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Oszczep Heroizmu jest niezmiernie starym artefaktem. Ponoć Książę Henryk, pierwszy 

wielki władca ziem znanych dzisiaj jako Królestwo Haast, odnalazł go wbitego w głaz na 

środku jeziora. Inna wersja legendy mówi o tajemniczej kobiecie, która przypłynęła nocą 

wśród mgieł i spędziła z księciem noc, rankiem pozostawiając mu tak osobliwą pamiątkę. 

Jeszcze inni przebąkują, że nie była to kobieta, lecz bardzo sędziwy czarodziej. A może był to 

stary czarodziej, który przybrał postać kobiety, by spędzić z księciem noc? Tylko do czego był 

mu potrzebny oszczep? Zapisy w kronikach dotyczące tego wydarzenia są mgliste co najmniej 

tak, jak owo jezioro, oblewające niegdyś dwór księcia Henryka. Dość, że wkrótce po zdobyciu 

Oszczepu książę zdołał zjednoczyć plemiona ludzi i ogłosił się ich pierwszym królem. Po jego 

śmierci cudowna broń spoczęła wraz z nim w odmętach jeziora. Inne podanie mówi, że 

Oszczep wynurzy się po raz kolejny, gdy królestwo Haast znajdzie się w wielkim 

niebezpieczeństwie. Kto poniesie go tym razem? O tym podanie nie wspomina. 

 

Opis 

Oszczep, jako unikatowy, jedyny w swoim rodzaju artefakt, jest praktycznie bezcenny. Każdy 

władca dałby setki, jeśli nie tysiące sztuk złota, aby go zdobyć, chociażby dla samego prestiżu. 

Wizualnie broń nie wyróżnia się niczym szczególnym i tak naprawdę dzisiaj nikt już chyba nie wie, 

jak wyglądała. Mówi się, że Oszczep był prosty, pozbawiony ozdób. W rękach osoby prawej i odważnej 

jego grot lśnił jasno i budził przerażenie wśród wrogów. Przez resztę czasu mógł uchodzić za 

najzwyklejszą, niewyszukaną broń. Być może jakiś kmieć odnalazł go w jeziorze i używa do 

kłusownictwa? Może spoczywa na jednej z niezliczonych wysepek, oblepiony grążelem i liliami, 

czekając dopiero na odkrycie? Królestwo Haast stopniowo chyli się ku upadkowi. Jeśli w legendach 

tkwi choćby ziarno prawdy, trudno o lepszy czas, by Oszczep Heroizmu ujawnił się ponownie. 

 

Działanie 

Oszczep Heroizmu jest bardzo skuteczną bronią, a ponadto także inteligentnym magicznym 

przedmiotem o szczególnych właściwościach. Posiada zdolność mówienia w starodawnej odmianie 

języka Sollister, a także skłonność do megalomanii. Zachęca użytkownika do dokonywania 

heroicznych czynów, okazjonalnie wymądrza się i poucza właściciela, jeśli uzna, że nie postępuje on 

wystarczająco heroicznie. Nie da się uciszyć tego głosu (być może wyłącznie zaklęcie całkowicie 

usuwające dźwięk mogłoby pomóc). Szczelne otulenie Oszczepu derką bądź skórami może nieco 

stłumić mocny, męski głos dobywający się z magicznej broni. Osoba obdarzona słabą wolą, słysząc 

wywody Oszczepu, może nie oprzeć się jego wpływowi i zdobędzie się na czyn bohaterski wbrew 

swojej woli (patrz niżej – opis zdolności Heroizm mimo woli).  
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Zasady 

 Broń drzewcowa (wykonuje ataki kłute, daje korzyści zapewniane przez zdolność Zabijaka-
żołnierz) 

 Obrażenia wręcz: k8+Bd 

 Obrażenia miotane: k8+Bd 

 Wymagana Budowa: k6 (jednorącz) lub k4 (oburącz) 

 Niezniszczalny (patrz podręcznik główny Diademu, rozdział „Przedmioty ulepszone”) 

 Heroizm mimo woli. Jeśli w ciągu danej sesji gracz nie zdecydował się na aktywowanie mocy 
Inspiracji (patrz niżej), Oszczep (kierowany wolą MG) może sam uznać, że czas zasłużyć na 
swoje miano. Osoba, która go nosi, czy to w ręku, czy choćby spakowany w bagażu, musi zdać 
test Woli o trudności 4, w przeciwnym razie MG deklaruje jedno działanie za gracza (dystans 
dzielący broń od jej użytkownika nie ma tu znaczenia; ważne, że dana osoba dotknęła wcześniej 
Oszczepu i uważa się za jego właściciela – lub Oszczep uważa taką osobę za swego właściciela). 
Jest to najbardziej heroiczne działanie możliwe w danej sytuacji. Przed jego wykonaniem 
Oszczep samodzielnie uaktywnia swoją moc Inspiracji (patrz niżej). Jeśli postać zda test, 
zachowuje pełną kontrolę nad swoimi działaniami i gracz może do końca danej sesji sam 
zdecydować, kiedy uaktywnić moc Inspiracji. Działanie mocy jest uznawane za efekt zaklęcia. 

 Inspiracja. Po uaktywnieniu tej mocy postać, walcząca Oszczepem Heroizmu, przez resztę 
sceny może przerzucić każdą z dostępnych dla niej kostek Walki i kostką Obrażeń po każdym 
teście tego typu. Jeśli moc została uwolniona decyzją gracza, to on decyduje, które kostki 
przerzuca. Jeśli postać uległa mocy Heroizmu mimo woli, to MG decyduje, które kostki są 
przerzucane. Za każdym razem wynik powtórzonego rzutu musi zostać zaakceptowany. 

 Potworny cios. Postać może poświęcić dodatkowe X punktów Energii podczas deklarowania 
ataku (lecz nie więcej niż 5), aby zwiększyć zadawane tą bronią obrażenia o X.  

 Po rozegraniu sesji, podczas której Oszczep Heroizmu był intensywnie wykorzystywany przez 
postać, kierujący nią gracz może, za zgodą MG, wydać normalną liczbę Punktów Doświadczenia 
celem zdobycia dla swojego bohatera specjalnej zdolności Potworny Cios. Dzięki temu postać 
będzie mogła używać Potwornego ciosu dla każdej broni do walki wręcz (niezależnie od jej typu). 
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