Rohatý

Běs
36 Sudba

6

Charakteristika

zejména boj zblízka proti veškerým bytostem, létání, ohnivá magie, jednání s lidmi, vedení lidí a
nadpřirozených tvorů v boji

Hranice:
Tělo
Duše
Vliv

12
7
10

Zvláštní schopnosti:

Oživlá hora

Plamenná zbroj

- bytost se smí vyčerpat proti tělesné
akci, i když se nebránila.

- ochranný předmět proti vodní
a větrné magii, sleva 2.

Žhavé ostří

Ve zbroji jako v kůži
- Nošení zbroje má o 1 menší naložení.

Nervy z oceli
- sleva 2 proti zastrašování a psychickému nátlaku.

Nezastavitelný

- rychlý dotykový tělesný jed
(těžké popáleniny/bolest)

Bystré smysly
- (čich na zabijáky,
vycítění vodní magie)
- mimořádné ostré smysly.

5 Sudba

- (když někdo poruší jemu dané slovo).

Prastarý

Talenty krvavého běsa

- Přináší vždy plnou sudbu.
- Může provádět kruté manévry.

- mistr v boji zblízka, zběhlost po
prolití krve.

Válečný tanečník

- pokud čelí z blízka více než jednomu tvorovi, může použít jednou
navíc manévr obrana zdarma.

Masakr
- může provést libovolný počet
manévrů.

Rodová zbraň

Zranitelnost

- (sekyra).
- obrana zdarma.

- (chlad, led, voda, vodní magie)
- útoky tohoto typu jsou zároveň
nepřesné, chabé a hloupé.

Tělo
Duše
Vliv

- (ublíží-li člověku, který neprolil krev).
- při splnění podmínky nesmí používat
manévry do soumraku nebo úsvitu.

4
2
3

Zvláštní schopnosti: Vůdce skupiny

Boj ve skupině
- výhoda 2 při přesile 2:1.

Rozumný

1-3

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

Hranice:

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

- (řev)
- zdarma rozsáhle.

Vrrk

Charakteristika

Talenty malé šelmy

Ztělesněná zkáza

Neschopnost

Zvířata

Vlk

Zvířata

6 Sudba
Tělo 5
Duše 4
3
Vliv

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

Vrrk

Zvířata

Hranice:

- rozsáhle při snižování ohrožení členů skupiny.

Rozumný

Charakteristika

2-4

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

Zvláštní schopnosti:

6 Sudba

Charakteristika

Hranice:
Tělo
Duše
Vliv

5
4
3

2-4

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

Zvláštní schopnosti:
Boj ve skupině
- výhoda 2 při přesile 2:1.

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

Boj ve skupině
- při boji s přesilou získá výhodu o velikosti 2.

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

