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Wstęp 

HEROSI OLIMPU to autorska gra fabularna napisana 

na piętnastą edycję Nibykonkursu. Powstała ona na bazie 

dwóch haseł: Olimpijczycy i Matematyka.  

NIBYKONKURS to konkurs na napisanie gry 

fabularnej w tydzień, utrzymanej w tematyce dwóch z 

trzech wylosowanych haseł. Ze względu na brak 

jednoznacznego zwycięzcy, jest to bardziej zabawa 

mająca za zadanie zmotywować uczestników do napisania 

gry. Więcej informacji na forum http://autorskie.wieza.org/ 

lub stronie http://nibykonkurs.wikidot.com/. 

HEROSI OLIMPU to gra o herosach, greckich 

bohaterach, którzy przemierzają mityczną Helladę. 

Spotkają na swojej drodze liczne wyzwania, będą 

uczestniczyć w wojnach, walczyć z potworami, szukać 

skarbów, lub też grać z bogami o swój los.  

DRUŻYNA graczy składać się będzie z potomków 

ludzi i bogów, herosów, którzy otrzymali nadzwyczajne 

dary. Ich przeznaczeniem jest dokonać czynów wielkich, 

lecz tylko jeden z nich może dostąpić boskości. 

MECHANIKA kostkowa opiera się na rzucie dwiema 

kośćmi i wykonaniu prostego działania matematycznego. 

Do tego będzie można modyfikować rzut kartami, lecz 

każdy z grających będzie miał ich ograniczoną ilość. 
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Na Olimpie 

Na najwyższym z szczytów odbywała się narada najpotężniejszych istot Hellady, 

Olimpijskich bogów. 

- Potrzebujemy naszych śmiertelnych dzieci do walki z Tytanami, Sturękimi, lub 

potworami zrodzonymi z Gai, lecz tylko będąc nieśmiertelnymi mogą nam się przydać. – 

słychać było Zeusa, pierwszego wśród bogów. 

- Nikt nie śmie temu zaprzeczyć, lecz nie każdy z boską krwią może być nieśmiertelny, 

przez te wszystkie wieki wielu ich zrodzono, a także wielu z nich wykazało się siłą i męstwem. 

– odpowiedziała swemu rodzicielowi Atena, bogini mądrości. – Musimy ustalić jak wybierać 

tych, których pobłogosławimy darem nieśmiertelności. 

- Siła i męstwo w boju wystarczą, do walki potrzeba wojowników, takich jak mój syn 

Herakles. 

Narada ciągnęła się przez wiele dni, wiele w tym czasie słów wypowiedziano, lecz ciągle 

nie można było dojść do porozumienia. Wreszcie jeden z pomysłów zyskał aprobatę 

większości. 

- Skoro to miłość do ludzi napędza większość z nich, niech to ilu ich uratowano będzie 

wartością najważniejszą w przyznawaniu daru nieśmiertelności. 

Herosi Olimpu 

Od tej chwili to ilość uratowanych ludzi jest czynnikiem, który determinuje, czy bohater 

stanie się herosem, oraz czy będzie mógł dostąpić zaszczytu napicia się Ambrozji, napoju 

nieśmiertelności.  

W grze Herosi Olimpu gracze wcielą się w tytułowych herosów, których czyny są 

oceniane przez bogów głównie pod jednym aspektem, ilości ocalonych istnień. Dokonując 

jakiegokolwiek czynu bohaterowie będą otrzymywać punkty, z których każdy oznacza jedno 

ocalone życie. Ten który zdobędzie ich najwięcej dostąpi zaszczytu zostania jednym z 

nieśmiertelnych, oraz zamieszka z bogami w Olimpie. 
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Hellada 

Miejscem rozgrywania się przygód w grze fabularnej Herosi Olimpu jest Mityczna 

Grecja. Różni się ona od antycznej Grecji znanej z historii, tak jak różni się nasz realny świat, 

od światów z baśni i mitów.  

Najważniejszą częścią mitycznej Grecji są bogowie, którzy związani są z prawie każdym 

aspektem życia. Ludzie zwracają się więc do nich w każdej potrzebie, o przypomnienie sobie 

gdzie jest ulubiony dzban (bogini pamięci Mnemosyne), o siłę w bitwie (bóg wojny Ares), o 

zdrowe dziecko (bogini opiekunka kobiet Hera), o miły sen (bóg marzeń sennych Morfeusz), 

czy też o bezpieczny powrót z morskiej wyprawy (bóg mórz i oceanów Posejdon). 

