A

Ability				vlastnost, 		ve smyslu základní: Síla, Odolnost, apod.
Ability Check			ověření vlastnosti	hod na ověření vlastnosti
Abjuration			vymítání		magie, škola magie
Abjurer				vymítač; 		povolání; specializovaný mág
Abyss				Propast; 			sféra 
AC				TZ, 			třída zbroje
Adjustment			oprava, 			např. oprava útoku, obrany, překvapení, apod.
Agriculture			zemědělství; 		dovednost
Acheron				Acheron;		sféra
Alchemist			alchymista		povolání
Alignment			přesvědčení
All (sphere)			všeobecná		magie, sféra magie
Alteration			proměny		magie, škola magie
Ancient history			staré dějiny; 		dovednost
Ancient languages,		mrtvé jazyky; 		dovednost
Animal	(sphere)			zvířecí			magie, sféra mafie
Animal handling			ovládání zvířat; 		dovednost
Animal lore			znalost zvířat; 		dovednost
Animal training			výcvik zvířat; 		dovednost
Appraising			šperkařství; 		dovednost
Arborea				Arborea; 		sféra
Arcadia				Arkádie; 		sféra
Archdruid			arcidruid		druidské postavení
Arquebus				arkebuza		předmět, zbraň
Armor class			třída zbroje
Armorer				zbrojířství; 		dovednost
Arrow				šíp			předmět, šíp do luku
Arrow, flight			lovecký šíp		předmět, šíp do luku
Arow, sheaf			válečný šíp		předmět, šíp do luku
Artifact				artefakt			vzácný a jedinečný předmět, zpravidla magický
Artistic ability			umění; 			dovednost
Astral (sphere)			astrální			magie, sféra magie
Astral plane			Astrální sféra		sféra
Astrology				astrologie; 		dovednost
Attack Roll			hod na útok
Awl Pike				šídlová píka		předmět, zbraň
Axe				sekera			předmět, zbraň

B

Baator				Baator; 			sféra
Backstab				probodnutí		schopnost zloděje
Banded mail			lorika; 			předmět, zbroj
Barbed Dart			šipka			předmět, šipka do foukačky
Bard				bard; 			povolání
Bardiche				burdýř			předmět, tyčová zbraň
Barding				prsosiny; 		předmět, zbroj pro jezdecká zvířata
Basinet				basinet			předmět, mísovitá přílba
Bastard Sword			meč bastard		předmět, zbraň
Battle axe				bitevní sekera		předmět, zbraň
Beacon lantern			signální lampa		předmět,
Beastlands			Příšeří; 			sféra
Bec de Corbin			vraní zobec		předmět,  tyčová zbraň
Belaying Pin			vázací kolík		předmět, 
Belt				opasek			předmět
Bend bars/Lift gates		ohýbání železa/zvedání bran
Berserk				berserk			bojový amok
Berserker				berserkr			typ bojovníka; v boji propadá berserku
Bill-Guisarme			runka			předmět, tyčová zbraň
Blacksmithing			kovářství; 		dovednost
Blind fighting			boj naslepo; 		dovednost
Block and Tackle			kladkostroj		předmět,
Blood war			Válka krve; 		viz. Planescape
Blood warrior			válečník krve; 		viz. Planescape
Blowgun				foukačka		předmět, zbraň
Bo Stick				hůl bo			předmět, zbraň
Body shield			pavéza			předmět, velký štít 
Bolas				bolaso			předmět, zbraň
Bolt				šipka			předmět, šipka do kuše
Bolt Case				pouzdro na šipky		předmět,
Bonus				bonus			kladná oprava k hodu
Boomerang			bumerang		předmět, zbraň
Bow				luk			předmět, zbraň
Bowyer/Fletcher			výroba luků a šípů; 	dovednost
Bracer				nátepník			předmět, kus zbroje - ochrana loktů
Breath weapon			dechová zbraň
Breeches				jezdecké kalhoty		předmět
Brewing				sladovnictví; 		dovednost
Brigandine			brigantina; 		předmět, zbroj
Broad Sword			široký meč		předmět, zbraň
Bronze plate mail			bronzová plátová zbroj	předmět, zbroj
Buckler				puklíř			předmět, malinký štít
Bullet				kulka			předmět,
Bullseye lantern			bodová lampa		předmět,
Bytopia				Bytopie			sféra

