Kas yra Kariai&Magai?
Kariai&Magai – tai lietuviška fantastinio vaidmenǐ žaidimo versija, sukurta naudojant
kai kurias pasaulyje paplitusiǐ sistemǐ D&D, AD&D, GURPS taisykles bei Ƴvedant
savitus elementus. Pradiniai šios sistemos pamatai buvo padơti Kastyþio Beito, vơliau
perimti ir tobulinti tuo metu dar nesusibǌrusios Monǐ kǌrybinơs grupơs. ýia pateikiamas
visǐ šiǐ metu darbo, kovǐ ir magijos rezultatas, kurƳ siǌlome Ƴvertinti Jums.
Žaidimui reikalingos priemonơs
Žaidimui reikalingos šios taisyklơs, du dešimtainiai kauliukai, pieštukas ir popieriaus
lapas. Žaidimo meistras papildomai gali naudotis veikơjǐ kǌrimo programa Karmagis.

TERMINAI
Kariai&Magai – tai fantastinis vaidmenǐ
žaidimas. Vaidmenǐ žaidimas – tai žaidimas,
kuomet vedantysis – Žaidimo Meistras, kuria
žaidimo scenarijǐ bei kontroliuoja žaidơjus,
kurie savo ruožtu valdo susikurtus ir
Ƴsivaizduojamus veikơjus.
Žaidơjas – žmogus, žaidžiąs fantastinƳ
vaidmenǐ žaidimą, valdantis ir vaidinantis
savo veikơją.
Veikơjas – žaidơjo valdomas ir vaidinamas
personažas,
egzistuojantis
žaidimo
pasaulyje (žiǌr. Veikơjas, psl. 3).
Priešininkas – tai veikơjas, dalyvaujantis
Žaidimo Meistro sukurtuose ir numatytuose
Ƴvykiuose, yra ŽM valdomas bei elgiasi
atitinkamai pagal ŽM valią. Jie gali bǌti
nusiteikĊ tiek draugiškai, tiek priešiškai, tiek
neutraliai veikơjǐ atžvilgiu.

Žaidimo pasaulis – Ƴsivaizduojami kraštai ir
vietovơs, kuriuose vyksta šio žaidimo
veiksmas bei viskas yra valdoma ir
reguliuojama Žaidimo Meistro.
Žaidimo Meistras – asmuo, vadovaujantis
žaidimui, tvarkantis ir reguliuojantis visus
žaidimo pasaulyje vykstanþius vyksmus,
Ƴvykius, personažus.
Prigimtis – Ƴgimtǐ veikơjo savybiǐ visuma,
nuo kurios priklauso jo sugebơjimai (žiǌr.
Prigimtys, psl. 3).
Ʋgǌdis – veikơjo sugebơjimas atlikti tam tikrą
darbą; pvz.: kautis tam tikrais ginklais,
atakuoti kerais, valdyti Ƴvairius darbo
Ƴrankius, joti ir pan. Laikui einant, veikơjas
Ƴgauna patyrimo, treniruojasi, tobulina
Ƴgǌdžius (žiǌr. Ʋgǌdžiai, psl. 5).
Ʋgǌdžiǐ grupơ – keleto panašiǐ Ƴgǌdžiǐ
visuma (žiǌr. Ʋgǌdžiai, psl. 5).

Tvermơ – organizmo atsparumas kerams ar
magijai (žiǌr. Tvermơs, psl. 4).
Gajumas
–
sugebơjimas
atlaikyti
sužeidimus. Skaiþiuojamas Gajumo taškais
(GT).
Patirtis – veikơjo patyrimas, Ƴvertinamas
Patirties taškais. Surinkus tam tikrą patirties
taškǐ skaiþiǐ, veikơjas tobulina Ƴgǌdžius bei
pakyla veikơjo lygis (žiǌr. Patirtis, psl. 89).
Profesija – apibǌdinimas, kuo užsiima
atitinkamas veikơjas, kokie jo turimi Ƴgǌdžiai,
tvermơs, ypatybơs, tabu, bendri sugebơjimai
(žiǌr. Profesijos, psl. 3).
Rasơ – rǌšis, kuriai priklauso atitinkamas
veikơjas, priešininkas ar bet kuris kitas
asmuo (žiǌr. Rasơs, psl. 7).
Kerai – magiški veiksmai ir Ƴvykiai,
vykstantys kerơtojǐ pagalba ar gamtinơs
magijos dơka (žiǌr. Magija, psl. 5).

Žiežirba - tai magiškos energijos matas,
apibrơžiantis magiškos energijos vienetus,
kuriuos turi kerơtojas (žiǌr. Magija; Žiežirbos,
psl. 5).

d0 – dešimtainis kauliuko metimas.
IškritĊs 0 reiškia 0.
d20 – dvidešimtainis kauliuko metimas.
Nustatomas metant du kauliukus ir
susumuojant iškritusias vertes.
d50 – penkiasdešimtainis kauliuko
metimas. Jei iškritĊs rezultatas didesnis
nei 50, tuomet yra atimami 50 taškǐ. Taip
gaunama galutinơ vertơ.

ŽM
ŽP
am
pm
sm
vm
T
t
kt
ž
AM
AVM
VM

IM
– Imuniteto metimas
GT
– Gajumo taškai
PT
– Patirties taškai
Jơ
– jơga (prigimtis); kitas
prigimtis žiǌr. Prigimtys, psl. 3.
JơB
– jơgos bandymas
JơR
– jơgos rungtis
ŽT
– Žalos taškai
BŽT
– bendros žalos taškai
PŽT
– patirtos žalos taškai
ŠŽS
– Šarvǐ Žalos Slenkstis
Max20ŽT
maksimali žala 20 ŽT

SUTRUMPINIMAI
d00 – procentinis arba šimtainis kauliuko
metimas. Metami du dešimtainiai
kauliukai. IškritĊ 0 ir 0 reiškia 00.
d2 – dvejetainis kauliuko metimas.
Metamas vienas kauliukas. IškritĊs
nelyginis skaiþius reiškia , lyginis – 2.
d5 – penktainis kauliuko metimas.
Metamas vienas kauliukas ir, jei iškritĊs
rezultatas didesnis nei 5, atimami 5
taškai.
Taip
gaunamas
galutinis
rezultatas.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Žaidimo Meistras
Žaidimo Pasaulis
aukso moneta
platinos moneta
sidabro moneta
vario moneta
Tarpsnis, 0 min.
tarpsnelis, 0 s
kautyniǐ tarpsnelis, -2 s
žiežirba
Atakos metimas
Atakos/ veiksmo metimas
Veiksmo metimas

PAGRINDAI
Kariǐ&Magǐ sistemoje yra naudojami du dešimtainiai kauliukai.
Vienas (iš anksto pažymơtas) reiškia dešimtis, kitas – vienetus.
Pagrindiniai metimai Kariǐ&Magǐ sistemoje yra atliekami
tikrinant Veiksmo sơkmĊ, Žalą bei Reakciją.
Prigimties bandymas – veiksmas, tiesiogiai susijĊs su
prigimties panaudojimu. Pvz.: pasakyto sudơtingo sakinio
supratimas, peršokimas per gulintƳ rastą ir pan. Jei d00 metimas yra lygus ar mažesnis
nei atitinkama Prigimties Vertơ, tuomet bandymas laikomas sơkmingai atliktu. Jei
išmesta vertơ didesnơ – tuomet nesơkmingu. Tokiu atveju, kuo didesnơ jǌsǐ Prigimtis,
tuo didesnĊ tikimybĊ sơkmei Jǌs turite. Kartais tokiam metimui gali bǌti skiriamos
baudos ar priedai. Pvz. jei jǌs bandote sulaikyti užsitrenkianþias labai sunkias duris, ŽM
gali skirti baudą -30. Tada turi pasisekti Jơ-bauda bandymas; sutrumpintai JơB-30.
Atitinkamai lengvesniam veiksmui gali bǌti skiriamas priedas: PrigB+priedas.
Atakos metimas atliekamas tada, kai tikrinama ar atakavĊs asmuo pataiko Ƴ norimą
taikinƳ. Jei d00 metimas yra lygus ar didesnis nei ribinơ vertơ, tuomet ataka sơkminga;
priešingu atveju – nesơkminga (plaþiau apie atitinkamas taisykles žiǌr. Kautynơs, psl.
38).
Veiksmo metimas atliekamas tuomet kai tikrinama kokio fizinio/ protinio veiksmo ar jǐ
visumos sơkmơ. Tai atliekama panaudojant d00 metimą bei rezultatą tikrinant pagal
Veiksmǐ sơkmơs lentelĊ, psl. 34.
Fiasko – tai yra ypatingai blogas rezultatas. Jis gali Ƴvykti atliekant Atakos ar Veiksmo
metimą. Jis visuomet bǌna išmetus 0, bei kartais daugiau specifiniams ginklams ar
veiksmams. Plaþiau apie tai žiǌr. Kautynơs (psl. 38) ir Veiksmus (psl. 34).
Absoliuti sơkmơ (“šimtas”) – tai yra ypatingai geras rezultatas. Jis gali Ƴvykti tiek
atliekant Prigimties bandymą, tiek Atakos ar Veiksmo metimą. Jis visuomet bǌna
išmetus 00 (kauliukai 0 ir 0). Kartais šiuo ypatingu atveju gali bǌti ir metimas 99.
Plaþiau apie tai žiǌr. Kautynơs (psl. 38) ir Veiksmus (psl. 34).
Automatinơ sơkmơ – kai kurie veiksmai tiesiog negali nepasisekti ar pasisekti labiau
sơkmingai nei Ƴprasta. Tada specialus veiksmo metimas nơra reikalingas. Taþiau kai yra
bent kokia nesơkmơs tikimybơ, yra atliekamas Veiksmo metimas. (psl. 34).

Pakartotinis metimas – kartais bǌna tik viena vienintelơ galimybơ atlikti konkretǐ
veiksmą; kartais tą patƳ veiksmą galima kartoti daugybĊ kartǐ tol, kol jis pasiseks.
Kartais sunku yra suvokti, ar konkretus veiksmas pavyko ar ne, nes tai padaryti tiesiog
bǌna per vơlu. Kartais bǌna, jog nesơkmơs nuvargina, taþiau vis tiek galima sau leisti
suklysti vơl ir vơl. Taþiau, pakartotinai atliekant veiksmą, visuomet reikia Ƴvertinti šias
sąlygas: a) ar nesơkmingas veiksmas nenužudơ veikianþiojo asmens, ar visiškai
nesugadino naudojamo daikto; b) jei nesơkmơ sukơlơ žalą, reikia ją Ƴvertinti ir
pakartojimą leisti tik po to, kai trukdantys padariniai bus pašalinti; c) jei nesơkmơ nơra
žalojanti, leisti veiksmą kartoti, skiriant bent baudą –5 už moralinƳ nesơkmơs poveikƳ.
Kada meta ŽM? Paprastai visus metimus veikơjai atlieka patys, taþiau yra atvejǐ,
kuomet metimus už veikơją atlieka ŽM. Pirma – situacijoje, kuomet veikơjas neturi žinoti
ar pavyko jam veiksmas ar ne. Dažniausiai tai naudojama, kada veikơjas bando surinkti
informaciją. Tada ŽM metimas yra laikomas paslaptyje. Jei metimas yra sơkmingas,
tada yra pateikiama teisinga informacija, jei ne – neteisinga informacija ar ji
nepateikiama iš viso. Antra – kai veikơjas tiesiog neturi žinoti kas vyksta aplinkui. ŽM
atlieka metimą ir paprasþiausiai informuoja veikơją apie tai, kas jam gali bǌti pastebima.
Kita informacija lieka paslaptyje.
Rungtis – tai dviejǐ asmenǐ mini dvikova. Dažniausiai ji yra atliekama tuomet, kai du
asmenys rungtyniauja tarpusavyje ar sprendžia nesutarimą, kurio rezultatas
pasiekiamas beveik tuojau pat. Reþiau rungtis atliekama kai veiksmas trunka ilgesnƳ
laiko tarpą. Tokio mini-veiksmo sơkmơ tikrinama atliekant d0 metimą. Laimi tas, kurio
d0 ir priedo (Prigimties Mažojo Priedo arba ŽM skirto priedo) suma yra didžiausia. Šiuo
atveju Fiasko ir Absoliuti sơkmơ nơra taikomi. Taþiau jei ŽM mano, kad kokiam nors
konkreþiam atvejui Fiasko ar Absoliuti sơkmơ yra galimi, tuomet pirmoji gali bǌti d0
metimu išmetus , o antroji išmetus 0. Vikrumo Rungtis dar vadinama Iniciatyva (žiǌr.
psl. 38). Plaþiau apie tai žiǌr. Rungtis ( psl. 34).
Žalos taškai – tai patirtos žalos, išreikštos skaitine verte, dydis.
Žalos metimas atliekamas, kuomet yra tikrinama kiek Žalos taškǐ (ŽT) patiria
priešininkas ar objektas, kada jis yra sužeidžiamas atakavusiojo asmens ar objekto.
Padaryti ŽT nustatomi pagal Žalos d00, apskaiþiuojant procentinĊ išraišką pagal ginklo
ar objekto maksimalios žalos vertĊ (žiǌr. Žala ir sužeidimai, psl. 47).

Kariai&Magai
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VEIKơJAS

ligos poveikio. Plaþiau apie tai žiǌr. Žala, sužeidimai, ligos; Imunitetas (psl. 50). Taip pat
imunitetas gali priklausyti nuo pasirenkamos rasơs ar net profesijos.

Veikơjo sukǌrimas yra pirminơ žaidimo stadija. Visa vaidmenǐ žaidimo esmơ yra
paremta tuo, kad žaidơjas atlieka susikurto asmens rolĊ ir pilnai jƳ valdo (na, tiesa, ne
visais atvejais; plaþiau apie tai skaitykite toliau).
Pradžioje geriausia bǌtǐ mintyse susiformuoti trokštamo veikơjo – herojaus ar herojơs
ƳvaizdƳ, o vơliau bandyti jƳ perkelti Ƴ veikơjo lapą.
Tam kauliukǐ pagalba yra nustatomos pagrindinơs veikơjo prigimtys, gajumas, tvermơs,
imunitetas, išvaizda. Taip pat nustatomos turimos ypatybơs ar trǌkumai, kurie gali likti
paslaptyje net draugams.
Sekanþiame etape pasirenkama veikơjo profesija, rasơ, galiausiai nustatomi Ƴvairǌs
veikơjo Ƴgǌdžiai. Galima susikurti tokio veikơjo istoriją, nustatyti buvusius užsiơmimus iš
pateikiamǐ užsiơmimǐ sąrašo. Visa veikơjo kǌrimo eiga yra išdơstyta toliau sekanþiuose
skyreliuose.

Ypatybơs ir trǌkumai

Prigimtys
Prigimtys - pagrindinơs veikơjo savybơs, nusakanþios pastarojo Jơgą (Jơ), Vikrumą (Vi),
Protą (Pr), Intuiciją (In), Valią (Va), Sveikatą (Sv), Žavumą (Ža) bei Meniškumą (Me).
Taip pat yra dar trys papildomos prigimtys - Juslơs, susijusios su pagrindiniais išorinio
pasaulio pažinimo organais: Klausa (Kl), Rega (Re), Uoslơ (Uo).
Kiekviena prigimtis yra apibrơžiama trimis skaiþiais.
Pirmasis – Prigimties Vertơ (PV) tiesiog nusako veikơjo prigimtƳ šimtainiu skaiþiumi (nuo
5 iki 00 žmogui). Vidutinơ veikơjo prigimties vertơ, nusakanti statistiškai vidutines
savybes, yra nuo 4 iki 60. Prigimtys, mažesnơs nei 40 yra jau laikomos mažomis ir
veikơjas su tokiomis savybơmis yra silpnesnis nei vidutinis asmuo. Prigimtys, didesnơs
nei 90 jau yra herojiškos. Prigimties Vertơ yra naudojama nesudơtingo veiksmo,
tiesiogiai susijusio su konkreþia prigimtimi, atlikimui. Toks veiksmas vadinamas
Prigimties Bandymu (žiǌr. psl. 34).
Taisyklơse priimta, kad normaliai Prigimties Vertơ normaliomis sąlygomis yra
nekintamas dydis, taþiau jis gali bǌti laikinai keiþiamas Ƴvairiǐ medžiagǐ (narkotikǐ,
magiškǐ gơralǐ) ar magijos poveikyje. Išimtiniais atvejais
Prigimtis gali pakisti negrƳžtamai, taþiau tai visuomet
Prigimties savybiǐ
priklauso nuo ŽM sprendimo.
priedai (pagal žmogǐ)
Antrasis – Prigimties Didysis Priedas (JơP, ViP ir kt.). Jis
Vertơ
P
p
0-5
-5
-3
naudojamas kaip priedas atliekant su šia prigimtimi
6-25
-0
-2
susijusius veiksmus (bơgimas, plaukimas, atakavimas ir
26-40
-5
-
pan.). Nustatomas pagal Prigimties VertĊ.
4-60
0
0
Treþiasis – Prigimties Mažasis Priedas (Jơp, Vip ir kt.) yra
6-75
5

naudojamas atliekant su atitinkama prigimtimi susijusias
76-85
0
2
Rungtis su priešininkais (veiksmo bei atakos eiliškumas ir
86-95
5
3
pan.). Nustatomas pagal Prigimties VertĊ.
96-99
20
4
Jơga (Jơ) – tai yra fizinơs jơgos ar tiesiog raumenǐ
00
25
5
apibǌdinimas.
Vikrumas (Vi) – guvumo ir koordinacijos matas.
Protas (Pr) – intelekto lygis.
Intuicija (In) – nuojauta, sugebơjimas Ƴvertinti tai, kas ne visuomet išmąstoma ir
nusakoma remiantis protu (šeštasis pojǌtis).
Valia (Va) – atsispyrimo Ƴvairiems trukdžiams bei psichologiniams poveikiams matas.
Sveikata (Sv) – gyvybingumas ir fizinis atsparumas.
Žavumas (Ža) – išvaizdos ir grožio apibǌdinimas.
Meniškumas (Me) – Ƴgimtas meno supratimo ir meniniǐ savybiǐ panaudojimas,
gebơjimas jausti grožƳ.
Klausa (Kl) – tai dydis, apibǌdinantis asmens klausos tobulumą. Gali bǌti naudojamas
kaip priedas prie veiksmǐ, kuriuos atliekant reikalinga klausa (pvz. sekimas,
pastabumas ir pan.).
Rega (Re) – tai dydis, apibǌdinantis kaip gerai asmuo mato ar stebi. ReP naudojamas
kaip priedas prie veiksmǐ, tiesiogiai susijusiǐ su Rega (pvz. šaudymas, sekimas,
pastabumas ir pan.).
Uoslơ (Uo) – tai dydis, apibǌdinantis asmens uoslơs jautrumą. Gali bǌti naudojamas
kaip priedas prie veiksmǐ, tiesiogiai susijusiǐ su Uosle (pvz. kvapǐ atpažinimas,
pastabumas ir pan.).
Visos veikơjo Prigimtys nustatomos naudojant šimtainius (d00) kauliukus. Žemiau
nurodoma veikơjo prigimþiǐ nustatymo schema, taþiau jei ŽM ji nơra priimtina,
kiekvienas ŽM gali ją koreguoti ar susikurti savo schemą.
Kauliukai yra metami 8 kartus. Kiekviena išmesta vertơ yra užrašoma popieriaus lape.
Iškritusi vertơ, mažesnơ nei 25, nơra užskaitoma ir toks metimas yra kartojamas. Toks
pat metimǐ komplektas yra metamas antrą kartą. Tuomet žaidơjas turi pasirinkti, kokƳ
metimǐ komplektą jis pasiliks ir tada metimǐ vertes paskirsto tarp norimǐ prigimþiǐ savo
nuožiǌra. Pagal duotą lentelĊ nustatomas kiekvienos Prigimties priedai.
Atitinkamai nustatomos ir Jusliǐ Vertơs, tik þia kauliukai yra metami 3 kartus kiekvienam
iš dviejǐ komplektǐ. Priedai yra nustatomi kaip ir kitoms Prigimties Vertơms. Visos
vertơs yra surašomos pateikiamame Veikơjo lape (žiǌr. Priedus).
Žinoma, jei abu išmesti komplektai žaidơjui nepatinka ar atsiranda dar kokiǐ nenumatytǐ
trukdžiǐ (visos prigimtys labai mažos ar pan.), tuomet Meistras gali leisti metimus kartoti
dar kelis kartus.

Imunitetas
Imunitetas yra kintama asmens savybơ, kurios pradinơ vertơ lygi Sveikatos Didžiojo
Priedo Vertei (Imunitetas=SvP). Ji parodo organizmo atsparumą Ƴvairiems nuodams,
infekcijoms, alergijoms ir pan. Imunitetas gali kisti žaidimo eigoje, priklausomai nuo
Ƴgyjamo ar prarandamo atsparumo, nuo vakcinǐ, magijos, badavimo, nuodǐ, infekcijǐ ar

Kiekvienas veikơjas gali turơti tam tikras ypatybes ar trǌkumus. Šiuo atveju ypatybơ yra
suprantama kaip kažkokia unikali, retai pasitaikanti savybơ ar sugebơjimas, padedantis
veikơjui lengviau išgyventi ar išlikti sunkesnơmis sąlygomis. Trǌkumas šiuo atveju bǌtǐ
kaip savybơ, apibǌdinanti keistus, kartais sunkiai kontroliuojamus ir prognozuojamus
veikơjo veiksmus bei poelgius. Kai kurios ypatybơs ir trǌkumai priklauso nuo veikơjo
pasirinktos rasơs (žiǌr. Rasơs, psl. 7).
Toliau pateikiama atsitiktinơ veikơjǐ Ypatybiǐ ir Trǌkumǐ lentelơ. Taþiau jei ji netenkina
ŽM poreikiǐ, ji gali bǌti visiškai atmetama ar koreguojama. Taip pat ŽM gali leisti veikơjui
Ypatybes ir Trǌkumus pasirinkti savo nuožiǌra, atitinkamai stengdamasis subalansuoti
pasirenkamas veikơjo savybes.
Ypatybơs ir trǌkumai
d00
0-05
06-5
6-25
26-45
46-65
66-80
8-90
9-95
96-00

2 trǌkumai
 trǌkumas
2 trǌkumai ir  ypatybơ
Nieko
 trǌkumas ir  ypatybơ
 ypatybơ
2 ypatybơs ir  trǌkumas
2 ypatybơs
Ʋgimti kerai

d00
0-06
07-3
4-9
20-26
27-33
34-39
40-45
46-52
53-58
59-65
66-7
72-78
79-84
85-9
92-97
98-99
00

TrǍkumas
Albinosas
Anosmija
Apsirijimas
Daltonizmas
Eunuchas
Godumas
Kraujo troškimas
Liesumas
Nemơgstami dalykai
Piromanija
Skaistybơ
Šykštumas
Viršsvoris
Toliaregystơ
Žemas skausmo slenkstis
Alergija
Pasirinktinai

d00
0-04
05-07
08-
2-5
6-8
9-22
23-25
26-29
30-33
34-36
37-40
4-44
45-47
48-5
52-54
55-58
59-62
63-65
66-69
70-73
74-76
77-80
8-83
84-87
88-9
92-94

YpatybƢ
Abirankystơ
Absoliuti orientacija
Atsparumas Bi magijai
Atsparumas Fi magijai
Atsparumas Psi magijai
Biol. mirtis po 20 min.
Atsparumas ligoms
Intuicija
Jausti vandenƳ
Jausti metalą
Jausti tuštumą
Jausti žvilgsnƳ
Kautyniǐ refleksas
Krentant - 50% žalos
Lankstumas
Mažamiegis
Muzikiniai gabumai
Odos kietumas
Atsparumas skausmui
Pavojaus pojǌtis
Padidinta periferinơ rega
Regeneracija
Sutemǐ rega
Talentas kalboms
Atsparumas
Ʋtaigus balsas

95-98
99-00

Taiklumas
Pasirinktinai

Trǌkumai
Aprašymas
Lengvai atpažƳstamas
Nejauti kvapo ir skonio.
Atsispyrimui VaB
Visiškai nematai spalvǐ.
VaB-5 atskiriems atvejams
Kontrolinis kirtis, sunku imant Ƴ nelaisvĊ
Normalus svoris -30%.
Kažkoks vienas nemơgstamas dalykas
VaB-5 atskiriems atvejams
VaB-5 atskiriems atvejams
Normalus svoris +30%. Plaukimas VM+0
VM-5 rankdarbiams
Po sužeidimo rơki, jei nepavyksta VaB-50
Konkreti alergija nustatoma ŽM
ŽM gali leisti pasirinkti ir kitokius trǌkumus
Ypatybơs
Aprašymas
Nơra baudǐ kaunantis bet kuria ranka
+30 prie tvermơs vertơs
+30 prie tvermơs vertơs
+30 prie tvermơs vertơs
Niekados nepasigausi infekcijos
InB +30
85%, kad pajusi vandenƳ km spinduliu
70%, kad pajusi metalą 0 m spinduliu
70%, kad pajusi tuštumą objekte per ,5m
70%, kad pajusi žvilgsnƳ
Iniciatyva +3
VM +5 prie atletiniǐ veiksmǐ
Mažiau miega (-2 val.)
+30 prie muzikinio VM
Odos šarvuotumas +5
Nebǌna sužeidimo šoko
Pavykus InB-20 pajunti pavojǐ (yra/ nơra, iš kur ir pan.)
Matymo laukas +30o
 GT/ min.
20 metrǐ
+30 prie kalbos VM ar mokymosi
Prieš nuodus ir kerus Imunitetas +50
+20 diplomatijai, politikai, dainavimui. Girdinþiǐjǐ
reakcija +2
Šaudant ir svaidant AM+0
ŽM gali leisti pasirinkti ir kitokias ypatybes

Ʋgimti kerai
d00
Keras*
Tipas
0-30 Žiebtuvơlis (ugnis)
Fi
3-55 Elektros pirštas (elektra)
Fi
56-70 Pilvakalbystơ (virpesiai)
Fi
7-85 Ʋmagnetinimas (magnetizmas)
Fi
9-95 Emocijǐ pajuta (telepatija)
Psi
96-00 Pasirinktinai
--* Pastaba: kerai mokami tik baziniu lygiu (žiǌr. Magija, psl. 5).

Pastabos
3 karus per parą
3 karus per parą
3 karus per parą
3 karus per parą
3 karus per parą
---
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Gajumas
Tai gyvybingumo ir fizinio atsparumo matas. Juo apsprendžiama, kiek žalos ar kiek
sužeidimǐ gali patirti veikơjas ar priešininkas. Nuo bet kokio fizinio sužeidimo patirtas
žalos taškǐ skaiþius ŽT (žiǌr. Žala ir sužeidimai, psl. 47) yra atimamas iš turimos
Gajumo vertơs (GT).
Kiekvieno veikơjo Gajumas (GT) yra apsprendžiamas Sveikatos verte, todơl Pradinis
Gajumas lygus Sveikatos vertei (GT=Sv). Žaidimo eigoje, veikơjui kaupiant patirtƳ,
patiriant ir gydant sužeidimus, turimas veikơjo GT didơja arba mažơja (žiǌr. Patirtis, psl.
89).
Asmuo, kurio GT krenta iki 0 ar mažiau, laiku nesuteikus Pirmosios pagalbos ar
Gydymo, laukia Mirtis. Taþiau, jei asmens Gajumas krenta Ƴ neigiamą pusĊ iki tokios
vertơs, koks yra jo Gajumas, joks Gydymas ar Pirmoji pagalba nebepadơs. Iš jo lieka
tiesiog faršas.

Tvermơs
Tai yra asmens atsparumas skirtingoms magijos rǌšims. Kariǐ&Magǐ sistemoje yra
skiriamos 3 pagrindinơs magijos rǌšys: Fi, Bi ir Psi (žiǌr. Magija, psl. 5). Šios tvermơs
nurodo, kaip veikơjo organizmas sugeba atsispirti kiekvienai iš šiǐ magijos rǌšiǐ.
Pradinơs veikơjo Fi, Bi ir Psi tvermơs priklauso nuo Pr, In ir va bei atitinkamai lygios šiǐ
Prigimþiǐ didžiǐjǐ priedǐ vertơms. Taip pat veikơjo tvermiǐ verþiǐ padidơjimas (priedai)
priklauso nuo jo pradinơs Profesijos (žiǌr. Profesijos, psl. 3), Rasơs (žiǌr. Rasơs, psl.
7) ir Ypatybiǐ (žiǌr. Ypatybơs ir trǌkumai, psl. 3)

Išvaizda
Savo veikơjo lytƳ žaidơjas gali pasirinkti pats. Jei
veikơjas negali nusprĊsti, už kokios lyties veikơją
jis nori žaisti, ŽM gali tai Ƴvertinti mesdamas
d00. Lyties tikimybơ dažnai priklauso nuo
veikơjo pasirinktos rasơs (žiǌr. Rasơs, psl. 7).
Žmoniǐ atveju vidutiniškas lyþiǐ pasiskirstymas
yra 48% moterǐ ir 52% vyrǐ. Priklausomai nuo
ŽM sukurto pasaulio šis santykis gali kisti.
Oda, akys, plaukai ir barzda taip pat gali bǌti
parenkami žaidơjo nuožiǌra, Ƴvertinant profesijos
ar rasơs ypatumus. Jei žaidơjas nori, šiems
požymiams Ƴvertinti gali bǌti naudojamos prie
rasiǐ aprašymǐ pateikiamos lentelơs.
ǋgƳ veikơjui taip pat leidžiama pasirinkti savo nuožiǌra arba tai galima Ƴvertinti prie rasiǐ
aprašymǐ pateikiamomis lentelơmis.
Dominuojanti veikơjo ranka taip gali bǌti nustatoma naudojant sekanþias tikimybes: 28%
– kairiarankis; 70% – dešiniarankis; 2% – abirankis.

Veikơjo amžius
Veikơjo amžiǐ žaidơjas gali pasirinkti savo nuožiǌra, jei tai
leidžia ŽM. Kiekviena rasơ turi vidutinišką gyvenimo trukmĊ,
brendimo bei senơjimo slenksþius.
Normaliu atveju veikơjo Prigimtys nuotykiǐ metu nesikeiþia,
nebent tai yra Ƴtakojama magijos arba veikơjo amžiaus.
Veikơjui, nepasiekus brendimo slenksþio, Prigimþiǐ Vertơs yra
sumažinamos pagal metǐ skaiþiǐ, trǌkstamą iki brendimo
slenksþio. Atitinkamai yra modifikuojami ir Prigimþiǐ Verþiǐ
Priedai. Veikơjui, už kiekvienus metus, kuriais jis viršija
Senơjimo slenksþio ribą, Prigimties Vertơ sumažơja vienu
tašku. Atitinkamai keiþiami ir Prigimties Priedai. Taigi,
senơjant Prigimties Vertơs mažơja.

Jaunuoliǐ prigimtys
Metai iki Prigimties
brandos sumaž. %

5
2
0
3
20
4
40
5
60
6
70
7
75
8
80
9
85
0
90

Žavumas
Žavumas, kaip Prigimtis, apsprendžia veikơjo išorĊ, manieras bei laikyseną. Jis gali bǌti
tiek teigiamas, tiek neigiamas. Jei veikơjo Žavumo vertơ yra didesnơ nei 50, tai toks
veikơjas yra laikomas patraukliu. Mažesnơ vertơ nei 50 veikơją daro nepatraukliu ar
tiesiog bjauriu. Papildomai Žavumas yra Ƴtakojamas ir veikơjo rasơs (žiǌr. Rasơs, psl.
7).
d00
0-07
08-3
4-20
2-27
28-33
34-40
4-47
48-53

Grožis
Dailios rankos
Dailǌs nagai
Didelơs akys
Ereliškas žvilgsnis
Grakšti/Ori eisena
Grakšti/Ori laikysena
Ilgos blakstienos
Ʋtaigus balsas

Žavumas: Grožis
VertƢ
d00
5-0
54-60
5
6-67
5
68-73
0
74-80
5-0
8-87
5-0
88-93
5
94-00
5-0

Grožis
Liekna figǌra
Platus tarpuakis
Skaisþios akys
Skaisti veido oda
Skambus balsas
Spindintys plaukai
Vešlǌs plaukai

VertƢ
5-0
5
5
5-0
5-0
5-0
5-0

Ža vertơs skirtumas, didesnis už 50 yra laikomas Grožio Didžiąja Verte. Konkretus
Grožis gali bǌti nustatomas naudojant lentelĊ Žavumas: Grožis, metant d00. Išmesto
Grožio Mažoji Vertơ nustatoma žaidơjui pasirenkant vieną iš pateikiamǐ skaiþiǐ. Tokia
pasirinktina vertơ yra atimama iš Grožio Didžiosios Vertơs. Jei skirtumas dar nơra
neigiamas, toliau yra nustatoma sekanti Grožio vertơ. Jei skirtumas tarp šiǐ verþiǐ jau

tampa neigiamas, tuomet Grožio vertei lieka tik teigiamas skirtumas ir tolimesni metimai
nơra atliekami.
Pvz.: Veikơjo Ža vertơ yra 68. Skirtumas tarp Ža vertơs ir vidurkio 50 yra 68-50= 8.
Tada metamas d00. Iškritusi vertơ pvz. yra 77. Pagal duotą lentelĊ tai yra Skaisti veido
oda. Šalia nurodyta vertơ yra 5-0. Veikơjas atitinkamai gali pasirinkti vertĊ 5 arba 0.
Pvz. veikơjas pasirenka vertĊ 0. Kitam metimui lieka tik 8-0=8. Vơl metami d00.
Iškrenta 22. Tai yra Ereliškas žvilgsnis. Nurodyta vertơ yra 0. Taþiau skirtumas tuomet
tampa neigiamas (8-0=-2), todơl iš tikro veikơjo Grožio vertơ lieka tik 8.
Atitinkama Grožio Vertơ yra naudojama kaip Veiksmo Metimo (VM) priedas darant
veiksmus, susijusius su Žavumu (derybos, flirtavimas ir pan.). Jei nustatant Grožio
vertes pagal d00 yra išmetamas jau turimas Grožio apibǌdinimas, jǐ vertơs sumuojasi
ir toks veikơjas šiuo požiǌriu tampa tiesiog žavingas. VM priedas tada dvigubinasi
(sumuota vertơ 5 duoda VM priedą 30).
Žavumo Prigimties Mažasis Priedas (Žap) gali bǌti naudojamas kaip reakcijos metimo
priedas.
Ža vertơs skirtumas, mažesnis už 50 yra laikomas Bjauros Didžiąja Verte. Konkreti
Bjaura yra nustatomas naudojant lentelĊ Žavumas: Bjaura, metant d00. Išmestos
Bjauros Mažoji Vertơ nustatoma žaidơjui pasirenkant vieną iš pateikiamǐ skaiþiǐ. Tokia
pasirinktina vertơ yra atimama iš Bjauros Didžiosios Vertơs. Jei skirtumas dar nơra
neigiamas, toliau yra nustatoma sekanti Bjauros vertơ. Jei skirtumas tarp šiǐ verþiǐ jau
tampa neigiamas, tuomet Bjauros vertei lieka tik teigiamas skirtumas ir tolimesni
metimai nơra atliekami.
Pvz.: veikơjo Ža vertơ yra 34. Skirtumas tarp vidurkio 50 ir Ža vertơs yra 50-34= 6.
Tada metamas d00. Iškritusi vertơ 84 rodo, kad Bjaura bus susijusi su Kalba. Toliau
dar kartą metamas d00. Iškritusi vertơ 25 rodo, kad tai yra Keikimasis. Veikơjas
atitinkamai gali pasirinkti vertĊ 5, 0 arba 5. Pvz. veikơjas pasirenka vertĊ 5. Kitam
metimui lieka tik 6-5=. Vơl metami d00. Iškrenta 67 – Oda. Kitas d00 yra 9 –
Bjaurǌs randai už likusƳ  tašką. Tokiu atveju tai tik nedidelis randelis veikơjo pasirinktoje
vietoje, galintis didelơs Ƴtakos ir neturơti.
Atitinkama Bjauros vertơ yra naudojama kaip Veiksmo Metimo (VM) bauda atliekant
veiksmus, susijusius su Žavumu (derybos, flirtavimas ir pan.). Jei nustatant Bjauros
vertes pagal d00 yra išmetamas jau turimas Bjauros apibǌdinimas, jǐ vertơs sumuojasi
ir toks veikơjas šiuo požiǌriu tampa tiesiog šlykštus. VM priedas (šiuo atveju bauda)
tada dvigubinasi (sumuota vertơ 20 duoda VM baudą 40).
Žavumo Prigimties Mažasis Priedas (Žap) šiuo atveju naudojama kaip reakcijos metimo
bauda.
Žavumas: Bjaura
Bjaura

Negražumas

0-08
0-20
2-40
4-60
6-80
8-00
09-2
0-25
26-50
5-75
76-00
3-6
0-50
5-80
8-00
7-27
0-5
6-30
3-45
46-60
6-75
75-90
9-00
28-4
0-4
5-29
30-43
44-57
58-7
72-84
85-93
94-00

Akys
Nuolat ašarojanþios
Traiškanotos
Užtinusios
Valktis
Žvairos
Nosis
Beformơ
Nukirsta/Nudegusi
Sulaužyta
Varvanti
Plaukai
NuslinkĊ lopais
Kaltǌnas
Sausi Ƴsielektrinantys
Ausys
Atlơpusios
Be vienos ausies
Beformơs
Per didelơs
Plaukuotos
Trǌkþiojanti ausis
Beausis (nesisumuoja)
Burna/Dantys
Dalies dantǐ nơra
Iltys/Kreivi dantys
Kiškio lǌpa
Kreiva
Purslojanti
Seilơtekis
Smarvơ iš burnos
SupuvĊ dantys

42-53
0-7
8-33
34-50
5-67
68-83
84-00

Tikai
Kosþiojimas
Krenkštimas/Spjaudymasis
Mirkþiojimas
Šniurkšþiojimas
Trukþioja galva
Vaipymasis

Bjauros
vertƢ
5
5
5
0
5-0
5-0
5-0
5
5
5-0
0-5
5
5
0
5-0
5
5
5
5
5-0
5
5
5
5
5-0
5-5
5-0

5
5-0
5
5
5
5-5

Bjaura
54-6
0-5
6-30
3-45
46-60
6-75
75-90
9-00
62-78
0-08
09-5
6-23
24-3
32-36
37-40
4-46
47-54
55-62
63-69
70-77
78-85
86-92
93-00
79-94
0-
2-22
23-33
34-44
45-56
57-67
68-78
79-89
90-00
95-00
0-30
3-6
62-90
9-00

Negražumas
Figǌra
Kreiva
Kreivas sprandas
Kreivos kojos "O"
Kreivos kojos "X"
Kuprota
Skirtingo ilgio rankos
Višþiuko krǌtinơ
Oda
Baltmơs
Bjaurǌs apgamai
Bjaurǌs randai
Karpos
Labai raukšlơta
Negyjanþios votys
Pigmentinơs dơmơs
Pleiskanota
Raupuota
Rožơ
Spuoguota
Riebaluota
Šlakuota
Visada suprakaitavusi
Kalba
Gestikuliacija
Greita kalba
Keikimasis
Mikþius
Murma
Neaiški kalba
Nebaigia žodžiǐ
Painioja Ƴvairiǐ kalbǐ
žodžius
Stipriai šveplas
Kiti trǌkumai
Braškantys sąnariai
Dvokia
Gadina orą
Svaiginantis aromatas

Bjauros
vertƢ
5
5
0
0
0
5
5
5-0
5-20
5-30
5-5
5-0
5-5
5-5
5-0
5-0
5-20
5-30
5
5
5
5
5
5-5
5-0
5
5-0
5-0
5-0
5
5
5-20
5-5
5-0

Paprastai veikơjo prigimtys, trǌkumai ir ypatybơs išlieka pastovǌs ir nesikeiþia. Taþiau
Ƴvairǌs žaidimo eigoje vykstantys Ƴvykiai, magija ar netgi sužeidimai gali padaryti tam
tikrus pakitimus, veikơjas gali Ƴgyti naujǐ savybiǐ ar prarasti turimas. Taip pat tai gali
Ƴtakoti ir normalus veikơjo senơjimas.
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ƳGǌDŽIAI
Ʋgǌdžiǐ pasirinkimas – toliau sekantis veikơjo kǌrimo etapas. Taþiau šiame skyriuje
pateikiama labiau pažintinơ informacija apie Ƴgǌdžius, kokie jie yra ir kaip naudojami.
Vơliau, kada veikơjas pasirinks savo profesiją, tada jis gaus Ƴvairiǐ Ƴgǌdžiǐ pasirinkimą
bei nusistatys savo pasirinktǐ Ƴgǌdžiǐ vertes. Taþiau apie tai ką teks pasirinkti, plaþiau
supažindinama bǌtent šiame skyriuje.