Drugim ważnym aspektem związanym z bogami jest to, że mają oni władzę nad 

ludzkim losem. Wspierają oni swoich ulubieńców, zsyłają niebezpieczeństwa na 

nielubianych. Często jednak bawią się ich losem z kaprysu, lub by wykorzystać śmiertelników 

jako pionki w swoich grach z innymi bogami. 

Inną ważną cechą mitycznej Grecji jest to, że ludzie są najliczniejszą, lecz nie jedyną 

rasą zamieszkującą ten świat. W lasach można spotkać centaury (waleczni ludzie-konie), lub 

też satyry (ludzie-kozły pomocnicy boga lasów Pan), w stawie lub polu można spotkać nimfy, 

(żeńskie duchy natury), oraz wiele innych duchów lub chimer człowieka. Wszystkie te istoty 

są rozumne i mogą pomagać, lub też stanowić pewien problem. 

Największym niebezpieczeństwem, jakie można spotkać w tym świecie są potwory. 

Często podobni do ludzi, potomkowie bogów, lub przez nich przeklęci, wyróżniający się 

zwierzęcymi przymiotami, oraz ogromną nienawiścią. Od ludzkich rozmiarów potworów 

takich jak harpie (kobiety-ptaki), lub meduza (zamieniająca w kamień kobieta o wężowych 

włosach), przez niedużo większych od ludzi jak cyklop (jednooki gigant), albo cerber 

(olbrzymi trzygłowy pies), po stwory potrafiące pożerać całe statki jak Charybda (razem z 

Scyllą), lub wielkości góry Tyfon (smok zrodzony z ziemi). 

Jak widać znana z greckich mitów Hellada jest miejscem równie ciekawym, co 

niebezpiecznym, lecz na pewno wartym odwiedzenia. 



 

Bogowie 

Olimpijscy bogowie to istoty mające niewyobrażalną moc, lecz nie wolni od ludzkich 

słabości. Tak jak śmiertelni są pełni uczuć jak próżność, nienawiść, zazdrość, czy też miłość. 

Nie są też niepokonani, często muszą walczyć o życie. Czy to w walkach między sobą, lub z 

podobnymi im istotami jak Tytani (od których pochodzą), albo z potworami pochodzącymi 

od Gai (jak np. Tyfon).  

W każdym z tych konfliktów nie ma miejsca dla zwykłych śmiertelników. Istnieją

ludzie którzy walczą z bogami, czy to sprytem (jak Syzyf), czy też mają równą im siłę 

(Herakles). Najczęściej są to herosi, zrodzeni z związków śmiertelnika i boga, lub też 

potomkowie z takich rodzin. Osoby w których żyłach płynie krew bogów są czę

obserwowani, oraz wystawiani na liczne próby.

Ważniejsi z licznych bogów:

Zeus - pan Olimpu, najwyższy z bogów, władca błyskawic i piorunów.

Posejdon – bóg mórz i oceanów, trzęsień ziemi i rybaków.

Hades -  bóg świata podziemnego i umarłych.

Atena - bogini mądrości i sztuki wojennej.

Hera - bogini niebios, żona Zeusa, dumna 

Apollo - najpiękniejszy z bogów, zwierzchnik Muz.

Hermes - poseł i goniec Olimpu

Hefajstos -  bóg ognia, boski kowal.

Ares - bóg wojny. 

Afrodyta - bogini miłości. 
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Olimpijscy bogowie to istoty mające niewyobrażalną moc, lecz nie wolni od ludzkich 

słabości. Tak jak śmiertelni są pełni uczuć jak próżność, nienawiść, zazdrość, czy też miłość. 

często muszą walczyć o życie. Czy to w walkach między sobą, lub z 

podobnymi im istotami jak Tytani (od których pochodzą), albo z potworami pochodzącymi 

W każdym z tych konfliktów nie ma miejsca dla zwykłych śmiertelników. Istnieją

ludzie którzy walczą z bogami, czy to sprytem (jak Syzyf), czy też mają równą im siłę 