C

Caltrop				ježek			předmět,  zbraň; malá špičatá věcička, na kterou není radno šlapat
Campaign			kampaň			stručně řečeno svět. Forgotteny jsou kampaň, Planescape je kampaň…
Cantrip				trik			magie, kouzelnický trik
Caravel				karavela			předmět, typ lodi
Carceri				Carceri; 			sféra
Carpentry				tesařina	 		dovednost
Casting Time			doba sesílání		magie, čas udaný v kolech, jak dlouho trvá seslat dané kouzlo
Cestus				pěstní řemen		předmět, zbraň
CHA				CHA 			charisma
Chain 				řetěz			předmět,
Chain mail			drátěná košile		předmět, zbroj
Chance of spell failure		pravděpodobnost neúspěchu; 	magie, při sesílání kouzla
Chaotic				chaotické; 		u přesvědčení; nikoliv zmatené!
Charge				zteč			typ útoku
Chariot				koňské spřežení		předmět, druh vozu
Charioteering			vozatajství; 		dovednost
Charisma				charisma, 		základní vlastnost
Charm				okouzlení		magie, škola magie 
Charm (sphere)			okouzlující		magie, sféra magie
Class				povolání			povolání
Claymore				šaršoun			předmět, mečovitá zbraň
Cleric				klerik; 			povolání
Climb walls			lezení po zdech		zlodějská schopnost 
Climbing				lezení			
Close-face helmet			zavřená přílba		předmět
Club				kyj			předmět, zbraň
Coaster				příbřežní lodice		předmět, typ lodi
Cobbling				ševcovství; 		dovednost
Cog				koga			předmět, typ lodi
Combat	(sphere)			bojová 			magie, sféra magie
Common				obecná řeč		jazyk, kterým mluví většina herního světa
Composite long bow		skládaný dlouhý luk	předmět, zbraň
Composite short bow		skládaný krátký luk	předmět, zbraň
CON				ODL			odolnost 
Concealment			zástěna			„měkká“ ochrana před útokem – kouř, keř, závěs…
Conjuration			vyvolávání		magie, škola magie
Conjuration/Summoning		vyvolávání/přivolávání	magie, celý název výše uvedené školy
Conjurer				vyvolávač; 		povolání, specializovaný mág
Constitution			odolnost, 		základní vlastnost
Cooking				vaření; 			dovednost
Coracle				korakl			předmět, druh člunu
Cover				kryt			„pevná“ ochrana před útokem – kameny, stromy
Crampons			mačky			předmět, takové ty zubaté boty pro horolezce
Creation	 (sphere)			(sféra) stvoření		magie, sféra magie
Crossbow				kuše			předmět, zbraň
Cryptography			kryptografie; 		dovednost
Curragh				jola			předmět, typ lodi
Cutlass				tesák			předmět, mečovitá zbraň

D

d (d6, d20…)			k (k6, k20)  		značí hod kostkou
Dagger				dýka			předmět, zbraň
Daikyu				daikiju			předmět, lukovitá zbraň
Daikyu Arrows			daikiju šípy		předmět, šípy do daikiju
Damage				zranění
Damage adjustment		oprava zranění
Dancing				tanec; 			dovednost
Dark Sun				Dark Sun		jeden z herních světů, psát kapitálkami
Dart				šipka			předmět, zbraň
DCC				postava s dvojpovoláním	zkratku nepoužívat
Dead magic			mrtvá magie		magie, v oblastech mrtvé magie nefunguje magie
Death magic			smrtící magie		magie, kouzla způsobující okamžitou smrt, taktéž druh záchranného hodu
Deep diving			potápění; 		předmět,
Defensive adjustment		oprava obrany
Demihuman			poločlověk		nelidské hráčské rasy (elf, půlčík…)
Detect noise			naslouchání		zlodějská schopnost
DEX				OBR 			obratnost
Dexterity				obratnost, 		základní vlastnost
Die				kostka; 			ve většině případů. Občas to znamená: „Chcípni!“ ;o)
Direction sence			orientační smysl; 	dovednost
Dirk				dirk			předmět, dýkovitá zbraň
Disguise				maskování; 		dovednost
Divination (school)		předvídání nebo věštění	kouzla 4. a nižší úrovně jsou předvídání, od 5. výš věštění
								V originále se často nerozlišuje, ale v překladu je to třeba.
Divination (sphere)		věštecká			magie, sféra magie
Divination, greater			věštění			magie, škola magie
Divination, lesser			předvídání		magie, škola magie
Diviner				věštec; 			povolání, specializovaný mág
DM				DM, 			DějMistr
DMG				DMR, 			DějMistrova rukověť
Dragonlance			Dragonlance		jeden z herních světů, psát kapitálkami
Drakkar				drakar			předmět, typ lodi
Dromond				dromond		předmět, typ lodi
Druid				druid; 			povolání
Drusus				drusus			předmět, mečová zbraň
Dual-class			dvojpovolání
Dungeon Master			DějMistr
Dungeon Master’s Guide		DějMistrova rukověť	jedna ze základních příruček

