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KKSIĘGASIĘGA S SŁOWAŁOWA
Oddaję w twoje ręce grę fabularną, w konwencji fantasy. Gra została przygotowana z 

myślą o 12 edycji Nibykonkursu  *  . Tematyką nawiązuje do dwóch haseł (serial Babylon V i 
konkwista).

„Bogowie Babylonu” tradycyjnie wymagają do gry

-prowadzącego przygodę Mistrza Gry (MG)

-grupy graczy

-kości sześciennych

-kart postaci, wykonanych według wzoru na końcu podręcznika

-odrobiny wyobraźni

Wszystkie zamieszczone materiały (łącznie z ilustracją z pierwszej strony i czcionką, 
wykorzystaną w karcie postaci i wspomnianej ilustracji) są wyłącznym dziełem autora. W 
celu ich powtórnego wykorzystania należy skontaktować się z autorem, w celu uzyskania 
zgody. Zamieszczony materiał, ani w całości, ani po części, nie ma na celu obrażania 
kogokolwiek.

Paweł „Prabar_Hellimin” Bytner

don.eesy@gmail.com

GG: 848827

* Organizowany przez forum http://autorskie.wieza.org „konkurs” na autorską grę RPG, wykonaną w 
ciągu najwyżej jednego tygodnia.
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KKSIĘGASIĘGA W WIARYIARY

KKOSMOGONIAOSMOGONIA

Wieki temu, gdy na świecie panował chaos, przybyli...

Gdzieś, wysoko na niebie, zakryty tysiącami chmur, przyozdobiony milionami gwiazd, 
stoi  zamek  niebiański,  wzniesiony  z  marmuru  i  szczerego  złota.  Pięknem  przerasta 
wszystkie pałace na ziemi, potęgą przewyższa wszystkie armie na ziemi, a jego ogrom 
jest nie do objęcia przez wszystkich najmędrszych, spośród mędrców. To Babylon.

Bogowie Babylonu, po swoim przyjściu, uporządkowali  cały świat.  Stworzyli  niebo, 
miejsce dla własnego królestwa, ziemię, jako dom dla wszystkiego, co żyje, oraz słońce, 
światło wiary. Prorocy nieśli słowo bogów od największych miast, przez bezludne stepy, 
aż po horyzont.

Boski  porządek  zakłóciła  wojna.  Na  świat,  pełen  ładu,  przyszli  wrogowie  bogów, 
tytani. Tytani oblegali boską twierdzę Babylon, przez 12 lat. Głosili, że wszyscy, ludzie, 
tytani, oraz bogowie, są sobie równi i nikt nikomu nie powinien oddawać czci. Wielu 
ludzi poszło za kłamliwym głosem tytanów. Zostali oni osądzeni i skazani na wieczne 
męki.

Bogowie zniszczyli tytanów, potwierdzając tylko swą boskość i przecząc kłamstwom 
najeźdźców. Odtąd nikt nie nastawał na boże panowanie na świecie.

SSŁUŻBAŁUŻBA W WIARYIARY

Bogom przypodobać się można, szerząc wiarę w nowych światach i walcząc za chwałę 
bogów i własną.

Gdy odkrywana jest nowa ziemia, której mieszkańcy potęgi bogów nie znają, wtedy 
wierni, by zapewnić sobie życie wieczne, idą głosić boską chwałę. Zwie się te wyprawy 
konkwistami.

Nieraz bogowie ogłaszają zmagania. Wtedy tłumy wiernych zmierzają ku bożym porta
lom, z nadzieją, że zostaną wybrani. A ci, których bogowie wybiorą, mierzą się w walce 
z armiami z innych światów. W bój idąc imiona boże mają na ustach, w głowach i w 
sercu. A kto dobrze walczyć będzie, temu bogowie łaskę okażą.

PPANTEONANTEON

A ci  to  babilończycy,  ponad wszystkimi  są.  Oni  są  władcami  wszystkich  władców, 
bogami  bogów.  Ci  właśnie  najwięcej  się  światu  przysłużyli  i  im  należna  największa 
chwała. 
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NNIVRANIVRAN

Najwyższy, wśród najwyższych. Rządca niebiańskiego miasta Babylon. Jemu podlegają 
wszyscy inni bogowie. On im panuje i przed nim odpowiadają za czyny.

AACHTONCHTON

Tarcza Słońca, Światło Świata i Dawca Życia, takież Achtona sławią tytuły. Jemu dary 
niosą, w podzięce za długi żywot ziemski. Jego błagają kapłani, gdy słońce ciemność 
przesłania. Jego łaskawość za bezgraniczną uchodzi.

