Zaříkávač

Válečník (Bojovník+Kejklíř)

Učenost (Duše)

Jízdní boj zblízka (Tělo)

» vzdělání, čtení a psaní, cizí jazyky, znalost starých jazyků a
písem, cestovatelské znalosti, čtení map a místopis, historie a
pověsti, pověry a přísloví, hádanky a hry

» využívání jízdního zvířete, netvora nebo vozu k boji (údery
kopyt, kousání, nájezd na soupeře, cval podél řady nepřátel)

Znalost nadpřirozena (Duše)
» okultní a náboženské vědomosti, orientace v různých
náboženstvích a systémech magie, obecná znalost
kouzelnických rituálů a prastarých jazyků, náboženských
symbolů, obřadů a obětin, obecná znalost ochranných obrazců,
rozpoznání nadpřirozena, nacházení magických zřídel a
svatyní a míst výskytu nadpřirozených sil, obecná znalost
nadpřirozených bytostí a odhad jejich síly, zkazky o jejich
zvycích a chování
» výroba rituálních předmětů (např. přívěšek náboženského
řádu, kouzelnická hůl), vkládání magické síly do nich, lámání
rituálních předmětů
Ošetřování lidské duše (Duše)
» ošetřování duše lidí, rozeznávání duševních chorob,
nacházení příčin nemocí, duševních útrap a odhalení známek
šoku, zklidnění, dodání naděje, vytržení z letargie, léčba
duševních chorob a ztráty duševních schopností, podávání
odvarů
Vůle (Duše)
» síla vůle, psychická odolnost, nezlomnost a nepoddajnost
Zaříkání (Vliv)
» prokletí (vyvolá ochromení nebo jiné omezení), požehnání
(zajistí posílení nebo jiné ulehčení) působící na lidi nebo
zvířata
» lámání prokletí a požehnání
» zaklínání míst a věcí ochranným obrazcem pro Zaříkání
(Znakem Oka), znalost a lámání ochranných obrazců pro
Zaříkání
Vyjednávání s nadpřirozenem (Vliv)
» přilákání rozumných nadpřirozených bytostí, přivolání
bytosti v místě či okolí se vyskytující, přesvědčování
rozumných nadpřirozených bytostí, argumentace a
slovíčkaření, odhad motivací a úmyslů, přímé ovlivňování
názorů, křížové výslechy, hovory vedené v hádankách či s
posunutým významem

» udržení jízdní formace či rozestupu
Kovářství (Tělo)
» práce se železem, okování kopyt, výroba a opravy železných
nástrojů, základy zbrojířství, opravy poškozených zbrojí a
zbraní
Válečnické znalosti (Duše)
» organizace, plánování bitev, nalezení či úprava vhodného
bojiště, bitevní taktika, orientace v bitvě
» odhad cílů a postupu nepřátelské strany, odhad oddílů, jejich
vlastností, dovedností, morálky, zkušeností, výzbroje, výcviku
» znalost a odhad válečných strojů, jejich konstrukce a
používání
» znalost etikety, heraldika, zvyklosti a práva
Jednání s vyšší společností (Vliv)
» diplomacie a jednání způsoby vyšší společnosti,
přesvědčování a přímé ovlivňování názorů a pocitů šlechticů a
boháčů, navazování známostí mezi smetánkou, udržování si
dobrého jména, vychvalování svých panství a titulů, odhad
motivací a cílů vysoce postavených osob
» zastrašování, vyjednávání a ovlivňování pocitů z pozice
vysokého postavení, pohrůžky upadnutím v nemilost či
zatčením, získávání popularity a slávy štědrostí a velkorysostí
Působení ve vyšší společnosti (vyhrazená, Vliv)
» budování a používání sítí ve vyšší společnosti, využívání
kontaktů k přístupu na jinak uzavřená místa a k jinak
nedosažitelným osobám nebo informacím, ovlivňování soudů
» zjišťování informací prostřednictvím panošů, heroldů,
pobočníků a manželek šlechticů, dvorních dam, panských či
vladařských úředníků, a šíření informací mezi nimi
» vyvíjení nátlaku pomocí mocných spojenců, využívání přízně
vojenských velitelů, rychtářů, kastelánů, šlechticů, soudců a
dalších vlivných osob, prosazování nebo ohýbání práva
Vedení lidí v boji (Vliv)
» velení lidem v bojových situacích, upevňování oddanosti a
morálky, vydávání rozkazů, udržení sestavy a dohodnutého
plánu
» získávání a výcvik vojáků, verbování, přesvědčování lidí k
boji, výcvik v souhře a disciplíně