Pagrindai, trumpinimai, vertơs
Kiekviename Ƴgǌdžio aprašyme skliausteliuose prie Ƴgǌdžio pavadinimo yra nurodomos
viena ar kelios vertơs. Pirmoji iš jǐ yra Ƴgǌdžio pradinơ vertơ. Šalia yra nurodomas tam
tikras skaiþius. Tai reiškia, jog bet kokio netreniruoto asmens, norinþio panaudoti tą
ƳgǌdƳ (atlikti veiksmą, kuris tiesiogiai susijĊs šio Ƴgǌdžio panaudojimu), Ƴgǌdžio pradinơ
vertơ lygi nurodytam skaiþiui. Šalia taip pat yra nurodomas prigimties priedas, kuris
naudojamas kaip AVM priedas.
Pvz.: valstietis ruošiamam sukilimui iš savo darbinio dalgio pasigamina kovos dalgƳ
(ginklas, kurio panaudojimui reikalingas Alebardǐ Ƴgǌdis). Taþiau jis niekada nơra
dalyvavĊs kare bei nơra kovĊsis, juo labiau nơra naudojĊs alebardǐ. Tokiu atveju
valstieþio alebardǐ Ƴgǌdžio pradinơ vertơ lygi 0. Kaip priedą kautyniǐ metu ar atliekant
kitokius veiksmus jis naudoja ViP.
Antra nurodoma vertơ yra skirta apskaiþiuoti Avarinio Ƴgǌdžio vertei. Avarinio Ƴgǌdžio
vertơ šiuo atveju reiškia tai, kad šio Ƴgǌdžio panaudojimas gali bǌti Ƴtakotas kito jau
mokamo Ƴgǌdžio vertơs.
Pvz.: tas pats valstietis, kuris pasigamino kovos dalgƳ, taþiau jaunystơje vis dơl to turơjo
galimybĊ kautis ietimis ir jo Ieþiǐ Ƴgǌdis buvo lygus 20. Tokiu atveju alebardomis (kovos
dalgiu) šis valstietis kausis su geresniu nei 0 Ƴgǌdžiu. O tiksliau jo avarinis alebardǐ
Ƴgǌdis bus lygus 20-0=0. Taigi dơl to, kad valstietis kažkada naudojosi panašiu Ƴ
alebardas ginklu (konkreþiai ietimi), jo Ƴgǌdis vietoje 0 lygus 0. O tai apie jau didesnơ
tikimybơ sơkmingai atakai. AVM priedui naudojamas bus ViP.
Jei skliausteliuose yra nurodoma tik pradinio Ƴgǌdžio vertơ ir nơra avarinio Ƴgǌdžio vertơs
(kaip pavyzdžiui Lasas ar Bola), tai reiškia, kad šio Ƴgǌdžio išmokimas ar panaudojimas
nơra Ƴtakojamas jokio jau mokamo Ƴgǌdžio ir, jei neturite šio Ƴgǌdžio, jǌs tokius Ƴrankius
naudosite tik pagal pradinio Ƴgǌdžio vertĊ.
Pvz.: Jǌs turite neblogus Peiliǐ/ Durklǐ ir Ieþiǐ svaidymo Ƴgǌdžius, taþiau nemokate
naudotis bolomis. Taþiau atsitiko taip, kad eidamas mišku jǌs pamatơte voverĊ, po
ranka neturite nei peilio, nei ieties, o krepšyje yra tik draugo bola. Taþiau šanso
paskanauti voverơs mơsos taip pat nenorite atsisakyti. Taigi, jǌs griebiate šią bolą ir
bandote sviesti Ƴ voverĊ. Taþiau, nepriklausomai nuo to kaip jǌs svaidote peilius ar ietis,
jǌsǐ svaidymo bola pradinis Ƴgǌdis bus lygus -20. AVM priedui naudosite ViP.
Visa ši papildoma informacija gali bǌti randama lentelơje Ʋgǌdžiǐ pradinơs vertơs. (žiǌr.
psl. 9).
Pasirinkus konkreþią profesiją pradiniǐ Ƴgǌdžiǐ vertơs kinta. Tam nurodomi vieno ar keliǐ
Ƴgǌdžiǐ, pasirenkamǐ iš nurodytos Ƴgǌdžiǐ grupơs, priedai. Taþiau visos avariniǐ Ƴgǌdžiǐ
apskaiþiavimo taisyklơs lieka galioti (žiǌr. Profesijos, psl. 3). Taip pat turimi Ƴgǌdžiai gali
bǌti Ƴtakojami pasirinktos rasơs, gaunant priedus ar baudas tam tikriems Ƴgǌdžiams (žiǌr.
Rasơs; psl. 7).

Koviniai Ƴgǌdžiai
Tai Ƴgǌdžiǐ grupơ, kuri apjungia visus su kautynơmis susijusius Ƴgǌdžius. Tai yra Ƴvairiǐ
ginklǐ panaudojimo, šaudymo, svaidymo, kovos rankomis ir kojomis Ƴgǌdžiai. Visi šie
Ƴgǌdžiai yra panaudojami Kautyniǐ metu (žiǌr. psl. 38). Kiti ne koviniai Ƴgǌdžiai
panaudojami atliekant Veiksmus (žiǌr. psl. 34).
Kirstyniǐ Ƴgǌdžiai
Koviniǐ Ƴgǌdžiǐ grupơ, kuriai priskiriami tie Ƴgǌdžiai, kurie susijĊ su ginklǐ, naudojamǐ
artimose kautynơse, panaudojimu. Kitaip tariant tai Ƴgǌdžiai, kurie leidžia efektyviai
panaudoti ginklus kovojant vienas prieš vieną ar kelis priešininkus artimoje kovoje.
Alebardos (pradinis Ƴgǌdis 0, Ietys-0 arba Kirviai-20; ViP). Sugebơjimas naudoti bet
kokius ilgus, neišbalansuotus ginklus, tokius kaip alebarda, glefa, kuza, sekira, gizarma,
kovos dalgis, naginata. Visi šie ginklai turi ilgą kotą ir antgalƳ su ašmenimis, kartais ir
smaigalius. Taip pat šiai grupei bǌtǐ priskiriami kovos kǌjai, turintys ilgesnƳ nei 2m kotą
ir naudojimu panašǌs Ƴ alebardas (Liucernos kǌjis ir pan.).
Ietys (pradinis Ƴgǌdis 0, Alebarda-0 arba Kartys-0; ViP). Tai sugebơjimas kautis (bet
ne svaidyti) panaudojant ilgus neišbalansuotus ginklus, tokius kaip akstis, ietis, ragotinơ,
partizanas, runka, kovinơs šakơs, trišakis (tridantis), kvotestafas (kaustyta lazda) ar
paprasþiausia ilga lazda.
Kirviai (pradinis Ƴgǌdis -20, Buožơs/ Kǌjai-0 arba Alebardos-20; ViP). Sugebơjimas
kovoti neišbalansuotu ginklu, turinþiu ant galo pritaisytus ašmenis, tokiu kaip kirvis,
bardišius, þekanas ar pan.
Buožơs/ Kǌjai (pradinis Ƴgǌdis 0, Kirviai-20 arba Lazdos/ Kalavijai-30; ViP).
Sugebơjimas naudotis buože, kuoka, plunksniumi, kovos kǌju ir pan.
Peiliai/ Durklai (pradinis Ƴgǌdis 0; ViP). Tai sugebơjimas naudoti (bet ne mơtyti ar
svaidyti) bet kokio tipo peilius, stiletus, durklus.
Lazdos/ Kalavijai (pradinis Ƴgǌdis 0, Špagos/ Kardai-0 arba Peiliai/ Durklai-20; ViP).
Tai sugebơjimas naudotis išbalansuotu ginklu, turinþiu ašmenis, tokiu kaip kalavijas,
palašas, sunkus kardas ar netgi panašaus svorio lazda. Šiai grupei taip pat gali bǌti
priskirti kardai.

Špagos/ Kardai (pradinis Ƴgǌdis 0 arba Kalavijas-0; ViP). Tai sugebơjimas
inteligentiškai kautis specialiais fechtavimo ginklais: rapyra, lengvu kardu ar net trumpu
kalaviju. Taip pat papildomas privalumas turint šƳ ƳgǌdƳ bei naudojant du ginklus (kada
turimi ginklai yra du lengvi kardai arba vienas lengvas kardas, špaga, rapyra, trumpas
kalavijas, o kitas – durklas, peilis ar daga) yra tas, kad jais galima efektyviau kautis ar
gintis.
Vienintelis trǌkumas fechtavimui skirtǐ ginklǐ yra jǐ lengvumas, todơl fechtuojantis jie
gali sulǌžti. Tada reikơtǐ sugebơti ir neblogai bơgioti.
Blokštai/ Grandinơs (pradinis Ƴgǌdis -20 arba Spragilai/ Nunþiakai-0; ViP). Tai
sugebơjimas naudoti lanksþius ginklus, sudarytus iš grandinơs ar virvơs bei ant galo
pritaisyto vieno ar keliǐ svareliǐ. Galima naudoti ginklui išplơšti, jei ginklas atakuojamas
sơkmingai ir laimima JơR. Nuo priešininko atakos tokiu ginklu gynyba skydu su bauda 0, atmušant ginklu -20. Špagomis ar Peiliais/ Durklais atmušti smǌgio tokias ginklais
neƳmanoma (gynyba tik išsisukimu).
Spragilai/ Nunþiakai (pradinis Ƴgǌdis -20 arba Blokštai/ Grandinơs-0; ViP). Tai
sugebơjimas naudoti mirties padargus, sudarytus iš koto bei prie jo galo virve ar
grandine pritaisytą svorƳ, tokius kaip spragilas, rytinơ žvaigždơ ar nunþiakai. Juos sunku
naudoti, bet dar sunkiau nuo jǐ apsiginti. Bet kokie bandymai atremti spragilą yra
atliekami su bauda. Tokie ginklai kaip peiliai iš viso netinka ginantis nuo spragilo. Nuo
priešininko atakos tokiu ginklu gynyba skydu su bauda -0, atmušant ginklu -20.
Špagomis ar Peiliais/ Durklais atmušti smǌgio tokias ginklais neƳmanoma.
Rimbas (pradinis Ƴgǌdis -20 arba Blokštai/ Grandinơs-20; ViP). Tai sugebơjimas naudoti
rimbą kaip ginklą. Rimbo paruošimas kovai priklauso nuo jo ilgio. Rimbo smǌgiai yra
labai skausmingi. Todơl po kiekvienos žalos rankai yra tikrinamas VaB-PŽT dơl
skausmo. Jam nepavykus, išmetamas rankoje turơtas daiktas ar ginklas. Rimbu galima
atakuoti priešininko ginklą. Taip pat galima atakuoti kaklą bei po to naudoti kaip laso
atitikmenƳ.
Kovos be ginklo Ƴgǌdžiai
Tai Ƴgǌdžiǐ grupơ, kuri apjungia visus kovinius Ƴgǌdžius, pagrƳstus atakavimu rankomis ir
kojomis. Taip pat šiai grupei galima priskirti ir specializuotus kovos menus (karate,
dziudo, aikido ir panašǌs, taþiau šiose taisyklơse jie nơra aprašomi).
Ranka (pradinis Ƴgǌdis 0; ViP). Tai sugebơjimas meistriškai naudotis kumšþiais
masinơse muštynơse. Na, jei išmanote Rytǐ kovos menus, tuomet gal sơkmingai
pasiseks atmušti ir ginklą.
Koja (pradinis Ƴgǌdis 0; ViP). Tai jokia moksline ar religine pasaulơžiǌra nepagrƳstas
smǌgiavimo koja menas. Dažniausiai praverþia elementariose gatvơs ar lauko
peštynơse.
Imtis (pradinis Ƴgǌdis 0; ViP). Tai sugebơjimas ristis ar eiti imþiǐ, “užlaušti” ar prispausti
priešininką.
Skydo Ƴgǌdžiai
Tai su baklerio ar skydo panaudojimu susijĊ Ƴgǌdžiai.
Skydas (pradinis Ƴgǌdis 0; ViP). Tai sugebơjimas naudoti skydą ar baklerƳ. Šis Ƴgǌdis yra
bǌtinas norint aktyviai gintis ar atakuoti su skydu. Turint pakankamai didelƳ ƳgǌdƳ gintis
skydu, jǌs vis efektyviau išnaudojate skydo saugą (žiǌr. Skydas, psl. 27).
Svaidymo Ƴgǌdžiai
Koviniǐ Ƴgǌdžiǐ grupơ, kuriai priskiriami tie Ƴgǌdžiai, kurie susijĊ su ginklǐ ar daiktǐ
svaidymu. Kitaip tariant tai Ƴgǌdžiai, kurie leidžia efektyviai panaudoti Ƴvairius objektus
juos svaidant ir bandant kam nors suknežinti galvą ar užnerti kilpą per atstumą.
Pastaba: Ʋgǌdžiai, pažymơti ženklu *, nurodo Ƴgǌdžius, pagal kuriuos galima apskaiþiuoti
bet kurio kito Ƴgǌdžio avarinĊ Ƴgǌdžio vertĊ.
Pvz. jei turite ƳgǌdƳ Ietys Sv lygǐ 30, tai svaidyti Peilius/ Durklus Ƴgǌdis bus lygus Ietys
Sv-0 (Peiliai/ Durklai Sv 20, vietoje pradinio 0).
Akmenys* (pradinis Ƴgǌdis 0 arba *Ƴgǌdis-0; ViP). Tai sugebơjimas svaidyti akmenis ar
panašius objektus.
Peiliai/ Durklai Sv* (pradinis Ƴgǌdis 0 arba *Ƴgǌdis-0; ViP). Tai sugebơjimas svaidyti
bet kokio tipo peilius. Ilgai treniruojantis galima pasiekti pavydơtinǐ rezultatǐ.
Kalavijai Sv* (pradinis Ƴgǌdis 0 arba *Ƴgǌdis-0; ViP). Sugebơjimas svaidyti kalavijus.
Bumerangai/ Diskai* (pradinis Ƴgǌdis 0 arba *Ƴgǌdis-0; ViP). Tai sugebơjimas mơtyti
diskus, bumerangus, aštriabriaunes plokšteles ar panašius Ƴnagius. Bumerangai bǌna
buki (smǌgio žala) ar su aštriais kraštais (kirþio žala). Diskai dažniausiai bǌna aštrǌs,
sviedžiami pirmiausia išsukus ant piršto.
Kirviai/ Buožơs Sv* (pradinis Ƴgǌdis 0 arba *Ƴgǌdis-0; ViP). Sugebơjimas svaidyti
kirvius, tomahaukus, buožes.
Ietys Sv* (pradinis Ƴgǌdis 0 arba *Ƴgǌdis-20; ViP). Sugebơjimas mesti bet kokio tipo
ietis, dartus, akstis, tridanþius ir panašius ginklus.
Lasas (pradinis Ƴgǌdis -20; ViP). Pirminơ laso paskirtis - gaudyti gyvǌnus. Su juo galima
taikyti Ƴ tam tikrą bǌtybơs kǌno vietą arba atakuoti atsitiktinai. Taþiau jei ataka sơkminga,
tai reiškia, kad laso kilpa buvo užmesta ant nurodyto taikinio. Jei taikinys buvo gyva
bǌtybơ ir ši bando pasipriešinti, tuomet toliau yra tikrinama, ar atakavusysis išlaikys lasą
(JơR su auka). Jei lasas užmestas ant kaklo, tuomet aukos (Jơ-6)R. Jei šią rungtƳ laimi
auka, tuomet laso kilpa tiesiog yra atpalaiduojama arba lasas išplơšiamas iš
atakavusiojo rankǐ. Jei rungtƳ laimi atakavusysis, tuomet automatiškai prasideda
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smaugimas ir išsilaisvinti Ƴmanoma tik nupjovus lasą arba neutralizavus jƳ laikantƳjƳ
asmenƳ.
Tinklas (pradinis Ƴgǌdis -20; ViP). Tai sugebơjimas naudotis tinklu kaip ginklu.
Sơkminga ataka tinklu reiškia, jog tinklas yra užmestas ant taikinio. Išsilaisvinti pavyks
jei 3t iš eilơs pavyks ViB-40. Nors vienam ViB nepavykus, laikoma, kad auka tiesiog
susipainioja tinkle. Visi tolimesni veiksmai jau yra atakavusiojo rankose. Na, nebent jis
dar sugebơs išsitraukti peilƳ ir supjaustyti tinklą; ViB-40. Nuo atakos tinklu gintis galima
tik Išsisukimu (žiǌr. psl. 38).
Bolos (pradinis Ƴgǌdis -20; ViP). Tai sugebơjimas mesti bolą. Gali bǌti naudojama
gyvǌnams, paukšþiams ar bet kokiai kitai aukai supainioti. Sơkmingos atakos atveju
atakuota bǌtybơ yra supainiojamas ir daroma bolos žala. Pataikius Ƴ kojas tikrinama ar
auka nepargrius ViB-30-PŽT. Griǌdama auka patirs Max20ŽT. Skriejanþią bolą galima
bandyti numušti, bet tokiu atveju bola automatiškai apsiveja ranką ar objektą, kuriuo
buvo stengiamasi bolą atmušti. Žinoma, aštriu daiktu bolą galima perrơžti. Bola galima
taikyti Ƴ konkreþią kǌno dalƳ arba atsitiktinai.
Svaidyklơ (pradinis Ƴgǌdis -20; ViP). Tai sugebơjimas atakuoti svaidykle, skirta svaidyti
akmenis ar strơles.
Šaudymo Ƴgǌdžiai
Arbaletas (pradinis Ƴgǌdis 0; ViP). Sugebơjimas naudotis
arbaletu. Taip pat turite šiokią tokią eksperto (aišku, jǌsǐ
manymu) nuomonĊ apie panašaus konstrukcinio ir
inžinerinio sprendimo stambesnius ginklus ar pabǌklus,
paprastai naudojamus apgultyse, bet jokio specialaus
Ƴgǌdžio šaudyti iš tokiǐ ginklǐ.
Lankas (pradinis Ƴgǌdis -20; ViP). Tai sugebơjimas naudoti
ilgą, trumpą ar sudơtinƳ lanką.
Sarbakanas (pradinis Ƴgǌdis 0; ViP). Tai sugebơjimas
šaudyti naudojant sarbakanus - vamzdžius, iš kuriǐ
dažniausiai paleidžiamos užnuodytos strơliukơs ar minidartai.

Lauko Ƴgǌdžiai
Tai Ƴgǌdžiǐ grupơ, kuriai priklauso Ƴgǌdžiai, susijĊ su supanþios aplinkos, atskirǐ jos
elementǐ (orǐ, gyvǌnǐ, augalǐ ir pan.) išmanymu, jǐ panaudojimu, sugebơjimu išgyventi
supanþioje aplinkoje bei atlikti Ƴvairius veiksmus joje.
Gyvǌnǐ
Tai Lauko Ƴgǌdžiǐ grupơ, apjungianti visus su gyvomis bǌtybơmis, jǐ biologijos,
sandaros bei elgesio išmanymu susijusius Ƴgǌdžius.
Gyvǐ bǌtybiǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis -0 arba Gyvǌnǐ anatomija-20; InP/ PrP).
Tai sugebơjimas suprasti gyvǐ bǌtybiǐ elgesƳ, sandarą, biologinius ypatumus ir pan. Šis
Ƴgǌdis gali bǌti konkretinamas tik vienos gyvǐ bǌtybiǐ grupơs išmanymui: Akmenǐ
bǌtybơs, Humanoidǐ išmanymas, Nemirơliǐ išmanymas, Metaliniǐ bǌtybiǐ išmanymas,
Vandens bǌtybiǐ išmanymas, Žuvǐ išmanymas, Žvơriǐ išmanymas ir pan.
Gyvuliǐ priežiǌra (pradinis Ƴgǌdis 0, Dresǌra-20 arba Varovas-20; InP/ PrP). Tai
sugebơjimas laikyti, auginti naminius ar laukinius gyvulius grynai ǌkiniams reikalams ar
maistui.
Gyvǌnǐ anatomija (pradinis Ƴgǌdis 0 arba Gyvǐ bǌtybiǐ išmanymas-20; InP/ PrP). Tai
išmanymas apie Ƴvairiǐ gyvǌnǐ kǌno sandarą, gydymą ir pan. Šis Ƴgǌdis gali bǌti
konkretinamas tik vienos gyvǐ bǌtybiǐ grupơs anatomijos išmanymui, kaip Žvơriǐ
anatomija ir pan.
Dresǌra (pradinis Ƴgǌdis 0, Gyvǐ bǌtybiǐ išmanymas-20 arba Varovas-30; InP/ VaP).
Tai sugebơjimas dresiruoti skirtingus gyvǌnus Ƴvairiems tikslams bei perprasti jǐ elgesƳ
(pvz. dresǌra cirkui, spec. užduotims ir pan.).
Humanoidǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis -0 arba Gyvǐ bǌtybiǐ išmanymas-30; InP/
VaP). Tai humanoidǐ, kaip gyvǐ bǌtybiǐ išmanymas, jǐ elgsenos ir sandaros
perpratimas.
Jojimas (pradinis Ƴgǌdis 0 arba Varovas-30; ViP). Šis sugebơjimas kiekvienai gyvǌnǐ
rǌšiai yra skirtingas. Trumpiau tariant, jǌs turite išsirinkti konkreþią gyvǌnǐ rǌšƳ. Pvz.,
jeigu jǌs mokate jodinơti ant arklio, tai turơsite baudą jodami kupranugariu, struþiu,
taþiau jokiǐ baudǐ nebus jojant ant mulo ar asilo. Pirmiausia jǌs turite pabalnoti gyvǌną.
Varovas (pradinis Ƴgǌdis -0 arba Dresǌra-20; ViP). Tai sugebơjimas pervaryti gyvǌnǐ
bandas, jǐ pagalba gabenant nešulius. Jie sugeba išgauti iš gyvǌnǐ tai, ką jie sugeba.
Jis pats perka gyvǌnus ir parenka optimalius kelionơs maršrutus.

juos, ieškoti naudingǐ mineralǐ ar gamtos turtǐ; medžioklơje dalyvauti ne taip, kad
žvơris yra atvaromas nušauti (tuomet tobulơs tik šaudymo Ƴgǌdis ir nieko daugiau), bet
paþiam sekti, sơlinti, ieškoti gyvǌno; orientaciją tobulinti ne tik vaikštant kartu su vedliu,
bet paþiam surasti pasaulio kryptis, ieškoti, pasiklysti ir vơl ieškoti.
Augaliniǐ bǌtybiǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis 0 arba Augalǐ išmanymas -0; InP/
PrP). Tai žinios apie augalines bǌtybes, jǐ gyvenimą, augimvietes, biologiją. Šis Ƴgǌdis
gali bǌti konkretinamas vienai augaliniǐ bǌtybiǐ, augalǐ ar grybǐ grupei: Augalǐ
išmanymas, Medžiǐ išmanymas, Grybǐ išmanymas.
Augalǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis 0 arba Augaliniǐ bǌtybiǐ išmanymas; InP/ PrP). Tai
vaistingǐ, nuodingǐ ir Ƴvairiǐ kitokiǐ žoliǐ išmanymas. Turint tokƳ ƳgǌdƳ asmuo išmano
kaip rinkti vaistažoles, kaip jas paruošti ir naudoti. Taþiau turint šƳ ƳgǌdƳ magiškos žolơs
nebus paruošiamos.
Kalnǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis -0; PrP). Tai kalnǐ augalijos, gyvǌnijos, mineralǐ ir
naudingǐ iškasenǐ išmanymas, sugebơjimas orientuotis kalnuose.
Mineralǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis -0; PrP). Tai žinios apie akmenis, mineralus, jǐ
susidarymą, radimvietes.
Medžioklơ (pradinis Ƴgǌdis -0 arba Sekimas-0; InP/ PrP). Tai Ƴgǌdis aptikti žvơrƳ pagal
pơdsakus ar kitas žymes, jƳ sekti jo gyvenamojoje aplinkoje. Šis sugebơjimas yra
glaudžiai susijĊs su medžiojamǐjǐ žvơriǐ Ƴproþiǐ ir elgsenos supratimu. Medžioklơs
bǌdai yra patys Ƴvairiausi, priklausomai nuo kultǌros, iš kurios veikơjas yra kilĊs (žiǌr.
Medžioklơ, psl. 36).
Miškǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis -0; InP/ PrP). Tai miškǐ augalijos, gyvǌnijos ir
bendrijǐ išmanymas.
Navigacija (pradinis Ƴgǌdis -20; PrP). Tai sugebơjimas pagal dangaus kǌnus orientuotis
atviroje jǌroje ar labai dideliuose vandenyse, naudotis atitinkamais prietaisais ir pan.
Orientacija vietovơje (pradinis Ƴgǌdis 0; InP/ PrP). Tai orientavimasis bet kokioje, netgi
nepažƳstamoje vietovơje. Taip pat sugebơjimas orientuotis vietovơje pagal žvaigždes,
saulơs padơtƳ, planetas, atrasti pasaulio kryptis, rasti reikiamą kelią ir pan. Sơkmingas
orientacijos vietovơje veiksmas neleis pasiklysti.
Orǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis 0; InP/ PrP). Sugebơjimas pagal gamtos reiškinius,
gyvǌnǐ elgesƳ, augalus nuspơti ir prognozuoti orus.
Pievǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis -0; InP/ PrP). Tai pievǐ augalijos, gyvǌnijos ir
bendrijǐ išmanymas, sugebơjimas orientuotis tokiame biotope.
Požemiǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis -0; InP/ PrP). Tai požemiǐ, jǐ gyventojǐ,
orientavimosi juose išmanymas, sugebơjimas juose išgyventi. Taip pat turint šƳ ƳgǌdƳ
lengviau teisingai Ƴvertinti laiko tơkmĊ bǌnant požemyje, juose nepasiklysti.
Žvejyba (pradinis Ƴgǌdis 0; InP/ PrP). Tai sugebơjimas gaudyti žuvis - su tinklu,
meškere, žeberklu ar bet kuriuo kitu metodu, bǌdingu konkreþios tautos, kultǌros ar
rasơs atstovams.
Fiziniai
Tai su jơga, ištverme ir atletiniu pasiruošimu susijusiǐ Ƴgǌdžiǐ grupơ.
Akrobatika (pradinis Ƴgǌdis -20; ViP). Tai sugebơjimas atlikti akrobatinius ir gimnastinius
fintus, vartytis, kristi, vaikšþioti virvơmis, statyti piramides iš žmoniǐ ir pan. Tai gali turơti
paþiǐ Ƴvairiausiǐ privalumǐ kelionơse ir nuotykiuose. Akrobatikos Ƴgǌdis kaip priedas
naudojamas atliekant kitus fizinius veiksmus.
Bơgiojimas (pradinis Ƴgǌdis -0; SvP). tai sugebơjimas bơgti ilgas distancijas bei
mažiau pavargti. Šis Ƴgǌdis naudojamas kaip priedas atliekant SvB bơgant ilgas
distancijas.
Kasimas (pradinis Ƴgǌdis -0; JơP/ ViP). Tai sugebơjimas efektyviau naudoti kasimo
Ƴrankius: kastuvus, kirtiklius ir pan.
Kvơpavimo sulaikymas (pradinis Ƴgǌdis -20 arba Nardymas-0; SvP). Pasisekus jǌs
galite prailginti kvơpavimo sulaikymą net tris kartus nei tai yra Ƴprasta. Taþiau tai nơra
visose kultǌrose paplitusi praktika. Kai kurioms tautoms kvơpavimo sulaikymas gali bǌti
nežmoniškumo Ƴrodymu. Sulaikyti kvơpavimą galima iki /0 Ƴgǌdžio min ilgiau nei
Ƴprasta (ne mažiau kaip papildoma  min).
Laipiojimas (pradinis Ƴgǌdis -0; ViP). Tai sugebơjimas lipti Ƴ kalnus, uolas, medžius,
pastatus ar bet ką kita, kas pasitaikys jǌsǐ kelyje.
Nardymas (pradinis Ƴgǌdis -20, Plaukimas -20 arba Kvơpavimo sulaikymas-0; ViP/
SvP). Tai sugebơjimas ne plaukti, o nardyti gilesniuose vandens sluoksniuose, sulaikyti
kvơpavimą ir pan.
Plaukimas (pradinis Ƴgǌdis -0 arba Nardymas-20; ViP/ SvP). Tai sugebơjimas tiek
plaukti, tiek išlikti ant paviršiaus ilgą laiką. Nors skĊstanþiǐjǐ gelbơjimas paþiǐ
skĊstanþiǐjǐ reikalas, taþiau su jǌsǐ sugebơjimu tai gali tapti ir jǌsǐ reikalu.

Veterinarija (pradinis Ƴgǌdis -20, Gyvǐ bǌtybiǐ išmanymas-20 arba Gyvǌnǐ anatomija20; PrP). Sugebơjimas gydyti sužeistą ar ligotą gyvǌną. Galima specializacija tam tikrǐ
gyvǌnǐ grupei.

Sunkumǐ kilnojimas (pradinis Ƴgǌdis -20; JơP). Tai Ƴgǌdis, leidžiantis kilnoti ar stumdyti
didesnius svorius nei normalus asmuo. Ʋgǌdis naudojamas kaip priedas kilnojant Ƴvairius
sunkumus (už kiekvieną Ƴgǌdžio lygƳ maksimaliai pakeliamas svoris padidơja 0%.

Gamtos

Vagies Ƴgǌdžiai

Tai Lauko Ƴgǌdžiǐ grupơ, apjungianti visus su gyvomis bǌtybơmis, jǐ biologijos,
sandaros bei elgesio išmanymu susijusius Ƴgǌdžius. Taip pat þia priskiriami su
orientavimusi susijĊ Ƴgǌdžiai. Taþiau patirtis tokiems Ƴgǌdžiui nơra renkama tik nuo
pasivaikšþiojimo po mišką ar dơl grožơjimosi gyvǌnais. Tikrai patirþiai rinkti reikia veikti
aktyviai: tyrinơti augalus ar gyvǌnus, juos gaudyti ir pažinti, žinoti jǐ sandarą ir pan.; po
kalnus, pievas ar miškus reikia ne tik vaikšþioti, bet ten praleisti laiką bandant pažinti

Tai Ƴgǌdžiǐ grupơ, susijusi su vogimu, melavimu, apsukrumu, šnipinơjimu ir kitais
dalykais, naudingais vedant nusikaltơlišką gyvenimo bǌdą. Taip pat þia Ƴeina dalis Lauko
grupơs Ƴgǌdžiǐ, kurie gali bǌti panaudoti ir kaip Vagies/ Šnipo Ƴgǌdžiai.
Apsimetinơjimas (pradinis Ƴgǌdis -0 arba Vaidyba-0; VaP/ MeP). Tai sugebơjimas
paversti save išoriškai kitu asmeniu, naudojant rǌbus, makijažą. Reikia apie 30 minuþiǐ,
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norint gerai užsimaskuoti kitu asmeniu. Tam tikrinama veiksmo sơkmơ, sutikus
kiekvieną iš tǐ asmenǐ, kuriuos jǌs stengiatơs apkvailinti. Priedas +20, jei naudojotơs
dažais, lakais ir kitokiomis spec. priemonơmis. Galima bauda nuo -0 iki -50 jeigu
asmuo, kuriuo apsimetinơjate, yra labai skirtingas nuo jǌsǐ.
Išsilaisvinimas (pradinis Ƴgǌdis -20; ViP). Tai sugebơjimas išsilaisvinti iš virviǐ,
antrankiǐ ir panašiǐ nesmagiǐ dalykơliǐ. Pirmasis mơginimas trunka apie minutĊ. Po to,
jei bandymas nesơkmingas, galimos baudos, priklausomai nuo surišimo stiprumo,
surišimo Ƴrankio sudơtingumo ir nepažƳstamumo. Esant surišimui rǌbais ar drabužiǐ
skiautơmis baudos nơra, virve VM-20, antrankiǐ
VM-60, grandiniǐ iki -80.
Kišeniǐ kraustymas (pradinis Ƴgǌdis -0 arba
Rankǐ miklumas-20; ViP). Tai ne tik sugebơjimas
iškraustyti kišenes, atkabinti piniginĊ nuo diržo, bet
iš kitos pusơs ir sugebơjimas prikabinti kokƳ daiktelƳ
prie pakišamo asmens. AM-30 vagiant daiktus iš
vidiniǐ kišeniǐ, AM-50 vagiant žiedą ar kitokias
brangenybes.
Melo atskleidimas (pradinis Ƴgǌdis -0; InP). Tai
sugebơjimas pastebơti, atspơti, kad jums yra
meluojama. Tam tikrinamas jǌsǐ melo atskleidimo
veiksmo sơkmơ. Galimi priedai dơl reputacijos.
Pastabumas (pradinis Ƴgǌdis 0; ReP). Sugebơjimas pastebơti kažką, kas tikrai gali bǌti
Ƴdomu, neƳprasta, pastebơti sekimą, pơdsakus, kitiems nieko nesakanþias smulkmenas.
Kaip priedas tokiam veiksmui naudojamas ReP.
Rakinimas (pradinis Ƴgǌdis -20 arba Rankǐ miklumas-0; ViP/ PrP). Tai sugebơjimas
atidaryti duris ir užraktus be raktǐ. Kiekvienas bandymas atrakinti trunka minutĊ. VM+30
jeigu turite visrakþius. Galimos baudos dơl tamsos.
Rankǐ miklumas (pradinis Ƴgǌdis -20 arba Kišeniǐ kraustymas-30; ViP). Tai tiesiog
ištobulintas rankǐ sugebơjimas atlikti Ƴvairiausius pokštus, fokusus, kortuoti ir panašiai.
Naudojamas kaip priedas veiksmams, kuriems atlikti reikalingas pirštǐ miklumas.
Sekimas (pradinis Ƴgǌdis 0, Sekimas minioje-0 arba Medžioklơ-0; ViP). Tai
sugebơjimas sekti bet kokią bǌtybĊ jos pơdsakais (žiǌr. Medžioklơ, psl. 36).
Sekimas minioje (pradinis Ƴgǌdis 0 arba Sekimas-0; ViP). Tai sugebơjimas sekti kitą
asmenƳ minioje šiam nepastebint. Tam tikrinamas jǌsǐ sekimo veiksmo sơkmơ prieš
sekamo asmens ReP. Jeigu jǌs pralaimite, tai reiškia, kad pametơte objektą iš akiǐ arba
jǌs nusekơte ne tą asmenƳ. AVM-20, jei sekamas asmuo jus pažƳsta.
Sơlinimas (pradinis Ƴgǌdis 0 arba Sekimas-0; ViP). Tai sugebơjimas ne tik judơti labai
tyliai, be garso, bet ir slơptis. Veiksmo bauda: turima našta. Sơkmingas veiksmas leidžia
prisơlinti prie laukiniǐ žvơriǐ per 30 metrǐ. Po to vơl metamas metimas, jei jis sơkmingas
- prisơlinote per 5 metrǐ. Sekantis jǌsǐ ơjimas - ataka.
Skaitymas iš lǌpǐ (pradinis Ƴgǌdis -20; ReP). Tai sugebơjimas matyti, ką kitas kalba.
Jǌs turite bǌti ne daugiau kaip per 20 metrǐ nuo kalbanþiojo. Kiekvienas sơkmingas
veiksmas leidžia suprasti vieną sakinƳ. Fiasko reiškia, kad jǌs taip intensyviai spoksojote
Ƴ asmenƳ, kad šis pastebơjo jus ir suvokơ, kokiais niekais jǌs þia užsiiminơjate.
Slơpimasis (pradinis Ƴgǌdis 0 arba Sơlinimas-20; InP/ PrP). Tai sugebơjimas paslơpti
savo pơdsakus, miške, pievoje ar kalnuose. Taip pat tai sugebơjimas atrasti
pasislơpimui tinkamą vietą, užsimaskuoti supanþioje aplinkoje ir pan.
Tardymas (pradinis Ƴgǌdis -20; PrP/ VaP). Sugebơjimas ištardyti asmenƳ jums rǌpimu
klausimu. Kaip priedai tardymo veiksmui gali bǌti naudojami Reputacijos, Žavumo/
Bjaurumo ar panašǌs priedai.

Medicinos Ƴgǌdžiai
Tai Ƴgǌdžiǐ grupơ susijusi su ligǐ, traumǐ nustatymu, jǐ gydymu, ligoniǐ slauga. Taip pat
šiai grupei priklauso anatomijos iš medicininơs pusơs išmanymas.
Humanoidǐ anatomija (pradinis Ƴgǌdis -20 arba Gyvǌnǐ anatomija-20; PrP). Tai
humanoidǐ anatomijos išmanymas. Be šio Ƴgǌdžio jokia chirurginơ operacija negali bǌti
sơkminga. Taip pat šis Ƴgǌdis gali praversti Kautyniǐ metu atliekant Specialǐ pataikymą
priešininkui iš pasalǐ; AM+ Ƴgǌdžio vertơs, dơl gero kǌno išmanymo (žiǌr. psl. 40).
Slauga (pradinis Ƴgǌdis -0; PrP/ VaP). Tai sugebơjimas slaugyti ligonius, pagyvenusius
asmenis ar sužeistuosius.
Chirurgija (pradinis Ƴgǌdis -20 arba Humanoidǐ anatomija-30; PrP). Tai sugebơjimas
atlikti operacijas, kuriǐ tikslas pašalinti ligos priežastis, sužeidimus ir panašiai. Chirurgas
gali specializuotis pagal kǌno dalis. Ne visada chirurgo pagalba yra Ƴ naudą. Ne taip jau
retai galimos komplikacijos ar net tragiška baigtis.
Diagnostika (pradinis Ƴgǌdis -20, Slauga-30, Gydymas-30 arba Pirmoji pagalba-30;
PrP). Tai sugebơjimas nustatyti asmens negalavimo priežastis arba išsiaiškinti jau
negyvo asmens mirties ar žǌties priežastis. Ne visada tiksliai pasiseka nustatyti
diagnozĊ, taþiau bent jau apytikslius Ƴtarimus ir pafilosofavimus iš šƳ sugebơjimą turinþiǐ
asmenǐ išgauti galima visada (kiek tokie jǐ pasvarstymai yra pamatuoti - jau Ƴgǌdžio ir
tikrǐjǐ ŽM tikslǐ reikalas).
Gydymas (pradinis Ƴgǌdis -20 arba Diagnostika-30; PrP). Tai bendras sugebơjimas
profesionaliai gydyti ligas, paskirti vaistus, numatyti bǌtiną priežiǌrą. Galima tolimesnơ
specializacija. Be to asmuo su gydymo Ƴgǌdžiais sugeba identifikuoti valgomus/
nevalgomus, nuodingus augalus. Paprastai didơjant sugebơjimams asmuo žino krǌvą

vaistǐ, moka juos ruošti iš sudơtiniǐ medžiagǐ, taþiau surasti vaistines žoles ar kitus
komponentus gamtoje Ƴmanoma tik turint gamtininko/ natǌralisto ar žolininko ƳgǌdƳ.
Pirmoji pagalba (pradinis Ƴgǌdis -0 arba Gydymas-20; PrP). Tai sugebơjimas suteikti
pagalbą sužeistajam paþiomis pirmosiomis sužeidimo minutơmis arba lauko sąlygomis.
Tai gali bǌti žaizdos sutvarstymas, dirbtinis kvơpavimas ar pradinơ ligonio priežiǌra iki
profesionalios pagalbos atvykimo.

Meno Ƴgǌdžiai
Tai su menu ir meno amatais susijusiǐ Ƴgǌdžiǐ grupơ, tiesiogiai panaudojanti asmens
Meniškumą.
Dainavimas (pradinis Ƴgǌdis -0; MeP). Tai ne šiaip dainavimas, tai sugebơjimas
dainuoti taip, kad patiktum auditorijai. Jǌs turite baudas, jeigu auditorija kalba kita kalba,
bet turite pranašumǐ, jeigu jǌsǐ gražus balsas.
Drožyba (pradinis Ƴgǌdis -0 arba Skulptǌra-0; MeP). Tai sugebơjimas drožti iš
medžio, kaulo ar panašiǐ medžiagǐ. Reikalingi atitinkami Ƴrankiai.
Eiliavimas/ Poezija (pradinis Ƴgǌdis -20; InP/ MeP). Galite palyginus gerai sukalti gerą
eiliuotą tekstą. Sơkmingas talento panaudojimas leis jums sukurpti gerą eilơraštƳ per
trumpą laiko tarpą. NepasisekĊs metimas reikš, kad jǌs prasilenkơte su rimais arba
auditorijai tiesiog nesuprantamas jǌsǐ išskirtinis talentas. Turint daug laiko didơja
tikimybơ sueiliuoti ypatingai gerai.
Grojimas (pradinis Ƴgǌdis -20; MeP). Tai sugebơjimas groti muzikiniu instrumentu.
Grojimas kiekvienu instrumentu - atskiras Ƴgǌdis:
Arfa (pradinis Ƴgǌdis -0; MeP), Birbynơ (pradinis Ƴgǌdis 0; MeP), Bǌgnas (pradinis
Ƴgǌdis 0; MeP), Dǌdmaišis (pradinis Ƴgǌdis -0; MeP), Švilpavimas (pradinis Ƴgǌdis
0; MeP), Fleita (pradinis Ƴgǌdis 0; MeP), Gitara (pradinis Ƴgǌdis -0; MeP), Kanklơs
(pradinis Ƴgǌdis -0; MeP), Liutnia (pradinis Ƴgǌdis -0; MeP), Skuduþiai (pradinis
Ƴgǌdis 0; MeP), Smuikas (pradinis Ƴgǌdis -20; MeP), Trimitas (pradinis Ƴgǌdis 0; MeP).
Kaligrafija (pradinis Ƴgǌdis -0; MeP). Tai dekoratyvinio, gražaus rašymo menas.
Išgelbơs jus esant net paþiai didžiausiam ekonominiam nuosmukiui ir neleis badmiriauti.
Proza (pradinis Ƴgǌdis 0; MeP). Sugebơjimas sklandžiai kloti neeiliuotą tekstą. Kanþiǐ
skaiþius bǌtinas galutinio produkto atsiradimui priklauso nuo jǌsǐ patirties arba talento
kilmơs. Jeigu nesate apsimetơlis, žmonơs ar bent giminingos sielos bǌtybơs skaitys jǌsǐ
sukurtus tekstus neatsitraukdami.
Oratorystơ (pradinis Ƴgǌdis -0; MeP). Tai sugebơjimas pasakoti istorijas ar kalbơti
improvizuotai. Taip galite skelti gerą politinĊ kalbą, linksminti bendrakeleivius prie laužo,
sukelti ar nuraminti maištą. Jǌsǐ uždavinƳ palengvins tai, jeigu turơsite gerą balsą ar
šiaip bǌsite patraukli asmenybơ. Bendraujant kita nei jǌsǐ gimtoji kalba galimos baudos.
Raižyba (pradinis Ƴgǌdis -0; MeP). Sugebate specializuotǐ Ƴrankiǐ pagalba ant Ƴvairiǐ
paviršiǐ (galima tolimesnơ specializacija) išreikšti savo mintis ar šiaip bereikšmius
vaizdinius.
Skulptǌra (pradinis Ƴgǌdis -20 arba Drožyba-30; MeP). Gebơjimas kurti skulptǌras, net
ir neƳgudusiai akiai panašias Ƴ protingas bǌtybes (žmones, dvorfus ir kt.) ar daiktus,
turinþius konkreþią reikšmĊ ar atitikmenƳ gyvenime arba ne. Galima specializacija:
potraukis prie molio, medžio, akmens, dramblio kaulo ar bet kokios kitokios substancijos
pasitaikiusios rankoje. Nebǌtinai jau pirmieji jǌsǐ darbai sukels visuotinƳ visuomenơs
pasigơrơjimą.
Šokiai (pradinis Ƴgǌdis 0; ViP/ MeP). Tai sugebơjimas šokti savo kultǌros šokius bei
gana lengvai išmokti naujus, kitǐ kultǌrǐ šokius. Kai jǌs sušokote naują šokƳ tris kartus,
jǌs jau galite jƳ atlikinơti praktiškai be baudǐ. Atminkite, kad turint tam tikrǐ fiziniǐ
trǌkumǐ ši meno rǌšis gali tapti jums neprieinama. Taip pat požiǌris Ƴ šokơjus skirtingose
bendruomenơse ir kultǌrose gali bǌti skirtingas.
Tapyba/ Piešimas (pradinis Ƴgǌdis -0; MeP). Tai sugebơjimas piešti ir tapyti
pakankamai tiksliai ir gražiai. PasisekĊs metimas reikš, kad objektas, kurƳ jǌs piešơte
(aišku, jeigu tai buvo gyvasis) atpažins save piešinyje. PasitreniravĊ, jǌs galite piešti net
paveikslus, kuriuos pavyks prastumti už didesnĊ ar mažesnĊ šlamanþiǐ ar skambanþiǐ
sumą. Be to galite Ƴamžinti net konkreþią vietovĊ, kurioje po to galơsite pagal piešinƳ
orientuotis. Jǌsǐ protas gali padơti nupiešti tikslǐ piešinƳ, bet nebǌtinai gražǐ.
Vaidyba (pradinis Ƴgǌdis -0 arba Apsimetinơjimas-0; VaP/ MeP). Tai sugebơjimas
vaidinti, Ƴsijausti Ƴ Ƴvairias roles. Jei reikia, panaudojant šƳ ƳgǌdƳ jums pavyks apmulkinti
kitą asmenƳ, atsimetus kuo kitu, nei pats esate iš tikrǐjǐ.