E

Elemental (sphere)			živelná			magie, sféra magie
Elysium				Elysium; 		sféra
Enchanter			zaklínač; 		povolání, specializovaný mág
Enchantment			očarování		magie, škola magie
Enchantment/Charm		okouzlení/očarování	magie, celý název výše uvedené školy 
Encounter			setkání			jinými slovy herní událost
Encumburance			zatížení
Endurance			vytrvalost; 		dovednost
Engineering			konstruktérství; 		dovednost
Equipment 			vybavení
Etiqeutte				etiketa; 			dovednost
Evocation			zažehnávání		magie, škola magie		
Experience 			zkušenost
Experience points			zkušenostní body

F

Faction				frakce; 			viz. Planescape
Factor				fraktor; 			vůdce frakce, viz. Planescape
Falchion				malchus			předmět, mečová zbraň
Familiar				přítel			magie, mágův přítel
Fauchard				kůsa			předmět, tyčová zbraň
Fauchard-fork			vidlicová kůsa		předmět, tyčová zbraň
Field plate			polní plátová zbroj	předmět, zbroj
Fighter				bojovník; 		povolání
Find/Remove Traps		pasti			zlodějská schopnost
Fire building			rozdělávání ohně; 	dovednost
Fire powder			střelný prach		předmět,
Fishing				rybaření; 		dovednost
Flail				řemdih			předmět, zbraň
Flail, footman’s			pěchotní řemdih		předmět, zbraň
Flail, horseman’s			jezdecký řemdih		předmět, zbraň
Flight Arrow			lovecký šíp		předmět, šíp do luku
Flint and steel			pazourek a ocílka		předmět
Follower				následovník		oddaný následovník postavy
Force march			usilovný pochod
Forgery				padělání; 		dovednost
Forgotten Realms			Forgotten Realms	jeden z herních světů, psát kapitálkami
Full plate				plná plátová zbroj	předmět, zbroj

G

Galleon				galeona			předmět, typ lodi
Galley				galéra			předmět, typ lodi
Gaming				hraní 			dovednost
Gate town			hraniční město; 		viz. Planescape
Gaze attack			útok pohledem		
Gehenna				Gehenna; 		sféra
Gem cutting			brusičství; 		dovednost
Girdle				pás			předmět
Gladius				gladius			předmět, mečová zbraň
Glaive				gleve (stř. rod)		předmět, tyčová zbraň
Glaive-Guisarme			kosová sudlice		předmět, tyčová zbraň
Gown				talár			předmět, druh roucha
Grand druid			nejvyšší druid		druidské postavení
Granted Power			propůjčená síla		kněžské síly darované bohem
Gray Waste			Šedá pustina 		sféra
Great Druid			velký druid		druidské postavení
Great Galley			velká galéra		předmět, typ lodi
Great helmet			velká přílba		předmět,
Greater divination			věštění			magie, škola magie
Greek Fire			řecký oheň		předmět, vysoce hořlavý druh oleje
Greyhawk			Greyhawk		jeden z herních světů, psát kapitálkami
Guardian (sphere)			strážní			magie, sféra magie
Guisarme				sudlice			předmět, tyčová zbraň
Guisarme-Voulge			ušatá sudlice		předmět, tyčová zbraň

