Zvířata

Medvěd

7 Sudba

Charakteristika

Tělo
Duše
Vliv

2-4

zejména běh, stopování po
čichu, boj zblízka proti lidem
a zvířatům, zastrašování lidí
a zvířat, nenápadnost a tichý
pohyb v divočině

Hranice:
6
2
4

Vlk

Zvířata

5 Sudba
Hranice:
Tělo
Duše
Vliv

4
2
3

Charakteristika

zejména běh, stopování po
čichu, boj zblízka proti lidem
a zvířatům, zastrašování lidí
a zvířat, nenápadnost a tichý
pohyb v divočině

Zvláštní schopnosti:

Zvláštní schopnosti: Vůdce skupiny

Talenty velké šelmy

Talenty malé šelmy

- mistr při obraně svých mláďat
a je-li rozzuřený nebo vyhladovělý.

- zběhlost při obraně svých
mláďat a je-li vyhladovělý.

Přirozené zbraně (tlapy)

Boj ve skupině

- krátká drtivá (mocně zdarma).

- výhoda 2 při přesile 2:1.

Zvířata

Vrrk

6 Sudba

Charakteristika

Hranice:
Tělo
Duše
Vliv

5
4
3

zejména běh, stopování po
čichu, boj zblízka proti lidem
a zvířatům, zastrašování lidí
a zvířat, nenápadnost a tichý
pohyb v divočině

8 Sudba
Hranice:
Tělo
Duše
Vliv

- rozsáhle při snižování ohrožení členů skupiny.

Člen skupiny
- mohou použít manévr
obrana na útoky vedené
proti vůdci skupiny.

Čarodějnice

Lidé

2-4

1-3

6
2
4

Charakteristika

2-4

zejména dovednosti mastičkáře,
zaříkávače, ovlivňování pocitů,
příprava omamných látek
a magie mysli

Zvláštní schopnosti:

Zvláštní schopnosti: Modlitby a uřknutí

Boj ve skupině

Talenty uražené
pýchy

- výhoda 2 při přesile 2:1.

Nelidská rychlost
- rychle zdarma, jedenkrát
za kolo obrana navíc.

- mistr, pokud se mstí za
to, že byla podvedena
nebo uražena.

- dlouhodobé zaříkání
(aktivace: 1 Vliv),
- věčná kletba
(aktivace: 3 Vlivy).

Lidé

Černokněžník

10 Sudba

Charakteristika

Tělo
Duše
Vliv

3-5

dovednosti zaříkávače, kejklíře,
bojovníka, čaroděje a mága

Hranice:
5
8
7

Zvláštní schopnosti:

Čarovné stráže
- dokáže začarovat chytrého
Triumfální příchod
strážce do magického obrazce
- přinese plnou hodnotu své sud- (aktivace: 1 Duše),
by, když se objeví na scéně.
- věčný strážce
Síla vichřice / Dračí dech
(aktivace: 3 Duše).
- dokáže zabíjet pomocí magie
(aktivace 1 Duše).

Rytíř

Lidé

7 Sudba
Hranice:
Tělo
Duše
Vliv

5
4
6

Charakteristika

2-4

Zvláštní schopnosti: Nezranitelnost
- mistr při obraně cti, víry
nebo zájmů panovníka

Vůdce skupiny

5 Sudba

- (podplácení, zastrašování)
- útoky jsou vždy nepřesné,
chabé i hloupé.

Cit pro zbraň

- nadání (2 manévry) při boji
- rozsáhle při snižování ohrose zvolenou zbraní
žení členů skupiny.

Charakteristika

Tělo
Duše
Vliv

1-3

zejména dovednosti lovce,
kejklíře a zastrašování vůči
zjevně slabším soupeřům

Hranice:
4
4
2

Zvláštní schopnosti:
Lesní přízrak
- dokáže se skrýt, schovat
nebo setřást pronásledovatele i tam,
kde není vhodný úkryt.
(aktivace: 1 Vliv)

Skřet

Lidé

zejména dovednosti bojovníka,
kejklíře a válečníka

Talenty fanatika

Lapka

Lidé

5 Sudba
Hranice:
Tělo
Duše
Vliv

3
4
2

Charakteristika

1-3

zejména dovednosti lovce, pěší
i jízní boj zblízka i zdálky proti
lidem a zvířatům, skřetí náčelníci
a šamani také dovednosti mastičkáře a zaříkávače

Zvláštní schopnosti:
Noční oči
- Dokáže vidět ve tmě.

Mučitel
- dokáže udělit jizvu jakémukoliv předmětu, který použije jako nástroj k mučení.

Skurut

Lidé

6 Sudba

Charakteristika

Tělo
Duše
Vliv

2-4

zejména dovednosti lovce
a bojovníka

Hranice:
5
3
3

Zlobr

Lidé

8 Sudba

Charakteristika

zejména dovednosti bojovníka a
lovce, kromě střelby

Hranice:
Tělo
Duše
Vliv

7
3
4

Zvláštní schopnosti: Gladiátor

Zvláštní schopnosti: Neschopnost

Noční oči

Ztělesněná zkáza

- zběhlost v pěším boji
jakoukoliv zbraní proti
zvířatům a lidem.

- dokáže vidět ve tmě.

Silák
- zběhlost v činnostech
vyžadujících hrubou sílu.

3-5

- ostré slunce,
- nesmí používat manévry.

- rozsáhle zdarma na cíle poPádný úder
blíž sebe při použití uvedené zbraně. (dlouhá drtivá) - proti jeho úderům poskytuje zbroj o 1 nižší slevu.

Železná kůže

- sleva na vyčerpání 2.

Nemrtví a
oživení

Duch

7 Sudba
Hranice:
Tělo
Duše
Vliv

6
6
4

Charakteristika

Nemrtví a
oživení

2-4

zejména zastrašování lidí a zvířat,
jednání s lidmi a zvířaty, ovlivňování pocitů, učenost, prokletí a
požehnání, magie větru a iluzí

Golem

7 Sudba
Hranice:
Tělo
Duše
Vliv

6
3
5

Charakteristika

3-5

jedna či dvě dovednosti podle volby tvůrce golema, nejčastěji hrubá síla, pěší boj proti lidem a zvířatům či zastrašování lidí a zvířat

Zvláštní schopnosti:

Zvláštní schopnosti:

Kamenná kůže

Vzdušný vír

Oživlá hora

- sleva na vyčerpání 3.

- rozsáhle zdarma.

Nezranitelnost
- tělesné akce (vyj. stříbra)
- útoky jsou vždy nepřesné,
chabé i hloupé.

- Bytost se smí vyčerpat vůči Pádný úder
každé tělesné akci mířené
- proti jeho úderům poskyproti ní i pokud se nebránila. tuje zbroj o 1 nižší slevu.

Přirozené zbraně
- pěsti - středí drtivá.