Specialǌs Ƴgǌdžiai
Tai Ƴgǌdžiai, kurie bǌdingi tik tam tikroms profesijoms. Kiti veikơjai šiuos Ƴgǌdžius gali
Ƴgauti tiktai žaidimo eigoje taisykles (žiǌr. Patirtis, Naujǐ Ƴgǌdžiǐ išmokimas, psl. 9).
Demonǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis N; PrP ). Tai sugebơjimas pažinti demonus, juos
klasifikuoti, išmanyti jǐ sandarą, elgseną bei gyvenimo bǌdą. Jei demonas pakankamai
gerai žinomas, taip pat išmanomos kovos su juo ypatybơs bei metodai.
Demonǐ pajuta (pradinis Ƴgǌdis N; InP). Tai sugebơjimas pajusti šalia esamus,
vietovơje buvusius demonus (iki LƳgx00 m) ar jǐ veiklos padarinius.
Dvasiǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis N; PrP). Tai sugebơjimus pažinti, klasifikuoti
dvasias, samadas, budžanas, bekǌnius nemirơlius. Taip pat jǐ elgsenos, kilmơs, kovos
bǌdo su jomis išmanymas.
Gơralǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis N; PrP). Tai yra magiškǐ gơralǐ pažinimas, jǐ
sudơties ir gamybos bǌdǐ išmanymas, sugebơjimas surasti ir paruošti sudơtines gơralǐ
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dalis. Priklausomai nuo gơralǐ retumo ar sunkumo pažinti galima VM bauda. Taþiau tai
nơra magiškǐ gơralǐ ruošimas.
Kitǐ pasauliǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis N; PrP). Tai kitǐ pasauliǐ, iš kuriǐ ateina kitǐ
pasauliǐ gyventojai (demonai, dvasios, elementalai) išmanymas ir pažinimas.
Nemirơliǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis N; PrP). Tai sugebơjimas pažinti nemirơlius, juos
klasifikuoti, išmanyti jǐ sandarą, elgseną, gyvenimo bei kovos su jais bǌdus. Sơkmingai
atliktas veiksmas leis pažinti sutiktus nemirơlius, nustatyti koks nemirơlis iškrơtơ vieną ar
kitą kiaulystĊ.
Nemirơliǐ varymas (pradinis Ƴgǌdis N; VaP). Šio Ƴgǌdžio dơka proto galia, žvilgsniu ir
valios pastangomis galima nuvaryti nemirơlius (atgaivintus lavonus: mumijas, skeletus,
zombius, gǌlus ar net piktąsias mirusiǐjǐ dvasias). Atstumas iki varomǐ nemirơliǐ turi
bǌti iki LƳg*0m.
Sơkmingas varymo veiksmas leidžia nuvaryti vieną pasirinktą nemirơlƳ. Jei bandoma
vienu metu nuvaryti kelis nemirơlius, tuomet varantysis gauna VM bauda -20 už
kiekvieną nuvaromą nemirơlƳ. Absoliuti veiksmo sơkmơ varomą nemirơlƳ tiesiog
sunaikina. Kai kurie nemirơliai turi gynybą nuo varymo. Jei jǐ gynyba sơkminga, tuomet
nuvaryti jǐ nepavyksta.
Žoliǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis N; PrP). Tai yra magiškǐ žoliǐ pažinimas, jǐ sudơties
ir gamybos bǌdǐ išmanymas, sugebơjimas surasti ir paruošti sudơtines dalis.
Priklausomai nuo to, kokia žolơ yra ieškoma ir kaip sunku yra ją rasti, žolininkas gauna
atitinkamas VM baudas. Taþiau tai nơra magiškǐ žoliǐ ruošimas.
Žvơrtakiǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis N; PrP). Tai sugebơjimas pažinti žvơrtakius, juos
klasifikuoti, išmanyti jǐ sandarą, elgseną, gyvenimo bei kovos su jais bǌdus.
Žvơrtakiǐ pajuta (pradinis Ƴgǌdis N; InP). Tai sugebơjimas pajusti šalia esamus,
vietovơje buvusius žvơrtakius (iki LƳgx00 m) ar jǐ veiklos padarinius.

Magijos Ƴgǌdžiai
Magijos Ƴgǌdžiai, kuriuos turi skirtingǐ profesijǐ kerơtojai, turi atskirą specialǐ magijos
Ƴgǌdžiǐ skirstymą, kuris plaþiau aptariamas skyrelyje Magija (psl. 5). Taip pat ten
nurodoma kaip nustatomas pradinis kerơjimui reikalingǐ Žiežirbǐ skaiþius.

Profesiniai (amatǐ) Ƴgǌdžiai
Tai su Ƴvairiais amatais susijĊ Ƴgǌdžiai. Šie Ƴgǌdžiai yra išmokstami tik tuomet, jei asmuo
turi kokią nors patirtƳ užsiimant amatais. Priešingu atveju jis gali naudoti tik pradines
tokiǐ Ƴgǌdžiǐ vertes. Skliausteliuose nurodoma to Ƴgǌdžio išmokimui padedanti prigimtis.
Pirmoji yra nurodoma pagrindinơ prigimtis (kaip Ƴgǌdžio priedas naudojamas didysis
prigimties priedas). Jei antrosios nurodytos prigimties vertơ yra didesnơ už pirmosios,
tuomet asmuo kaip Ƴgǌdžio priedą naudoja antrosios prigimties didƳjƳ priedą.
Apranga (pradinis Ƴgǌdis 0; PrP/ InP), Architektǌra (pradinis Ƴgǌdis -0; PrP), Audeklǐ
išmanymas (pradinis Ƴgǌdis 0; PrP/ InP), Chemija (pradinis Ƴgǌdis -0; PrP),
Degustavimas (pradinis Ƴgǌdis 0; InP/ UoP), Derybos (pradinis Ƴgǌdis 0; VaP/ PrP),
Dujǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis -0; PrP), Etiketo išmanymas (pradinis Ƴgǌdis 0;
PrP/ InP), Ginklǐ gamyba (pradinis Ƴgǌdis -0; PrP/ ViP), Heraldika (pradinis Ƴgǌdis 0;
PrP), Ʋkainavimas (pradinis Ƴgǌdis 0; PrP/ InP), Ʋstatymǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis
-0; PrP), Juvelyrika (pradinis Ƴgǌdis -20; MeP), Kalbos (pradinis Ƴgǌdis -20, taþiau gali
bǌti skirtingas priklausomai nuo kalbos; PrP; plaþiau žiǌr. Kalbos, psl. 2), Kaulijimas
(pradinis Ƴgǌdis 0; InP), Kaulo išmanymas (pradinis Ƴgǌdis 0; PrP), Kirtiklis (pradinis
Ƴgǌdis 0; ViP), Kulinarija (pradinis Ƴgǌdis 0; InP), Laidojimo ritualǐ išmanymas
(pradinis Ƴgǌdis 0; PrP), Maisto išmanymas (pradinis Ƴgǌdis 0; InP), Mechanika
(pradinis Ƴgǌdis -0; PrP), Medienos išmanymas (pradinis Ƴgǌdis 0; PrP/ InP), Metalǐ
išmanymas (pradinis Ƴgǌdis -0; PrP/ InP), Molio išmanymas (pradinis Ƴgǌdis 0; PrP/
InP), Mǌrijimas (pradinis Ƴgǌdis 0; PrP), Nuodǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis -20; PrP/
InP), Odǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis 0; PrP/ InP), Plaustǐ statymas (pradinis Ƴgǌdis
0; PrP), Pluoštǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis 0; PrP/ InP), Politika (pradinis Ƴgǌdis 0;
VaP/ PrP), Raštingumas (pradinis Ƴgǌdis 0; PrP), Rǌdǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis
-0; PrP/ InP), Šarvǐ išmanymas (pradinis Ƴgǌdis -0; PrP/ InP), Šifravimas (pradinis
Ƴgǌdis -20; PrP/ InP), Ugnies išmanymas (pradinis Ƴgǌdis -0; PrP/ InP), Upeivystơ
(pradinis Ƴgǌdis 0; PrP), Valþiǐ gamyba (pradinis Ƴgǌdis -0; PrP), Valtininkystơ
(pradinis Ƴgǌdis 0; JơP/ ViP), Važnyþiojimas (pradinis Ƴgǌdis 0; VaP/ InP), Virviǐ
išmanymas (pradinis Ƴgǌdis 0; PrP/ InP).

Pirminơ (buvusi) profesija
Kiekvienas veikơjas, prieš pradơdamas savo nuotykius Kariǐ&Magǐ pasaulyje, gali
nusistatyti savo buvusią (pirminĊ) profesiją. Atitinkamai pagal ją gali susikurti savo
nuotykiǐ priešistorĊ. Taip pat tam tikras veikơjo žinias ir Ƴgǌdžius, susijusius su veikơjo
pirmine profesija, ŽM gali panaudoti tolimesniuose Ƴvykiuose ar nuotykiuose.
Tam d00 metimu pagal Pirminiǐ profesijǐ lenteles (žiǌr. psl. 0) yra nustatoma, iš kur
yra kilĊs veikơjas (nebent ŽM nusprendžia ar reikalauja kitaip).
Sekanþiu d00 metimu yra nustatoma veikơjo pirminơ profesija. Jei ŽM nusprendžia, jog
išmesta profesija yra visiškai netinkama jo scenarijui, metimas gali bǌti pakartojamas iš
naujo arba ŽM gali tiesiog nurodyti vieną ar kelias galimas pirmines profesijas. Išmetus
99-00, ŽM turơtǐ leisti veikơjui pirminĊ profesiją pasirinkti savo nuožiǌra.

Toliau lentelơje Pirminiǐ profesijǐ maksimalǌs Ƴgǌdžiai (žiǌr. psl. ) yra pateikiami
kiekvienai pirminei profesijai bǌdingǐ Ƴgǌdžiǐ komplektai bei maksimaliai galimos
atitinkamos civilinơs profesijos Ƴgǌdžiǐ vertơs.
Realiai mokamo Ƴgǌdžio Ƴsisavinimo vertơ yra nustatoma metant d00 pagal Civiliniǐ
Ƴgǌdžiǐ Ƴsisavinimo lentelĊ (žiǌr. psl. 8).
Toliau, pagal Civilinơs profesijos koviniǐ pranašumǐ (žiǌr. psl. 8) lentelĊ, nustatomas
galimas kovinio Ƴgǌdžio priedas, padidinantis su civilinơs profesijos Ƴgǌdžiu susijusƳ
atitinkamą kovinio Ƴgǌdžio vertĊ. Tokie civiliniai Ƴgǌdžiai, kurie gali duoti kovinio
pranašumo vertĊ Pirminiǐ profesijǐ maksimaliǐ Ƴgǌdžiǐ lentelơje yra pažymơti
žvaigždute (*).

Ʋgǌdžio lygis
Tai yra pagalbinơ vertơ, atitinkanti Ƴgǌdžio vertĊ Ʋgǌdžio lygio vertơ lygi Ƴgǌdžio vertei
padalintai iš 0. Tokio Ƴgǌdžio lygio vertơ naudojama kaip priedas rungtims, atliekant
greitas, didelơs svarbos neturinþias mini dvikovas (žiǌr. Rungtis; psl. 34).

Civiliniǐ Ƴgǌdžiǐ Ƴsisavinimas
Iš ankstesnơs Pirminiǐ profesijǐ maksimaliǐ Ƴgǌdžiǐ lentelơs yra surandama maksimaliai
galima konkretaus Ƴgǌdžio, priklausomai nuo nustatytos pirminơs profesijos, vertơ bei
atitinkamo Ƴgǌdžio Ƴsisavinimui padedanþios Prigimties Priedas.
Realiai mokamo nuo pirminơs profesijos priklausomo Ƴgǌdžio Ƴsisavinimo vertơ yra
nustatoma metant d00 pagal Civiliniǐ Ƴgǌdžiǐ Ƴsisavinimo lentelĊ.
Toliau yra atliekamas d00 metimas ir prie jo pridedamas Prigimties Priedas
(d00+Prig.P). Pagal anksþiau surastą maksimaliai galimą konkretaus Ƴgǌdžio vertĊ,
grafoje Profesijai bǌdingas Ƴgǌdžio maksimumas surandama išmesta d00 vertơ ir pagal
ją surandamas atitinkamo Ƴgǌdžio vertơ. Gauta vertơ ir yra realiai Ƴsisavinto Ƴgǌdžio
pagal pirminĊ profesiją vertơ.
Pagal grafą Stažas ŽM gali Ƴvertinti, koks konkretaus veikơjo darbo stažas, bei duoti
atitinkamą priedą. Išmetus 00, Ƴgǌdžio vertơ visuomet bus maksimali (50),
nepriklausomai nuo priedǐ ir maksimaliai galimo Ƴgǌdžio.
Pastaba*: prie kauliukǐ metimo pridedamas atitinkamas Ƴgǌdžio išmokimui padedantis
prigimties (lentelơ Ʋgǌdžiǐ pradinơs vertơs; psl. 9) ir stažo priedas (Civiliniǐ Ƴgǌdžiǐ
Ƴsisavinimas, skyrius Stažas). Ʋgǌdis 50 pasiekiamas išmetus 00, þia stažo priedai
nepadeda.

ƳgǍdis
N
0
5
0
5
20
25
30
35
40
45
50

0
0-4
5-37
38-66
67-99

00

Civiliniǐ Ƴgǌdžiǐ Ƴsisavinimas
Profesijai bǍdingas ƴgǍdžio maksimumas*
20
30
40
50
0-09
0-25
0-09
26-45
0-24
0-08
46-67
25-42
09-22
0-08
68-86
43-63
23-40
09-23
86-99
64-80
4-60
24-42
8-93
6-77
43-50
94-99
78-89
5-73
90-94
74-82
95-98
83-96
96-98
00
00
00
00

Stažas
3 mơn.
6 mơn.
m
2m
3m
5m
7m
9m
 m
5 m
20 m
Nm

Priedas
-80
-60
-40
-30
-20
-0
-7
-5
0
+0
+20
+N

Civilinơs profesijos koviniai pranašumai
Kai kuriǐ Ƴgǌdžiǐ išmanymas gali bǌti panaudojamas ir kaip koviniǐ Ƴgǌdžiǐ išmanymas
bei naudojamas kautynơse. Šios išmanymo vertơs nustatymui gali bǌti naudojama
pateikta Civilinơs profesijos koviniǐ pranašumǐ lentelơ.
Šiam tikslui yra metamas d00 ir pagal grafą Galimo pranašumo rangas, kuris lygus
gautai Ƴgǌdžio vertei pagal lentelĊ Civiliniǐ Ƴgǌdžiǐ Ƴsisavinimas, tikrinama kokƳ priedą jis
atitinka. Gautas priedas yra pridedamas prie mokamo arba pradinio atitinkamo kovinio
Ƴgǌdžio vertơs. Tokie civiliniai Ƴgǌdžiai, kurie gali duoti kovinio pranašumo vertĊ Pirminiǐ
profesijǐ maksimaliǐ Ƴgǌdžiǐ (žiǌr. psl. ) lentelơje yra pažymơti žvaigždutơmis (***).
Civilinơs profesijos koviniǐ pranašumǐ lentelơ
ƳgǍdžio
Galimo pranašumo rangas
priedas
5
0
5
20
25
30
35
40
0
0-80 0-50 0-40 0-30 0-25 0-20 0-5 0-0
+5
8-99 5-99 4-95 3-80 26-75 2-70 6-60 -50
+0
96-99 8-99 76-95 7-90 6-85 5-80
+5
96-99 9-99 86-97 8-95
+20
99-99 96-99
+25
00
00
00
00
00
00
00
00
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45
0-0
-45
46-75
76-93
94-99
00

50
0-0
-35
36-70
7-90
9-99
00
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Ʋgǌdžiǐ pradinơs vertơs
Šioje lentelơje yra nurodoma kiekvienam Ƴgǌdžio Ƴsisavinimui padedanti prigimtis.
Atitinkamas Prigimties Didysis Priedas yra naudojamas kaip priedas prie d00,

Ʋgǌdis
Koviniai
Kirstyniǐ
Alebardos
Ietys/ Kartys
Kirviai
Buožơs/ Kǌjai
Peiliai/ Durklai
Lazdos/ Kalavijai
Špagos/ Kardai
Blokštai/ Grandinơs
Spragilai/ Nunþiakai
Rimbas
Kovos be ginklo
Ranka
Koja
Imtis
Skydo
Skydas
Svaidymo
Akmenys Sv
Peiliai Sv/ Durklai Sv
Kalavijai Sv
Bumerangai/ Diskai
Kirviai Sv/ Buožơs Sv
Ietys Sv
Lasas
Tinklas
Bolos
Svaidyklơs
Šaudymo
Arbaletas
Lankas
Sarbakanas
Lauko
Gyvǌnǐ
Gyvǐ bǌtybiǐ išmanymas
Gyvuliǐ priežiǌra
Gyvǌnǐ anatomija
Dresǌra
Humanoidǐ išmanymas
Jojimas
Varovas
Veterinarija
Gamtos
Augaliniǐ bǌtybiǐ išmanymas
Augalǐ išmanymas
Kalnǐ išmanymas
Mineralǐ išmanymas
Medžioklơ
Miškǐ išmanymas
Navigacija
Orientacija vietovơje
Orǐ išmanymas
Pievǐ išmanymas
Požemiǐ išmanymas
Žvejyba
Fiziniai
Akrobatika
Bơgiojimas
Kasimas
Kvơpavimo sulaikymas
Laipiojimas
Nardymas
Plaukimas
Sunkumǐ kilnojimas
Vagies
Apsimetinơjimas
Išsilaisvinimas
Kišeniǐ kraustymas
Melo atskleidimas
Pastabumas
Rakinimas
Rankǐ miklumas
Sekimas
Sekimas minioje
Sơlinimas
Skaitymas iš lǌpǐ
Slơpimasis
Tardymas
Medicinos
Humanoidǐ anatomija
Slauga
Chirurgija
Diagnostika
Gydymas
Pirmoji pagalba

Pr.
vertơ

Ʋgǌdžio
priedas

Veiksmo
sunk.

0
0
0
0
0
0
0
-20
-20
-20

ViP
ViP
ViP
ViP
ViP
ViP
ViP
ViP
ViP
ViP

V
V
V
V
V
V
V
LS
LS
LS

0
0
0

ViP
ViP
ViP

V
V
V

0

ViP

V

0
0
0
0
0
0
-20
-20
-20
-20

ViP
ViP
ViP
ViP
ViP
ViP
ViP
ViP
ViP
ViP

L
V
V
V
V
V
LS
LS
LS
LS

0
-20
0

ViP
ViP
ViP

L
LS
V

Avarinis Ƴgǌdis

Ʋgǌdžiǐ pradinơs vertơs
Ʋgǌdis

Ietys-0 arba Kirviai-20
Alebarda-0 arba Kartys-0
Buožơs/ Kǌjai-0 arba Alebardos-20
Kirviai-20 arba Lazdos/ Kalavijai-30
Špagos/ Kardai-0 arba Peiliai/ Durklai-20
Kalavijas-0
Spragilai/ Nunþiakai-0
Blokštai/ Grandinơs-0
Blokštai/ Grandinơs-20

*Ƴgǌdis-0
*Ƴgǌdis-0
*Ƴgǌdis-0
*Ƴgǌdis-0
*Ƴgǌdis-0
*Ƴgǌdis-20

-0
0
0
0
-0
0
-0
-20

InP
InP
InP
InP
InP
ViP
ViP
PrP

PrP
PrP
PrP
VaP
VaP

S
L
V
V
S
V
S
LS

Gyvǌnǐ anatomija-20
Dresǌra-20 arba Varovas-20
Gyvǐ bǌtybiǐ išm.-20
Gyvǐ bǌtybiǐ išm.-20 arba Varovas-30
Gyvǐ bǌtybiǐ išm.-30
Varovas-30
Dresǌra-20
Gyvǐ bǌt. išm.-20 arba Gyvǌnǐ anat.-20

0
0
-0
-0
-0
-0
-20
0
0
-0
-0
0

InP
InP
PrP
PrP
InP
InP
PrP
InP
InP
InP
InP
InP

PrP
PrP

V
V
S
S
S
S
LS
V
V
S
S
V

Augalǐ išm. -0
Augaliniǐ bǌtybiǐ išm.

-20
-0
-0
-20
-0
-20
-0
-20

ViP
SvP
JơP
SvP
ViP
ViP
ViP
JơP

-0
-20
-0
-0
0
-20
-20
0
0
0
-20
0
-20

VaP
ViP
ViP
InP
ReP
ViP
ViP
ViP
ViP
ViP
ReP
InP
PrP

-20
-0
-20
-20
-20
-0

PrP
PrP
PrP
PrP
PrP
PrP

PrP
PrP
PrP
PrP
PrP
PrP
PrP

ViP

SvP
SvP

MeP

PrP

PrP
VaP

VaP

LS
S
S
LS
S
LS
S
LS

Sekimas-0

Nardymas-0
Plaukimas -20 arba Kvơp.sulaik.-0
Nardymas-20

S
LS
S
S
V
LS
LS
V
V
V
LS
V
LS

Vaidyba-0

LS
S
LS
LS
LS
S

Gyvǌnǐ anatomija-20

nustatant konkreþią mokamo Ƴgǌdžio vertĊ. Taip pat šis priedas gali bǌti naudojamas
atliekant su šiais Ƴgǌdžiais susijusius veiksmus.

Rankǐ miklumas-20

Rankǐ miklumas-0
Kišeniǐ kraustymas-30
Sekimas minioje-0 arba Medžioklơ-0
Sekimas-0
Sekimas-0
Sơlinimas-20

Meno
Dainavimas
Drožyba
Eiliavimas/ Poezija
Kaligrafija
Proza
Oratorystơ
Raižyba
Skulptǌra
Šokiai
Tapyba/ Piešimas
Vaidyba
Grojimas
Arfa
Birbynơ
Bǌgnas
Dǌdmaišis
Švilpavimas
Fleita
Gitara
Kanklơs
Liutnia
Skuduþiai
Smuikas
Trimitas
Amatǐ
Apranga
Architektǌra
Audeklǐ išmanymas
Chemija
Degustavimas
Derybos
Dujǐ išmanymas
Etiketo išmanymas
Ginklǐ gamyba
Heraldika
Ʋkainavimas
Ʋstatymǐ išmanymas
Juvelyrika
Kalbos
Kaulijimas
Kaulo išmanymas
Kirtiklis
Kulinarija
Laidojimo ritualǐ išmanymas
Maisto išmanymas
Mechanika
Medienos išmanymas
Metalǐ išmanymas
Molio išmanymas
Mǌrijimas
Nuodǐ išmanymas
Odǐ išmanymas
Plaustǐ statymas
Pluoštǐ išmanymas
Politika
Raštingumas
Rǌdǐ išmanymas
Šarvǐ išmanymas
Šifravimas
Ugnies išmanymas
Upeivystơ
Valþiǐ gamyba
Valtininkystơ
Važnyþiojimas
Virviǐ išmanymas
Specialǌs
Demonǐ išmanymas
Demonǐ pajuta
Dvasiǐ išmanymas
Gơralǐ išmanymas
Kitǐ pasauliǐ išmanymas
Nemirơliǐ išmanymas
Nemirơliǐ varymas
Žolininkystơ
Žvơrtakiǐ išmanymas
Žvơrtakiǐ pajuta
Tvermơs
Fi
Bi
Psi

Pr.
vertơ

Ʋgǌdžio
priedas

Veiksmo
sunk.

-0
-0
-20
-0
0
-0
-0
-20
0
-0
-0
-20
-0
0
0
-0
0
0
-0
-0
-0
0
-20
0

MeP
MeP
InP
MeP
MeP
MeP
MeP
MeP
ViP
MeP
VaP
MeP
MeP
MeP
MeP
MeP
MeP
MeP
MeP
MeP
MeP
MeP
MeP
MeP

0
-0
0
-0
0
0
-0
0
-0
0
0
-0
-20
-20
0
0
0
0
0
0
-0
0
-0
0
0
-20
0
0
0
0
0
-0
-0
-20
-0
0
-0
0
0
0

PrP
PrP
PrP
PrP
InP
VaP
PrP
PrP
PrP
PrP
PrP
PrP
MeP
PrP
InP
PrP
ViP
InP
PrP
InP
PrP
PrP
PrP
PrP
PrP
PrP
PrP
PrP
PrP
VaP
PrP
PrP
PrP
PrP
PrP
PrP
PrP
JơP
VaP
PrP

-

PrP
InP
PrP
PrP
PrP
PrP
VaP
PrP
PrP
InP

LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS

0
0
0

PrP
InP
VaP

V
V
V

MeP

PrP

MeP
MeP

InP
InP
UoP
PrP
InP
ViP
InP

InP
InP
InP
InP
InP
InP
PrP
InP
InP
InP
InP

ViP
InP
InP

S
S
LS
S
V
S
S
LS
V
S
S
LS
S
L
L
S
L
V
S
S
S
L
LS
V

Avarinis Ƴgǌdis

Skulptǌra-0

Drožyba-30

Apsimetinơjimas-0

L
S
L
S
L
L
S
L
S
V
V
S
LS
LS
V
V
L
V
L
V
S
V
S
V
V
LS
V
L
V
V
V
S
S
LS
S
L
S
L
L
L

Humanoidǐ anatomija-30
Slauga-30, Gydymas-30 arba Pirm.pag.-30
Diagnostika-30
Gydymas-20
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Pirminiǐ profesijǐ lentelơs
Pirminơ žmoniǐ ir elfǐ civilinơ profesija
Mieste (0-25%)

Kaime (26-80%)

Vienkiemyje (8-98%)

0-0

Advokatas

62-62

Policininkas

0-0

Akmenskaldys

55-59

Poetas/ bardas

0-06

Angliadegys

02-04

Akmenskaldys

63-64

Poetas (bardas)

02-02

Aludaris

60-60

Prekijas

07-07

Arklininkas

05-06

Alchemiko mokinys

65-66

Prekijas

03-03

Angliadegys

6-6

Pribuvơja

08-09

Audơjas

07-08

Aludaris

67-68

Pribuvơja

04-05

Arklininkas

62-62

Prostitutơ

0-

Aukso ieškot.

09-

Arklininkas

69-69

Prostitutơ

06-06

Audơjas

63-63

Puodžius

2-2

Bajoras

2-3

Audơjas

70-7

Puodžius

07-07

Aukso ieškotojas

64-64

Sielininkas

3-5

Bartininkas

4-4

Auksakalys

72-72

Raštininkas

08-09

Bajoras

65-65

Siuvơjas

6-6

Dailidơ

5-8

Bajoras

73-74

Siuvơjas

0-0

Bartininkas

66-66

Skalbơja

7-9

Daržininkas

9-2

Batsiuvys

75-75

Skalbơja

-

Batsiuvys

67-67

Smuklininkas

20-20

Drožơjas

22-23

Budelis

76-76

Smuklininkas

2-4

Daržininkas

68-69

Sodininkas

2-24

Eigulys

24-25

Dailidơ

77-78

Sodininkas

5-7

Drožơjas

70-70

Šarvininkas

25-26

Kalkiadegys

26-28

Daržininkas

79-79

Šarvininkas

8-8

Duobkasys

7-72

Šikšnius

27-28

Kalnakasys

29-30

Drožơjas

80-82

Šikšnius

9-9

Eigulys

73-73

Vaistininkas

29-30

Kalvis

3-3

Duobkasys

83-83

Šuleris

20-20

Elgeta

74-78

Valstietis

3-36

Medkirtys
Medžiotojas

32-33

Elgeta

84-85

Vaistininkas

2-2

Ginklininkas

79-8

Valtininkas

37-48

34-34

Ginklininkas

86-86

Valtininkas

22-22

Jǌreivis

82-84

Vežikas

49-50

Mulǐ varovas

35-37

Jǌreivis

87-88

Vertơjas

23-24

Kalkiadegys

85-85

Virơjas/ Kepơjas

5-5

Muzikantas

38-38

Kalơjimo prižiǌrơtojas

89-9

Vežikas

25-26

Kalnakasys

86-88

Virvininkas

52-52

Nardytojas

39-40

Kalkiadegys

92-92

Virơjas/ Kepơjas

27-30

Kalvis

89-90

Vyndarys

53-57

Piemuo

4-42

Kalnakasys

93-95

Virvininkas

3-32

Liokajus

9-92

Žemkasys

58-58

Poetas (bardas)

43-44

Kalvis

96-96

Vyndarys

33-33

Malǌnininkas

93-93

Žindyvơ

59-6

Sielininkas

45-45

Liokajus

97-98

Žemkasys

34-35

Medkirtys

94-94

Žolininkas

62-62

Smuklininkas

46-47

Malǌnininkas

99-99

Žindyvơ

36-39

Medžiotojas

95-99

Žvejys

63-63

Sodininkas

48-48

Mơsininkas

00

Ypatinga

40-44

Mơsininkas

00

Ypatinga

64-64

Šikšnius

49-50

Mezgơja

45-45

Mezgơja

65-83

Valstietis

5-5

Mildažys

46-46

Mildažys

84-84

Valtininkas

52-52

Mokesþiǐ rinkơjas

47-47

Mulǐ varovas

85-85

Vežikas

53-54

Mulǐ varovas

48-50

Muzikantas

86-87

Virvininkas

55-55

Muzikantas

5-5

Mǌrininkas

88-88

Vyndarys

56-58

Mǌrininkas

52-52

Nardytojas

89-94

Žolininkas

59-59

Nardytojas

53-53

Panaktinis

95-99

60-6

Panaktinis

54-54

Piemuo

00

Žvejys
Ypatinga

Kitǐ rasiǐ pirminơ civilinơ profesija
DvorfǑ, gnomǑ, goblinǑ, koboldǑ ir orkǑ

MiškavaikiǑ, urvažmogiǑ ir ogremagǑ

0-03

Angliadegys

6-63

Poetas (Bardas)

0-02

Akmenskaldys

42-43

Mezgơja

84-85

Virơjas/ Kepơjas

04-06

Akmenskaldys

64-66

Prekijas

03-04

Alchemiko mokinys

44-45

Muzikantas

86-87

Virvininkas

07-09

Alchemiko mokinys

67-69

Puodžius

05-06

Aludaris

46-48

Piemuo

88-89

Vyndarys

0-2

Aludaris

70-72

Raštininkas

07-09

Audơjas

49-50

Policininkas

90-92

Žemkasys

3-5

Auksakalys

73-75

Siuvơjas

0-

Auksakalys

5-52

Poetas (Bardas)

93-95

Žolininkas

6-8

Batsiuvys

76-78

Šarvininkas

2-3

Bartininkas

53-54

Prekijas

96-99

9-2

Dailidơ

79-8

Šikšnius

4-5

Batsiuvys

55-56

Pribuvơja

00

22-24

Drožơjas

82-84

Šuleris

6-7

Dailidơ

57-58

Prostitutơ

25-27

Duobkasys

85-87

Vaistininkas

8-9

Dresiruotojas

59-60

Puodžius

28-30

Elgeta

88-90

Vertơjas

20-2

Drožơjas

6-62

Raštininkas
Sielininkas

3-36

Ginklininkas

9-93

Virơjas/ Kepơjas

22-23

Duobkasys

63-64

37-37

Juvelyras

94-96

Virvininkas

24-25

Eigulys

65-67

Siuvơjas

38-42

Kalkiadegys

97-99

Vyndarys

26-27

Elgeta

68-69

Skalbơja

43-45

Kalnakasys

00

Ypatinga

28-29

Ginklininkas

70-73

Sodininkas

46-48

Kalvis

30-3

Kalkiadegys

74-75

Šarvininkas

49-5

Mơsininkas

32-33

Kalvis

76-77

Šikšnius

52-54

Muzikantas

34-36

Medkirtys

78-79

Šuleris

55-57

Mǌrininkas

37-39

Medžiotojas

80-8

Vaistininkas

58-60

Policininkas

40-4

Mơsininkas

82-83

Vertơjas

Žvejys
Ypatinga
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Pirminiǐ profesijǐ maksimalǌs Ƴgǌdžiai
Pirminiǐ profesijǐ maksimalǌs Ƴgǌdžiai
ƳgǍdžiai

Profesija
Advokatas
Akmenskaldys
Alchemiko mokinys
Aludaris
Angliadegys
Arklininkas
Audơjas
Auksakalys
Aukso ieškotojas
Bajoras
Bartininkas
Batsiuvys
Budelis
Dailidơ
Daržininkas
Dresiruotojas
Drožơjas
Duobkasys
Eigulys
Elgeta
Ginklininkas
Juvelyras
Jǌreivis
Kalơjimo prižiǌrơtojas
Kalkiadegys
Kalnakasys
Kalvis
Liokajus
Malǌnininkas
Medkirtys
Medžiotojas

Ʋstatymǐ išm. 50
Mineralǐ išm. 50
Chemija 30
Žoliǐ išm. 20
Medžiǐ išm. 0
Jojimas 20
Audeklǐ išm. 50
Metalǐ išm. 0
Mineralǐ išm. 40
Etiketo išm. 40
Laipiojimas 20
Odǐ išm. 40
Rimbas 20***
Medžiǐ išm. 50
Kasimas 20
Gyvuliǐ priežiǌra 30
Drožyba 50
Kasimas 20
Miškǐ išm. 50
Slơpimasis minioje 30
Ginklǐ gamyba 50
Juvelyrika 50
Plaukimas 30
Ʋstatymǐ išm. 20
Ugnies išm. 30
Kirtiklis 20***
Metalǐ išm. 50
Etiketo išm. 20
Maisto išm. 20
Miškǐ išm. 0
Sekimas 50

Mơsininkas
Mezgơja
Mildažys
Mokesþiǐ rinkơjas
Mulǐ varovas
Muzikantas
Mǌrininkas
Nardytojas
Panaktinis
Piemuo

Žvơriǐ anat. 50
Pluoštǐ išm. 40
Chemija 20
Raštingumas 40
Jojimas 20
Grojimas (instr.) 50
Mineralǐ išm. 20
Nardymas 50
Ʋstatymǐ išm. 20
Gyvuliǐ priežiǌra 40

Policininkas
Poetas (bardas)
Prekijas
Pribuvơja
Prostitutơ
Puodžius
Raštininkas
Sielininkas
Siuvơjas
Skalbơja
Smuklininkas
Sodininkas
Stiklius
Studentas
Šarvininkas
Šikšnius
Šuleris
Vaistininkas
Valstietis
Valtininkas
Vertơjas
Vežikas
Virikas/ kepơjas
Virvininkas

Heraldika 20
Raštingumas 0
Ʋkainavimas 50
Humanoidǐ anat. 40
Humanoidǐ išm. 50
Ugnies išm. 30
Raštingumas 50
Plaustǐ statymas 50
Audeklǐ išm. 50
Audeklǐ išm. 30
Maisto išm. 50
Medžiǐ išm. 40
Ugnies išm. 30
Raštingumas 40
Metalǐ išm. 50
Odǐ išm. 50
Rankǐ miklumas 40
Žoliǐ išm. 40
Augalǐ išm. 20
Žvejyba 20
Kalbos +50
Važnyþiojimas 50
Žoliǐ išm. 20
Virviǐ išm. 50

Politika 30
Mineralǐ išm. 20
Žoliǐ išm. 20
Gơralǐ išm. 20
Ugnies išm. 30
Gyvuliǐ priežiǌra 20
Pluoštǐ išm. 30
Rǌdǐ išm. 0
Kalnǐ išm. 20
Heraldika 30
Miškǐ išm. 20
Ʋkainavimas 0
Tardymas 30
Kirvis 30***
Žoliǐ išm. 30
Gyvǌnǐ išm. 40
Medžiǐ išm. 30
Kirtiklis 0***
Gyvǌnǐ išm. 50
Kaulijimas 30
Ʋkainavimas 20
Mineralǐ išm. 50
Navigacija 40
Politika 0
Mineralǐ išm. 0
Požemiǐ išm. 0
Metalinơs bǌt. 0
Politika 0
Orǐ išm. 0
Kirvis 30***
Slơpimasis vietovơje
50
Maisto išm. 20
Apranga 30
Žoliǐ išm. 0
Ʋstatymǐ išm. 20
Rimbas 0***
Humanoidǐ išm. 0
Mǌrijimas 50
Plaukimas 50
Humanoidǐ išm. 0
Grojimas (birbynơ/
dǌdelơ) 0
Tr. kalavijas 20***
Oratorystơ 20
Derybos 50
Humanoidǐ išm. 20
Ʋkainavimas 20
Molio išm. 0
Kalbos +20
Upeivystơ 50
Ʋkainavimas 0
Apranga 30
Gơralǐ išm. 20
Žoliǐ išm. 20
Mineralǐ išm. 20
Politika 20
Kǌjis 0
Odǐ išm. 50
Humanoidǐ išm. 50
Mineralǐ išm. 30
Gyvuliǐ priežiǌra 20
Navigacija 0
Oratorystơ 20
Jojimas 20
Maisto išm. 50
Pluoštǐ išm. 20

Vyndarys
Žemkasys
Žindyvơ
Žolininkas
Žvejys

Žoliǐ išm. 0
Kasimas +50
Slauga 20
Žoliǐ išm. 50
Žvejyba 50

Gơralǐ išm. 20
Kirtiklis 0***
Gơralǐ išm. 0
Miškǐ išm. 40
Upeivystơ 30

Oratorystơ 50
Mǌrijimas 20
Mineralǐ išm. 30
Degustavimas 0
Augalǐ išm. 0

Vaidyba 20
Kǌjis 20***
Kalbos 0
Imunitetas +0
Dujǐ išm. 0

Heraldika 30
Požemiǐ išm. 0
Raštingumas 20

Juvelyrika 50
Kirtiklis 0***
Politika 30
Žoliǐ išm. 20
Derybos 0
Humanoidǐ išm. 40
Architektǌra 20
Orǐ išm. 0
Dresǌra 50
Kaulo išm. 30
Laidojimo rit. išm. 50
Sekimas 50
Vaidyba 20
Heraldika 0
Metalǐ išm. 0
Orǐ išm. 30
Tardymas 0
Kǌjis 0***
Mineralǐ išm. 40
Ginklǐ gamyba 40
Heraldika 0
Derybos 20
Medžiǐ išm. 30
Miškǐ išm. 30

Ʋkainavimas 50
Ʋkainavimas 0
Ʋstatymǐ išm. 0
Imunitetas +20

Raštingumas 20

Derybos 50

Raštingumas 20
Vabzdžiǐ išm. 20

Jojimas 0

Humanoidǐ anat. 50

Kirvis 0***

Politika 0

Nuodai 0

Lankas 20***

Ietis 20***

Orǐ išm. 20

Metalǐ išm. 50
Ʋkainavimas 40
Kalbos 0
Humanoidǐ išm. 0
Akmenǐ bǌt. 0
Rǌdǐ išm. 50
Ugnies išm. 30
Ʋkainavimas 0
Mechanika 30
Augalinơs bǌt. 20
Lankas 20***

Rǌdǐ išm. 0
Raštingumas 20
Politika 0
Rakinimas visrak. 0

Ginklas 0***
Derybos 20
Vandens bǌt. 0

Kǌjis 0***

Akmenǐ bǌt. 0
Rǌdǐ išm. 50
Raštingumas 0

Šarvǐ išm. 20
Degustavimas 0

Kǌjis 30***

Žvơriǐ išm. 50

Medžioklơ 50

Ietis 20***

Žoliǐ išm. 0
Chemija 0
Audeklǐ išm. 20
Politika 0
Gyvuliǐ priežiǌra 20
Etiketo išm. 0
Chemija 0
Navigacija 0
Ietis 0***
Žoliǐ išm. 0

Kirvis 0***
Rankǐ miklumas 30
Imunitetas +0
Ʋkainavimas 30
Kalbos 0
Vaidyba 20
Architektǌra 30
Valtininkystơ 20
Vagiǐ išm. 20
Pastabumas +0

Peilis 0***

Žvơriǐ išm. 20

Humanoidǐ išm. 20

Oratorystơ 0

Lazdos 30***
Eiliavimas 50
Oratorystơ 0
Žoliǐ išm. 30
Humanoidǐ anat. 20
Mineralǐ išm. 0
Ʋstatymǐ išm. 30
Orǐ išm. 0
Derybos 0
Chemija 0
Ʋkainavimas 30
Laipiojimas 0
Ʋkainavimas 20
Etiketo išm. 0
Ʋkainavimas 0
Šarvǐ išm. 30
Ʋkainavimas 20
Gơralǐ išm. 30
Orǐ išm. 20
Valtininkystơ 40
Raštingumas 40
Rimbas 0***
Chemija 0
Augalǐ išm. 0

Humanoidǐ išm. 40
Vaidyba 30
Humanoidǐ išm. 30
Slauga 40

Degustavimas 20
Imunitetas +0
Žoliǐ išm. 0
Pievǐ išm. 40
Valtininkystơ 50

Kalbos 30
Akmenǐ bǌt. 50
Gơralǐ išm. 30

Etiketo išm. 50

Kirvis 0***

Maisto išm. 20
Ʋkainavimas 30
Nemirơliǐ išm. 30
Sơlinimas 30

Rankǐ miklumas 0
Politika 20
Vandens bǌt. 0
Apranga 50
Humanoidǐ išm. 30
Augalinơs bǌt. 0
Juvelyrika 0
Kalbos 0
Heraldika 0
Oratorystơ 0
Imunitetas +20
Jojimas 0
Upeivystơ 30
Ʋstatymǐ išm. 20
Gyvuliǐ priežiǌra 20
Gơralǐ išm. 0
Smaugimas virve
20***
Nemirơliǐ išm. 0
Humanoidǐ išm. 20
Augalǐ išm. 50
Orǐ išm. 30

Akmenǐ bǌt. 0
Vandens bǌt. 20
Pastabumas +0
Svaidyklơ 20***
Ʋkainavimas 20
Heraldika 0
Važnyþiojimas 0

Etiketo išm. 0

NaktƳ VM+0
Vagiǐ išm. 50

Politika 20

Raštingumas 30

Kalbos 0

Degustavimas 20

Kulinarija 30

Raštingumas 0
Nuodǐ išm. 20

Raštingumas 40

Chemija 30

Vandens bǌt. 0
Politika 50

Etiketo išm. 50

Humanoidǐ anat. 20
Gơralǐ išm. 30
Valþiǐ gamyba 20

Augalinơs bǌt. 20
Vandens bǌt. 20

Heraldika 0
Augalinơs bǌt. 0
Etiketo išm. 0
Derybos 20

Heraldika 0
Šarvǐ išm. 30

Imunitetas +20
Plaukimas 40

*** galimas kovinis pranašumas pagal Civilinơs profesijos koviniǐ pranašumǐ lentelĊ.
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Kalbos
Kalbos gali bǌti Ƴvairios. Gebơjimas kalbơti bet kuria kalba - atskiras Ƴgǌdis. Bendru
atveju pirmoji mokama kalba kiekvienam veikơjui yra gimtoji - jo rasơs kalba. Dvorfui tai
bus dvorfǐ kalba, elfui - elfǐ, žmogui - žmoniǐ. Kiekvienas ŽM savo nuožiǌra gali priimti,
jog dar yra skirtingi kalbǐ dialektai, daugiau ar mažiau panašǌs tarpusavyje.
PradinƳ mokamǐ kalbǐ skaiþiǐ bei Ƴgǌdžio vertĊ nustatyti siǌloma pagal pradinĊ Proto
Prigimties VertĊ. Kalbos Ƴgǌdžio priedas – PrP. Toliau kiekvienai kalbai nustatomas
mokamos kalbos Ƴgǌdis, kuris apibrơžia, kaip konkreti kalba yra suprantama ir Ƴsisavinta
bei rodo gebơjimą suprasti tą kalbą, ja kalbơti, žodyno turtingumą. Bet kurios kalbos
Ƴgǌdis dažniausiai nebǌna didesnis už Pr ar In (kuri vertơ didesnơ). Jei nustatant ƳgǌdƳ
kalbos išmanymo vertơ iškrenta didesnơ nei PrP, tuomet ji vis tiek prilyginama Pr
(išskyrus metimą 00). Jei Pr>In, geriau seksis rašytinơ kalba, jei In>Pr – šnekamoji
kalba. Rašytinơs kalbos (rašto) reikia mokytis atskirai (žiǌr. Raštingumas; psl. 2).
Suaugusios bǌtybơs gimtosios kalbos Ƴgǌdis paprastai bǌna 25-30.
Gyvenant tarp kalbanþiǐ viena kuria nors kalba, kalbos Ƴgǌdis kas mơnesƳ didơja. Tai
priklauso nuo kalbos patirties kaupimo. Lentelơje nurodyti Ƴgǌdžio kilimo taškai atvejui,
kai per dieną bǌtybơ girdi ar šneka kuria nors kalba 4-5 valandas.

