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Poznámka autorů: Toto je prvotní betaverze rozšíření válečníka pro vyšší úrovně. Obsahuje
již zapracované zpětné vazby našeho týmu. Teď bychom však chtěli poprosit celou naši
komunitu o pomoc, abychom našli všechny šotky a případně zapracovali Vaše návrhy, které
ty naše mohou dalece překonat. Hlídka je hra vybudovaná komunitou pro komunitu a
budeme rádi pokud to tak bude i do budoucna.
Zvláštní schopnosti: Volných schopností by mělo být ve finální verzi 12, pro každou
specializaci pak 8. V betě se toto číslo může (ale nemusí) lišit. V případě většího množství
schopností pak nejslabší kandidáty vyřadíme.
Kam posílat zpětnou vazbu, připomínky a nápady na vylepšení?
ppp@dracihlidka.cz
Datum aktualizace: 12.09.2022
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÁLEČNÍK
Každý válečník se na svých cestách za dobrodružstvím dostál do mnoha nebezpečných
situací. Díky svému umu, štěstí, přízni bohů, či všemu dohromady, dokázal přežit nespočet
krutých bojů. To ho zocelilo a dalo mu možnost dokonale poznat své protivníky. Díky tomu
se stává smrtící hrozbou, která stojí vždy “na hrotu kopí”. V první linii pak neúprosně drtí
nepřítele a velí ostatním. Jsou to právě oni, kdo mnohdy rozhoduje o výsledku boje a tím i
osudu celé družiny.

Pokročilé schopnosti válečníka
Jakmile válečník dosáhne šesté úrovně, stává se z neohrabaného rváče vytříbený bojovník,
který začíná skutečně rozumět tajemstvím a principům válečného řemesla. Díky tomu se
zvýší množství triků, které je schopen se naučit. Zároveň může dokonale ovládnout určitý
druh zbraní nebo způsob boje, což ještě více posílí jeho bojové schopnosti.

TOVARYŠ CECHU VÁLEČNÍKŮ
Od 6. úrovně (včetně) se může válečník automaticky naučit 2 triky za úroveň. Pro tuto
schopnost neplatí pravidlo zpětné opravy.

CESTY VÁLEČNÍKA
Od 6. úrovně a pak každou třetí úrovneň si válečník může vybrat jednu z následujících
bojových cest: Cesta meče, Cesta sekery, Cesta hole a kopí, Cesta kladiva a Cesta
strategie.
Jakmile si některou z nich vybereš, ovládneš ji na první stupeň a získáš tak bojový bonus u
něj uvedený. Pokud si danou cestu zvolíš opakovaně, zvýší se i tvůj stupeň jejího zvládnutí.
K předchozímu bonusu tak získáš ještě další.
Jestliže válečník ovládne všechny čtyři stupně dané cesty, stává se jejím mistrem. Získává
tak navíc bonus +1 pro první dva stupně dané cesty. Určitou výjimkou je v tomto Cesta
strategie, která má u sebe popsán vlastní mechanismus fungování.
Pokud Válečník bojuje dvěma zbraněmi najednou, může si započítat číselné bonusy
pouze za jednu z cest.
PŘÍKLAD: Ovládáš-li cestu sekery a meče a máš obě tyto zbraně v rukou, započítáš si v
dané chvíli jen bonusy za jednu z cest, dle vlastního uvážení.

CESTA MEČE
Válečník se na svých cestách zaměříl na používání všech druhů mečů, šavlí i kordů. Pečlivě
vyvážená, ostrá čepel s chráněným jílcem je univerzální zbraní, která je platná téměř v
jakékoliv situaci.
Nezávisle na způsobu držení meče může válečník v boji využít všechny lehké, střední
i těžké varianty této zbraně.
Cesta meče má následující stupně:

I. Stupeň - Hbitý kryt
Meč je rychlá a agilní zbraň. I masivní kus je pořád obratnější než jakákoliv sekera. S
pořádnou hlavicí na vyvážení čepele a někdy komplexní garniturou na ochranu ruky, je meč
vždy nejlepším přítelem v obraně.
Ovládnutím tohoto stupně Cesty meče získáš při boji s mečem, šavlí či kordem bonus +2 k
Obraně ubraně (OZ).

II. Stupeň - Adept Cesty meče
Kdo se věnuje prohlubování svého umění se zbraní, vždy nalezne nové způsoby jak
zefektivnit své útoky.
Ovládnutím tohoto stupně Cesty meče získáš při boji s mečem, šavlí či kordem bonus +2 k
Útoku.

III. Stupeň - Rychlá čepel
S dobře vyváženou zbraní je snadné obnovovat útoky či zastavovat ty, které minuly svůj cíl.
Ovládnutím tohoto stupně Cesty meče získáš při boji s mečem, šavlí či kordem + 1 útok za 2
kola.

IV. Stupeň - Krvavá čepel
Dlouhé ostří poskytuje mnoho plochy k působení poškození a válečník toho umí patřičně
využít. Tažené i tlačené řezy a seky či posílené bodání. Toto jsou jen jedny z mnoha
způsobů, jak využít smrtící potenciál meče.
Ovládnutím tohoto stupně Cesty meče získáš při boji s mečem, šavlí či kordem bonus +3 ke
Zranění, která zbraň protivníkovi způsobí.

Mistr cesty meče

Kdo ovládne všechny 4 stupně Cesty meče, stává se jejím mistrem. Získá tak bonus +1 do
Útoku a Obrany.
Zároveň tak získáš možnost naučit se speciální trik Mordýřský úder.

CESTA SEKERY
Mnoho válečníků dává přednost této prastaré zbrani mnoha podob. Někdy jde jen o původní
pracovní nástroj, lehce upravený pro válečné řemeslo. Jindy je to drobná vrhací sekerka,
pastýřská sekera na dlouhé násadě, nebo některé druhy kratších sudlic či halaparten. V
neposlední řadě k nim patří i různá dvoubřitá monstra, která tolik milují trpaslíci. Pro všechny
však platí, že jim hlava sekery na dřevěném toporu dává obrovskou pádnost a sílu. Zbraň
tak protivníka nedrtí, ale tne do něj. Mistr v jejím ovládání toho pak umí náležitě využít.
Nezávisle na způsobu držení sekery může válečník v boji využít všechny lehké,
střední i těžké varianty této zbraně.
Cesta sekery má následující stupně:

I. Stupeň - Drtivé ostří
Dobře vedený útok sekerou má svou razanci a sílu koncentrovanou v jedné linii ostří,. Toto
činí zásah mnohem ranivější. Důležité je přizpůsobit se tomu, že válečník neseká stojící
strom, ale vzdorujícího protivníka. Kdo však dokáže pádnost sekery zkrotit i ve víru boje, ten
bude působit děsivá zranění.
Ovládnutím tohoto stupně Cesty sekery získáš při boji s ní bonus +2 ke Zranění, která zbraň
protivníkovi způsobí.

II. Stupeň - Adept Cesty sekery
Zbraň, které se válečník tolik věnuje se stává prodloužením jeho paže. Její váha a pádnost
ho netíží, ale dodává jeho úderům sílu.
Ovládnutím tohoto stupně Cesty sekery získáš při boji tváři v tvář bonus +2 k Útoku.

III. Stupeň - Vířivé ostří
Noži lze obstojně vrhat. Stejně tak je možné zabít i kopím či oštěpy. Všechny tyto zbraně
mají na válečném poli své místo. Sekera stojí kdesi na pomezí. Její vrhání vyžaduje um a
působí trochu jako trik a předvádění se. Nese však velkou razanci a dokáže tak pomoci v
situacích nejvyšší nouze.
Ovládnutím tohoto stupně Cesty sekery získáš při vrhání sekerou bonus +3 k Útoku.

IV. Stupeň - Průrazné ostří
Na mnohé zbroji by si meč "vylámal zuby". Pro sekeru už totéž ale neplatí. A pokud přece
jen ano, stačí ji otočit a nechat skutečně působit jen váhu, za to na správném místě.
Pokud má soupeř kroužkovou nebo slabší, zbroj, může si válečník přičíst bonus +3 ke
svému Útoku.

Mistr cesty sekery
Kdo ovládne všechny 4 stupně Cesty sekery, stává se jejím mistrem. Získá tak bonus +2 ke
Zranění zbraně a +1 do Útoku.
Zároveň tak získáš možnost naučit se speciální trik Hákování.

CESTA KOPÍ A HOLE
Do této domény spadají nejen prosté hole, ale i ty zpevněné kováním. Stejně tak sem patří
oštěpy i kopí, dlouhé píky a některé složitější dřevcové zbraně. Všechny tyto zbraně mají na
bitevním poli svou neotřesitelnou pozici, ale často provází i všemožné poutníky a lapky. Už
od počátku věků navíc neslouží jen k obraně, ale také k lovu a válčení.
Nezávisle na způsobu držení kopí či hole může válečník v boji využít všechny lehké,
střední i těžké varianty této zbraně.
Cesta hole a kopí má tyto stupně:

I. Stupeň - Výhoda dosahu
Hůl i kopí jsou zbraně příliš dlouhé na to, aby se přenášely jinak, než přímo v ruce. Když
dojde k boji, přidají krok nebo dva navíc a získají další dosah. Není divu, že lze s kopím
bojovat velmi pohotově.
Ovládnutím tohoto stupně Cesty kopí a hole získáš při boji s nimi bonus +2 k Iniciativě.

II. Stupeň - Adept Cesty hole a kopí
Kdo cvičí své umění, stane se přesným v bodání či úderech a neztratí razanci ani na větší
vzdálenost .
Ovládnutím tohoto stupně Cesty kopí a hole získáš při boji tváři v tvář bonus +2 k Útoku.

III. Stupeň - Odstup

Jen hlupák nechá protivníka proklouznout za nebezpečný konec svojí dlouhé zbraně. Pokud
sotva dosáhne, bude se pokoušet o útok jen s vypětím všech sil.
Ovládnutím tohoto stupně Cesty kopí a hole získáš při boji tváři v tvář bonus +3 k Obraně.

IV. Stupeň - Přehmátnutí
Kdo dokáže zručně pracovat s dlouhým ratištěm dřevcových zbraní, dokáže rychle měnit cíle
a snadno obnovovat útoky.
Ovládnutím tohoto stupně Cesty kopí a hole získáš při boji tváři v tvář +1 útok za 2 kola
navíc.

Mistr cesty hole a kopí
Kdo ovládne všechny 4 stupně Cesty kopí a hole, stává se jejím mistrem. Získá tak bonus
+1 k Iniciativě i k Útoku.
Zároveň tak získáš možnost naučit se speciální trik Úchop za konec.

CESTA KLADIVA
Kladiva, palcáty, řemdihy či cepy, nebo jen prosté kyje či obušky, jako jejich primitivní
předchůdci. To vše jsou drtivé zbraně, které umí překonat ochranné odění protivníka a
pořádně s ním otřást. Tyto bojové prostředky uznávají drtivou hrubou sílu jako nejvyšší
ctnost. Proto se umí těm, kdož jimi vládnou, dokáží odměnit ničivým potenciálem, který
najde uplatnění bez ohledu na kvalitu zbroje protivníka.
Nezávisle na způsobu držení kladiva může válečník v boji využít všechny lehké,
střední i těžké varianty této zbraně.
Cesta kladiva má tyto stupně:

I. Stupeň - Zadunění
Uštědřit svému cíli pořádnou dunivou ránu vyžaduje dobré načasování. Kdo to však toto
zvládne, bude odměněn doslova zdrcujícími výsledky.
Pokud má soupeř kroužkovou či jinou silnější zbroj, může si válečník přičíst k Útoku bonus
+3.

II. Stupeň - Adept Cesty kladiva

S drtivými zbraněmi je důležité neplýtvat energii a nechat jejich váhu, aby pracovala pro
válečníka. Kdo toto zvládne, dokáže své protivníky notně překvapit svou hbitostí s tak těžkou
zbraní.
Ovládnutím tohoto stupně Cesty kladiva získáš při jeho použití v boji tváři v tvář bonus +2 k
Útoku.

III. Stupeň - Rozdrcení
Drtivá síla kladiv a palcátů působí zranění, která se jen tak rychle nezahojí. Je jen potřeba
nebát se a vložit do toho pořádnou sílu.
Ovládnutím tohoto stupně Cesty kladiva získáš při boji tváři v tvář bonus +3 ke Zranění,
která jim způsobíš.

IV. Stupeň - Otřesení
Zdrcující rány dokáží protivníka zranit i zabit. Skuteční mistři však dokáží využít jejich sílu i
jiným způsobem. Dobře provedený úder totiž dokáže protivníkem otřást natolik, že se z něj
stane jen bezbranná loutka. Je pak jen na tobě, zda z něj uděláš svého zajatce nebo rovnou
ukončíš jeho trápení.
Zasažený cíl musí uspět v záchraně proti pasti utržené zranění vs. Výdrž (ODO). Pokud
neuspěje, je otřesen a ztratí všechny zbývající akce v tomto kole, nebo 1. akci v kole
následujícím, pokud už mu žádné nezbyly.

Mistr cesty kladiva
Kdo ovládne všechny 4 stupně Cesty kladiva, stává se jejím mistrem. Získá tak bonus +1 k
Útoku, zesílený o další +1 bod v případě, že je veden vůči protivníkovi v těžké zbroji.
Zároveň tak získáš možnost naučit se speciální trik Odstrčení.

CESTA STRATEGIE
Strategie je jedním z mistrovských umění válečníka. Dobří velitelé v ní musí excelovat a i
obyčejní vojáci by měli znát alespoň její základy. Říká se totiž, že válečníkova cesta vede
dvěma směry. Stezkou mysli a stezkou meče. Skutečný válečník by pak měl kráčet stejně
obratně p obou.
Cestou strategie získává válečník dokonalý přehled o bitvě. Díky tomu si dokáže naplánovat
její celkový průběh a cíl. Právě to, jak disciplinovaně dokáží jeho spolubojovníci tuto
strategii následovat, pak mnohdy rozhoduje o výsledku boje. Dobrý plán tak posiluje bojové
schopnosti družiny a to až do okamžiku, než ho protivník prohlédne a kdy se mu přizpůsobí.

Následování válečníkovy strategie posiluje Útok i Obranu jeho družiny. K její realizaci je pak
potřeba, aby na straně válečníka bylo aspoň 3-10 tvorů s INT 2 a vyšší.
Rozdání pokynů družině trvá válečníkovi vždy jedno celé kolo (dlouhá akce). Tuto akci může
samozřejmě provést i před začátkem boje, jakmile se seznámí s pozicemi protivníka. Při
začátku útoku si všechny postavy družiny započítají bonusy dle dané strategie. Výše bonusu
se pak rovná stupni Cesty strategie, který válečník dosáhnul.
Určení strategie družině lze použít v daném souboji jen jednou. Její efekt pak trvá obvykle 3
kola. Případně 5 po dosažení Mistrovského stupně této Cesty.

I.

Stupeň - Útočná strategie

Válečník vykřikne několik rychlých pokynů a jeho družiníci ihned zaujmou formaci. Zaútočí
na nejslabší článek obrany nepřátele, aby vytvořili průlom v jejich linii a získali tak
strategickou výhodu.
Zahájením útočné strategie získá válečník a všichni členové jeho družiny bonus +1 k Útoku
a k Iniciativě. Tento bonus se ještě navýší o +1 za každý další dosažený stupeň Cesty
strategie.

II.

Stupeň - Obranná strategie

“Proti nám stojí družina Královských lučištníků. Držme se v těch nejhustějších částech lesa,
kde ztratí svoji výhodu. Pokud uslyšíte hvizd šípů vrhněte se k zemi. Štítonoši, pak musí
vytvořit hradbu a ochránit zbytek.”
Zahájením obranné strategie získá válečník a všichni členové jeho družiny bonus +2 do
Obrany a k ověřovacím hodům na Reflex. Tento bonus se ještě navýší o +1 za každý další
dosažený (vyšší) stupeň zvládnutí Cesty strategie.
Obranná strategie je navíc specifická svou možností přípravy v daném prostředí, má-li
válečník a družina dost času. Takováto příprava zabere 1 směnu, během které vysvětlí
válečník družině co má dělat, v případě náhlého přepadení. Pokud k němu skutečně dojde,
strategie se spustí automaticky. Tato pohotovost, kdy se může strategie sama uplatnit, se
pak udržuje po dobu jednoho dne od okamžiku přípravy.

III.

Stupeň - Strategie na skupinu

“Pokud se setkáme s přesilou jako posledně, musíme se semknout kolem našeho
alchymisty ať má dostatek času si připravit, ten svůj ohňostroj!”
Tato strategie je v podstatě kombinací předchozích dvou. Přináší však větší variabilitu. Její
příprava zabere jednu směnu. Válečník může družině rozdat bonusy jedné z dvou
předešlých škol individuálně každému členovi družiny zvlášť.
Celková výše bonusů k rozdělení odpovídá dosaženému stupni zvládnutí Cesty Strategie.