Mastičkář

Kejklíř

Odolnost a výdrž (Tělo)

Běžný vrh (Tělo)

» odolávání strastem, zimě, žáru, hladu, žízni, nemocem,
otravám, popáleninám, poleptání, bolesti, alkoholu, jedům
a omamným látkám

» vrhání malými předměty a zbraněmi (od nože až po
oštěp) a metání kamenů prakem proti běžným
protivníkům (zejména lidem a zvířatům), zručnost s
vrhacími zbraněmi, vrh na terč, žonglování

Ošetřování lidského těla (Duše)
» nacházení příčin a projevů nemocí, postřehnutí známek
působení jedů a omamných látek, ohledávání mrtvol
» léčení lidského těla, zranění, nemocí a otrav, napravování
kostí, oživovací zákroky, péče o nemocné, podávání mastí,
znalost dávkování a vedlejších účinků

Pohyblivost (Tělo)
» akrobacie, běh, sprint, mrštnost, skoky a pády, úhyby,
šplh a lezení, rovnováha, protahování se úzkými otvory,
pohyb ve městě, jízda na koni či voze, držení se v sedle
Triky a kejkle (Duše)

» mučení, vypalování cejchů, udržování při životě či vědomí

» triky s drobnými předměty, falešná hra

» lazebnictví, trhání zubů, stříhání a holení, tetování, braní
lidských trofejí, sběr skalpů, uší apod., výroba paruk

» prošacování, ukrývání a odhalování věcí na těle nebo v
oděvu, kapsářství

Masti a běžné jedy (Duše)

» práce s provazy, spoutání, vykroucení se z pout, znalost
uzlů, výroba provazových překážek, mostů, žebříků

» mastičkářské znalosti, obecný odhad všech lektvarů a
jedů, odhad vlastností a účinků běžného jedu či masti podle
zbarvení, čichem nebo chutí, zjišťování nebo maskování
přítomnosti libolného jedu v jídle či nápoji

Orientace ve městě (Duše)
» znalost zákonitostí prostředí města, odhad správného
směru, vyhýbání se nebezpečným místům a jevům

» obecná znalost kovů a kamenů, bylinkářství, tělesných
šťáv a částí těl, výroba mastí, léků, dlah a přípravků k
otupení bolesti, pomáhajících s uzdravováním těla lidí a
zvířat

» ukrývání či odhalování osobu nebo předmětů ve městě,
nenápadnost, zmizení v davu, tichý pohyb ve městě, plížení,
sledování

» výroba a podávání běžných jedů působících na lidi a
zvířata

» taktika boje z dálky ve městě, volba vhodného místa,
vyčkávání a setrvání ve vybrané pozici

» výroba a podávání běžných protijedů, látek potlačujících
účinky otravy běžným jedem
Znalost lidí (Duše)

Charisma (Vliv)
» svádění, vyvolávání soucitu či dojetí, radosti a smíchu,
smutku, lásky či nenávisti u lidí

» odhad vlastností a dovedností běžných lidí, znalost
lidských druhů, ras, typů a povah, znalost chování, obecný
odhad neobvyklých lidí

» využívání lidské povahy, přilákání, přivolání lidí v místě či
okolí se vyskytujících

Vyjednávání s lidmi (Vliv)

» ukrývání vlastní totožnosti, převleky, přestrojování se,
líčení a masky, napodobování cizího hlasu a mimiky

» vyjednávání s lidmi, odhad motivací a názorů,
přesvědčování, argumentace, slovíčkaření, přímé
ovlivňování názorů, křížové výslechy

Převleky a předstírání (Vliv)

Umění (Vliv)
» hra na hudební nástroje, zpěv, přednes, tanec, herectví,
verše, malování, sochařství, pobavení či citové pohnutí
publika

Bojovník

Lovec

Běžný boj zblízka (Tělo)

Běžná střelba (Tělo)

» boj zblízka se zbraní i beze zbraně proti běžným protivníkům
(zejména lidem a zvířatům), útoky, finty, obrany, kryty

