	Srebro	5Umiejętności:	Wiedza	(Dowolna),	ZastraszanieTalenty:	Szybkie	Czytanie,	Wieża	Pamięci,	WyczulonyZmysł	(Dowolny),
Znawca	(Dowolna	Dziedzina)Wyposażenie:	Luneta,	Sieć	Informatorów	67III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY	ŻEBRAK	Proszę,	frau,	pokornie	błagam	o	parę	miedziaków,	bym	mogła	dziś	kupić	sobie	chleb.	Cuda	Shallyi..	Bogowie	Chaosu	osobiście	oklaskiwali	oddanie	się	w	objęcia	losuW	tym	rozdziale	dowiesz	się,	jak	stworzyć	swojego	Bohatera	od
i	przypadku.	Mam	swoje	powody,	by	używać	pseudonimu,	i	uważam	za	ważne,	by	nie	mówić	niemal	niczego	otwarcie.Każda	sprawa	ma	drugie	dno.	Często	jako	pierwsi	–	Thys	Lange,	najgorszy	rybak	w	Reiklandziepoznają	wieści	z	dalekich	krain.Rzeki	pozwalają	istnieć	wszelkiego	rodza-ju	profesjom.	Ja	i	moiSzczurołapy	patrolują	każde	miasteczko	i
każde	miasto.	Jeśli	w	grze	wykorzystujeciemapę	taktyczną	z	siatką	(zwykle	pola	mają	szerokość	2,5	cm	–czyli	1	cal),	wartość	ta	określa,	ile	pól	na	Rundę	może	przejśćpostać.	211	Powszechna	Magia	Tajemna...................	Rzucaj	kośćmi,	dopókinie	stworzysz	czegoś,	co	ci	odpowiada.	Wli-możliwe	jest	wykupienie	Talentu	kilka	razy	(drugi	raz	kosztuje	czają
się	do	tego	Rozwinięcia	Umiejętności	i	Talenty	uzyskane200	PD,	a	trzeci	300	PD),	pojawią	się	dodatkowe	możliwości.	24	Mieszczka..........................................................	JeśliTe	części	podręcznika,	które	zainteresują	przede	wszystkim	Gracza,	chcecie	dowiedzieć	się	więcej	o	tych	Bohaterach,	zajrzyjcie	doznajdują	się	na	początku.	Wszystkie	postaci
muszą	wybrać	krótko-	i	długoterminowe	Am-	bicje.W	przeciwieństwie	do	reszty	ras	elfy	wydają	się	wiecznie	młodei	nigdy	nie	okazują	oznak	starzenia.	99	Poziom	i	Pozycja................................................49	Żeglarz..............................................................	Z	racji	regionalnej	i	se-kowo	cenny	ładunek	w	niesprzyjającej	porze	roku.	247	Pomoc
Medyczna....................................	Staje	się	on	BohateremNiezależnym	pod	kontrolą	MG.	Jeśli	nigdy	wcześniej	nie	graliście	w	gry	fabularne,	za-	(WFRP),	bardzo	ważne	jest,	by	wyjaśnić	dany	skrót,	gdy	zostanielecamy,	abyście	wypróbowali	Zestaw	startowy	Warhammer	Fantasy	użyty	po	raz	pierwszy.	Otrzymujesz	też	kilka	Talentów.	292
Bazyliszki..........................................................	Jednak	wielu	woli	pracować	w	po-puszcze	i	błotniste	drogi	Imperium.	215	Tradycja	Ognia........................................	Czy	masz	jeszcze	jakichś	przyjaciół	z	dzieciństwa?	Wśród	monotonii	i	powtarzalności	pracy	w	porcie	Dokerzy	mogąDoker	może	pracować	w	pojedynkę	w	nadrzecznej	wiosce	albo	jako	znaleźć
niezłe	okazje	do	przeżycia	przygody.	Z	tego	powodu	mądre	Szczurołapy	raczej	nie	przyznają	się	do	swojej	wiedzy.	Przygody?	Jego	życie	to	nieustanna	pogoń	za	emocjami	i	niebezpieczeństwem.	Bohaterowie,	których	nie	stać	na	tragarza,	mogą	wynająć	SCHEMAT	ROZWOJU	ŻEBRAKA	Żebraka,	natomiast	żebraczy	spryt	przydaje	się	tym,	którzy	są
głodniWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	i	bez	grosza	przy	duszy.	Możesz	wybrać	3	Umiejętności,	w	których	01-03	Atrakcyjny	50-52	Silne	Nogipostać	uzyska	po	5	Rozwinięć,	i	3	Umiejętności,	w	których	uzy-	04-06	Słuch	Absolutnyska	po	3	Rozwinięcia.	Niektórzy	Zielarze	pa-	trawiony	chorobą,	której	nie	była	w	stanie	wyleczyć.	To	idealny	moment	na
zamknięcie	całego	procesu,	spla-	żyły?	Ponadto	ten	rozdział	zawiera	Wymiana	Towarowa.........................................	Wiecznie	gadają.	Nauczenie	się	Talentu	sprawia	po	prostu,	żei	życia,	a	może	później	inni	gracze	lub	MG	wpadną	na	dobry	po-	należy	zapisać	go	na	Karcie	Postaci.mysł.	Ponieważ	krasnoludy	z	natury	łą-stawieni	i	optymistyczni	niż	inne
ludy,	bo	cóż	mogłoby	stać	się	czą	się	w	klany,	zazwyczaj	trzymają	się	razem,	tworząc	enklawyziemi,	w	której	narodził	się	bóg?	SCHEMAT	ROZWOJU	PRZEMYTNICZKIWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogdhh	hŚcieżka	Profesjih	Szmuglerka	Rzeczna	–	Brąz	2Umiejętności:	Atletyka,	Mocna	Głowa,	Opano-wanie,	Pływanie,	Przekupstwo,	Skradanie	(Wieśalbo
Miasto),	Wioślarstwo,	ŻeglarstwoTalenty:	Doświadczony	Wędrowiec	(Bagna),	MocnePlecy,	Przestępca,	RybakWyposażenie:	Chusta	albo	Maska,	Duży	Worek,	LampaSztormowa	z	Oliwą,	Pudełko	na	Hubkę	i	Krzesiwo	Przemytniczka	–	Brąz	3Umiejętności:	Broń	Biała	(Podstawowa),	Percepcja,Plotkowanie,	Sekretne	Znaki	(Przemytników),
Targowanie,Wiedza	(Lokalna)Talenty:	Bardzo	Silny,	Etykieta	(Przestępcy),	Wodniak,Żyłka	HandlowaWyposażenie:	Broń	Ręczna,	Skórzana	Kurta,	ŁódźWiosłowa,	2	Beczki	Mistrzyni	Przemytników	–	Brąz	5Umiejętności:	Intuicja,	Wiedza	(Szlaki	Rzeczne),	Wy-cena,	ZastraszanieTalenty:	Łapówkarz,	Nieustraszony	(Strażnicy	Rzeczni),Pilot,	Świetny
PływakWyposażenie:	Szmugler	Rzeczny,	Szybka	Łódź	Rzeczna	Królowa	Przemytników	–	Srebro	2Umiejętności:	Dowodzenie,	Język	(Dowolny)Talenty:	Błyskotliwość,	Doświadczony	Wędrowiec	(Wy-brzeża),	Szycha,	Urodzony	ŻeglarzWyposażenie:	Mała	Flota	Łodzi	Rzecznych,	Zestaw	doCharakteryzacji	97III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY
PRZEWOŹNIK	Pewnego	dnia	nadejdzie	prawdziwa	ulewa.	Jeśli	zbliżysz	się	do	niebezpiecznej	skały	lub	innej	rzecznej	przeszkody,	pamiętaj,	by	podejśćPo	drogach	wodnych	Imperium	podróżują	łodzie	i	barki	transpor-	od	sterburty	i	tak	trzymać,	kładąc	się	na	sterburtę,	albo	podejść	od	bakburtytujące	towary	z	najdalszych	zakątków	prowincji	do
największych	i	trzymać	się	bakburty,	kładąc	się	na	nią.	Po	osiągnięciu	drugiego	pozio-	Rozwój	Umiejętnościmu	Profesji	dostępna	stanie	się	także	Cecha	.	100	IWPROWADZENIE	Określanie	Statusu.............................................50	Łotrzykowie............................................................	Cechy	czasami	młodzi	Rzemieślnicy	robią	sobie	przerwę,	chcąc	zająć
sięrzemieślnicze	pilnują	ścisłych	standardów	jakości.	Strażnicy	ci	otrzymują	wsparcie	Imperialnej	Marynarki	Wojennej,	która,	wbrewwszelkim	oczekiwaniom	cudzoziemców,	ma	swoją	bazę	w	altdorfskim	mRi~elikszspeorrockieo,ścsietikjiesmt	iblaorddzmoogrłzębao,kwa.	Często	są	to	miejsca,	w	których	polityczni	agitatorzy	podsycają	niechęć	wobec
władz,	albo	gdzie	łowcyczarownic	nasłuchują	pogłosek	o	wszystkim,	co	nienaturalne.	dziesięciościenną	kostką	i	dodanie	do	wyniku	4,	natomiast	rzutW	zasadach	takie	kości	określane	są	jako	k10,	a	ich	liczba,	2k10-3	wskazuje,	że	należy	rzucić	dwoma	dziesięciościennymiktórą	trzeba	rzucić,	zawsze	jest	podana	w	następujący	sposób:	kośćmi	i	odjąć	od
sumarycznego	wyniku	3.1k10	za	jedną	kostkę,	2k10	za	dwie	kostki,	3k10	za	trzy	kostki	Ponadto	zasady	wykorzystują	rzut	dwoma	dziesięciościennymii	tak	dalej.	302	Niespokojni	Umarli..............................................327	Rada	Reiklandu.................................................276	Jedzenie,	Picie	i	Nocleg........................................	Intuicja	(I)	Sztuka	Przetrwania
(Int)Talenty	są	dodatkowymi	zdolnościami	postaci.Ponieważ	wiele	Talentów	można	wykupić	więcej	Jeździectwo	(Zw)	Targowanie	(Ogd)niż	raz,	w	tym	miejscu	zapisuje	się	poziom	ichrozwoju.	Odwiedzajcie	stronę	wydawnictwa,	gdzie	uzyskacie	więcej	informa-Elementy	większej	całości:	Niektóre	pojęcia	w	grze	obejmują	cji	i	darmowe	materiały	do	gry
(włącznie	z	darmową	przygodą).pewną	liczbę	poszczególnych	elementów.	Takie	są	przepisy.	Szlachcice	często	dziedziczą	wielkie	cząc	na	to,	że	zdołają	poprawić	własną	pozycję	i	zdobyć	uznanie	in-bogactwa	i	posiadłości,	chociaż	na	uzyskanie	prawdziwej	władzy	nych	dobrze	urodzonych.	Z	drugiej	strony,	wysoki	poziom	w	pulicudzych	kieszeni.	Są	to
jednak	właściwie	tylko	wyspecjalizowani	łowcy	na-	upewnić,	że	ktoś	inny	nie	gra	Guślarzem	lub	Czarownicą,	ponieważgród.	Czasami	ulubionym	Służącym	powierzane	są	obowiązki,	które	zmuszają	ich	do	opuszczenia	znanego	otoczenia.	Jednak	podróżni	niechętnie	im	płacą,	przygoda	zaprowadzi	ich	daleko	od	zwykłej	trasy	patrolu.jeśli	drogi	są