H

Halberd				halapartna		předmět, tyčová zbraň
Hand Axe			sekyrka			předmět, zbraň
Hand Crossbow			ruční kuše		předmět, zbraň
Hand Quarrel			ruční střela		předmět, střela do kuše
Harpoon				harpuna			předmět, zbraň
HD				ŽS			životaschopnost
Healing 				léčitelství; 		dovednost 
Healing	(sphere)			léčitelská		magie, sféra magie
Heavy Crossbow			těžká kuše		předmět, zbraň
Heavy Quarrel			těžká střela		předmět, střela do kuše
Hierophant (druid)			hierofant		druidské postavení
Henchman			stoupenec		věrný stoupenec postavy
Heraldy				heraldika; 		dovednost
Herbalism			bylinkářství; 		dovednost
Helmet				přílba			předmět,
Hide armor			tlustá kožená zbroj	předmět,
Hide in shadows			skrývání ve stínu		(nejen) zlodějská schopnost
Hireling				námezdník		cizí postava najímaná za peníze
Hit dice				životaschopnost; 		určuje počet životů příšer
Hit points 			životy
Holy item				svatý symbol		předmět, kněžský symbol boha
Hoded lantern			krytá lampa		předmět,
Hook				hák			předmět, zbraň
Hook Fauchard			ušatá kůsa		předmět, tyčová zbraň
Horse Lance			dřevec			předmět, zbraň
Hose				punčochy		předmět	
Hourglass			přesýpací hodiny		předmět,
HP				živ.			zkratka pro životy
Humanoid			humanoid (ní)		člověku podobný tvor (dvě ruce, dvě nohy, vzpřímený…)
Hunting				lov			dovednost


I

Illusions				iluze			magie, škola magie
Illusionist				iluzionista; 		povolání, specializovaný mág
Infravision			infravidění		schopnost vidět ve tmě
Initiate				zasvěcenec		druidské postavení
Initiative				iniciativa		určuje, kdo bude kdy jednat v boji
Inner planes			vnitřní sféry; 		sféra
INT				INT, 			inteligence
Intelligence			inteligence, 		základní vlastnost
Invokation			vzývání			magie, škola magie
Invokation/Evocation		vzývání/zažehnávání	magie, celý název výše uvedené školy
Invoker				zažehnávač; 		povolání, specializovaný mág. Nebojte se, nejde o chybu.
Ioun Stones			Iounovy kameny		magický předmět, takové malé kamínky, co vám krouží kolem hlavy

J

Jacket				kazajka			předmět
Javelin				oštěp			předmět, zbraň
Jousting lance			turnajový dřevec		předmět, zbraň
Juggling				žonglování;		dovednost
Jumping				skákání; 		dovednost

K

Katana				katana			předmět, orientální meč
Khopesh				kopis			předmět, egyptský meč
Kit				šablona; příp. šablona povolání
Knarr				knarr			předmět, typ lodi
Knife				nůž			předmět

L

Lance				dřevec			předmět, zbraň
Lance, jousting			turnajový dřevec		předmět, zbraň
Languages, Ancient		mrtvé jazyky; 		dovednost
Languages, Modern		současné jazyky; 		dovednost
Lantern				lampa			předmět,
Lasso				laso			předmět, zbraň
Layer				patro; 			jedno patro dané sféry, přečtěte si Planescape
Laying-on hands			přiložení rukou		paladinova schopnost léčit
Lawful				zákonné; 		u přesvědčení
Leather armor			kožená zbroj		předmět
Leatherworking			koželužství; 		dovednost
Lesser Divination			předvídání		magie, škola magie
Level				úroveň			úroveň postavy nebo kouzla
Light Crossbow			lehká kuše		předmět, zbraň
Light Quarrel			lehká střela		předmět, do kuše
Limbo				Limbo; 			sféra
Local history			místní dějiny; 		dovednost
Long Bow			dlouhý luk		předmět, zbraň
Long Sword			dlouhý meč		předmět, zbraň
Longship 				dlouhá loď		předmět, typ lodi
Lower planes			Nižší sféry; 		sféra
Lucern Hammer			lucernské kladivo	předmět, tyčová zbraň