Jei
kalba
naudojama
mažiau, tai Ƴgǌdis kils lơþiau
ir mokymasis truks ilgiau.
Taþiau pradiniuose žaidimo
etapuose daugelio kalbǐ
naudojimas
labiau
komplikuoja žaidimą ir daro
jƳ labiau sudơtingą. Todơl
atskirǐ kalbǐ Ƴgǌdžiǐ ŽM gali
nenaudoti, o priimti, kad jo
pasaulyje egzistuoja tik
viena
kalba
ar
yra
susiformavĊs
labiausiai
naudojamas visǐ kalbǐ
žargonas - bendrinơ kalba.

PrP

30
25
20
5
0
5
0
-5

Mokamas pradinis kalbǐ skaiþius
d0
2
3
4
5
6
7
8
+

+2

+B

+3

9

0
+5

+4
+3

+

+2

+B

+

G

+B

+3
+2

G

G – tik gimtoji kalba;
+, +2, +3, +4, +5 – papildomai
+B – gimtoji ir bendrinơ kalbos atitinkamas kalbǐ skaiþius

Mokamos kalbos Ƴgǌdis
0

Proto Priedas
<-0
-5
0
5
0
5
0-50 0-25 0-5 0-02 0-02 0

5
0

5-99 26-80 6-40 03-0 03-05 02-03 02
8-99 4-80 -30 06-0 04-06 03-04

02
03

02
03

0
02

5

8-99 3-50 -30 07-09 05-06

04

04

03

ƳgǍdis

20
0

25
0

30
0

35

20
25

5-80 3-50 0-30 07-0 05-06 05
04
8-99 5-80 3-50 -30 07-5 06-0 05-0

30
35
40

8-99 5-80 3-60 6-50 -30 -25
8-99 6-90 5-75 3-60 26-40
9-99 76-95 6-80 4-60

45
50

00

00

00

00

00

00

00

96-99 8-99 6-99
00
00
00

Šneka

Supratimas

Pasyvus Aktyvus

Žino tik 0-5 žodžiǐ, kalba panaši Ƴ 2
metǐ vaiko
Kalba tik paprastas frazes
Suformuluoja tik paprastus sakinius iš 34 žodžiǐ, lengviausiai - bendratimi
Skurdi, bet suprantama kalba. Sakiniai
iš 5-6 žodžiǐ.
Normali lơta kalba
Normali kalba, naudojama
kasdieniniame gyvenime
Gera iškalba, sklandǌs sakiniai
Visiškai gramatikai taisyklinga kalba
Laisvas vertơjavimas, pilnas tarmiǐ bei
žargonǐ išmanymas
Puiki proza , poezija
Absoliuþios žinios

Pavieniai žodžiai

00

20

Baisus

Apie ką šneka
Sakiniai iš 3-4 žodžiǐ

300
000

50
500

Baisus
L. stiprus

Sakiniai iš 5-6 žodžiǐ.

6 000

 000

Stiprus

Normali lơta kalba
Kasdieninơ kalba

8 000
2 000

3 000
5 000

Žymus
Jauþiamas

Painǌs ir ilgi sakiniai
Greita kalba
Tarmơs, žargonai

20 000
30 000
50 000

0 000
5 000
20 000

Nơra
Keiþiama
Pagal norą

Visi

Pusơ

Pagal norą
Pagal norą

Proza, poezija
Absoliutus supratimas

Akcentas

Rasiǐ mokamos kalbos
Nr.

2
3
4
5
6
7
8
9
0

2
3
4
5

Kalba/ Rasơ
Driežažmogiǐ
Dvorfǐ
Elfǐ
Gnoliǐ
Gnomǐ
Goblinǐ
Koboldǐ
Minotaurǐ
Miškavaikiǐ
Ogremagǐ
Ogrǐ
Orkǐ
Urvažmogiǐ
Vabalokiǐ
Žmoniǐ

2
0
X
09
5
35
45
53
54
63
68
74
85
90
93
00


X
0
20
50
60
70
50
90
00

3
0
X
5
25
40
65
70
80
85
90
00

4
0
X
20
23
26
36
56
70
85
00

5
0
26
3
35
X
50
65
66
8
83
85
90
92
94
00

6
0
08
5
22
29
X
46
47
54
6
68
75
82
89
00

7
0
4
8
22
35
55
X
56
60
65
73
82
87
9
00

8
X
-

9
0
0
35
40
50
70
73
74
X
76
79
85
88
9
00

0
0
07
2
7
22
32
37
38
43
X
70
82
88
94
00


05
20
25
45
55
X
80
85
90
95

2
0

6
23
30
60
68
69
74
79
85
X
88
90
00

3
20
40
60
65
70
75
X
80
00

4
20
70
75
80
85
X
00

5
0
5
29
34
45
65
70
7
80
83
88
94
98
00
X

Raštingumas
Raštingumas Kariǐ&Magǐ žaidimo pasaulyje nơra labai jau Ƴprastas dalykas kiekvienam
asmeniui. Tam nustatyti yra siǌlomos sekanþios lentelơs.
Žmoniǐ, elfǐ, dvorfǐ, gnomǐ, goblinǐ (bastǌnǐ), ogremagǐ raštingumas ir kilmơ
Raštingumas
AugĊs ir gyvenĊs
išmetus
Mieste
Kaime
Vienkiemyje
Kariai
0-30
0-40
4-90
9-99
Vagys
0-25
0-70
7-96
97-99
Magai
0-90
0-55
56-94
95-99
Vitalistai
0-80
0-30
3-84
85-99
Mentalistai
0-65
0-45
46-90
9-99
Pơdsekiai
0-0
0-05
06-45
46-99
Bardai
0-45
0-25
26-90
9-99
Žvơrininkai
0-45
0-05
06-20
2-99
Demonistai
0-50
0-25
26-40
4-99
Profesija

Taþiau, jei ŽM nusprendžia kitaip, galimi Ƴvairǌs pakeitimai ir koregavimai.

Profesija
Mšk
0-30
0-25
0-90
0-80
0-65
0-45
0-0
0-45
0-50

Kariai
Vagys
Magai
Vitalistai
Mentalistai
Bardai
Pơdsekiai
Žvơrininkai
Demonistai

Kitǐ rasiǐ raštingumas
Raštingumas išmetus
Gbl
Kbl
Gnl/Vbl
Ork
0-20
0-20
0-20
0-25
0-5
0-5
0-20
0-25
0-80
0-80
0-80
0-90
0-70
0-70
0-70
0-80
0-55
0-55
0-55
0-65
0-40
0-40
0-30
0-45
0-0
0-0
0-05
0-0
0-35
0-35
0-30
0-45
0-40
0-40
0-45
0-50

Ogr
0-0
0-0
0-70
0-60
0-50
0-45
0-05
0-20
0-50

Urv
0-20
0-5
0-80
0-70
0-55
0-35
0-05
0-40
0-45

Raštingumas
ƳgǍdis
0
5
0
5
20
25
30
35
40
45
50

<-0
0-50
5-99

-5
0-25
26-80
8-99

0
0-5
6-40
4-80
8-99

5
0-02
03-0
-30
3-50
5-80
8-99

00

00

00

00

Proto Priedas
0
5
0-02
0
03-05
02-03
06-0
04-06
-30
07-09
3-50
0-30
5-80
3-50
8-99
5-80
8-99

00

00

Gabumas
20
0
02
03-04
05-06
07-0
-30
3-60
6-90
9-99
00

25
0
02
03
04
05-06
07-5
6-50
5-75
76-95
96-99
00

30
0
02
03
04
05
06-0
-30
3-60
6-80
8-99
00

35
0
02
03
04
05-0
-25
26-40
4-60
6-99
00

Žino abơcơlĊ. Atskiria raides
Gali parašyti vardą, pasirašyti, perskaityti ar užrašyti kelis kitus žodžius
Rašo sunkiai, lơtai, daug gramatiniǐ klaidǐ. Skaito tik vaikišką literatǌrą
Raštas nedailus, su klaidomis. Skaito tik nesudơtingą literatǌrą
Raštas su klaidomis, jau susiformavĊs. Skaitoma populiari literatǌra
Raštas normalus, klaidǐ pasitaiko. Skaito bet kokią populiarią literatǌrą
Raštas geras. Skaityti sunkiau tik aukšto lygio grožinĊ literatǌrą
Raštas puikus, klaidǐ nebǌna. Skaito bet kokią literatǌrą
Raštas kaligrafinis
Raštas kaligrafinis
Absoliutus rašto išmanymas
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PROFESIJOS
Profesijos pasirinkimas – toliau sekantis veikơjo kǌrimo etapas. Susikǌrus savo veikơjo
išvaizdą, nustaþius jo charakteristikas (prigimtis, tvermes ir taip toliau.) toliau reikơtǐ
pasirinkti norimą veikơjo profesiją. Žemiau yra pateikiamos standartinơs Kariǐ&Magǐ
žaidime naudojamǐ profesijǐ aprašymai. Kiekviena profesija turi savo individualius
pradinius Ƴgǌdžius, skirtingas tvermes, privalumus ar tabu. Bent jau pradedanþiajam
žaidơjui siǌloma pasirinkti vieną iš jǐ.

Ką rinktis - kerơtoją ar kovotoją
Visas toliau pateikiamas Kariǐ&Magǐ žaidimo sistemos profesijas galima suskirstyti Ƴ dvi
grupes: kerơtojus ir kovotojus. Pagrindinis skirtumas tarp jǐ yra tas, kad pirmieji gali
kerơti ir naudoti magiją (žiǌr. Magija, psl. 5), o kiti – ne (na, bent jau pradedantys
veikơjai). Kovotojai labiau linkĊ pasikliauti savo raumenǐ jơga, vikrumu ar protu.
Kerơtojai turi ƳvaldĊ kokƳ nors magijos tipą, sugeba kerơti kerus, jǐ pagalba kautis, atlikti
Ƴvairius veiksmus, skristi ir pan. Todơl renkantis savo veikơjo profesiją pirmiausia reikia
apsisprĊsti: “Kas jis bus – kovotojas ar kerơtojas?”.

Esminơ prigimties savybơ
Tai yra tokia prigimtis, kurią atitinkamos profesijos atstovui yra rekomenduojama (taþiau
neprivaloma) pasirinkti kaip paþią svarbiausią. Tai reiškia, kad kuriant veikơją
rekomenduojama šios prigimties vertĊ parinkti paþią didžiausią. Ši prigimtis, kaip
taisyklơ, turi didžiausią Ƴtaką atitinkamos profesijos veikơjui žaidimo metu.
Kovotojui tai lemia jo jơgą (kautynơse daromą žalą), vikrumą (sugebơjimą sơlinti ar
sprukti), sveikatą (turimą gajumą) ir pan.
Kerơtojui nuo esminơs prigimties didžiojo priedo (PrigP) priklauso pradinis žiežirbǐ
skaiþius.
Kokia rekomenduojama profesijos esminơ prigimtis yra nurodoma prie profesijos
aprašymo.
Pavyzdžiui: jei veikơju yra pasirenkamas magas, tuomet jo pagrindinơ prigimtis yra
Protas ir pradinis žiežirbǐ skaiþius priklauso nuo jo proto Didžiojo Priedo (PrP). PrP
skaitinơ vertơ – pradinis žiežirbǐ skaiþius. Plaþiau apie žiežirbas ir kerus žiǌr. Magija
(psl. 5).

Pradiniai profesiniai Ƴgǌdžiai
Kariǐ&Magǐ sistemoje kiekvienos profesijos atstovas, kuriuo pradeda žaisti naujas
žaidơjas, gauna pradinius Ƴgǌdžius bei šiǐ Ƴgǌdžiǐ verþiǐ priedus, bǌdingus tai profesijai.
Pradiniǐ Ƴgǌdžiǐ sąrašas ir jǐ verþiǐ priedai yra pateikiami prie profesijos aprašymo.
Vienais atvejais yra nurodomas konkretus Ƴgǌdis, kitais atvejais – tik Ƴgǌdžiǐ grupơ
(Ƴgǌdžiǐ grupơ nurodoma dvigubuose; pogrupis – viengubuose laužtiniuose
skliaustuose). Jei yra nurodoma Ƴgǌdžiǐ grupơ (pvz.: [Kirstyniǐ], [[Vagies]] ar pan.),
tuomet žaidơjas pasirenka vieną iš šios grupơs Ƴgǌdžiǐ pagal savo pageidavimą. Taip
pat jis lentelơje Ʋgǌdžiǐ pradinơs vertơs ( psl. 9) arba prie Ƴgǌdžiǐ aprašymo suranda su
šio Ƴgǌdžio panaudojimu susijusƳ prigimties priedą. Prie profesijǐ aprašymo nurodytą
Ƴgǌdžio vertĊ jis pasižymi veikơjo lape, šalia pasižymơdamas atitinkamos Prigimties
priedą ir jo vertĊ. Priedas žaidimo metu naudojamas kaip Veiksmo metimo (VM) priedas
(žiǌr.Veiksmo metimas. (psl. 34).
Pvz.: Veikơjas, kurio Jơ 86 (JơP 5), Vi 80 (ViP 0) ir taip toliau pasirenka kario
pơstininko profesiją. Prie pơstininko pradiniǐ Ƴgǌdžiǐ priedǐ nurodyta Ƴgǌdžiǐ grupơ
‘[Kirstyniǐ]”. Šiuo atveju jis gali pasirinkti bet kokƳ ƳgǌdƳ iš Koviniǐ Ƴgǌdžiǐ grupơs
kirstyniǐ pogrupio sąrašo. Jis pasirenka kirviǐ ƳgǌdƳ. Tuomet pirmasis ir geriausiai
Ƴsisavintas kovinis Ƴgǌdis yra kirstyniǐ kirviais Ƴgǌdis. Tokio kario Kirviǐ Ƴgǌdžiǐ pradinơ
vertơ lygi 25. Taip pat prie kirviǐ Ƴgǌdžio aprašymo nurodyta, jog kaip priedas yra
naudojamas ViP. Šiuo atveju 0. Taigi kaip priedą kirstynơse, kaudamasis kirviais, karys
turơs veiksmo/ atakos metimo priedą +ViP (0).
Antrasis kovinis Ƴgǌdis “Kirstyniǐ” Ƴgǌdis vơl parenkamas pagal tą paþią sistemą. Pvz.
pasirinktas Lazdǐ/Kalavijǐ Ƴgǌdis. Jo vertơ lygi 5, kaip priedas taip pat naudojamas ViP.
Pastaba: kartais bǌna, kas pasirinkto pradinio profesinio Ƴgǌdžio vertơ išeina mažesnơ
nei standartinơ pradinio Ƴgǌdžio vertơ (pagal lentelĊ Ʋgǌdžiǐ pradinơs vertơs; psl. 9).
Tokiu atveju galutinơ pradinio profesinio Ƴgǌdžio vertơ nustatoma susumuojant prie
profesijǐ nurodyto profesinio Ƴgǌdžio vertĊ su standartine pradinio Ƴgǌdžio verte,
nurodoma aukšþiau minơtoje lentelơje.
Sutrumpinimai:
Kr – Karys; Pd – Pơdsekys; Vg – Vagis; Mg - Magas; Vt – Vitalistas; Nm –
Nekromantas; Mn – Mentalistas; Bd – Bardas; Ša – Šamanas; Dm – Demonistas; Žv –
Žvơrininkas; Dv – Dvasiškis; As – Asasinas.

Karys
Tu – karys. Tu visą gyvenimą mokaisi kautis Ƴvairiais ginklais: kardais, kirviais, durklais,
lankais, ietimis ir pan. Tu visuomet priekyje, todơl pirmas susiduri su priešǐ kareiviais ir
pabaisomis. Karys stiprus, gerai ginkluotas ir puikiai valdo savo ginklus, todơl
pabaisoms padaro didžiausią žalą.Tu gali vienas klaidžioti požemiais, leistis Ƴ pavojingas
keliones. Tuo tarpu grupơs, neturinþios kariǐ, greitai retơja ir žǌva. Todơl kiekvienoje
grupơje turi bǌti bent vienas ar du kariai.
Tavo jơga dažnai praverþia: tenka stuktelơti peþiu Ƴ užsikirtusias duris, nuristi akmenƳ,
ištraukti iš duobơs draugą. Galơtǐ padơti ir kerai, bet jie eikvojasi, o kario jơga nesenka!
Kelionơje tu eini pirmas – saugai draugus ir pasitinki pavojus. Jei grupơje kariǐ keletas,
tai vienas eina voros gale, nes kai kurios pabaisos mơgsta pulti iš užnugario.

Tu karys, todơl privalai gerai žinoti, kaip naudotis
ginklais kautynơse, iš kokio atstumo šaudyti bei
svaidyti ginklus. Ieškok žaibiškai išgydanþiǐ
žaizdas gơralǐ, magiškǐ ginklǐ ir šarvǐ, skydǐ,
šalmǐ...
Taþiau ne visi kariai vienodi, skirtingose rasơse ar
labiau išsivysþiusiose žmoniǐ bendruose
egzistuoja Ƴvairios kariuomenơs dalys, kur
specialiai apmokyti kariai specializuojasi Ƴ atskiras
kariǐ grupes. Kariai bǌna pơstininkai (Pst), šauliai
(Šau), raiteliai (Rai) ar žvalgai (Žva).
Geriausiai tarp visǐ genþiǐ ir rasiǐ žinomas yra
pơstininkas. Jis gerai kaunasi Ƴvairias ginklais,
moka ir kumšþiuotis. Raitelis taip pat neblogai valdo ginklus, yra geras jojikas. Šaulys
nơra geras kirstyniǐ meistras, taþiau šaudo puikiai – tai jo specializacija. Žvalgas kiek
prastesnis kovotojas, taþiau jo darbas – žvalgyba. Jis visada eina kariuomenơs priekyje,
seka priešus ir pranešinơja surinktas žinias savo vadams. Kariai gali naudoti bet kokius
ginklus, šarvus. Geri plokštiniai šarvai daug sveria ir norint su jais efektingai kautis,
reikia didelơs jơgos.
Esminơ prigimties savybơ – Jơga. Kuo didesnơ Jơga, tuo didesnơ ginklo žala. Kariui
svarbus ir vikrumas – kuo jis vikresnis, tuo geriau kaunasi ar šaudo.
Pơstininko pradiniai Ƴgǌdžiai
[Kirstyniǐ]
25 [[Lauko]]
[Kirstyniǐ]
5 [[Lauko]]
[Kirstyniǐ]
0 [[Lauko]]
[Šaudymo]
5
[[Lauko]]
[Svaidymo]
0 [[Vagies]]
Ranka
0 Fi
Koja
0 Bi
Imtis
0 Psi
Skydas
5

[Kirstyniǐ]
[Kirstyniǐ]
[Šaudymo]
[Svaidymo]
Ranka
[Be ginklo]
Skydas

Šaulio pradiniai Ƴgǌdžiai
0 [[Lauko]]
0 [[Lauko]]
30 [[Lauko]]
20 [[Vagies]]
0 [[Vagies]]
5
Fi
5
Bi
Psi

[Kirstyniǐ]
[Kirstyniǐ]
[Kirstyniǐ]
[Šaudymo]
[Svaidymo]
Ranka
Koja
Imtis
Skydas
Jojimas

[Kirstyniǐ]
[Kirstyniǐ]
[Kirstyniǐ]
[Šaudymo]
[Svaidymo]
Ranka
[Be ginklo]
Skydas
[[Lauko]]

Žvalgo pradiniai Ƴgǌdžiai
5 [[Lauko]]
0 [[Lauko]]
5
[[Lauko]]
0 [[Vagies]]
5
[[Vagies]]
0 [[Vagies]]
5
Fi
5
Bi
5 Psi

0
5
5
5
5
0
5
5

20
0
5
0
5
0
5
5

Raitelio pradiniai Ƴgǌdžiai
25 [[Lauko]]
5 [[Lauko]]
0 [[Lauko]]
5
[[Vagies]]
0 Fi
0 Bi
5
Psi
5
5
5

0
5
5
5
0
5
5

0
5
5
5
0
5
5
5
20

Pơdsekys
Tu – pơdsekys. Pơdsekiai geriausiai jauþiasi gamtoje: miškuose, kalnuose. Tu
dažniausiai kaimietis, o galbǌt gimei vienišoje, šimtameþio kalnǐ miško paunksnơje.
Pơdsekys – tikras gamtos vaikas. Jie pastabǌs, vikriai laipioja, neblogai jodinơja ar
plaukioja, gerai sơlina ir slapstosi. Išmano medžioklơs ar žvejybos paslaptis. Sunkioje
kelionơje per negyvenamas vietoves gali parǌpinti maisto visai grupei. Daugelis
pơdsekiǐ labai gerai pažƳsta gyvǌnus, jǐ gyvenimo bǌdą. Kai kuriǐ patyrusiǐ pơdsekiǐ
pasakojimai netgi Ƴtraukiami Ƴ knygas ir tampa tikrais informacijos lobiais. Be viso ko
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pơdsekiai dažnai praverþia kariuomenei, rinkdami informaciją apie priešininkǐ pozicijas
bei Ƴvykius miškuose ar pelkơse, atlikdami panašias užduotis kaip ir kariai-žvalgai.
Pơdsekiai dơl savo geros sveikatos yra atsparesni nuodams ar ligoms, turi didesnƳ
imunitetą.
Kaunasi visais ginklais, bet dauguma mơgsta dvirankius ginklus. Taip yra dơl to, kad
daugelis tokiǐ ginklǐ labai praverþia medžioklơje, ypaþ prieš stambius žvơris.
Paprastai dơvi odinius šarvus, jie – ir drabužiai, ir šarvai. Be to jie nesunkǌs, su jais
galima lengviau ir tyliau sơlinti. Pơdsekys, kaip ir vagis, gali prisơlinti iš už nugaros ir
smogti priešininkui.
Esminơ prigimties savybơ – Sveikata.
[Kirstyniǐ]
[Kirstyniǐ]
[Kirstyniǐ]
[Šaudymo]
[Svaidymo]
Ranka
[Be ginklo]
Skydas

Pơdsekio pradiniai Ƴgǌdžiai
5 [[Lauko]]
0 [[Lauko]]
5
[[Lauko]]
0 [[Lauko]]
5
[[Medicinos]]
5
[[Vagies]]
5
[[Vagies]]
5
[[Vagies]]
Fi
Bi
Psi

20
5
0
5
5
5
5
5
0
5
5

Vagis
Tu – vagis. Taip, daugelis tavĊs galbǌt nemơgsta, taþiau tave labai vertina nuotykiǐ
ieškotojai. Tu gerai treniruotas, vikrus, neblogai kauniesi, bet svarbiausia – puikiai
laipioji, visrakþiais gali atrakinti visokius užraktus. Tavo pagalba dažnai gali bǌti labai
svari, neleidžianti grupơs nariams mirti iš bado. O gal tiesiog reikia greitai prasimanyti
pinigǐ naujiems ginklams ir šarvams? Vadinasi, šiuo atveju tu gali bǌti labai svarbus, o
gal net tas, kuris nulems tolimesnƳ grupơs išgyvenimą.
Tu esi vikrus, gali prisơlinti iš už nugaros ar šiaip nepastebơtas. Taip pat gerai kraustai
kišenes.
Dažnai vagys, ypaþ tie, kurie gyvena miestuose, priklauso gildijai – broliškai vagiǐ
sąjungai. Kiekviename padoresniame, o juo labiau nepadoresniame mieste yra Gildijos
namai, kur tu visada rasi prieglobstƳ. Tiesa, ne visada už dyką.
Vagis naudoja bet kokius ginklus, nors daugelis vagiǐ teikia pirmenybĊ trumpiems,
lengviems ginklams. Paprastai dơvi odinius šarvus, retai naudoja skydą. Sunkǌs
metaliniai šarvai ar skydas tiesiog trukdo efektyviai “dirbti” ir laiku nepastebơtam dingti.
Esminơ prigimties savybơ – Vikrumas.
Peiliai/ Durklai
[Kirstyniǐ]
[Kirstyniǐ]
[Šaudymo]
[Svaidymo]
Ranka
[Be ginklo]

Vagies pradiniai Ƴgǌdžiai
25 [[Lauko]]
0 [[Lauko]]
5
[[Vagies]]
5
[[Vagies]]
0 [[Vagies]]
5
[[Vagies]]
5
[[Vagies]]
Fi
Bi
Psi

0
5
25
5
0
5
5
0
5
5

Magas
Tu – magas! Visą gyvenimą paskyrei magijai. Visame pasaulyje išsimơþiusios magǐ
mokyklos, Ƴ kurias kandidatai atrenkami itin kruopšþiai – ne kiekvienas mirtingasis
sugebơs Ƴvaldyti magijos meną. Mokiniai, besimokantys mokyklose – Magǐ bokštuose –
Ƴgauna žinias apie pagrindinius Fi magijos kerus, kurie apima šias pagrindines stichijas:
Orą, UgnƳ, VandenƳ, ŽemĊ, Šviesą ir EterƳ. Magai, mokyklose baigĊ pradinius mokslus,
tampa vienos stichijos specialistais. Iš magǐ mokyklos išơjĊs magas tampa Piromantu,
Aeromantu, Teramantu, Akvamantu, Šviesos magu ar Eteristu. Šiuo atveju magas
išmano savo pasirinktos stichijos pagrindinius (populiariausius) kerus, kurie yra nurodyti
Fi magijos aprašymuose (žiǌr. Fi magija; psl. 5).
Taþiau, kad ir kokios specializacijos magas bebǌtǐ, papildomai jis žino dar bent keliǐ
kitǐ stichijǐ bazinius kerus – tai yra tokius, be kuriǐ neƳmanomas pradinis tos stichijos
išmanymas. Taip pat privalomai kiekvienas magas išmano bazinius Eterio (Informacijos)
kerus. Žinoma, jei eteris mago pagrindinơ stichija – tuomet jis išmano daugiau.
Jei pradiniǐ mokslǐ Magǐ bokšte magui nepakanka, tuomet jis mokosi toliau bei ateityje
turi galimybĊ tapti Magijos meistru. Bet... Tokie meistrai niekuomet netampa
klajojanþiais nuotykiǐ ieškotojais ir herojais. Jie užsiima Magija iš didžiosios raidơs.
Taigi, jei tavo pasirinktas herojus yra magas – tuomet tai dar nereiškia, kad jis yra
tikrasis magijos meistras. Greiþiausiai tu arba iš mokyklos išmestas mokinys, arba
tiesiog patingơjai mokytis ir išơjai pats. O gal baigei mokslus, taþiau praradai savo mago
knygą? Juk svarbiausias mago turtas – kerǐ knyga, kurią jis gauna tuomet, kai
sơkmingai baigia pradinius mokslus Magǐ bokšte. Tai yra tarsi diplomas, kuriuo jis gali
pasigirti ir Ƴrodyti, kad yra tikras Magas!!! Ir tiktai ją pametĊs (!)iš nuoskaudos magas
ryžtasi avantiǌroms.
Todơl magai avantiǌristai nuolatos ieško kerǐ knygǐ. Taip pat nespjauna ir Ƴ naujus
kerus, esanþius ritiniuose, lobiuose ar slaptose palơpơse…

Kerơdamas magas taria kiekvienam kerui specifinƳ užkeikimą bei gestikuliuoja rankomis
- ore brơžia tam tikrus simbolius, kurie stiprina kerą bei daro jƳ lengviau atliekamą. Todơl
rankos magui labai svarbios, jis jas kruopšþiai prižiǌri ir saugo. Žinoma, kartais magai
sugeba sukerơti kerą tik ištardami burtažodƳ ar ranka nubrơždami simbolƳ ore, taþiau tai
atlikti yra žymiai sunkiau ir ne kiekvienam pradedanþiajam magui tai yra Ƴkandama
(plaþiau žiǌr. Magija, Kerơjimas; psl. 5).
Magai kaip kerơtojai nenoriai naudoja kirstyniǐ ginklus, nes vis dơl to svarbiausias jǐ
ginklas – kerai. Taip pat jie vengia dơvơti šarvus, nes mokyklose tarp besimokanþiǐ
magǐ dažnai sklando gandai, kad šarvai trukdo kerơti ir kenkia mago sveikatai. Taþiau
patyrĊ meistrai aiškina, kad dažniausiai tai nơra susijĊ su tuo, kad šarvai trukdo - tiesiog
taip labiau tikơtina apsisaugoti nuo kerǐ fiasko (na, kas bǌtǐ jei magas, dơvơdamas
metalinius šarvus, patirtǐ elektros kerǐ fiasko?). Taþiau ir be to gandus patikrinti ryžtasi
ne kiekvienas pradedantis magas...
Magai, ypaþ pradedantys, retai vieni eina Ƴ požemius ar kitas pavojingas vietas. Iš
pasalǐ užklupusi pabaisa gali išsyk užmušti apstulbusƳ kerơtoją. Magai dažniausiai eina
grupơs viduryje, pasiruošĊ kerơti. Pradedantis magas gali bǌti vienas silpniausiǐ veikơjǐ,
bet vơliau tampa vienu stipriausiǐ.
Esminơ prigimties savybơ – Protas.
Peiliai/ Durklai
[Kirstyniǐ]
[Šaudymo]
[Svaidymo]
[Be ginklo]
[[Lauko]]
[[Vagies]]

Mago pradiniai Ƴgǌdžiai
0 Fi
0 Bi
5 Psi
5 [Fi Magija]
0 [Fi Magija]
5 [Fi Magija]
5 Eteris
[Kombinuotoji magija]
Žiežirbos

25
25
25
20
0
5
0
0
PrP

Vitalistas
Tu – vitalistas. Visi vitalistai yra kerơtojai, galintys kerơti Bi tipo kerais. Šie kerai apima
kelias skirtingas su gyvybơs energija bei gyvomis bǌtybơmis susijusias kerǐ grupes. Tai
Bakterijǐ, Grybǐ, Augalǐ, Organomantijos, Regeneracijos ir Transformacijos kerai.
Kadangi specialios vitalistǐ mokyklos neegzistuoja, šios žinios yra perduodamos iš
kartos Ƴ kartą, meistro – mokiniui.
Pradedantis vitalistas gerai bǌna ƳsisavinĊs tik vienos Bi magijos grupơs, kurioje jis
specializuojasi, kerus. Tos grupơs kerus vitalistas žino visus ir gali jais kerơti.
Papildomai vitalistas žino dar bent dviejǐ kitǐ Bi magijos grupiǐ bazinius kerus. Tai
dažniausiai bǌna tokie kerai, kurie papildo jo pagrindinơs specializacijos sritƳ.
Kerơdamas vitalistas, kaip ir magas, taria kiekvienam kerui specifinƳ užkeikimą bei
gestikuliuoja rankomis - ore brơžia tam tikrus simbolius, kurie stiprina kerą bei daro jƳ
lengviau atliekamą. Dažnai rankomis jam tenka ir paliesti tą objektą, kurƳ jis nori
užkerơti. Žinoma, kartais sukerơti kerą Ƴmanoma tik ištariant burtažodƳ bei nelieþiant
kerimo objekto ar tik ranka nubrơžiant simbolƳ ore. Taþiau tai atlikti yra žymiai sunkiau ir
ne kiekvienam pradedanþiajam tai Ƴmanoma (plaþiau žiǌr. Magija, Kerơjimas; psl. 5).
Papildomai vitalistai, pasinaudodami savo Intuicija bei pagal kvapą, skonƳ ir spalvą,
sugeba atpažinti magiškus gơralus. Kai kurie vitalistai ne tik pažƳsta magiškus gơralus,
bet gali juos ir patys kurti. Žinoma, tai labiau yra alchemikǐ darbas, taþiau kartais šiuos
Ƴgǌdžius jie ir perima iš tǐ, kuriems alchemija yra pažƳstama.
Be viso to vitalistai pažƳsta vaistažoles ir magiškąsias žoles, jiems nơra svetimi miškai,
kalnai ir pievos. Nieko prieš susibiþiuliauti ir su raganomis, kurios taip pat išmano tokius
dalykơlius.
Vitalistai nelabai mơgsta kautis – nes jie juk susijĊ su gyvybĊ, nơra linkĊ jos atimti be
priežasties. Nors – pasitaiko visko. Jei vis dơl to tenka kautis, tai labiau mơgsta bukus
ginklus, nes kraujo jie, kaip gydytojai, mato pakankamai. Todơl jei tenka ką nors užmušti
– tai geriau daro “švelniai”, be kraujo.
Dơvơti gali bet kokius šarvus. Moka pasinaudoti skydu.
Esminơ prigimties savybơ – Intuicija.
Vitalisto pradiniai Ƴgǌdžiai
Peiliai/ Durklai
0 Gơralǐ išmanymas
[Kirstyniǐ]
5 Žolininkystơ
[Šaudymo]
5 Nemirơliǐ varymas
[Svaidymo]
5 Fi
Ranka
0 Bi
Skydas
5 Psi
[[Lauko]]
5 [Bi Magija]
[[Medicinos]]
0 [Bi Magija]
[[Medicinos]]
5 [Bi Magija]
[[Vagies]]
5 Eteris
Žiežirbos

5
5
0
5
20
20
20
0
5
5
InP

Nekromantas
Tu – Nekromantas. Tu klaikus. TavĊs vengia paprasti miestelơnai ir kaimieþiai, bajorai ir
dvasiškiai. Tu – atstumtasis. Gyvenime tau lemta bǌti vienišam. Bet nuotykiǐ ieškotojai
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neretai nori turơti kovos draugą nekromantą. Anksþiau tu galbǌt buvai pơdsekys ar vagis,
vitalistas ar mentalistas. Prieš tapdamas nekromantu buvai žuvĊs kautynơse, nukovei vieną
ar keletą nemirơliǐ. SykƳ tu sutikai nekromantą, kuris tau pasiǌlơ tapti šio klaikaus meno
žinovu. O galbǌt tu radai nekromanto kerǐ knygą. Tave patraukơ šiurpios nekromantijos
paslaptys, tu ryžaisi.... Ir štai tu Nekromantas.
Nekromantai Ƴvaldo Anti-Bi (Nekro) magiją, kurios yra kelios rǌšys: Negyvos organikos
transformacijos, Nemirơliǐ kǌrimo ir Nemirơliǐ paieškos kerus.
Pradedantis nekromantas, kaip ir daugelis kitǐ kerơtojǐ, iš pradžiǐ bǌna gerai ƳsisavinĊs
tik vienos grupơs, kurioje jis nutaria specializuotis, kerus. Pasirenkama grupơ gali
priklausyti ir nuo to, kokius kerus išmanơ nekromantijos mokytojas, ar kokie kerai buvo
tavo rastoje knygoje. Atitinkamai tos grupơs kerus nekromantas išmoksta visus ir gali
jais kerơti. Besimokydamas nekromantas papildomai Ƴgyja žinias ir apie kitǐ likusiǐ
dviejǐ nekromantijos sriþiǐ bazinius kerus, kurios papildo ir taip nemenką nekromanto
Anti-bi magijos žiniǐ bagažą.
Kerơdamas nekromantas, kaip ir daugelis kitǐ kerơtojǐ, taria kiekvienam kerui specifinƳ
užkeikimą bei gestikuliuoja rankomis - ore brơžia tam tikrus simbolius, kurie stiprina kerą
bei daro jƳ lengviau atliekamą. Dažnai rankomis jam tenka paliesti ir patƳ užkerimą
objektą, ypaþ jei tai yra gyva bǌtybơ. Ir jokiu bǌdu turi bǌti palieþiami ne jos drabužiai,
šarvai ar daiktai, o pats kǌnas, nes priešingu atveju kerai gali ir nesuveikti.
Labai dažnai sơkmingam kerơjimui nekromantui reikia turơti papildomǐ magijos atributǐ.
Dažniausiai tai bǌna Ƴvairiǐ numirơliǐ kǌno dalys: lavonǐ akys, galǌnơs, Ƴvairǌs kauleliai
ar net pǌvanti lavoniena. Kerơdamas tokius priedus jis turi laikyti rankoje ar juos padơti
prieš save matomoje vietoje. Po kerơjimo, jei kerai suveikia, tokios medžiagos prapuola.
Todơl visi keliaujantys nekromantai renka tokius atributus, visur juos nešiojasi ir
tamposi. Ne vienas paprastas valstietis tiesiog pakrauptǐ išvydĊs tokƳ krepšƳ…
Kaip matai nekromantai išmano gǌdžias kapǐ paslaptis, žino kas ištinka bǌtybes anapus,
gali prikelti lavonus... Bet jie niekam niekuomet neatskleidžia šiǐ paslapþiǐ. Net jei priešai
kankintǐ, nes nekromantai atsparǌs skausmui – turi išugdytą Atsparumą skausmui. Taip pat
jie atsparesnis Bi kerams, atsparesni nemirơliǐ sukeltam paralyžiui bei siurboms (tvermơs
+50). Taip pat nekromantai turi padidintą imunitetą, todơl jie yra mažiau jautrǌs nuodams
(Imunitetas+0).
Nekromantui kaip nemirơliǐ pasaulio specialistui yra lengviau užmegzti kontaktus ir
susikalbơti su protingais nemirơliais: vampyrais, hjukavomis, poltergeistais ar kitais.
Nemirơlis, atpažindamas nekromantą, jo atžvilgiu nebǌtinai elgiasi agresyviai.
Taþiau nekromantai kaip ir kai kurie kiti kerơtojai turi keletą keistenybiǐ. Visǐ pirma
nekromantai nelabai mơgsta metalinius ginklus ar šarvus. Esant galimybei visada pasirinks
akmeninƳ, o dar geriau – kauliną. Šarvus taip pat mieliau naudos odinius, nors ir prastesnius
ar labiau paplyšusius. Juk bet kokiu atveju visa tai arþiau numirơliǐ…
Kita keistenybơ yra ta, kad žuvusio ir vơliau prikelto nekromanto Žavumas krenta per 0. taip
pat nekromanto kerơjimo pagrindine grupe vertei pakilus vienu lygiu, jo žavumas krenta per
5. Tokiu atveju nekromanto žavumui kritus iki 0, jis virsta bjaurumo keiktiniu – bǌtybe,
kurią valdo ŽM. Todơl bet koks nekromantas jausdamas, kad artơja toks likimas,
stengiasi savo žinias perduoti kitam asmeniui, o pats tiesiog “pamiršti” visą
nekromantiją. Priešingu atveju savo greito galo, jei toliau užsiims nekromantija, jam vis
tiek išvengti nepavyks. Savo žavumo nekromantas negali pakelti jokiais bǌdais – nei
magija, nei gơralais, nei norǐ atlikimu, nei kreipimusi Ƴ dievus. Tai yra jo tabu. Visa kuo
jis gali pasikliauti šiuo atveju – tai likimas.
Esminơ prigimties savybơ – Intuicija.
[Kirstyniǐ]
[Kirstyniǐ]
[Kirstyniǐ]
[Šaudymo]
[Svaidymo]
Ranka
[Be ginklo]
Skydas
[[Lauko]]
[[Lauko]]
[[Medicinos]]
[[Medicinos]]