niebezpieczne	lub	w	złym	stanie.	człowiek,	krasnolud,	niziołek	–	Jemima	RybaczkaRzeki	są	drogami	dla	większości	ruchu	w	Starym	Świecie,	a	ty	stoisz	w	sa-mym	centrum	wydarzeń.	Wysokie	elfy	znane	są	też	z	pogardy	wo-	O	krasnoludachbec	krasnoludów,	ponieważ	dzieli	ich	długa	historia	konfliktówi	wojen.	Mógłbym	takrium).	Więc	nie	dlatego,	że
jesteśmy	oszustami,	ale	dlatego,	że	mówimy	prawdę!Masz	talent	do	zgłębiania	tajemnic	przyszłości	lub	do	przekonywania	in-nych,	iż	taki	talent	posiadasz...	Cechy	krasnoludzkie	zazwyczaj	nie	przyjmują	ludzi,	natomiast	kra-Rzemieślnicy	są	obecni	na	wszystkich	poziomach	społeczeństwa.	To	najlepsze,	co	mogę	zapropono-	człowiek,	krasnolud,	niziołek
wać.	Nie	towało	10	PD	za	każde,	a	4	pozostałe	Rozwinięcia	będą	koszto-ma	górnego	pułapu	liczby	Rozwinięć	Cech,	które	można	kupić,	wały	15	PD	za	każde.chociaż	wyższe	poziomy	stają	się	niezwykle	kosztowne.	Imiona	obejmują:Postać	rozpoczyna	grę	z	ogólnym	Wyposażeniem	zgodnym	z	Kla-są.	Zatem	Wiedza	(Dowolna)	to	może	być	Chociaż
niektórzy	bogowie	(tacy	jak	Taal	i	Ulryk	oraz	Wiedza	(Geografia),	Wiedza	(Wiedza	Ludowa),	Rhya	i	Shallya)	mają	zapewne	więcej	sług,	których	Wiedza	(Magia)	albo	dowolny	inny,	podobny	płeć	odpowiada	danemu	bóstwu,	inne	wyznania	(takie	przykład.	Pojedyncze	elfy	wychodzą	nawet	z	cieni,	by	przyłączyć	się	dowalki	z	większym	złem.	Obronę	jego
granic	utrudniają	wieczne	intrygi	rozpolitykowanej	arystokracji,	zarównolokalnych	baronów,	jak	i	potężnych	Książąt-Elektorów.	Na	postać	działają	normal-sprawdź	nowy	Status	podany	obok	nazwy	odpowiedniego	pozio-	ne	zasady	Statusu.mu	nowej	Profesji	i	zapisz	na	Karcie	Bohatera.	Przydomki	te	są	zawsze	tłumaczone	na	reikspiel,	dzięki	czemu
innym	rasom	jest	o	wiele	łatwiej	je	wymówić	–	i	zrozumieć.	203	Percepcja	magiczna.................................	Poszukiwacze	mają	wiele	okazji	doZwykle	są	oni	bardzo	twardzi,	zarówno	fizycznie,	jak	i	mentalnie.	Pod	koniec	każdej	sesji	MG	przyznaje	wszystkim	PD,	a	zawieśników	lub	ziomków?	163	Bogowie.......................................................	Chyba	że	wolicie
zrzec	sięktóre	chronią	własność	i	władzę	swojego	pana,	stosując	groźby	i	prze-	wszelkich	roszczeń	do	tej	ziemi.moc.	Niektórzy	za	przymykanie	oka	zarabia-	–	sierżant	Harri	Makkenpieser,	Altdorfska	Straż	Miejskają	trzykrotność	swojej	pensji.	Jeśli	ktoś	nie	ma	licencji	i	rzuca	czary,	łamie	prawo	i	powinien	zostać	zabrany	do	Kolegiów	na	odpowiednie
szkolenie	alboosądzony	jako	przestępca.	291	Gołębie.............................................................	Są	dumną	rasą,	chlubią	się	faktem,	że	są	najstarsząz	cywilizacji	na	świecie.	SCHEMAT	ROZWOJU	MIESZCZKIWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	hhhŚcieżka	Profesjih	Przekupka	–	Srebro	1Umiejętności:	Charyzma,	Hazard,	Mocna	Głowa,	Powoże-nie,
Plotkowanie,	Targowanie,	Unik,	WspinaczkaTalenty:	Ulicznik,	Niegodny	Uwagi,	Etykieta	(Słudzy),KrzepkiWyposażenie:	Mieszkanie	na	Mieście,	Mocne	Buty	Mieszczka	–	Srebro	2Umiejętności:	Broń	Biała	(Bijatyka),	Intuicja,	Muzyka	(Do-wolna),	Przekupstwo,	Wiedza	(Lokalna),	WycenaTalenty:	Defraudant,	Etykieta	(Dowolna	Grupa),	Towarzy-ski,	Żyłka
HandlowaWyposażenie:	Skromna	Kamienica,	Służący,	Pióro	i	Kała-marz	Rajca	Miejski	–	Srebro	5Umiejętności:	Badania	Naukowe,	Opanowanie,	Percepcja,Wiedza	(Prawo)Talenty:	Czytanie/Pisanie,	Łapówkarz,	Mówca,	PomocnyWyposażenie:	Powóz	z	Woźnicą,	Kamienica	Burmistrz	–	Złoto	1Umiejętności:	Wiedza	(Polityka),	ZastraszanieTalenty:
Charyzmatyczny,	Intrygant,	Krasomówstwo,	Wład-cza	PosturaWyposażenie:	Dobre	Ubranie,	Duża	Kamienica	z	Ogroda-mi	i	Służbą,	Powóz	z	Lokajem,	Sieć	Biur	63III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY	RZEMIEŚLNIK	Pani,	wybacz.	167	Wielkie	Konklawe...................................	Ambitniejsi	zajmują	się	rzadkimi,	dnia	kupiłam	od	farmera	dwa	jabłka,
znowu	poszłam	na	targ	i	sprzeda-egzotycznymi	dobrami,	jak	krasnoludzki	gromril	lub	wschodnie	przypra-	łam	jabłka	za	cztery	fenigi.	Ta	Cecha	używana	jest	również	do	walki	bez	broni	–	w	końcu	ciało	też	może	być	bronią!	Tabela	Atrybutów	Człowiek	Krasnolud	Niziołek	ElfWalka	Wręcz	2k10+20	2k10+30	2k10+10	2k10+30Umiejętności	Strzeleckie
2k10+30	2k10+30Siła	2k10+20	2k10+20	2k10+10	2k10+20Wytrzymałość	2k10+20	2k10+20	2k10+20	2k10+20Inicjatywa	2k10+20	2k10+40Zwinność	2k10+20	2k10+30	2k10+20	2k10+30Zręczność	2k10+30	2k10+30Inteligencja	2k10+20	2k10+20	2k10+20	2k10+30Siła	Woli	2k10+30	2k10+30Ogłada	2k10+20	2k10+10	2k10+30
2k10+20Żywotność	(2xBWt)+BSW	BS+(2xBWt)+BSWPunkty	Przeznaczenia	2k10+20	2k10+30Punkty	Bohatera	0	0Dodatkowe	Punkty	2k10+20	2k10+20	2	0Szybkość	3	2	2k10+20	2k10+40	3	5	2k10+20	2k10+10	BS+(2xBWt)+BSW	BS+(2xBWt)+BSW	20	12	32	43	33II	WA	R	H	A	M	M	E	R	FA	N	TA	SY	ROL	E	PL	AYUmiejętności	Strzeleckie	(US)
Żywotność	(Żyw)Talent	do	trafiania	w	cel	za	pomocą	broni	dystansowej,	jak	łuki	Żywotność	określa,	ile	Ran	może	otrzymać	postać,	i	bazuje	naczy	noże	do	rzucania,	a	także	ogólna	zdolność	rzucania	przed-	fizycznej	wytrzymałości,	a	także	umiejętności	otrząśnięcia	sięmiotami.	su	Złoto	2.	304	Upiorne	Wilki.................................................	Jednakże	nie
wszystkim	siłom	wyższym	po-	PD,	które	postać	„zarobiła”	podczas	procesu	tworzenia.	Mogą	żądać	wysokich	opłat	za	pracę,	którą	wielu	uważa	za	–	Ilsa	Dasche,	Pilot	Rzecznyłatwą.	W	takim	przypadku	od	razu	poczujecie	się	jak	u	sie-noksiężników	ochoczo	sprzedałoby	duszę	w	zamian	za	potęgę.	o	czym	skrycie	marzysz?Dziesięć	pytań	Twoje	najlepsze	i
najgorsze	wspomnienia?Jedną	z	całkiem	użytecznych	strategii	podczas	tworzenia	interesują-	Kręgosłupem	charakteru	są	doświadczenia	–	formują	nas,	ura-cej	historii	Bohatera	jest	udzielenie	odpowiedzi	na	kilka	pytań.	Jako	że	działają	na	marginesie	przyzwoitejTalenty:	Atrakcyjny,	Charyzmatyczny,	Naśladowca,	Mówca	społeczności,	ciekawscy
Kuglarze	całkiem	często	sami	znajdują	praw-Wyposażenie:	Instrument,	Miska	dziwe	przygody.	W	sumie	to	samo,	co	i	my	wszyscy,	tylko	z	takim	przesadnym	namaszczeniem.”	–	Cordelineth	„Dainty”	Brandysnap	IV,	złodziej	z	Altdorfu	O	leśnych	elfach	„Elfy	żyjące	w	lasach?	Dzięki	zdo-obsadza	mury,	strzeże	bram	i	patroluje	ulice,	wykonując	polecenia
bytemu	na	ulicach	doświadczeniu	Strażnicy	są	skutecznymi	wojowni-zwierzchników.	233	Skoki	i	Upadki........................................	SCHEMAT	ROZWOJU	STRAŻNIKA	DRÓGWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	h	hhŚcieżka	Profesjih	Mytnik	–	Brąz	5Umiejętności:	Broń	Biała	(Podstawowa),	Broń	Zasięgowa(Kusza),	Hazard,	Mocna	Głowa,	Percepcja,
Plotkowanie,Przekupstwo,	TargowanieTalenty:	Defraudant,	Numizmatyka,	Strzelec	Wyboro-wy,	Zimna	KrewWyposażenie:	Kusza	z	10	Bełtami,	Skórzana	Kurta	Strażnik	Dróg	–	Srebro	2Umiejętności:	Intuicja,	Jeździectwo	(Konie),	Odpor-ność,	Opieka	nad	Zwierzętami,	Sztuka	Przetrwania,ZastraszanieTalenty:	Obieżyświat,	Przestępca,	Urodzony	w
Siodle,	Z	BataWyposażenie:	Broń	Ręczna,	Kaftan	Kolczy,	KońWierzchowy	z	Rzędem,	Lina	Sierżant	Strażników	Dróg	–	Srebro	4Umiejętności:	Atletyka,	Broń	Zasięgowa	(Prochowa),	Cha-ryzma,	DowodzenieTalenty:	Etykieta	(Żołnierze),	Nienawiść	(Dowolne),	Nie-ustraszony	(Banici),	Nos	do	KłopotówWyposażenie:	Drużyna	Strażników	Dróg,	Pistolet	z
10Nabojami,	Tarcza,	Symbol	Rangi	Kapitan	Strażników	Dróg	–	Złoto	1Umiejętności:	Nawigacja,	Wiedza	(Imperium)Talenty:	Mówca,	Szycha,	Władcza	Postura,	Zmysł	BitewnyWyposażenie:	Kapelusz	i	Płaszcz	Dobrej	Jakości,	LekkiKoń	Bojowy,	Pistolet	z	10	Nabojami,	Oddział	StrażnikówDróg	91III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY	WOŹNICA
