
Leśne Elfy
Młodzi Topornicy i Jesienne Ostrza

Dla wielu młodych elfów, stanie się prawdziwym wojownikiem a zarazem mężczyzną 
to wyjątkowy dzień w życiu. Od dzieciństwa wszystkie elfy są szkolone w posługiwania 
się najważniejszym narzędziem w lesie – toporem. Każde z nich jest uczone  
konstruowania różnej broni, ale także schronienia, prostych budynków, umocnień oraz leśnych 
rzeźb. Topór to wręcz święte narzędzie w kulturze elfów, ale odbieranie życia innym istotom 
za jego pomocą, jest możliwe tylko tym, którzy pragną zostać wojownikami. Przychodzi 
taki czas, gdy starszyzna widzi, ze niektórzy z chłopców i dziewcząt przejawiają większe  
zainteresowanie toczeniem rywalizacji i udawanych walk, niż spokojniejszymi zajęciami. 
Ci, u których krew w żyłach jest najbardziej niespokojna dostają szansę przejścia wielu 
prób, by stać się wojownikami. Przez kilka miesięcy poddawani są wielu niebezpiecznym  
sprawdzianom fizycznym, które mają potwierdzić czy kandydat jest wytrzymały i zdeterminow-
any bronić terenów Leśnych Elfów. Wojownicy muszą też być silni psychicznie, dlatego pod okiem  
szamanów wojowników oraz mistyków, uczą się kontrolować swoje emocje. Młodzi adepci, 
którzy przeszli wszelkie próby, w blasku księżyca i lamp nadrzewnych zostają wprowadzeni 
w krąg wojowników. Ich ciała są wtedy rytualnie malowane znakami lasu, które symbolizują 
ich nowe imiona. Wręczane są im pierścienie z tajemnymi symbolami ich rodzin, największy 
skarb każdego elfa, który został wojownikiem. 

Gdy wielkie zgromadzenie odbywa się wczesną wiosną, adepci będą szkoleni na Młodych 
Toporników. Najbardziej szalonych wojowników, którzy w swoich zielonkawych strojach 
będą strzegli sekretnych polan i traktów. Młodzi Topornicy nie są strofowani przez starszyznę 
oraz dowódców za swój gorący temperament, przez co niektórzy uważają, że nazbyt wiele 
się im pozwala. Zdarza się, że gdy wracają do leśnych miast łatwo wpadają w tarapaty i biorą 
udział w bójkach i utarczkach. Są jednak w chwili walk tak cenni, że elfi mieszczanie łagodzą 
spory i goszczą ich, by wysłuchać ciekawych opowieści o przygodach i potyczkach. 

Jesienią wielkie zgromadzenie odbywa się jeszcze raz, gdyż przybywają wtedy na nie nowi 
adepci. Są jednak zupełnie inni niż ci z wczesnej wiosny. Gdy liście opadają z drzew a 
wiatr smaga trawami, z toporami w dłoniach w całkowitej ciszy wędrują, by pokłonić się 
milczącym wojownikom. Nie ma w nich szaleństwa ani gorącego temperamentu jak u Młodych  
Toporników. Są poważni, milczący i chłodni niczym jesienny poranek. Oddają pokłony  
starszym, którzy wiedzą, że ci młodzi chłopcy i dziewczęta w jesiennych barwach wkraczają na 
trudną drogę najbardziej odważnych i opanowanych wojowników leśnej rasy. Są nieustrasze-
ni i będą tymi, którzy stawią opór, gdy wszyscy inni już polegną. Nazywani są Jesiennymi 
Ostrzami, wojownikami, którzy kroczą w cieniu i ciszy. 

Te dwie kasty młodych wojowników, tak odmiennych od siebie stanowią trzon elfiej armii. 
To z nich w przyszłości wybierani są najbardziej utalentowani i odważni, do elitarnych 
oddziałów. Dla wielu bycie wojownikiem, to szczególny zaszczyt, gdyż służba dla innych 
elfów to największe wyróżnienie. 
To dzięki Młodym Topornikom i Jesiennym Ostrzom leśne drogi i polany lasu Autumne są 
bezpieczne. 

Połączeni niewidzialna nicią z lasem i jego istotami, są niczym duchy przemykające pomiędzy 
ogromnymi starymi drzewami...



Zasady

Młodzi Topornicy
Jeśli chcesz dołączyć Młodego Topornika do swojej drużyny musisz spełnić następujące 
warunki.
Młody Topornik musi być Leśnym Elfem, mieć wykupioną profesję Topornika oraz topór 
jednoręczny. Może mieć dokupiony inny ekwipunek, ale nie tarczę.
Topór rzucany przez Młodego Topornika ma OB 3.
  
Jeśli w Twojej drużynie minimum połowa bohaterów to Młodzi Topornicy, możesz zastosować 
następujące zasady.
Młodzi Topornicy muszą być Leśnymi Elfami, mieć wykupioną profesję Topornika oraz topór 
jednoręczny. Mogą mieć dokupiony inny ekwipunek, ale nie tarcze.
Topór rzucany przez Młodego Topornika ma OB 3. 
Koszt za dokupywanie kolejnej takiej samej profesji dla kolejnego bohatera nie jest 
doliczany.
Wszyscy Młodzi Topornicy w takiej drużynie posiadają zasadę Furia.

Jesienne Ostrza
Jeśli chcesz dołączyć Jesienne Ostrze do swojej drużyny musisz spełnić następujące 
warunki.
Jesienne Ostrze musi być Leśnym Elfem, mieć wykupioną profesję Strażnika Kniei oraz topór 
jednoręczny. Może mieć dokupiony inny ekwipunek, ale nie tarczę.
Jesienne Ostrze posiada zasadę Nieustraszony.
  
Jeśli w Twojej drużynie minimum połowa bohaterów to Jesienne Ostrza, możesz zastosować 
następujące zasady.
Jesienne Ostrza muszą być Leśnymi Elfami, mieć wykupioną profesję Strażnika Kniei oraz 
topór jednoręczny. Mogą mieć dokupiony inny ekwipunek, ale nie tarcze.
Jesienne Ostrza posiadają zasadę Nieustraszony oraz Heroizm. 
Koszt za dokupywanie kolejnej takiej samej profesji dla kolejnego bohatera nie jest 
doliczany.
Mag Twojej drużyny może korzystać dodatkowo z czarów Domeny Cienia.