Nekromanto pradiniai Ƴgǌdžiai
0 Fi
5
Bi
5
Psi
5
[Anti-Bi Magija]
5
[Anti-Bi Magija]
0 [Kombinuotoji magija]
5
[Kombinuotoji magija]
5
Žiežirbos
0
5
0
5

5
30
5
20
0
0
0
InP

apdangalo. Bet kokia kepurơ, šalmas ar net skarelơ jam trukdo (plaþiau žiǌr. Magija,
Kerơjimas; psl. 5).
Mentalistas gali kautis bet kokiais ginklais, nors mielesni jiems yra vienarankiai. Jis gali
kovoti kaip lygus su kariais. Mentalistai kaip ir kariai vieni bastosi požemiuose,
dykvietơse, apleistuose miestuose ir kitur, kur koks vagis ar silpnesnis magas neišdrƳs
nơ Ƴžengti. Grupơse mentalistai eina priekyje, kur didžiausi pavojai. Jei grupơje yra kariǐ,
mentalistai eina gale – saugo nuo pabaisǐ, puolanþiǐ iš už nugaros. Be to, iš toliau
patogiau kerơti.
Esminơ prigimties savybơ – Valia.
[Kirstyniǐ]
[Kirstyniǐ]
[Kirstyniǐ]
[Šaudymo]
[Svaidymo]
[Be ginklo]
Skydas

Mentalisto pradiniai Ƴgǌdžiai
5 [[Lauko]]
0 [[Lauko]]
5 [[Vagies]]
5 Fi
5 Bi
0 Psi
0 [Psi Magija]
[Psi Magija]
Žiežirbos

0
5
5
20
20
30
20
0
VaP

Bardas
Tu – bardas. Vadinasi esi meniškos sielos žmogus, vertini grožƳ, dailiai padarytus
daiktus. Taip pat esi gana pastabus, neblogai jodinơji ir laipioji. Mikliomis jautriomis
rankomis, nes tavo rankos tai – muzikanto vertybơ, gali lengvai iškraustyti kieno nors
kišenes, visrakþiais atrakinti duris.
Nesvetima tau ir magija. Taþiau ji kitokia – muzikinơ. Tai dažniausiai yra magiškos
melodijos ir dainos, kuriomis gali paveikti bet kurƳ girdintƳjƳ. Tokios bardǐ dainos
dažniausiai bǌna Ƴvairiǐ kerơtojǐ kerǐ adaptacijos muzikai. Magiškas melodijas ar
dainas bardas išmoksta iš kitǐ patyrusiǐ ir pagarsơjusiǐ bardǐ. Kartais jis gauna kai
kuriǐ magiškǐ melodijǐ natas ar dainǐ tekstus iš kitǐ savo muzikos broliǐ. Tiesa, ne
visada už dyką. Retkarþiais bardas sukuria ir savo nuosavą magišką melodiją ar dainą,
taþiau tai užima gana nemažai laiko ir prieinama tik gerai patyrusiam meistrui.
Pradedanþiojo bardo mokamǐ magiškǐ melodijǐ ar dainǐ skaiþius priklauso nuo jo
Meniškumo.
Bardai moka dainuoti bei groti keliais instrumentais. Taþiau tik vienas iš instrumentǐ yra
bardo mơgstamiausias. Juo jis atlieka didžiąją dalƳ tiek paprastǐ, tiek magiškǐ kǌriniǐ.
Žinoma, pasaulyje egzistuoja ir kitokie galingi muzikiniai kerai, kuriuos atlikti gali tik du
ar daugiau bardǐ, grojanþiǐ skirtingais instrumentais. Taip gali bǌti suburiami netgi labai
dideli orkestrai, atliekantys masinius maršus ir kǌrinius, galinþius paveikti ištisas armijas.
Taip bardai savo melodijomis ir dainomis sugeba paveikti ne tik gyvas bǌtybes, bet ir
gamtos reiškinius, elementus ar net dvasias.
Taþiau bardas, kaip ir kiekvienas asmuo, turi kai kuriǐ silpnybiǐ. Jie nemơgsta dideliǐ,
grubiǐ daiktǐ. Jiems labiau artima visa kas gražu, miniatiǌriška bei lyriška. Todơl bardas
niekados nesikaus stambiais ginklais, nedơvơs stambiǐ šarvǐ, nedirbs sunkiǐ ir purvinǐ
darbǐ. Jis nepakenþia triukšmo, smarvơs ar purvo. Visa tai jam tiesiog svetima.
Esminơ prigimties savybơ – Meniškumas.
[Kirstyniǐ]
[Kirstyniǐ]
[Šaudymo]
[Svaidymo]
[Be ginklo]
[[Lauko]]
[[Vagies]]

Bardo pradiniai Ƴgǌdžiai
5 Dainavimas
5 [[Meno]]
5 [[Meno]]
5 [Grojimas]
5 [Grojimas]
5 [Grojimas]
5 Fi
Bi
Psi
[Muzikinơ magija]
Žiežirbos

20
5
5
25
0
5
5
5
25
20
MeP

Šamanas
Mentalistas
Tu – Mentalistas. O mentalistai – neblogi kovotojai ir kerơtojai. Visi jie garsơja tvirta valia
ir psichika. Puiki valia tau padeda kerơti. Be to, tu atsparesnis Psi kerams už kitus
asmenis. Taip, magai galingesni kerơtojai, bet tu esi ir karys!
Tokiǐ kaip mentalistǐ mokyklǐ neegzistuoja. Tiesiog mentalistas meistras pasirenka
vieną ar kelis mokinius ir perduoda jiems savo žinias apie Psi magiją.
Psi magijos yra bent keletas skirtingǐ grupiǐ: Telepatijos, Savikontrolơs, Ekstra
sensoriniǐ pojǌþiǐ, Teleportacijos ir Psichokinezơs kerai. Telepatinơs magijos kerai yra
labiausiai žinomi tarp visǐ kitǐ Psi magijos tipǐ.
Pradedantis mentalistas, gavĊs žinias iš meistro, pilnai ƳsisavinĊs bǌna tik vienos grupơs
kerus. Dažniausiai tokius, kuriuos geriausiai išmanơ jo mokytojas. Taip pat toks
mentalistas mokinys žino bent dar vienos Psi kerǐ grupơs bazinius kerus.
Mentalistui kerint, šis negestikuliuoja rankomis ir burtažodžiǐ netaria. Visi jo kerai yra
atliekami mentalinơs jơgos bei minþiǐ pagalba, todơl mentalistas vienintelis tarp kerơtojǐ
net kirstynơse gali naudoti savo kerus, tuo paþiu metu dar ir valdydamas kalaviją.
Taþiau dažnai tam, kad mentalisto kerai veiktǐ, šis turi bǌti visą laiką susikoncentravĊs.
Taip pat tam, kad mentalistas galơtǐ efektyviai kerơti, jo galva turi bǌti be galvos

Tu – šamanas. Tu – dvasiǐ draugas. Tai pakankamai reta profesija. Šamanu tampama
Ƴvairiai: kartais tai bǌna tiesiog Ƴgimta, kartais pagal paveldimumą, bet dažniausiai
tuomet, kada seno mirusio šamano dvasia Ƴsikelia Ƴ pasirinktą asmenƳ.
Taþiau visados šamanas tampa dvasiǐ draugu, Ƴgyja vienos ar keleto jǐ palankumą.
Šiuo požiǌriu šamanas tiesiog priešingybơ demonistui, kuris dvasias priverþia jam
paklusti jơga.
Šamanai draugauja su Ƴvairiǐ tipǐ dvasiomis. Tai gali bǌti Ƴvairiǐ gyvǌnǐ, augalǐ, gamtos
jơgǐ, protơviǐ ar net mirštanþiǐjǐ asmenǐ dvasios. Jos vadinamos samadomis.
Kiekviena samada, su kuria bendrauja šamanas, jo prašymu ir specialiǐ ritualǐ metu gali
Ƴsơsti Ƴ šamaną. Toks ritualas vadinamas kamlavimu. Silpnesnơms dvasioms iškviesti
šamanas mǌša bǌgną, žvangina ginklais ar skydu. Iškviesdamas stipresnes dvasias jis
papildomai šoka ritualinius šokius, degina laužus, vartoja Ƴvairius gơralus ar žoles. Taip
jis iškvieþia dvasią, kurios prašo Ƴsơsti Ƴ jo kǌną. Dvasiai Ƴsơdus šamanas laikinai Ƴgauna
Ƴsơdusios dvasios savybes, talentus, ypatybes ar net trǌkumus. Tobulơdamas šamanas
sugeba išsikviesti vis daugiau ir Ƴvairesniǐ dvasiǐ. Ʋ patyrusio šamano kǌną vienu metu
gali Ƴsơsti net kelios dvasios. Dvasias iškviesti šamanas gali net kautyniǐ metu.
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Kartais bǌna, kad viena dvasia Ƴ šamaną Ƴsơda visam laikui. Tuomet ji tampa šamano
asmeniniu totemu. Tokios dvasios vadinamos budžanomis. Taip pat šamanas sugeba
totemą surasti ir kitam asmeniui, kuris sơkmingai praeina tam tikrą totemo Ƴgijimo ritualą.
Taþiau kiekvienas šamanas, kuris turi asmeninƳ totemą, turi ir tabu. Toks tabu bǌna
susijĊs bǌtent su toteminơs dvasios tabu ir išlieka visam gyvenimui. Jei su dvasia
bendrauja laikinai, tai ir tabu Ƴgyjama laikinai (plaþiau žiǌr. Magija, Šamanizmas; psl.85).
Dar viena bloga šamanǐ savybơ – visi jie linkĊ Ƴ narkotiniǐ medžiagǐ vartojimą. Dažnai
šios medžiagos stiprina šamano sugebơjimus iškviesti dvasias bei su jomis susitarti.
Ypaþ jei šios bǌna nusiteikusios priešiškai ar bandomos perimti iš kito asmens. Dơl to
šamanas taip pat išmano ir kai kuriuos medicininius dalykus.
Tuo metu kai Ƴ šamaną nơra Ƴsơdusi jokia dvasia, jis gali kautis bet kokiais ginklais,
naudoti bet kokius šarvus ar skydus. Taþiau jei Ƴ jƳ yra Ƴsơdusi dvasia – tuomet tai
priklauso nuo tabu, kuris susijĊs su dvasia.
Esminơ prigimties savybơ – Intuicija.
[Kirstyniǐ]
[Kirstyniǐ]
[Šaudymo]
[Svaidymo]
[Be ginklo]
Skydas
[[Lauko]]
[[Lauko]]
[[Vagies]]
[[Medicinos]]

Šamano pradiniai Ƴgǌdžiai
0 Bǌgnas
5 Dvasiǐ išmanymas
5 Nemirơliǐ išmanymas
5 Demonǐ išmanymas
5 Žolininkystơ
0 Fi
0 Bi
5 Psi
5 [Šamanizmas]
0 Žiežirbos

0
20
5
5
5
5
5
5
20
InP

Demonistas
Tu – demonistas. Tu esi tas, kuris sugeba iškviesti demonus ar dvasias bei jơga priverti
juos paklusti sau.
Demonistu tapti yra labai sudơtinga. Jais dažniausiai tampa kokie nors kerơtojai, kurie
randa senovines Demonǐ knygas arba tie, kuriuos nuo pat gimimo moko kiti demonistai.
Dažniausiai tai bǌna daroma irgi per prievartą, kada dar mažą vaiką demonistas
pagrobia ar nusiperka. Taþiau bet kokiu atveju tai labai pavojinga ir rizikinga profesija.
Bet kas dơl naudos nerizikuoja…
Pagrindinis demonisto išmanymo ir kerơjimo objektas yra demonai ar dvasios. Visǐ
pirma, demonistas norơdamas iškviesti demoną ar dvasią turi sužinoti tikrąjƳ demono ar
dvasios vardą. Toliau demonistas kerơdamas atlieka Ƴvairius ir labai sudơtingus ritualus,
bando susisiekti su kitais pasauliais, ieško demonǐ, bando sukurti magiškus vartus, per
kuriuos jis sugebơtǐ iškviesti demonus. Iškviesdamas dvasias demonistas jas aptinka
šiame pasaulyje bei priverþia jas atkeliauti pas jƳ. Tokio ritualo metu demonistas Ƴgyja
demonǐ regą ir mato visas iškviestas ar iš kitǐ pasauliǐ atkeliavusias bǌtybes. Ne ritualo
metu šiǐ bǌtybiǐ jis nemato.
Bet koks demonas ar dvasia nepakenþia to, kad yra atskleistas tikrasis jǐ vardas, dơl to
bando Ƴmanomai priešintis visiems nurodymams ir Ƴsakymams. Dơl to kiekvieną
iškviestą dvasią ar demoną demonistas turi Ƴveikti valia. Tam jis atlieka Ƴvairius ritualus.
Jiems pavykus demonistas iškviestoms bǌtybơms gali Ƴsakinơti ir versti jas atlikti Ƴvairius
darbus. Nesơkmơs atveju jis labai rizikuoja, nes tada pats gali bǌti priverþiamas paklusti
demonui ar dvasiai, tapti jos vergu, gali bǌti užpultas arba netgi Ƴsiurbiamas iškviestǐ
bǌtybiǐ pasaulin.
Demonistas taip pat gali priversti paklusti tas dvasias ar demonus, kurie patys pasirodo
ar pasitaiko demonisto kelyje. Taip jis gali išvaryti budžanas, pamơkles, bekǌnius
nemirơlius iš kitǐ asmenǐ, nugalơdamas juos savo valia ir priversdamas jas paklusti bei
pasitraukti.
Papildomai bet kuris demonistas turi išugdytą demonǐ pajutą ir gali dvasias bei
demonus bet kada pajusti.
Jei demonistas yra auginamas nuo mažens, tuomet jis Ƴgyja visus žemiau nurodytus
Ƴgǌdžius. Jei demonistu tampa koks nors kerơtojas, tuomet jis gali Ƴgauti tik dalƳ su
demonais ir jǐ išmanymu susijusius Ƴgǌdžius.
Esminơ prigimties savybơ – Valia.
Demonisto pradiniai Ƴgǌdžiai
[Kirstyniǐ]
0 Demonǐ išmanymas
[Kirstyniǐ]
5
Demonǐ pajuta
[Šaudymo]
5
Dvasiǐ išmanymas
[Svaidymo]
5
Nemirơliǐ išmanymas
[Be ginklo]
5
Kitǐ pasauliǐ išmanymas
Skydas
5
Fi
[[Lauko]]
5
Bi
[[Medicinos]]
5
Psi
[Demonizmas]
Žiežirbos

20
0
5
5
5
20
20
35
5
VaP

Žvơrininkas
Tu – žvơrininkas. Tai ypatinga kovinơ profesija. Žvơrininkas išmano su gyvǌnais
susijusius kerus – animamantiją bei jaukintiniǐ magiją, kurie yra skirti gyvǌnǐ paieškai,

jaukinimui ar kontrolei. Visus šiuos kerus mokia kiekvienas pradedantis žvơrininkas,
kuriuo gali tapti bet kuris veikơjas, jei atitinkamas žinias gauna iš kito patyrusio
žvơrininko. Taþiau visǐ animamantiniǐ ritualǐ Ƴvaldymo menas sudơtingas ir prieinamas
ne kiekvienam norinþiajam.
Taigi pagrindinis žvơrininko kaip animamantijos specialisto pranašumas – tai jo turimi
jaukintiniai, kurie gali kautis ir net kerơti už žvơrininką ar kartu su juo. Žvơrininko turimǐ
jaukintiniǐ skaiþius ribotas ir priklauso nuo jo Jaukintiniǐ magijos Ƴgǌdžio. Pradedanþio
žvơrininko jaukintiniǐ skaiþius nustatomas pagal jaukintiniǐ magijos Ƴgǌdžio lygƳ – jis gali
turơti tiek jaukintiniǐ, koks jo Ƴgǌdžio lygis. Vơliau, keldamas šƳ ƳgǌdƳ, jis gali Ƴsigyti vis
daugiau jaukintiniǐ. Jei žvơrininkas jau turi ribinƳ, pagal savo animamantijos Ƴgǌdžio lygƳ,
jaukintiniǐ skaiþiǐ, tuomet, norơdamas naujo kitokio jaukintinio, kažkurƳ senąjƳ jis turi
paleisti. Paleistas jaukintinis tampa nepriklausoma protinga bǌtybe, kurią riboja jos
sandara ir kiti biologiniai ypatumai, taþiau laikui bơgant jo savybơs, prigimtys ir Ƴgǌdžiai
gali sugrƳžti iki prieš jaukinimą turơto lygio.
Jaukintinio sukǌrimas ilgas ir sudơtingas procesas, kurio metu atliekama eilơ magiškǐ
ritualǐ (žr. Jaukintiniǐ magija; psl. 84).
Taþiau tapdamas žvơrininku asmuo Ƴgauna tam tikrus tabu. Tai – nužudyti bet kokƳ žvơrƳ,
paukštƳ ar kitokƳ gyvǌną, nesant reikalo apsiginti ar prasimanyti maisto. NeƳvykdžius šio
tabu, žvơrininkas automatiškai praranda galimybĊ bendrauti su gyvǌnais. Šie
paprasþiausiai tai pajunta, jo vengia ar netgi bơga nuo jo.
Kaip animamantijos specialistas žvơrininkas Ƴgauna dar vieną savybĊ – jis pažƳsta
žvơrtakius, išmano kaip nuo jǐ apsiginti ar jǐ išvengti. Žvơrtakio nužudymas neƳeina Ƴ
žvơrininko tabu.
Esminơ prigimties savybơ – Intuicija ir Valia
Žvơrininko pradiniai Ƴgǌdžiai
[Kirstyniǐ]
0 [[Lauko]]
[Kirstyniǐ]
5 [[Lauko]]
[Šaudymo]
5 [[Lauko]]
[Svaidymo]
5 [[Medicinos]]
[Be ginklo]
0 Žvơrtakiǐ išmanymas
Skydas
5 Žvơrtakiǐ pajuta
Gyvǐ bǌtybiǐ 20 Fi
išmanymas
Bi
Psi
[Gyvǌnǐ magija]
[Gyvǌnǐ magija]
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Dvasiškis
Tu – dvasiškis. Tu – tas asmuo, kuris naudojasi ir perduoda kitiems savo dievo jơgą.
Dvasiškis negali naudoti jokios magijos – išskyrus tuos kerus ar galias, kuriuos suteikia
jo dievas. Jei yra naudojama kita nei dievo suteikta magija, tuomet tai reiškia
nepasitikơjimą garbinamu dievu. Taip galima užsitraukti jo pyktƳ ir kerštą.
Dievo jơgą – lašus (žiežirbǐ analogą) dvasiškis Ƴgauna kasdienio ritualo, skirto dievo
garbinimui, metu. Tam jis konkreþiu nustatytu paros metu vieną ar kelis kartus skaito
maldas, garbina dievo simbolius, relikvijas, aukoja aukas ar atlieka kitokius nustatytus
ritualus. Ritualo pabaigoje dvasiškis sužino Ƴgaunamos dievo jơgos – lašǐ – skaiþiǐ.
Taþiau šie lašai yra Ƴgyjami laikinai. Nepanaudoti paros bơgyje jie pranyksta.
PasišventĊs konkreþiam dievui dvasiškis iš jo gauna tam tikrus priedus. Už tinkamą
garbinimą ar gerą maldą dievas gali dvasiškƳ apdovanoti naujais kerais, ypatybơmis,
talentais, kurie gali bǌti skiriami laikinam naudojimui, labai retai – nuolatiniam.
Už nepasitikơjimą ar nusižengimą dievas ypatybes ar kerus gali atimti, skirti bausmes,
užleisti negandas ar kaip kitaip nubausti savo “tarną”.
Dvasiškiu gali tapti bet kuris asmuo, atitinkamǐ ritualǐ metu pasišvĊsdamas tarnauti
vienam ar kitam dievui.
Esminơ prigimtis – valia. Ji turi bǌti stipresnơ už protą ar intuiciją. Šios sąlygos
neƳvykdžius dvasiškumas – tik apsimetinơjimas.

Asasinas
Tu – asasinas. Tu –profesionalus žudikas. Juo gali
tapti bet kas. Tokie asmenys baigia specialius
apmokymus, kuriuos atlieka slapta nuo visǐ.
Dažnai asasinai net patys tiksliai nežino kur
konkreþiai tie apmokymai vyko. Vơliau jie yra
aprǌpinami gyvenimui, apdovanojami, jiems
suteikiamos tam tikros galios, laipsniai ar pareigos.
Taþiau už tai asasinas visuomet lieka atsakingas
nepažƳstamajam vardu Niekas. Tai yra jo pareiga,
kurios jis negali atsikratyti visą likusƳ gyvenimą.
Tokie asasinai po apmokymǐ grƳžta Ƴ normalią
visuomenĊ, toliau normaliai gyvena ir stumia
dienas. Taþiau bet kada gavus žinią nuo asmens
Niekas apie tai, jog kažką reikia nužudyti, ji tampa
pirmuoju gyvenimo tikslu. Tas tikslas tampa
svarbiausias iš visǐ – svarbesnis už vaikus, šeimą, turtus ir gyvybĊ. Tai netgi
nepriklauso nuo to kas toji auka ir kur ji yra. Gautą užduotƳ jis vykdo bet kokiomis
priemonơmis iki galutinio rezultato.
Esminơ prigimties savybơ – bet kokia.
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RASơS
Kariǐ&Magǐ pasaulyje egzistuoja bent keletas skirtingǐ rasiǐ. Kiekvienas žaidơjas savo
veikơju gali pasirinkti bet kurƳ iš pateiktǐ rasiǐ atstovǐ (na, nebent vieną ar kitą rasĊ
draudžia ŽM). Visos rasơs turi savo ypatybiǐ ir trǌkumǐ, kiekvienai jǐ yra bǌdinga savita
išvaizda, fiziologiniai ypatumai ar kitos savybơs, kurios nurodomos prie rasơs aprašymo.
Taip pat rasơms yra bǌdingi skirtingi Rasiniai Prigimþiǐ Priedai, kurie apibǌdina
padidintas ar sumažintas Prigimties Vertes. Prie rasơs Prigimties Didžiojo Priedo yra
pridedama lentelơje nurodyta vertơ (Rasinis Prigimties Priedas), o pati Prigimties Vertơ
yra padauginama iš Rasinio Daugiklio, atitinkanþio RasinƳ Prigimties Priedą. Prigimties
Mažasis Priedas gaunamas DidƳjƳ Prigimties Priedą dalinant iš 5 (žiǌr. Rasiǐ Prigimþiǐ
Priedai, psl. 25).

Driežažmogiai
Išvaizda. Vid. ǌgis 200
cm, vid. masơ 20 kg.
Primena
žvynuotus
žmones su trumpomis
driežǐ galvomis ir
ilgomis ( –.4 m), iš
šonǐ
suplotomis
uodegomis. Patinus ir
pateles atskirti gali tik
puikǌs driežažmogiǐ
žinovai.
Veidinơ galvos dalis –
trumpas
atsikišĊs
driežiškas snukis. Ausǐ
kaušeliǐ neturi, jǐ vietoje – gelsva plơvele uždengtos ovalinơs angos. Po vandeniu
šnervơs užsidaro susitraukus žiediniams raumenims. Dantys aštrǌs, ilþiǐ neturi. Tvirti
smulkios monetos dydžio žvynai saugo lyg grandininiai šarvai (Ša 0; ŽS 25/5). Akys
geltonos, vyzdžiai statǌs. Vokai suaugĊ Ƴ skaidrǐ dangtelƳ kaip gyvaþiǐ. Nagai rudi,
trumpi, smailǌs. Eisena sausumoje gana nerangi (VM –5).
Prigimþiǐ priedai: Jơ +5; Vi -0; Pr -5; Va +5; Sv +5.
Apranga. Vaikšto nuogi. Puošeivos nešioja ryškiǐ spalvǐ pintas odines ar plaušines
apyrankes, puoštas kauliniais ar akmeniniais karoliukais.
Biologiniai ypatumai. Maksimali gyvenimo trukmơ – 80 m, vid. – 45 m.
Neapkenþia karštǐ sausǐ vietǐ – dykumǐ, stepiǐ ir kt. Kiekvieną dieną driežažmogis turi
apsilieti kǌną vandeniu ar kitaip jƳ sudrơkinti. Kitaip jǐ prigimtys ims kristi po 5 per dieną.
Pakankamai pailsơjĊ, driežažmogiai nekvơpuodami ir nejudơdami gali po vandeniu
išbǌti iki Svx2 minuþiǐ. Kautis po vandeniu jie gali iki 3+SvP t. Ʋkvơpimui pakanka
sekundei iškišti galvą oran. Sutemǐ rega 30m.
Gyvenamoji vietovơ. Pelkơs, upơs, upeliai, ežerai, reþiau jǌrǐ pakrantơse, požeminơs
upơs. Krantuose kasa urvus, Ƴơjimas Ƴ juos bǌna po vandeniu. SuaugĊ puikiai išgyvena
be jokiǐ bǌstǐ. Pažangiosios gentys pakrantơse stato iš šakǐ ar nendriǐ nupintas
trobeles, kurias dengia žuvǐ ar kitǐ gyviǐ odomis, kurias sutvirtina klijais ir kuriuos moka
virti tik driežažmogiai.
Ginkluotơ. Labiau išsivysþiusiǐ genþiǐ atstovai naudoja skydus. Ʋprasti ginklai:
smigiai – trumpos sunkios strơlơs, svaidomos ranka (+25ŽT, svaidymo atstumai:
4/8/2/6); akstys – atitinka žmoniǐ ietis; stambios ietys, stambios kuokos.
Pažangiosios gentys (apie 0% visǐ genþiǐ) bǌna ginkluotos ne titnaginiais ginklais, o
metaliniais (paprastai bronziniais, kad nerǌdytǐ).
Šarvǐ nedơvi. Dažniausiai tai yra Ƴtakota jǐ gyvenimo bǌdo, susijusio su vandeniu.
Priversti aplinkybiǐ šarvus gali naudoti be jokiǐ baudǐ, taþiau bǌdami toliau nuo
vandens savo noru grandininĊ liemenĊ ar odinĊ striukĊ dơvi retai.
Koviniai ypatumai. Svaido savo gamybos smigius arba akstis. IšsvaidĊ smigius ir
akstis atakuoja ietimis ar stambiomis kuokomis. LinkĊ atakuoti iš pasalǐ, pirmiausia –
svaidomais ginklais. Jei priešininkas aiškiai stipresnis – atsitraukia. Patelơs ir patinai
vienodai agresyvǌs. Jaunikliai slapstosi, kol užauga, paaugĊ sugeba gintis patys.
Kaudamiesi neginkluoti – kandžiojasi, Max(JơP+5)ŽT. Kai kuriuos standartinius žmoniǐ
2R ginklus naudoja kaip R.
Karyba. Reguliarios kariuomenơs nơra.
Santvarka. Gyvena mažomis gentimis, kuriose bǌna iki 00 suaugusiǐ driežažmogiǐ
(40% – patinai, 60% – patelơs). Jaunikliǐ bǌna iki 30% suaugusiǐjǐ skaiþiaus. Apie
dešimtadalis genþiǐ pasiekia aukštesnƳ lygƳ, jos paprastai užsiima vandens kultǌrǐ
auginimu – derlingose pakrantơse augina stambiasơkles sojas, sekliuose dumblơtuose
vandenyse – mơsines lǌgnes. Sojos sơklǐ ir lǌgniǐ didžiǐjǐ šakniastiebiǐ skonis ir
maistingumas primena mơsą. Šiuos augalus augina tik driežažmogiai, nes gerai deri tik
trĊšiami jǐ išmatomis.
Tarpgentiniai santykiai. Tarpusavyje kariauja retai, dažniau pasitaiko pavieniai keršto
ir pan. Išpuoliai.
Tarprǌšiniai santykiai. Rengia humanoidǐ medžiokles, paprastai – iš pasalǐ.
Retkarþiais bǌriais puola kaimelius, gurguoles. Kartais humanoidus gaudo gyvus ir laiko
juos lyg gyvas maisto atsargas.
Ekonomika. Pinigǐ idơja daugumai driežažmogiǐ nesuvokiama, jie prekiauja tik
mainydami. Mơgsta ryškius, blizganþius daiktus, todơl kautynơse užmušĊ priešininkus
dažnai puola juos kraustyti, ieškodami juos dominanþiǐ daiktǐ. Metalą grobia iš kitǐ
humanoidǐ, bet dažniausiai maino Ƴ žuvƳ, sojas ar lǌgniǐ šakniastiebius.
Kultǌra. Požiǌris Ƴ pasaulƳ visiškai kitoks, negu kitǐ humanoidǐ. Pažiǌros labai
susijusios su faktu, kad pasaulƳ jie išvysta iš kiaušinio ir gyvena vandenyje ar prie jo.

Tuo pagrƳstos driežažmogiǐ religijos. Žmoniǐ ir panašiǐ humanoidǐ pažiǌros jiems
svetimos. Driežažmogius Ƴžeisti galima tik tyþiojantis iš kiaušinio ir vandeninơs jǐ kilmơs.
Kalba. Driežažmogiǐ. Retas moka bendrinĊ kalbą, kurią dažniau išmoksta iš iš belaisviǐ
ar kontaktuodami su kitomis rasơmis mainǐ pagrindais.
Vardai. Kitoms rasơms dažniausiai nesuprantami ir sunkiai ištariami.
Polinkiai. Minta gyvuliniu maistu – nariuotakojais, žuvimis ir pan., renka lavonus, nes
minta ir dvơseliena. Mơgsta šiltakraujǐ mơsą. Itin vertina humanoidǐ mơsą, nes mano,
kad ji didina jǐ jơgas.
Ʋgǌdžiai. Ietys Sv* +5; Jojimas -20; Varovas -0; Kvơpavimo sulaikymas +20;
Laipiojimas -0; Nardymas +20; Plaukimas +20; Sunkumǐ kilnojimas +0; Sekimas
minioje -20; Sơlinimas -5; Slơpimasis +0; Oratorystơ -0; Arfa -0; Fleita -0; Gitara 0; Kanklơs -0; Liutnia -0; Smuikas -0; Etiketo išmanymas -0; Upeivystơ +0; Fi
+5; Bi +0; Psi +20.

Dvorfai
Išvaizda. Vid. ǌgis 30 cm,
vid. masơ 65 kg. Dvorfai
kresni, tvirti, labai stiprǌs.
Liemenys masyvǌs, rankos
ir kojos storos. Veidai ir
nosys stambǌs, bruožai
gana grubǌs. Vešlios
barzdos auga ir vyrams, ir
moterims. Neišmanantys
dažnai
dvorfes
laiko
dvorfais. Dvorfiǐ barzdos
paprastai
trumpai
pakirptos, o dvorfǐ – ilgos,
supintos Ƴ kaseles. Dvorfai
avantiǌristai
nešioja
trumpas barzdas, kad
netrukdytǐ
kautynơse.
Kojos trumpos, eisena kiek
krypuojanti.
Prigimþiǐ priedai: Jơ +5;
Sv +5; Ža –5; Me +5.
Apranga. Dơvi tvirtus, praktiškus drabužius. Iškilmingesnơmis progomis užsivelka
spalvingus apsiaustus su gobtuvais.
Biologiniai ypatumai. Max gyvenimo trukmơ 400 m, vid. – 200 m. Jauþia atstumą iki
žemơs paviršiaus, pasaulio šalis po žeme. Nơštumas trunka  mơn. Tik treþdalis dvorfǐ
naujagimiǐ – moterys. Todơl dvorfǐ bendruomenơje dvorfơs labai saugomos. Turi
infraregą (30m).
Gyvenamoji vietovơ. Ʋvairaus klimato uolơtuose ir kalnuotose vietovơse. Primityviǐ
genþiǐ bǌstas – akmeniniai urvai. Pažangesnơs gentys stato belangius pastatus.
Vienintelơs angos – durys ir šaudymo angos.
Ginkluotơ. Ʋvairi, atitinkanti jǐ ǌgƳ. Kariai mơgsta trumpakoþius dvirankius kirvius, o
vitalistai – sunkius kǌjus ir plunksnius, kuriuos naudoja kaip vienarankius ginklus.
Drabužiǐ paviršiuje paprastai dơvi šarvus. Dažniausiai šarvai – metaliniai žvyniniai,
plokštiniai ar net vientisi. Neretai jǐ kojos bǌna šarvuotos vien tik KO šarvais, nes
aukštesniems priešininkams sunku ten pataikyti. Dažnai net miega jǐ nenusivilkdami.
Naudoja skydus.
Koviniai ypatumai. Dvirankius trumpakoþius ginklus naudoja kaip vienarankius.
Karyba. Kariuomenơs stuburkaulis – sunkieji pơstininkai. Jie paprastai šarvuoti
plokštiniais ar vientisais šarvais, vartoja skydus, ginkluoti trumpais dvirankiais kirviais ir
sunkiais kalavijais. Sunkieji pơstininkai efektyvǌs net prieš lankininkus ir kavaleriją.
Dvorfǐ falangos nuo lankininkǐ ginasi sunkiǐ skydǐ siena. Raiteliai sunkiai pasiekia
žemus dvorfus, o šie kapoja arkliǐ ir raiteliǐ kojas, ir skrodžia pilvus. Imant tvirtoves
efektyvios dvorfǐ – inžinieriǐ karo mašinos – katapultos, balistos ir kt. Per ilgesnes
apgultis dvorfai pasikasa po tvirtoviǐ pamatais.
Santvarka. Primityvesnơs kultǌros dvorfai gyvena giminơmis. Kiekviena giminơ turi
sutrumpintą pavadinimą iš trijǐ raidžiǐ. Giminơs formaliai jungiasi Ƴ gentis, taþiau tai tik
tradiciškas skirstymas, šiais laikais giminơs paprastai yra visiškai savarankiškos.
Aukštesnơs kultǌros dvorfǐ giminơs jungiasi Ƴ karalystes. Viena iš susijungusiǐ giminiǐ
vadinama karališkąja. Karaliaus titulas paveldimas, bet karaliumi gali bǌti bet kuris
karališkosios giminơs tinkamo amžiaus narys. Karaliumi išrenkamas ne vyriausias
senojo sǌnus ar kitas artimiausias giminaitis, o vienas iš geriausiǐ giminơs meistrǐ, kuris
išmano amatus, prekybą, politiką ir dvorfǐ teisĊ. Kerơtojai karaliais negeli tapti, nors
dvorfai supranta, kad jie gali bǌti naudingi. Taþiau jie kerơtojǐ nemơgsta ir tiek. Karalius
privalo užsiimti savo pagrindiniu amatu. Jei nusenĊs karalius, tarkime, kalvis
nebepajơgia nukalti puikaus kalavijo, jis priverstas išeiti Ƴ pensiją. Karaliai ar giminiǐ
vadai, nutardami ką nors svarbaus visada tariasi su Dvorfiǐ taryba, kurios nare gali bǌti
bet kuri suaugusi dvorfơ (vyresnơ kaip 50 m).
Dvorfǐ giminơs vienetas – šeima. Kadangi dvorfiǐ moterǐ dukart mažiau negu vyrǐ, tai
labai lemia visą dvorfǐ gyvenimo bǌdą. Šeimos monogaminơs tvirtos. Paprastai dvorfơ
pasirenka bǌsimą vyrą. Šis turi ją vesti arba išeiti iš giminơs. Dvorfǐ šeimos niekada
nesiskiria. Dvorfơs našlơs gali ištekơti pakartotinai, o dvorfai našliai – ne.
Dvorfui jo moteris ir vaikai – didžiausia vertybơ. Dvorfai tiki, kad sukaupti turtai, amatǐ
paslaptys reikalingi ramiai jǐ šeimǐ ateiþiai užtikrinti.
Avantiǌristais dažniausiai tampa dvorfai viengungiai. Jie tikisi grƳžti turtingi ir garsǌs, o
tuomet tikrai pavyks rasti jauną simpatišką dvorfĊ švelnia barzdele.
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Tarpgentiniai santykiai. Vienas kitą laiko broliais, o visus kitus – žemesniais padarais.
Paprastai kaimyninơs dvorfǐ giminơs puikiai sutaria. Bet net nesutarianþios giminơs
bemat susivienija prieš bendrus priešus ne dvorfus.
Tarprǌšiniai santykiai. Geriausi santykiai su gnomais. Nepalankǌs elfams. To
priežastis – elfǐ polinkis magijai. Kraštǐ, kuriuose elfai ir dvorfai reti, išminþiai teigia, kad
jǐ nesantaika senovinơ, pagrƳsta visišku nesuderinamumu, kad senovơje jie Ƴnirtingai
kariavo. To nebuvo, nes dvorfai ir elfai gyvena skirtingoje aplinkoje, jiems nơra kuo
dalintis. Tiesa, dvorfai mơgsta pasityþioti iš elfǐ (kaip ir iš kitǐ protingǐ bǌtybiǐ). O elfai
labai nemơgsta, kai iš jǐ tyþiojasi. Dabar dvorfai ir elfai prekiauja. Neretai kvieþia vieni
kitǐ meistrus ar kerơtojus atlikti tai, ko patys nesugeba.
Žmones laiko žemesniais, ypaþ mơgsta pasityþioti iš žmoniǐ kalnakasybos ir metalo bei
akmens meistrǐ. Taþiau gerbia tirai auksarankius šiǐ sriþiǐ meistrus. Dvorfai neretai
intensyviai bendrauja su žmonơmis, nes žmonơs dažniausiai pagrindiniai antžeminiǐ
gơrybiǐ tiekơjai. Taþiau Ƴ savo požemius neƳsileidžia, žmonơs pirkliai prekiauja tam
skirtuose požemiuose ar pastatuose.
Goblinus laiko požemiǐ gơda. Nemơgsta jǐ, nes bijo, kad šie vogs jǐ turtus. Jei netoliese
Ƴsikǌrusi goblinǐ giminơ pamơgina apvogti dvorfus, galima tikơtis baudžiamosios
ekspedicijos. Su goblinais bastǌnais prekiauja, bet tada viena ranka laiko savo kapšą, o
netoliese laiko kirvƳ.
Smarkiai nesutaria su orkais. Paprastai – ginkluotas neutralitetas. Orkai laiko savo
meistrus neprastesniais už dvorfǐ metalo ir akmens meistrus. Jǐ gaminiai bǌna tvirti ir
efektyvǌs, bet grubǌs ir nedailǌs. Orkǐ amatininkams stinga meniškumo ir kantrybơs,
todơl visi orkai priešiški dvorfams. Priežastis – konkurencija.
Ekonomika. Dvorfǐ gyvenvietơs paprastai bǌna prie rǌdǐ, akmens anglies ar naftos
telkiniǐ. Jei nơra požeminio kuro, turi bǌti miškǐ. Malkas teikia samdomi kiti humanoidai
– gnomai, miškavaikiai, žmonơs ir kt. Tuneliuose maistui augina grybus.
Kartais dvorfǐ akmentašius, mǌrininkus, architektus, mechanikus ir fortifikatorius samdo
žmoniǐ ar kitǐ protingǐ bǌtybiǐ valdovai. Taþiau dvorfǐ meistrǐ darbas brangiai
kainuoja. Dvorfai ginklininkai ir juvelyrai paviršiuje pasirodo labai retai.
Importas – maistas, gơrimai, audiniai, odos. Eksportas – metaliniai Ƴrankiai, papuošalai ir
indai. Rǌdǐ ir metalo luitǐ beveik nepardavinơja. Labai vertinami dvorfǐ ginklai, taþiau jǐ
dvorfai irgi nepardavinơja. Vulkaniniǐ rajonǐ dvorfai garsơja gaminiais iš vulkaninio stiklo
– indais, ritualiniais peiliais, langǐ ir vitražiniais stiklais, net stiklo pluošto audeklu.
Dvorfǐ miestai gali suteikti pinigines paskolas. Palǌkanǐ neima, taþiau paskolas duoda
tik toms protingoms bǌtybơms, kuriomis pasitiki ir kurios yra naudingos ir draugiškos
dvorfams.
Kultǌra. Jauni dvorfai dažniausiai užsiima tơvǐ amatu. Bet jei jis gabus kitame amate,
gali jo imtis. Taþiau tuomet sukuria atskirą šeimą. Visi šeimos vyrai užsiima vienu
amatu. Dvorfơs gali daryti ką nori. Meniniai amatai – akmens raižymas, metalo dirbiniǐ
puošimas, papuošalai iš metalǐ ir akmenǐ. Mơgsta linksmas dainas ir lơtus šokius, bet
juos girdi ir mato tik patys dvorfai. Kiti gali išgirsti tik darbo dainas. Paprastai kiekviena
gyvenvietơ turi savo metraštininką, dažniausiai dvasiškƳ, kuris smulkiai aprašinơja visus
nutikimus.
Kalba. Dvorfǐ kalba labai skiriasi nuo kitǐ rasiǐ kalbǐ. Praktiškai visi pažangiǐ tauteliǐ
dvorfai raštingi. Jǐ kalba turi dvi abơcơles. Kasdieniniams reikalams vartoja naujesniąją
abơcơlĊ. Senasis raštas yra slaptas, jƳ moka tik patyrĊ meistrai, vadai, dvasiškiai ir
kerơtojai. Dažnai moka bendrąją, gnomǐ, goblinǐ, koboldǐ, miškavaikiǐ kalbas.
Vardai. Tikrieji dvorfǐ vardai bǌna ilgi, 5 –6 skiemenǐ, iš kuriǐ pirmas – šeimos vardas.
TikrąjƳ žino tik artimiausi giminaiþiai bei draugai. JƳ naudoja tik maldose dievams,
kerơtojai – užkeikimuose. Dvorfui mirus ant jo kapo užrašo tikrąjƳ vardą.
Kasdien naudoja sutrumpintą formą. Pavyzdžiui, tikrasis vardas Ntalhadžis (iš Ntalhǐ
šeimos), kasdieninis vardas – Ntalas. Už giminơs ribǐ dvorfas prideda giminơs vardą.
Todơl Ntalas iš Ta (Tašvibǐ) giminơs vadinsis Ta–Ntalas (nežinantys dvorfǐ paproþiǐ jƳ
vadins tiesiog Tantalu).
Polinkiai. Vengia rodytis žemơs paviršiuje. Žemơs paviršiuje susitikĊ su kitais
humanoidais bǌna tylǌs ir santǌrǌs. Todơl kiti juos laiko niǌriais ir surǌgusiais. Taþiau
savo bendruomenơje dvorfai mơgsta linksmintis…
Nemơgsta atviro vandens – ežerǐ, upiǐ,, jau nekalbant apie jǌras ir vandenynus.
NeƳmanoma Ƴsivaizduoti dvorfą jǌrininką (nebent galutinai išprotơjusƳ). Nemơgsta
svetimǐ savo gyvenvietơse.
Mơgsta soþiai pavalgyti ir daug išgerti. Mơgstamiausi gơrimai – gira, alus, midus, taþiau
daugelis mơgsta ir dar stipresnius gơrimus. Todơl alkoholiniai gơrimai – viena
svarbiausiǐ prekiǐ prekiaujant su dvorfais.
Daugelis dvorfǐ linkĊ užsiimti vienu amatu, todơl paprastai tampa šio amato meistrais.
Mơgsta mechaniką, techniniais sugebơjimais varžosi su savo biþiuliais gnomais. Vertina
puikiai padarytus dirbinius iš akmens ir metalo. Mơgsta turtą, ypaþ brangiuosius metalus
ir akmenis. Dơl jǐ neretai linkĊ Ƴ nusikaltimus. Nevertina perlǐ, nes šie susidaro
vandenyje.
Nelabai mơgsta magiją ir kerơtojus, dơl ko turi konfliktǐ su elfais.
NelinkĊ rodytis žemơs paviršiuje, bet dauguma viengungiǐ priversti tai daryti tam, kad
išgarsơtǐ, sukauptǐ turtǐ bei sukurtǐ šeimą. Todơl kai kurie jǐ parsisamdo kaip kariai ar
meistrai kitoms rasơms, užsiima avantiǌra ir atlieka tikrai didvyriškus žygdarbius,
nukeliauja toli nuo gimtǐjǐ vietǐ, o retkarþiais ir visai nebegrƳžta namo. Dvorfơs
paviršiuje beveik nesirodo.
Ʋgǌdžiai. Alebardos -5; Kirviai +5; Jojimas -0; Kalnǐ išmanymas +20; Mineralǐ
išmanymas +0; Požemiǐ išmanymas +20; Laipiojimas -5; Plaukimas -0; Drožyba +5;
Kaligrafija +5; Raižyba +5; Skulptǌra +5; Arfa -0; Fleita -0; Gitara -0; Kanklơs -0;
Liutnia -0; Smuikas -0; Architektǌra +5; Chemija +5; Ginklǐ gamyba +5; Juvelyrika
+0; Mechanika +5; Metalǐ išmanymas +0; Raštingumas +5; Rǌdǐ išmanymas +0;
Šarvǐ išmanymas +5; Fi +5.