CCERETRAERETRA

Panią  Obfitości,  lub  Matką  Ziemią  inaczej  zwana.  Ceretrze  wdzięczni  rolnicy,  za 
obfite plony, do niej modły o urodzaj niesione.

PPUTESZUTESZ

Pan Podziemi, Sędzia Dusz, władca królestwa zmarłych. Puteszowi niesione modły o 
przychylny sąd nad życiem, po śmierci. On decyduje, komu należy się nagroda w raju, a 
kto zostanie potępiony na wieki. Jego też jest prawem przyzwolić duchowi na bywanie 
wśród bogów w niebiańskim mieście Babylon.

SSORUNORUN

Władca pogody, powietrza i mórz. Los przychylny każdemu, komu Sorun jest przy
chylny. Biada jednak temu, na kogo sorunowy gniew spadnie. Doświadczy on mąk, nie
znanych żywemu.
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KKSIĘGASIĘGA P PRAWDYRAWDY

GGENESISENESIS

NNADEJŚCIEADEJŚCIE

Mieszkańcy Babylonu przybyli do tej galaktyki tysiące lat temu, statkiem - miastem, 
rozmiarami przewyższającym niejedną planetę. Uważali, że znaleźli nowy dom z dala od 
starych problemów, poza zasięgiem wrogów, którzy podczas pierwszej, nieudanej próby 
podporządkowania, okazali się potężniejsi niż było na pozór. W istniejących tu cywiliza
cjach widzieli swoich wyznawców. Objawili się prymitywnym kulturom, jako bogowie i 
przykazali się czcić.

Cześć, oddawana przez innych, zwiększała potęgę babylończyków. Ich zaawansowana 
technologia wykorzystywała siłę wiary wyznawców. W niewielkim stopniu wykorzysty
wane,  ale  mające  ogromny  potencjał,  umysły  wiernych  służyły  niczym komputery  o 
ogromnej mocy. Siła fanatycznych wiernych i „cuda” dokonywane przez „bogów” poma
gały utrzymywać ich władzę w całej galaktyce.

IINWAZJANWAZJA

Spokój mieszkańców Babylonu zakłóciło przybycie ich starych wrogów. Siły inwazyjne 
oblegały ich miasto przez wiele lat. Tytani (jak nazywali ich babylończycy wobec wier
nych) głosili ludziom prawdę, że istoty uznawane przez nich za bogów, są tak naprawdę 
przedstawicielami zaawansowanej cywilizacji, o zaborczej polityce.

Wiara mieszkańców galaktyki była jednak bardzo głęboka. Dzięki niej babylończycy 
odparli „tytanów” i cieszą się względnym spokojem, aż do dziś.

GGLOSARIUSZLOSARIUSZ

BBABYLONABYLON

Babylon  jest  gigantycznym  miastem  kosmicznym.  Jego  mieszkańcy  podają  się  za 
bogów i każą podległym im cywilizacjom się czcić. Miasto czerpie energię z wielu róż
nych źródeł – od elektrowni jądrowych, przez światło naturalnych gwiazd, aż po genera
tory termojądrowe. Miasto jest samowystarczalne. Żywność pozyskuje z darów, składa
nych przez wyznawców, oraz przez sztuczną produkcję. Po przybyciu do galaktyki baby
lończycy wprowadzili miasto na orbitę młodej gwiazdy. Miasto kilkakrotnie było przeno
szone w pobliże nowej gwiazdy, gdy poprzednia zmieniała się w czerwonego olbrzyma.

Miasto jest główną bazą wypadową dla postaci babylończyków i ich wyznawców. Nie
którzy heretycy i upadli również mogą mieć do niego dostęp, jeśli scenariusz to zakłada.
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HHERETYCYERETYCY

Pośród mieszkańców galaktyki, oprócz wyznawców babylończyków, znajdują się też 
ludzie wątpiący w ich boskość. Heretycy nadal wierzą w wartości, wpajane przez Tyta
nów. Dążą do uwolnienia się spod władzy „bogów”. Niektórzy heretycy współpracują z 
Upadłymi.

UUPADLIPADLI

Niektórzy babylończycy nie uznają podawania się za bogów. Nazywa się ich upadłymi. 
Osoby takie są ścigane i tępione, oraz tracą dostęp do miasta. Głównym polem działalno
ści upadłych są te obszary galaktyki, których babylończycy nie kontrolują. Upadli udo
stępniają technologię obronną, mogącą zniechęcić, a przynajmniej dokuczyć konkwista
dorom.