M

M				M, 			magie, materiální složka kouzla
Mace				palcát			předmět, zbraň
Mage				mág; 			povolání
Magic resistance			magická odolnost
Magnifying Glass			zvětšovací sklíčko	předmět,
Main-Gauche			levoruční dýka		předmět, zbraň
Mancatcher			chytač lidí		předmět, zbraň
Maneuverability			manévrovatelnost	u létavých bytostí
Martial arts			bojová umění
MCC				postava s multipovoláním	(zkratku nepoužívat) 
Medium shield			střední štít		předmět,
Melee 				boj na blízko 
Memorize			zapamatovat si		vštěpit si kouzlo do paměti
Mechanus			Mechanus;		sféra
Merchant’s Scale			kupecké váhy		předmět,
Military Pick			vojenský bodec		předmět, zbraň
Military Fork			rohatina			předmět, tyčová zbraň
Mining				hornictví; 		dovednost
Missile combat			střelecký souboj
Mittens				palčáky			předmět
MM				MM			Monstrózní manuál, jedna z příruček
Modern languages,		současné jazyky; 		dovednost
Modifier				oprava 			= postih nebo bonus
Monk				mnich			povolání
Monstrous Manual			Monstrózní manuál	jedna z příruček
Morningstar			kropáč			předmět, zbraň
Mount				jezdecký / letecký tvor	v textu používejte také obecné „zvíře“ nebo „oř“ – ať se to potom dá číst
Mount Celestia			Hora Celestie; 		sféra
Mountaneering			horal			dovednost
Move silenly			tichý pohyb		(nejen) zlodějská schopnost
Movement (Rate)			pohyblivost		udává, jak rychle se daná bytost může pohybovat
MR				pohyblivost, 		(zkratku nepoužívat)
Multiclass			multipovolání
Multiple attacks			vícenásobné útoky
Multiverse			mnohovesmír; 		aneb. všechno kolem nás	
Musical instrument		muzicírování; 		dovednost
Mythoi				řád			jen jako „kněžský řád“ – kněz určitého řádu. Toto není doslovný překlad!

N

Naginata				naginata			předmět, tyčová zbraň
Natural roll			neupravený hod		tj. to, co padne na kostce, bez započítaných bonusů 
Navigation			navigace; 		dovednost
Necromancer 			nekromant; 		povolání, specializovaný mág
Necromancy			nekromancie		magie, škola magie
Necromantic (sphere)		nekromantická		magie, sféra magie
Needle				jehlička			předmět, do foukačky
Net				síť			předmět,
Neutral				neutrální; 		u přesvědčení
Nine Hells			Devítipeklí; 		sféra, jiný název pro sféru Baator
Ninja				nindža; 			povolání
Non-human			nečlověk (mn. č. nelidé)	humanoidní rasy, co nejsou lidi ani pololidi
Non-lethal combat			boj bez zabíjení
Non-playing character		cizí postava
Non-weapon proeficiency		nezbraňová dovednost 	
NPC				CP; 			cizí postava
Nunchaku			nunčaky			předmět, zbraň
NWP				nezbraňová dovednost	(zkratku nepoužívat)

O

Open doors			otevírání dveří		závisí na síle – vyrážení a páčení dveří, a tak podobně
Open locks			odemykání zámků	zlodějská schopnost
Open-face helmet			otevřená přílba		předmět,
Outer planes			Vnější sféry; 		sféra
Outlands				Mimozemě (mn. č.)	sféra

P

Padded armor			vycpávaná zbroj		předmět,
Painting				malířství; 		dovednost
Paladin				paladin; 			povolání
Pandemonium			Pandemonium; 		sféra
Parry 				odrážet			resp. odrážet útoky
Parrying				odrážení			resp. odrážení útoků
Parrying Dagger			odrážecí dýka		předmět, zbraň
Partisan				partyzána		předmět, tyčová zbraň
PC				HP, 			hráčská postava
Penalty				postih			záporná oprava k hodu
Petitioner				žadatel; 			obyvatel sfér; viz. Planescape
Phantasm				přelud			magie, běžný přelud, případně součást kouzelnické školy Iluzí
PHB				PH			Příručka hráče, jedna z příruček
Pick				bodec			předmět, zbraň
Pick, military			vojenský bodec		předmět, zbraň
Pick pockets			vybírání kapes		zlodějská schopnost
Pike				píka			předmět, zbraň
Planar				sférař; 			obyvatel sfér; viz. Planescape
Plane				sféra; 			stručně řečeno: jiný vesmír. Přečtěte si PLANESCAPE
Planescape			Planescape; 		jeden z oficiálních herních světů, psát kapitálkami
Planned Encounter			plánované setkání
Plant (sphere)			rostlinná			magie, sféra magie
Plate mail				plátová zbroj 		předmět,	
Player character			hráčská postava
Player’s Handbook		Příručka hráče		jedna z příruček
Point blank 			trefa do černého		schopnost specialistů ve střelných zbraních
Poison save			záchranný hod proti jedům
Polearm				ratišťová zbraň, 		předmět,  příp. tyčová zbraň
Pottery 				hrnčířství; 		dovednost
Power				mocnost			lepší název pro boha
Priest				kněz; 			povolání, třída povolání, kam patří např. klerik a druid
Priest Spells			kněžská kouzla
Prime(r)				základník		obyvatel Základní materiální sféry; viz. Planescape
Prime				Základ 			sféra, hovorové označení Základní materiální sféry
Prime material plane		Základní materiální sféra	sféra
Proeficiency			dovednost
Protection (sphere)		ochranná		magie, sféra magie
Proxy				prostředník		agent určité mocnosti
Psionicist				psionik; 			povolání
Psionism				psionika			zvláštní duševní praktiky, cosi jako magie myšlenek
Punching 				bitka