Elfai
Išvaizda. Vid. ǌgis=70 cm, vid.
masơ 60 kg. Elfai labai panašǌs Ƴ
žmones, taþiau lieknesni ir labai
vikrǌs. Atskirti elfus nuo žmoniǐ gana
sunku. Patikimiausias požymis –
ausys. Elfǐ ausys panašios Ƴ
žmogaus, bet smailơja Ƴ viršǐ. Elfams
beveik iš viso neauga barzdos ir ǌsai.
Pagal šiuos požymius elfai panašǌs Ƴ
miškavaikius. Taip ir turi bǌti, nes elfai
ir miškavaikiai yra giminingos rǌšys.
Veidai dailǌs. Oda beveik beplaukơ,
neturi gyvaplaukiǐ. Plaukai lygǌs ar
banguoti. Akys kaip žmoniǐ.
Prigimþiǐ priedai: Vi +0; In +5;
Sv+5; Ža +5; Me +5; Kl +5.
Apranga. Mơgsta ramias – juodas,
rudas, pilkas, žalias rǌbǐ spalvas.
Biologiniai ypatumai. Maksimali
gyvenimo trukmơ – 800 m.,
vidutiniška 400 m. Jie nesensta –
nuolat atrodo jaunatviški lyg 25 – 30
metǐ amžiaus žmonơs. Elfǐ mana
nebǌna menka, nes elfơs negimdo silpnǐ vaikǐ. Tik gemalui ơmus vystytis elfơs
imunitetas atpažƳsta, kad suaugĊs vaikas bus per silpnas, ir suardo jƳ. Elfai gana
atsparǌs kerams, ligoms bei nuodams.
Turi gerą sutemǐ regą. – net esant labai stipriai tamsai akys sugeba užfiksuoti labai
mažo intensyvumo šviesą, atskirti bei matyti objektus, esanþius tamsoje. Toks matymas
yra nespalvotas.
Klausa itin gera. Dơl jautrios klausos sumažinta tvermơ garso atakoms (tvermơ –30).
Jie gali nemiegoti ištisomis savaitơmis, ir tai jiems visiškai nekenkia. Jei reikia gydytis,
jie turi miegoti, bet užtenka 4 val. MiegantƳ elfą sunku pažadinti (itin sunkus veiksmas).
Gyvenamoji vietovơ. Elfai nemơgsta karšto klimato. Jǐ gentys yra sudariusios kelias
sąjungas, kurios vadinamos pagal jǐ mơgstamas vietoves.
Miestǐ elfai gyvena savo miestuose, kurie bǌna nuošaliuose kraštuose. Miestǐ elfai
labai išdidǌs ir pasipǌtĊ. Jǐ dažnai nemơgsta. Ypaþ priešingai nusistatĊ dvorfai (galbǌt ir
dơl to, kad miestǐ elfai yra patys aukšþiausi – vidutinis jǐ ǌgis yra 2 metrai). Miestǐ elfai
mơgsta puošniai rengtis. Save jie vadina auksiniais elfais.
Jǌrǐ elfǐ miesteliai bǌna jǌrǐ pakrantơse. Jǐ gyventojai verþiasi Ƴvairiais jǌrǐ verslais –
žvejyba, dumbliǐ auginimu, ruoniǐ medžiokle. Tikrieji jǌrǐ elfai vaikystơje po tam tikro
ritualo gali gerti sǌrǐ jǌros vandenƳ, todơl save jie vadina sǌriaisiais elfais. Jǐ elfǐ laivai
dažnai užsiima prekyba. Todơl daugelis jǌrǐ elfǐ turi gerus prekybinius Ƴgǌdžius.
Miškǐ elfai gyvena taigoje, vidutinơs ir subtropinơs juostos miškuose. Jǐ gyvenvietơs
bǌna nedidelơs, iki keliǐ šimtǐ gyventojǐ. Verþiasi medžiokle, užsiima bitininkyste, renka
miško vaisius ir šaknis. Miškuose prižiǌri elniǐ ir šernǐ bandas. Pelkơtǐ miškǐ elfai
augina jojamuosius briedžius.
Dykumǐ elfai kartais gyvena nedideliuose kaimeliuose stepơse, bet dažniausiai
smulkiomis judriomis grupơmis pusdykumơse ir dykumose. Paprastai jie bǌna klajokliai.
Ginkluotơ. Ginklai bet kokie. Arbaletus vartoja tik jǌrǐ elfai. Mơgsta lankus ir daug
laisvalaikio skiria treniruotơms. Nemơgsta bukǐ ginklǐ. Šarvai bet kokie, išskyrus
plokštinius ir vientisus metalinius. Dơvint juos elfo tvermơs krenta (kerǐ AM+30). Tik
miestǐ elfai be baudǐ dơvi metalinius plokštinius šarvus.
Koviniai ypatumai. Puikiai kaunasi kalavijais, taikliai šaudo lankais.
Karyba. KariuomenĊ dažniausiai sudaro lengvieji pơstininkai ir lankininkai, kavalerijos
išvis neturi. Vengia didesniǐ mǌšiǐ, karo atveju savąsias pozicijas stengiasi palaikyti sau
artimoje aplinkoje, kurioje gyvena. Dažniau veda partizaninƳ karą.
Santvarka. Feodalinơ, panaši Ƴ žmoniǐ, taþiau ne tokia ryški turtinơ nelygybơ.
Tarpgentiniai santykiai. Tarpusavyje sutaria gerai, o iškilusius nesutarimus sprendžia
taikiai.
Tarprǌšiniai santykiai. Nepalankǌs dvorfams. To priežastis – elfǐ polinkis magijai, kas
nelabai nepatinka dvorfams. Taip pat tai susijĊ ir su dvorfǐ pomơgiu pasityþioti iš kitǐ
rasiǐ, kas elfams visiškai ne prie širdies. Taþiau dvorfai ir elfai prekiauja tarpusavyje,
neretai kvieþia vieni kitǐ meistrus ar kerơtojus atlikti tai, ko patys nesugeba.
Nekenþia orkǐ, nes šie juos žudo pirmai progai pasitaikius. Neapykanta orkams taip pat
susijusi su senoviniais religiniais kivirþais. Kai kurie seni išminþiai pasakoja, kad orkai ir
elfai senovơje buvo viena rasơ, turơjusi du garbinamus dievus, kuriǐ vienas – karo.
Vơliau dalis pradơjo karo dievą laikyti viršesniu ir engti visus, kurie su tuo nesutiko.
Paskui jie buvo priversti pasitraukti, apsigyveno urvuose ir pradơti vadinti orkais. Taþiau
kiti šaltiniai pateikia visiškai priešingą informaciją, kad ši neapykanta yra Ƴgimta.
Su žmonơmis ir kitomis rasơmis ryšius palaiko retai. IšimtƳ sudaro miškavaikiai, nes šios
dvi giminingos rasơs lengvai randa bendrą kalbą.
Ekonomika. Vyrauja natǌralinis ǌkis, pinigus naudoja tik prekybai su kitomis rasơmis.
Taþiau parduoda tik tai, ko patys nebegali panaudoti, daugiausia kailius, odas ar miško
gơrybes. Dažniausiai už savo prekes gauna ginklus ar tokius daiktus, kuriǐ patys
pasigaminti neƳstengia. Dirbinius iš metalo gamina tik sau, nes naudoja balǐ rǌdą, kurios
užtenka tik saviems tikslams. Kartais turi ƳsirengĊ nedideles kasyklơles, iš kuriǐ išteklius
naudoja labai taupiai ir tik savo reikmơms. Puikiai panaudoja medƳ Ƴvairiems statiniams,
gerai pritaiko juos prie aplinkos. Prekyba medžiu beveik neužsiima, nes labai saugo tą
aplinką, kurioje gyvena.
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Kultǌra. Elfǐ kultǌros centrai – šventyklos ir bibliotekos. 80% elfǐ yra raštingi. Puikiai
pažƳsta savo istoriją, labai ja didžiuojasi. Daugelis išmano muziką, moka groti ar bent jau
dainuoti.
Kalba. Elfǐ. Taip pat bendroji, gnomǐ, miškavaikiǐ, goblinǐ, orkǐ, gnoliǐ.
Vardai. Dažniausiai ilgi, skambǌs. Ilgas vardas parodo kilmingą prigimtƳ.
Polinkiai. Linksmi, mơgsta dainuoti, šokti, juoktis. Taþiau tai daro tik savǐjǐ
kompanijoje. Su kitais elgiasi dažnai pasipǌtusiai ir išdidžiai. Juk jie ne elfai ir
trumpaamžiai. Susidraugauja sunkiai, bet draugǐ (ir priešǐ) neužmiršta. Dievina
nesudarkytą natǌralią gamtą. Nemơgsta miestǐ (išskyrus miestǐ elfus). Mơgsta midǐ ir
vyną, bet geria po nedaug. Didžiosios daugumos nevilioja turtai, taþiau juos žavi dailǌs
daiktai. Patinka fechtavimas ir kiti kovos menai. Mơgsta keliauti, dažniausiai pơsþiomis.
Ʋgǌdžiai. Lankas +0; Medžioklơ +5; Miškǐ išmanymas +5; Akrobatika +5; Laipiojimas
+5; Sơlinimas +5; Slơpimasis +5; Dainavimas +0; Eiliavimas/ Poezija +0;
Raštingumas +0; Fi +0; Bi +0; Psi +0.

Gnoliai
Išvaizda. Vid. ǌgis 20 cm, vid.
masơ 00 kg. Veidinơ galvos dalis
atsikišusi, primena poilgƳ snukƳ.
Ausys – staþios, kaip šuns. Oda
pilkšvai žalia, apaugusi tos pat
spalvos 0.5 cm ilgio plaukais.
Veidas tamsesnis, beplaukis.
Viršugalvio ir pakaušio plaukai
šiurkštǌs, ilgi, nuo tamsiai raudonǐ
iki blausiai geltonǐ. Akys –
antracito juodumo. Nagai – aštrǌs,
gintaro spalvos.
Prigimþiǐ priedai: Jơ +5; Pr –
5;Sv +5; Ža –5; Me –5.
Apranga. Mơgsta liemenes ir
kepures iš juodǐ, rudǐ ar pilkǐ
tonǐ kailiǐ.
Biologiniai ypatumai. Maksimali
gyvenimo trukmơ – 60 m., vidutinơ
– 35 m. Turi sutemǐ regą. Esant
visiškai tamsai Ƴgauna infraregą
20m.
Gyvenamoji vietovơ. Lengvai
prisitaiko prie Ƴvairiǐ gamtiniǐ
sąlygǐ, negyvena tik poliariniuose
kraštuose,
pusdykumơse
ir
dykumose. Klajokliai, bet mơgsta Ƴsikurti žeminơse, urvuose (60%) ar apleistuose
("išvalytuose") kaimuose. Gnoliai visam pasaulyje išsibarstĊ nedidelơmis grupơmis ir
sutikti juos ne taip paprasta.
Ginkluotơ. Bet kokie ginklai. Dažniausi ginklai – lentelơje. Vienrankiǐ ginklǐ mơgơjai
vartoja skydus. Dơvi odinius (retai) ar metalinius (grandinius, žvyninius, plokštinius)
šarvus.
Koviniai ypatumai. Turi Ƴgimtą žvơriagalvystĊ: per kautynes Ƴgauna siaubą keliantƳ
hienos snukƳ su stambiomis iltimis. Kirstyniǐ metu nepasisekus priešininko VaB gnolio
AM+0, priešininko AM–0. Gerai kovoja kumšþiais.
Karyba. Paprastai nedidelơm grupelơm rengia išpuolius, plơšia karavanus, kaimelius ir
kitus objektus. Taþiau puola tik tada, kai jơgǐ persvara jǐ pusơje.
Santvarka. Klajoja menkai organizuotomis nedidelơmis grupơmis, kurioms vadovauja
stipriausieji. Grupơs nepriklausomos, niekuomet nepripažƳsta kitos grupơs viršumo.
Egzistuoja keli gnoliǐ "karaliai", bet iš tikrǐjǐ tai tik labai galingi ir Ƴtakingi gnoliai su savo
pasekơjais, kuriǐ valdžia galioja tik tiek, kiek siekia jǐ kalavijai ir strơlơs. Grupơs neretai
turi vergǐ – paprastai daugiau kaip vienas vergas dešimþiai gnoliǐ. Vergai turi aptarnauti
tingius gnolius. Pasenusius ir nusilpusius vergus paprastai suơda. Gabǌs medžiotojai.
Tarpgentiniai santykiai. Su kitomis grupơmis laikosi palankaus neutraliteto. Gnoliǐ
grupơs kartais trumpam susijungia bendram antpuoliui – stipriam karavanui ar kaimui
apiplơšti, bendram priešui sunaikinti.
Tarprǌšiniai santykiai. Gerai sutaria su orkais, ograis, vabalokiais ir net troliais – jei
silpnesniǐjǐ bǌtybiǐ grupơs pakankamai gausios ir skaiþiumi atsveria gnoliǐ jơgą.
Ekonomika. Vienintelơ prekyba, kuria gnoliai užsiima – vergǐ perpardavinơjimas.
Dažniausi pirkơjai – orkai. Užsiima medžiokle, moterys – rinkimu. Jei nesugeba
plơšikaudami pasirǌpinti kokiǐ nors daiktǐ – keiþia juos Ƴ kailius.
Kultǌra. Visiški laukiniai. Garbina gamtos reiškinius, turi keletą toteminiǐ gyvǌnǐ iš kuriǐ
populiariausias – hiena.
Kalba. Gnoliǐ. Lengvai išmoksta kalbǐ: 50% moka bendrąją, 60% – orkǐ, 20% – troliǐ
kalbą.
Vardai. SusijĊ su gamtos reiškiniais ar atliktu žygdarbiu, pvz., Keturi Lokiai – per vieną
medžioklĊ užmušơ keturis lokius.
Polinkiai. LinkĊ misti mơsišku maistu, neatsisako kitǐ humanoidǐ mơsos. Maistui
nereiklǌs. Tingǌs, nemơgsta statyti gerǐ, Ƴtvirtintǐ bǌstǐ, mieliau klajoja iš vienos vietos Ƴ
kitą. Žemdirbystơ jiems per daug sunkus ir negreit duodantis rezultatus verslas, todơl
mieliau verþiasi medžiokle. Neretai iš kitǐ vagia gyvulius (todơl gnoliǐ nemơgsta
užsiimantys gyvulininkyste). Mơgsta auginti hienas.
Ʋgǌdžiai. Ranka +0; Koja +0; Imtis +0; Gyvuliǐ priežiǌra +5; Gyvǌnǐ anatomija +5;
Dresǌra +5; Jojimas +0; Varovas +5; Augalǐ išmanymas +5; Medžioklơ +0; Miškǐ
išmanymas +5; Sekimas minioje -5; Sơlinimas +5; Slơpimasis +5; Tardymas +0;

Dainavimas -0; Tapyba/ Piešimas -0; Vaidyba -0; Arfa -0; Fleita -0; Gitara -0;
Kanklơs -0; Liutnia -0; Smuikas -0; Etiketo išmanymas -5; Fi +5; Bi +5.

Gnomai
Išvaizda. Vid. ǌgis 95 cm, vid.
masơ 45 kg. Jie – smulkesni
dvorfǐ
giminaiþiai.
Gnomai
didžiuojasi, kad jie lieknesni už
dvorfus. Veidai siauri, nosys ilgos
ir smailios, augina vešlias
barzdas. Oda medienos rudumo,
kai kuriǐ – pilkai ruda. Plaukai
dažniausiai šviesiai pilki ar balti.
Akys pilkai melsvos ar skaisþiai
žydros. Nagai plokšti, rudi.
Prigimþiǐ priedai: Jơ –5; Pr +5;
In +5; Me +5.
Apranga. Dơvi odinius ar
audekliniu drabužius, paprastai
žemei bǌdingǐ ramiǐ spalvǐ
(pilkus, rudus ir kt.). Mơgsta
papuošalus.
Biologiniai ypatumai. Maksimali
gyvenimo trukmơ 600 m.,
vidutiniška 200 m. Infrarega 30 m.
Jauþia atstumą iki žemơs paviršiaus, pasaulio šalis po žeme.
Gyvenamoji vietovơ. Neaukštose kalvose iškastuose urvuose. Mơgsta derlingas
lygumas, kur negiliai prasideda rǌdingos uolienos. Netoliese turi bǌti miškǐ medžio
angliai degti, akmens anglies klodǐ ar naftos telkiniǐ. Geriau, kad žmoniǐ netoliese
nebǌtǐ.
Ginkluotơ. Ʋvairi, atitinkanti jǐ ǌgƳ. Dažniausi šarvai – kieta oda, apsiǌta žiedais ar
plokštelơmis (kaip žvyniniai šarvai). Dažni grandiniai ar plokštiniai šarvai. Naudoja
skydus.
Koviniai ypatumai. Geresni meistrai nei kovotojai.
Karyba. Kariauti nelinkĊ, dažniau rengia baudžiamąsias ekspedicijas prieš kaimynystơje
plơšikaujanþius koboldus ar urvinius goblinus. Kariuomenơs branduolƳ, kaip ir pas
dvorfus sudaro sunkieji pơstininkai. Taþiau bǌna ir lengvǐjǐ pơstininkǐ bei arbaletininkǐ.
Santvarka. Gyvena klanais. Kaimyniniai klanai bǌna neutralǌs, nors varžosi, kuris
šaunesnis ir turtingesnis.
Tarpgentiniai santykiai. Tarpusavyje sutaria gerai, vyksta mainai, draugiška
konkurencija.
Tarprǌšiniai santykiai. Nelabai mơgsta aukštaǌgius humanoidus, nors nơra jiems
priešiški. Visada pasišaipys iš aukšto ǌgio. Mơgsta pasišaipyti iš dvorfǐ, kurie nemơgsta
rodytis žemơs paviršiuje. Mano, kad tai kvailas dvorfǐ nikis. Jei netoliese gyvena dvorfai,
jiems tiekia medieną iš žemơs paviršiaus. Nelabai mơgsta goblinǐ ir koboldǐ
kaimynystĊ, nes šie dažnai bando pasisavinti jǐ turtus.
Ekonomika. Aktyviai prekiauja su visomis rasơmis, teikia medieną dvorfams. Taþiau
niekad netampa tikraisiais pirkliais, prekiauja sơsliai. Gnomǐ juvelyriniai dirbiniai garsơja
visame pasaulyje ir yra labai brangǌs. Geri ginklakaliai, kalnakasiai.
Kultǌra. Gnomǐ urvai bǌna puikiai Ƴrengti, kiekvieną urvą galima laikyti architektǌros
šedevru. Jǐ papuošalai meniškai padaryti. Kiekvienas amatas turi savo dievą globơją.
Gnomǐ ir dvorfǐ religija mažai kuo skiriasi.
Kalba. Gnomǐ. Dažnai moka bendrąją, dvorfǐ, koboldǐ, miškavaikiǐ kalbas.
Vardai. Mơgsta ilgus vardus. Ʋ juos sutalpina visą savo giminĊ.
Polinkiai. Aistringai mơgsta brangiuosius metalus ir akmenis. Puikǌs brangakmeniǐ
apdorotojai. Dơl jǐ neretai linkĊ net nusikaltimams. Paprastai nesutaria su kaimynystơje
gyvenanþiais koboldais ir goblinais, kurie irgi aistringai mơgsta brangenybes, tad
grobsto gnomǐ turtus. Mơgsta mechaniką, techniniais sugebơjimais varžosi su savo
biþiuliais dvorfais. Labai vertina puikiai padarytus daiktus. Gerbia auksarankius
meistrus, nesvarbu, kokios rǌšies jie bebǌtǐ. Mơgsta pokštus, taþiau kai kurie jǐ pokštǐ
nesuvokia. Uždari, nemơgsta pasakoti apie savo reikalus, ypaþ apie savo turtus. Kartais
net pernelyg atsargǌs. Nevengia žemơs paviršiaus.
Ʋgǌdžiai. Alebardos -5; Jojimas -0; Kalnǐ išmanymas +20; Mineralǐ išmanymas +0;
Požemiǐ išmanymas +20; Laipiojimas -5; Plaukimas -0; Drožyba +0; Kaligrafija +0;
Raižyba +0; Skulptǌra +0; Architektǌra +5; Chemija +5; Ginklǐ gamyba +0;
Mechanika +5; Metalǐ išmanymas +0; Molio išmanymas +5; Mǌrijimas +5;
Raštingumas +5; Rǌdǐ išmanymas +0; Šarvǐ išmanymas +0; Bi +5; Psi +5.

Goblinai
Išvaizda. Vid. ǌgis20 cm, vid. masơ 50 kg. Veidas plokšþias, nosis priplota, ausys
smailios. Burna plati, plaþiai išsižiojanti, dantys balti, aštrǌs, iltys nedidelơs. Oda melsvai
pilka, beplaukơ. Galva be plaukǐ. Susijaudinus nosis ir ausys skaisþiai paraudonuoja.
Rankos ilgos, siekia kelius. Nagai plokšti, taþiau jǐ galiukai užsilenkĊ aštriai tvirtais
kabliukais. Akys apvalios, žalsvai pilkos, tamsoje atspindi raudonai arba geltonai
(raudonas atšvaitas – dominuojantis požymis).
Prigimþiǐ priedai: Jơ –5; Vi +5; Pr –5; Va –5; Ža –5; Uo +5.
Apranga. Mơgsta odines ar kailines liemenes.
Biologiniai ypatumai. Vid. gyvenimo trukmơ 35 m. Goblinai yra visaơdžiai, be to jiems
reikia nedaug maisto. Vertina mơsišką maistą. Valgo ir gyvates, žiurkes, vabzdžius,
kirmơles. Kai kurias rǌšis net laiko delikatesais. Prispyrus reikalui nesišlykšti ir
dvơseliena. Puikǌs skonis ir uoslơ. Todơl paprastai iš kvapo ar skonio atpažƳsta jiems
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nuodingą maistą. Goblinơs pastoja vieną kartą per metus. Nơštumo trukmơ – 8 mơn.,
vienu metu gimsta 2 –3 kǌdikiai. Infrarega 30m.
Ginkluotơ. Nenaudoja ilgǐ dvirankiǐ ginklǐ. Mơgsta trumpus lankus, svaidykles,
trumpas ietis, durklus.
Koviniai ypatumai. Gerai kaunasi naudodami durklus ar peilius.
Karyba. Gana bailǌs, todơl paprastai atakuoja iš pasalǐ arba gerokai pranokdami
skaiþiumi. NepripažƳsta dvikovǐ su kitǐ rǌšiǐ humanoidais.
Vardai. Goblinǐ varduose vyrauja duslǌs priebalsiai, o balsơs dažnai bǌna dvigubos
(pvz., Chaabootas, Keetchibas ir pan.) Pavardžiǐ paprastai neturi. Visi vardai vienodi, jie
nebǌna vyriški ar moteriški. Tradiciniǐ vardǐ neturi. Vaiko vardą sugalvoja jam gimus.
Gali duoti kitos rasơs vardą, tik "sugoblina" jo tarimą (pvz.: Tomas perdirba Ƴ Toomas,
Bernardas Ƴ Benaadas, Ver –Nertas Ƴ Verneetas ir pan.).
Visi goblinai yra suskilĊ Ƴ sơsliuosius (urvinius) ir bastǌnus. Tradicinis goblinǐ gyvenimo
bǌdas griežtai bendruomeninis. Senovinơs goblinǐ giminơs ir gentys gyvena
atsiskyrusios nuo kitǐ protingǐ bǌtybiǐ. Nuo gentainiǐ atskirti goblinai jauþiasi labai
prastai. Todơl jie gyvena ar keliauja nemažomis grupơmis. Tokios tradicinơs goblinǐ
bendruomenơs labai kreivai žiǌri Ƴ goblinus, kurie atsiskiria nuo kolektyvo. Jei jǐ tarpe
atsiranda goblinas, mơgstantis vienatvĊ, gentainiai jƳ dažniausiai nugalabija, kaip
psichiškai nesveiką. Taþiau per paskutinius šimtus metǐ goblinǐ gyvenimas labai
pasikeitơ. Ơmơ gimti vis daugiau goblinǐ, kurie linkĊ bastytis, negali nusơdơti vienoje
vietoje daugiau kaip metus. Senovơje tokius goblinai žudydavo. Šiais laikais juos išveja,
ir šie ima bastytis po pasaulƳ. Todơl pasaulyje egzistuoja du goblinǐ bendruomeniǐ tipai
– sơslǌs goblinai ir goblinai bastǌnai. Urviniǐ ir bastǌnǐ gyvenimo bǌdas labai skiriasi.
Todơl jie aprašyti atskirai.
Ʋgǌdžiai. Alebardos -5; Peiliai/ Durklai +5; Humanoidǐ išmanymas +5; Jojimas -0;
Veterinarija +20; Požemiǐ išmanymas +20; Apsimetinơjimas +5; Melo atskleidimas +0;
Pastabumas +5; Sekimas +5; Sekimas minioje +5; Sơlinimas +5; Slơpimasis +5;
Degustavimas +5; Derybos +5; Ʋkainavimas +5; Ʋstatymǐ išmanymas +0; Molio
išmanymas +5; Politika +5; Raštingumas +5; Psi –5.

Sơslieji (urviniai)
Gyvenamoji vietovơ. Negyvena poliariniuose kraštuose, taigoje ir dykumose. Senieji
goblinai gyvena urvuose, požemiuose ar žeminơse. NepripažƳsta sanitarijos, todơl jǐ
bǌstai smarkiai dvokia. Patys goblinai dvokia mažiau, nes mơgsta turkštis vandenyje,
neblogai plaukioja.
Karyba. Goblinai linkĊ kautis iš pasalǐ, trumpais antpuoliais ar partizaniškai.
Santvarka. Gyvena giminơmis ar gentimis, kurias valdo valdžią užgrobiantys stipriausi
individai. Kiekvienoje giminơje ar gentyje yra griežta hierarchija – kiekvienas žino, kuris
už kurƳ galingesnis. Savo statusą pagerinti goblinas gali tik kautynơse (paprastai
nemirtinose) ar muštynơse. Todơl genties viduje neretai prasideda dvikovǐ "bangos" –
kai tik keletas goblinǐ pagerina savo padơtƳ hierarchijoje, visi kiti ima stengtis padidinti
savo autoritetą.
Visas ǌkis ir nuosavybơ bendri. Turtas taip pat bendras, nors jƳ paprastai tvarko vadai ir
jǐ padơjơjai.
Paplitusi poligamija. Galingesnieji goblinai gali turơti 4 –6 žmonas. Moterys praktiškai
beteisơs. Gobliniǐ gyvenimo tikslas – patarnauti vyrams ir auginti vaikus. Jos nemoka
apsiginti. Viską tvarko jǐ vyrai.
Tarpgentiniai santykiai. Gyvena gentimis. Sơslǌs goblinai bastǌnus laiko valkatomis,
nenormaliais, apsơstais ir pan. Bastǌnai sơsliuosius vadina kelmais, bukais ir pan.
Taþiau dažnai bǌna, kad vienas brolis – sơslusis, kuris negali pagalvoti, kad gali ateiti
diena, kai jis nepamatys kito goblino, o kitas brolis – bastǌnas.
Tarprǌšiniai santykiai. Potencialiai gali bendrauti su visomis rasơm, taþiau juos mažai
kas mơgsta. Dơl to iš dalies kalti bastǌnai, pagarsơjĊ savo sukþiavimu, be to ir patys
mơgsta paplơšikauti. Dažnai gviešiasi gnomǐ ir dvorfǐ turtǐ.
Ekonomika. Medžioja vergus, kurie dirba arba naudojami maistui. Vergus gerai saugo,
laiko sukaustytus. Visi genties nariai gyvena bendrose patalpose, tik vadai turi savo
patalpas ar bent atitvertus kampus.
Kultǌra. Goblinǐ dievai – laukiniai žvơrys, kuriǐ viršiausias milžiniškas didvilkis. Goblinǐ
gaminiai grubǌs ir prastos kokybơs.
Kalba. Goblinǐ. 30% moka bendrąją, 40% – orkǐ, 30% – koboldǐ kalbą.
Polinkiai. Nemơgsta ryškios šviesos, todơl saulơtomis dienomis atviroje vietovơje, kur
šviesu, nesirodo. Kuo labiau apsiniaukusi diena, tuo drąsiau jie jauþiasi. Mơgsta žudyti.
Nekenþia kitǐ požeminiǐ humanoidǐ – ypaþ dvorfǐ ir gnomǐ. Baimingai reaguoja Ƴ
keistus sapnus ir vizijas, keistą vilkǐ ir didvilkiǐ elgseną. Kaupia magiškus daiktus – kad
kiti jǐ nepanaudotǐ prieš goblinus. Patys jǐ dažniausiai nenaudoja, o sunaikinti bijo.
Todơl juos dažniausiai kur nors užkasa, kad niekas nerastǐ.

Bastǌnai
Gyvenamoji vietovơ. Visur, bet kokiuose bǌstuose. Taþiau vienoje vietoje gyvena
dažniausiai labai trumpai – nuo keliǐ mơnesiǐ iki poros metǐ. Po to keliauja kitur. Jei
Ƴsikuria negyvenamoje vietovơje, jǐ statiniai trumpalaikiai – palapinơs, žeminơs,
paprastos trobelơs. Gyvenamose vietovơse gali užimti apleistus pastatus ar nuomoti
juos. Neretai gyvena tiesiog savo furgonuose.
Karyba. Goblinai linkĊ kautis iš pasalǐ, trumpais antpuoliais ar partizaniškai.
Santvarka. Bastǌnai dažnai sudaro savas bastǌnǐ grupes. Tokia grupơ gali išsisklaidyti
po savaitơs, bet nemažai jǐ gyvuoja dešimtis metǐ. Tokioms grupơms vadovauja išrinkti
labiausiai gerbiami – apsukriausi, sukþiausi goblinai. Jei grupơ nesutaria, kuris
vadovaus, tai ji paprastai suskyla Ƴ dvi grupes, kurioms vadovauja abu pretendentai, ir
nukeliauja kiekviena grupơ sau. Kiekvienas bastǌnas pats tvarko savo turtą.
Subankrutavusiems grupơ surenka pradinƳ kapitalą. Bet po keliǐ bankrotǐ tokƳ nevykơlƳ
išveja iš grupơs. Tokie paprastai tampa elgetomis ar paprasþiausiais vagimis.

Šeimose griežtǐ paproþiǐ nơra.
Dažniausiai – monogamija.
Kraštuose,
kur
paplitusi
poligamija, ir bastǌnai neretai
turi kelias žmonas. Neretai
pasitaiko grupinơs šeimos –
kelios žmonos ir keli vyrai.
Dažnai vyrai bǌna broliai, o
žmonos – seserys. Bet kuri
goblinơ gali laisvai išsiskirti –
tereikia vakare visai grupei
paskelbti, kad ji su savo buvusiu
vyru neturi nieko bendro.
Tarpgentiniai
santykiai.
Bastǌnǐ grupơs ir pavieniai
paprastai
puikiai
sutaria.
Nepakenþia sơsliǐjǐ, vadina juos
kelmais, bukais ir pan. Taþiau su
jais prekiauja. Už prekes
dažniausiai išperka goblinukus,
linkusius bastytis.
Tarprǌšiniai santykiai. Bastǌnǐ
grupơse gimĊ goblinai, kurie
linkĊ gyventi sơsliai, paprastai
lieka gyventi kitǐ protingǐ bǌtybiǐ gyvenvietơse, jei tik jiems leidžia. Taip atsiranda
mažos sơsliǐ goblinǐ kolonijos, kurios puikiai sugyventǐ su kitais, jei jǐ nelaikytǐ
apsigimusiais vagimis ir sukþiais.
Kai kuriuose vietovơse nemơgsta jokiǐ goblinǐ. Bastǌnai jas aplenkia, bet visiems
pirkliams apie jas pasakoja baisias istorijas apie ten siautơjanþius plơšikus, nemirơlius ir
vagis smuklininkus.
Goblinus naikina kai kuriose valstybơse bei miestuose. Priešiškumą goblinams gali
kurstyti konkuruojantys kitǐ rǌšiǐ pirkliai, religiniai fanatikai ar tiesiog tamsuoliai.
Su dvorfais prekiauja, nors dvorfai Ƴ goblinus visada žiǌri labai Ƴtariai. Žino, kad jie linkĊ
sukþiauti. Goblinai bastǌnai dvorfus gerbia už jǐ nagingumą ir turtingumą, todơl
nerdamiesi iš kailio stengsis juos apgauti, kad turơtǐ kuo pasigirti. Tam jie net gali
padaryti didžiulƳ ratą, nupirkti netikrą daiktą ir parduoti jƳ dvorfui kaip tikrą, net jei dơl to
pats patirs finansinƳ nuostolƳ.
Gerai sutaria su miškavaikiais, nes ir tie, ir tie mơgơjai kitus apmulkinti. SusitikĊ
smuklơje ar kelionơje prie laužo pirkliai goblinai ir pirkliai miškavaikiai kiauras naktis
pasakoja istorijas. Neretai miškavaikiai ir goblinai pirkliai keliauja prekiauti kartu. Taþiau
paprastai goblinai ir miškavaikiai negyvena tose paþiose vietovơse.
Goblinai jǌrininkai neblogai sutaria su jǌržmogiais.
Su orkais sutaria gana prastai, nes orkai dažnai niekina ir engia fiziškai silpnesnius, o
goblinai – tokie.
Ekonomika. Nemažai keliaujanþiǐ goblinǐ grupiǐ – tai prekijai, keliaujantys amatininkai,
muzikantai, cirkininkai. Pakanþiuose miestuose dalis goblinǐ tampa bankininkais, kurie
aptarnauja kitus goblinus, miškavaikius. Kitos rǌšys goblinais bankininkais nepasitiki.
Miestuose gyvenantys goblinai verþiasi amatais, laiko krautuvơles, smukles. Kadangi
goblinai aktyvǌs sutemose, miestuose vakarais prekiauja beveik vien goblinǐ
krautuvơlơs, o jǐ smukles veikia kol visiškai prašvinta – ypaþ goblinǐ kvartaluose.
Dideliuose miestuose paprastai bǌtent goblinai prižiǌri miestǐ kanalizacijas. Dalis
goblinǐ jǌrininkauja ar net plaukioja savais laivais. Dalis goblinǐ net piratauja.
Miškinguose kraštuose goblinai didvilkiǐ jojikai tarnauja kurjeriais.
Kultǌra. Perima daug krašto, kuriame gyvena, paproþiǐ, neretai religiją, kalbą.
Kalba. Gali mokơti bet kurią tuose kraštuose vartojamą kalbą. Tiesa, rašyti dažniausiai
nemoka.
Polinkiai. Mơgsta saviškiǐ kompaniją. Jei nơra kitǐ goblinǐ, prisideda prie kitǐ
humanoidǐ.
LinkĊ Ƴ magiją. Daugelis norơtǐ bǌti kerơtojais, nors tam dažniausiai neturi jokiǐ
gabumǐ. Bastǌnǐ tarpe daug kerơtojǐ šarlatanǐ. Gerbia kerơtojus, stengiasi Ƴsiplakti Ƴ jǐ
svitą ir iššniukštinơti kerơjimo paslaptis. dažnai sutinka tapti visam gyvenimui kerơtojǐ
tarnais. Mơgsta magiškus daiktus. Juos linkĊ pirkti, kaulyti ir vogti, net jei smarkiai
rizikuoja gyvybe.
Apgauti galingą ir turtingą – garbơ, apgauti silpnaprotƳ – didžiausia gơda. Goblinas visą
gyvenimą pasakos, kaip šauniai jis apšovơ buką dvorfą ar žmogǐ. Tuo save teisina ir
goblinai, apsimetą kerơtojais. Tiesa, goblinai neapgaudinơja protiškai atsilikusiǐ – kaimǐ
ar miestǐ kvaileliǐ, vaikǐ. Garbinga apgauti tik suaugusius, ir kuo aukštesnĊ vietą šis
užima, tuo didesnơ garbơ goblinui.
Neretai bastytis linkĊ goblinai tampa prekijais ar keliaujanþiais fokusininkais. Yra net
goblinǐ jǌreiviǐ! Besibastantys goblinai yra pagrindiniai žinianešiai požeminơms rasơms.
Pvz., dvorfai niekuomet netiki goblinais, bet klauso šiǐ atnešamǐ naujienǐ iš tolimǐ
kraštǐ.
Mơgsta pirkliauti, derơtis. Nemažai goblinǐ – sąžiningi prekijai, nors visi juos laiko
sukþiais ir vagimis. Dơl to visi goblinai mơgsta padejuoti, koks neteisingas pasaulis
goblinams. Goblinai –prekijai neretai Ƴkiša savo pirkơjams visokiǐ netikusiǐ prekiǐ. Jie
nemeluoja, bet stengiasi nesakyti visko, kas gadina prekơs kainą.
Gerbia tuos, kurie sugeba apšauti paþius goblinus. Bet stengsis apšauti tokias bǌtybes,
kurias gerbia už jǐ protą ir suktumą.
Garsơja savo jumoru ir ironija. Taþiau juos dažnai supranta tik patys goblinai.
Goblinǐ grupơs gali prisidơti prie karavanǐ kaip naktiniai patruliai, kartais tarnauja
miestuose panaktiniais ir naktiniais sienǐ sargybiniais.
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Išvaizda. Vid. ǌgis 20 cm, vid.
masơ 40 kg. Žmogǐ primenantys
humanoidai, kuriǐ veidinơ galvos
dalis atsikišusi, primena poilgƳ
snukƳ. Akys rausvos ar raudonos,
nagai – plokšti, rudi. Oda
beplaukơ, tamsi, nuo tamsiǐ
rǌdžiǐ iki rudai juodos spalvos.
Linkusi ragơti, todơl suaugusiǐ
koboldǐ oda padengta kietais
žvyneliais. Vyrai turi trumpus, iki
4 cm ilgio šviesius ragiukus (nuo
balzganos iki rusvos spalvos).
Prigimþiǐ priedai: Jơ –5; Vi +5;
Va –5; Ža –5.
Apranga. Mơgsta raudonus ar
oranžinius drabužius.
Biologiniai ypatumai. Vid.
gyvenimo trukmơ 5 m. Gali
užmigti žiemos miegu (kaip
miškavaikiai). Stiprus specifinis
kvapas.
Pơdsekiai
kvapą
panaikina ypatingǐ žoliǐ nuoviru.
Infrarega 30 m. Turi padidintą
odos šarvuotumą (Ša 5, ŽS 0).
Gyvenamoji vietovơ. Gyvena tamsiose vietovơse – itin tankiose giriose, džiunglơse,
siauruose tarpekliuose ir slơniuose, požemiuose. Gyvena žeminơse ar urvuose (60%),
kartais – apleistuose kaimuose.
Ginkluotơ. Bet kokie ginklai. Dvirankius vartoja tik trumpus. Dơvi odinius ar grandinius
šarvus. Tik vadai – žvyninius.
Koviniai ypatumai. Gerai išmano artimas kautynes durklais, peiliais ar kumšþiais.
Karyba. LinkĊ atakuoti iš pasalǐ, rengti pinkles. Paprastai atakuoja tik turơdami bent
dvigubą persvarą. Palei gyvenvietes Ƴrengia daug vilkduobiǐ ir kitokiǐ spąstǐ.
Santvarka. Visuomeninơ santvarka – gentinơ. Karinius bǌrius paprastai sudaro vienos
genties atstovai. Stipresnơs gentys išnaudoja silpnesnes gentis.
Tarpgentiniai santykiai. Neutrali konkurencija. Kartais apsijungia Ƴ didesnes grupuotes
bendriems žygiams.
Tarprǌšiniai santykiai. Nemơgsta gnomǐ. Mơgsta plơšikauti, ypaþ turtingas gnomǐ ar
dvorfǐ gimines, todơl mažai kas pakenþia koboldǐ kaimynystĊ. Geriau sutaria tik
goblinais.
Ekonomika. Geri kalnakasiai. Neretai užsiima vergǐ medžiokle, jei turi kur juos
parduoti.
Kultǌra. Nemơgsta magijos. Garbina karo dievą ir deivĊ, kurie maži, kaip patys
koboldai, taþiau labai stiprǌs. Jǐ šventyklos Ƴrengtos grubokai, stokojant meniškumo.
Kalba. Koboldǐ (primena mažǐ šunǐ kiauksơjimą). 50% moka bendrąją, 60% – orkǐ,
30% – goblinǐ kalbas.
Vardai. Nežinomi.
Polinkiai. LinkĊ Ƴ sadizmą – mơgsta kankinti ir žudyti. Nepakenþia, kai kas pašiepia
mažą jǐ ǌgƳ ir nedidelĊ jơgą. Bijo kerơtojǐ.
Ʋgǌdžiai. Alebardos -5; Peiliai/ Durklai +5; Ranka +0; Koja +0; Imtis +0; Jojimas -0;
Kalnǐ išmanymas +5; Mineralǐ išmanymas +5; Požemiǐ išmanymas +5; Laipiojimas
+5; Plaukimas -0; Pastabumas +0; Sơlinimas +5; Slơpimasis +5; Tardymas +20;
Humanoidǐ anatomija +0; Oratorystơ -5; Etiketo išmanymas -5; Molio išmanymas +5;
Fi -5; Bi -5; Psi -5.