KKONKWISTADORZYONKWISTADORZY

Grupa babylończyków, zajmujących się zajmowaniem nowych planet. Gdy nie skut
kują metody dyplomatyczne dochodzi do demonstracji siły. Konkwistadorom zdarza się 
napotkać Upadłych, chroniących ludność.

FFANATYCYANATYCY

Wyznawcy, gotowi walczyć z heretykami, w imię wiary w swych bogów. Czasami biorą 
udział w podboju nowych terenów, u boku konkwistadorów.

ŁŁOWCYOWCY G GŁÓWŁÓW

Babylończycy, zajmujący się ściganiem Upadłych i heretyków.

TTYTANIYTANI

Wrogowie babylończyków. Dysponują technologią na podobnym poziomie, co babyloń
czycy. Nie wykorzystują oni jednak ludzi do własnych celów. Sądzą, że każda cywilizacja 
powinna być traktowana na równi z innymi. Podobno niektórzy przedstawiciele tytanów 
nie odeszli po wojnie i nadal mieszkają w tej galaktyce.

ZZMAGANIAMAGANIA

Walki wojowników z różnych światów. Pomagają umacniać wiarę wyznawców.

PPORTALEORTALE

Każda planeta, na której wyznaje się kult Bogów Babylonu, jest wyposażona przynaj
mniej jedno urządzenie, zwane portalem. Służy ono do przemieszczania się (teleportacji 
między portalami) i komunikacji.
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BBESTIEESTIE

Planety nieraz są nawiedzane przez mityczne stworzenia, wyrządzające szkody miesz
kańcom. Walką z nimi zajmują się wyznaczeni spośród bogów, lub niektórzy fanatycy.

SSTRÓŻOWIETRÓŻOWIE  II H HEROSIEROSI

Bogowie i fanatycy, zajmujący się zabijaniem Bestii.

PPOSTACIEOSTACIE

NNIVRANIVRAN

Dowódca miasta Babylon. Jemu bezpośrednio podlegają pozostali wymienieni.

AACHTONCHTON

Jest odpowiedzialny za propagandę i krzewienie wiary. Jest zwierzchnikiem konkwi
stadorów. Posługuje się bronią, opartą na technologii lasera.

CCERETRAERETRA

Zwierzchnik naukowców. Odpowiada za wszystkie badania prowadzone przez babyloń
czyków. Osobiście dysponuje technologią niewidzialności.

PPUTESZUTESZ

Dowódca wywiadu i zwierzchnik łowców głów. Osobiście posługuje się krótką bronią 
białą, lub bronią strzelecką.

SSORUNORUN

Dowódca obrony, odpowiedzialny za wszystkie sprawy militarne. Dysponuje wszyst
kimi zasobami uzbrojenia. Zazwyczaj posługuje się bronią drzewcową.

HHARKELESARKELES

Człowiek, który za gorliwość i zasługi został nagrodzony możliwością mieszkania wśród 
bogów. Przypisuje się mu posługiwanie się dwuręcznymi maczugami.

PPRETOMUESZRETOMUESZ

Tytan, zamieszkujący jedną z planet poza władzą babylończyków. Gdyby nie on ludzie 
staliby na dużo niższym poziomie technologicznym. Nauczył ich władać ogniem, obrabiać 
metal, uprawiać rośliny, konstruować budynki. Dzięki niemu też ludzie znają pismo. W 
zamian spotkał się z niewdzięcznością.
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CCOLEKOLEK

Kolejny  tytan,  brat  Pretomuesza.  Nauczył  ludzi  astronomii.  Badacz  i  naukowiec. 
Zamieszkuje małą, niezamieszkałą. skalistą planetę.
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KKSIĘGASIĘGA W WIEDZYIEDZY

PPOSTAĆOSTAĆ G GRACZARACZA

W „Bogach Babylonu” gracze wcielają się w przedstawicieli frakcji, opisanych w Księ
dze Prawdy, w sekcji Glosariusz. Mogą być zatem zarówno „bogami”, jak i ludźmi.

CCECHYECHY

Bohater gry opisywany jest przez dziewięć cech, podzielonych na trzy sfery.