(Herakles). Najczęściej są to herosi, zrodzeni z związków śmiertelnika i boga, lub też 

takich rodzin. Osoby w których żyłach płynie krew bogów są czę

obserwowani, oraz wystawiani na liczne próby. 

bogów: 

pan Olimpu, najwyższy z bogów, władca błyskawic i piorunów. 

bóg mórz i oceanów, trzęsień ziemi i rybaków. 

bóg świata podziemnego i umarłych. 

bogini mądrości i sztuki wojennej. 

ini niebios, żona Zeusa, dumna bogini. 

najpiękniejszy z bogów, zwierzchnik Muz. 

poseł i goniec Olimpu. 

bóg ognia, boski kowal. 

Olimpijscy bogowie to istoty mające niewyobrażalną moc, lecz nie wolni od ludzkich 

słabości. Tak jak śmiertelni są pełni uczuć jak próżność, nienawiść, zazdrość, czy też miłość. 

często muszą walczyć o życie. Czy to w walkach między sobą, lub z 

podobnymi im istotami jak Tytani (od których pochodzą), albo z potworami pochodzącymi 

W każdym z tych konfliktów nie ma miejsca dla zwykłych śmiertelników. Istnieją jednak 

ludzie którzy walczą z bogami, czy to sprytem (jak Syzyf), czy też mają równą im siłę 

(Herakles). Najczęściej są to herosi, zrodzeni z związków śmiertelnika i boga, lub też 

takich rodzin. Osoby w których żyłach płynie krew bogów są często przez nich 
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Rzut 

W czasie testu gracz rzuca dwiema kośćmi. Przeważnie używa się do rzutów kości 

dziesięciościennych. Wynik zależy od poziomu postaci w danym atrybucie.  

Cztery poziomy Atrybutów: 

Olimpijski – na tym poziomie można mierzyć się z bogami. W mechanice mnoży przez siebie 

wyniki obydwu kości. 

Heroiczny – tylko ci w których żyłach płynie choć kropla boskiej krwi mogą wstąpić się na ten 

poziom. Wyniki obydwu kości zostają zsumowane. 

Nadludzki – wyjątkowy dla ludzi, lecz osiągalny poziom. Odejmuje się mniejszy z wyników od 

większej z wyrzuconych liczb.  

Ludzki – czyli zwykłe ty i ja. Dzieli się większą z otrzymanych na kościach liczb przez mniejszą, 

a następnie zaokrągla się w górę. 

Przykład: Cezary rzucił na dwóch kościach 5 i 9, dla poziomu olimpijskiego to wynik 45 (5x9), 

dla heroicznego 14 (5+9), dla nadludzkiego 4 (9-5), a dla ludzkiego 1 (9/5). 

Atrybut 

Każdy z herosów opisywany jest czterema atrybutami, które określają jaka jest moc 

postaci w danej grupie. 

Ciało – wszystko co związane z siłą, wytrzymałością, zręcznością np. walka wręcz lub 

strzelecka, wytrzymałość na ciosy, podnoszenie ciężarów, długi wysiłek. 

Umysł – wszystko co związane z mądrością, sprytem oraz siłą woli.  

Moc – nadludzkie umiejętności związane z boskim rodzicem. Może to być zdolność 

posługiwania się magią, lecz także błyskawiczna regeneracja lub jasnowidzenie. 

Zasoby – niezależny od aspektów ciała atrybut ogarniający takie rzeczy jak majątek, pozycja 

społeczna, lub znajomości. 

Punkty zasług 

Celem gry jest zdobycie jak największej ilości punktów zasług, które określają jak dużo 

ludzi udało się uratować swoimi dokonaniami. Jakakolwiek akcja zakończona sukcesem (np. 

zabicie potwora) mogąca uratować ludzi (nie pojedynczego człowieka) zostaje nagrodzona 

tymi punktami w ilości rzutu który dokonał gracz (nawet gdy wyrzucił więcej niż trudność). 
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Punkty Życia 

Każda z postaci posiada punkty życia, które może tracić w każdym z wyzwań. Jest to 

suma nie tylko sił życiowych, lecz także przychylności bogów i reputacji. 