“Pohotovost” po kterou se může tato strategie aktivovat, je jeden den. Poté je potřeba ji
znovu zrevidovat a obnovit.

IV.

Stupeň - Strategie na místo

“Z leva nás kryje skála. Z prava vytvoříme hradbu díky těch vozů se zásobami. Na cestě
vykopejte přikop a osaďte jej kůly. Nedáme naše kůže lacino!”
Jak už název napovída, tato strategie se dá použit jen na určité místo. Její připrava je tedy
náročnější a trvá proto 1 hodinu (4 směny). Válečník může díky ní svým druhům opět rozdat
Útočné či Obranné bonusy, jako u Strategie na skupinu. Ty však trvají po celou dobu boje,
namísto obvyklých 3 kol.
Pokud Válečník zemře, upadne do bezvědomí, či opustí bojiště, bonusy za strategii
vyprchají po 3 kolech.

Mistr cesty strategie
Kdo ovládne všechny 4 stupně Cesty strategie, stává se jejím mistrem. Díky tomu vydrží
každá z nich o 2 kola déle, než je obvyklé.
Pro mistry se navíc ruší limit počtu členů družiny, na kterou lze strategie aplikovat. Může tak
jimi podporovat i celý regiment nebo armádu.
Kromě výše uvedeného navíc mistr získává i zvláštní bonus +1 ke schopnosti Velení (pokud
ji tedy válečník ovládá).

Volitelné schopnosti válečníka od 6. úrovně
Následující volitelné schopnosti jsou dostupné všem válečníkům (a to i těm, kteří se
rozhodnout věnovat nějaké specializaci).
TABULKA VOLITELNÝCH SCHOPNOSTÍ VÁLEČNÍKA
Bijec

V boji beze zbraně získáš bonus +2 k OČ i UČ a jeden Útok
navíc.

Drtivý dopad

K vrhacím útokům můžeš přičíst místo Obratnosti svou
opravu za Sílu (SIL).

Drsňák

Redukuje utržené zranění o 2 a dává bonus +3 k Výdrži.

Klidná ruka

Získáš bonus +3 do Útoku se střelnými zbraněmi.

Nával adrenalinu

Umožňuje ti čerpat Adrenalin už na začátku daného kola.

Odhad protivníka

Dokážeš odhadnout své šance v boji s protivníkem, či ÚČ
vybrané zbraně, kterou vidíš.

Otloukánek

U hodů na Reflex můžeš použít místo Obratnosti svou opravu
za Odolnost (ODO).

Práce s těžištěm

Získáš bonus do Útoku proti nižším protivníkům a bonus do
Obrany proti těm vyšším

Proměnlivý úchop

V každém kole si můžeš zvolit, zda budeš mít bonus +1 UČ,
+2 k OČ nebo +3 ke Zranění

Škola boje na koni

Získáš přístup ke trikům této školy a zároveň bonus +1 k ÚČ i
OČ při boji na jezdeckém zvířeti.

Zastrašení (SIL)

Jsi schopen nátlakem přinutit ostatní jednat podle tvé vůle

Zručnost se zbraní

Ruší postihy za používání dlouhých dřevcových zbraní na
krátkou vzdálenost, při boji v leže a umožňuje také
přezbrojení v nulovém čase.

BIJEC
Válečník se cítí v hospodských rvačkách jako ryba ve vodě. Díky svým bohatým
zkušenostem z pěstních soubojů se z něj proto stává nebezpečný bijec.
Díky této schopnosti máš při boji beze zbraně bonus +2 k ÚČ i OČ. Zároveň získáváš v
každém kole o 1 Útok navíc.

DRTIVÝ DOPAD
Válečník častým cvičením posiluje a trénuje svou svalovou paměť. Jeho pohyby tak
získávají nevídanou preciznost. A to i tehdy, pokud není přirozeně obratný.
S touto schopností můžeš při útoku střední či těžkou vrhací zbraní využít svou Sílu (SIL),
místo běžně používané Obratnosti (OBR).

DRSŇÁK
Válečník je drsňák, který už utržil a přežil různá zranění. Nějaký ten “škrábanec” ho proto jen
tak nerozhodí. Tělo si s nimi prostě sami poradí. Všechny běžné modřiny a šrámy se mu tak
brzy zahojí a zmizí.
Každé fyzické zranění, které válečník utrpí, se díky této schopnosti snižuje o 2 body.
Tato schopnost však nedokáže potlačit efekt jedu, nebo zranění způsobené magickým
efektem. Může si však přičíst bonus +3 k hodům na Výdrž proti nim.

KLIDNÁ RUKA
Na bitevním poli mnohdy vládnou střelné zbraně. Leckterý válečník tak projde speciálním
výcvikem v jejich používání, k úspěšnému zásahu v šarvátce se tak naučí používat nejen
chladnou hlavu, ale i klidnou ruku.
Díky této schopnosti získá válečník bonus +3 k Útoku se střelnou zbraní.

ODHAD PROTIVNÍKA
Válečník se na svých cestách setkal se stovkami různých protivníků. Je tak schopen
pouhým pohledem vidět to, co je ostatním skryto. Dokáže odhadnout jak nebezpeční jsou a
co na ně platí.
Tato schopnost umožňuje válečníkovi zjistit, zda je Útok či Obrana protivníka v jeho základu
silnější, než ta jeho. Zároveň dokáže určit, zda má protivník vyšší nebo nižší úroveň či
životaschopnost. V neposlední řadě pak rozpozná, jaké jsou asi protivníkovy slabiny a proti
čemu je rezistentní či imunní.
Aby se válečník mohl pokusit protivníka odhadnout, musí ho aspoň jednu směnu pozorovat
v nebojové situaci. Pokud jej vidí bojovat, dokáže ho odhadnout okamžitě.
Tuto schopnost dokáže válečník použít i pro odhad Kvality zbroje či Útočnosti, Zranění a
Obrany zbraně. K tomu obvykle stačí pouhý pohled na ní. Rozpozná tak konkrétní jejich
obecné číselné hodnoty.

Tímto odhadem však nelze rozeznat různá vylepšení či proměny zbraně způsobené magií,
alchymií či třeba prokletím. K tomu by ji musel válečník sám vyzkoušet nebo aspoň vidět v
boji.

NÁVAL ADRENALINU
Zkušený válečník si dokáže vybavit předchozí zkušenosti z boje, kdy jeho život často visel
na vlásku. Příval adrenalinu se tak u něj projevuje mnohem rychlejší, než u běžných rváčů.
Díky této schopnosti se adrenalin u válečníka začíná tvořit již na začátku každého kola,
místo na jeho konci.

OTLOUKÁNEK
Past se spustila a ze stropu se zhoupla obrovská kláda. Zloděj se vrhl stranou a kouzelnici
strhl sebou. Jen válečník Grom se pomalu otočil a s přihlouplým výrazem sledoval blížící se
"beranidlo". To jej o vteřinu později s těžkých žuchnutím nabralo a odhodilo dozadu. Jeho
tělo pak zmizelo pod haldou padajících dřevěných polic a stovkami knih, které se před chvílí
chystali prohledat. Zavládlo hrobové ticho, které však záhy přerušily zvuky z hromady trosek.
Z nich se pomalu vyhrabal zakrvácený trpaslík. Otřel si roztržený ret a zkoumal ohnutou
přezku na řemení zbroje... "Trik je v tom správně zatnout břicho..." oznámil suše svým
oněmělým druhům…
Válečník už utržil tolik ran a zásahů, že dokáže dobře odhadnout jejich nebezpečnost. Může
se tak lépe pokusit “ustát” tu další. Je-li vystaven odpovídající pasti s hodem na Reflex,
může si proti ní započítat svůj bonus na Odolnost (ODO), místo klasické Obratnosti.

PRÁCE S TĚŽIŠTĚM
Válečník umí využít rozdílů v konstituci protivníků ve svůj prospěch. Pokud je vyšší, tak k
útoku, pokud nižší, tak k obraně.
Za každou třídu velikosti, o kterou je válečník větší, než-li jeho protivník, získá bonus +1 k
Útoku (max 2).
Za každou třídu velikosti, o kterou je oproti protivníkovi menší pak získá bonus +1 k Obraně
(max 3).

PROMĚNLIVÝ ÚCHOP
Každá zbraň dokáže poskytnout trénovanému bojovníkovi širokou paletu technik, krytů a
pohybů. Klíčem k jejich využití je pak způsob jejího úchopu.

Použitím této schopnosti si můžeš zvolit jeden z bonusů, který díky úchopu zbraně v daném
kole získáš. Je to buď +1 k Obraně zbraně (OZ), nebo +2 k Útočnému číslu (ÚČ), nebo +3
ke Zranění, které zbraní způsobíš. Úchop je možné podle potřeby v každém kole měnit.

ŠKOLA BOJE NA KONI
V otevřené krajině a na rozlehlém bitevním poli je silná pozice jezdců na koních
neoddiskutovatelná. Mají totiž na své straně rychlost, rozhled, převahu výšky i energii
rozjezdu.
Zvládnutím této školy získáš při boji na jezdeckém zvířeti bonus +1 k Útoku i Obraně.
Ověřování jízdy na zvířeti lze navíc s touto schopnosti provést za použití dovednosti Atletika.
Zároveň získáš na výběr několik nových bojových triků, které do této školy spadají. Jsou jimi:
Sražení z koně, Sražení koněm, Harcovnictví, Útok se shora.

ZASTRAŠENÍ (D)
Ověření: Atletika (SIL) vs. Vůle (CHAR) / Atletika (SIL)
Nejprve si protáhl klouby svých mozolnatých a zjizvených prstů. Ozvalo se zlověstné
zapraskání a muž před ním zbledl. Ušklíbl se, protože už věděl, že vyhral. Poté sevřel své
ruce v pěst a udělal směrem k němu jeden pomalý, zlověstný krok. Muž vytřeštil oči a začal
se třást. “Prosím, nechte mně! Všechno vám řeknu! Budu spolupracovat!” Hlas se mu třásl,
jak ho zcela pohltil strach.
Pomocí této schopnosti dokáže válečník zastrašit ostatní. Nemusí k tomu používat žádné
složité řeči nebo výhružky. Stačí mu k tomu pouze jeho vražedná kondice a konstituce jeho
těla. Ty nenechají nikoho na pochybách o tom, co bude následovat, pokud se mu bude
odporovat.
Pokud Válečník uspěje v ověřovacím hodu Atletika (SIL) vs Vůle (CHAR) protivníka, je cíl
zastrašen. V takovém případě mu nebude schopen lhát, útočit na něj, či proti němu používat
své schopnosti nebo kouzla. Bude bez zaváhání plnit jeho pokyny, které mu nebudou mu
působit závažné fyzické nepříjemnosti, či ohrožovat jeho život.. Válečník je také vnímán jako
okamžité nebezpečí, které přehluší obavy z pozdějších negativních následků. V případě
silné motivace se však zastrašený může pokusit o útěk.
Válečník navíc získá bonus +2 za každou postavu ochotnou postavit se za jeho zájmy.
Pokud se Válečník snaží zastrašit více obětí najednou, hází si proti cíli s nejvyšší Vůlí
protivníka. Zde se však každý pomocník protivníka započítá jako bonus +2 k obtížnosti
ověřovacího hodu.
Zastrašení je zrušeno okamžitě, pokud je válečník před očima zastrašeného vyřazen
(omráčen, spoután). Pocit ohrožení z něj v takovém případě vyprchá. Stejně tak se efekt
zastrašení zruší, pokud válečník zmizí ze zorného pole zastrašeného. V tomto případě efekt
vyprchá za 1 minutu (10 kol).

Zastrašení se jako schopnost používá pouze mimo boj. Silově orientované postavy a
nestvůry mohou vzdorovat místo Vůle svou vlastní Atletikou.

ZRUČNOST SE ZBRANÍ
Válečník se zbraněmi zachází často a přirozeně, jsou prodloužením jeho ruky a nad
leckterými úkony nemusí ani přemýšlet a zvládne je téměř v nulovém čase, díky toho získa v
boji následující výhody.
Díky této schopnosti zvládne válečník mnohem efektivněji používat zbraně. To mu přináší
několik následujících výhod:
Akce Přezbrojení a Tasení zbraně se pro něj stávají okamžitými.
Zároveň dokáže bez postihu bojovat s dlouhou dřevcovou zbraní a to i pokud se k němu
protivník přiblíží na 1,5 sáhů. V tomto režimu jej také zbraň nijak neomezuje při pohybu (a to
ani ve velmi těžkém terénu).
V neposlední řadě se mu snižuje postih pro boj na zemi o -2. Vždy totiž může bojovat jednou
jednou zbraní, nebo štítem (pokud není nějak vyřazen).

Berserkr
Berserk je zuřivý válečník, který se v něm probouzí příchodem praskajících kostí, řevem
raněných a potocích krve. Právě v takovém šílenství boje nachází i ztrácí sám sebe. Topí se
v opojném přívalu adrenalinu a užívá si plnými doušky válečné běsnění. Ztrácí pak jakékoliv
zábrany a každá ztráta vlastní krve ho ještě více nabíjí a posiluje jeho vražednou zuřivostí.
Je to velmi rychlý, divoký a pohyblivý bojovník, který překvapí svou mrštností a silou. Jeho
triky umí zaskočit nejen obyčejné smrtelníky, ale i ta nejsilnější monstra. Pravdou je, že
jedním z nich je i on.
Aby se válečník mohl specializovat a stát se Berserkrem, musí nejprve ovládnout následující
schopnosti:
●
●
●

Škola boje s obouručním zbraní
Śkola drtičů kostí
Schopnost Urputnost

VOLITELNÉ SCHOPNOSTI BERSERKRA
Následující volitelné schopnosti jsou dostupné pouze těm válečníkům, kteří dosáhli
potřebných schopností a vědomostí ke specializaci na Bersekera.
TABULKA VOLITELNÝCH SCHOPNOSTÍ BERSERKRA
Cesta Krve

Jestliže se vzdáš obrany a necháš se zranit, získáš další
adrenalin navíc.

Mrštnost

Jakmile se vzdáš nošení zbroje, získáš bonus +2 k Obraně.
Zároveň získáš bonus +2 k Obratnost (OBR) a Pohyblivost.

Brutalita

Protivník musí uspět v ověřovacím hodu proti tvému bojovému
triku (Atletika vs Reflex), jinak se jeho Zranění navýší o tvůj
bonus za Odolnost (ODO).

Pohled zabijáka

Dokážeš vzdorovat pokusům o Přesvědčování a podobné formy
ovlivňování skrze svou Odolnost (ODO), místo obvyklé Vůle.

Smysl bestie

Tvůj Reflex i Postřeh se trvale zvýší o +3 body.

Tuhý kořínek

Při přestupu na vyšší úroveň získáš vždy o +1 život navíc.
Odpočinkem pak získáš o 4 životy více, než je obvykle.

Vražedná zuřivost

Získáš Výhodu ke všem svým útokům, ale hrozí ti, že
nekontrolovaně napadneš své spolubojovníky

Zjizvená kůže

Tvá Základní Obrana (ZO) se zvýší o 2 (KZ kůže)

CESTA KRVE
Pokud se chce berserker vrhnout do boje a rovnou použít své vražedné triky, umí se na to
patřičně připravit. Stačí mu k tomu jen pár říznutí či jiné bolesti, které vybičují jeho smysly na
maximum. Přivolá tak staré vzpomínky a démony, které z něj stvoří monstrum.
Nabuzení berserkra trvá jedno kolo, ve kterém si válečník sám způsobí zranění za 1k6
životů. Za každý život o který se takto připraví, mu přibude 1 bod Adrenalinu. Tento způsob
nabuzení lze použít jen jednou a to na začátku boje, nebo chvíli před ním.
Kromě výše uvedeného dokáže berserker získat adrenalin i tím, že se vzdá v boji vědomě
své obrany. Za každých načatých 10 bodů zranění, které utrpí, si pak může připočíst 1k6
bodů adrenalinu. Toto platí i v případě, kdy je napaden ze zálohy.

MRŠTNOST
Berserk obvykle nevypadá příliš mrštně. Je to zřejmě dáno jeho hrubou konstituci těla,
podtrženou pletenci svalů a občas i tuku na některých místech. O to větší překvapení pak
vyvolá, když reaguje s až překvapivou obratností. To vše jen díky jeho tvrdému tréninku a
cvikům mnoha obtížných atletických kousků.
S touto schopností získává berserker bonus +2 ke všem ověřovacím hodům na Obratnost
(OBR). Stejný bonus si pak započítává i do Obrany (ZO) a k Pohyblivosti (i v RSS). K
pohybovým trikům pak dostává bonus +4.
Využití této schopnosti je vykoupeno nutností nosit nejvýše lehkou zbroj.