Nakarmcie	ich	w	kwadrans.	Wkrótce	zbudował	pierwszą	rusznicę	samopowtarzalną,to	dobrze	wykształceni	specjaliści.	Te	pieniądze	mogą	być	wykorzystane,	by	zakupić	więcej	Wyposaże-Tyle	jest	też	niezbędne,	jeśli	chcesz	zakończyć	tę	Profesję	i	przejść	nia,	lub	zachowane	na	przyszłe	przygody.	A	co	z	tymi	9)	ROZWÓJnajmniej	przyjemnymi
wspomnieniami?	Wbiję	im	do	łbów	–	każdemu	skubańcowi	z	osobna	–	lekcję	dobrych	manier.	Mam	o	czym	opowiadać.	h	hhŚcieżka	Profesjih	Student	–	Brąz	3Umiejętności:	Badania	Naukowe,	Hazard,	Język	(Klasycz-ny),	Mocna	Głowa,	Plotkowanie,	Targowanie,	Wiedza(Dowolna),	Występy	(Gawędziarstwo)Talenty:	Błyskotliwość,	Czytanie/Pisanie,
GeniuszArytmetyczny,	HulakaWyposażenie:	Alkohol,	Księga,	Listy	Polecające,	Zestawdo	Pisania	Uczony	–	Srebro	2Umiejętności:	Intuicja,	Język	(Dowolny),	Percepcja,Rzemiosło	(Dowolne),	Sztuka	(Pisarstwo),	Wiedza(Dowolna)Talenty:	Charyzmatyczny,	Etykieta	(Uczeni),	MólKsiążkowy,	Szybkie	CzytanieWyposażenie:	Dostęp	do	Biblioteki,	Stopień
Naukowy	Wykładowca	–	Srebro	5Umiejętności:	Język	(Dowolny),	Wiedza	(Dowolna),	Wystę-py	(Wykłady),	ZastraszanieTalenty:	Mówca,	Poliglota,	Wieża	Pamięci,	Znawca	(Do-wolna	Dziedzina)Wyposażenie:	Biret,	Szata	Profesor	–	Złoto	1Umiejętności:	Wiedza	(Dowolna),	Występy	(Reto-ryka)Talenty:	Arcydzieło,	Czujny,	Krasomówstwo,	Znawca(Dowolna
Dziedzina)Wyposażenie:	Gabinet	60KLASY	I	PROFESJE	–	MIESZCZANIE	III	AGITATOR	ALTDORF	DLA	ALTDORFCZYKÓW!	MIDDENLANDCZYCY	PRECZ!	człowiek,	krasnolud,	niziołek	–	ulotka,	ulica	Stu	Karczm,	AltdorfJesteś	osobą	charyzmatyczną	i	wygadaną.	znajdują	się	wszystkie	Profesje	i	ograniczenia	rasowe.Łotrzykowie:	Większość	pochodzi	z
miast	lub	miasteczek	i	para	ZASADA	OPCJONALNA:się	zawodami	przez	praworządnych	obywateli	powszechnie	ALE	JA	CHCĘ	GRAĆuznanymi	za	co	najmniej	podejrzane,	jeśli	nie	wprost	nielegal-ne.	104I	oraz	przechwycony	list	tajemniczego	pochodzenia.	zaproponować	zmianę	Profesji	wykraczającą	poza	normalnąNormalnie	jest	to	wywoływane	przez
wydarzenia	w	grze.	Największe	jednostki	Straż-ników	Rzecznych	to	faktycznie	zdolne	do	żeglugi	morskiej	okręty,najeżone	działami	i	moździerzami	oraz	gotowe	na	niemal	każdą	oko-liczność.	W	takim	przypadku	MG	możeZa	pozwoleniem	MG	możesz	także	pomijać	poziomy	Profesji.	W	każdy	Festag	(jak	miejscowi	nazywają	ostatni	dzień	tygodnia	–	ten,
który	Ty	zwiesz	„dniem	świątecznym”)	oczekuje	się,że	wszyscy	wezmą	udział	w	„zgromadzeniu”	w	lokalnej	świątyni,	gdzie	kapłani	Sigmara	wygłaszają	kazania	dotyczące	założyciela	Imperium,Tego,	który	dzierżył	Młot	Bojowy.	Wolą	trzymać	się	w	cieniu	i	unikają	kontaktu	z	innymi	rasami.	244	Amputacje...............................................	Trudno	uchwycić
majestat	pańskiego	obli-	cza,	gdy	wciąż	się	pan	drapie.	Aby	stać	się	jed-	Oczywiście	sama	natura	tajemnic	sprawia,	że	rozwiązanie	jednejnym	ze	słynnych	Detektywów	otrzymujących	zlecenia	z	całego	Starego	sprawy	często	prowadzi	do	kolejnej	zagadki.	Równie	partacka,	jak	ich	architektura!	I	równiestylek,	mikstur	i	maści	–	które	sprzedają	zarówno
pacjentom,	jak	i	le-	pewnie	może	cię	zabić!	Poprosiłam	o	tonik	po	nocy	tęgiej	popijawy.	Oczywiście	inne	rasy	mają	swoje	przewagi	i	słabości,Streszczenie:	Określ	wszystkie	Atrybuty	postaci,	posiłkując	się	a	średnie	wartości	Cech	są	różne,	czasami	w	bardzo	widoczny	sposób.Tabelą	Atrybutów.Atrybuty	opisują	wrodzone	zdolności	postaci	–	jak	szybka	lub
Ustalenie	wartości	Cechsilna	jest,	jak	wiele	ran	jest	w	stanie	znieść	lub	jak	dobrze	radzisobie	wystawiona	na	bardzo	stresujące	sytuacje.	Ci,	którzy	ich	nie	czymś,	co	zapewni	im	większą	swobodę.	Ale,	tak	między	nami,	jeśli	miałabym	mówić	jak	samej	Verenie,	to	uważam	też,	że	są,	cóż...	Uwaga:	jeśli	przy	Talencie	lub	każda	z	nich	otwarta	jest	na	osoby
dowolnej	płci.	A	możenie	na	Mistrza	Łowów	(Łowca,	poziom	4).	Drogo,	prawda,	ale	to	był	wielki	statek.	Skorzystanie	z	goto-	4)	Umiejętności	i	Talenty:	strona	35wych	Bohaterów	to	świetny	sposób	na	rozpoczęcie	rozgrywki	5)	Wyposażenie:	strona	37i	zrozumienie,	jak	działa	gra.	Odzyskuje	tymczasowe	punkty	Deter-	Streszczenie:	Wybierz	Umiejętności	i
Talenty,	które	dostępne	sąminacji	za	każdym	razem,	gdy	łamie	zasady	ustanowione	przez	jej	dla	rasy	i	Profesji	postaci.zwierzchników.	Poza	tymImperium	j~est	zdecydowanie	bardziej	rozwinięte	niż	Księstwa	Graniczne,	dlatego	nie	brakuje	w	nim	wielu	godnych	zaufania	zajazdów.PatroleZ	powodu	zagrożenia	ze	strony	rabusiów	na	gościńcach	wszystkie
główne	szlaki	Reiklandu	patrolowane	są	przez	konne	oddziały	strażników	dróg.Większość	to	odbywający	służbę	w	czasie	pokoju	kawalerzyści	Armii	Prowin~cji	pod	rozkazami	miejscowych	szlachciców,	ale	niektórzy	zatrudnianisą	prywatnie,	często	przez	zajazdy	lub	gildie	kupieckie.	Niektórzy	Arcykapłani	do-	chodzą	do	wniosku,	że	obowiązki
administracyjne	bardzo	oddaliły	ich	od	życia,	jakie	sobie	wyobrażali,	dołączając	do	kultu.	a	także	pozwalają	ludziom	dołączać	do	swoich.	Lu-ludu	uchodzą	za	magię.	Cóż,Żyzne	brzegi	wielkich	rzek	Imperium	są	gęsto	zaludnione.	madzenia),	Mocna	Głowa,	Percepcja,	Rzemiosło	(Kucharz),	Skradanie,	Targowanie,	Unik,	Wiedza	(Reikland),	Zwinne	palce
CZYM	SĄ	ROZWINIĘCIA	UMIEJĘTNOŚCI?	Pozwala	to	im	Znaczniejsze	klany	Reiklandu:	Ashfield,	Brandysnap,	Hayfoot,rozpoznać,	z	którym	konkretnie	krewniakiem	mają	do	czynienia.	Świętoszkowaty	błysk	w	twym	oku?	Zatem	jeśli	jesteś	Głównym	Aptekarzem,	PD.możesz	kupować	tylko	Talenty	dostępne	dla	Głównego	Apteka-rza,	a	nie	te,	które	są
wymienione	dla	Ucznia	Aptekarza,	Apteka-	Kompletowanie	Profesjirza	czy	Mistrza	Aptekarskiego.	–	Niewidoczna	Kathe,	skrytobójczyniAptekarze	specjalizują	się	w	przygotowywaniu	leków	–	zazwyczaj	pa-	Człowiecza	chemia?	Rzadkie	składniki	dużo	kosz-	W	rzeczywistości	są	wszechstronni	w	tej	roli,	ponieważ	potrafią	takżetują,	dlatego	Aptekarze
często	mają	problemy	z	płynnością	finansową	identyfikować	niebezpieczne	i	niezwykłe	substancje,	z	którymi	możei	podróżują	na	bezdroża,	by	samodzielnie	zbierać	składniki.	uciekasz	z	Altdorfu	przed	strażą	miejską,	de	facto	stając	się	banitą	(Banita,	poziom	2)?	Często	są	wcześniej	długo	do	grupy	nieświadomych	bohaterów	w	ramach	próby	ucieczki
dla	nie-torturowani.	Możesz	kreatywnie	ustalać	Wypo-ale	koszt	każdego	Rozwinięcia	jest	dwukrotnie	wyższy	sażenie	i	wybierać	rzeczy,	które	pasują	do	twojej	interpre-niż	normalnie.	Uczniowie	Szczurołapów	zwykle	konkurencja,	Szczurołapy	przenoszą	się	do	nowych	miast.	293	Półgryfy............................................................	Podczas	gdy	niektórych
Łowców	Nagród	motywuje	spra-	jest	stały,	często	się	zdarza,	że	Łowcy	Nagród	całkowicie	poświęcająwiedliwość	Vereny,	większość	bardziej	dba	o	wysokość	nagrody.	291	Wilki................................................................	Wejdź,	opowiem	ci	o	tej	robocie”.Witajcie	w	grze	Warhammer	Fantasy	Roleplay.	PsychologiaNazwa	PANCERZ	01-09	PUNKTY
PANCERZA	W	tym	miejscu	zapisuje	się	informacjeNazwa	Lokacja	Obc	PP	Cechy	dotyczące	Psychologii	(patrz:	strona	190)	Głowa	10-24	Bohatera.	Aby	zmniejszyć	niebezpieczeństwo,	więk-	nadjechały	trzy	powozy,	jeden	obok	drugiego.	Jeśli	chcesz	przejść	na	pierwszy	Ten	stan	reprezentuje	Status,	który	może	modyfikować	interakcjepoziom	Profesji
należącej	do	innej	Klasy,	kosztuje	to	dodatko-	między	osobami	należącymi	do	różnych	klas	społecznych.we	100	PD.	Nawet	mając	zapewniony	im-munitet	dotyczący	zagranicznych	praw	lub	obyczajów,	Ambasadorzy	Posłowie	dużo	podróżują,	spotykają	się	z	niezliczonymi	osobnikamipowinni	działać	ostrożnie.	Podczas	misji	przemyt-mniej,	moralnie
elastyczni	Strażnicy	Rzeczni	biorą	swój	udział,	ban-	niczej	źle	może	pójść	wiele	rzeczy.	Unika	przy	tym	wspaniałomyślnie	wzbudzania	nadmier-nego	zachwytu	u	tych	dobrych,	uczciwych	ludzi	Swoim	niesłychanym	Imperialnym	Majestatem.	Terazdwoma	dziesięciościennymi	kośćmi	i	dodajesz	wyniki	ich	obu,	rzuć	dwoma	kośćmi	i	odczytaj	wynik	jako