Test prosty 

W teście prostym rzut wykonuje się na określoną przez MG trudność. Różnica między 

trudnością a osiągniętą w rzucie liczbą określa jak dobrze, lub jak źle poszedł test. W 

przypadku rzucenia tyle co trudność, lub więcej dana akcja się powiodła. W przypadku 

rzucenia mniej akcja nie powiodła się, a różnica jest odejmowana od punktów życia postaci. 

Akcję będzie można powtórzyć dopiero na drugi dzień. 

Przykład: Ajaks chce podnieść i przenieść ogromny głaz. MG określa poziom trudności 

na 18, nie osiągalne dla ludzi, lecz nie dla herosów. Jeżeli wyrzuci 18 lub więcej wtedy akcja 

się powiedzie, lecz przy rzucie 17 lub mniej głaz stoi nieporuszony, a zmęczony Ajaks będzie 

mógł ponowić próbę dopiero na drugi dzień, do tego tracąc co najmniej 1 życia. 

Test przeciwstawny 

Test występujący najczęściej w starciu, polega na tym, że obydwaj przeciwnicy rzucają 

na ten sam atrybut (lub na porównywalny w danym przypadku), a następnie porównują 

wyniki. Osoba o większym wyniku wygrała, a różnica między rzutami jest odejmowana od 

żywotności przegranego. Jeżeli pokonany przeżył starcie (ilość otrzymanych obrażeń jest 

mniejsza od posiadanych punktów życia) musi ustąpić, czy to przez poddanie się, czy też 

częściej przez ucieczkę (w przypadku potworów). Nawet, gdy w starciu uczestniczy więcej niż 

jedna postać po danej stronie, to na raz może walczyć tylko dwóch przeciwników. Jeżeli 

potwór został zabity, wtedy rzuty określają ile otrzymano punktów zasług. 

Przykład: Ajaks wykorzystując atrybut Ciało walczy z złą czarodziejką korzystającą z 

atrybutu Moc. Wyniki rzutów to 19 dla Ajaksa, oraz 15 dla jego przeciwniczki. W tym starciu 

czarodziejka musiała ustąpić. Straciła 4 punkty życia i uciekła przed herosem.  
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Modyfikacje 

Zależnie od tego, czy gracze mają jakąś przewagę w teście, lub wykażą się dużą 

lekkomyślnością MG może zmodyfikować rzut. Jeżeli gracze mają przewagę, lub wykazali się 

dużą pomysłowością, wtedy MG może pozwolić im wykorzystać w rzucie zamiast kości 

dziesięciościennych (k10) dwudziestościenne (k20). Jeżeli jednak zrobią coś głupiego, wtedy 

zamiast K10 powinni rzucać K6. 

Wyzwanie 

Celem gracza jest osiągnięcie jak największej ilości uratowanych ludzi, a aby to 

osiągnąć trzeba dokonywać heroicznych czynów. Może to być uratowanie tonącego, lecz o 

wiele ciekawsze jest zorganizowanie wyprawy na potwora, który gdyby żył dalej zabił by 

określoną ilość ludzi. W ten sposób znacznie łatwiej zabić uciekającego stwora. 

W mechanice wygląda to tak, że buduje się dwa powiązane testy na dwa różne 

atrybuty. Najpierw testuje się przygotowanie do głównego zadania, a potem wykonanie go. 

Przed obydwoma testami MG określa poziomy trudności (od 1 do 100), co reprezentuje życie 

i siłę potwora. Postacie graczy muszą osiągnąć co najmniej ten sam rezultat, lecz mogą 

sumować swoje rzuty (nie mogą jednak kilka razy podchodzić do tego samego wyzwania, 

oraz jeden gracz nie może testować dwa razy tego samego atrybutu). 

Pierwszy rzut na przygotowanie wpływa na ewentualne straty w wyprawie, lecz 

niepowodzenie w tym teście nie zaprzepaszcza wyzwania. Ewentualny niedobór w tym teście 

jest odejmowany od punktów zdobytych w drugim teście przez najlepszego z herosów (czyli 

zmniejsza ilość uratowanych ludzi). 

Drugi rzut na właściwe wyzwanie to główne starcie, test powodzenia całej wyprawy. 