BRUTALITA
Berserk se umí do každé rány patřičně "opřít". Nehledí při tom na nějakou ránu či šrárm a
jde do tělem. Každý jeho bojový trik je tak brutálnější, než by jeden čekal.
Svou Brutalitu dokáže berserker využít dvěma způsoby. Díky prvnímu se každé zranění,
které protivník utrpí následkem bojového triku, zvyší o válečníkův bonus za Odolnost (ODO).
Vždy však nejméně o +1.
Druhá varianta pak umožňuje provést některé triky natolik bezohledně, že přinutí protivníka
vzdorovat jim pomocí Atletiky, místo Reflexem.

POHLED ZABIJÁKA
Berserkovi kouká smrt z očí. Je na něm poznat, že ví jak zabít. Nesčetněkrát to už udělal
neváhal by udělat to znovu. I teď přemýšlí nad tím, kolik energie by potřeboval na usmrcení
tohohle skrčka a jestli vůbec stojí za to odložit korbel s pivem. Málokdo je proto tak hloupý,
aby si z berserka dělal legraci. I mocní čarodějové cítí mnohdy v jeho přítomnosti nepříjemný
pocit a obavy.

Berserk dokáže čelit psychickému nátlaku, přesvědčování a podobným praktikám
(dovednosti, schopnosti či kouzla) svou Odolností (ODO). V ověřovacích hodech na Vůli ji
proto může použít místo Charisma (CHAR).
V případě Zastrašování (ať už ho sám používá, nebo mu čelí), pak může započítat svůj
bonus za Odolnost (ODO) dvakrát.

SMYSLY BESTIE
Berserk má pro svůj život na hraně smrti vybudován jakýsi zvláštní šestý smysl. Ten mu
pomáhá přežít i v těch nejkritičtějších situacích.
Rozvinutím této schopnosti získává berserker trvalý bonus +3 ke všem ověřovacím hodům
na Postřeh a Reflex.

TUHÝ KOŘÍNEK
Berserk má díky svému životnímu stylu prostě velmi tuhý kořínek. Hodně toho vydrží a také
se rychle regeneruje. Ostatně, bez toho by asi ani dlouho nepřežil.
Díky této schopnosti získává berserker za každou úroveň o 1 život navíc (a to i zpětně).
Zároveň mu každý spánek i odpočinek (jak dlouhý, tak krátký) uzdraví o 4 životy více, než je
obvyklé.

VRAŽEDNÁ ZUŘIVOST
Berserker má zvláštní dar i prokletí. Dokáže propadnout stavu vražedného šílenství, ze
kterého není cesty zpět. Jakmile k tomu dojde, přestane rozeznávat přítele i nepřátele.
Dokud kolem něj žněkdo ije, je prostě třeba ho zabít.
Berserk se může v průběhu boje rozhodnout vstoupit do stavu vražedné zuřivosti. Tento
“přerod” se odehraje během jednoho kola a jakmile k němu dojde, nastane několik
zásadních proměn.
Zvýší se počet bodů Adrenalinu, které berserkr získává a to na na 2 za kolo. Zároveň získá v
každém kole o 1 Útok navíc. V neposlední řadě je mu pak sníží Hranice smrti na zápornou
hodnotu odpovídající maximu jeho životů.
Na konci každého kola trvání vražedné zuřivosti je nutné přehodit past na Vůli (CHAR) vs 2.
Tato nebezpečnost se navíc s každým kolem o 1 bod zvyšuje. Vymanit se z Vražedné
zuřivosti dokáže Bersekr pouze v připadě, překoná-li výsledkem ověřovcího hodu aktuální
hodnotu pasti.
Jestliže neuspěje, vstoupí do stavu opravdového šilenství. Všechny účastníky boje pak vidí
jako své nepřátele a bude automaticky útočit na nejbližší postavu. Tento stav trvá, dokud je
krokoliv v dosahu naživu.

Pokud má berserk po skončení vražedné zuřivosti méně životů, než je jeho Hranice smrti,
může za 1 bod zbytkového Adrenalinu oddálit smrt o 1 kolo. V tomto stavu se dokáže
pohybovat jen plazením, nebo vykonávat nějakou jednoduchou činnost (tedy bez možnosti
použít nějaké schopnosti či dovednosti). Utrží-li v tomto stavu další zranění, odečte si 1 bod
ze zbývajícího adrenalinu za každý odebraný život. Pokud žádný nemá, okamžitě umírá.
Tuto schopnost může Berserker v každém boji použít pouze jednou. Na daný stav pak nemá
postava žádné vzpomínky a musí se spolehnout jen na to, co říkají případní přeživší.

ZJIZVENÁ KŮŽE
Kůže berserka je často pokrytá tolika jizvami, že vytváří spletitou síť pokrývající snad každý
její coul. Během let navíc tyto zahojené jizvy natolik zhrubly, že je obtížnější je znovu poranit.
Mnohdy už totiž ani nekrvácí.
S touto schopností si berserkerova kůže vypěstovala zvláštní odolnost, která zvyšuje jeho
Kvalitu zbroje (KZ) o +2. Tato hodnota se navíc přičítá i k jinak nošené zbroji či k rodové
schopnosti obra.

Rytíř
Rytíři jsou elitou válečníků. Muži železa a oceli, které předchází pověst neotřesitelné vůle a
fyzické přítomnosti. Zakuti ve své zbrojí dokáží čelit všem nástrahám, neporaženi a se ctí.
Oddáni starověkému kodexu skládají slib, kterým se zavazují následovat jisté zásady a
mnohdy i chránit vlastním životem někoho, kdo je jim předurčen. Jsou to mistři, kteří prošli
speciálním výcvikem. Dokáží kontrolovat bolest a pokud je to nutné, nemají problém
obětovat pro splnění rytířského slibu vlastní život. Ať už je jejich cíl jakýkoliv, jen těžko se
najde někdo tak zásadový a nezdolný.
Aby se válečník mohl specializovat a stát se Rytířem, musí nejprve ovládnout následující
schopnosti:
●
●
●

Škola boje se štítem
Škola boje s jednoruční zbraní
Zvláštní schopnost Velení

VOLITELNÉ SCHOPNOSTI RYTÍŘE
Následující volitelné schopnosti jsou dostupné pouze těm válečníkům, kteří dosáhli
potřebných schopností a vědomostí ke specializaci na Rytíře.
TABULKA VOLITELNÝCH SCHOPNOSTÍ RYTÍŘE
Boj štítem

Jednou za dvě kola můžeš provést dodatečný útok štítem a
získáš bonus ke krytí ostatních s jeho pomocí..

Krupobití

Při použití těžké zbroje získáš rezistenci proti a střeleckým a
vrhacím útokům.

Majestát

K ověřovacímu hodu na Přesvědčování či Zastrašení si přičteš i
kvalitu své zbroje.

Mistr zbroje

Po dobu nošení střední nebo těžké zbroje získáš bonus +3 k
Základní Obraně (ZO).

Obětování

Nemáš-li, čerpej adrenalin za své životy.

Škola velitelů

Posiluje efekt útočného a obranného rozkazu bonusem +2 k
Iniciativě. Stený bonus poskytuje i proti Zasrašení. Zvládnutí
školy navíc otevírá možnost nových bojových triků typu Rozkaz.

Zakrytí

Štít se ti nově započítává do Základní obrany (ZO) a proti
jednomu protivníkovi máš neomezený počet obran.

Železný muž

Dostaneš bonus +5 ke svým hodům na Výdrž.

BOJ ŠTÍTEM
Štít neslouží pouze k obraně. Dá se stejně dobře použít i k útoku a to jako standardní zbraň.
Jsou to právě rytíři, kdo toto umění ovládají a neváhají ho použít.
Pokud se rytíř rozhodne, může používat štít jako svou primární zbraň. V takovém případě se
Útočnost i Obrana zbraně (štítu) bude rovnat Kvalitě štítu a Zranění zbraně bude odpovídat
0.
Jestliže používá rytíř v boji jinou hlavní zbraň, získává možnost v každém druhém kole
použít dodatečný útok štítem navíc.
V neposlední řadě umí rytíři použít štít k zastavení rány vedené proti vedle stojící postavě.
Svou aktivní obranu tak může použít použít jako reakci na útok proti někomu jinému. Buď si
na obranu hodí za něj a počítá celé své obranné číslo, nebo spolubojovníka podpoří a
obranu ten si tak ke svému Obrannému číslu (OČ) získá Výhodu (bonus +5).

KRUPOBITÍ
Rytíř se umí ve své těžké zbroji pohybovat tak, aby ukryl svá slabá místa. Má zároveň dobrý
přehled o bojišti a zkušenost s tím, kdo jej může ohrozit a kdo ne. Posledním aspektem je
navíc jeho odvaha a vyrovnaná mysl. Kombinace toho všeho pak způsobí, že jsou střelné a
vrhací útoky proti němu jen prostým bubnováním krup na jeho pancíři.
Díky této schopnosti získává rytíř Rezistenci proti střeleckým a vrhacím útokům. Všechna
zranění jimi způsobená se tak snižují (dělí) na polovinu.

MAJESTÁT
Rytíř působí ve své mocné zbroji a plášti impozantně. Je to mohutný a neohrožený protivník,
který budí zasloužený respekt a strach. Právě těchto pocitů pak dokáže dokonale využít v
soubojích myslí.
Jestliže se rytíř pokouší Vyjednávat, Přesvědčovat či Zastrašovat (či provádět podobné
akce), smí si k ověřovacímu hodu přičíst svůj bonus za Kvalitu zbroje (KZ).

MISTR ZBROJE
Každý rytíř zná velmi dobře všechny silné i slabé své zbroje. Dokáže je proto velmi snadno a
efektivně využít ve svůj prospěch.
Zvladnutí mistrovské techniky použití zbroje dává rytíři dodatečný bonus +3 k její kvalitě
(KZ).
Tento bonus se pak započítává i do Základní Obrany (ZO) a rytířově Majestátu.

OBĚTOVÁNÍ
Rytíř je naprosto oddán svému kodexu a slibu věrnosti panovníkovi. Právě ono fanatické
odhodlání a snaha splnit úkol ho mnohdy odlišuje od ostatních. Léta tréninku mu navíc
umožnila vydat ze sebe v nouzi naprosté maximum. A to i za cenu vlastního zdraví a života.
Díky této schopnosti může rytíř sáhnout až na samé dno svých sil a provést bojový trik, i
když právě nemá žádný adrenalin. Stojí ho to však dvojnásobný počet životů, než by je
množství adrenalinu, které trik vyžaduje.
Tuto schopnost lze použít v rámci jednoho souboje i opakovaně. Jde však o velmi
vyčerpávající akci, která má své omezení. Znovu lze tedy provést až poté, co uběhne
dostatečný počet kol. Ten odpovídá množství adrenalinu získaného posledním Obětováním.
PŘÍKLAD: Rytíře Edwarda s jeho družinou přepadli skřeti. Bohužel v prvním kole nemá
žádný adrenalin, ale ví že situace je kritická a potřebuje na sebe strhnout pozornost
útočníků, aby jeho druzi získali více času. Rozhodne se použít sražení štítem, aby prorazil
jejich řady a mohl jim vpadnout do zad. Obětováním tak získá 2 adrenaliny, které mu chybí.
Ztratí dvojnásobek životů (2 adrenaliny x 2 = 4) a následující dvě kola není schopen
obětování použít.

ŠKOLA VELITELŮ
Zkušený velitel je výborný taktik a dokáže pružně reagovat na každou změnu situace.
Bojiště je pro něj místem plným detailů, ale také opakováním věcí, které už zažil a viděl.
Naučil se tak složitým “hrám”, které dokáže svými rozkazy vyhrát.
Škola velitelů rozšiřuje a posiluje znalosti válečníkovi Veleni. V případě Útočného rozkazu
tak zvyšuje Iniciativu o +2. V případě Obranného rozkazu získávají všechny postavy, které
mu podléhají, automaticky bonus +2 proti zastrašení libovolné povahy.
Škola velitelů také zpřístupňuje několik specifických triků, kterým se říká POVELY. Těmi lze
spolubojovníkům přidat mnoho užitečných výhod. Jsou jimi:
Udeř - Získáš pro své podřízené v daném kole o jeden Útok navíc.
Kryj se - Tví podřízení získávájí v daném kole o jednu Óbranu navíc.
Přesun - Tví následovníci získají v daném kole o jeden Krátký pohyb navíc.
Zbraně! - Tví podřízení získají možnost přezbrojení formou okamžité akce.
K zemi - Okamžitým zalehnutím získají bojovníci pod tvým velením bonus +5 proti střelbě v
daném kole.
Vztyk - Tímto povelem umožníš, že se sražené či zalehnuté postavy pod tvým velením
dostanou okamžitě na nohy.

Tyto triky (POVELY) stojí vždy 0 bodů Adrenalinu a za běžných okolností lze využít jen jeden
trik typu povel/výkřik za kolo. Další informace pak najdeš uvedeny v příslušné části s triky

ZAKRYTÍ
Rytíř má dobře nacvičený postoj a neustále se v něm intuitivně zakrývá. Není pak vůbec
snadné ho zasáhnout a dokáže toho patřičně využít.
Zakrytí kombinuje několik aktivit rytíře. Jedna z nich umožňuje využítí štítu. Jestliže tedy
používá pouze malý štít (pukléř), dokáže jej mít nasazený na předloktí a používat zároveň v
druhé ruce lehkou zbraň nebo zbraň obouruční. V takovém případě (není-li odzbrojen,
povalen či vyřazen z boje), přičítá ke své Základní obraně (ZO) právě další bonus za Kvalitu
štítu.
Bojuje-li rytíř pouze s jedním protivníkem, má navíc neomezený počet aktivních obran.

ŽELEZNÝ MUŽ
Rytíř je díky svému výcviku připraven přijímat rány, aniž by narušily jeho soustředění na akci
a to, co se děje před jeho očima. Zachová si tak chladnou mysl i v okamžicích, kdy ostatní
propadají panice a zoufalství.
Díky této schopnosti získává rytíř trvalý bonus +5 na Výdrž.
Stejně tak získává automaticky Výhodu (bonus +5) na všechny ověřovací hody vedení proti
jeho zastrašení, zpanikaření a podobně.

Šermíř
Šermíř je mistr technického boje. Zná správné kroky, umí pracovat se vzdáleností a nikdy se
nenechá snadno nachytat. Práce s mečem i různé triky jsou pro něj rutinou a umí tak
zaskočit naprosto smrtícími akcemi. Zvládá jak boj proti jednotlivci, tak i proti přesile. Umí se
rychle adaptovat na tempo a styl protivníka a není proto dobré s ním bojovat příliš dlouho.
On sám totiž dlouhý boj nepřipustí.
Aby se válečník mohl specializovat a stát se Šermířem, musí nejprve ovládnout následující
schopnosti:
●
●
●

Škola boje s bodnou zbraní
Škola boje se dvěma zbraněmi
Zvláštní schopnost Rozvážnost

VOLITELNÉ SCHOPNOSTI ŠERMÍŘE
Následující volitelné schopnosti jsou dostupné pouze těm válečníkům, kteří dosáhli
potřebných schopností a vědomostí ke specializaci na Šermíře..
TABULKA VOLITELNÝCH SCHOPNOSTÍ ŠERMÍŘE
Boj s přesilou

Nevztahují se na tebe postihy pokud bojuješ s více nepřáteli
najednou.

Čtení vzdálenosti

Bonus +2 do tvé základní obrany při boji zblízka

Mistr boje
zbraněmi

dvěma Jako svou sekundární zbraň můžeš použít i lehkou, či střední
zbraň

Rutina

Všechny triky tě stojí o 1 bod adrenalinu méně

Rychlý hrot

Získáš 1 útok za 2 kola navíc s bodnou zbraní

Rytmus boje

Tvůj útok i obrana se navyšují pokud s jedním protivníkem
bojuješ déle.

Šermířská obratnost

Tvůj útok i obrana se navyšují pokud s jedním protivníkem
bojuješ déle.

Záměna

Můžeš se rozhodnout, který atribut zda sílu či obratnost si budeš
započítávat do svého OČ a ÚČ

BOJ S PŘESILOU
Když je nepřátel mnoho, vytas dva meče a zaujmi široký střeh. Vysleduj pořadí v němž útočí
a pak postupuj tak, aby ses střetl nejprve s těmi, kdo útočí první. Čekání je chybou. Útoč a

žeň své nepřátele dohromady stejně, jako když pastevecký pes shání stádo a když jsou na
hromadě, rychle je stínej!
Šermíř nemá žádné postihy za boj proti více nepřátelům. Po třech kolech boje se stejnou
skupinou protivníků navíc Šermíř získává bonus +3 k Útoku, trvající až do konce boje.