liczbę	dwucyfrową.na	przykład	rzut	0	i	3	oznacza	wynik	13	(10+3=13).	Poszłam	do	miejscowego	farmera	i	kupiłam	jabłko.Większość	Kupców	handluje	prostymi	towarami	takimi	jak	alkohol,	tek-	Potem	poszłam	na	targ	i	sprzedałam	to	jabłko	za	dwa	fenigi.	Na	przykładŁowcy	(Łowca,	poziom	2),	za	100	PD	możesz	przejść	na	Tropi-	miejscowy	baron	może
cię	zatrudnić	jako	członka	swojejciela	(Łowca,	poziom	3)	lub	na	Trapera	(Łowca,	poziom	1),	ale	gwardii	honorowej	(Wartownik,	poziom	3).	Często	oznacza	to	ułatwienie	lub	utrudnienie	wykonywanych3.	Nie.	Uczeni:	strona	53	Mieszczanie:	strona	61	–	Detlef	Sierck,	dramaturg	i	aktor	Dworzanie:	strona	69	Pospólstwo:	strona	77Twoja	Profesja	to	praca,
którą	wykonujesz,	gdy	nie	szukasz	Wędrowcy:	strona	85przygód	(albo,	gdy	przygody	nie	szukają	ciebie).	W	końcu	uwiązanie	miejscowego	zbira	na	sali	sądo-którzy	nieformalnie	rozstrzygają	spory,	co	pozwala	uniknąć	kosztownych	wej	podczas	wielogodzinnego	przesłuchania	zajmie	jego	uwagę	równiesądów.	Inni	zostają	nauczycielami	i	prastarych
ksiąg.	Może	twoje	dzieciństwo	upły-	nęło	na	odległym	od	innych	miejsc	obejściu,	a	może	domem•	Dopadnięcie	zabójcy	poległego	członka	drużyny.	Jeśli	akceptujesz	losowe	wyniki,	dodaj	premię	do	podstawy	dla	każdej	Cechy	(w	Tabeli	Atrybutów),	zapisz	je	na	Zapewne	nie	umknęło	twemu	oku,	że	nie	wszystkie	postaci	Karcie	Postaci	i	ciesz	się	premią	50
PD.	Są	też	Przemytnicy,	którzy	zajmują	się	niedozwolonymi	to-warami.	Kompletne	zasady	korzystania	z	Umiejętności	zawiera	Rozdział	4:	Umiejętności	i	Talenty.	Większość	z	nich	Szybko!	Chodźcie	szybko!	Siostry	Wiary	i	Niewinności	zaraz	przejdąwstaje	przed	świtem	na	poranną	modlitwę,	a	potem	pracuje	w	znoju	w	ulicznej	procesji.	W	perspektywie
dłuższej	wyprawy	liczba	ta	określa,	ilekilometrów	na	godzinę	postać	może	przejść	pieszo,	nie	forsującsię	zbytnio.	Wielu	Informatorów	zostaje	zmuszonych	do	szpiegowania	jednego	Szpiega	stało	się	początkiem	kariery	poszukiwacza	przygód.przez	szantaż	lub	inne	groźby.	Patrząc	z	zewnątrz,	wydają	się	też	mieć	silniejszy	od	innych	Poza	tym	krasnoludy
pragną	złota	i	klejnotów,	dlatego	w	pogoni	za	cennymi	metalami	i	kamieniami	szlachetnymi	drążą	głębokie	kopalnie	w	górach.	snoludom	tradycyjnie	pozwala	się	praktykować	ich	rzemiosło	w	mia-Nie	tylko	wytwarzają	przedmioty,	lecz	także	je	naprawiają.	–	Alphonse	Hercules	de	Gascoigne,	Mały	Bretoński	DetektywNiektórzy	doświadczeni	Śledczy
utrzymują	wokół	siebie	aurę	rzeczo-	Śledczy	bywają	zatrudniani	do	wyjaśniania	tajemnic	nazbyt	nie-wości	i	wyrafinowania,	co	ma	podkreślać	ich	wiarygodność.	Przy-dwa	nazwiska	–	jedno	to	nazwa	ich	szlacheckiego	rodu,	a	drugie,	kładowo,	Gerka	Kardadottir	może	przyjąć	od	klanu	przydomekpoprzedzone	„von”,	wskazuje,	gdzie	dana	rodzina	posiada
włości,	i	odtąd	nazywać	się	Gerką	Czarnoręką.	Budzący	lęk,	lecztakże	respekt,	czarodzieje	doskonalą	swoją	sztukę	w	wysokich	Warhammer	Fantasy	Roleplay	(WFRP)	to	tak	zwana	gra	fa-wieżach	Kolegiów	Magii,	podczas	gdy	poza	ich	bezpiecznymi	bularna,	określana	też	skrótem	RPG,	z	angielskiego	„roleplayingmurami	ci,	którzy	praktykują	magię,
wywołują	strach	i	są	pięt-	game”.	SCHEMAT	ROZWOJU	SZLACHCICAWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	h	hhŚcieżka	Profesjih	Dziedzic	–	Złoto	1Umiejętności:	Broń	Biała	(Szermiercza),	Hazard,	Dowo-dzenie,	Mocna	Głowa,	Muzyka	(Dowolna),	Przekupstwo,Wiedza	(Heraldyka),	ZastraszanieTalenty:	Błękitna	Krew,	Czytanie/Pisanie,	Etykieta	(Szlach-ta),
SzczęścieWyposażenie:	Biżuteria	warta	3k10	ZK,	Dworski	Strój,Lusterko	Ręczne	albo	Floret,	Osobisty	Służący	Szlachcic	–	Złoto	3Umiejętności:	Broń	Biała	(Parująca),	Charyzma,	Język(Klasyczny),	Jeździectwo	(Konie),	Plotkowanie,	Wiedza(Lokalna)Talenty:	Atrakcyjny,	Charyzmatyczny,	Hulaka,	ŁapówkarzWyposażenie:	Biżuteria	warta	50	ZK,	Dobry
Płaszcz	alboLewak,	Dworski	Strój	Dobrej	Jakości,	Dworski	Strój,	KońWierzchowy	z	Rzędem	albo	Powóz,	4	Służący	Domowi	Magnat	–	Złoto	5Umiejętności:	Intuicja,	Język	(Dowolny),	Percepcja,	Wiedza(Polityka)Talenty:	Intrygant,	Mówca,	Zimna	krew,	Żyłka	handlowaWyposażenie:	Biżuteria	warta	200	ZK,	Lenno,	Sygnet,	2Komplety	Strojów	Dworskich
Dobrej	Jakości,	200	ZK	Lord	–	Złoto	7Umiejętności:	Tropienie,	Wiedza	(Dowolna)Talenty:	Majętny,	Władcza	Postura,	Wódz,	Żelazna	WolaWyposażenie:	Biżuteria	warta	500	ZK,	Lusterko	Ręcznealbo	Floret	Dobrej	Jakości,	500	ZK,	4	Komplety	StrojówDworskich	Najlepszej	Jakości,	Prowincja	74KLASY	I	PROFESJE	–	DWORZANIE	III	SZPIEG	Zwykła
zdrada?	Na	Sigmara!	Gdzie	janości	jak	gotowanie,	sprzątanie,	posługiwanie	oraz	dbanie	o	garderobę	znajdę	kocię	lamparta	w	Ubersreiku?chlebodawców.	248	Inne	Źródła	Obrażeń..............................	Dla	dodat-	się	zetknąć	drużyna,	a	nawet	przetwarzać	niektóre	z	nich	na	użytecz-kowego	zarobku	wielu	z	nich	podejmuje	tymczasową	pracę	i	dołącza	do
ne	lekarstwa.wypraw,	najemników	lub	wojska.	Nawet	nisko	urodzeni	Dworzanie	mają	wyższyStreszczenie:	Wybierz	jedną	z	ośmiu	Klas.	W	przypadku	osobnika,	który	łeczności.„Odrzuca	Status”,	nie	są	stosowane	żadne	modyfikatory,	a	jeśliosoba	ma	„Ekstremalne	poglądy”,	mogą	być	stosowane	modyfi-	Czasem	trzeba	zachować	anonimowość	i	ukrywać
tożsamość.katory	przeciwstawne	(na	przykład	-10	zamiast	+10).	trollich	wymiotów.	Z	tej	przyczyny	Król	i	Królowa	Lasu,	uznając,	że	zagrożenie	przyjdzie	z	zewnątrz,	z	rąk	obcych,	wysłali	grupy	wytatuowanych	wojowników	klanowych	poza	Athel	Loren,	by	ich	poddani	polo-	wali	na	wrogów	lasu,	zanim	ci	w	ogóle	do	niego	dotrą.	Otrzy-	z	łatwością	mogą
przerwać	swą	zwykłą	pracę,	by	zająć	się	czymkol-mują	licencje	dające	im	prawo	do	pochwycenia,	a	czasem	nawet	za-	wiek	innym.	289	szczegółowe	informacje	o	ich	możliwościach.	310	Wojownicy	Chaosu..........................................334	Ludy	Reiklandu.......................................................	Krasnoludy	i	elfy	wysokie	rzadko	kiedy	są	za-	umiejętności
związanych	z	Wiedzą.	Gdy	po	raz	pierwszy	kupisz	nowy	Ta-	i	ośmiu	spośród	dostępnych	Umiejętności.	Strażnicy	Rzeczni	to	dzia-łająca	na	rzece	jednostka	policyjna.	Docierają	do	wy-	w	bólu.	Niemal	wszystkie	główne	drogi	biegną	przez	gęste	lasy	z	niezliczonymi	miejscami	nadającymi	się	na	zasadzkę.	A	może	szukasz	bogactw	lub	sławy?	Wiele	doków
jest	faktycznie	rządzo-	cić	łódź.	Społeczeństwo	Starego	Świata	jest	wyraźnie	hierarchicznePrzejście	do	nowej	Profesji	–	pospólstwo	nie	ma	wątpliwości	co	do	miejsca,	jakie	zajmu-	je	w	porządku	społecznym,	podczas	gdy	elita	cieszy	się	władząJeśli	masz	skompletowany	aktualny	poziom	swojej	Profesji,	mo-	i	prestiżem,	brutalnie	egzekwowanymi,	a	zatem
zazwyczaj	nie-żesz	przejść	na	pierwszy	poziom	dowolnej	należącej	do	tej	Klasy	kwestionowanymi.	210	Magia	Prosta...........................................	Ja	i	moje	chłopaki	właśnie	przygotowujemy	odwetowy	rajd.”	–	Merig	Ranvigsdottir,	mieszkanka	wsi	Azorn-Kalaki	ZASADA	OPCJONALNA:	WROGOŚĆ	(DO	ELFÓW)	Z	uwagi	na	długą	pamięć	krasnoludów	i	ich
zamiłowanie	do	pielęgnowania	uraz	wiele	z	nich	skrywa	głęboką	niechęć	do	elfów	za	to,	jaką	rolę	odegrały	one	w	Wojnie	o	Brodę.	Owszem,	mój	panie,	ja	zawiaduję	jego	posiadłością.	I	pono	są	okropnie	szpetne!”	–	Siggina	Gerster,	burdelmama	z	UbersreikuWielu	Reiklandczyków	wierzy,	że	władza	jest	ich	świętym	pra-	Krasnoludywem,	ponieważ	patron
Imperium,	Sigmar,	sam	był	Reikland-czykiem,	zanim	setki	lat	temu	dostąpił	zaszczytu	wejścia	do	Krasnoludy	–	lub	„Dawi”,	jak	nazywają	się	sami	–	są	uparte,	a	ichpanteonu	bogów.	Unikaj	wywrotki.	75	Talenty.........................................................	Większość	Mieszczan	zaj-muje	miejsce	gdzieś	w	połowie	społecznej	drabiny	i	zarabia	cał-	Wodniacy:	Ludzie,
którzy	żyją	i	pracują	nad	rzekami	i	drogamikiem	nieźle.	Ponadto	mogą	zapew-włącznie	z	drobnymi	artykułami	luksusowymi,takimi	jak	wstążki	i	szpilki	nić	sobie	wstęp	do	warowni	i	osad,	nie	narażając	się	na	niewygodnedo	włosów.	Zwykle	są	zatem	bo-gaci	i	mają	dobre	kontakty,	chociaż	czasami	do	tego	zawodu	przyucza	się	Prawnicy	specjalizują	się	w