Gracze testują pomocne atrybuty i wyniki po kolei odejmują od poziomu trudności 

określonego przez MG. Jeżeli w sumie uda im się to rzuty określają ilość zdobytych punktów 

zasług, jeżeli jednak nie uda im się, to wszyscy w sumie tracą tyle punktów życia ile 

brakowało do powodzenia testu (dzieli się po równo, niepodzielną część odejmuje się od 

życia postaci o najgorszym rzucie). 



 

Przykład wyzwania:

Grupa herosów została poproszona o zabicie potwora z jaskini niedaleko rzeki, który 

nocami porywa podróżnych z okolicy. Mo

Najprościej jest pójść do j

zakończone niepowodzeniem

a szansa na zdjęcie mu wszystkich punktów życia jest minimalna

Inny sposób, to zmiana nurtu pobliskiej rzeki i uto

test przygotowania na atrybut kt

testować zasoby, lecz reszta może użyć ciała lub mocy (pod warunkiem, że mają je co

najmniej na poziomie heroicznym). 

zaplanowano tą akcję, ten test muszą zdać wszyscy herosi na ten właśnie atrybut.

Jeszcze innym sposobem będzie podpalenie wejścia do jaskini, aby wykurzyć potwora 

w dzień i walczyć z nim w niesprzyjających dla niego 

podobny jak w powyższym przykładzie, choć tylko zasoby lub moc będą pomocne. Test akcji 

może być już testowany na ciało lub moc. Ze względu na niesprzyjające dla potwora warunki, 

to gracze będą mieli przewagę (MG powinien 

Łaska boska 

Gracze na początek sesji otrzymują dziesięć kart 

jednego koloru ze standardowej talii, od 2 do 10, oraz jedną 

figurę. Dzięki tym kartom będą mogli zmienić wynik rzutu na 

jednej z kości. Karty z numerami 

wynik, a figura zmienia wynik na 

na danej kości. Ponadto można użyć

postać z 10 punktów obrażeń.

należy ją odrzucić, nie będzie można odzyskać jej w żaden 

sposób.
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Przykład wyzwania: 

Grupa herosów została poproszona o zabicie potwora z jaskini niedaleko rzeki, który 

nocami porywa podróżnych z okolicy. Można to zrobić na wiele sposobów:

do jaskini i walka z potworem, lecz było by prawie na

zakończone niepowodzeniem. Potwór miałby bonusy do rzutów za walkę na swoim terenie

a szansa na zdjęcie mu wszystkich punktów życia jest minimalna. 

Inny sposób, to zmiana nurtu pobliskiej rzeki i utopienie potwora. Najpierw trzeba zdać 

test przygotowania na atrybut którym możemy pracować. Co najmniej jedna z osób musi 

testować zasoby, lecz reszta może użyć ciała lub mocy (pod warunkiem, że mają je co

najmniej na poziomie heroicznym). Kulminacją będzie test umysłu, który określi jak dobrze 

zaplanowano tą akcję, ten test muszą zdać wszyscy herosi na ten właśnie atrybut.

nnym sposobem będzie podpalenie wejścia do jaskini, aby wykurzyć potwora 

w dzień i walczyć z nim w niesprzyjających dla niego warunkach. Test przygotowania będzie 

podobny jak w powyższym przykładzie, choć tylko zasoby lub moc będą pomocne. Test akcji 

może być już testowany na ciało lub moc. Ze względu na niesprzyjające dla potwora warunki, 

to gracze będą mieli przewagę (MG powinien dać graczom kości k20 zamiast k10 do rzutów).

Gracze na początek sesji otrzymują dziesięć kart 

jednego koloru ze standardowej talii, od 2 do 10, oraz jedną 

. Dzięki tym kartom będą mogli zmienić wynik rzutu na 

jednej z kości. Karty z numerami podmieniają po prostu 

wynik na najwyższy do osiągnięcia 

można użyć karty aby uleczyć 

postać z 10 punktów obrażeń. Po wykorzystaniu karty 

należy ją odrzucić, nie będzie można odzyskać jej w żaden 

Grupa herosów została poproszona o zabicie potwora z jaskini niedaleko rzeki, który 