CiałoCiało
» Siła (S)

» Zręczność (Z)

» Wytrzymałość (W)

UmysłUmysł
» Kreatywność (K)

» Logika (L)

» Przekonanie (P)

ChwałaChwała
» Uwielbienie (U)

» Groza (G)

» Autorytet (A)

Cechy sfery ciała są odpowiedzialne za działania fizyczne: wymagające siły  mięśni 
(Siła),  precyzji  (Zręczność),  oraz  fizyczną  odporność  (Wytrzymałość).  Umysł  to  sfera 
odpowiedzialna za odkrywanie nowych rzeczy (Kreatywność), pojmowanie permanentne 
(Logika), oraz odporność umysłową (Przekonanie). Sfera chwały to postrzeganie boha
tera przez innych.

Wszystkie cechy mają wartość stałą i tymczasową. Wartość stała może być zmieniana 
tylko w czasie rozwoju postaci. Wartość tymczasowa stale się zmienia, ale nie może być 
większa od wartości stałej (chyba, że bohater jest pod wpływem czynników wzmacniają
cych).

Cechy  są  powiązane z  używaniem przedmiotów (uzbrojenie  ma pewne wymagania 
odnośnie cech, umożliwiające ich użycie), oraz z umiejętnościami. Na ich wykonywane 
też są testy na powodzenie w wykonaniu danej czynności.

Pierwsze dwie cechy z każdej sfery to cechy „aktywne”, odpowiedzialne za testy 
umiejętności. Każda trzecia cecha jest zaś cechą „obronną”, odpowiedzialną za testy na 
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obronę. Wytrzymałość to obrona przed atakami fizycznymi.  Gdy jej wartość tymcza
sowa spadnie do zera następuje „śmierć” (kliniczna – interwencja medyka może przy
wrócić postać do życia, jednak z trwałym uszczerbkiem, jeśli chodzi o cechy). Przekona
nie to obrona przed próbami wpływania na postać przez innych. Gdy spadnie do zera, 
postać szaleje, a kontrolę nad nią przejmuje MG. Spadek autorytetu kończy się trwałym 
zmniejszeniem Uwielbienia i Grozy, oraz ewentualnym szaleństwem (decyduje MG, może 
w tym celu ustalić próg trudności na test Przekonania).

UUMIEJĘTNOŚCIMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności dzielą się pod względem cechy, odpowiedzialnej za ich wykorzystanie. 
Umiejętności można rozwijać w dwóch kierunkach: dodatkowych kościach do testu (czyli 
dodatni modyfikator losowy) lub w „pewnych punktach” czyli zwiększeniu wyniku testu 
(dodatni modyfikator prosty).

Tu zawarłem po kilka przykładowych umiejętności dla każdej cechy. Przy niektórych 
umiejętnościach mogę odwoływać się do pojęć zawartych w dalszej części podręcznika.

SiłaSiła

Umiejętności związane z siłą są odpowiedzialne głównie za siłowe rozwiązywanie pro
blemów. Może to być na przykład:

• Podnoszenie ciężarów – usuwanie głazów, czy zepsutych wozów z drogi.

• Wyważanie – umiejętność wyważania np. drzwi.

• Miażdżenie – umiejętność, pozwalająca ograniczyć zdolność ruchową przeciwnika 
(zmniejszenie tymczasowe zmniejszenie siły lub zręczności).

• Powalenie  –  umiejętność  przewrócenia  przeciwnika,  powodująca,  że  traci  on 
część ruchu w następnej kolejce (na podniesienie się, co wymaga testu na zręcz
ność)

• Ogłuszenie – sprawia, że ofiara traci możliwość ruchu w kilku następnych kolej
kach (ilość kolejek zależna od różnicy między testem atakującego, a broniącego 
się. Od 1-5 jedna kolejka, od 6-11 dwie kolejki, itd).

• Ścięcie  –  umiejętność  ścięcia  głowy  przeciwnika  (lub  kilku  kolejnych  głów). 
Wymaga dwuręcznej broni zadającej obrażenia cięte. Wykonuje się test na zada
nie rany ciętej, z dodatnim modyfikatorem losowym dla broniącego się (zależnym 
od  zręczności,  np.:   1/4  zręczności).  W  wypadku  ścinania  kilku  głów,  każda 
następna otrzymuje większy modyfikator (na przykład dwukrotnie).
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ZręcznośćZręczność

Umiejętności związane ze zręcznością to głównie umiejętności walki.

• Unik  –  jedna  z  podstawowych  umiejętności,  dla  wojowników,  czyli  możliwość 
uniknięcia ciosu (a także prób miażdżenia, ogłuszenia, czy powalenia).