» používání střelných zbraní od krátkého luku až po kuši proti
běžným protivníkům (zejména lidem a zvířatům), střelba na
terč, zručnost ve střelbě

» využívání zbraní a zbrojí, rozbíjení věcí, dveří apod.
zbraněmi, sekání lan, krytí se štítem před šípy
» triky se zbraněmi (například vyhazování a chytání zbraně,
rozsekávání šátků ve vzduchu, chytání hozených věnců na
kopí)
Síla (Tělo)
» hrubá síla, vyrážení dveří, zdvihání břemen, tlačení, tažení a
držení silou
Bojovnické znalosti (Duše)
» bájesloví, znalost legend o slavných bitvách, zbraních a
válečnících
» znalost výzbroje, odhad druhu, kvality, ceny a nemagických
schopností zbraně či zbroje, povědomí o výrobních postupech
» bojová taktika, schopnost orientace, manévrování a zaujetí
výhodného postavení v bitce, příprava, provedení či odhalení
léčky, držení formace
Sebedůvěra (Vliv)
» chvástání, vychvalování svých činů a schopností, získávání
úcty a obdivu lidí, oceňování a ostouzení, umění pochválit či
pohanět cizí výzbroj či bojové schopnosti, zastrašování lidí,
zlomení morálky, zahnání na útěk

Cestování (Tělo)
» pohyb v divočině -v pralese, v džungli, bažině, sněhu, brodění
» pohyb ve vodě, plavání a potápění, řízení loděk a vorů,
pádlování
» vytrvalost, dlouhé pochody
Orientace v divočině (Duše)
» znalost zákonitostí prostředí divočiny, odhad správného
směru, vyhýbání se nebezpečným místům a jevům
» ukrývání a odhalování osob a předmětů v divočině, tichý
pohyb v divočině, stopování a matení stop
» taktika boje z dálky v divočině, volba vhodného místa,
vyčkávání a setrvání ve vybrané pozici
Tábornictví (Duše)
» zálesáctví, táboření, práce s ohněm, stavba stanů a
přístřešků, vaření
» výroba primitivních nástrojů (například pochodní, šípů,
pazourků a oštěpů, jednoduchého oblečení z kůže, kostěných
šperků)
» hledání potravy v divočině (například hledání vody, sběr hub,
plodů, bylin, drobných živočichů a vajec)
» výroba, líčení, nalézání a zneškodňování jednoduchých pastí
(například smyčky, oka, padající stromy a kameny), odhad
jejich vlastností a zamýšleného účinku, kladení návnad na
zvířata, příprava tenat na ptáky, vrší na ryby
Lovecké znalosti (Duše)
» zpracování zvířecí kořisti, braní zvířecích trofejí, znalost trhů
s masem, kožešinami a trofejemi a jejich cen
» znalost zvířat, rozeznávání nepřirozeného chování, odhad
charakteristiky a hranic zvířat
Ovlivňování zvířat (Vliv)
» odhad pocitů a úmyslů zvířat, ovlivňování jejich pocitů (od
laskavosti až po přísnost), vyvolání pocitů (od klidu až po
paniku), získání si důvěry
» zastrašování zvířat, zlomení sebedůvěry, zahnání na útěk,
získání respektu
» vábení, napodobování hlasů zvířat, přilákání, přivolání zvířat
v místě či okolí se vyskytujících
» ochočení, krocení, cvičení zvířat k následování povelů,
» velení zvířatům, ovládnutí ochočených zvířat
prostřednictvím jednoduchých povelů, využívání zvířat ke
stopování a jiným činnostem

Hraničář (Bojovník + Lovec)

Lupič (Kejklíř + Mastičkář)

Boj proti netvorům (Tělo)

Vzdušná akrobacie (vyhrazené, Tělo)

» využívání slabin netvorů, schopnost zasadit jim vážné,
vyřazující či smrtící zranění zblízka i z dálky, předvídání útoků
a pohybů netvorů

» akrobatické a kaskadérské kousky, rychlé přesuny ve
výškách, přeskakování mezi střechami, věžemi, pády z velkých
výšek

Hraničářské znalosti (Duše)

» šplhání po stropech a hladkých stěnách, dlouhé číhání na
nepřítele na zdi či na stropě