ČTENÍ VZDÁLENOSTI
Být schopný bojovat zručně bodnou zbraní znamená dobře číst protivníkovy kroky a vnímat
dosah jeho i vlastní zbraně. Mnohdy lze snadno likvidovat seknutí, drtivé rány nebo
přechody do zápasu jen za pomocí napřaženého hrotu a ukročení do strany.
Zvládnutím této techniky získáš při boji tváři v tvář bonus +2 ke své Základní obraně.

MISTR BOJE DVĚMA ZBRANĚMI
Šermíř je velmi zdatný v proto dokáže v boji plnohodnotně používat i druhou ruku. Tím se
mu otevírají zcela nové možnosti boje.
S touto schopností zvládneš bojovat těžkou a lehkou jednoruční zbraní, nebo libovolnou
kombinací středních či lehkých zbraní.
I tento způsob boje má však své limity. Těmi je omezená Útočnost jakékoliv kombinace
zbraní, která nikdy nebude vyšší než 10. Toto pravidlo se nevztahuje na bonusy získané ke
zbrani kouzly ani k navýšení způsobenému dovednostmi či schopnostmi.

RUTINA
Neustálým procvičováním a praxí se sofistikované akce a techniky stály pro Šermíře
triviálními. Vše se pak pro něj stává mnohem snadnějším.
S touto schopností stojí všechny válečnické triky o 1 bod Adrenalinu méně.
Ty triky, které původně vyžadovaly 1 bod Adrenalinu jsou pak nově dostupné bez jakýchkoliv
nároků na něj.

RYCHLÝ HROT
Útoky bodnou zbraní mohou být velmi hbité a směřovat po co nejkratší linii. Stávají se tak
velmi rychlé a dávají šermíři další možnosti.
Díky toho schopnosti získává šermíř při boji s bodnou zbraní o 1 útok za dvě kola navíc. V
případě boje “jeden na jednoho” pak dokonce v každém kole o 1 útok navíc. A to i v připadě,
že na šermířově straně stojí více dalších postav. Podmínkou je, aby byl cílem pouze jeden
protivník.

RYTMUS BOJE
Díky pozorováním rytmu boje svého protivníka dokáže Šermíř rychle odhalit jeho návyky a
využít je ve svůj prospěch.
Pokud má Šermíř navazující výměnu (bojový kontkat) s tímtéž protivníkem, se kterým
bojoval v minulém kole, získá v následujícím kole bonus +1 k Útočném číslu (ÚČ) i
Obrannému číslu (OČ) proti tomuto nepříteli. Tento bonus se sčítá až do maximálního
bonusu +10.
Pokud v některém kole nedojde mezi soupeři k výměně, ztrácí šermíř svůj bonus rychlostí
jeden bod za kolo.

ŠERMÍŘSKÁ OBRATNOST
Ani šermíř nemusí být nadaný vrozenou obratností, vše vydře precizností získanou při
dlouhém tréninku. Ta mu pak všechnu dřinu náležitě vynahradí.
S touto schopností získá Šermíř trvalý bonus +3 k ověřovacím hodům na Atletiku, Akrobacii i
Iniciativu.

ZÁMĚNA
Šermíř dokáže v boji využívat své silné stránky a kompenzovat ty slabší. Může tak snadno
překvapit i mnohem silnějšího protivníka.
Zvládnutím této schopnosti může Šermíř rozhodnout, jaký atribut (zda SIL nebo OBR) bude
využívat v boji pro svůj Útok nebo Obranu. Nelze však takto měnit atributy u ověřovaní triků
či doveností.

VÁLEČNÍKOVY TRIKY
Válečníkovy triky se dělí na 4 typy: Boj, Výkřik, Pohyb a Soustředění. První 3 mohou
být použity jako reakce.
Boj
Tento druh triku lze použít v útočné či obranné akci. Triky do boje se pak dělí do
následujících kategorií: Trik, dodatečný útok, finta, technika, útok na zbraň, zkrácení.
Každá z těchto kategorií se totiž řídí svými pravidly.
Trik - Jednoduchý kousek, který se dá použít za všech okoností a proti jakémukoli
typu protivníků. I duch tak bude zasažen válečníkovým Bezhlavým útokem, pokud jej
zraňuje zbraň, která je k tomu použita.
Dodatečný útok - Přidá Válečníkovi jeden útok navíc. Ne však obranu.
Finta - Klamný útok, jehož cílem je donutit protivníka použít obranu, ikdyž opravdový
útok přijde až v zápěti. Finty lze použít na všechny inteligentní tvory, zvířata, či
nemyslící bestie však na ně nebudou nijak reagovat.
Technika - Využití fyzikálních principů, úhlů a pák k ovlivnění zbraně protivníka.
Techniky lze využít proti všem ozbrojeným nepřátelům nezávisle na jejich inteligenci.
Za ty se dají považovat i improvizované zbraně (Noha od stolu), výjimečně i části
těla monster, pokud se zbraním velice podobají.
Útok na zbraň - Podkategorie techniky, je vždy směřována výhradně proti zbrani v
rukách soupeře a primárně nepůsobí zranění.
Zkrácení - Přechod do zápasu, působí na všechny hmotné tvory přiměřené velikosti
(max do třídy velikosti C, v případě rasy Obra i do velikosti D). Sliznatou stvůru s
chapadly je možné srazit ramenem, nemusí však být možné nasadit jí páku,
podobně specifické případy jsou pak na domluvě mezi hráči a Vypravěčem

Výkřik
Triky typu výkřik se používají jako součást okamžite akce mluvení. Lze jimi
ovlivňovat soustředění soupeřů, či pomáhat spolubojovníkům. Tento druh triků lze
použít za každé kolo pouze jednou.
Pohyb

Triky typu pohyb ovlivňují krátkou akci typu pohyb a modifikují její průběh (větší
dosah, výskok do výšky apod.), případně mohou přidávat pohyb jako reakci.
Soustředění
Triky typu soustředění trvají celé kolo. Ať už je to držení protivníka, nebo zkoumání
bojiště pro zvýšení iniciativy v dalším kole. Toto je možno provádět vždy jen jednou
za kolo a není je možno kombinovat s jinými triky.

OBECNÉ VÁLEČNÍKOVY TRIKY
Následující triky se může naučit každý válečník, který již dosáhl 6. úrovně.
Vzteklý sek
Toto je první kus, hotov se k němu takto. Stůj s levou nohou vykročenou se zbraní na
pravém rameni a když protivník útočí, nebo se k tomu chystá, vyraž prudce vpřed,
silně a bez zaváhání na něj zaútoč, ale ruce stáhni k levé straně a sám vykroč
vpravo. Tak odrazíš jeho útok a sám jej zasáhneš. Když zaútočíš z větší vzdálenosti,
nebo stáhneš ruce více k tělu, můžeš takto i bodat - Vzteklý hrot.
Adrenalin: 2A, reakce 3A
Typ: technika do boje
Vyžaduje: zbraně v rukou útočníka i obránce, boj tváří v tvář.
Ověření: ÚČ vs ÚČ
Tento trik lze použít jako obranu, případně jako útok - tedy preventivní obranu před
některými triky a schopnostmi, lze jej za 3A použít i jako reakci na útok protivníka
(nikoliv útok proti ZO) a získat tak vlastně dodatečný útok. Je to útok do útoku, kdy
vlastní zbraní srážíš zbraň útočícího protivníka a tímtéž pohybem jej zasahuješ
sekem/úderem i bodnutím. Kdo má vyšší útok ten prošel a zasahuje a za obranu se

cíli počítá právě jeho útok bez vlivu zranění zbraně. Triky typu finta, či schopnosti
založené na klamných útocích tento útok přerazí automaticky (jedná se o útok proti
ZO), stejně v případě, že útočník útočí beze zbraně, nebo nehmotnou zbraní apod. zbraň vždy směřuje do svého cíle. Pokud mají oba útočníci stejný útok, je výsledkem
plichta, kdy nikdo nedokázal soupeře přetlačit tak, aby ho zasáhnul. Kdo dokáže
plichtu následovat Zkrácením, získá bonus +3 na ověřovací hod.
Příklad: Sasaki vytáhl svůj mistrovsky vykovaný meč a odhodil pochvu bokem do
trávy. “Už ji nebudeš potřebovat!” vykřikl Mijamoto a donutil tím rivala k útoku,
zatímco sám stál po kolena ve vodě a dřevěný meč, který si nahrubo vystrouhal z
pádla během cesty na ostrov, zčásti skrýval pod hladinou, aby skryl jeho délku.
Jakmile se útočící mistr “vlaštovčího kontru” přiblížil, Mijamoto na něj prudce udeřil,
srazil čepel jeho meče na stranu a udeřil jej do čela. Sasaki si v této situaci tedy hází
na útok a jeho celkové útočné číslo je 28/+3, Mijamoto reaguje trikem Vzteklý sek a
tudíž si také háže na útok. Jeho útok je 33/+5, takže, překonal Sasakiho útok o 5 a
se zraněním své zbraně ho zasáhl za 10 životů.
Odvalení
Když tě někdo pořádně nabere a ty už víš, že to neustojíš, poddej se, a využij jeho
energii k tomu, aby ses odvalil do bezpečí.
Adrenalin: 1A
Typ: pohyb, reakce
Vyžaduje: Ověření: Válečník si v nouzi občas musí vypomoci atletickým kouskem, aby unikl z
nejhoršího. Využije energii, která jej poslala k zemi a odvalí se dále do bezpečí.
Tento trik lze použít jako reakci na schopnost či trik, jehož důsledkem je válečníkovo
sražení na zem, případně i odhození. Z koncové pozice kam byl sražen, nebo
odhozen se může jako reakci v rámci téže akce odkulit - tedy vykonat krátký pohyb
zakončený v leže. Odvalit se lze, i pokud válečník pokus o sražení ustojí, ale příjde
mu lepší se vzdálit.
Vztyk
Nauč se rychle vstávat ze země, trhni sebou a překul se ve zbroji, podepři se zbraní,
když vstáváš a neztrať přehled o okolí, aby ti jedna nečekaně nepřilítla. Využij
energii z odvalení, je-li k tomu možnost.
Adrenalin: 1A
Typ: pohyb, reakce
Vyžaduje: -

Ověření: Pokud se válečník ocitne na zemi, může využít svůj trénink a pomocí tohoto triku se
hbitě dostat na nohy a třeba i zadržet útok protivníka. Pokud válečník leží a má
iniciativu, může tento trik použít rovnou a postavit se a spotřebovat na to jednu
obrannou akci. Pokud už válečník v leže útoku čelí, může Vztyk vykonat v jejím
rámci. Pokud byl válečník poražen a použil trik Odvalení, tímto trikem lze v rámci
téže akce navázat.

Úder Oheň a kameny
Tni co nejsilněji, aniž bys zvedl svou zbraň v nápřahu. Udeř rukama, nohama i tělem.
Tak budeš schopný prudce udeřit, aniž bys odhalil svůj úmysl. Zasáhni jeho zbraň a
vyraž mu ji z rukou, když budeš pilně trénovat, zvládneš tak i přelomit meč.
Adrenalin: 2A
Typ: do útoku, útok na zbraň
Vyžaduje: sečná či drtivá zbraň
Ověření: útok a pak Atletika vs Reflex
Válečník zaútočí překvapivým útokem na zbraň svého protivníka. Pokud uspěje v
útoku, není protivník zraněn, ale potenciální zranění je převedeno jako bonus k
ověřovacímu hodu na Atletiku proti Reflexu cíle. Pokud cíl neuspěje, je mu zbraň
vyražena z rukou k nohám. Pokud neuspěje o více, než je součet útočnosti a zranění
zbraně, je tato přelomena a zničena. Pokud cíl uspěje je zbraň zasažena, ale ne tak,
aby cíl byl odzbrojen. Pokud se cíl útoku ubrání, energie úderu přijde vniveč a
válečník si rozdíl mezi svým neúspěšným útokem a obranou cíle odečítá jako postih
od své bezprostředně následující akce.

Vrácení oštěpu
Pokud si toho všimneš včas, není tak těžké zachytit sekeru či kopí v letu a vrátit je
zpět. Je mnohem těžší se ubránit takovémuto překvapivému útoku. Dej si však
pozor, aby tě někdo nezaskočil tím, že ti vrátí kopí, které tys mu předtím poslal zpět.
Adrenalin: 1A
Typ: trik do obrany
Vyžaduje: volnou alespoň jednu ruku, nebo Zručnost se zbraní
Ověření: obrana proti útoku bez OZ zbraní, či štítu.
Pokud se válečník brání proti střední či těžké vrhací zbrani a uspěl by i bez
započítání OZ zbraní, či štítu a má alespoň jednu ruku volnou (či má schopnost

Zručnost se zbraní) může se rozhodnout využít tento trik. Po hodech na útok a
obranu se buď bude bránit standardně, nebo když vidí, že by se ubránil i pohodlně
bez nich, může použít tento trik a letící zbraň zachytit v letu a vrátit ji “odesilateli”
(nebo jinému vhodnému cíli v dosahu). Jedná se pak o standardní vrhací útok (nelze
použít žádné triky), vykonaný v rámci dané obranné akce s vlastním hodem na útok
a obranu s tím, že rozdíl mezi úvodním útokem a úspěšnou obranou se přičítá jako
bonus k útoku za překvapení. Tento trik je možné za kolo zvládnout jen jednou bez
ohledu na počet obran k dispozici.

Mocný vrh
Kašli na hospodské kejkle, házíš zbraň proto, abys zabil, tak neplýtvej, a vlož do
toho všechnu sílu.
Adrenalin: 2A
Typ: trik do útoku
Vyžaduje: střední či těžká vrhací zbraň
Ověření: Válečník využije svůj cvik a pečlivý trénink a vloží do útoku vrhací zbraní
mimořádnou sílu a získá bonus +2 k útočnosti i zranění a jeho dosahy s danou
zbraní se zvýší o jeho bonus za sílu.

Úkrok
Vždy buď pozorný, používej periferní vidění a pokud se kolem tebe bojuje, nikdy se
nenech příliš pohltit tím co děláš, pokud to není boj. Staneš-li se terčem útoku a jsi
zaneprázdněn, vždy můžeš udělat jeden krok navíc a trochu to útočníkovi ztížit.
Adrenalin: 2A
Typ: trik do obrany
Vyžaduje: válečník musí mít alespoň nějakou šanci útok zaznamenat
Ověření: Válečník má dobrý přehled o bojišti a to i tehdy, když se věnuje něčemu jinému, než
boji. Pokud je nucen čelit útoku proti ZO, aniž by přerušil současnou aktivitu
(například pití lektvaru), úkrokem do strany se pokusí útočníkovi situaci trochu ztížit.
Může si tak ke svému ZO přičíst klasický hod k6+. Tento trik je možné zvládnout za
kolo jen jednou. Nelze ho použít při překvapení, nebo proti neviditelnému, nebo
skrytému protivníkovi.

Válečný pokřik
Když útočíš, řvi a nech své nadšení ovlivnit své spolubojovníky, neboj se, rádi se
nechají strhnout nadšením nejsilnějšího z nich.
Adrenalin: 1A
Typ: výkřik
Vyžaduje: Ověření: Válečník vykřikne válečný pokřik a všichni kdož bojují na jeho straně v boji tváří v
tvář se cítí strženi bojovým nadšením a mají bonus +1 k útoku. Trik je možné použít
na začátku kola, před všemi akcemi bez ohledu na iniciativu. Trik ovlivní jen
inteligentní tvory.

Druhý (třetí) šíp
Založ si do ruky, kterou natahuješ luk, další šípy a rovnou je z natažení vypouštěj,
nebudeš tak přesný, ale o dost rychlejší. Stejně když jsi jako kluk rychle střílel s
prakem…
Adrenalin: 1A/2A
Typ: trik do útoku, dodatečný útok
Vyžaduje: luk, prak
Ověření: Válečník si do střílející ruky připraví druhý (za 2A i třetí) šíp, který pak dokáže
rychleji vystřelit. Přidá tak útok či útoky za kolo navíc. Tyto útoky však nejsou tak
precizní, jako první výstřel a mají postih -2 rsp. -4.

Lehká spoušť
Pamatuj, že kuši můžeš napnout předem a pak čekat na vhodnou příležitost a
bleskově šipku vypustit. Buď pozorný, ale ne zbrklý, spolubojovník střelu v zadku
příliš neocení.
Adrenalin: 1A
Typ: soustředění, reakce
Vyžaduje: již natažená kuš
Ověření: -

Pokud válečník drží v ruce kuši, kterou již předtím natáhnul a umístil do ní šipku,
dokáže výstřel spustit jako reakci na libovolnou situaci v rámci kola, bez ohledu na
iniciativu (může tak například střílet první, pokud nesoupeří s jiným válečníkem
využívajícím týž trik, pak se mezi nimi rozhodne dle iniciativy). Tímto trikem lze i
započít boj a automaticky tím získat iniciativu (podle pravidel pro použití triku mimo
boj, nebo s pomocím schopnosti Nával adrenalinu - jedná se tak o první akci
bojového kola nově započatého boje).