Koviniai
ypatumai.
PraradĊ ginklus
duria
ragais,
darydami
Max(JơP+35)ŽT
ar
smogia
kumšþiais.
Šaudant toliau
nei
5
m,
minotaurǐ
šaudymo bauda
lygi
atstumui
metrais. Reginio
pastabumo virš
5m VM su
bauda,
lygia
atstumui metrais.
Standartiniai
žmoniǐ ir panašiǐ
humanoidǐ
vienarankiai ginklai, kurie turi fiksuoto ilgio rankeną (kardai, kalavijai), netinka dơl jǐ per
mažos rankenos. Todơl standartinius žmoniǐ ir panašiǐ humanoidǐ dvirankius ginklus
gali naudoti kaip vienarankius.
Karyba. Kaip minotaurai kariauja savo pasauliuose nežinoma.
Santvarka. Savo pasauliuose minotaurai gyvena bandomis – bulius (2 –20 lygio) ir 20
–30 karviǐ su veršiukais. SutvirtơjĊ jauni buliai keliauja Ƴ kitus pasaulius mokytis kautis ir
patirties kaupti. PasiekĊ pakankamą lygƳ grƳžta Ƴ savo pasaulius, kur bando iš senǐjǐ
buliǐ atimti jǐ bandas ar nusivaryti keletą karviǐ ir sudaryti savo bandą. Pusơ minotaurǐ
veršiukǐ – buliukai, todơl minotaurǐ pasauliuose jǐ perteklius. Savuose pasauliuose
minotaurǐ kǌną irgi dengia tokie pat plaukai, kaip ir jǐ galvas. Kai minotaurus jǐ magai
perkelia kitur nuotykiǐ ieškoti, nuo kǌno jiems nuslenka plaukai. Ir tik susikǌrĊ savo
bandą minotaurai vơl apželia.
Tarpgentiniai santykiai. Šiame pasaulyje patinai gerai sutaria. Savo pasauliuose
kiekvienas bulius, turintis bandą, savo teritorijoje nepakenþia kitǐ vyriškos giminơs
minotaurǐ.
Tarprǌšiniai santykiai. Kitoms rasơms ypatingo priešiškumo nejauþia. Nelabai mơgsta
žemaǌgius humanoidus, nors nơra jiems priešiški. Visada pasišaipys iš žemo ǌgio.
Ekonomika. Savam pasauly verþiasi primityvia žemdirbyste, rinkimu. Medžiokle užsiima
retai.
Kultǌra. Turi savo dievus, kuriems stato nedideles šventyklơles. Tokiǐ šventoviǐ
teritorija yra neutrali, Ƴ ją negali pretenduoti joks patinas. Minotaurǐ pasauliuose kerơtojai
ar labiau išsilavinĊ bǌna tik patinai, nes ir magijos, ir žiniǐ mokosi tik kituose pasaliuose
kai dar jauni bastosi kaupdami patirtƳ.
Kalba. Minotaurǐ. Kai PrP=5, nesunkiai išmoksta dar vieną kalbą. Jei protingesnis – ir
daugiau. 50% minotaurǐ negali išmokti rašyti ir skaityti.
Vardai. Apie vardus nieko nežinoma, nes niekas nemoka minotaurǐ kalbos.
Polinkiai. Po pasaulƳ klaidžioja nedidelơmis grupơmis – tik buliai. Labai karingi. Lengvai
apima Ƴniršis. VaB pašơlusioms atakoms su bauda –0. Neretai tampa mơsơdžiais – net
minta protingǐ bǌtybiǐ mơsa. Gerai išmano augalus. Keista, taþiau labai gerai
orientuojasi po žeme.
Ʋgǌdžiai. Bolos -0; Svaidyklơ -0; Arbaletas -20; Lankas -20; Sarbakanas -20; Gyvuliǐ
priežiǌra +5; Dresǌra +5; Jojimas -0; Varovas +0; Veterinarija +0; Pievǐ išmanymas
+0; Bơgiojimas +0; Laipiojimas -0; Plaukimas -5; Sunkumǐ kilnojimas +0; Sekimas
-0; Sekimas minioje -5; Sơlinimas -0; Slơpimasis -5; Oratorystơ -0; Arfa -0; Fleita 0; Gitara -0; Kanklơs -0; Liutnia -0; Smuikas -0; Etiketo išmanymas -5; Maisto
išmanymas +5; Odǐ išmanymas +5; Fi +20; Bi +5; Psi +20.

Minotaurai

Miškavaikiai

Koboldai

Išvaizda. Vid. ǌgis 240 cm, vid. masơ 20 kg. Kǌnai labai raumeningi, pliki, galvos –
buliǐ. Galvos oda apaugusi trumpais plaukais – juodais, žalais, baltais ar šơmais. Ragai
ilgi, atsikišĊ Ƴ šonus ir pirmyn, juodi arba pilki. Dantys žolơdiški. Akys rudos. Rankos kaip
žmoniǐ, nagai plokšti, pilki.
Prigimþiǐ priedai: Jơ +0; Pr –5; In –5; Va+5; Sv +0; Me –0; Re –5; Uo +5.
Apranga. Dơvi odinius arba audeklinius drabužius.
Biologiniai ypatumai. Maksimali gyvenimo trukmơ – 0 m., vidutinơ – 60 m.
Imunitetas padidintas. Rega nespalvinơ, panoraminơ (35G kampu). Binokulinơ rega –
45G. Trumparegiai – gerai mato iki 5 m. Klausa – normali. Uoslơ – puiki. Jauþia
atstumą iki žemơs paviršiaus, pasaulio šalis po žeme. Odos Ƴgimtas šarvuotumas (Ša 5,
ŽS 0).
Gyvenamoji vietovơ. Yra keletas minotaurǐ pasauliǐ, kur gyvena vien minotaurai. Iš jǐ
minotaurai buliai ir skverbiasi Ƴ pasaulius nuotykiǐ ir kovinơs patirties ieškoti. Labai retai
nedidelơs minotaurǐ bandos gyvena ne minotaurǐ pasauliuose. Tuomet jie pasirenka
plaþialapius miškus su vešlia augalija. Ten gyvena medinơse trobose ar palapinơse.
Ginkluotơ. Ʋvairi, atitinkanti jǐ ǌgƳ. Minotauriški ginklai atitinkamai yra didesni (atitinka
žmoniǐ dvirankius ginklus). Šaunamǐ ginklǐ naudoti nemơgsta dơl prastos stereo regos.
Svaidomi – durklai ir ietys. Vitalistai kaunasi kovos kǌjais. Svaido – akmenis ar degto
molio rutulius, kurie daro Max(JơP+30)ŽT. Žmonơs ar panašǌs humanoidai negali
vartoti minotauriškǐ ginklǐ – rankenos paprastai bǌna per storos jǐ plaštakoms.
Minotaurams taip pat neretai žmoniǐ durklǐ ir kardǐ rankenos bǌna per trumpos, todơl
jie pasirenka kotuotus ginklus (kirvius) arba kaunasi vơzdais. Šarvus dơvi Ƴvairius.
Naudoja skydus.

Išvaizda. Vid. ǌgis00 cm, vid. masơ 45 kg.
Miškavaikiai primena kresnus, labai vikrius
žmogiukus. Veidai putlǌs, primena žmoniǐ vaikǐ
veidus. Ausys smailios, barzdos beveik neauga.
Nagai kaip žmoniǐ.
Prigimþiǐ priedai: Jơ –5; Vi +5; Ža +5.
Apranga. Paprastai dơvi ramiǐ spalvǐ drabužius,
bet ypatingomis progomis pasipuošia spalvingai.
Biologiniai ypatumai. Maksimali gyvenimo
trukmơ – 30 m., vidutiniška – 60 m. Turi Ƴgimtą
žiemos miegą. Kai šalta, trǌksta maisto, gali
užmigti ir atsibusti kada panorơjĊs. Atsibunda
tiksliai panorơtu laiku, lyg turơtǐ galvoje
žadintuvą. Atsibunda ir nuo triukšmo, šviesos
plyksnio – tai vidutinio sunkumo veiksmas.
Gyvenamoji vietovơ. Miškuose ir miškingose
vietovơse. Gyvena ir netoli kitǐ rǌšiǐ gyvenvieþiǐ.
Miškuose. ýia jǐ gyvenvietơs jaukios, bet gerai
užmaskuotos. Pagrindinis bǌstas – rąstinơs
trobelơs. Pavieniai miškavaikiǐ šeimos ar
vienišiai dažnai Ƴsirengia bǌstus storǐ medžiǐ
drevơse. Atvirose vietovơse savo kaimelius
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apsodina krǌmais ir medžiais, kurie prižiǌrimi puikiai auga ir po keliolikos metǐ suauga Ƴ
dailią giraitĊ, kurios gilumoje slepiasi miškavaikiǐ sodybos.
Ginkluotơ. Atitinkanti ǌgƳ – durklai, trumpi lankai, tr.kalavijai, kirviai, svaidyklơs, akstys,
maži arbaletai. Nemơgsta bukǐ ginklǐ, nes jais sunku daryti didesnĊ žalą. Sunkiǐ šarvǐ
paprastai nenešioja, dažniausiai odinius.
Koviniai ypatumai. Nekaringi, jokiais ypatumais nepasižymi.
Karyba. Jei tenka kovoti, veda partizaninƳ karą, bet visada stengiasi sudaryti taiką.
Santvarka. Gyvena giminơmis. Verþiasi medžiokle, rinkimu, žvejyba nuo kranto.
Monogamija. Šeima visam gyvenimui. Labai retai skiriasi, o išsiskyrĊ tuoj vơl tuokiasi.
Šeimyninio gyvenimo paragavĊ miškavaikiai sơdi namuose ir niekur nesirodo. Pirklius ir
avantiǌristus miškavaikiai laiko nenormaliais.
Tarpgentiniai santykiai. Tarpusavyje sutaria puikiai, tarp genþiǐ vyksta aktyvi prekyba,
dažnos santuokos tarp atskirǐ giminiǐ atstovǐ.
Tarprǌšiniai santykiai. Garsơja kaip gerai sutariantys su visomis rǌšimis. Ypaþ gerai
sutaria su elfais.
Ekonomika. Nedidelơs miškavaikiǐ bendruomenơs paprastai paþios apsirǌpina maistu
ir drabužiais. Miškuose medžioja, bet pagrindinis maisto šaltinis – renkami miško grybai,
uogos, vaisiai, šaknys. Laukymơse augina topinambus, ropes, saulơgrąžas, kanapes,
dilgơles, linus. Džiungliǐ miškavaikiai augina manioką ir bananus, duonmedžius. Pajǌrio
miškavaikiai neretai renka maistą mǌšos zonoje, meškerioja nuo kranto. Miškavaikiai
garsơja puikiais pluoštiniais augalais, iš kuriǐ gamina tvirtas virves ir lynus. Taþiau
miškavaikiǐ suktos virvơs bǌna silpnokos, o stipriausias gamina kitos rǌšys, bet iš
miškavaikiǐ pluošto. Jǌriniǐ valstybiǐ galia paremta buriniais laivais, o šie – negali
apsieiti be virviǐ iš miškavaikiǐ užauginto pluošto. Garsơja nagingi miškavaikiǐ verpơjai,
mezgơjai, audơjai, pynơjai, siuvinơtojai, siuvơjai, drožơjai, šikšniai, kailiadirbiai. Taþiau
garsiausi miškavaikiǐ kulinarai. Tai vieninteliai meistrai, kuriuos galima aptikti žmoniǐ ir
kitǐ rǌšiǐ didikǐ rǌmuose.
Kultǌra. Mơgsta dainuoti. Jǐ dainos paprastos, bet melodingos. Neretai paplinta tarp
žmoniǐ ir net elfǐ. Mơgsta mƳsles, šaradas, galvosǌkius, kalambǌrus.
Kalba. Miškavaikiǐ. Dažnai moka bendrąją, elfǐ, gnomǐ kalbas.
Vardai. Vardą sudaro asmeninis ir giminơs vardai. Giminơje naudojami tik asmeniniai
vardai, o už jos ribǐ – abu vardai. Giminiǐ vardai – tai negyvosios gamtos reiškiniǐ
pavadinimai. Žinomos Aido, Aušros, Debesies, Geizerio, Kalno, Laukymơs, Miglos,
Raisto, Sǌkurio, Šešơlio, Šviesos, Vơjo, Vidudienio, Žiemos giminơs. Asmeniniai vardai
bǌna skambǌs, išraiškingi. Kuo skambesnis vardas tuo geriau, tơvai galvodami savo
vaikams vardus net rungtyniauja tarpusavyje, katras parinks skambesnƳ. Toli nuo
giminơs nukeliavĊ miškavaikiai gali vadintis tik giminơs vardu – tiesiog Šešơliu ar
Šviesa.
Polinkiai. Linksmi. Mơgsta jaukǐ kaimišką gyvenimą, kai pakanka šviežio skanaus
maisto. Mơgsta skaniai ir soþiai pavalgyti ir išgerti. Mơgstamiausi gơrimai – gira, alus,
midus. Stipresniǐ gơrimǐ negeria. Svetingi ir vaišingi.
Ʋgǌdžiai. Alebardos -5; Jojimas -0; Augalǐ išmanymas +0; Medžioklơ +5; Miškǐ
išmanymas +0; Pievǐ išmanymas +0; Žvejyba +5; Laipiojimas +5; Sơlinimas +5;
Slơpimasis +0; Pirmoji pagalba +5; Medienos išmanymas +0; Molio išmanymas +5;
Pluoštǐ išmanymas +0; Virviǐ išmanymas +5; Bi +5.

Ograi
Išvaizda. Vid. ǌgis 270 cm,
vid. masơ 200 kg. Figǌra kaip
žmogaus, bet pakumpusi,
rankos ilgos, krǌtinơ statinơs
formos.
Ausys
smailiais
galiukais. Oda blausi – nuo
juosvai rudos iki pilkšvai
geltonos. Retkarþiais pasitaiko
peleniškai violetiniǐ ogrǐ. Visa
oda, išskyrus delnus ir padus
apaugusi 3 –4 mm ilgio
tankiais plaukais. Plaukai
juodai mơlyni ar juodai žali.
Plaukai ilgi, riebaluoti, juodai
mơlyni ar juodai žali. Oda
nusơta tamsiais karpǐ pavidalo
iškilumais. Akys purpurinơs,
vyzdžiai balti. Burna plati,
smakras nuolaidus. Dantys ir
nagai arba oranžiniai, arba
juodi. Nagai plokšti, juodi.
Eisena nerangi.
Prigimþiǐ priedai: Jơ +5; Vi
–5; Pr –5; Sv +0; Ža –0; Me
–0.
Apranga. Paprastai dơvi
odinius ar kailinius drabužius.
Biologiniai ypatumai. Maksimali gyvenimo trukmơ – 200 m., vidutinơ – 40 m.
Padidintas odos šarvuotumas (Ša 0, ŽS 5). Imunitetas padidintas. Gerai plaukioja.
Tvermơ kvapams +20.
Gyvenamoji vietovơ. Visuose kraštuose. Neretai – urvuose.
Ginkluotơ. Ginklai paprastai mediniai, metaliniai reti, nes ograi metalurgija neužsiima.
Savo ginklus prižiǌri deramai. Dažniausi – kuokos, bardišiai, ietys, 2R kalavijai. Ogrǐ
ginklai atitinkamai yra didesni (atitinka žmoniǐ dvirankius ginklus). Specialiai kitǐ rasiǐ

jiems gaminami ginklai (dvirankis žmogui, vienarankis ogrui) ture ir didesnĊ žalą. Šarvai
dažniausiai kietos odos.
Koviniai ypatumai. Labai stiprǌs. Kitǐ bǌtybiǐ (dvorfǐ,orkǐ, žmoniǐ) dvirankius ginklus
naudoja kaip vienarankius.
Karyba. Kariauja nedidelơm gaujom, didesnius karinius vienetus gali sudaryti tik kokios
karalystơlơs karalius.
Santvarka. Pirmykštơ bendruomeninơ, kartais Ƴkuria pseudo karalystes, kur karaliumi
tampa stipriausias ir turtingiausias. Gyvena iš medžioklơs, grobia gyvulius.
Tarpgentiniai santykiai. Dơl turto neretai susimuša tarpusavyje.
Tarprǌšiniai santykiai. Gerai sutaria su troliais ir kai kuriais milžinais, su orkais. Dơl
turto neretai parsisamdo orkǐ gentims, gnoliǐ grupơms ar bet kam, kas daug moka.
Ekonomika. Prekyba beveik neužsiima, dažniausiai daiktus, kuriǐ patys negamina
gauna plơšikaudami.
Kultǌra. Primityvi, bǌdinga tapyba ant uolǐ. Garbina vieną dievą – Naikintoją.
Kalba. Ogrǐ. Dažniausiai taip pat moka orkǐ kalbą. Nemažai ogrǐ kalba troliǐ, gnoliǐ
bei akmenǐ milžinǐ kalbomis.
Vardai. Savotiški, dažnai panašǌs Ƴ orkǐ.
Polinkiai. ǋmaus bǌdo, lengvai užsiplieskia. Labai ơdrǌs, ơda nukautǐ priešǐ (ir
saviškiǐ) lavonus, neatsisako dvơselienos. Suơda nusenusius gentainius. Bijo ligǐ ir
savo dievo, kuris vadinamas Naikintoju. Mơgsta brangenybes.
Vertina kitǐ bǌtybiǐ (dvorfǐ, ypaþ orkǐ) pagamintus sunkius ar dvirankius ginklus.
Pasitaikius progai visuomet bandys tokƳ trofơjǐ gauti.
Ʋgǌdžiai. Jojimas -0; Varovas +5; Medžioklơ +5; Sunkumǐ kilnojimas +0; Sekimas -5;
Sekimas minioje -0; Sơlinimas -5; Slơpimasis -5; Tardymas +0; Dainavimas -0;
Oratorystơ -5; Arfa -0; Fleita -0; Gitara -0; Kanklơs -0; Liutnia -0; Smuikas -0;
Etiketo išmanymas -0; Fi +20; Bi +0; Psi +0.

Ogremagai
Išvaizda. Vid. ǌgis 300 cm.
Panašǌs Ƴ ogrus. Dantys itin
balti, tamsoje švyti. Turi gana
ilgas iltis. Akys rudos, vyzdys
baltas. Kaktos viduryje turi
gelsvą ragą. Oda šviesiai
žydra ar žalsva, kartais –
rusva.
Plaukai
tamsǌs:
žalsvǐjǐ – mơlyni, žydrǐjǐ –
žali, o rusvǐjǐ – geltoni.
Nagai – plokšti, smailiais
galais, juodi.
Prigimþiǐ priedai: Jơ +0; Vi
–5; In –5; Sv +0.
Apranga. Drabužiai austi,
ryškiǐ spalvǐ, dažnai –
siuvinơti. Raštai primena
rytietiškus.
Biologiniai
ypatumai.
Maksimali gyvenimo trukmơ –
220 m., vidutinơ – 80. Turi
labai puikią sutemǐ regą.
Ʋgimtas odos šarvuotumas
(Ša 5, ŽS 0). Turi kautyniǐ regeneraciją.
Ʋgimta magija. Ragas suaugusiems ogremagams suteikia daug Ƴgimtǐ kerǐ (kiekvienu
keru gali pasinaudoti  –2 kartus per dieną):
Ogremago skrydis – skrenda 2 valandas, iki 60 km/h greiþiu;
Nematomumas – kaip Mg;
Tamsintuvas – paliestą daiktą apsupa R3m tamsos zona (lyg naktƳ be žvaigždžiǐ ir
mơnulio), slơpimuisi AM+50, infraregai netrukdo;
Humanoidinơ kǌnamainystơ – gali pavirsti žmogumi ar kitokiu humanoidu, kurio ǌgis nuo
20 iki 360 cm;
Dujakǌnystơ – kǌnas gali Ƴgauti dujinƳ pavidalą;
Šalþio kǌgis (Fi ataka 35) – 30G kampu, 5 m; daro Max50ŽT;
Miegas (Psi ataka 20) – kaip Mn Miegas;
Gyvenamoji vietovơ. Nuošaliuose kraštuose, kur retai pasitaiko kitos protingos
bǌtybơs. Bǌstai – urvǐ salơs ar iš akmenǐ ir medienos surĊsti ir puikiai užmaskuoti
pastatai, primenantys fortus.
Ginkluotơ. Mơgsta rytietiško tipo ginklus. Ʋprasti – katanos, dao, kardai, alebardos,
ietys, tridanþiai, rimbai, Ƴvairǌs lankstǌs ginklai. Naudoja vidutinio dydžio odinius skydus.
Specialiai jǐ gaminami ginklai yra didesni už standartinius žmoniǐ ir panašiǐ humanoidǐ
ginklus. Kitǐ bǌtybiǐ (dvorfǐ,orkǐ, žmoniǐ) dvirankius ginklus gali naudoti kaip
vienarankius.
Koviniai ypatumai. Kirstynơse regeneruoja 5 GT/t. Nukirstos galǌnơs priaugs pridơtos.
Karyba. Plơšimais neužsiima. Pirmi niekada neužpuls, taþiau jei bus rimtǐ priežasþiǐ,
paskelbs karą oficialiai. Karinơs rikiuotơs labai tvarkingos, gerai ginkluotos. Kavalerijos
niekada nenaudoja. Mǌšyje visada panaudos Ƴgimtą magiją. Dơl to daugelis vengia su
jais kariauti. Kariuomenei visada vadovaus patyrusi ogremagơ.
Santvarka. Matriarchatas. Gyvena nedideliais klanais. Klaną sudaro 2 –0 šeimǐ.
Šeimos galva – ogremagơ, turinti  –2 vyrus. Labai saugo vaikus. Klanas bendrai turi 
–20 vergǐ. Retkarþiais ogremagai Ƴsikuria ogrǐ valstybơlơse.
Tarpgentiniai santykiai. Konfliktai tarp klanǐ pasitaiko retai, palaiko prekybinius ryšius,
kultǌrinius mainus.
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Tarprǌšiniai santykiai. Kontaktǐ su kitom rasơmis vengia, dažniau bendrauja tik su
ograis. Taþiau priešiškumo niekam nejauþia. Kartais vyksta mokytis kokios tai magijos
pas kitǐ rasiǐ kerơtojus.
Ekonomika. Su kitom rasơm beveik neprekiauja, viską gaminasi patys.
Kultǌra. PagrƳsta deivơs Motinos kultu, kuriai yra skiriama viena didelơ ir puikiai
išpuošta šventykla. Puikiai išsivystĊs menas, taþiau mažai kuo panašus Ƴ žmoniǐ ar elfǐ,
jis daugiau rytietiškas. Savo filosofijoje pabrơžia sielos, kaip visa ko pradą ir esmĊ,
reikšmĊ. Dažnai sielą net sudievina. Savitas ogremagǐ pasaulio supratimas – jis
susideda iš dangaus ir žemơs. Dangǐ sudaro trys sferos, o už paskutiniosios plyti
dangaus vandenynas. Pirmoji Žemơ (viršutinis pasaulis) apsuptas vandenyno, kurƳ
apjuosia dangaus pylimas. Ties dangaus pylimu prasideda ir baigiasi visos trys dangaus
sferos. Vakarinơje dangaus pylimo dalyje yra du saulơlydžio kalnai, o rytinơje – du
saulơtekio kalnai. Po Žemơs vandenynu yra antroji ir treþioji Žemơ (požemiǐ pasaulis).
Treþiojoje Žemơje yra Mirusiǐjǐ karalystơ, kurią sudaro devynios sienos ir rǌmai. Tarp
kitǐ rasiǐ ogremagǐ dirbiniai laikomi egzotiškais.
Kalba. Ogremagǐ. Dalis dar moka ogrǐ kalbą. Kalbǐ išmoksta nesunkiai.
Vardai. Labai ilgi, sunkiai Ƴsimenami ir painus, nes Ƴ vardą sudeda visǐ protơviǐ vardus
ar net titulus.
Polinkiai. Labai myli savo vaikus. Gerbia savo giminơs simbolius ir garbĊ. Bijo
užsitraukti nešlovĊ. Nuotykiǐ ieškotojais tampa ogremagai, kurie nori išmokti ypatingos
magijos ar surasti kokƳ ypatingą daiktą, bǌtiną klanui. Arba tremtiniai.
Ʋgǌdžiai. Jojimas -0; Sunkumǐ kilnojimas +0; Sekimas -5; Sekimas minioje -0;
Sơlinimas -5; Slơpimasis -5; Arfa -0; Fleita -0; Gitara -0; Kanklơs -0; Liutnia -0;
Smuikas -0; Raštingumas +5; Fi +20; Bi +5; Psi +20.

Orkai
Išvaizda. Vid. ǌgis 70 cm, vid.
masơ 70 kg. Žmogaus akimis
žiǌrint jie nedailǌs – nors veidai
kaip žmogaus, bet kažkuo primena
žvơries bruožus. Nosys plaþios,
akys mažos. Iltiniai dantys žymiai
ilgesni už kitus. Barzdos ir ǌsai
auga retai. Rankos raumeningos,
ilgos (siekia kelius). Kojos kiek
kreivos. Plaštakos ir pơdos
stambios. Oda grubi, ruda ar rusvai
žalsva,
dažnai
su
melsvu
atspindžiu.
Ryškǌs
kǌno
gyvaplaukiai. Nosis ir ausys gana
ryškiai rausvos. Galvos plaukai reti,
šiurkštǌs, tamsiai rudi arba juodi,
kartais su rusvomis sruogomis.
Prigimþiǐ priedai: Sv +5; Ža –5;
Me –5; Kl +5.
Apranga. Mơgsta rơksmingas ir
murzinas spalvas: kraujo ar rǌdžiǐ
raudonumo, garstyþiǐ geltonumo,
maurǐ žalumo, žaliai purpurinĊ,
juosvai rudą. Kiekviena gentis turi
savo heraldines spalvas, tad pagal
orko skydo simbolius ar drabužiǐ
kutus dažnai galima nustatyti, iš
kokios jis genties.
Biologiniai ypatumai. Sutemǐ
bǌtybơs, mơgsta prieblandą ir tamsą. Turi infraregą (30 m). Dienos šviesoje jauþiasi
nesmagiai. Aštri klausa. Orkai labai atsparǌs skausmui, turi ypatybĊ Atsparumą
skausmui (niekada nebǌna šoko po sužeidimo). Tvermơ skausmo atakoms +30. Stiprus
balsas. Orkiukai paprastai gimsta po du. Nơštumo trukmơ – kaip žmoniǐ. Nekantrǌs.
Polinkis Ƴ paranoją. Turi nuojautą naujoms ir ypatingoms požeminơms konstrukcijoms
bei mechaniniams spąstams – VM+20.
Gyvenamoji vietovơ. Dažniausiai orkǐ gyvenvietơs bǌna po žeme – natǌraliuose ar
paþiǐ iškastuose urvuose, grotuose. Gali gyventi ir žemơs paviršiuje (25% tikimybơ) –
žeminơse ar rąstinơse trobose. Giminơs gyvenvietĊ (tiek antžeminĊ, tiek požeminĊ)
sups griovys, pylimas, o jo viršuje bus tvirta dviguba vertikaliǐ rąstǐ siena, kurios viduje
bus pripilta žemơs. Gyvenvietơs aptvaras turơs  –4 sargybinius bokštus ir vienerius
vartus. Rimþiau Ƴsikǌrusios gyvenvietơs turi vieną kitą slaptą tunelƳ, vedantƳ iš
gyvenvietơs Ƴ kokią nuošalią vietelĊ.
Ginkluotơ. Ginkluotơ gana Ƴvairi. Dažniausiai naudoja savo gamybos sunkius kardus,
kalavijus, kirvius ir trumpas ietis. Mơgsta kovos spragilus. Nemơgsta ilgǐ ginklǐ, nes šie
trukdo požemiuose. Visi jǐ ginklai pagaminti gana grubiai, bet savo tvirtumu
nenusileidžia dvorfǐ ginklams. Šarvai dažniausiai odiniai, kietos odos ar kaustyti metalu,
reþiau grandininiai. Skydus požemiuose naudoja retai, dažniausiai – kautynơse žemơs
paviršiuje.
Koviniai ypatumai. Kadangi dienos šviesoje jauþiasi nejaukiai, todơl ryškiai švieþiant
saulei – jǐ AVM –5, taþiau tie, kurie gyvena žemơs paviršiuje ar dažnai ten bǌna,
pripranta prie šviesos ir šio nepatogumo nejauþia.
Giminơs ir gentys turi savo vơliavas. Kai orkǐ grupơ turi vơliavą, jǐ AM+0. Vơliavą labai
saugo ir mǌšio lauke paliks ją tik kritiniu atveju.
Karyba. Kadangi kariauja su visomis rasơmis, tai dažnai naudoja Ƴvairią taktiką,
labiausiai tinkanþią kovai su konkreþiu priešu. Taþiau ne tokiǐ išsivysþiusiǐ genþiǐ

kovos taktika gali bǌti gana padrika ir nelabai efektyvi. Antpuolius vykdo dažniausiai
prietemoje ar visiškai sutemus, kadangi tamsoje jauþiasi žymiai saugiau. Sunkiai sekasi
kariauti su dvorfais, kurie karyboje nenusileidžia orkams.
Santvarka. Gyvena šeimynomis, kurios jungiasi Ƴ gimines, o šios – Ƴ gentis. Šeimyną
sudaro iki 0 orkǐ ir iki 20 orkiǐ ( –2 lygio). Tokiai šeimynai (vidutiniškai 0 kovotojǐ)
vadovauja 3 –4 lygio karys ar pơdsekys. Šeimyna neretai turi vergǐ: 2 –3 humanoidus
vyrus ir apie 0 moterǐ. Tarp vergǐ neretai bǌna ir kitǐ genþiǐ orkǐ. GiminĊ sudaro iki
50 šeimynǐ (vidutiniškai 00 kovotojǐ). Giminơs vadu bǌna 8 –9 lygio karys, pơdsekys
ar net vitalistas ar magas. Gentyje bǌna iki 30 giminiǐ (vidutiniškai 000 kovotojǐ).
gentvadis bǌna  –3 lygio.
Kartais galima sutikti orkǐ gurguoles iš  –5 vežimǐ ir 0 –50 vergǐ nešikǐ, kurie
gabena atsargas ir grobƳ giminơs ar genties vadui ar duoklĊ galingesnei orkǐ giminei ar
genþiai. vežime gali bǌti turto už 0 –000 am, o vergo nešulyje – už 5 –30 am. Tokioje
vilkstinơje kiekvieną vežimą lydơs bent 0 orkǐ, tris vergus – vienas prižiǌrơtojas. Vadą
lydơs 0 –30 sargybiniǐ bǌrys.
Tarpgentiniai santykiai. Labai karingi. Tarpusavyje santykius aiškinasi tik jơga.
Gimines Ƴ gentis sujungia tik stiprǌs vadai. Silpnas gentis tiesiog nukariauja: vyrus
išžudo, o moteris parsigabena Ƴ savo gyvenvietes.
Tarprǌšiniai santykiai. Kitoms rasơms ypatingo priešiškumo nejauþia. Paprasþiausiai
jie kariauja su visais. Jei netoliese gyvens kitǐ rǌšiǐ humanoidai, orkai stengsis jơga
juos pavergti. Pvz., orkai dažnai pajungia goblinǐ gimines. Geresnius santykius palaiko
tik su gnoliais.
Elfus žudo kur tik pamatĊ. Neapykanta elfams susijusi su senoviniais religiniais kivirþais.
Vertina dvorfǐ ginklus, taþiau nelabai suvokia bereikalingą jǐ puošybą.
Ekonomika. Orkai puikǌs žemkasiai, geri kalnakasiai. Visus sau reikalingus daiktus
gaminasi patys. Prekyba beveik neužsiima. Kartais maino savo daiktus Ƴ maistą. Maistui
urvuose augina grybus, užsiima medžiokle. Taip pat daug maisto Ƴsigyja plơšdami.
Kartais žemơs paviršiuje turi savo pasơlius. Neretai iš gnoliǐ perka ar maino Ƴ metalo ir
akmens dirbinius vergus.
Kultǌra. Religijos (o civilizuotesniǐ – filosofijos) pagrƳstos Ƴsitikinimu, kad visata
priešiška orkams, todơl orkas turi griebti viską, ką gali. Vienintelơ vieta, kur orkai gali
jaustis daugmaž saugǌs – požemiai. Todơl orkai turi visuomet bǌti pasiruošĊ karui.
Senius, jei jie sulaukia senatvơs, paprastai nužudo (gerontocidas). Orkai tai laiko
pareiga. Tokios mirties kartais išvengia tik galingǐ šeimynǐ galvos ir kerơtojai, jei jie dar
gali mokyti jaunimą. Atjukinti berniukai auginami grupơmis, kuriose mokomi karo amato.
Priežiǌra tokiose grupơse žiauri. Gudresnieji vadai gerbia inžinierius ir meistrus
amatininkus – net belaisvius.Dauguma genþiǐ turi laikosi tik savǐ paproþiǐ. Negerbia nei
saviškiǐ, nei kitǐ humanoidǐ gyvybiǐ.
Kalba. Orkǐ. Daugelis genþiǐ lygiagreþiai kalba ir goblinǐ kalba. Nemaža dalis (~30%)
supranta ogrǐ ir hobgoblinǐ kalbas
Vardai. Neišraiškǌs, bet skambantys karingai. Dažnai vienos šeimynos ar giminơs nariǐ
vardai bǌna susijĊ su kokiu nors jiems svarbiu objektu ar jǐ grupe: grybais, mineralais,
vaistais (pvz: Ampicilinas).
Polinkiai. Mơgsta mơsišką maistą, vertina dar šiltą žalią mơsą, geria kraują. Šis
pomơgis irgi didina blogą orkǐ vardą. Nežiǌrint Ƴ visuotinai priimtą nuomonĊ, orkai
nevalgo protingǐ bǌtybiǐ. Jas valgo tik dideliu badmeþiu. Orkǐ gaujos kartais tuo
gąsdina vietinius gyventojus.
Žinomi karo giesmơmis. Taþiau orkǐ muziką vertina tik patys orkai, kitoms bǌtybơms ši
muzika – tiesiog kakofonija.
Ʋgǌdžiai. Kalnǐ išmanymas +0; Mineralǐ išmanymas +0; Požemiǐ išmanymas +20;
Tardymas +0; Oratorystơ -5; Chemija +5; Etiketo išmanymas -0; Ginklǐ gamyba +5;
Mechanika +5; Metalǐ išmanymas +5; Rǌdǐ išmanymas +0; Šarvǐ išmanymas +5; Bi
+0.