• Parowanie – umiejętność zablokowania ciosu (tylko ciosu, bez prób miażdżenia, 
itp). Zablokowanie ciosu skutkuje przejęciem inicjatywy przez broniącego się.

• Walka  bronią  (WB)  –  umiejętność  walki  bronią  konkretnego  typu  (łuk,  proca, 
kusza,  oszczep,  broń  palna,  miecz  jednoręczny,  lekki  topór,  lekka  maczuga, 
miecz  półtoraręczny,  dwuręczny  topór,  dwuręczna  maczuga,  broń  drzewcowa, 
broń miotana itd). Korzystanie z danej broni bez tej umiejętności jest możliwe. 
Uzyskuje się wtedy jednak ujemny modyfikator (zależy od MG, proponowany -3) i 
traci modyfikatory, wynikające ze wspomagania broni (chyba, że są one odpo
wiednio wyszczególnione). 

• Walka dwiema broniami (WDB) – umiejętność walki dwiema broniami jednoręcz
nymi (dowolnego typu). Wymagana jest znajomość WB danego typu, na poziomie 
nie mniejszym od poziomu WDB. Walka dwiema broniami ma większe wymagania 
do zręczności (+25% wymagań bardziej wymagającej broni)

• Taniec  ostrzy  (TO)  –  seria  lekkich  cięć,  wycelowanych  w wielu  przeciwników. 
Łączna wartość zadanych obrażeń jest równa maksymalnym obrażeniom pojedyn
czego ciosu (kolejne poziomy tej umiejętności zwiększają je jednak o 10% za każ
dym razem).

• Wiele strzał (WS) – wystrzelenie kilku strzał, które mogą zranić kilka stojących bli
sko siebie osób. Odpowiednik TO dla broni dystansowej

KreatywnośćKreatywność

• Ukrywanie się – zdolność do ukrycia się (a także sprzymierzeńców) przed innymi. 
Test na powodzenie następuje przy pojawieniu się kogoś, kto mógłby nas zoba
czyć. Wtedy osoba ta testuje Przekonanie. Wynik testu ukrywającego dzielony 
jest przez ilość ukrywanych osób.

• Sondowanie umysłu – umiejętność poznania myśli innej osoby. W wypadku pozy
tywnego testu MG prezentuje sondującemu wszystkie zamiary sondowanej osoby. 
Dodatkowo sondująca postać uzyskuje dodatkową kość do testów obronnych, na 
ataki sondowanej osoby.

• Iluzja – umiejętność wpływania na postrzeganie innych. Iluzjonista może na przy
kład ukazać ofierze nieistniejącą armię lub broń. Trudność testu może być zwięk
szana przez MG (czyli zależeć nie tylko od Przekonania przeciwnika), w zależności 
od skomplikowania prezentowanej iluzji (przykładowo można dzielić wynik testu 
Kreatywności przez ilość kreowanych obiektów).
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• Alchemia –  umiejętność tworzenia mikstur  wybuchowych,  leczniczych,  czy tru
cizn. Tworzenie mikstury wymaga odpowiednich komponentów i receptury.

LogikaLogika

• Spostrzegawczość – umiejętność dostrzegania szczegółów w otoczeniu (także test 
na spostrzeżenie ukrywającej się osoby, jeżeli może być korzystniejszy od zwy
kłego testu na Przekonanie).

• Pierwsza pomoc – umiejętność opatrywania zadanych ran. Test logiki na wylecze
nie ran porównywany jest z progiem trudności, ustalonym przez MG, zależnie od 
rodzaju ran.

• Leczenie  –  umiejętność  leczenia,  czyli  przywracania  Wytrzymałości.  Leczący 
poświęca swoje punkty logiki (w ilości równej wynikowi testu), które zamieniają 
się na punkty wytrzymałości leczonego. Jeżeli wynik testu, czyli ilość możliwych 
do poświęcenia punktów, jest większy od „ubytku” wytrzymałości, to ujmuje się 
tyle punktów logiki, ile potrzeba do wyleczenia.

• Terapia – umiejętność podobna do leczenia, ale związana z przywracaniem punk
tów Przekonania. Nie może być stosowana na samym sobie.

UwielbienieUwielbienie

Umiejętności te to pokojowe wpływanie na innych. Test obronny ofiary przy zapropo
nowanych umiejętnościach wykonuje się na Przekonanie.

• Ukojenie – umiejętność, sprawiająca, że ofiara rezygnuje z walki i przestaje być 
przez pewien czas wrogo nastawiona.