wyciąganiu	ludzi	z	kłopotów,	podczas	gdytakże	zdolnych	plebejuszy	pomimo	ich	niskiego	urodzenia.	Ryzykuje	życiem	Rozwinięcia	odpowiadają	treningowi	lub	doświadczeniui	zdrowiem,	by	ochraniać	mieszkańców	Reiklandu.	81	jest	kwiecisty	wstęp	do	niego.	Aby	dowiedzieć	się	więcej	o	tych	Atrybutach,	zajrzyj	na	stronęKoordynacja	ruchowa	i
naturalna	sprawność	fizyczna,	podstawo-	170.wa	Cecha	w	przypadku	biegania,	jazdy	konnej	i	ukrywania	się.Bywa	także	wykorzystywana	podczas	unikania	ciosów	w	walce.	Całe	przygody	mogą	być	oparte	wyłącznienych	wścibskich	ludzi,	którzy	próbują	powstrzymać	Przemytników.	Co	więcej,	wiele	świątyń	wymaga,	by	wszyscy	krzepcy	wyznawcy	co
tydzień	trenowali	władanie	broniąu	miejscowych	kapłanów	lub	ich	przedstawicieli.	326Historia	Reiklandu................................................272	Pakunki	i	Pojemniki..............................................	Ich	wiedza	zabrane	przez	Kolegia	dziecko	raczej	nie	wróci,	by	pomagać	swojej	spo-na	temat	odpędzania	złych	mocy	zazwyczaj	pozostaje	tajemnicą,	ale	łeczności,	a
zamiast	tego	zostanie	zmuszone	do	służby	w	jakiejś	odle-umiejętności	w	zakresie	zielarstwa,	położnictwa	i	uzdrawiania	bywają	głej	wojnie.	Niektóre	Klasy	zapew-	Zachęcamy,	by	w	ramach	tworzenia	koncepcji	własnego	Bohateraniają	dostęp	do	różnych	Zajęć	–	czynności,	które	możesz	podej-	interpretować	je	kreatywnie.mować	pomiędzy	przygodami;
więcej	informacji	na	ten	tematzawiera	Rozdział	6:	Pomiędzy	przygodami.	Osoby	na	poziomie	Srebra	mają	Status	wyższy	od	tych,którzy	pozostają	na	poziomie	Brązu.	będą	traktowali	cię	poważnie.Rozwój	Talentów	W	każdym	przypadku	musisz	najpierw	sprawdzić,	czy	twój	obec-	ny	poziom	Profesji	został	skompletowany.	286
Protezy..................................................................	to,	jaką	ścieżkę	życiową	wybrałeś?	Niektóre	z	tych	codziennych	Wiekimion	nie	są	powiązane	z	oficjalnymi	mianami,	a	są	bardziej	opi-sowe	i	miłe	dla	ucha,	jak	np.	W	Im~perium	panują	dokładnie	odwrotnewarunki.	Pamiętaj	jednak	o	obowiązu-jących	tu	oczywistych	ograniczeniach.	Wybierasz	też	została
opisana	w	Rozdziale	11:	Przewodnik	konsumenta.jeden	Talent	z	listy.	251	Poddanie	się	Zepsuciu.............................	portowych	tymczasowo	zawiesza	działalność.	Także	opactwa	położone	wzdłuż	drógPrzełożone	zbierają	datki	i	zabiegają	o	patronat	miejscowej	szlachty.	Kapitanowie	tych	barek	są	ekspertami	żeglugi	–	Jacob	Walles,	Sternik,	który
przewrócił	i	zatopił	swoją	barkęrzecznej	i	posiadają	ogromną	wiedzę	o	spławnych	rzekach.	Krasnoludy	gotowe	są	podróżować	daleko,	jeśli	mogą	dzięki	Umiejętności:	Atletyka,	Broń	Biała	(Dowolna),	Intuicja,	temu	udoskonalić	swoje	umiejętności	walki.	Mimo	ich	wilczego	apetytu	i	zamiłowania	do	jedzenia	–	Samworth	„Kostka”	Rumster	XVI,	ciastkarz	z



Kaleganwszystkiego,	co	nawinie	im	się	pod	rękę,	te	wielkoludy	wydają	sięszanować	niziołki.	W	odróżnieniu	od	wiosek	w	głębi	lądu	osady	położone	nad	uczciwie	powiedzieć,	że	przez	cały	ten	czas	nie	złowiłem	ani	jednej	cho-wielkimi	rzekami	często	przyjaźnie	witają	przyjezdnych,	którzy	przyby-	lernej	ryby.wają,	by	handlować	lub	uzupełnić	zapasy.	Choć
imię	postaci	może	być	zupełnie	dowolne,	poniżej	umiesz-	czone	zostały	podpowiedzi	–	może	znajdziesz	wśród	nich	coś	dlaWyposażenie	powinno	zostać	zapisane	w	odpowiednich	miej-	siebie.scach	na	Karcie	Postaci.	Jeśli	okaże	się,	że	przy-	WW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	gody	nie	spełniają	ich	oczekiwań,	Piloci	Rzeczni	mogą	łatwo	wrócić	do	pracy.	I
tak	w	kółko,	każdego	dnia;	chodziłam	nawy.	Proszę	Morra,	by	nie	osądził	zbyt	su-	człowiek	rowo	siedmiu	bandytów,	których	dziś	pogrzebaliśmy,	jako	że	brat	Hild	już	ukarał	ich	bardzo	starannie.Poświęcasz	życie	swojemu	bóstwu,	składając	śluby	dożywotniej	służby.	Tak	wygląda	ogólny	tokrozgrywki.	W	Reiklandzie	częstym	wi-	przyszłość.	Odkąd
opuściły	Stary	Świat	w	wyniku	Wojny	o	Brodę,	„Sugeruję	raczej	ich	unikać.	się	w	intrygi	zarówno	złowieszcze,	jak	i	dobroczynne.	Znani	są	także	wiu	Von	Meinkopta”.	91-94	Niziołek	95-98	KrasnoludTworzenie	Bohatera	99	Wysoki	elf	00	Leśny	elfNa	początku	będziesz	potrzebować	niewypełnionej	Karty	Postaci(znajdziesz	ją	na	stronie	344	oraz	w
materiałach	do	pobrania	nastronie	wydawcy)	oraz	czystej	kartki	i	ołówka.	Rzekł,	żebym	po	pro-	człowiek,	niziołek	stu	go	przepuścił	i	wszystko	będzie	w	porządku.	Zrobię	to	tak	dobrze,	że	nie	odczujesz	człowiek,	elf	wysoki,	krasnolud,	niziołek	straty!Masz	mocny	żołądek	i	pewne	dłonie.	Patrole	na	głównych	szlakach	kupieckich	pływają	większymi	chce
zająć	się	sprawami	prywatnymi,	a	nawet	może	przekonać	swojegostatkami	obsadzonymi	przez	Żołnierzy	Okrętowych	szkolonych	do	walki	sierżanta,	że	jego	obowiązkiem	jest	dalsze	prowadzenie	śledztwa.	Z	łatwością	mogą	zebrać	grupę	osobników,	którzy,	podob-kiwacze	przeważnie	pracują	za	prowizję.	Ro-	człowiek,	krasnolud,	niziołek	dzina	dba	o
nasze	bezpieczeństwo,	a	my	dbamy	o	jej	stada.	Modyfikuj	wszystkie	Testy,	na	które	ma	wpływ	Status,	o	dalsze	+/-10	(odpowiednio	doPozycję	społeczną	można	zmienić	z	następujących	powodów:	sytuacji).1.	uciążliwe,	jak	dla	mnie...Artyści	wykorzystują	swoje	talenty	–	do	malowania,	rzeźbienia,	pisa-	–	Gottlieb	Toman,	malarz,	przed	egzekucjąnia	lub
podobne	–	aby	tworzyć	dzieła	sztuki.	Nie	sądzę,	bym	mogła	odpowiedzieć	na	to	pytanie.	Dobrzy	Strażnicy	Dróg	są	milewidziani	i	szanowani.	I	właśnie,	gdy	jużumożliwiają	wyposażeni	tylko	w	zaprzęg	świeżych	koni	i	garłacz,	śmiali	myślałem,	że	przepadnie	mi	spotkanie	w	Bogenhafen,	zmarzniętą	drogąi	ciężko	pracujący	Woźnice.	Zatem,	gdy	nadejdzie
godzinaczęsto	bywają	proszeni	o	doradzanie	klasom	rządzącym,	a	wielu	bie-	północy,	wołajmy:	MORR!	MORR!	MORR!rze	aktywny	udział	w	miejscowej	polityce.	Jeśli	Mieszczanin	odłożył	trochęzawodach.	Te	elfy	bacznie	obserwują	poli-tykę	ludzi,	zarówno	tę	tyczącą	się	Laurelorn,	jak	i	innych	spraw.	Uwaga:	MG	może	wymagać	uzasadnienia
dowolnejzmiany	Profesji	i	przedstawienia	tego	w	grze.	230	Walka	Dwoma	Orężami.........................	Większość	z	nich	to	po	prostu	mający	dobre	mytników	dziwnokorzenia,	wojnę	gangów	i	szlachcica,	który	grozi	michęci	stróże	porządku.	Nawet	ci,	którzy	mają	środki	na	utrzymanie,	wyruszająwłasne	szkoły	artystyczne.	338	Karta
Postaci.........................................................344	Indeks...................................................................	Jest	to	forma	zatrudnienia	idealna	dla	poszukiwaczynych	przestępstwach,	karząc	drobne	występki	wymierzanymi	na	miejscu	przygód:	Strażnik	Rzeczny	niekoniecznie	musi	opuszczać	posterunek,gdygrzywnami.
Uczeni.....................................................................53	Rajfur................................................................	„Coś	mi	w	nich	nie	pasuje.	Więcej	o	używaniu	PD	przeczytasz	na	stronie	47.bitwą	zmawia	gniewną	modlitwę	do	Ulryka?	149	Kuglarz...............................................................87	Testy	Proste.............................................	41II	WA	R	H	A	M	M	E	R	FA	N	TA	SY
ROL	E	PL	AYPrzykłady	krótkoterminowych	Ambicji	drużyny:	Skąd	jesteś?•	Przechytrzenie	konkurencyjnej	grupy,	dzięki	czemu	druży-	Pochodzisz	z	jednego	z	tętniących	życiem	miast	Reiklandu,	czy	na	otrzyma	przydzielone	rywalom	zlecenie.	Z	drugiej	strony,	przybysze	i	własne	dzielnice,	gdziekolwiek	się	osiedlają.	Podobnie	Przemytnikowi	łatwo
będzieAle	ci	podejmują	to	ryzyko,	by	wyżywić	siebie	i	swoje	rodziny.	Czasami	oczekuje	się	od	nich,	że	wypełniając	życzenia	swoich	pa-Posłowie	muszą	najpierw	dowieść	swoich	zdolności	w	mniejszej	nów,	ubrudzą	sobie	trochę	ręce.	Ich	rysy	są	jakby	ciosane	w	kamieniu,	a	włosy	i	bystry.	Przypomi-tdorfie,	mają	nawet	swoją	dzielnicę,	zwaną	Haffenstadt.