Q

Quarell				střela			předmět, střela do kuše
Quarterstaff			hůl			předmět, zbraň
Quiver				toulec			předmět

R

Race				rasa			rasa postavy
Rage				zuřivost			u berserků
Random Encounter		náhodné setkání
Ranger				hraničář; 		povolání
Ranseur				korseka			předmět, tyčová zbraň
Rapier				rapír			předmět, tyčová zbraň
Ravenloft				Ravenloft		jeden z herních světů, psát kapitálkami
Reaction adjustment		oprava reakce
Read languages			čtení jazyků		zlodějská schopnost
Reading lips			odezírání; 		dovednost
Reading/Writing			čtení/psaní; 		dovednost
Religion				náboženství;		dovednost
rd.				kolo, 			např. kolo boje, bez zkratky
Regeneration			regenerace		schopnost samovolného hojení utržených zranění
Ressurection survival		přežití oživení
Riding, Airborne			letectví;	 		dovednost
Riding, Land-based		jezdectví; 		dovednost
Ring mail				kroužková košile		předmět, zbroj
Rod				žezlo			předmět, něco jako magická hůlka
ROF				rychlost střelby, 		bez zkratky
Rogue				tulák; 			povolání, třída povolání, kam patří například zloděj a bard
Rope use				uzlování; 		dovednost
Round				kolo			časová jednotka odpovídající jedné minutě
Running				běh; 			dovednost

S

S				S, 			magie, somatická (tělesná) složka
Sabre				šavle			předmět, zbraň
Sai				sai			předmět, zbraň
Sap				obušek			předmět, zbraň
Sash				šerpa			předmět
Saving Throw			záchranný hod
Scale mail			šupinová zbroj		předmět
SCC				postava s jednotným povoláním	(zkratku nepoužívat)
Scimitar				šamšír			předmět, zbraň
Scourge				důtky			předmět, zbraň
Secondary skills			vedlejší schopnosti
Seamanship			lodnictví; 		dovednost
Seamstress/Tailor			krejčovství 		dovednost
Set snares				kladení pastí; 		dovednost
Shaman				šaman, 			povolání
Shapeshifting			tvarozměna		schopnost rapidně měnit svou podobu…
Shapeshifter			tvaroměnec		…a bytost, která ji provádí
Sheaf Arrow			válečný šíp		předmět, šíp do luku
Shield				štít			předmět,
Short Bow			krátký luk		předmět, zbraň
Short Sword			krátký meč		předmět,
Shuriken				šuriken			předmět, zbraň, vrhací hvězdice
Sickle				srp			předmět, zbraň
Sigil				Sigil; 			sféra, Nikoliv Pečeť! Nejdůležitější město světa Planescape 
Singing				zpěv; 			dovednost
Single class			jednotné povolání
Skill				schopnost
Skillpoint				dovednostní bod		je-li jasné, o čem se mluví, je možné vynechat první slovo
Sling				prak			předmět, zbraň
Sling bullet			střela do praku		předmět,
Sling Stone			kámen do praku		předmět,
Slot				(dovednostní) pozice	každá dovednost stojí určité množství pozic, než si jí postava osvojí
Small shield			malý štít			předmět,
Sorcerer 				čaroděj			povolání, zvláštní typ kouzelníka, nepoužívá knihu kouzel
Sorceror				viz „Sorcerer“
Spear				kopí			předmět,
Special Attak			zvláštní útok
Special Defense			zvláštní obrana
Specific Encounter		specifické setkání
Spelljamer (svět)			Spelljamer		jeden z oficiálních herních světů, psát kapitálkami
Spelljamer (věc)			čaroloď			plavidlo provádějící spelljamming - čaroplavbu
Spelljaming			čaroplavba		způsob přesunu mezi sférami; viz. Spelljammer
Spell imunity			imunita před kouzly
Spell level			úroveň kouzla
Spellcraft				znalost kouzel; 		dovednost
Spetum				sponton			předmět, tyčová zbraň
Sphere				sféra			magie, sféra kněžské magie
Splint mail			pásová lorika		předmět, typ zbroje
Spyglass				dalekohled		předmět,
Staff				hůl			předmět, magická hůl
Staff Sling			tyčový prak		předmět,
Stiletto				stilet			předmět, zbraň
Stinkpots				smrduté nádoby		předmět,
STR				SIL 			síla
Stonemasonry			kamenictví; 		dovednost
Strength				síla, 			základní vlastnost
Studded leather armor		pokovaná kožená zbroj	předmět,
Summoning			přivolávání		magie, škola magie
Summoning (sphere)		přivolávací		magie, sféra magie
Sun (sphere)			sluneční			magie, sféra magie
Surcoat				kabát			předmět
Surprise				překvapení 		překvapení v boji
Surprise Roll			hod na překvapení
Survival				schopnost přežít; 		dovednost
Swimming			plavání; 			dovednost
Sword 				meč			předmět, zbraň
System shock			systémový šok		hod prováděný při nějakém silném tělesném šoku (zkamenění, přeměna)