Tlačený řez
Pokud zasáhneš, ponechej zbraň v cíli a prudce k němu přikroč, abys čepel protlačil
v řezu.
Adrenalin: 2A/3A
Typ: zkrácení do útoku (trik z hlediska posouzení účinku)
Vyžaduje: sečná zbraň, 2 útoky v tomto kole
Ověření: Atletika vs Výdrž cíle
Pokud válečník zasáhne, může místo dalšího útoku v daném kole rovnou hodit k6+ a
připočíst zranění zbraně a získá tak počet životů, které tímto útokem ubral.
Pokud utratí 3A a překoná hodem na Atletiku (+zranění zbraně) Výdrž cíle, obdrží
tento i 1 stupeň krvácení (1k6 za kolo).
Proti triku se brání, jako proti Zkrácení, efektem se však jedná o trik a lze jej
aplikovat na vše, co lze zbraní říznout.
Přehmátnutí
Když jsi nucen přejít do obrany, ale nemáš vhodnou zbraň, či štít, přehmátni na
dřevci či toporu ať máš široký úchop a silnější ruku blízko těžišti, u mocných kladiv a
palcátů, nezkoušej kolem sebe divoce máchat, ale úsporně manévruj kolem těžiště
zbraně samotné. Nechytej čepele do dřeva, ale sváděj je na stranu.
Adrenalin: 1A/2A
Typ: trik do obrany, za 2A jako reakce při neúspěšné obraně
Vyžaduje: Zručnost se zbraní, dřevcová zbraň, drtivá zbraň, dvě ruce, i když zbraň je
jednoruční
Ověření: Tento trik umožní rychlou změnou úchopu a s pomocí vhodné taktiky zvýšit pro jednu
obranu OZ zbraně o +3. Lze použít s dřevcovou či drtivou zbraní, respektive obecně
zbraní s toporem (dřevce, hole, řemdihy, kladiva, palcáty i kyje). Lze jej použít i s
jednoruční zbraní (pokud není mimořádně krátká, což může záviset na úvaze
Vypravěče - viz. Thorovo kladivo), vždy je však potřeba k tomu mít dvě volné ruce.

Triky podle cest válečníka
Mistr cesty meče - Mordýřský úder
Je zbytečné tupit ostří meče o kvalitní zbroj, nedaří-li se ti hledat slabá místa, obrať
meč, popadni jej za čepel a udeř protivníka příčkou, nebo hlavicí, jako by to byl
palcát.
Adrenalin: 2A
Typ: trik do útoku
Vyžaduje: meč
Ověření: ½ KZ zaokrouhleno dolů, je-li cíl zasažen, háže si na Výdrž (obtížnost = zranění) v
případě neúspěchu je otřesen a ztrácí všechny zbývající akce v tomto kole, nebo
jednu v kole následujícím, pokud už mu v tomto žádné nezbyly.
Mistr cesty sekyry - Hákování
Hlavicí sekyry lze věci odtlačovat, nebo zaháknout a táhnout. Lze takto zachytit
hranu protivníkova štítu, nebo jeho zbraň. Dbej na to, abys protivníkovu zbraň či štít
hákoval blízko jeho úchopu, aby se ti nemohl snadno vysmeknout, a musel se s
tebou přetahovat silou. Pořádná sekyra dodá něco síly navíc.
Adrenalin: 2A
Typ: technika do útoku, útok na zbraň
Vyžaduje: sekera
Ověření: Atletika + zranění zbraně vs Atletika
Válečník se pokusí zachytit štít či zbraň cíle (krom lehkých krátkých) a vytrhnout je
cíli z ruky. Hod Atletika vs Atletika (ale hákující válečník si přičte i hodnotu zranění
sekyry), pokud se cíl ubrání, je rozhozen a hákovaný předmět nemůže použít k
následující akci (útok/obrana), pokud se neubrání, je mu předmět vytržen a končí
zpravidla za nebo vedle hákujícího válečníka..
Mistr cesty hole a kopí - Úchop za konec
Když chytneš dřevec zadní rukou za konec a pak jí vyrazíš vpřed a otočíš se za ní
trupem a vykročíš nohou, získáš v rámci jediného útoku až 2 sáhy dosahu navíc a

notnou dávku překvapení k tomu. Pokud se protivník ubrání, rychle se vracej, abys
o zbraň nepřišel.
Adrenalin: 2A
Typ: trik do útoku
Vyžaduje: dřevcová zbraň
Ověření: -

Útok s dosahem o 2 sáhy větším, +3 k ÚČ a +5 k INC. Pokud se protivník ubrání,
válečník bez Zručnosti se zbraní nemůže danou zbraň použít k žádné bezprostředně
následující akci (útok/obrana).
Mistr cesty kladiva - Odstrčení
Místo velkého rozmachování prudce vyraž vpřed a odstrč protivníka horní plochou
kladiva či palcátu.
do útoku 2A
Trik
Hod ATL vs REF, válečník si k hodu přičte i zranění zbraně. Pokud cíl uspěje, jen se
vyhne jednomu útoku, pokud neuspěje, je zraněn za tolik životů, kolik činil rozdíl, je
poražen, otřesen a odhozen o tolik sáhů, kolik činí zranění zbraně.
Mistr cesty strategie - Přeskupení
Když vidíš, že se strategie rozpadá, mocně vykřikni a všechny spolubojovníky donuť
k přeskupení a strategii obnovte tam, kde skončila.
Adrenalin: 3A
Typ: výkřik
Vyžaduje: Ověření: Válečník prudce vykřikne povel k přeskupení a jeho spolubojovníci znovu obnoví
strategii, která se jim rozpadla (pokud to není v rozporu s dalšími podmínkami pro
udržení strategií - např. strategie se rozpadla, protože 1 ze 3 bojujících odpadl,
pokud se ten vyřazený nevrátí do boje, strategii nebude ani tak možno obnovit).

Triky podle škol válečníka
Triky Školy boje na koni

Sražení z koně
Pokud se ocitneš v těsné blízkosti jezdce, nebo vidíš, že tento kolem tebe projede,
můžeš se jej pokusit zachytit rukama, nebo mu nasadit páku svou zbraní a shodit jej.
Můžeš se rozhodnout jej překvapit, omezit jej a vyskočit do sedla za něj a pokud jsi
opravdu zdatný, zvládneš to i ze země.
Adrenalin: 2A/3A
Typ: Zkrácení
Vyžaduje: Ověření: Atletika (-5 ze země) vs Jezdectví
Sražení jezdce ze země, či z koně, zápasem, či zbraní.
Trik má dosah 0-1 a pokud na něj protivník s delší zbraní nejprve zaútočí, odečte si
válečník případné obdržené zranění jako postih od svého následného hodu na
ověření.
Je to hod Atletika vs Jezdectví cíle, shození ze země znamená -5 pro válečníka.
Pokud válečník neuspěje je sám shozen ze svého koně, nebo v případě pěšího boje
poražen na zem.
Za další bod adrenalinu navíc může válečník cíl nikoliv shodit z koně, ale místo toho
za něj vyskočit (přesednout z vlastního koně, nebo i vyskočit ze země). V případě
úspěchu není cíl shozen na zem, ale válečník se ocitne v sedle za ním, cíl je otřesen
a může reagovat nejdříve v dalším kole a s válečníkem za sebou zápasit, či na něj
útočit s lehkou krátkou zbraní, ovšem s ohledem na nevýhodnou pozici s postihem
-5.
Naskočit lze takto i ke spřátelenému jezdci, pak se jedná o prostý hod na Atletiku s
velmi těžkou obtížností (-5 ze země).
Sražení koněm
Naveď svého koně proti cíli a nech ho přejet, není-li cvičený k boji, nuť ho nohama k
jízdě přímo, ale zvraň mu před nárazem hlavu na stranu, aby se nepokoušel uhnout.
Lze takto srazit pěšáka i jezdce, ale hodně záleží na mohutnosti zvířat. Pamatuj, že
když to neodhadneš, sám můžeš skončit na zemi a tvůj kůň zchromlý.
Adrenalin: 3A
Typ: trik, krátký pohyb
Vyžaduje: Ověření: Atletika vs Reflex respektive Jezdectví (+3 za rozdíl třídy velikosti a +1 za
jezdce)
Sražení pěšáka, nebo jezdce i s koněm.
Válečník ostře pobídne koně a navede ho na cíl.
Jedná se o hod Atletika proti Reflexu(pěšák, či zvíře bez jezdce) rsp. Jezdectví cíle.

Srazit je možné jen tvory stejné či menší třídy velikosti, než je používané jízdní zvíře.
Za každou třídu velikosti nad velikost cíle si válečník k hodu připočte +3, za váhu
jezdce na zvířeti se počítá další bonus +1. Kdo neuspěje, je odhozen zpět o 1 sáh
(+3 za rozdíl třídy velikosti), poražen, otřesen a zraněn za tolik životů, kolik činil
rozdíl mezi hody.
Harcovnictví
Harcovníci nejsou rozhodující silou na bojišti, morálku protivníka však dokážou
rozložit dobře. Když jedeš k cíli, vztyč se ve třmenech, či klekni koni na hřbet abys
získal výšku navíc a využij rychlost k tomu, aby dostřelil či dohodil dál.
Adrenalin: 1A
Typ: trik do útoku
Vyžaduje: střelná či vrhací zbraň
Ověření: Využití rychlosti koně a výšky v sedle ke zvýšení dostřelů vrhacích či střelných
zbraní o 5.
Útok shora
Jsi-li v sedle, máš převahu a dobře dosáhneš protivníkovi na hlavu, krk či trup, abys
jej snadněji vážně zranil. Neboj se toho a dej mu svou sílu pocítit pořádně.
Adrenalin: 1A
Typ: trik do útoku
Vyžaduje: zbraň
Ověření: Využití výškové převahy nad pěšákem pro útok s větší razancí, nebo na zranitelná
místa +3 ke zranění.

Triky Školy velitelů
Dobře sleduj počínání svých spolubojovníků a buď připraven je varovat a zavel jim k
akci dřív, než je dokáže nepřítel dostat do úzkých.
Tyto triky - Rozkazy - se Rytíř naučí ovládnutím školy velitelů všechny najednou a
nemusí se je učit. Jedná se o triky typu Výkřik, takže je nelze v kole kombinovat s
jinými triky stejného typu a lze je (rsp. jeden z nich) použít kdykoliv v průběhu kola.
Triky nestojí žádný adrenalin a mohou být zaměřeny výhradně na dobrovolně
spolupracující a inteligentní tvory, kteří chtějí a mohou následovat Rytířovy pokyny.

Adrenalin: 0A
Typ: výkřik
Vyžaduje: Ověření: -

Udeř: Vyzve spolubojovníka k rychlému útoku. V praxi mu přidá v daném kole jeden
útok navíc.
Kryj se: Včas varuje spolubojovníka před útokem a přidá mu v daném kole jednu
obranu.
Přesunout: Přidá spolubojovníkovi jeden krátký pohyb v daném kole.
Přezbrojit: Díky tomuto rozkazu může jedna postava přezbrojit jako okamžitou akci.
K zemi: Varuje postavu před střelou, ta si lehne a získá proti ní bonus +5 do obrany.
Vztyk: Pokud postava potřebuje vstát a bojovník ji zavelí, vztyk z leže se stává
okamžitou akcí.

Triky Školy drtičů kostí
Úder ramenem
Úder tělem, znamená přiblížit se k nepříteli mezerou v jeho krytu. Udeř do soupeřovy
hrudi levým, vpřed vystrčeným ramenem. Udeř prudce a použij svou váhu a vejdi do
něj, jako bys chtěl nepřítele odrazit a odhodit pryč. Ovládneš-li tuto metodu, budeš s
to, odhodit jej i několik sáhů. Je možné nepřítele udeřit tak, že zemře. Pilně cvič.
Adrenalin: 2A/3A
Typ: Zkrácení/pohyb + Zkrácení
Vyžaduje: Ověření: Atletika vs Reflex +/-3 za rozdíl třídy velikosti.
Válečník si vyhlídne vhodný moment a prudce vyrazí k nepříteli a nabere ho tělem,
nejčastěji ramenem, ale závisí na vzájemném poměru velikosti. Hod na ověření je
válečníkova Atletika proti soupeřovu Reflexu, v případě rozdílu velikosti si +3 (+6 za
2 třídy rozdílu) přičítá ten větší. Kdo neuspěje, je odhozen zpět o rozdíl sáhů, max 3
pro velikost C, 6 pro velikost B a 9 pro velikost A. Za každý sáh, o který je cíl
odhozen, ztratí cíl 1 život, za každý sáh, o který být odhozen nemůže, ztratí dva
životy. Pokud válečník nestojí v bezprostřední blízkosti cíle (max dosah 1), může za

3A před úderem vykonat pohyb o polovinu svého běžného krátkého pohybu a každý
sáh, který urazí si přičíst jako bonus ke svému hodu.

Dupnutí

Adrenalin: 1A
Typ: trik do útoku, reakce
Vyžaduje: Ověření: Atletika vs (útočnost + zranění zbraně)/Výdrž
Pokud má válečník možnost dupnout na ležící zbraň, hodí si na past Atletika a
pokud výsledek překoná součet ÚČ a zranění takové zbraně, je zbraň přelomena a
zničena. Možnost opravy (např. u přelomeného topora sekyry), je na úvaze
Vypravěče, zbraň je však pro daný moment spolehlivě vyřazena. Pokud by cílem
dupnutí byla otřesená ležící postava, jedná se o hod Atletika vs Výdrž cíle, rozdíl
odpovídá způsobenému zranění + je vážně zraněna končetina dle výběru válečníka
a cíl má s ní Nevýhodu (-5) na všechny aktivity. Trik je možno použít jako reakci na
úspěšné použití triku “Přišlápnout meč”, pokud s ním válečník uspěje, může si ihned
i “dupnout”.

Přišlápnout meč
Adrenalin: 2A
Typ: technika do útoku - útok na zbraň
Vyžaduje: Ověření: Atletika vs Postřeh
Pokud má tvůj protivník střední či těžkou bodnou zbraň, sraž ji rukou či zbraní k zemi
a přišlápni hrot. Protivník pokud neuspěje v hodu na past, má pro toto kolo zbraň
zablokovanou, ztratí všechny útočné akce a k obraně nemůže použít přišlápnutou
zbraň a ještě má postih -2, pokud ji ihned nepustí.

Kolena a lokty
Adrenalin: 1A
Typ: zkrácení, reakce do obrany
Vyžaduje: volnou ruku, Zručnost se zbraní, pokud válečník bojuje dvouruční zbraní,
mečem a štítem, či kombinací
Ověření: útok beze zbraně, při úspěchu cíl Výdrž proti výši zranění

Reakce na zkrácení. Pokud se válečníka pokusí někdo napadnout schopností či
trikem, který předpokládá fyzický kontakt (zkrácení), případně pokud se ho pokusí
někdo nějakou zápasnickou technikou či schopností znehybnit, válečník si najde
volnou skulinku, aby na svého protivníka zaútočil kolenem či loktem. Jedná se o útok
zblízka beze zbraně s bonusem +5 do zranění. Pokud válečník zasáhne, jeho
protivník musí uspět v hodu na výdrž proti pasti odpovídající výši utrženého zranění,
pokud neuspěje, je navíc jeho akce i překažena.

Kop
Adrenalin: 1A
Typ: trik do útoku
Vyžaduje: volnou nohu ;)
Ověření: Provedení kopu se může lišit podle válečníkových dispozic, důsledek je ale podobný,
jedná se o posílený útok v boji beze zbraně s dosahem 1-2. Válečník získává +5 k
útoku i zranění a -5 k obraně či ověření pasti proti poražení v rámci této, nebo
bezprostředně následující akce. Nemusí být možno provést v těžkém terénu, závisí
na úvaze Vypravěče, jestli je možno bezpečně někoho kopnout při souboji na
zamrzlé řece.

Držení za krk
Adrenalin: 3A/1A
Typ: zkrácení do útoku
Vyžaduje: volné ruce, nebo jednoruční zbraň a Zručnost se zbraní
Ověření: Atletika vs Reflex
Zkrácení do akce útok. Držení za krk, neboli "klinč" lze aplikovat na protivníka, který
je otřesený (1A), nebo který neuspěje proti pasti (3A), protivník se může snažit ze
sevření vymanit každé kolo, ale v každém dalším kole se jeho past zvyšuje o jedna.
Po celou dobu držení nevidí okolí a nemůže se pohybovat, má však volné ruce a
může v rámci boje beze zbraně, nebo s lehkou jednoruční zbraní na válečníka útočit,
i se mu bránit, ovšem s Nevýhodou (-5). Válečník, který někoho drží se může
pohybovat rychlostí sáh za kolo (držený ho následuje), má přehled o okolí, ale může
se mu bránit jen ZO, vůči drženému může libovolně útočit všemi útoky v rámci boje
beze zbraně, případně na něj aplikovat úder pěstí, kolena a lokty i kopy dle libosti a
zásoby adrenalinu, úder ramenem cíl dostane z válečníkova dosahu. Všechny takto
udělená zranění se násobí 2x. Nelze kombinovat s Železnými prackami.