» znalost netvorů, jejich zvláštností a chování, odhad jejich
dovedností a hranic
» odhad, získání a úprava trofejí a cenných částí či substancí z
těl netvorů
Tesařina (Duše)
» práce se dřevem, znalost dřev, nástrojů a postupů, použití
klihů, lepidel a mořidel

» využívání dovedností postavy při visu za jednu ruku či
hlavou dolů za nohy
Mechanismy (Duše)
» znalost mechanismů, rozpoznávání typu, případně i výrobce
mechanismu, zámku či pasti, odhad mechanických pastí,
rozpoznání účelu složitých strojů jako hodinových strojů,
pump, mlýnů, hamrů, padacích mostů a mříží apod.

» výroba a opravy střelných zbraní, dřevěných staveb, příkopů,
záseků, palisád, zátarasů, vozů, saní, povozů a plavidel

» práce s mechanismy, výroba, používání a opravy složitých
strojů

Ovlivňování netvorů (Vliv)

» otevírání a uzamykání zámků s pomocí šperháků a paklíčů,
vyháčkování petlic

» odhad pocitů a úmyslů netvorů, ovlivňování jejich pocitů (od
laskavosti až po přísnost), vyvolání pocitů (od klidu až po
paniku), získání si důvěry
» zastrašování netvorů, zlomení sebedůvěry, zahnání na útěk,
získání respektu

» výroba, líčení, nalézání a zneškodňování mechanických pastí
(propadla, nastražené čepele, poplašné zvonce, šipky z otvorů
ve zdech, …)
Padělatelství (Duše)

»»vábení, napodobování hlasů netvorů, přilákání, přivolání
netvorů v místě či okolí se vyskytujících

» znalost padělků, odhad pravosti nemagických předmětů
(mincí, cenností, uměleckých děl aj.)

Vedení primitivních netvorů (vyhrazené, Vliv)

» napodobování písma, výroba falešných předmětů
(dokumentů, pečetí aj.), penězokazectví

» ochočení, krocení, cvičení primitivních netvorů k následování
povelů
» velení primitivním netvorům, ovládnutí ochočených
primitivních netvorů prostřednictvím jednoduchých povelů,
využívání k jízdě, letu, stopování a jiným činnostem

Výroba kontaktních jedů (vyhrazené, Duše)
» výroba kontaktních jedů působících po kontaktu s krví či
jinými tělesnými šťávami oběti
» výroba protijedů na kontaktní jedy
» znalost a odhad kontaktních jedů, jejich vlastností, dávkování
a vedlejších účinků
Použití kontaktních jedů (Duše)
» líčení a maskování kontaktních jedů, nanášení na čepele,
hroty či ostny
Nektary (vyhrazené, Duše)
» výroba nektarů pomáhajících s uzdravováním lidského Vlivu
Působení v měšťanstvu a sedláctvu (Vliv)
» budování a používání sítí v měšťanstvu a sedláctvu, získávání
obchodních a politických výhod prostřednictvím partnerů,
uzavírání a přerušování obchodních dohod, získávání zboží,
zajišťování monopolů, blokád, bojkotů
» získávání informací od měšťanů a jejich sluhů, řemeslníků a
jejich pomocníků, sedláků a jejich podruhů, čeledínů a učňů,
obchodních příručích, kupců a jejich průvodců
» vyvíjení nátlaku prostřednictvím bohatých spojenců,
využívání přízně vlivných měšťanů a důležitých sedláků,
radních, konšelů, hlav cechů a zámožných obchodníků

Vědmák (Bojovník + Mastičkář)

Alchymista (Mastičkář + Zaříkávač)

Boj zblízka proti neživým (Tělo)

Alchymické znalosti (Duše)

» využívání slabin neživých, schopnost zasadit jim vážné,
vyřazující či smrtící zranění, předvídání útoků a pohybů
neživých

» alchymická teorie, znalost surovin, legendy o artefaktech,
luštění symbolů a jinotajů v alchymických receptech

Vědmácké znalosti (Duše)
» znalost zvláštností a chování neživých, odhad jejich hranic
» odhad, získání a úprava cenných částí a látek

» získávání Surovin, hledání a rozpoznávání čarovných bylin a
magických kovů z neobvyklých míst, tělesných šťáv a částí těl
nadpřirozených bytostí, jejich zpracování do magických
ingrediencí, lučba, žíhání, destilování, rituály a zaříkávání