T

Tabard				tabard			předmět
Tetsubo				tetsubo			předmět, tyčová zbraň
THAC0				THAC0, 		jinými slovy útočné číslo. Hlavně to ale jako útočné číslo nepřekládejte.
Thief				zloděj; 			povolání
Thieve’s Picks			zlodějské náčiní		předmět,
Throwing				vrhání; 			dovednost
Throwing Axe			vrhací sekera		předmět, zbraň
Throwing Star			vrhací hvězdice		předmět, zbraň
Tightrope walking			provazochodectví; 	dovednost
To-Hit number			číslo k zásahu		po provedení všech výpočtů určuje, kolik musí hráč hodit k zásahu.  
Nezaměňujte s THAC0!
Tracking				stopování; 		dovednost
Transmuter			přetvářeč; 		povolání, specializovaný mág
Trident				trojzubec		předmět, zbraň
True neutral			absolutně neutrální	přesvědčení
Tumbling				akrobacie; 		dovednost
Tunic				tunika			předmět
Turn				směna			časová jednotka odpovídající deseti minutám
Turning undead			odvracení nemrtvých	kněžská schopnost zahánět nemrtvé
Two-Handed Sword		obouruční meč		předmět, zbraň

U

Upper planes			vyšší sféry		sféra

V

V				V, 			magie, verbální (slovní) složka
Ventriloquism			břichomluva; 		dovednost
Voulge				lochaberská sekera	předmět,  tyčová zbraň

W

Wand				hůlka			předmět, magická hůlka
Wandering Encounter		náhodné setkání
War Hammer			válečné kladivo		předmět, zbraň
Warrior				válečník; 		povolání, třída povolání kam patří např. bojovník a paladin
Weapon grandmastery		zbraňové velmistrovství
Weapon expertize			zbraňová expertíza
Weapon mastery			zbraňové mistrovství
Weapon proeficency		zbraňová dovednost
Weapon specialization		zbraňová specializace
Weaponsmithing			kování zbraní; 		dovednost
Weather	 (sphere)			počasí			magie, sféra magie
Weather sense			cit pro počasí; 		dovednost
Weawing				tkaní; 			dovednost
Whip				bič			předmět, zbraň
Wild mage			divoký mág; 		povolání, druh mága
Wild magic			divoká magie		magie, zvláštní, nepředvídatelný druh magie. Dělá si, co chce.
WIS				MDR; 			moudrost
Wisdom				moudrost; 		základní vlastnost
Wizard				kouzelník; 		povolání, třída povolání, kam patří např. mág
Wizard spells			kouzelnická kouzla
WP				zbraňová dovednost	(zkratku nepoužívat)
Wrestling				zápas

X

XP				Zk; 			zkušenostní body

Y

Ysgard				Ysgard; 			sféra