Więcej	32-34	Chodu!	67-69	Urodzony	Wojownikna	ten	temat	znajdziecie	na	stronie	121.	Najwięcej	do	powiedzenia	w	tej	grupie	mają	rze-Opuszczenie	skomple-	mieślnicy	i	kupcy,	a	najmniej	osoby	świadczące	różne	usługi.	Rozdział	5:	Zasady,	prze-	gate	i	żywe	uniwersum.	223	Tradycja	Tzeentcha.................................	Klasy	organizują	Profesje	w	grupy,
do	których	łatwo	sięodnieść.	Kiedy	kanwa	postaci	została	stworzona,	czas	wypełnić	ją	wątkiem	szczegółów,	ożywiając	ją	w	wyobraźni	i	określając,	jak	wygląda,Twoje	Wyposażenie	to	ekwipunek,	ubrania,	broń	i	wszystkie	inne	w	jaki	sposób	myśli	i	co	ją	napędza	do	działania.przedmioty,	które	niesie	postać.	228	3WARHAMMER	FANTASY	ROLEPLAY
IXMISTRZ	GRY	Dostępność......................................................	Niewielu	zna	prawa,	których	mają	bronić.	Czy	jesteś	lojalny	wobec	społeczności,	Reiklandu,	11	do	15Imperium...	Nie	bądź	durny.	Ścigasz	swój	cel	do	samego	–	Anke	Dorflinger,	Łowczyni	Nagródkońca:	w	imię	sprawiedliwości	albo	dla	pieniędzy.	Pod	względem	zasad	US	są	Cechą	(patrz:
strona	51).i	tak	też	będą	rozwijane.	237Przeznaczenie	i	Bohater..............................	Elfy	nie	mają	cechów	rzemieślniczych	i	chociaż	mogą	do	nich	dołączać,	gdyby	chciały,	jest	mało	prawdopodobne,	by	się	do	tego	zniżyły.	test	Spostrzegawczości.Ta	książka	służy	za	podręcznik	i	zawiera	wszystkie	informacje	oraz	Skróty:	Staramy	się	ich	unikać	w	tym
podręczniku.	Wolącicho	wycofać	się,	by	ostrzec	towarzyszy	i	umożliwić	pracodawcom	cał-kowite	ominięcie	potencjalnych	zagrożeń.	emeryturę	–	zostają	BN-ami	pod	kontrolą	MG.	MG	narzuca	zmianę	Statusu	ze	względu	na	wydarzenia	Testów	(patrz:	strona	153).	Nawet	mówieniew	największych	ogólnikach	o	takich	rzeczach	łatwo	może	przyciągnąć
uwagę	łowców	czarownic.	~Bądź	ostrożnyBiorąc	zatem	pod	uwagę	liczne	z~agrożenia,	mam	nadzieję,	że	rozumiesz,	dlaczego	Twój	ojciec	wysyła	eskortę	dla	zapewnienia	Ci	bezpieczeństwa.Twój	brak	obycia	z	ludem	Imperium	mógłby	z	łatwością	doprowadzić	do	katastrofy.	212	Magia	Tajemna	Tradycji	Kolorów...............	PoszukiwaczeHandlarze	mogą
dołączać	do	cechów	i	terminować	u	Mistrzów	Kupiec-	przygód	są	z	natury	elastyczni	i	przedsiębiorczy,	dzięki	czemu	sta-twa	jako	młodsi	partnerzy	biznesowi.	117Podsumowanie	Karty	Postaci............................................	Niektóre	z	nich	podstawę	dla	danej	Cechy.	29II	WA	R	H	A	M	M	E	R	FA	N	TA	SY	ROL	E	PL	AY	2)	KLASY	I	PROFESJE	Klasa	określa
ogólne	miejsce	postaci	w	hierarchii	społecznej.	Cóż,	gdy	byłam	jeszcze	dziewczynką,	miałam	tylko	jednego	feniga.	człowiek,	elf	wysoki,	krasnolud,	niziołek	–	Hemlock	Surelight,	elfi	szpicelJesteś	osobą	spostrzegawczą	i	podejrzliwą.	Właśnie	–	Garral	Herraksson,	jubiler	z	Eilhartuhonor	jest	podstawą,	na	której	zbudowane	jest	ich
społeczeństwo.Krasnoludy	są	z	natury	dumne	i	bardzo	pamiętliwe,	a	urazę	wobec	O	niziołkachwszystkich,	którzy	kiedykolwiek	ich	znieważyli	lub	pohańbili,	cho-wają	przez	długie	lata,	podtrzymując	żale	nawet	przez	pokolenia.	człowiek	–	Wermer	Losch,	kupiecGłosisz	słowo	swojego	boga,	troszcząc	się	o	duchowe	potrzeby	mas.	Stąpają	po	cienkiej	linii
między	zarzutami	Czasami	Mistycy	wyruszają	na	szlak	przygód,	jeśli	ich	przepowiednieo	oszustwo	a	heretyckim	guślarstwem.	Możesz	ją	wybrać,	ale	też	rzucićdziej	należy	się	upewnić,	że	drużynę	tworzy	grupa	odpowiednich	k100	i	porównać	wynik	z	Tabelą	Losowania	Rasy,	jednocześniepostaci.	–traktom	Imperium.	Ci	Piraci	Rzeczni	ścigani	przeżywają
podobne	przygody,	nie	będą	mieli	oporów	przed	porzu-są	przez	strażników	dróg	i	rzek.	~Takie	mordy,	żebyśmy	tu	mieli	pełną	jasność,	także	są	nielegalne.	Och,	nie,	to	zwykła	herbata.	Patrolują	duże	arterie	komunikacyjne,	gdy	panuje	Strażnicy	Dróg	regularnie	znajdują	przygody.	Rozsądnie	prowadzenipo	Imperium	w	poszukiwaniu	ezoterycznej
wiedzy.	W	stolicy	Reiklandu,	Al-	Niziołki	są	niskie	i	mają	pyzate	policzki	bez	zarostu.	Aby	skompletować	Profesję,	musisz	wykorzystać	podaną	niżejZasady	dotyczące	wszystkich	Talentów	znajdziecie	w	Rozdziale	liczbę	Rozwinięć	wszystkich	Cech	dla	danego	poziomu	Profesji4:	Umiejętności	i	Talenty.	Podczas	tego	kroku	zalecamy	rozmo-	Co	jest	twoim
największym	pragnieniem?wę	z	innymi	graczami	i	MG,	przede	wszystkim	o	tym,	jaką	dru-żynę	chcecie	stworzyć,	co	jest	ważne	także	w	świetle	grupowych	Co	sprawia,	że	twoje	serce	bije	szybciej,	a	krew	ogniem	wypełniaAmbicji.	Straciłem	nogę	w	bitwie	pod	Bögenwasser.	Jeśli	się	pojawią	i	wezmącji	i	korzystają	z	braku	nadzoru	dla	własnych	korzyści.
Jako	zdolni	wojownicy	Zwadźcy	często	dorabiają	sobie,	pracując	h	hh	w	charakterze	najemników,	a	w	ostateczności	mogą	też	pełnić	funk-	cję	strażników	karawan	i	łodzi	rzecznych.	Dobre	pytanie.	Dzięki	temu	będziecie	mieć	pewność,	że	Bohaterowie	Twój	Bohater	może	być	człowiekiem,	krasnoludem,	niziołkiem,w	drużynie	będą	się	nawzajem	dopełniać
i	że	razem	będziecie	dys-	wysokim	elfem	lub	leśnym	elfem.	Każdy	osobny	element	będzie	pisany	kursywą.Jego	Wysokość	Imperator	Karl-Franz	I	obwarował	granice	swojego	Prześwietnego	Imperium	tak,	że	stanowią	pancerną	zbroję	chroniącą	Jego	lud	przed	wszelkimi	zagrożeniami.	–	To	będą	trzy	pensy.ków,	które	często	zbierają	osobiście.	Kuglarz	–
Brąz	5Umiejętności:	Broń	Biała	(Podstawowa),	Broń	Zasięgowa(Rzucana),	Jeździectwo	(Dowolne),	Kuglarstwo	(Dowolne),Muzyka	(Dowolna),	Występy	(Dowolne)Talenty:	Człowiek	Guma,	Sprężynka,	Strzał	w	Dziesiątkę,WoltyżerkaWyposażenie:	Broń	Rzucana	(kilka	sztuk),	Kostium,Instrument,	Wybór	Scenariuszy	(których	jeszcze	nie	możeszprzeczytać)
Trubadur	–	Srebro	3Umiejętności:	Język	(Dowolny),	Opieka	nad	Zwierzętami,Sztuka	(Pisarstwo),	Tresura	(Dowolne)Talenty:	Czytanie/Pisanie,	Gadanina,	Mistrz	Charakteryza-cji,	Słuch	AbsolutnyWyposażenie:	Tresowane	Zwierzę,	Zestaw	do	Pisania	Kierownik	Trupy	–	Złoto	1Umiejętności:	Dowodzenie,	PowożenieTalenty:	Czujny,	Etykieta	(Dowolna
Grupa),	Obieżyświat,Żyłka	HandlowaWyposażenie:	Garderoba	z	Kostiumami	i	Rekwizytami,Trupa	Kuglarzy,	Wóz	(Scena)	z	Końmi	Pociągowymi	87III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY	ŁOWCA	CZAROWNIC	Jeszcze	nie	spotkałem	czarownicy,	która	by	się	nie	paliła.	Ta	Cecha	jest	przydatna	zgrywać	się	z	innymi	Bohaterami	i	ich
Motywacjami.podczas	ploteczek	z	mieszkańcami,	dowodzenia	oddziałami	w	bi-twie,	omamiania	strażników	i	przekupywania	ich,	a	pobożnym	Przykład:	Motywacją	Gustavusa,	młodego	Uczonego	z	uniwersyte-postaciom	może	ułatwić	kontakt	z	bóstwem.	Zasiedlili	z	powodzeniem	każdy	zakątek	ustannie	zamartwiają	się,	iż	eksplozja	ludzkiej	populacji
możekontynentu,	od	nizin	Królestwa	Estalii	aż	do	mroźnych	wzgórz	doprowadzić	do	katastrofy.Kisleva.	157	Magii	–	w	takim	przypadku	to	lektura	obowiązkowa!	Atakowanie.............................................	Wiedza	elfów	leśnych	o	roślinach	i	ziołach	jestnajbardziej	doświadczeni	Arcyzielarze.	Zasięg	Broni.....................................................297
Mantikory.........................................................323	Zalety	Broni.....................................................297	Pegasi................................................................323Opisanie	Krainy....................................................267	Wady	Broni.....................................................	A	może	to	MG	zamierza	zaaranżować	ich	spotkanie	podczas	pierwszej	sesji?Ambicje	długoterminowe
Ambicje	drużynyAmbicje	długoterminowe	są	celami,	na	które	trzeba	pracowaćmiesiące	i	lata,	a	możliwe,	że	nigdy	nie	zostaną	osiągnięte.	207	Używanie	Spaczenia................................	Tworzysz	produktyna	sprzedaż	i	na	zamówienie.	309	Zwierzoludzie,	Dzieci	Chaosu..........................	195	Cuda	Vereny............................................	Specjalizujący	się	w
konstruowaniu	podpór	Niektórzy	uważają	jednak,	że	takie	życie	jest	bardziej	dochodowe,i	ocenie	wartości	rud	minerałów	Górnicy	wypatrują	niespodziewanych	a	może	i	mniej	niebezpieczne,	niż	niewolnicza	harówka	dla	właści-zagrożeń,	od	wybuchającego	gazu	po	drążących	tunele	zielonoskórych.	Limited	2018.	Różyczka	lub	Gwizdawek.	Więc	żarty	na
bok,	nigdy	nie	zmieniłam	się	w	słup	soli	od	samego	patrzenia	na	elfy.	kośćmi	do	uzyskania	liczby	od	1	do	100	(oznakowane	jakoJeśli	należy	rzucić	kilkoma	kośćmi,	wyniki	są	zawsze	1k100).	MG	może	zastosować	te	modyfikatory	do	Utrzymywanie	Statusuosób	zajmujących	różne	Pozycje	na	tym	samym	Poziomie	Statu-su,	ale	to	zdarza	się	rzadziej.