Znamení (vyhrazené, Vliv)

» rozpoznání elixírů a magických artefaktů, odhad jejich
vlastností a zvláštních schopností

» prokletí, ochromení, oslabení či odvracení neživých s pomocí
znamení Isa

Výroba třaskavin, žíravin a plynných jedů (vyhrazené,
Duše)

Ovlivňování neživých (vyhrazené, Vliv)

» výroba třaskavin, hořlavých a výbušných směsí

» zastrašování neživých, zjednání si respektu, zahnání na útěk,
či naopak jejich přivábení a přilákání, využívání jejich potřeb a
tužeb

» výroba žíravin a výrobků z nich
» výroba plynných jedů působících po vdechnutí
» výroba protijedů na plynné jedy
Používání třaskavin, žíravin a plynných jedů (Duše)
» líčení a maskování třaskavin, načasování výbuchu, tvorba
ohňostrojů, vrhání granátů, odpalování rachejtlí
» líčení žíravin a zacházení s leptavými látkami
» použití plynných jedů, vypouštění a vrhání nádob s plynem v
různých podmínkách
Výroba elixírů (vyhrazené, Duše)
» příprava elixírů -nápojů zlepšujících schopnost provést akci
či umožňujících provést jinak nemožné akce
Umělý život (vyhrazené, Vliv)
» vytváření a vyvolávání oživených, schopnost vdechnout
umělý život neživým věcem (například hliněnému golemovi,
kovové soše, mrtvému tělu atd.)
» lámání oživovací magie, vypínání golemů a přebírání
kontroly nad oživenými, ovládnutí kontrolovaných oživených
povely
Používání elixírů (podle prováděné akce)
» provádění akcí dodaných elixíry

Mág (Zaříkávač + Kejklíř)

Čaroděj (Zaříkávač + Bojovník)

Magie iluzí (vyhrazené, Duše)

Magie ohně (vyhrazené, Duše)

» vytváření přeludů a iluzí, falešného obrazu, zvuku, vůní a
chutí, dodání lesku či aury, napodobení vzhledu, potlačování
obrazů, zvuků, chutí a vůní

» vycítění ohně, ovládání plamenů a dýmu, zapálení a zhašení
ohně, vrhání blesků, ohnivých koulí, plivání ohnivých slin,
světlo, žár, dým, změny barvy, tvaru, jasu plamene, vytváření
obrazů a vzkazů z plamene či dýmu, odklánění plamenů,
odolávání ohni a žáru

» rozpoznávání, odhadování a lámání kouzel Magie iluzí
Magie mysli (vyhrazené, Vliv)
» rozpoznávání a změny pocitů lidí, probuzení touhy,
zvědavosti, potlačení zájmu, čtení myšlenek, promluvy beze
slov, sesílání vizí a obrazů, nahlížení do paměti, užívání cizích
smyslů prostřednictvím kouzel
» rozpoznávání, odhadování a lámání kouzel Magie mysli
Jednání s duchovenstvem a vzdělanci (Vliv)
» diskutování s duchovními a vzdělanci, navazování známostí
mezi kouzelníky nebo církevními hodnostáři, ohromování
svým uměním či osvícenosti a šíření pověsti o nich
» dělení se o vědomosti se spojenci, pohrůžky vyloučením ze
společenství nebo obviněním z kacířství
» vedení vyšších obřadů a ceremonií
Působení mezi duchovenstvem a vzdělanci (vyhrazené,
Vliv)
» budování a používání sítí kouzelníků, duchovních nebo
církevních hodnostářů, získávání tajných a zakázaných
magických či náboženských předmětů
» zjišťování informací od učedníků, noviců, mladých kněží
nebo kouzelníků a od jejich pánů či nadřízených
» vyvíjení nátlaku prostřednictvím mocných spojenců,
využívání přízně představených univerzit, kouzelnických gild
či náboženských řádů

» rozpoznávání, odhadování a lámání kouzel Magie ohně
Magie větru (vyhrazené, Duše)
» ovládání vzduchu, rozfoukání a utišení větru, zvíření prachu,
rozehnání mlhy a kouře, unášení slov, údery větrem,
pohybování s předměty na dálku, létání
» rozpoznávání, odhadování a lámání kouzel Magie větru