• Wpływanie – zdolność przekonywania, do zrobienia jakiejś czynności. Broniący się 
otrzymuje modyfikator,  zależny od skomplikowania  czynności  i  nastawienia  do 
wpływającego (według uznania MG.)

• Negocjowanie – dzięki tej umiejętności postać może próbować wpłynąć na ceny 
usług  oferowanych  przez postać niezależną  (sklepikarza).  MG powinien  ustalać 
dodatkowe modyfikatory trudności, w zależności od wartości negocjowanej ceny 
(przykładowo – za każde 5% ceny +1k6 do testu obronnego ofiary).

GrozaGroza

Umiejętności grozy to konfliktowe wpływanie na innych. W większości zaproponowa
nych umiejętności test obronny jest na Przekonanie.

• Wystraszenie  –  umiejętność  wystraszenia  przeciwnika.  Może  ona  spowodować 
ucieczkę,  lub  utratę  inicjatywy  (brak  możliwości  ruchu  w najbliższej  kolejce) 
przez ofiarę.
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• Zastraszenie – wpływanie na poczynania innej osoby – odpowiednik Wpływania. 
Różnica polega na tym, że na test nie wpływa nastawienie postaci (bo nawet gdy 
nas lubi, to zastraszenie nie będzie się jej podobać). Wpływać mogą za to takie 
czynniki, jak groźba skrzywdzenia bliskiej ofierze osoby.

• Wyciąganie informacji – umiejętność pozyskania cennych wiadomości od ofiary.

• Ośmieszenie – działa jak ataki fizyczne, tylko że zmniejsza autorytet (na który też 
wykonuje się test obronny).

TTWORZENIEWORZENIE P POSTACIOSTACI

Tworzenie postaci zaczyna się od nadania jej imienia. Następnie należy przypisać jej 
frakcję, do której należy (Konkwistador, Fanatyk, Heretyk, Upadły, Łowca Głów, Stróż, 
Heros).  Następnie  określa  się  wartości  cech  (wedle  uznania  MG,  tu  jedynie 
przykładowo):

• Dla człowieka: podstawowo do rozdzielenia: 18 dla sfery ciała, 18 dla sfery umy
słu i 12 dla sfery chwały. Dodatkowo 6 +2k6 pkt do rozdziału na wszystkie sfery.

• Dla babylończyka: podstawowo do rozdzielenia: 12 dla sfery ciała, 18 dla sfery 
umysłu i 18 dla sfery chwały. Dodatkowo 6 +2k6 pkt do rozdziału na wszystkie 
sfery.

Następnie postaci przydziela się umiejętności. Proponuję trzy na początek. Na koniec 
przychodzi skompletowanie ekwipunku.

RROZWÓJOZWÓJ

Rozwój postaci następuje po przydzieleniu jej punktów do rozwoju cech lub umiejęt
ności. Może to nastąpić w dowolnej chwili. Punkty takie przydziela Mistrz Gry.

W wypadku punktów rozwoju cech należy pamiętać, że rozwój Uwielbienia i Grozy 
nadzoruje MG, wedle oceny poczynań postaci.

Postać może rozwijać, lub nabywać nowe umiejętności, za punkty przydzielone przez 
MG. Mistrz może zastrzec, że dane punkty mogą służyć do rozwoju umiejętności związa
nych z daną cechą. Każdy następny poziom jednej umiejętności kosztuje jeden punkt 
więcej, niż poprzedni (podstawowy poziom to jeden punkt, drugi poziom – dwa, itd).
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MMECHANIKAECHANIKA

TTESTYESTY

Mechanika wykorzystuje kości k6 do testów. Ilość używanych do rzutu kości sześcien
nych  zależna  jest  od  wartości  tymczasowej  cechy,  odpowiedzialnej  za  rzut.  Każda 
kolejna wielokrotność sześciu, to kolejna kość k6, wykorzystywana przy rzucie. (czyli: od 
6 do 11 – 1k6; 12-17 – 2k6, itd.).

Test zwykły (z progiem trudności)Test zwykły (z progiem trudności)

Zwykły test jest wtedy, gdy bohater ma wykonać zadanie, którego powodzenie zależy 
tylko od niego (lub ewentualnie od współpracujących z nim osobami). Wtedy wynik testu 
porównywany jest  z  progiem trudności,  ustalanym przez  MG zależnie  od  wymagań  i 
warunków. Test uznaje się za zdany, gdy wynik rzutu jest większy progu trudności.

