Lista Biegłości

Biegłość:

Przykłady:
Krainy Północy: Drecare i Torgeth
Drzewcowe jazdy kopia, lanca, nadziak drzewcowy
Drzewcowe piesze włócznia, kosa bojowa, sierp bojowy, widły bojowe, halabarda,
hakownica, partyzana, pika, glewia, gizarma, berdysz, młot
drzewcowy
miecz, topór, młot, wekiera, maczuga
Dwuręczne
rapier zwykły i długi,*** szpada,*** szpikulec
Kolne
szpony, nóż, sztylet, puginał, łamacz mieczy, balisong***
Krótkie
cep bojowy, kiścień, buzdygan łańcuchowy, łańcuch
Łańcuchowe
miecz krótki, długi i półtoraręczny
Miecze
Pata,*** katar***
Naręczne
kostur, pałka, maczuga, morgenstern, młot, nadziak
Obuchowe
Szabla
Sieczne
tarcze różnego typu, także z umbami, pawęże
Tarcza
topór zwykły, długi, obosieczny, topór „koronny”
Topory
Krainy Południa: AjArd i Lenja
Drzewcowe jazdy lanca**
Drzewcowe piesze dzida**, włócznia**, topór mumiowy („wschodzący księżyc”)
Bułat,* rhomphaia,* labrys
Dwuręczne
garota, sznur do duszenia
Garota
czakram, wachlarz, cinquevea, handżar, kukri,** balisong
Krótkie
bat łańcuchowy,* nunczaku*, mala, łańcuch
Łańcuchowe
bagh naka, katar, pata
Naręczne
kostur, palka, maczuga
Obuchowe
szabla*, falchion*, scimitar**, kopesz, jatagan**
Sieczne
Tarcze skórzane i drewniane
Tarcza
* Używane także przez Ans’ar;
** Używane także przez Jeźdźców Wichrów;
*** Używane tylko w Cesarstwie Kamienia;

Biegłość:

Przykłady:
Krainy Północy: Drecare i Torgeth
krótka, długa, felidae
Dmuchawka
kieszonkowa, lekka, ciężka, samopowtarzalna, bojowa
Kusza
krótki, długi, myśliwski, elfi, bojowy, duchowy
Łuk prosty
dziryt,* oszczep, pilum, harpun
Miotane długie
dula, nóż, bolas, tomahawk, franciska, balisong, ***
Miotane krótkie
bo-shuriken***
Proca zwykła i neurobalistyczna
Proca
strzelające i miotające: bricoli, arbalista
Oblężnicza
karabiny każdego typu
Palna: karabin
pistolet i rewolwer każdego typu
Palna: pistolet
strzelby każdego typu
Palna: strzelba
Palna: specjalistyczna broń maszynowa i snajperska
działa różnego typu: palne, laserowe, plazmowe
Techniczna: ciężka
broń laserowa: miotacze i strzelby
Techniczna: laserowa
Techniczna: plazmowa broń plazmowa: miotacze, karabiny
Krainy Południa: AjArd i Lenja
Bicz,* lamia,* lasso**
Bicz
krótka, długa
Dmuchawka
Krótki,** refleksyjny,** duchowy, bojowy
Łuk krzywy
oszczep, dziryt, knobkerry, harpun
Miotane długie
shuriken, czakram, bumerang,** adnam’zurat, kunai,
Miotane krótkie
balisong
* Używane także przez Ans’ar;
** Używane także przez Jeźdźców Wichrów;
*** Używane tylko w Cesarstwie Kamienia;