Korzystaj	z	niej	więc	prędko	i	zdecydowanie,	ale	wiedz,Z	drugiej	strony,	Królowa	Laurelorn	zinterpretowała	dostarczone	że	wrócą,	przepełnieni	swoją	małostkową	żądzą	zemsty.”jej	przepowiednie	w	zupełnie	inny	sposób,	a	niedawno	wysłała	po-kaźną	delegację,	która	założyła	obóz	w	głębi	lasów	Bursztynowych	–	Meridrynda	Aspengate,	Jeździec	Polan	z
Athel	LorenWzgórz,	na	południe	od	Altdorfu.	PrzebogateImperium	Jego	Wysokości	Imperatora	Karla-Franza	I	stanowi	rzecz	jasna	obiekt	zazdrości	wszystkich	obcych,	którzy	je	oglądają,budząc	w	nich	prawdziwą	zawiść.	Co	zazwyczaj	robicie?	Zapamiętaj	moje	słowa,	jeśli	zamierzasz	wyśledzić	agentów	Tkacza	Losu,	podążaj	za	wrzawą	na	ulicach.	och,	te
pukle...	Schemat	rozwoju	pokazuje	10	Cech	twojego	Bohate-	390	320ra,	z	których	3	oznaczone	są	symbolem	h,	1	Cecha	oznaczonajest	symbolem	na	brązowym	tle,	1	oznaczona	symbolem	na	450	380srebrnym	tle	i	ostatnia	oznaczona	symbolem	na	złotym	tle.	zostały	dokładniej	w	sekcji	Rozwój	na	stronie	43.Każdy	może	się	wybić	ponad	swe	skromne
pochodzenie,	ale	tonaprawdę	ciężka	i	długa	droga.	118	IIIKLASY	I	PROFESJE	Szlachcic............................................................	217	Zaklęcia	Magii	Tajemnej	Czarownic...........	Szczuro-łapy	zarabiają	na	życie,	zabijając	szczury,	usuwając	ich	gniazda	z	piwnic	–	Marten	Stormdal,	Tępiciel	z	Ubersreikui	zanurzając	się	w	nieodwracalnie	opanowanych	przez
szkodniki	kana-łach	ściekowych	Imperium...	Jednak	ich	talenty	często	znane	są	miejscowym.	Dostojny	Namiestnik	nie	prowadził	sądu	od	ponad	pięćdziesięciu	lat,	większość	szlachciców	jest	bowiemzbyt	potężna,	by	do	tego	doszło.	Wielu	ludzigodzi	się	ze	swoim	losem	tak	długo,	dopóki	szlachta	regularnie	dmie	w	rogi,	wzywając	Armię	Prowincji,	by
oc~zyściła	okoliczne	lasy	ze	wszelkiegoplugastwa,	jakie	się	tam	zalęgło.I	tu	leży	jedna	z	największych	różnic	smięięzdazpyusTzwczoaimć	wobiecchnygłmębideo,mspemlątwanK~e	ghayłpęrzziee	a	Świętym	Imperium	Sigmara:	bezkresne	lasy.	Szczebel	Statusu	i	jego	poziom	określają	początkową	majętność	postaci.	109
Lekarz.................................................................	Oczywiście	historie,	którecyzjami	dotyczącymi	okolicznych	ziem.	234Stany............................................................	179	Kult	Ulryka,	Boga	Wojny............................	znaleźć	tysiącletnie	cuda.	Mieści	się	w	nim	absolutnie	wszystko,	Korpus	od	ubrań,	przez	torby,	świece,	liny,	bandaże	itd.	Podczas	ustalania
wartości	Cech:W	skład	atrybutów	wchodzi	dziesięć	Cech	oraz	Żywotność,Szybkość,	Punkty	Przeznaczenia	i	Bohatera.	Kupujesz	tanio,	a	potem	–	Leo	van	Haagen,	marienburski	Patrycjuszsprzedajesz	drogo,	zarabiając	przy	tym	więcej	pieniędzy,	niż	większośćludzi	zobaczy	w	całym	życiu.	Myliszsię.CzarownicyNie	sposób	mówić	o	Sigmarze,	nie
omawiając	także	czarowników	–	osobników,	którzy	potrafią	używać	magii.	Jeżeli	07-08	Bardzo	Silny	53-55	Strzelec	Wyborowyich	lista	prezentuje	wybór,	bierzesz	po	prostu	jeden	z	nich.	A	kiedy	takim	przestaje	być,	zazwyczajpechowy	garnizon	zostaje	wybity,	na	długo	zanim	ktokolwiek	podniesie	alarm.Wielu	uważa,	że	sercem	Imperium	jest	Dwór	Jego
Wysokości	Imperatora	Karla-Franza	I.	No	chyba,	że	jesteś	absolwentem	Kolegiów	Twoja	Tura	Walki....................................	danej	Umiejętności	dotyczących	lokalnego	obszaru.	Oto	biają	jak	glinę,	wykuwają	na	nowo.	Spółki	przewoźnicze	zawsze	chętnie	przyjmą	doświadczonego	Woźnicę,	więc	zwykle	łatwo	SCHEMAT	ROZWOJU	WOŹNICY	wrócić	do
pracy.WW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogdhh	hŚcieżka	Profesjih	Foryś	–	Srebro	1Umiejętności:	Broń	Zasięgowa	(Unieruchamiająca),Jeździectwo	(Konie),	Odporność,	Opieka	nad	Zwierzętami,Oswajanie,	Percepcja,	Powożenie,	WspinaczkaTalenty:	Obieżyświat,	Posłuch	u	Zwierząt,	Woltyżerka,WytrwałyWyposażenie:	Bicz,	Ciepły	Płaszcz	i	Rękawice	Woźnica
–	Srebro	2Umiejętności:	Broń	Zasięgowa	(Prochowa),	Intuicja,	MocnaGłowa,	Plotkowanie,	Nawigacja,	Wiedza	(Lokalna)Talenty:	Artylerzysta,	Odporność	Psychiczna,	Z	Bata,Zimna	KrewWyposażenie:	Garłacz	z	10	Nabojami,	Kapelusz,	SkórzanaKurta,	Trąbka	od	Powozu	Mistrz	Woźniców	–	Srebro	3Umiejętności:	Język	(Dowolny),	Tresura	(Konie),
Wiedza(Szlaki),	ZastraszanieTalenty:	Celny	Strzał,	Nieustraszony	(Banici),	Nos	do	Kło-potów,	Żyłka	HandlowaWyposażenie:	Dobry	Płaszcz,	Kaftan	Kolczy,	Pistolet	Mistrz	Szlaków	–	Srebro	5Umiejętności:	Charyzma,	DowodzenieTalenty:	Nieustraszony	(Zwierzoludzie),	Strzelec	Wyboro-wy,	Szybkie	Przeładowanie,	Wyczucie	KierunkuWyposażenie:	Flota
Koni	i	Powozów,	Mapy	92KLASY	I	PROFESJE	–	WODNIACY	III	DOKER	Wiem,	że	specjalizujemy	się	w	węglu,	ale	nie	szufladkuj	nas.	Nic	z	tym	nie	zrobię.	Niejed-nych	przypadkach,	które	muszą	rozsądzać.	Szczególnie	dotyczy	to	statków	kupieckich	przewożących	wyjąt-	i	prowadzenia	statków	bezpiecznym	nurtem.	Wielu	z	nich	robi	sobie	wol-miosła.	89
Testy	Ryzykowne....................................	330Pradawne	Miejsca	i	Przerażające	Ruiny................	Krasnoludy	szkolą	się	w	skostniałej	„Wirującą	Kawalkadę	Śmierci	Von	Meinkopta”,	i	pistolet	samopowta-krasnoludzkiej	Gildii	Inżynierów,	a	ludzie	w	postępowych	instytucjach	rzalny,	„Mikromechanizm	Wyrzutowy	Obfitego	Deszczu	Zgubnego	Oło-takich	jak
Imperialna	Akademia	Inżynierii	w	Altdorfie.	Czy	szukasz	sprawiedliwości,	zemsty,a	może	wyruszyłeś	na	szlak,	by	oczyścić	imię	swojego	klanu	lub	120	80po	prostu	przeżyć?	Może	masz	świetny	pomysł	na	postać,	ale	zasady	gry	dotyczące	ograniczeń	rasowych	nie	pozwoliłyby	jejWojownicy:	Polegają	na	waleczności	i	sprawności	fizycznej.	zycję.To	będzie
kosztowało	100	PD.	113	Agitator..............................................................	Jeśli	chcesz	grać	bohaterem,	który	być	może	jest	świadomy	istnienia	szczurów	„za	dużych”	i	„za	sprytnych”,	czyli	skavenów	(patrz:	strona	SCHEMAT	ROZWOJU	SZCZUROŁAPA	336),	profesja	Szczurołapa	jest	właśnie	dla	ciebie.	Osiągnięcie	takiego	Statusu	wymaga	ciężkiej
pracy,KOSZT	W	PD	ROZWOJU	powodzenia	i	niemało	szczęścia.	Namiestnik,	Poseł,	Służący,	Szlachcic,	Szpieg,	Zwadźca.Klasy,	do	których	należą	dane	Profesje,	są	szerokim	odpowiedni-kiem	statusu	społecznego	i	rozkładają	przed	graczem	wachlarz	Pospólstwo:	Ludzie,	którzy	żyją	i	pracują	na	wsi	i	w	folwarkach.podobnych	możliwości	podczas	przygód.
Miała	na	imię	Sosber.	SCHEMAT	ROZWOJU	ARTYSTKIWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	hhhŚcieżka	Profesjih	Uczennica	Artysty	–	Srebro	1Umiejętności:	Mocna	Głowa,	Odporność,	Opanowanie,Percepcja,	Plotkowanie,	Skradanie	(Miasto),	Sztuka	(Do-wolna),	WycenaTalenty:	Czujny,	Mocne	Plecy,	Talent	Artystyczny,WytrwałyWyposażenie:	Dłuto	albo
Pędzel,	albo	Pióro	Artystka	–	Srebro	3Umiejętności:	Język	(Klasyczny),	Hazard,	Intuicja,	Tar-gowanie,	Wspinaczka,	Rzemiosło	(Przybory	dla	artystów)Talenty:	Hulaka,	Przestępca,	Towarzyski,	ZręcznyWyposażenie:	Torba	na	Ramię	Zawierająca	NarzędziaPracy	(Artysty)	Mistrzyni	Sztuki	–	Srebro	5Umiejętności:	Charyzma,	Dowodzenie,	Wiedza
(Sztuka),Wiedza	(Heraldyka)Talenty:	Etykieta	(Dowolna	Grupa),	Nos	do	Kłopotów,Wyczulony	Zmysł	(Dowolny),	Żyłka	HandlowaWyposażenie:	Patron,	Uczeń,	Warsztat	(Artysty)	Maestro	–	Złoto	2Umiejętności:	Badania	Naukowe,	Jeździectwo	(Konie)Talenty:	Arcydzieło,	Czytanie/Pisanie,	Oburęczność,	SzychaWyposażenie:	Biblioteka	(Sztuka),	Duży
Warsztat	(Arty-sty),	3	Uczniów	69III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY	DORADCA	Sigmar	głosuje	za	Reiklandem.	291	Konie................................................................	Inni	pływają	nocą	na	szybkich	łodziach	rzecznych.	331Pieniądze,	broń,	pancerze,	towary	i	usługi	–	wszystko	Gory.................................................................	Przy	tym	za	„obcych”	uchodzą
nawetmieszkańcy	innych	pobliskich	wsi,	czego	powodem	są	zwykle	zadawnione	spory	dotyczące	miejscowych	zasobów.	250	Otrzymywanie	Punktów	Zepsucia..........	Poziom	Złota:	Zastrzeżony	dla	władców	społeczności	oraz	dlaI	wreszcie	–	możesz	także	zmieniać	Profesję	pomiędzy	przygoda-	tych,	którzy	służą	im	bezpośrednio	jako	doradcy,
protektorzymi,	wykorzystując	Zajęcie	Zmiana	Profesji	(patrz:	strona	200).	172	Kult	Sigmara,	Boga	Imperium.....................	63	Żołnierz.............................................................	27II	WA	R	H	A	M	M	E	R	FA	N	TA	SY	ROL	E	PL	AYTe	elfy	są	wysokie	i	szczupłe,	a	ich	uszy	są	lekko	spiczaste.	43	Namiestnik..........................................................71	Ustalanie
Poziomu	Umiejętności............	Była	za-	człowiek,	elf	leśny,	elf	wysoki,	krasnolud,	niziołek	mknięta	w	sobie.	Ambicje	osobiste	nigdy	nie	powinny	być	iden-i	wrócił	z	emerytury,	porozmawiaj	z	MG,	jaki	byłby	najlepszy	sposób,	tyczne	z	Ambicjami	drużyny,	ale	nic	nie	stoi	na	przeszkodzie,by	przywrócić	starą	postać	w	wir	przygody.	254
Objawy....................................................	Skąd	mogłem	wiedzieć,	że	to	tylko	te	nudne	szpiegowskiepoważnie.	170	Kult	Myrmidii,	Bogini	Strategii..................	Mo-	żesz	wydać	PD	między	sesjami,	by	wykupić	nowe	UmiejętnościWiększość	mieszkańców	Imperium	jest	politeistami.	Praktykujesz	sztukę	medycyny,	sta-	–	Gotthard	Neuber,	chirurg-balwierzrając
się	ratować	życie	innych.	Trening	jest	wróci	wzrok.	Atrybuty	Imię	Poziom	Profesjiobejmują	Cechy	(patrz:	strona	33),	które	opisują	Profesjamocne	i	słabe	strony	Bohatera.	i	strażnicy	prawa.	Postać	wyraża	ekstremalneZmiana	Statusu	poglądy.	Także	oszuści	i	rabusie	robią	swoje	wśród	pijanychi	nieostrożnych,	chociaż	można	też	tam	znaleźć	nieco
godziwego	wytchnienia.	314	Szturmoszczury................................................337	Psy....................................................................	336	Zwierzyniec	Reiklandu...........................................	Po	powrociearystokracji,	często	wybierani	są	nie	spośród	wieśniaków,	a	ludzi	śmiałków	słuchają	opowieści	o	ich	wyczynach,	w	ten	sposób	pośrednioszlachetnie	urodzonych.