Test przeciwstawnyTest przeciwstawny

Test przeciwstawny wykonywany jest, gdy działanie postaci spotyka się z przeciwnym 
działaniem innej osoby, na przykład w walce. Wtedy test atakującego porównuje się z 
testem broniącego się. Większy wynik testu atakującego oznacza powodzenie akcji. 

Zdawalność testuZdawalność testu

Zdarzyć się może, że próg trudności, ustalony przez MG, jest mniejszy niż minimalny 
wynik, jaki może uzyskać gracz w teście. Test uznaje się wtedy automatycznie za udany. 
Podobnie  przy  teście  przeciwstawnym,  gdy  jedna  z  postaci  ma  minimalny  osiągalny 
wynik testu większy od maksymalnego drugiej, to test taki automatycznie jest udany.

Ubytek cechy i Skala powodzenia/niepowodzeniaUbytek cechy i Skala powodzenia/niepowodzenia

Skala  powodzenia/niepowodzenia  to  różnica  wyniku  testu  i  progu  trudności  (lub 
wyniku przeciwtestu w teście przeciwstawnym).

Każda podejmowana akcja powoduje ubytek wartości tymczasowej cechy, na którą 
wykonuje się test. Wygląda to tak:

• W razie niepowodzenia akcji ubytek wynosi 1/10  sumy wyniku testu i skali niepo
wodzenia. Przykładowo, gdy wynik testu to 4, przy progu trudności 6 skala niepo
wodzenia wynosi 2. Zatem ubytek cechy to (6+2) / 10 = 0,8.

• W razie  powodzenia  akcji  ubytek  wynosi  1/10  różnicy  progu  trudności  i  skali 
powodzenia (ale nie może być mniejszy niż 0,1). Na przykład, gdy wynik testu to 
12, a próg trudności wynosi 9, to skala powodzenia wynosi 3. Zatem ubytek cechy 
wynosi (9-3) / 10 = 0,6.
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WWALKAALKA

Kolejka WalkiKolejka Walki

Kolejność podejmowania akcji w czasie walki ustalana jest przez MG, na podstawie 
między innymi położenia bohaterów. Można też się sugerować zręcznością postaci.

Ilość akcjiIlość akcji

Ilość akcji podejmowanych przez postać powinna być ograniczana wedle uznania MG. 
Proponuję pozwolić każdej postaci wykorzystać ruch związany z jedną cechą (czyli jedna 
duża akcja, z jednym testem na całą cechę, lub kilka mniejszych akcji).

Postać nie musi wykorzystać całej możliwości ruchu na jedną akcję. Zamiast jednego 
silnego ataku może wykonać kilka mniejszych. Ważne jest, by MG nie dopuszczał do 
korzystania ze zbyt wielu cech – powinien ograniczyć graczy do testów na najwyżej dwie 
cechy.

RanyRany

Każda broń zadaje rany, o określonej dotkliwości. Zadana rana oznacza krwawienie, 
które zmniejsza wytrzymałość, w zależności od dotkliwości. Dotkliwość określana jest 
jako: 1/3k6 (czyli rzut kością k6, gdzie wynik nieparzysty traktowany jest jako 1, zaś 
parzysty jako 2), 1/2k6 (rzut kością k6, gdzie przy wyniku większym od 3 bierze się pod 
uwagę przeciwną stronę kości), k6, 2k6, 1+1/2k6 itd.

Są  trzy  typy  ran:  dźgane,  cięte  i  obuchowe.  Każdy  pancerz  ma  określony  bonus 
obronny przeciwko konkretnym typom ran. Broń może zadawać różne typy ran (miecz 
zadaje cięte albo dźgane), może też zadawać kilka małych ran naraz (jak trójząb).

AtakAtak

Atak to akcja, mająca na celu zadanie rany, lub natychmiastowe zabicie. Atak można 
podzielić według typów zadawanych ran (czyli dźgane, cięte, lub obuchowe). Powodze
nie dźgnięcia i uderzenia zależy od siły, zaś przy cięciu i wystrzale wykonuje się test na 
zręczność. Rzut wymaga dwóch testów: zarówno na siłę (czy postać dorzuciła), jak i na 
zręczność (czy postać trafiła w cel). Udany test oznacza zadanie rany.