żna to zrobić na wiele sposobów: 

kini i walka z potworem, lecz było by prawie na pewno 

. Potwór miałby bonusy do rzutów za walkę na swoim terenie, 

pienie potwora. Najpierw trzeba zdać 

najmniej jedna z osób musi 

testować zasoby, lecz reszta może użyć ciała lub mocy (pod warunkiem, że mają je co 

test umysłu, który określi jak dobrze 

zaplanowano tą akcję, ten test muszą zdać wszyscy herosi na ten właśnie atrybut. 

nnym sposobem będzie podpalenie wejścia do jaskini, aby wykurzyć potwora 

. Test przygotowania będzie 

podobny jak w powyższym przykładzie, choć tylko zasoby lub moc będą pomocne. Test akcji 

może być już testowany na ciało lub moc. Ze względu na niesprzyjające dla potwora warunki, 

dać graczom kości k20 zamiast k10 do rzutów). 



 

Postacie graczy 

Gracz rozpoczynając grę wybiera na jakim poziome mają być cztery z atrybutów. 

Oczywiście każdy musi być na innym poziomie. Do tego żaden z graczy nie może mie

samej kombinacji, oraz MG nie powinien pozwolić, aby poziom Olimpijski miały dwie 

postacie w tym samym atrybucie (ewentualne spory w tym względzie gracze muszą 

rozwiązać między sobą). 

Do tego gracz powinien zapisać sobie 100 punktów życia, których

zmieniać się w trakcie rozgrywki.

Jak widać karta postaci może być w formie małej karteczki, lub wystarczą notatki 

robione przez MG, który dodatkowo musi śledzić zdobyte przez postacie punkty zasług.

Na początku gry gracz dostaje także 10 ka

reprezentują łaskę boską. 

Życie herosów 

Przeznaczeniem postaci jest dokonywanie czynów wielkich, które przybliżają ich do 

boskości. W tym celu muszą współpracować (aby za pierwszym podejściem osiągnąć sukces, 

bo tylko tak dostaną punkty 

zasługi), lecz jednocześnie 

konkurować (aby przeforsować 

plan w którym gracz będzie mógł 

zdobyć jak największą ilość zasług

Wystawianie dla graczy ciekawych 

wyzwań, które mogą być osiągane 

na wiele sposobów jest podstawą

tej gry. Do tego dochodzą rozgrywki 

między graczami, którzy wspólnie 

tworzą plan i go realizują, forsując 

swoje pomysły, lecz jeszcze częściej 

DRUŻYNA 

XI 

 

Gracz rozpoczynając grę wybiera na jakim poziome mają być cztery z atrybutów. 

Oczywiście każdy musi być na innym poziomie. Do tego żaden z graczy nie może mie

samej kombinacji, oraz MG nie powinien pozwolić, aby poziom Olimpijski miały dwie 

postacie w tym samym atrybucie (ewentualne spory w tym względzie gracze muszą 

Do tego gracz powinien zapisać sobie 100 punktów życia, których

zmieniać się w trakcie rozgrywki. 

Jak widać karta postaci może być w formie małej karteczki, lub wystarczą notatki 

robione przez MG, który dodatkowo musi śledzić zdobyte przez postacie punkty zasług.

Na początku gry gracz dostaje także 10 kart (2,3,4,5,6,7,8,9,10, dowolna figura), które 

Przeznaczeniem postaci jest dokonywanie czynów wielkich, które przybliżają ich do 

boskości. W tym celu muszą współpracować (aby za pierwszym podejściem osiągnąć sukces, 

bo tylko tak dostaną punkty 

zasługi), lecz jednocześnie 

konkurować (aby przeforsować 

będzie mógł 

być jak największą ilość zasług). 

Wystawianie dla graczy ciekawych 

wyzwań, które mogą być osiągane 

podstawą 

tej gry. Do tego dochodzą rozgrywki 

między graczami, którzy wspólnie 

zują, forsując 

, lecz jeszcze częściej godząc się na kompromisy.

Gracz rozpoczynając grę wybiera na jakim poziome mają być cztery z atrybutów. 