Úder pěstí
Adrenalin: 1A/2A
Typ: zkrácení do útoku, dodatečný útok
Vyžaduje: Ověření: Atletika (+udělené zranění) vs Výdrž
Úder pěstí je běžný útok zblízka navíc vedený beze zbraně, lze takto útočit, i pokud
válečník svírá obouruční zbraň, nebo těžký předmět, nebo třeba pokud válečník
blokuje nějaký cíl jiným trikem školy drtičů kostí. Válečník prostě ruku na chvíli uvolní
prudce zaútočí na cíl ve svém těsném dosahu (1) a vrátí se do původní pozice, aniž
by to ovlivnilo jeho jiné akce. Pokud si válečník dá záležet (2A), dá opravdu
pořádnou ránu a následuje hod Atletika vs Výdrž (udělené zranění si válečník přičte
jako bonus), při úspěchu je cíl otřesen.

Přehození
Adrenalin: 2A/3A
Typ: zkrácení do obrany, reakce na zkrácení
Vyžaduje: volné ruce, nebo Zručnost se zbraní a libovolnou zbraň či kombinaci
Ověření: Atletika vs Reflex
Místo obrany zbraní válečník nechá energii protivníka působit proti němu, vhodně ho
zakročí, nastaví mu nohu, či ho rovnou přehodí zápasnickou technikou. Místo hodu
na obranu proti útoku, či schopnosti, si válečník vynutí hod na Atletika vs Reflex a
pokud cíl neuspěje, je přehozen o 1/2 sáhů, kolik činí rozdíl hodů, poražen a otřesen.
Válečník, který je menší si za každou třídu velikosti může k hodu přičíst 1, za nižší
těžiště. Za 3A lze tento trik použít i jako reakci proti jinému zkrácení, což protistraně
může umožnit použít Kolena a lokty, nebo jeho vlastní přehození. Pokud však
válečník neuspěje, útočník svůj útok provede proti jeho ZO. Případný ověřovací hod
má válečník, který s přehozením neuspěl automaticky 1.

Triky Školy obouručních zbraní
Válečník na 6. úrovni umí dobře pracovat se svou silou a zvládne mnohé principy
své školy převádět i na použití jiných zbraní, pokud je na to dostatečně silný. Má-li
opravu atributu Síla alespoň +4, pak může všechny triky školy dvouručních zbraní
provést jednoručně, pokud k tomu použije těžkou jednoruční zbraň. Může při tom v
druhé ruce svírat i štít, nebo jinou zbraň. Pro použití triku Změna směru je však
potřeba mít dvě těžké zbraně a při použití triku Jeden úder mít jednoruční zbraň a

volnou ruku k obouručnímu úchopu, nebo mít dvě těžké jednoruční zbraně (útok je
veden simultánně oběma najednou).

Druhý konec
Adrenalin: 3A
Typ: dodatečný útok proti ZO
Vyžaduje: dvouruční zbraň, dvě těžké jednoruční zbraně
Ověření: Bezprostředně po úspěšném zásahu zbraní může válečník otřesenému protivníkovi
přidat jeden další rychlý útok proti ZO, který vede druhým koncem zbraně - toporem,
hlavicí atd., případně toporem či hlavicí druhé zbraně v druhé ruce. Zranění zbraně
je při takovém útoku 0. Toto se děje v rámci jedné útočné akce.

Útok z prázdnoty
Adrenalin: 1A
Typ: trik, reakce
Vyžaduje: obouruční zbraň, těžkou jednoruční zbraň
Ověření: -

Tento poeticky pojmenovaný útok popisuje poměrně primitivní ale účinnou techniku,
kdy válečník s výhodou delší zbraně a páky, který se má stát cílem útoku
iniciativnějšího soupeře, bezmyšlenkovitě "z prázdnoty" vyrazí k prudkému a
přímému útoku a zasáhne soupeře dříve, než se tento dostane k provedení vlastní
akce. Takto zaskočený protivník se musí místo útoku bránit, pak teprve dojde na
jeho vlastní útočné akce, kdy se již pokračuje podle pořadí určeného iniciativou.

Hrozba
Adrenalin: 1A
Typ: soustředění
Vyžaduje: střední či těžkou obouruční zbraň, těžkou jednoruční zbraň
Ověření: Atletika (+zranění konkrétní zbraně) vs Vůle
Obouručním zbraním bývá vlastní poměrně velký dosah a jsou dobře vidět a jejich
hrozba je na bojišti téměř hmatatelná. S pomocí tohoto triku válečník naznačí útok
na protivníka v dosahu své zbraně na kterého ale nezaútočí (rsp. proti útoku přímo
na cíl se postih nepočítá) a ten je tím znervózněn a na všechny své akce získá v

tomto kole postih -5, protože nedokáže přestat po očku sledovat hrozbu válečníka - z
vlivu se lze vyvázat vzdálením mimo dosah (alespoň +2 k dosahu zbraně), nebo
vyřazením válečníka, který hrozbu představuje. Aplikuje se na začátku kole, v rámci
bojového hemžení, před skutečnými útoky a to bez ohledu na INC válečníka. Nikdy
nefunguje v boji jeden na jednoho, na každé straně musí být alespoň dva bojující.

Změna směru
Adrenalin: 2A
Typ: trik, dodatečný útok jako reakce
Vyžaduje: obouruční zbraň, dvě libovolné jednoruční zbraně
Na dlouhé zbrani umožňující široký dvouruční úchop (nebo se dvěma zbraněmi) je
někdy i přes zdánlivou mohutnost zbraně možno s touto rychle změnit směr útoku,
pokud se situace nevyvíjí, jak má. Pokud válečník po svém hodu na útok vidí, že by
nezasáhnul, může útok nedokončit, změnit jeho směr a znovu zaútočit v rámci téže
útočné akce. Obránce se musí znovu aktivně bránit. Tento trik je možno použít jen
1x za kolo.

Jeden úder
Adrenalin: 1A/2A
Typ: trik do útoku/ reakce do obrany
Vyžaduje: dvouruční zbraň, dvě těžké jednoruční zbraně, vícenásobné útoky
Ověření: Při správném načasování je možné zvítězit jedním mocným úderem, válečník se
zaměří na jediný útok a mocným úderem zaútočí na svého protivníka, válečník
pozbude všechny ostatní útočné akce, které by měl v daném kole k dispozici a přičte
si k úč i zranění 5 za každý takto nevyužitý útok navíc, který by měl v daném kole k
dispozici. Po (nebo před) takovém útoku má válečník k dispozici jen 1 aktivní
obranu.
Pokud protivník válečníka nějakým úskokem předstihne, lze jeden útok vykonat za
2A jako reakci do obrany stejným způsobem, jako vzteklý sek.

Odražení zbraně
Adrenalin: 1A
Typ: technika - útok na zbraň, reakce do obrany
Vyžaduje: Dvouruční zbraň, těžká jednoruční zbraň
Ověření: -

Válečník si místo na obranu hodí na útok vedený proti zbrani protivníka. Pokud svým
útokem překoná jeho, je útok protivníka odražen tak, že protivník musí hybnost své
ze směru vychýlené zbraně nejdříve zpracovat a ovládnout, než bude mít zbraň opět
plně pod kontrolou. Proto má na následující útok, nebo obranu postih odpovídající
rozdílu mezi útoky, ke kterému se i přičte zranění zbraně, které byla na tuto akci
použita. Lze se například bránit útoku Odražením zbraně a následně jej oplatit
Jedním úderem, klíčem je pouze adrenalin.

Odstrčení
Adrenalin: 1A za každý cíl
Typ: zkrácení do útoku
Vyžaduje: Zručnost se zbraní + obouruční zbraň / dvě těžké jednoruční zbraně
Ověření: Atletika vs nejvyšší Atletika protivníků +3 za každý další odstrkovaný cíl
nad 1.

Vyžaduje zručnost se zbraní.
Válečník uchopí zbraň uprostřed (nebo vhodně rozpřáhne či zkříží před sebou dvě
těžké jednoruční zbraně) prudce s ní zatlačí vpřed, takže odstrčí až 3 protivníky zpět.
Hod Atletika proti nejvyšší Atletice protivníka (protivník má bonus +3 nebo +6 pokud
je použito proti 2 nebo 3 osobám). Rozdíl = počet sáhů o kolik jsou odstrčeni, pokud
je to více, než jejich bonus za obratnost, jsou i poraženi.

Zdrcující úder
Adrenalin: 2A
Typ: technika - útok na zbraň - drtivá / zkrácení - ostatní typy
Vyžaduje: dvouruční zbraň, těžká jednoruční zbraň
Ověření: Atletika vs Výdrž
Pokud už ti tvůj protivník neustále se skrývající za štítem pije krev, přetav svůj hněv
a adrenalin do silného úderu, máš-li drtivou zbraň, můžeš trik použít jako útok na
zbraň, vždy však můžeš zkrátit a udeřit na něj hlavicí či opačným koncem dřevce či
topora. Udeř tvrdě přímo proti štítu a nech všechnu sílu a váhu pořádně působit a
zchrom mu ruku, kterou štít svírá.
Trik může fungovat jako zkrácení kteroukoliv obouruční zbraní či těžkou jednoruční
zbraní, nebo lze libovolnou alespoň střední drtivou zbraní provést útok na zbraň(štít),
v obou případech se hází na útok a v případě úspěchu následuje ověření Atletika vs
Výdrž, kde se udělené "zranění" přičítá k obtížnosti hodu, pouze u drtivé zbraně (a
útoku na zbraň) je možno přičíst i zranění zbraně. Pokud válečník uspěje, cíl má po

drtivém úderu i přes štít zchromenou ruku, kterou tak nemůže používat k boji až do
ošetření, štít se okamžitě přestává počítat do obrany. Když válečník neuspěje, cíl
ránu ustojí, vždy je však předcházejícím útokem zraněn za polovinu životů, které by
jinak byly normálně ubrány.

Triky Školy boje se štítem
Bleskový kryt
Adrenalin: 1A
Typ: trik - dodatečná obrana, reakce
Vyžaduje: štít
Ověření: Válečník se bez postihu aktivně kryje o 1 dalšímu útoku navíc, útok nemusí být
veden jen na něj, ale i na vedle stojícího spolubojovníka. Trik lze použít jako reakci
na útok na někoho jiného.

Odklonění štítu
Adrenalin: 2A/3A
Typ: technika do útoku/ dodatečný útok
Vyžaduje: štít na straně útočníka i obránce
Ověření: Atletika (+OZ štítu) vs Reflex (+OZ štítu)
Válečník vyrazí kupředu a nárazem hrany štítu na štít protivníka jej odkloní a
následně zablokuje vlastním štítem, aby mohl vést nerušený útok svou zbraní. Po
úspěšném ověření pasti následuje standardní útok jednoruční zbraní, protivník si ale
nemůže počítat OZ štítu a dokonce si jej odečítá (zablokovaný štít jej ve skutečnosti
omezuje, čím větší, tím hůře), zatímco válečník si OZ svého štítu může k útoku
přičíst. Za 3A může provést útok jednoruční zbraní i pokud by provedením této akce
spotřeboval poslední útok v tomto kole a další mu nezbývaly.

Odražení střely
Adrenalin: 1A
Typ: trik do obrany, dodatečná obrana, reakce
Vyžaduje: štít
Ověření: Pokud se válečník stane cílem střeleckého útoku, může prostě jen vhodně natočit

svůj štít tak, aby libovolný fyzický projektil přiměřené velikosti odrazil na protivníka
dle své volby. Tato aktivita ho nestojí obranu, jedná se tak vlastně o dodatečnou
obranu jako reakci na střelecký útok.

Nastav hranu
Pokud na tebe tvůj protivník seká, nastav mu hranu štítu a nech do ní čepel jeho
zbraně zakousnout, sotva uvízne, otoč prudce štítem a vykruť mu ji z ruky.
Adrenalin: 3A
Typ: technika do obrany
Vyžaduje: štít
Ověření: Atletika vs Postřeh
Past Atletika vs Postřeh (válečník, který trik sám ovládá, se může bránit Atletikou),
pokud si protivník včas neuvědomí co může nastat, jeho zbraň se zakousne do
cíleně nastavené hrany štítu a obránce tak nad ní získá kontrolu, otočením štítu
zbraň vyřadí přinejmenším pro následující akci, pokud má obránce stále k dispozici
útočnou akci, může tuto příležitost ihned využít a bez ohledu na iniciativu použít na
překvapeného protivníka útok. Útočník, který neuspěl v ověřovacím hodu o 5 si
nestačí včas uvědomit, že může zbraň pustit a má pro následující obranu postih -5 a
samozřejmě si nepočítá OZ zaseknuté zbraně. Po té může zbraň jako okamžitou
akci přezbrojení upustit, nebo se pokusit ji v rámci své útočné akce (má-li více útoků
za kolo) vyprostit, což je hod Atletika vs Atletika + rozdíl z předchozího hodu jako
bonus pro obránce. Pokud pokus o vyproštění zbraně selže, nedokáže ji útočník v
nevýhodném úhlu již déle udržet a automaticky ji ihned pouští.

Úder hranou štítu
Naznač útok zbraní, abys ho vylákal do vhodné pozice a pak nečekaně vší silou
udeř na jeho zbraň abys mu ji vyrazil z ruky.
Adrenalin: 2A
Typ: technika do útoku, útok na zbraň
Vyžaduje: štít
Ověření: Atletika vs Reflex
Past Atletika(+OZ štítu) vs Reflex, pokud válečník uspěje, je cíli zbraň vyražena z
ruky, pokud rozdíl překoná součet její útočnosti a zranění, je přelomena.

Překlopení štítu

Adrenalin: 1A/2A
Typ: technika do obrany, dodatečný útok
Vyžaduje: štít a zbraň
Ověření: Pokud se rozhodneš štít nepoužít k obraně (nezapočteš OZ), ale držíš jej jako
rezervu, po úspěšné obraně jej můžeš překlopit na druhou stranu a odtlačit
protivníkovy ruce bokem a zaútočit z druhé strany. Válečník může úspěšnou obranu
proměnit v útok s tím, že protivník má zablokované ruce a nemůže se bránit žádnou
zbraní, ani štítem. Navíc jsi jej zaskočil a rozdíl z předchozí úspěšné obrany si
můžeš připočíst jako bonus.Za 2A lze protiútok provést jako dodatečný útok i pokud
ti v tomto kole již žádné útoky nezbyly.

Uder štítem
Nejlepší obrana je útok, nechceš-li čekat až se protivník projeví, když vidíš, že se
hotoví k útoku, vyraž štítem tvrdě vpřed a nech ho, ať se o tvůj štít rozbije sám.
Adrenalin: 2A
Typ: trik do obrany
Vyžaduje: štít
Ověření: Klasický hod na obranu, při úspěchu se rozdíl započítá jako zranění útočníka.Pokud
tímto trikem čelíš zkrácení, můžeš si k ověřovacímu hodu přičíst OZ štítu a svůj
bonus za sílu.

Úkryt
Adrenalin: 1A
Typ: trik, reakce
Vyžaduje: štít
Ověření:
Pokud válečník čelí plošnému efektu kouzla, schopnosti, nebo například výbuchu
ďábelského vynálezu nějakého šíleného alchymisty, dokáže se instinktivně co nejlépe
zakrýt svým štítem a snížit udělené zranění.
Hod na Atletiku proti Sesílání soupeře, pokud událost není zapřičiněna cizí vůlí, je
úspěch automatický, zranění se snižuje o OZx10%.