PancerzPancerz

Ekwipunek obronny może przejmować część zadawanych ran. Pancerze mają zatem 
cztery właściwości: absorpcję ran (ciętych, obuchowych i dźganych), czyli rany o jakiej 
dotkliwości może zatrzymać, oraz wytrzymałość. Zaabsorbowanie rany oznacza zmniej
szenie wytrzymałości pancerza (pojedynczy test od rany).

Każdy pancerz  w pewnym stopniu  ogranicza  ruchliwość,  czyli  zmniejsza  zręczność 
(ujemny modyfikator losowy).
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MMODYFIKATORYODYFIKATORY

Modyfikatory są związane z okolicznościami, które mogą sprzyjać, lub utrudniać dzia
łanie. Mogą to być na przykład: korzystne położenie, czy efekt działania mikstury/narko
tyku/trucizny. Modyfikatory dzielą się na dwa typy:

ProstyProsty

Czyli modyfikator dodatni/ujemny bezpośrednio do wyniku testu.

LosowyLosowy

Czyli dodatkowe kości do testu.

Wielkość modyfikatora zależy od MG. Powinien on ocenić okoliczności wpływające na 
test, wedle tego, czy wpływają bezpośrednio na wynik (jak ściągawka na sprawdzianie), 
czy zwiększają możliwości postaci (na przykład wpływ narkotyków). Te pierwsze zali
czymy jako modyfikator prosty, a te drugie jako losowy.
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KKSIĘGASIĘGA P PRAWARAWA
Jednym z najważniejszych praw babylończyków, jest nakaz używania broni, odpowia

dającej broniom ich wyznawców (tak zwane Prawo Równości). Obawa przed przypadko
wym popchnięciem rozwoju technologicznego ich wyznawców jest bowiem wśród nich 
bardzo  silna.  Zatem zarówno babylończycy,  jak  ich  wyznawcy posługują  się  różnego 
rodzaju bronią białą, drzewcową, lub bronią miotającą (choć co prawda niektórzy bogo
wie stosują broń wspomaganą przez mikroukłady, a przez wiernych nazywaną magiczną).

Karanie przewinień (poza niestosowaniem się do wspomnianego wyżej Prawa Równo
ści, oraz zdradą) leży w gestii poszkodowanych, przez co mniej zamożni nie mają cza
sem szansy domagać się swoich praw.
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KKSIĘGASIĘGA L LEGENDEGEND

UUZBROJENIEZBROJENIE

Oto przykładowe uzbrojenie, na wzór którego MG może tworzyć ekwipunek na sesję.

Trójząb SorunaTrójząb Soruna

• Broń drzewcowa

• Zadaje rany dźgane o dotkliwości 3x 1/2k6

• Wymaga siły 36

• Wymaga zręczności 12

Młot HtoraMłot Htora

• Miotana broń obuchowa

• Zawsze wraca do władającego nią

• Wymaga siły 48

• Wymaga zręczności 24

• Zadaje rany obuchowe o dotkliwości 2k6

Włócznia PrzeznaczeniaWłócznia Przeznaczenia

• Broń drzewcowa

• Zadaje rany dźgane o dotkliwości 3k6

• Dodatni modyfikator prosty +5 dla testów umiejętności leczenia, wystraszenia i 
ukojenia.

• Wymaga siły 42

• Wymaga zręczności 18

ExcaliburExcalibur

• Miecz półtoraręczny

• Zadaje rany cięte o dotkliwości 2k6

• Zadaje rany dźgane o dotkliwości 3k6

• Wymaga siły 42
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• Wymaga zręczności 28

• Dodatni  modyfikator  prosty +6 do testów umiejętności  parowania, oraz testów 
wytrzymałości

ZulfikarZulfikar

• Miecz jednoręczny

• Zadaje rany cięte o dotkliwości 3k6

• Zadaje rany dźgane o dotkliwości 2x 1k6

• Wymaga zręczności 48

GungnirGungnir

• Miotana broń drzewcowa (włócznia)

• Zadaje rany dźgane o dotkliwości 4k6

• Zawsze powraca do władającego

• Wymaga siły 42

• Wymaga zręczności 36

ZerwikapturZerwikaptur

• Miecz dwuręczny

• Zadaje rany cięte o dotkliwości 4k6

• Zadaje rany dźgane o dotkliwości 2k6

• Wymaga siły 54

• Wymaga zręczności 18

• Dodatni modyfikator losowy +2k6 dla testów umiejętności ścięcie.
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DDODATKIODATKI

Na dalszych stronach znajdują się: Karta Postaci i paski liczbowe (które mogą być 
pomocne przy ciągłych zmianach cechy).
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