Oczywiście każdy musi być na innym poziomie. Do tego żaden z graczy nie może mieć takiej 

samej kombinacji, oraz MG nie powinien pozwolić, aby poziom Olimpijski miały dwie 

postacie w tym samym atrybucie (ewentualne spory w tym względzie gracze muszą 

Do tego gracz powinien zapisać sobie 100 punktów życia, których poziom będzie 

Jak widać karta postaci może być w formie małej karteczki, lub wystarczą notatki 

robione przez MG, który dodatkowo musi śledzić zdobyte przez postacie punkty zasług. 

rt (2,3,4,5,6,7,8,9,10, dowolna figura), które 

Przeznaczeniem postaci jest dokonywanie czynów wielkich, które przybliżają ich do 

boskości. W tym celu muszą współpracować (aby za pierwszym podejściem osiągnąć sukces, 

godząc się na kompromisy.



 

królów biorących udział w Wojnie Trojańskiej, autor podstępu

Konia Tro

Ciało – Nadludzki

w nich nie dać się zabić, lecz nie to go wyróżniało spośród innych 

bohaterów.

Umysł 
który okazywał się najpotężniejszą z jego broni.

Moc –

atrybut przydaje się na takim poziomie tylko do odpierania 

magicznych ataków.

Zasoby
społeczną, oraz środki daleko większe niż zwykli ludzie.

 

Anteusz 

Gigant (potwór), syn Posejdona i Gai

chcących koło niego przejść, 

Dotknięcie ziemi, jego matki, przywracało mu siły.

Ciało – Olimpijski – jego siła dorównywała herkulesowej, dzięki 

czemu mógł pokonać tak wi

Umysł – Ludzki – nie posiadał wielkiego umysłu, a jego czyny 

nie są w jakiś specjalny sposób przesiąknięte 

sprytem. 

Moc – Heroiczny – dzięki krwi swojej matki Gai mógł 

regenerować swoje siły stojąc na ziemi. Jeżeli przegra 

starcie to rzuca na moc i odejmuje wynik od doznanych 

obrażeń. Jeżeli zregeneruje wszystkie siły, wtedy może 

walczyć dalej tak jak by tej walki nie było.

Zasoby – Nadludzki – na zapasy wyzywał wszystkich chcących 

przejść koło niego. Na pewno wielu pokonanych miało 

dużo dóbr. 
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Odyseusz 

Legendarny król Itaki (heros), n

królów biorących udział w Wojnie Trojańskiej, autor podstępu

ojańskiego, dzięki któremu Grecy wygrali wojnę.

Nadludzki – jak każdy z herosów musiał uczestniczyć w bitwach, a 

w nich nie dać się zabić, lecz nie to go wyróżniało spośród innych 

bohaterów. 

 – Olimpijski – często wykazywał się niezwykłym darem sprytu, 

który okazywał się najpotężniejszą z jego broni. 

– Ludzki – nie posiadał żadnych zdolności magicznych, ten 

atrybut przydaje się na takim poziomie tylko do odpierania 

magicznych ataków. 

Zasoby – Heroiczny – jako król Itaki posiadał wysoką pozycję 

społeczną, oraz środki daleko większe niż zwykli ludzie.

(potwór), syn Posejdona i Gai. Wyzywał na zapasy 

, aby gdy ich zabije zabrać im czaszki. 

Dotknięcie ziemi, jego matki, przywracało mu siły. 

jego siła dorównywała herkulesowej, dzięki 

czemu mógł pokonać tak wielu przeciwników. 

nie posiadał wielkiego umysłu, a jego czyny 

nie są w jakiś specjalny sposób przesiąknięte 

dzięki krwi swojej matki Gai mógł 

regenerować swoje siły stojąc na ziemi. Jeżeli przegra 

starcie to rzuca na moc i odejmuje wynik od doznanych 

obrażeń. Jeżeli zregeneruje wszystkie siły, wtedy może 

walczyć dalej tak jak by tej walki nie było. 

na zapasy wyzywał wszystkich chcących 

Na pewno wielu pokonanych miało 

najprzebieglejszy z 

królów biorących udział w Wojnie Trojańskiej, autor podstępu 

, dzięki któremu Grecy wygrali wojnę. 

jak każdy z herosów musiał uczestniczyć w bitwach, a 

w nich nie dać się zabić, lecz nie to go wyróżniało spośród innych 

często wykazywał się niezwykłym darem sprytu, 

nie posiadał żadnych zdolności magicznych, ten 

atrybut przydaje się na takim poziomie tylko do odpierania 

jako król Itaki posiadał wysoką pozycję 

społeczną, oraz środki daleko większe niż zwykli ludzie. 