Triky Školy boje jednoruční zbraní
Předsek na ruce
Adrenalin: 2A
Typ: technika do obrany, reakce
Vyžaduje: jednoruční zbraň, lehká a střední obouruční zbraň
Ověření: cíl hází Výdrž proti obtížnosti odpovídající způsobenému zranění
Rychlý sek na ruce svírající zbraň, jeho účinky nejsou nijak devastující, ale dokáží
přicházející útok zcela rozhodit. Jedná se o akci do obrany, háže se na útok a pokud
je válečníkův útok vyšší než útok, kterému chce takto vzdorovat, zasáhl svého
protivníka dřív a jeho útok překazil. Při zásahu je cíl útoku vždy zraněn pouze za
jeden život, a jeho útočná akce je tím přerušena. Teoreticky způsobené zranění pak
stanovuje výši pasti proti které zasažený musí uspět hodem na Výdrž, jinak zbraň
ihned pouští (zasaženou rukou, v případě obouruční zbraně tak nemusí tuto upustit,
ale musí přehmátnout - "přezbrojit") - viz. Zručnost se zbraní. Válečník tímto neztratil
obrannou ani útočnou akci, technicky vzato se tak jedná i o dodatečný útok.
Útok ze zápěstí
Adrenalin: 3A
Typ: trik do útoku, dodatečný útok
Vyžaduje: jednoruční zbraň
Ověření: Válečník dokáže rychlým protočením zbraně v zápěstí vést po prvním útoku útok
další, tento je s postihem -3 k útočnosti veden proti ZO obránce.
Vypuštěný útok
Nech hlavici meče, patku topora či řemen rukojeti zaklesnout za malíkovou hranu,
nebo zbraň jen uchop s volným pocitem v palci a ukazováku a při úderu zbraň prostě
vypusť a nech působit její váhu nespoutanou příliš tuhým úchopem.
Adrenalin: 1A

Typ: trik do útoku
Vyžaduje: jednoruční zbraň
Ověření: Válečník při útoku změní úchop na zbrani a získá +3 ke zranění.
Klamný útok
Veď jeden útok těsně mimo dosah a jakmile protivník zareaguje rychle jej obnov a
tentokrát jej zasáhni, dřív než stačí pochopit situaci.
Adrenalin: 1A
Typ: finta do útoku, dodatečný útok
Vyžaduje: zbraň
Ověření: 1 útok, ale háže se 2x, pokud v prvním útoku válečník uspěje, cíl není zraněn, ale
potencionálně udělené zranění se přičte jako bonus k druhému, skutečnému útoku.
Povol
Nastav zbraň k obraně a pokud na ni zachytíš zbraň soupeře, nech ji jen neškodně
sklouznout dál.
Adrenalin: 2A
Typ: technika do obrany
Vyžaduje: zbraň
Ověření: Atletika + rozdíl z obrany vs Reflex
Po úspěšné obraně vedené jen zbraní (bez OZ štítu či sekundární zbraně) se zbraň
útočníka nechá sklouznout dále. Pokud neuspěje proti ověření Atletika + rozdíl z
obrany vs Reflex, příliš promáchne a ztratí 1 následující útok, nebo obranu v tomto
kole, nebo má postih -5 k první obraně či útoku v kole následujícím, pokud nyní již
všechny akce vyčerpal.
Páka na ruku

Pokud se svým útokem neuspěješ a protivník zachytí tvou zbraň, rychle zkrať
vzdálenost, nasaď mu páku na ruku se zbraní a odzbroj ho.
Adrenalin: 2A
Typ: zkrácení do obrany, reakce, dodatečný útok
Vyžaduje: štít
Ověření: Atletika vs Reflex + rozdíl z obrany
Po neúspěšném útoku (který protivník nevyužil k nějaké protiakci) se válečník pokusí
přiblížit a znovu převzít iniciativu a pákou na ruku se zbraní soupeře odzbrojit. Pokud
u toho má v druhé ruce štít či zbraň větší, než lehkou, musí je v tu samou chvíli
upustit. Ověření je Atletika proti Reflexu, soupeř si však může rozdíl své úspěšné
obrany připočíst jako bonus, pokud i přesto neuspěje, je i přes původně neúspěšný
útok válečníka touto technikou náhle odzbrojen a jeho zbraň nyní ve své druhé ruce
svírá válečník, pokud v ní držel nějakou lehkou zbraň či štít, leží odebraná zbraň na
zemi.
Rychlá zbraň
Adrenalin: 2A+
Typ: trik, reakce
Vyžaduje: zbraň
Ověření: S dvouruční zbraní je snadné měnit směr a cíl útoku, jednoruční zbraň, i pokud se
jedná o pádnější kousek, umožňuje změnit rychle charakter vedeného útoku. Pokud
zaútočíš pomocí triku a tvůj protivník na něj odpoví pro tebe nevýhodným způsobem
(použije jiný trik, nebo uspěje v hodu na obranu, či ověření), s pomocí tohoto triku
dokážeš rychle změnit techniku a útok dokončit jako jiný trik.
Stojí 2A + A za druhý trik, používá se jako reakce po neúspěšném triku, překoná i
protivníkovu protiakci, která takto vyjde vniveč. I pokud se obnovují hody na útok,
obranu či ověření, vše se děje velmi rychle v rámci téže útočné/obranné akce.
Převrácený útok
Neprojdeš-li až přes protivníkovu obranu, přetoč zbraň v jílci a obnov svůj útok z
druhé strany.
Adrenalin: 1A
Typ: technika, reakce
Vyžaduje: zbraň

Ověření: Po neúspěšném útoku pokus o obnovení s bonusem proti totožné obraně +5, pokud
tentokrát projde, je cíl klasicky zasažen.
Triky Školy boje bodnou zbraní
Zdvojení
Adrenalin: 1A
Typ: Trik do útoku
Vyžaduje: zbraň
Ověření: Okamžité obnovení útoku - obránce si musí znova hodit na obranu, jedná se pro oba
o tutéž akci.
Úhyb
Adrenalin: 1A
Typ: Trik do obrany
Vyžaduje: zbraň
Ověření: Válečník vhodným manévrováním může donutit útočníka obnovit započatý útok útočník si musí znova hodit na útok - pro oba se jedná o tutéž akci.
Kavace
Pokud na tebe protivník bodá, nebo útočí na tvou zbraň, vykruž hrotem malý kruh a
obejdi jej a nech jej spočinout na vnější straně čepele v příčce meče, nebo mu uhni.
Tímtéž pohybem mu bodni v ústrety.
Adrenalin: 2A
Typ: technika do obrany, reakce
Vyžaduje: bodná zbraň

Ověření: Atletika vs Postřeh
Pokud je technika použita jako reakce proti útoku na zbraň (vedenému libovolnou
zbraní), jedná se automaticky o útok proti ZO, pokud se takto válečník jen brání
běžnému útoku bodnou zbraní, cíl si musí hodit na ověření Atletika vs Postřeh s tím,
že válečník si přičte nebo odečte rozdíl obrany a útoku podle toho v čí prospěch
dopadl. Pokud uspěje, jedná se o útok proti ZO. Kavaci je možno přebít kavací (a tu
zase další), ověřovací hod se neopakuje, kdo má více adrenalinu a zvládne v kole
více kavací, ten výměnu vyhrál a útočí proti ZO cíle.
Průbojný hrot
Když má těžkou zbroj, podepři čepel meče tím, že ji uchopíš v půli, aby nepružila a
abys byl přesnější a prudce bodni do mezery či do slabiny zbroje.
Adrenalin: 2A
Typ: trik do útoku
Vyžaduje: bodná zbraň
Ověření: -

Neguje KZ cíle až do výše 5.

Bodnutí na chodidlo
Adrenalin: 2A
Typ: technika do útoku
Vyžaduje: bodná zbraň
Ověření: cíl hází Výdrž proti obtížnosti odpovídající způsobenému zranění
Standardní útok na netradiční cíl, počítá se jen poloviční zranění (zaokr. dolů), ale
obránce nemůže počítat OZ zbraně ani štítu, a KZ jen v případě těžkých zbrojí.
Následuje hod na Výdrž proti způsobenému zranění, neúspěch = postih k rychlosti
krátkého pohybu -3 v boji až do ošetření.

Tržná rána
Adrenalin: 3A
Typ: finta do útoku
Vyžaduje: sečná či bodná zbraň
Ověření: Válečník způsobí rychlým seknutím hrotu mělké, ale dlouhé a ošklivé tržné poranění
za 1 život, to sice není okamžitě závažné, ale silně krvácí a působí zasaženému
obtíže při boji (kluzké ruce na jílci zbraně, krev v očích apod... ) - důsledkem je
Nevýhoda k boji do ošetření. Zasažený má navíc 1. stupeň krvácivého zranění
(každé kolo včetně prvního navíc ztrácí 1k6žvt krvácením).

Bodnutí na obličej
Adrenalin: 1A
Typ: Finta do útoku
Vyžaduje: bodná zbraň
Ověření: Bodnutí na obličej není dokončeným útokem, ale jen náznakem, který má rozhodit a
připravit protivníka. Útok nezpůsobí žádné zranění, ale rozdíl z úspěšné obrany se
přičte jako bonus k válečníkově následující útočné akci vůči danému soupeři.

Svěšený hrot
Pokud ve svém útoku neuspěješ a nezasáhneš svého protivníka, vyraž rukama
nahoru, nebo bokem, převrať čepel na hraně jeho krytu, svěs hrot a bodni za něj.
Adrenalin: 2A
Typ: technika do útoku, dodatečný útok
Vyžaduje: bodná zbraň

Ověření: Atletika vs Reflex
Pokud válečník nezasáhl cíl a rozhodne se použít tento trik, musí v ověřovacím hodu
na Atletiku překonat Reflex protivníka a v rámci téže útočné akce obnoví svůj útok a
může k předchozímu ÚČ přičíst rozdíl hodů a pokud už tato hodnota stačí, je cíl
klasicky zasažen.

Triky Školy boje dvou zbraní
Překvapivý útok
Adrenalin: 1A/2A
Typ: trik, dodatečný útok
Vyžaduje: dvě zbraně
Ověření: Atletika vs Reflex
S kombinací dvou zbraní má válečník dost útočných prostředků na to, aby mohl
použít jeden další útok navíc. Pokud v tomto kole nepoužil žádné jiné triky do boje,
stojí ho trik pouze 1A místo 2.
Protiútok
Adrenalin: 3A
Typ: technika do obrany
Vyžaduje: dvě zbraně
Ověření: Pokud se válečník rozhodne bránit jen pomocí jedné zbraně, v případě úspěšné
obrany může rovnou zaútočit zpět druhou zbraní a protivník se brání jen ZO (i kdyby
měl více útoků, protože toto se děje simultánně s jeho útokem).
Druhý kryt
Adrenalin: 1A

Typ: reakce na útok proti ZO
Vyžaduje: dvě zbraně
Ověření: Umožňuje druhou zbraň využít k plnohodnotné obraně v případě libovolnému útoku
proti ZO (1x za kolo).

Odzbrojení
Adrenalin: 3A
Typ: technika do útoku
Vyžaduje: dvě zbraně
Ověření: Atletika + rozdíl útoku a obrany vs Reflex
Válečník zaútočí a po té co získá vazbu se zbraní protivníka použije druhou zbraň k
nasazení páky a jeho odzbrojení (zbraň padá k nohám bojujících) bez nutnosti
pokoušet se o podobnou akci v rámci zkrácení, nebo čistým útokem na zbraň, na
něž zkušenější mohou mít nepříjemnou odpověď. Pokud válečník uspěje v hodu na
útok, cíl není zraněn, ale rozdíl útoku a obrany (bez zranění) si přičte jako bonus k
následnému hodu na Atletiku proti Reflexu soupeře, pokud uspěje, je cíl odzbrojen,
pokud ne, jedná se jen o neúspěšnou akci. Vše se děje v rámci jednoho útoku.

Naznačený útok
Adrenalin: 3A
Typ: finta do útoku
Vyžaduje: dvě zbraně
Ověření: Atletika vs Postřeh
Válečník naznačí útok jednou zbraní a zaútočí druhou. Protože se jedná o téměř
simultánní akci oběma zbraněmi, je potřeba úmysl odhalit, není možné mu v
posledním momentu uhnout. Pokud cíl finty neuspěje v hodu na Postřeh proti
válečníkově Atletice, je oklamán a válečník může vést útok proti ZO cíle v rámci této
jedné útočné akce.

Série útoků
Nemávej kolem sebe zbraněmi bez rozmyslu, dobře připravenou sérií útoků však
můžeš své protivníky zasypat a dostat je tak pod tlak.
Adrenalin: 1A za každý útok
Typ: soustředění (dodatečné útoky)
Vyžaduje: dvě zbraně (lehká krátká nestačí)
Ověření: 1A a postih -1 za útok v kole navíc. Nelze kombinovat s jinými triky do útoku.
Příklad: Válečník utratí 3A a může ke svým dvěma útokům přičíst tři další, ale
všechny útoky v tom kole budou mít postih -3 a nelze s nimi využít žádné útočné
triky.

Rezerva
Bojuj s protivníkem svou sekundární zbraní a svou primární drž jako rezervu, když
na ni protivník zapomene, příliš rozptýlen bojem s dýkou, či krátkým mečem v tvé
levé ruce, udeř mocně pravou a naráz ho setni.
Adrenalin: 3A
Typ: soustředění
Vyžaduje: dvě zbraně
Ověření: Pokud válečník použije k útoku pouze svou sekundární zbraň a následně zaútočí
svou hlavní zbraní v rámci tohoto triku, za každý předcházející útok a obranu vůči
konkrétnímu protivníkovi (nemusí být úspěšné), které byly vedeny pouze sekundární
zbraní se k útoku primární zbraní přičte +1k úč a +2 ke zranění a za každou druhou
akci je navíc v případě úspěchu způsoben stupeň krvácení.

Příklad: za 2 útoky a dvě obrany vedené čistě sekundární zbraní proti jednomu cíli, si
k následnému třetímu útoku v tomto kole vedenému primární zbraní v rámci tohoto
triku válečník může započítat bonus +4k útoku, +8 ke zranění a v případě zásahu
navíc cíl krvácí a je tak zraňován za 2k6 životů každé následující kolo až do
ošetření.
Dvojitý kryt
Adrenalin: 1A
Typ: trik do obrany, reakce
Vyžaduje: dvě zbraně
Ověření: Pokud válečník vidí, že čelí mimořádně silnému útoku (trik lze použít preventivně
rovnou nebo ho lze jako reakci ohlásit až po hodu protivníka), zkřiží v obraně obě
zbraně a započítá si atribut vlastnosti užívaný k obraně dvakrát.

Triky berserka
Tyto triky může používat pouze berserk.
Skok
Adrenalin: 1A
Typ: pohyb
Vyžaduje: max lehká zbroj
Ověření: Mocný skok do dálky, nebo i výšky, umožní zaútočit na vzdálený cíl, nebo například
na citlivé místo velkého monstra, akce se počítá jako krátký pohyb a je/li následován
útokem má +1k útoku a +3 ke zranění.
Pokud je součástí následujícího útoku i trik, má válečník +2 k SIL při ověřovacím
hodu na past.

Zastrašení
Adrenalin: 3A
Typ: výkřik
Vyžaduje: Ověření: Atletika vs Vůle (+2 za bojeschopného spojence si započte jedna i druhá
strana)
Používá se mechanika zastrašení (vč. případných bonusů za další schopnosti, ale
berserk nemusí tuto schopnost ovládat), pokud válečník trik použije hned po útoku,
kterým zranil protivníka, může si ubraný počet životů přičíst jako bonus ke svému
hodu. Pokud zastrašení vyjde, dávají se všichni na útěk a nechtějí s berserkem
bojovat, pokud musejí, mají k boji Nevýhodu -5.

Louskáček
Adrenalin: 2A
Typ: trik do útoku
Vyžaduje: střední či těžkou zbraň
Ověření: Válečník vloží do úderu mimořádnou sílu a nasměřuje jej proti slabině v protivníkově
zbroji - pro daný útok se odečítá od KZ protivníka až 7.

Tři výkřiky
Tři výkřiky se dělí takto: před, během a po. Křičíme při různých příležitostech, hlas je
znamením života a nese energii. Ve strategii ve velkém křičíme na začátku bitvy, pak
když se vrháme do útoku a nakonec křičíme na oslavu vítězství. To jsou tři výkřiky. V
boji muže proti muži vykřikni podle situace tak, abys protivníka vyrušil, vykřikni, abys
oslabil jeho útok, nebo vykřikni, jako bys útočil, ale pak jej tni hned vzápětí.
Adrenalin: 1A
Typ: výkřik

Vyžaduje: Ověření: Atletika vs Vůle
Hod Atletika proti Vůli při neúspěchu si protivník rozdíl odečte od následující akce.

Zatvrzení
Adrenalin: 1A
Typ: trik, reakce na útok proti ZO
Vyžaduje: Ověření: Je-li válečník nucen čelit útoku jen základní obranou, může se "zatvrdit", zatnout
svaly, zpevnit tělo, vhodně se natočit a přičíst si k obraně bonus za sílu, případně i
za odolnost, pokud ovládá schopnost Otloukánek.

Úskok
Nemáš svůj den a musíš uhýbat padající mrtvole horského obra, nebo pařátu
mocného draka? Vrhni se stranou a uskoč z dosahu.
Adrenalin: 2A
Typ: trik - pohyb, reakce na nutnost ověřovat Reflex
Vyžaduje: lehká zbroj
Ověření: Válečník uskočí a překulí se zpět na nohy. Válečník si k hodu na Reflex připočítá
bonus +5 a vykoná v průběhu krátký pohyb libovolným směrem.