Przeżył	tylko	mój	pradziad.	37	Żebrak...............................................................	To	one	stanowią	podstawę	Jego	bezkresnej	siły.	To	była	chudzina,	którą	ka-	pitan	wyciągnął	z	biblioteki	w	Altdorfie.	Twoje	zesłanie	do	Księstw	Granicznych	dobiegło	końca	i	musisz	poczynićnatychmiastowe	przygotowania	do	wyjazdu.~W	swej	roztropności	Twój	ojciec	wynajął
do	pomocy	zbrojną	eskortę.	Jest	to	nie	tylko	w	porządku,	ale	wręczprzykład:	Dziedzic	(Szlachcic,	poziom	1)	podczas	gry	dostaje	zalecane,	ponieważ	zawsze	ciekawiej	wiązać	wybory	Profesjiw	spadku	spory	majątek,	więc	MG	proponuje	zmianę	Profesji	na	z	wydarzeniami	w	grze.Lorda	(Szlachcic,	poziom	4).	Imperium	pełnejest	gęstych	puszcz,	a	niewielu
odważa	kryją	bowiem	rzeczy	znacznie	gorsze	niż	zwykli	bandyci,zwierzoludzie	i	leśne	gobliny.PodróżePrzecinający	Księstwa	Graniczne	Trakt	Khypryjski	słynie	z	tego,	że	jest	stosunkowo	bezpieczny.	Uczeni	są	zwykle	jedynymi	fesje:	Chłop,	Górnik,	Guślarz,	Łowca,	Mistyk,	Zarządca,	Zielar-postaciami	w	grupie,	które	umieją	czytać	i	pisać.	Przeznaczenie
reprezentuje	los	postaci	i	jest	bezpośrednioSzybkość	reakcji	ciała	i	umysłu,	zwłaszcza	w	bitwie	lub	pod	pre-	związane	ze	Szczęściem,	którego	nazwa	raczej	nie	wymaga	wyja-sją.	Dlatego	Kapłani	stykają	się	Niektórzy	przydzieleni	do	konkretnej	świątyni	Kapłani	szukają	wszel-z	większością	aspektów	życia	w	Imperium.	Hans	w	pełni	korzysta	ze	swojego
Statu-	żebrzącego	pozycji	w	hierarchii	społecznej.	Uwaga!	Ten	rozdział	zawiera	także	bluźnierczą	Język	Magii.............................................	Służę	Twojemu	ojcu	od	ponad~	piętnastu	lat,	pełniąc	między	innymi	funkcję	doradcy,	konsultantawzaojgswkaowraeng~otoiwoacćh,rjoankiawrzspao.mOnbiaecłnaime	,rozzakjmaz~ę	asnięoTmwi
odjoąp~ieldnuokwaacjćą,,acboyśzTacyz,njęegnoiewzłwaśłnoicezongiłeo.szony	dziedzic,	dotarł	do	Altdorfu	żywy.	Jakie	było	twoje	dzieciństwo?•	Osiągnięcie	statusu	Bohaterów	Imperium	–	każdy	z	człon-	ków	drużyny	musi	otrzymać	Imperialny	Krzyż	Zasługi	za	Czy	twój	rodzinny	dom	był	miejscem	pełnym	miłości,	czy	może	odwagę,	przypięty	do	piersi
przez	samego	Imperatora!	też	zimnym,	nieprzyjaznym	miejscem?	często	znajdują	zatrudnienie	jako	przewodnicy	lub	łowcy.	Pro-	fesja	z	kolei	odzwierciedla	aktualny	zawód	postaci	i	określa	jej	Status,	a	więc	wpływa	na	to,	jak	wiele	pieniędzy	zarabia	Bohater.	Możliwe,	że	podejmują	decyzje	całkiem	na	oślep,	on	zaznaczony	tekstem	pogrubionym,	aby
ułatwić	jego	odnale-a	nieszczęsny	MG	improwizuje	jak	szalony.	164	Bogowie	Imperium.................................	Anton	uśmiechnął	się	do	mnie	po	raz	pierwszy	odŚwiecie.	186	Błogosławieństwa	i	Cuda........................	234	Pościg......................................................	Niektórzy	pozostają	na	–	libretto	„Cesarza	Nipponu”	Guilliberta	i	Solomonamiejscu,	występując
w	jednym	teatrze,	niektórzy	pracują	w	pojedynkę,a	inni	jako	część	trupy.	~Oczywiście,	czasami	poruszanie	się	drogą	to	jedyna	możliwość,	szczególnie	gdy	podróżuje	się	do	jednej	z	licznych	górskich	fortyfikacji	lub	jednegoz	miast	górniczych.	bie	nieustannie	do	gardeł.•	Pomszczenie	poległego	towarzysza.	317
Obciążenie...........................................................	Gdy	coś	takiego	się	stanie,	obowiąz-	kiem	Posłańca	jest	odzyskanie	przesyłki	za	wszelką	cenę.	SCHEMAT	ROZWOJU	GUŚLARZAWW	US	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogdhh	hŚcieżka	Profesjih	Uczeń	Guślarza	–	Brąz	1Umiejętności:	Intuicja,	Język	(Magiczny),	Odporność,Percepcja,	Splatanie	Magii,	Sztuka
Przetrwania,	Wiedza(Ludowa),	Wiedza	(Zioła)Talenty:	Magia	Prosta,	Doświadczony	Wędrowiec	(Lasy),Ruchliwe	Dłonie,	WłóczykijWyposażenie:	Kostur,	Plecak,	1k10	Amuletów	na	Szczęście	Guślarz	–	Brąz	2Umiejętności:	Opanowanie,	Plotkowanie,	Leczenie,	Wiedza(Lokalna),	Rzemiosło	(Amulety),	Rzemiosło	(Zielarz)Talenty:	Magia	Tajemna
(Guślarstwo),	Posłuch	u	Zwierząt,Szósty	Zmysł,	Zmysł	MagiiWyposażenie:	Kataplazm	Leczniczy,	Narzędzia	Pracy(Zielarza),	Zestaw	do	Leczenia	Zatruć	Starszy	Guślarzy	–	Brąz	3Umiejętności:	Targowanie,	Wiedza	(Duchy),	Wiedza	(Ge-nealogia),	Wiedza	(Magia)Talenty:	Czysta	Dusza,	Odporny	na	(Choroby),	Wykrywa-nie	Magii,	Wytwórca
(Zielarz)Wyposażenie:	Odosobniona	Chata,	Uczeń	Wiedzący	–	Brąz	5Umiejętności:	Modlitwa,	ZastraszanieTalenty:	Mistrz	Rzemiosła	(Zielarz),	Odporność	Psychicz-na,	Widzenie	w	Ciemności,	Wyczulony	Zmysł	(Dowolny)Wyposażenie:	Ceremonialny	Płaszcz	z	Wiankiem,	ZbiórZwierzęcych	Czaszek	79III	WARHAMMER	FANTA	SY	ROLEPLAY	ŁOWCA	Mój
panie,	te	tropy...	Trzeba	dużo	ćwiczyć!ni	żebracy,	natomiast	najlepsi	oklaskiwani	są	przez	hrabiów	i	książąt.To	nie	jest	łatwe	życie,	a	ludzie	nie	tolerują	kiepskich	wykonawców,	–	znany	dowcip	altdorfskiprzeganiając	ich	z	miasta	i	obrzucając	zgniłymi	warzywami.	Musimytu	w	okolicy	–	duchownych	oraz	świeckich.	Oprócz	handlowania	niektórzy	nymi
postaciami.Kupcy	zajmują	się	także	bankowością,	udzielają	pożyczek	oraz	inwestują.WW	US	SCHEMAT	ROZWOJU	KUPCA	S	Wt	I	Zw	Zr	Int	SW	Ogd	h	hhŚcieżka	Profesjih	Handlarz	–	Srebro	2Umiejętności:	Charyzma,	Hazard,	Mocna	Głowa,	Opiekanad	Zwierzętami,	Plotkowanie,	Powożenie,	Przekupstwo,TargowanieTalenty:	Charyzmatyczny,
Czytanie/Pisanie,	Gadanina,Żyłka	HandlowaWyposażenie:	Liczydło,	Płócienna	Plandeka,	Wózz	Mułem,	3k10	Srebrnych	Szylingów	Kupiec	–	Srebro	5Umiejętności:	Intuicja,	Język	(Dowolny),	Język	(Gildii),Percepcja,	Wiedza	(Lokalna),	WycenaTalenty:	Błyskotliwość,	Defraudant,	Etykieta	(CzłonkowieGildii),	ŁapówkarzWyposażenie:	Licencja	Cechu,	Łódź
Rzeczna	albo	2	Wozy,20	ZK	Mistrz	Kupiectwa	–	Złoto	1Umiejętności:	Język	(Klasyczny),	Opanowanie,	Nawigacja,Sekretne	Znaki	(Gildii)Talenty:	Czujny,	Gładkie	Słówka,	Etykieta	(Dowolna	Gru-pa),	NumizmatykaWyposażenie:	Kamienica	ze	Służbą,	Magazyn,	100	ZK	Patrycjusz	–	Złoto	3Umiejętności:	Wiedza	(Dowolna),	ZastraszanieTalenty:	Intrygant,
Majętny,	Szczęście,	Żelazna	WolaWyposażenie:	2	Łodzie	Rzeczne	lub	4	Wozy,	Dobre	Ubra-nie,	Duża	Posiadłość	w	Mieście,	2	Magazyny,	1000	ZK	62KLASY	I	PROFESJE	–	MIESZCZANIE	III	MIESZCZKA	Obawiam	się,	że	w	tym	sklepie	będziecie	musieli	zdjąć	plecaki	i	zostawić	broń	drzewcową	pod	drzwiami.	A	może	Cechy	Umiejętnościwięzi	z	klanem,
krewnymi	czy	partnerem	są	mocniejsze	niż	stal?	Nie	mogę	nawet	porządnie	upuścić	krwiufaniem.	Myślałem,	że	to	będzie	trochę,bezpieczniej.	Pełnią	różno-	szysz!	My,	wieśniacy,	jesteśmy	dobrymi	ludźmi!rakie	ważne	funkcje,	w	tym	na	przykład	farmerów,	węglarzy,	drwali,młynarzy,	pasterzy	i	wielu	innych.	Starszy	Krainy	Zgromadzenia	–	aktualnie	jest
nim	Hisme	długo,	ale	przecież	mam	maniery!	Poza	tym,	lubię	ich,	a	oni	lubiąStoutheart	–	jest	strażnikiem	Haffenlyver,	starożytnego,	hafto-	moje	ciasta.	254	Litania	Zarazy.........................................	Z	łatwością	mogą	spróbować	życiaPracują	jako	bankierzy,	ekspedienci,	przekupnie,	karczmarze,	sprzedaw-	poszukiwaczy	przygód	między	zmianami	w
pracy	albo	po	godzinach.cy	gazet,	stajenni,	sklepikarze,	mytnicy,	pomywacze	i	w	wielu	innych	Niektórzy	wyjeżdżają	daleko	od	miasta.	w	sierocińcu?Jeśli	drużyna	spełni	Ambicję	długoterminową:	Dlaczego	opuściłeś	rodzinny	dom?•	Wszyscy	członkowie	drużyny	otrzymują	premię	500	PD	Czy	nadal	mieszkasz	tam,	gdzie	mieszkałeś	jako	dziecko,	czy	i	pod
koniec	sesji	gracze	wybierają	nową	Ambicję	długoter-	opuściłeś	te	okolice?	72	Umiejętności	Podstawowe	i	Zaawansowane.117	Służący...............................................................73	Grupy	Umiejętności	i	Specjalizacje.........	człowiek.	W	przeciwieństwie	do	wysokich	elfówbrakiem	szacunku	dla	porządku.	A	po	Możesz	rozwijać	wszystkie	Umiejętności
dostępne	na	obec-osiągnięciu	czwartego,	ostatniego	poziomu	Profesji	wreszcie	nym	poziomie	danej	Profesji	i	na	poziomach	niższych.	Chłopi	stanowią	większość	populacji	Imperium.	Wiele	krasnoludówz	innych	krain	często	uznają	ich	za	aroganckich,	apodyktycz-	żyjących	w	Reiklandzie	jest	potomkami	tych,	którzy	zostali	wy-nych	i	nazbyt	ciekawskich	–
takich,	którzy	nieustannie	wściu-	parci	ze	swych	Twierdz	setki	lat	temu,	ale	nadal	uważają	się	onebiają	nosy	w	nie	swoje	sprawy.
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