Mrtvá váha

Adrenalin: 0A
Typ: trik, reakce na bezvědomí a pod.
Vyžaduje: cíl max o 1 třídu velikosti větší v dosahu 0
Ověření: Atletika vs Reflex, Atletika vs Atletika na vyproštění po předchozím selhání,
vždy +/-3 za každou třídu velikosti
Pokud je válečník náhle v průběhu boje znehybněn či omráčen, dokáže sebou v
posledním záchvěvu vědomí a vůle smýknout a spadnout konkrétním směrem.
Pokud je na sousedním poli libovolná postava, hází válečník Atletiku proti Reflexu
cíle a přičítá(odečítá) si bonus +3 za každý rozdíl velikosti ve svůj
prospěch(neprospěch) zavalit lze maximálně cíl stejné či max o 1 větší třídy. Pokud
je cíl válečníkem úspěšně zavalen, nemůže nic dělat, pouze se pokusit mrtvu váhu
odvalit, což je dlouhá akce a ověřuje se hodem Atletika(počítá se vždy jen ten první
hod) vs Atletika (+/- rozdíl velikosti) na odvalení, vždy na konci kola. S pomocí jiné
postavy se odvalení vždy za 1 kolo podaří snad kromě případů, kdy gnóma zavalí
obr a snaží se mu pomoct jiný gnóm, specifické případy jsou tak na úvaze
Vypravěče, lze se například snažit společně přehodit cílovou Atletiku ve dvou.
Železné pracky
Adrenalin: 3A/1A
Typ: Zkrácení
Vyžaduje: lehká zbroj
Ověření: Atletika vs Atletika
Válečník se vrhne na cíl a za cenu jednoho volného útoku proti ZO válečníka se
tento vrhne cíli kolem krku a drží ho a škrtí (past Atletika proti Atletice válečníka
úspěch znamená uvolnění neúspěch zranění ve výši k6x oprava atributu SIL min
však 1k6). 3A v prvním kole 1A v každém dalším. Ověřuje se vždy na začátku kola
před hodem na iniciativu. Toto lze aplikovat na tvora s hlavou a krkem o jednu třídu
(od 18. úr. o dvě třídy) velikosti nad válečníkem. Tvor menší a stejné velikosti jako
válečník po dobu škrcení nemůže na válečníka útočit, tvor o 1 třídu velikosti vyšší
může s Nevýhodou max 1x za kolo a tvor o dvě třídy velikosti výše bez omezení,
válečník se brání ZO ale místo OBR počítá ODL.

Triky Rytíře

Impozantní
Adrenalin: 2A za kolo
Typ: výkřik
Vyžaduje:
Ověření: Atletika + KZ vs Vůle
Válečník vykřikne své jméno a tituly a zabuší do štítu zbraní a stane se tak pro své
protivníky nepřehlédnutelný a ti z nej nedokážou spustit oči. Past Atletika + KZ vs
Vůle, kdo neuspěje, nedokáže svou pozornost odpoutat od válečníka a pokud bojuje
s někým jiným, než s ním, má Nevýhodu k boji. Efekt trvá podle vloženého
adrenalinu.

Jasný povel
Adrenalin: 2A (+1 za každé navýšení bonusu proti zastrašení o 2)
Typ: výkřik
Vyžaduje: Ověření: Válečník mocně vykřikne jasným hlasem a povzbudí své spolubojovníky. V daném
kole +2 bonus k efektu velení a +3 bonus proti efektu zastrašení (+2 za každý další
vložený bod A).
Odolání
Adrenalin: 2A
Typ: trik, reakce na nutnost Vzdorovat vůlí
Vyžaduje: Ověření: Válečník je v boji pohlcený soustředěním a prodchnut ctí a odvahou, s tímto trikem
získá v případě nutnosti hodu na Vůli v průběhu boje bonus +5.

Úder tělem
Pokud čelíš pokusu o zkrácení, nesnaž se s protivníkem soupeřit, ale prudce vyraž
tělem vpřed a nech ho rozbít se o pláty, které tě chrání.
Adrenalin: 2A
Typ: trik do obrany
Vyžaduje: těžkou zbroj
Ověření: Pokud čelíš triku nebo schopnosti, která by šla definovat jako pokus o zkrácení,
přechod do zápasu, či poražení, přičti si k hodu KZ a pokud protivník neuspěje, je
sám o rozdíl mezi hody zraněn.
Do zbraně
Adrenalin: 3A
Typ: výkřik, reakce na útok ze zálohy
Vyžaduje: Ověření: Pokud Rytíř a jeho spolubojovníci čelí zákeřnému útoku ze zálohy a útočníci získají
moment překvapení, rytíř po prvním útoku, který v daném kole proběhne vyburcuje
své spolubojovníky výkřikem, takže získají možnost provést akci přezbrojení jako
akci okamžitou (pokud to vysloveně neodporuje logice - pozdě hledat dýku v torně) a
mohou se klasicky bránit plným počtem obranných akcí.
Skočit do rány
Vidíš-li, že je tvůj spolubojovník v dosahu krátkého pohybu v nesnázích a čelí
něčemu, co by nemusel ustát, vrhni se k němu, skoč do rány a nastav sám sebe...
nebo raději svou zbroj.
Adrenalin: 2A
Typ: pohyb, reakce na útok na spolubojovníka
Vyžaduje: -

Ověření: Rytíř se vrhne do rány a sám se stane terčem útoku zbraní či střelby, případně i
kouzlem pokud tyto mají nějaký fyzický projev a cestují prostorem, to již závisí na
úvaze Vypravěče. Pokud se Rytíř vrhá do útoku, čelí mu ZO, pokud do kouzla, může
si od způsobeného poškození odečíst KZ.
Je možné navázat v reakci na efekt kouzla trikem Úkryt.
Obrněný
Adrenalin: 1A
Typ: trik do obrany, reakce + dodatečný útok
Vyžaduje: Ověření: Pokud válečník v průběhu obrany proti útoku zblízka zjistí, že by mu na ubránění
stačila ZO, může v reakci na to svou obranu proměnit v útok -> jedná se o běžný
útok, ovšem proti ZO nepřítele.
Proslov před bitvou
Arnulf udělal několik posledních klopotných kroků a před jeho očima se zjevil známý
obrys hory u jejichž kořenů ležel jeho domov. Tolik let...
Jeho hlas se zadrhnul pouze jednou... "Bratři..." hlesnul a shlédnul na své dva starší
bratry, kteří soutěskou stoupali jen o kousek za ním. I oni očima laskali dávný obraz
po mnoho let uvadající ve vzpomínkách. Byli unavení, jejich kůže špinavá a pokrytá
modřinami a oděrkami. Ale v jejich očích začínala žhnout dychtivost... přísahali
jsme... plamen se rozhořel v srdci a vstoupil do jeho slov.
"Synové a dcery domu Thorgarimova!" třeskl jasný a silný hlas do ticha dosud
přerušovaného jen hlasitým oddechováním trpělivě stoupajících trpaslíků. Mnoho očí
se k němu otočilo.
"Dlouho jsme se skrývali, jen opatrně vzpomínali na svůj domov a vyprávěli o něm
dětem, které nikdy neměly možnost spočinout pohledem na vznešených síních
Argharondu. V hanbě jsme žili. Jako cizinci a vyvrhelové, rozděleni jsme se
protloukali neznámými kraji a kdysi vznešené jméno našeho rodu vyvanulo stejně
jako barvy na drahých látkách našich nyní nepotřebných praporců a zástav. Snili
jsme však o tomto dni a hle! Na dohled našeho domova stojíme shromážděni v

počtu jaký tento svět neviděl od Velkého pádu. Nyní však neprcháme do zahanbení,
ale vracíme se, vzít si náš domov a naši čest zpět!"
"Argharond!" odpověděly mu stovky hrdel mocným křikem, který roztřásl hory jako
hněv dávných trpasličích bohů, jež se nyní probírali z mrákot zapomnění.
V opevněném táboře dávných uchvatitelů se začaly ozývat panické výkřiky. Dnes
bude krví smazán jeden záznam v Knize zášti rodu Thorgarimova.

Adrenalin: 6A
Typ: výkřik/soustředění, trvá až 3 kola
Vyžaduje: Ověření: -

Proslov zabere až 3 kola a od prvních slov se boj (a načítání adrenalinu
zúčastněných válečníků) počítá za započatý. Spřátelení spolubojovníci jsou zbaveni
všech projevů únavy, které do té doby pociťovali a cítí dychtivost po boji. Válečníkům
okamžitě po skončení proslovu přibude jeden bod adrenalinu, všichni zúčastnění
získají bonus +3 k útoku, obraně i iniciativě, +2 k dosahu všech forem krátkého
pohybu a po dobu trvání boje mají všichni válečnickou schopnost Drsňák (u
válečníků se případně tento efekt zdvojnásobí), hranice smrti se sníží o 5 životů.
Efekt trvá po dobu boje, pokud se jedná o velkou a kontinuálně probíhající bitvu,
klidně několik hodin. Boj musí započít bezprostředně po skončení proslovu, ale
počítá se v to i čekání na zteč protivníka, případný běh do útoku přes bitevní pole,
šplhání na hradby, ba dokonce i manévrování okolo bitevního pole, kdy je boj na
spadnutí. Bitva probíhá ve velkých měřítkách a tomu odpovídá i potřebný čas. Není
ale možné mít strhující proslov a pak hodinu sedět na zadku a netušit kde je sakra
nepřítel. Není nutné pro úspěšné použití této schopnosti proslov odehrát, mělo by se
alespoň nastínit, o čem je, zdatným hráčům rolí však tato schopnost nabízí
zajímavou příležitost. Proslovem je možno motivovat i jen samotnou družinu (či
skupinu alespoň o 5 členech celkově včetně Rytíře, maximum je omezeno jen
doslechem, rozjaření bojovníci svým nadšením nakazí ostatní, pokud by neslyšeli,
ale byli jasnou součástí bojující skupiny), mělo by se však jednat o významný boj a
zároveň výzvu, žádné dobíjení zraněných v táboře lazarů. Trik je možno provést
maximálně 1x za den.

Triky šermíře

Znejistění
Adrenalin: 1A/kolo/osoba
Typ: soustředění (neovlivňuje však možnost používat v průběhu jiné triky)
Vyžaduje: Ověření: Atletika vs Vůle
Válečník v průběhu boje se svým protivníkem dává najevo svou nadřazenost,
rychlými pohyby obchází jeho zbraň, hraje si s ním a dává mu pocit, že nemá šanci hod Atletika proti Vůli, rozdíl = postih k boji, pokud by úč nebo oč kleslo na či pod
nulu, je protivník zastrašen (z boje ustupuje či prchá, v případě nemožnosti se
vyvázat bojuje s Nevýhodou -5). Ověřuje se na konci kola a postih začíná na
začátku kola dalšího, v průběhu kola kdy se ověřuje ani v průběhu kola kdy má efekt
působit nesmí být válečník svým cílem zraněn, jinak efekt okamžitě končí, on sám
musí útočit, ale zasahovat nemusí. Pokud zvládne válečník vést útoky (alespoň 1) i
na jiné bojující, je schopen zastrašovat je touto akcí najednou, pořád platí podmínka,
že nesmí být nikým z nich zraněn, jinak se efekt ruší pro všechny.
Tlak/řez na ruce
Adrenalin: 2A
Typ: technika do obrany, reakce na Zkrácení
Vyžaduje: zbraň
Ověření:
Pokud se má válečník stát cílem triku typu Zkrácení či schopnosti, která předpokládá
zápas, poražení nebo prostě fyzický kontakt tělem, může si k hodu na past při
vzdorování této akci přičíst útočnost své hlavní zbraně a pokud uspěje, tak se k
rozdílu přičte zranění zbraně a za tolik životů je protivník zraněn a jeho akce
samozřejmě překažena.
Cuknutí
Když seká na tebe nebo na tvou zbraň, jdi mu v ústrety, ale ucukni čepelí a stáhni ji
spodem, aby jsi jej podešel a nechal zaútočit do prázdna. Nabodni jej dříve, než se
stáhne k obraně.

Adrenalin: 3A
Typ: technika do obrany, reakce na útok na zbraň
Vyžaduje: bodná zbraň
Ověření: Hod na obranu proti útoku, v případě úspěchu se celková obrana (+ zranění zbraně)
počítají jako útok proti ZO útočícího protivníka. Pokud tento útočil na zbraň,
porovnávání útoku a obrany se přeskočí a rovnou se jedná o útok (obranou) proti
ZO.
Přišermování
Adrenalin: 4A
Typ: technika/soustředění
Vyžaduje: zbraň
Ověření: Na začátku souboje je nejnebezpečnější moment, když se vstupuje do dosahu
zbraní, ale dosud nedošlo k jejich střetnutí, bez vazby totiž nelze protivníka
kontrolovat. Vhodně zvolenou směsicí změn střehů, útočných akcí lehce mimo
dosah a vhodným pozicováním lze protivníka vylákat k útokům se špatným
načasováním, které vyjdou vniveč. Šermíř takto za své útoky donutí protivníka
vyčerpat všechny jeho útočné akce. Pokud má šermíř útoků za kolo více, tyto mu
zbudou a může je v kole dále využít. Neovlivňuje, reakce, protiútoky a dodatečné
útoky, efektu triku se ale v rámci běžných útoků nelze nijak vyhnout.
Improvizace
Adrenalin: 1A za akci
Typ: trik do boje
Vyžaduje: zbraň
Ověření: Šermíř někdy musí improvizovat, s tímto trikem dokáže zaútočit v rámci obranné
akce, pokud mu již útočné nezbývají, případně se bránit akcí útočnou. Trik lze

použít tolikrát za kolo, kolik volných akcí má šermíř k dispozici. Sleva na A za Rutinu
se však počítá jen na první z nich.
Příklad. Má-li šermíř 3 běžné útoky za kolo, má k tomu k dispozici stejný počet
aktivních obran, pokud však v rámci kola třikrát zaútočí a jen jednou se brání, místo
dvou teoreticky zbývajících obran může za 2A ještě dvakrát zaútočit (pokud má
schopnost Rutina, bude ho to stát jen 1A). Podobně se může vzdát všech útoků a za
3A (2A s Rutinou) se 6x aktivně bránit.
Vazba a cítění
Když má bodnou zbraň, navaž se na ni a skrze cítění jeho pohybů snadno předvídej
jeho akce a získej převahu, dokud se nestáhne.
Adrenalin: 2A za kolo
Typ: technika do boje/soustředění
Vyžaduje: zbraň, bodná zbraň v rukou soupeře
Ověření: Válečník skrze fyzický kontakt zbraní získá nad svým protivníkem velkou výhodu
díky schopnosti předvídat jeho akce, to se projeví bonusem +5 k INC, ÚČ i OČ proti
cíli s nímž navázal vazbu. Válečník musí své útočné i obranné akce směřovat vůči
cíli s nímž navázal vazbu. Nesmí se od něj vzdálit. Cíl se může po prvním kole vazby
a na začátku druhého rozhodnout zbraň stáhnout z výhodné pozice (nemůže si
počítat OZ takové zbraně a má -2 postih k útoku) a tím vazbu přerušit, válečník pak
nemusí utratit adrenalin za další kolo. Pokud má válečník vazbu, tak nemá s daným
protivníkem postih za zhoršené vidění a jen -2 za úplnou tmu/slepotu.

Přehození
Využij protivníkovu energii proti němu a když na tebe prudce zaútočí, zakryj a
podejdi jeho útok, zakroč jej a poraž přes nastavenou nohu.
Adrenalin: 3A
Typ: zkrácení do obrany
Vyžaduje: -

Ověření: Atletika + rozdíl z obrany vs Reflex
Po úspěšné obraně následuje hod Atletika (+rozdíl z obrany) vs Reflex, při
neúspěchu se oba aktéři srazí na kontaktní vzdálenosti, ale nikdo nezíská výhodu,
při válečníkově úspěchu je jeho útočící protivník sražen a otřesen.

Mistrovský sek
Adrenalin: 4A
Typ: technika do boje
Vyžaduje: zbraň
Ověření: Atletika vs Postřeh (Atletika, pokud je cílem válečník, který trik sám zná)
Mistrovský sek je dokonalou souhrou načasování, vzdálenosti a úhlů zbraní... takový
sek (lze provést i jako bodnutí) dokáže prolomit každou obranu a přerazit každý útok.
Mistrovský sek lze použít místo útoku i obrany, ověřuje se Atletika vs Postřeh (pokud
je cílem válečník, který trik sám ovládá, může vzdorovat Atletikou), pokud si cíl
techniky zavčasu neuvědomí, co se děje, žádná obratnost už ho nezachrání a on
mine svůj útok, nebo naprázdno promarní svou obranu a válečník může zaútočit
proti jeho ZO, kde se počítá rozdíl hodů jako hod na útok. Pokud cíl triku včas odhalí
válečníkův úmysl, může se válečník pokusit pouze o běžný útok či obranu s hodem
k6 a postihem odpovídajícím rozdílu neúspěšného hodu.