Urvažmogiai
Išvaizda.
Vid.
ǌgis 80 cm, vid.
masơ 90kg. Tai
kresni, stambiǐ
kaulǐ humanoidai,
taþiau
pagal
išvaizdą atrodo
neaukšti,
nes
vaikšto smarkiai
susikǌprinĊ.
Veidai panašǌs Ƴ
neandertalieþiǐ,
su ryškiais akiǐ
voleliais.
Akys
rudos. Oda tamsi,
rusvai
pilka,
apaugusi
labai
tankiais trumpais tos paþios spalvos gyvaplaukiais.
Prigimþiǐ priedai: Jơ +0, Pr –5; In +5; Sv +5; Ža –5; Me –0.
Apranga. Dažniausiai rengiasi kailiais ir odomis. Reþiau dơvi iš plaušǐ pintus, kartais –
grubiai austus nedažytus drabužius.
Biologiniai ypatumai. Vidutinơ gyvenimo trukmơ 60 m.
Kas dešimtas urvažmogis bǌna didysis urvažmogis (J5L). Didžiǐjǐ ǌgis bǌna apie 3m,
svoris – apie 240 kg. Tokio “išsigimơlio” JơP+5. Didieji urvažmogiai visada vyrai, jie
nevaisingi ir niekada neturi palikuoniǐ. Turi infraregą 5 m, o didieji – 0 m.
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Ʋgimta magija. Kiekvienas urvažmogis turi vieną Ƴgimtą bazinƳ Fi ar Bi kerą, kurƳ gali
panaudoti  –2 kartus per dieną.
Gyvenamoji vietovơ. Gyvena vidutinơs juostos ar šiltesniǐ kraštǐ kalnuotose vietovơse,
natǌraliuose urvuose. Šiltu metǐ laiku gali gyventi palapinơse iš kailiǐ, lapuotǐ šakǐ ar
žievơs.
Ginkluotơ. Ietys ar akstys akmeniniais antgaliais, akmeniniai kirvukai, akmeniniai kovos
kǌjai ir buožơs, kuokos, kartys, svaidyklơs, bumerangai. Kitokie ginklai bǌna tik
trofơjiniai. Nešaudo lankais ar arbaletais. Didesnius ginklus, jei pakanka jơgos, gali
naudoti kaip vienarankius.
Koviniai ypatumai. Urvažmogiai pakankami stiprǌs, jǐ naudojamǐ ginklǐ žala dơl
didesnơs jǐ jơgos daro daugiau žalos. Taþiau dơl prastos kokybơs urvažmogiǐ
pagamintǐ ginklǐ daroma žala bǌna šiek tiek mažesnơ (5–0 ŽT). Užpultą urvažmogiǐ
stovyklą gina ir jǐ auginami gyvǌnai.
Karyba. Neagresyvǌs, kitǐ humanoidǐ nepuldinơja. Gindamiesi gali atakuoti iš pasalǐ.
Santvarka. Pirmykštơ bendruomeninơ. Gyvena giminơmis, kurios kartais jungiasi Ƴ
gentis.
Tarpgentiniai santykiai. Gentys viena kitos atžvilgiu neutralios.
Tarprǌšiniai santykiai. Santykiai su visomis rasơmis neutralǌs. Tik nelabai mơgsta
senuosius goblinus, koboldus ir ypaþ – ogrus.
Ekonomika. Užsiima medžiokle, žvejyba ir rinkimu. Gamyba tokia, kiek siekia jǐ buitis.
Kultǌra. Ji pasireiškia piešiniais ant sienǐ, gamtos garbinimu bei vitalistǐ menkomis
žiniomis.
Kalba. Urvažmogiǐ garsinơ kalba labai primityvi, bet jǐ kalboje labai svarbǌs rankǐ
gestai ir viso kǌno judesiai. 30% moka bendrąją, 30% – dvorfǐ, 30% – gnomǐ kalbas,
taþiau šiomis kalbomis dažniausiai kalba sunkiai ir lơtai.
Vardai. Nơra žinomi.
Polinkiai. Mơgsta auginti baltuosius bešnius, vilkus, didžiuosius šikšnius, šunis, varnas.
Gyvǌnǐ auginimui labai gabǌs. Turi neblogus gyvǌnǐ išmanymo bei dresǌros Ƴgǌdžius.
Ʋgǌdžiai. Arbaletas -20; Lankas -0; Gyvǐ bǌtybiǐ išmanymas +0; Gyvuliǐ priežiǌra
+0; Dresǌra +0; Jojimas -0; Kalnǐ išmanymas +0; Medžioklơ +0; Požemiǐ
išmanymas +20; Sunkumǐ kilnojimas +5; Sơlinimas +5; Slơpimasis +5; Dainavimas -0;
Oratorystơ -0; Arfa -0; Fleita -0; Gitara -0; Kanklơs -0; Liutnia -0; Smuikas -0;
Etiketo išmanymas -5; Kaulo išmanymas +0; Molio išmanymas +5; Rǌdǐ išmanymas
+0; Fi +5; Bi +5.

Vabalokiai
Išvaizda. Vid. ǌgis 20 cm. Tai stambi
goblinǐ rǌšis. Veidinơ galvos dalis atsikišusi,
primena trumpą snukƳ. Ausys smailios.
Dantys aštrǌs, iltys didokos. Oda ruda,
apaugusi trumpais tankiais prigludusiais
plaukais. Plaukai nuo gelsvos iki geltonai
rudos spalvos, bet dažniausiai blausiai
geltoni. Akys žalsvos, vyzdžiai tamsiai
raudoni. Tarpuakis labai platus, todơl labai
gera stereo rega (taikliai šaudo ir svaido).
Nagai rudi, aštrǌs. Atrodo nerangǌs, eisena
krypuojanti.
Prigimþiǐ priedai: Jơ +5; Vi +0; Pr –0; Kl
+5.
Apranga. Nepasižymi švara, jǐ dơvimi
drabužiai ir kailiai paprastai purvini, nuskurĊ.
Biologiniai ypatumai. Vid. gyvenimo trukmơ
70 m. Infrarega 20 m. Vienodai gerai mato ir
šviesoje, ir prieblandoje. Puiki klausa. Gerai
sơlina (VM+20). Geras imunitetas, iš skonio
ar pagal kvapą atpažƳsta nuodingus augalus,
užnuodytą maistą.
Gyvenamoji vietovơ. Gyvena ten pat, kur ir
goblinai. Bǌstai bǌna tiek antžeminiai, tiek
požeminiai.
Ginkluotơ. Ginklai patys Ƴvairiausi, savos gamybos mediniai ar trofơjiniai. Taþiau
mơgsta sunkesnius ginklus. Naudoja savos gamybos specifinius lankus, kuriǐ šaudymo
atstumai ,5 karto didesni nei paprastǐ ilgǐ lankǐ. Dơvi odinius ar grandinius šarvus. Tik
vadai – žvyninius.
Koviniai ypatumai. Turi Ƴgimtą žvơriagalvystĊ: per kautynes Ƴgauna siaubą keliantƳ
Ƴniršusio lokio snukƳ. Kirstyniǐ metu nepasisekus priešininko VaB, vabalokio AM+0,
priešininko AM–0. Dažnai svaidymui tinkamǐ ginklǐ (ieþiǐ, R kirviǐ, buožiǐ, k.kǌjǐ)
nešiojasi po kelis, nes mơgsta juos svaidyti. Svaidymo atstumai ,5 karto didesni. Gerai
išmano kautynes be ginklo, nes nuo pat vaikystơs treniruojasi eidami imþiǐ ir šiaip
mušdamiesi tarpusavyje. Patelơs ir jaunikliai kaunasi tik gindami savo gyvybĊ.
Karyba. LinkĊ atakuoti iš pasalǐ, pirmiausia – svaidomais ar šaunamaisiais ginklais. Jei
priešininkas aiškiai stipresnis – atsitraukia.
Santvarka. Pirmykštơ bendruomenơ santvarka, vyrauja jơgos kodeksas. Gyvena
nedidelơmis grupơmis, kurios budriai saugo savo teritoriją. Moterys grupơse engiamos,
todơl nemaža dalis nuotykiǐ ieškanþiǐ vabalokiǐ – moterys. PaplitĊ vergai, kuriǐ didelơ
dalis – kitǐ rasiǐ atstovai.
Tarpgentiniai santykiai. Atskiros gentys priešiškos viena kitai. Kitǐ grupiǐ vabalokiams
savo teritorijon leidžia Ƴeiti tik iš anksto susitarus.
Tarprǌšiniai santykiai. Santykiǐ su kitomis rasơmis nepalaiko. Kartais bendrauja su
goblinais, nes tai vienintelơ rasơ, kurios kalbą jie moka ir kuri panaši Ƴ juos. Ʋ jǐ teritoriją

Ƴơjusius kitus humanoidus patyko ir užpuola, ypaþ jei tie silpnesni. Kartais surengia
vergǐ medžiokles.
Ekonomika. Gyvena iš medžioklơs ir rinkimo. Žemơs ǌkiu neužsiima. Taip pat maisto
gauna iš plơšikavimo. Gamina tik buityje naudojamus daiktus iš medžio, surinkto
augalinio pluošto ar odos. Metalą moka apdirbti tik kai kurios grupuotơs, ir tai labai
prastai. Todơl metalinius Ƴrankius ir ginklus dažniausiai gauna iš goblinǐ, išmainydami Ƴ
atliekamą turtą. Taip pat dalis metaliniǐ daiktǐ ir ginklǐ – trofơjiniai. Todơl juos labai
saugo. Kartais parduoda vergus, jei atsiranda kam.
Kultǌra. Kiekviena grupuotơ turi savo prietarus, kalendorines šventes.Tiki Ƴvairiomis
gerosiomis ir piktosiomis dvasiomis, todơl jǐ tarpe paplitĊs šamanizmas. Kai kurie turi
savo totemus. DidelĊ Ƴtaką
gyvenimui turi gamtos reiškiniai.
Kalba. Vabalokiǐ (daug gestǐ,
gomuriniǐ garsǐ, šnarpštimo).
5% moka bendrąją, 50% –
goblinǐ kalbas. Net kalbơdami
kitomis
kalbomis
daug
gestikuliuoja.
Vardai. Šiek tiek panašǌs Ƴ
goblinǐ. Juose daug dusliǐ,
šnypšþianþiǐ garsǐ.
Polinkiai. LinkĊ misti gyvuliniu
maistu – pradedant žiurkơmis ir
baigiant humanoidais. Dalis
vienišǐ vabalokiǐ – tie, kurie
negali pakĊsti, kai valgomos
protingos
bǌtybơs.
Mơgsta
alkoholinius gơrimus – vyną,
stiprǐ alǐ. Labai vertina retai
gaunamą degtinĊ. Alkoholiui (kaip
ir daugeliui nuodǐ) atsparǌs – pasigeria negreit, bet greitai išsiblaivo. Labai užsispyrĊ,
sunkiai sukalbami. Godǌs. Mơgsta blizganþius (ir brangius) daiktus. Visur ieško bloga ir
gera lemianþiǐ ženklǐ. Bijo natǌraliǐ žaibǐ ir griaustinio.
Ʋgǌdžiai. Ranka +0; Koja +0; Imtis +0; Peiliai/ Durklai Sv* -5; Kirviai/ Buožơs Sv*
+0; Ietys Sv* +0; Bolos +5; Svaidyklơ +5; Jojimas -5; Varovas -5; Medžioklơ +0;
Miškǐ išmanymas +5; Žvejyba +5; Sekimas +0; Sekimas minioje -5; Sơlinimas +0;
Gydymas +0; Dainavimas -5; Eiliavimas/ Poezija -5; Kaligrafija -5; Proza -0;
Oratorystơ -5; Tapyba/ Piešimas -5; Arfa -0; Fleita -0; Gitara -0; Kanklơs -0; Liutnia
-0; Smuikas -0; Etiketo išmanymas -5; Maisto išmanymas +0; Fi +5; Psi +5.

Žmonơs
Išvaizda. Vid. ǌgis 70 cm. Normalǌs žmoniǐ rasơs atstovai.
Prigimþiǐ priedai: nơra.
Apranga. Labai Ƴvairi. Priklausomai nuo statuso bei socialinơs padơties apranga gali
labai Ƴvairuoti.
Biologiniai ypatumai. Vid. gyvenimo trukmơ 70 m.
Gyvenamoji vietovơ. . Ʋvairi. Gyvena nuo klanuotǐ Šiaurơs rajonǐ iki Pietǐ dykumǐ.
Ginkluotơ. Ginklai patys Ƴvairiausi. Labai vertina dvorfǐ gamybos ginklus.
Koviniai ypatumai. Specialiǐ koviniǐ ypatybiǐ nơra, sugeba kautis labai Ƴvairia. Ta
priklauso nuo apmokymo, religiniǐ bei socialiniǐ faktoriǐ. Reikalui esant drąsiai gali
kautis su Ƴvairiomis rasơmis ar tarpusavyje.
Karyba. Reguliarioji kariuomenơ yra. Dažnai naudoja Ƴvairius karybos bǌdus, perimtus
iš kitǐ rasiǐ. Ʋvairǌs kariniai veiksmai labai priklauso nuo situacijos, siekiamǐ tikslǐ ir
pan. Reikalui esant naudoja pasalas, Ƴvairius spąstus. Reguliarioji kariuomenơ bǌna
sudaryta iš kviestiniǐ kariǐ bei Ƴvairiǐ samdiniǐ. Esant galimybơms samdo kitǐ rasiǐ
atstovus.
Santvarka. Priklausomai nuo geografinơs padơties bei socialiniǐ santykiǐ, gali
egzistuoti Ƴvairios valstybơs, nuo paremtǐ pirmykšþiais santykiais iki tikrǐ imperijǐ.
Tarpgentiniai santykiai. Priklausomai nuo valstybingumo lygio, santykiai gali bǌti
grindžiami tiek natǌriniais mainais, tiek tiesiog karine padơtimi. Dažnai skirtingos
valstybơs kivirþijasi ir kariauja tarpusavyje, Ƴ pagalbą pasitelkdamos kitas rases.
Tarprǌšiniai santykiai. Ʋvairǌs. Dažniausiai grindžiami asmenine nauda. Dažnai samdo
skirtingǐ rasiǐ karinius bǌrius Ƴvairioms užduotims atlikti.
Ekonomika. Ʋvairi. Svarbiausi ekonomikos centrai – feodalǐ pilys ar tvirtovơs. Dažnai
prie jǐ netoliese glaudžiasi Ƴvairǌs amatininkǐ centrai bei žemdirbiai. Ekonomikos centrai
dažnai glaudžiai susijĊ su kultǌros centrais. Dalis kultǌros centrǐ bǌna perimti ar
užgrobti iš kitǐ rasiǐ atstovǐ.
Kultǌra. Kultǌros , kaip ir ekonomikos centrais lieka feodalǐ pilys ar tvirtovơs, kuriose
neretai lankosi ar nuolatos gyvena Ƴvairǌs dailininkai, kerơtojai ir pan. Kai kur pasitaiko
stipriǐ kultǌros centrǐ toli nuo kitǐ žmoniǐ gyvenamǐ vietǐ, kurie dažniausiai bǌna toli
kalnuose, Ƴvairǌs vienuolynai, magǐ ar kitǐ kerơtojǐ centrai. Tokiais atvejais glaudǌs
ryšiai yra palaikomi su kitomis rasơmis, vyksta kultǌriniai mainai.
Kalba. Egzistuoja daugybơ skirtingǐ kalbǐ bei tarmiǐ, taþiau labiausiai paplitusi
bendrinơ kalba, kurią laisvai galima naudoti bet kurioje didesnơje žmoniǐ gyvenvietơje.
Labai retai kai kurie žmonơs nesupranta šios kalbos.
Vardai. Ʋvairǌs, priklausomai nuo religijos, santvarkos ir pan. Kartais naudoja patikusius
kitǐ rasiǐ naudojamus vardus, lengvai integruodami juos Ƴ savo kalbas.
Polinkiai. Labai skirtingi.
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Rasiǐ Prigimþiǐ Priedai
Kiekvienai rasei yra bǌdingi skirtingi Rasiniai Prigimþiǐ Priedai, kurie apibǌdina
padidintas ar sumažintas Prigimties Vertes. Prie rasơs Prigimties Didžiojo Priedo yra
pridedama lentelơje nurodyta vertơ (Rasinis Prigimties Priedas), o pati Prigimties Vertơ
yra padauginama iš Rasinio Daugiklio, atitinkanþio RasinƳ Prigimties Priedą. Prigimties
Mažasis Priedas gaunamas DidƳjƳ Prigimties Priedą dalinant iš 5.
RasiǑ prigimÿiǑ priedai
Rǌšis
Pr.L Jơ Vi Pr In Va Sv Ža Me Kl Re
Driežažmogis 3 +5 –0 –5
+5 +5
Dvorfas

+5
+5 –5 +5
Elfas

+0
+5
+5 +5 +5 +5
Gnolis
2/ +5
–5
+5 –5 –5
Gnomas

–5
+5 +5
+5
Goblinas

–5 +5 –5
–5
–5
Koboldas

–5 +5
–5
–5
Minotauras
3 +0
–5 –5 +5 +0
–0
-5
Miškavaikis

–5 +5
+5
Ogremagas
5 +0 –5
–5
+0
Ogras
3 +5 –5 –5
+0 –0 –0
Orkas

+5 –5 –5 +5
Urvažmogis
2 +0
–5 +5
+5 –5 –0
Vabalokis
3/2 +5 +0 –0
+5
Žmogus


Uo

+5
+5

Humanoidǐ statistika
Žemiau pateikiamos skirtingǐ rasiǐ išvaizdos statistiniai rodikliai, kurie žaidơjui leidžia
orientuotis, veikơju kuriant norimos rasơs atstovą.
RasƢ

Vid.
Ǎgis
(cm)

ǌgio
nuokr.

Mot.
Ǎgis

Drž
Dvr
Elf
Gnl
Gnm
Gbl
Kbl
Mnt
Mšk
Ogr
Ogm
Ork
Urv
Vbl
Žmg

80
30
70
220
95
30
0
240
00
270
300
60
80
200
70

0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
5
0
0
0

–0
–0
–0
–0
–0
–5
–5
–0
–0
–0
–20
–5
–5
–0
–5

RasiǑ statistika
MasƢ
MoterǑ
(kg)
masƢ
ǌgis –90
ǌgis –65
ǌgis –0
(ǌgis+20)/3
ǌgis –50
(ǌgis –0)/3
(ǌgis+0)/4
ǌgis –20
ǌgis/2 –5
ǌgis –90
ǌgis –80
ǌgis –90
ǌgis –90
ǌgis –90
ǌgis –00

Vid.
Vid.
Vid.
bran.
nyk.
gyv.
amžius amžius trukmƢ

–0
–0
–0
90%
–0
–2 kg
–2 kg
–30 kg
–0
–20 kg
–5 kg
–0 kg
–5kg
–/7
–5 kg

7
25
30
9
20
5
4
2
5
7
22
2
5
3
20

55
5
200
26
70
30
50
75
50
45
80
35
40
33
42

20m
200m
400m
50m
200m
50m
5m
200m
65m
0m
95m
50m
60m
75m
65m

Rasiǐ tvermiǐ priedai
Kadangi kiekviena rasơ yra savita, turi savitas ypatybes, savybes ir priedus, todơl
kiekvienos jǐ skiriasi ir tvermơs. Žemiau pateikiami kiekvienos rasơs tvermiǐ priedai,
kuriǐ vertơ yra pridedama prie tvermơs vertơs, nustatytos pagal pasirinktą profesiją.
Žinoma, priklausomai nuo Ƴvairiǐ aplinkybiǐ ir scenarijaus, ŽM šiuos priedus gali keisti.
Rasiǐ tvermiǐ priedai
Drž Dvr Elf Gnl Gnm Gbl Kbl Mnt Mšk Ogr
Fi +5 +5 +0 +5
-5 +20
+20
Bi +0
+0 +5 +5
-5 +5 +5 +0
Psi +20
+0
+5 -5 -5 +20
+0

Ogm Ork Urv Vbl Žmg
+20
+5 +5
+5 +0 +5
+20
+5

Kiti rasiǐ priedai
Rasơ
Driežažmogiai
Dvorfai
Elfai
Gnoliai
Gnomai
Goblinai
Koboldai
Minotaurai
Miškavaikiai
Ograi
Ogremagai
Orkai
Urvažmogiai
Vabalokiai
Žmonơs

Kiti rasiǐ priedai
Šarvǐ masơs koef.

Greiþio koef.

.5

0.9
.3
0.8
0.8
0.7
2.2
0.8
2.
2.4
.
.2
.5


.
0.9

.
0.7
0.9
0.8
.2
0.8
.3
.3


.


Rasiniai prigimties priedai (viršutinơ eilutơ) ir daugikliai (apatinơ eilutơ)
d00
5
6
7
8
9
20
2
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5
52
53
54
55
56
57
58
59
59
60
6
62
63
64
65
66
67
68
69
70
7
72
73
74
75
76
77
78
79
80
8
82
83
84
85
86
87
88
89
90
9
92
93
94
95
96
97
98
99
00

–0
0.6
9
0
0


2
3
3
4
4
5
6
6
7
7
8
9
9
20
20
2
22
22
23
23
24
25
25
26
26
27
28
28
29
29
30
3
3
32
32
33
34
34
35
35
35
36
37
37
38
38
39
40
40
4
4
42
43
43
44
44
45
46
46
47
47
48
49
49
50
50
5
52
52
53
53
54
55
55
56
56
57
58
58
59
59
60

–5
0.8
2
3
4
4
5
6
7
8
8
9
20
2
22
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
30
3
32
33
34
34
35
36
37
38
38
39
40
4
42
42
43
44
45
46
46
47
47
48
49
50
50
5
52
53
54
54
55
56
57
58
58
59
60
6
62
62
63
64
65
66
66
67
68
69
70
70
7
72
73
74
74
75
76
77
78
78
79
80

+5
.2
8
9
20
22
23
24
25
26
28
29
30
3
32
34
35
36
37
38
40
4
42
43
44
46
47
48
49
50
52
53
54
55
56
58
59
60
6
62
64
65
66
67
68
70
7
7
72
73
74
76
77
78
79
80
82
83
84
85
86
88
89
90
9
92
94
95
96
97
98
00
0
02
03
04
06
07
08
09
0
2
3
4
5
6
8
9
20

+0
.5
23
24
26
27
29
30
32
33
35
36
38
39
4
42
44
45
47
48
50
5
53
54
56
57
59
60
62
63
65
66
68
69
7
72
74
75
77
78
80
8
83
84
86
87
89
89
90
92
93
95
96
98
99
0
02
04
05
07
08
0

3
4
6
7
9
20
22
23
25
26
28
29
3
32
34
35
37
38
40
4
43
44
46
47
49
50

+5
2
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
00
02
04
06
08
0
2
4
6
8
8
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
200

+20
2.5
38
40
43
45
48
50
53
55
58
60
63
65
68
70
73
75
78
80
83
85
88
90
93
95
98
00
03
05
08
0
3
5
8
20
23
25
28
30
33
35
38
40
43
45
48
48
50
53
55
58
60
63
65
68
70
73
75
78
80
83
85
88
90
93
95
98
200
203
205
208
20
23
25
28
220
223
225
228
230
233
235
238
240
243
245
248
250
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3.5
53
56
60
63
67
70
74
77
8
84
88
9
95
98
02
05
09
2
6
9
23
26
30
33
37
40
44
47
5
54
58
6
65
68
72
75
79
82
86
89
93
96
200
203
207
207
20
24
27
22
224
228
23
235
238
242
245
249
252
256
259
263
266
270
273
277
280
284
287
29
294
298
30
305
308
32
35
39
322
326
329
333
336
340
343
347
350
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Šarvǐ masơ priklauso nuo asmens dydžio bei jo kǌno sudơjimo. Bendram naudojimui
pateikiama sekanti lentelơ, nurodanti šarvǐ masơs koeficientus.

AMUNICIJA
Šarvai
Daugeliu atveju šarvai Kariǐ&Magǐ pasaulyje yra labai svarbǌs. Jie saugo jǌsǐ veikơją
nuo priešininkǐ atakǐ, mažina sužeidimo tikimybĊ. Taþiau šarvai (ypaþ sunkǌs) daro
veikơją mažiau paslankǐ.
Šarvai turi dvejopą gynybą: Pasyvią – šarvuotumą (Ša), kuomet šarvǐ gynybinis
priedas yra pridedamas prie gynybos; Aktyvią - žalos slenkstƳ (ŠŽS), kuris mažina
sužeidimą jei vis dơlto priešininko ataka buvo sơkminga. Bet kokiu atveju, kuo šios
vertơs yra didesnơs, tuo geriau.
Šarvǐ yra Ƴvairiǐ tipǐ bei rǌšiǐ. Prie kiekvieno jǐ yra pateikiama sekanti informacija:
Šarvǐ tipas – šarvǐ apibǌdinimas, pavadinimas bei naudojimas.
Šarvuotumas (Ša) – vertơ, kuri yra pridedama prie veikơjo pasyvios gynybos.
Šarvǐ žalos slenkstis (ŠŽS) – parodo šarvǐ absorbuojamos žalos lygƳ, kuris yra
atimamas iš žalos metimo pataikymo atveju. Kitaip tariant tokią žalą reikia
padaryti,norint prakirsti ar kitaip pramušti šarvus.
Šarvǐ gajumas (ŠGT) – parodo kiek žalos taškǐ gali patirti šarvai prieš tapdami
draiskalais.
Masơ – nurodyta šarvǐ masơ kg.
Kaina – sąlyginơ kaina Kariǐ&Magǐ pasaulyje, nurodyta aukso monetomis (am).

Ša

ŠŽS

Minkštos odos (MO)
Kietos odos (KO)
Grand.maršk. (GR)
Žvyniniai* (ŽV)
Plokštiniai* (PL)
Vientisi** (VT)

0
5
0
5
5
20

5
0
25/5
30
35
40

Minkštos odos
Kietos odos
Grand.rankovơs
Plokštiniai

0
5
0
5

Minkštos odos
Kietos odos
Grand.rankovơs
Plokštiniai

0
5
0
5

Minkštos odos
Kietos odos
Grand.rankovơs
Plokštiniai

0
5
0
5

Minkštos odos
Kietos odos
Grand.rankovơs
Plokštiniai

0
5
0
5

MO kepurơ
KO atviras
KO atviras
KO atviras
KO pusiau uždaras
KO pusiau uždaras
KO uždaras***
Metalinis atviras
Metalinis atviras
Metalinis atviras
Metal. pusiau uždaras
Metal. pusiau uždaras
Vientisas***

0
5
5
5
0
0
0
5
5
5
20
20
20

Trumpi KO
Ilgi KO
Kaustyti
Metaliniai

0
0
5
5

ŠGT MasƢ

Kirasos
50
2
00
3,5
250 9,75
450

500 2,25
600
5
Antdilbiai
5
50
0,5
0
80
0,75
25/5 50

30
200 ,25
Antžąsþiai
5
50
0,75
0
80

25/5 50 ,25
30
200
,5
Antblauzdžiai
5
50
0,5
0
80
0,75
25/5 50

30
200 ,25
Antšlauniai
5
50

0
80
,25
25/5 50
2
30
200
2,5
Šalmai
5
50
0,5
0
80
0,75
0
80

5
80
,2
20
00
,5
20
00
2
20
20
2,5
30
80 ,25
30
200
,5
30
200
,7
40
250
,9
40
250
2,2
40
300
2,5
Batai
5
50
,25
5
00
,5
0
50
2
30
200 2,25

Koeficientas
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

,
,2
,3
,4

KǍno masƢ Koeficientas. KǍno masƢ Koeficientas.
35
,5
300
2,5
50
,6
320
2,6
65
,7
340
2,7
80
,8
360
2,8
95
,9
380
2,9
20
2
400
3,
225
2,
420
3,2
240
2,2
440
3,3
260
2,3
460
3,4
280
2,4
480
3,5

Pastaba: pastarasis koeficientas gali bǌti naudojamas ir nustatant didesniǐ šarvǐ
kainas.

0,5
0,75
,5
2

Šarvǐ gajumas
Kiekvienas šarvǐ tipas turi jam bǌdingą žalos slenkstƳ (ŠŽS). Ši vertơ parodo, kokƳ
atakos žalos taškǐ kiekƳ absorbuoja šarvai, prieš sužeidžiant jǐ naudotoją. Taþiau
kaip ir kiekvienas daiktas, šarvai kautyniǐ metu dơvisi ir po kiek laiko praranda savo
funkcijas. Tam Ƴvertinti yra naudojamas Šarvǐ gajumas (ŠGT).
Šarvǐ gajumas priklauso nuo medžiagos iš kurios jie yra pagaminti bei jǐ gynybinio
priedo. ŠGT vertơs yra nurodomos lentelơje Šarvai (žiǌr. psl. 26). Pvz. grandiniǐ
šarvǐ ŠŽS yra 250 GT. Šarvǐ žala skaiþiuojama kiekvienai detalei atskirai.
Po kiekvienos sơkmingos atakos yra tikrinama, kiek žalos taškǐ buvo padaryta. Iš šio
skaiþiaus yra atimama šarvǐ ŠŽS. Kitaip tariant atimama ta žalos dalis, kurią “sugơrơ”
šarvai. Taþiau kiekviena tokia šarvǐ patirta žala gadina šarvus ir atitinkamai iš šarvǐ
ŠGT yra atimama patirta žala.
Šarvams ar jǐ detalei patyrus pusĊ tiek žalos, kiek yra jǐ ŠGT, jǐ gynybinis priedas
Ša ir atsparumas žalai ŠŽS krenta per pusĊ. Šarvams praradus visą gajumą iš jǐ
tiesiog lieka draiskanos, jie pilnai sugadinami ir jie nebeatlieka jokios gynybinơs
funkcijos.
Pastaba: odiniams ar grandininiams šarvams nơra skaiþiuojama žala nuo smǌgio buku
ginklu. Jie patiria žalą tik nuo dǌrio ar kirþio. Kiti šarvǐ tipai patiria žalą nuo bet kokios
atakos. Taisant šarvus jǐ ŠGT yra atstatomas pilnai ar dalinai.

0,75

,75
2,25

YŽ šarvams
Jei asmuo, dơvintis šarvus, patiria:
kirþio YŽ, tuomet šarvai papildomai patiria dvigubai daugiau ŽT nei sužeistasis;
dǌrio ar smǌgio YŽ, tuomet šarvai papildomai patiria tiek ŽT kiek ir nukentơjusysis.

Šarvai
ŠarvǑ tipas

Šarvǐ masơs koeficientai
KǍno masƢ
25
35
45
55
65
75
85
95
05
20

Kaina
(am)
2,5
7
22
30
35
45

Pastabos
Su rankovơm ar be jǐ
Su rankovơm ar be jǐ
Su rankovơm ar be jǐ
Su rankovơm ar be jǐ

0,5
0,75
,5
2

2
4
5
0,5

,25
,5
3
3,5
5
2
3
3,5
6
7
0

Kaklas ir veidas neapsaug.
Kaklas ir veidas neapsaug.
Su KO apykakle
Su KO apykakle ir antnosiu
Kaklas neapsaugotas
Su odine apykakle
Su odine apykakle
Kaklas ir veidas neapsaug.
Kaklas neapsaugotas
Su antnosiu
Kaklas neapsaugotas
Su antnosiu ir gr. apykakle

0,5
0,75
2,5
5

* AM-5 dơl judesiǐ suvaržymo;
**AM-0 dơl judesiǐ suvaržymo;
*** AM-0 dơl matomumo sumažơjimo, Juslơs –30;
ŠŽS. Pirmas skaiþius – ŽS nuo kirþio/ smǌgio, antrasis – nuo dǌrio. Jei nurodytas vienas
skaiþius, tai ŽS nuo kirþio ir dǌrio nesiskiria.

Kariai&Magai

26

Skydas

GINKLUOTơ

Artimose kautynơse skydas yra labai svarbus, kadangi jis gali saugoti tiek pasyviai, tiek
aktyviai. Šiais atvejais skydas mažina patirtą žalą ar duoda Skydo saugos (SkS)
priedus.
Pasyviai skydas gina ne padidindamas jƳ naudojanþiojo asmens gynybą, bet
sugerdamas tą žalą, kuri galơtǐ tekti skydo dengiamai kǌno vietai (tai gali bǌti dilbis,
žastas ar nugara).
Pvz.: karys Ibrahlimas, pasikabinĊs savo medinƳ skydą ant nugaros, keliavo mišku, kai
staiga iš už nugaros išgirdo strơlơs zvimbesƳ, taþiau išsisukti ar net pasitraukti
nebespơjo. Pasirodo, kad iš krǌmǐ jƳ lanku nušauti bandơ elfǐ žvalgas. ŽM patikrinus
pataikymo sơkmĊ ataka sơkminga. Toliau ŽM patikrinus kurią kǌno vietą kliudơ strơlơ
iškrenta, kad kliudyta nugara. Taþiau juk kario skydas kabojo jam ant nugaros.
Patikrinus strơlơs padarytą žalą kariui Ibrahlimui pasisekơ - strơlơ jo nesužeidơ, o tik liko
stirksoti Ƴstrigusi jo skyde.
Aktyviai skydu galima gintis atremiant priešininko smǌgƳ (Blokavimas Skydu, žiǌr.
Kautynơs, Gynyba; psl. 38). Šiuo atveju yra panaudojama Skydo Sauga (SkS), kuri Ƴeina
Ƴ Gynybos Skydu vertĊ.
Nuo priešininko atakos nepavykus apsiginti skydu (kai priešininko ataka, kitam asmeniui
ginantis skydu, yra sơkminga) jis nemažina patirtos žalos. Šiuo atveju skydas iš tikro tik
padaro kovotoją “kietesnƳ”: Ƴ jƳ sunkiau pataikyti, bet tai ir viskas.
Naudojant skydą, kovoti galima tik su vienarankiais ginklais. Dvirankiǐ ginklǐ, turint
skydą, naudoti negalima. IšimtƳ gali sudaryti tik tas atvejis, kai skydas yra pakabintas už
nugaros. Tuomet skydo sauga Pasyviai gynybai (PG) nơra skaiþiuojama, išskyrus
atakoms iš nugaros. Taþiau taip naudojant skydą AM-0 dơl to, kad jis varžo judesius.
Skydas trukdo
Jei skydo naudotojo Ƴgǌdis skydu yra mažesnis už naudojamo skydo saugą SkS, tada
atakuojant skydas trukdo. Bet kokios atakos, kartu naudojant ir skydą, AM bauda yra
lygi skydo saugos SkS bei skydo Ƴgǌdžio skirtumui (AM bauda = SkS - skydo Ƴgǌdis).
Pvz. pơdsekys Autaras, kurio skydo Ƴgǌdis 5, naudoja vidutinƳ medinƳ skydą. Tuomet
jam, turint bet kokƳ vidutinƳ skydą, kurio sauga lygi 20 ir atakuojant bet kokiu
vienarankiu ginklu, AM bauda yra lygi SkS 20 - skydo Ƴgǌdis 5=5. Tai reiškia, jog
kiekvienai atakai pơdsekys Autaras turơs AM-5 tol, kol atitinkamai nepakils jo skydo
Ƴgǌdis arba jis nepakeis naudojamo skydo Ƴ mažesnƳ.
Skydo gajumas
Naudojant sudơtingesnĊ sistemą, galima Ƴvertinti ir skydo apgadinimo kautynơse lygƳ.
Skydo tvirtumas ir atsparumas dǌriams, kirþiams ar smǌgiams priklauso nuo
medžiagos, iš kurios jis yra pagamintas, bei skydo saugos. Skydo gajumas SkGT
dažniausiai apskaiþiuojamas sudauginant skydo saugą SkS bei Skydo žalos slenkstƳ
(SkŽS). Kai kuriais atvejais skydo gajumo vertơ yra kitokia (žiǌr. lentelĊ Skydas, psl.
27).
Pvz. vidutinio bronzinio skydo sauga yra 20, o žalos slenkstis yra 20. Tokiu atveju šio
skydo gajumas lygus 20*20=400.
Tai reiškia, jog skydui patyrus žalos tiek, koks yra jo gajumas, pastarasis bus tiesiog
suskaldytas, sudaužytas ar kitaip sugadintas ir nebetinkamas naudojimui. Pataikius Ƴ
skydą (kada atakuotasis sơkmingai apsigina skydu), skydui padaryta žala lygi smǌgio
žalai (pagal d00) minus skydo žalos slenkstis SkŽS. LikĊs skaiþius yra skydo patirta
žala (SkPŽT), kuri yra atimama iš skydo turimo gajumo SkGT. Kai likĊs SkGT< /3
viso SkGT, pastarasis tiesiog subirs nuo bet kurios smǌgio ar kirþio YŽ.
Atakavusysis už priešininko skydui padarytą žalą gauna patirties taškus (PT) pagal
skydą naudojanþio asmens lygƳ (žiǌr. Patirtis, Priešininkams padaryta žala; psl. 89).
Žala skydui
Nuo dǌrio skydas patiria tik ½ žalos. Nuo kirþio, smǌgio ar triuškinimo atakos skydas
patiria normalǐ skaiþiǐ ŽT.
Jei metant žalą skydui d00 iškrenta 99 ar 00, skydas visuomet subirs,
nepriklausomai nuo skydo patirtos žalos.
YŽ skydui yra tada, kai lieka ne daugiau kaip /3 skydo gajumo bei skydas vienu
smǌgiu patiria ½ YŽ slenksþio žalos arba vienu smǌgiu patiria tiek žalos, kokia yra YŽ
slenksþio vertơ. Po tokios YŽ žalos skydas tiesiog subyra, sulǌžta ar pan.
Skydo patirtis
Už jǌsǐ naudojamam skydui patirtą žalą (SkPŽT) yra skaiþiuojami PT, kurie tenka
jǌsǐ skydo Ƴgǌdžiui. Taip pat už priešininkams skydu padarytą žalą (pvz. priešo
atakavimas skydu, taranas skydu ir pan.) yra gaunami PT. Galiausiai už kautynơse
praleistas valandas, kada gynyboje naudojotơs skydu (blokavimas skydu) jǌs gaunate
PT skydo Ƴgǌdžiui (žiǌr. Patirties taškai PT už sơkmingus veiksmus/ darbą; psl. 89).
Skydas
Skydo
klasơ

Dydis Skydo
(cm) Sauga
(SkS) (kg) (am) GT
Pinta+KO
Bakleris 30
5 0,25 0,5 25
Mažas
50
0 0,5  50
Vidut.
80
20
 2 00
Didelis
0 30 ,5 3 50
L.didelis >30 40
2 5 200
SkŽS - skydo žalos sl.
5
YŽ slenkstis
70

(kg) (am) GT
Medis+KO
0,25  50
0,75 2 00
,25 3 200
2 5 300
4 8 400
0
00

Masơ
Kaina
(kg) (am) GT
Bronza
0,5 5 75
,25 0 50
2 20 300
4 35 400
5
50

(kg) (am) GT
Geležis
0,5 3 00
,25 6 200
2 2 350
4 20 500
20
200

(kg) (am) GT
Plienas
0,5 5 50
 0 300
,75 20 400
2,5 35 600
30
250

Ginklo pasirinkimas
Veikơjo naudojami ginklai visǐ pirma turơtǐ priklausyti nuo jo Ƴsisavintǐ koviniǐ Ƴgǌdžiǐ,
taþiau tai yra tik rekomendacija.
Kiekvienas ginklas turi savo atakos tipą, specifinƳ naudojimą, savo žalą. Kaip taisyklơ
ginklo daroma žala priklauso ir nuo kovotojo jơgos (+ŽT ir JơP suma; kartais yra
išimtys).
Kariǐ&Magǐ sistemoje kovotojas kirstyniǐ ginklais gali atlikti dviejǐ tipǐ atakas: dǌrƳ ir
kirtƳ (plaþiu užsimojimu). Naudojami ginklai gali sukelti trijǐ tipǐ žalą: dǌrio, kirþio ir
smǌgio/ triuškinimo. Visa ši informacija pateikiama prie ginklǐ aprašymǐ.

Ginkluotơs ir amunicijos kokybơ
Priklausomai nuo savo kokybơs, ginklai, skydai
ar šarvai gali turơti papildomǐ savybiǐ, priedǐ ar
trǌkumǐ.
Pvz. prastos kokybơs kalavijas gali turơti
padidintą lǌžimo ar fiasko tikimybĊ. Tuo tarpu
geros kokybơs kardas gali turơti +5ŽT dơl labai
gero galandimo. Toks ginklas kainuos bent 5
kartus brangiau nei Ƴprastas. Puikios kokybơs
kalavijas turơs net +0ŽT ir kainuos 20 ir
daugiau kartǐ brangiau. Kirviai, alebardos dơl
geros kokybơs gali daryti iki +5ŽT. Tuo tarpu
buožơs ar spragilai dơl geros kokybơs daugiau
žalos nedarys, taþiau gali bǌti visiškai atsparǌs
smǌgiams, niekados nelǌžti ir pan. Kaina taip
pat atitinkamai didesnơ.
Geros kokybơs lankai ar arbaletai gali turơti
padidintus maksimalaus šǌvio atstumus.
Šarvai ar skydai gali bǌti geresnơs kokybơs: turơti didesnƳ gajumą, turơti padidintą ŠŽS
ar SkŽS (+5 ypatingai geros kokybơs), gali patirti mažesnĊ žalą nuo YŽ ir pan. Geros
kokybơs šarvai kainuos apie 0 kartǐ brangiau, skydas – 5 kartus. Puikios kokybơs
šarvai gali kainuoti net 50 kartǐ brangiau (!), skydas – 20 kartǐ.

Ginklǐ lentelơse naudojamǐ santrumpǐ paaiškinimai
F – fiasko tikimybơ; fiasko bus, jei d00 mažiau ar lygu nurodytam skaiþiui.
IB – Iniciatyvos bauda, naudojama ŽM nuožiǌra.
P* - laikas, reikalingas ginklui paruošti po atakos ginklu; ruošiant ginklą negalima
aktyviai gintis Blokavimu Ginklu, bet galima gintis Išsisukimu ar Skydu.
Min JơP – minimalus ginklo naudotojo JơP, kada ginklas panaudojamas efektyviausiai.
Jei naudotojo JơP yra mažesnis už nurodytąjƳ, tuomet ginklu daroma žala yra mažesnơ
(žala lygi grafos +ŽT ir naudotojo JơP sumai) bei už kiekvienus 5 trǌkstamus JơP taškus
ginklo naudotojas gauna AM-0. Jei JơP yra didesnơ, tuomet dơl papildomǐ sąlygǐ žiǌr.
Ginklo naudojimas turint didelĊ jơgą, psl. 38, nes tada atsiranda galimybơ ginklu atakuoti
kiekvieną kt arba net 2R ginklą naudoti kaip R.
Žalos tipas:
Dǌrio (Dǌr) žalą daro tokie ginklai, kurie naudojami žeisti aštriu galu (špaga, rapyra,
ietis, durklas ir pan.).
Kirþio (Kirt) žalą daro tokie ginklai, kurie naudojami sužeisti ašmenimis (kalavijas,
kirvis).
Smǌgio/ triuškinimo (Smǌ) žalą daro buki ginklai, nepriklausomai nuo to kaip jais bus
atakuota: duriant ar kertant (lazda, buožơ, kǌjis).
+ŽT – vertơ, pridedama prie ginklo naudotojo JơP. Suma yra Max žala, kurią gali
padaryti ginklo naudotojas priešininkui.
M(kg) – ginklo masơ, kg.
L(m) – ginklo ilgis metrais.
Atstumas (m):
Min – minimalus atstumas, iki kurio atakuodamas asmuo gauna AM priedą +5;
Opt – optimalus ginklo šǌvio atstumas (jokiǐ baudǐ, jokiǐ priedǐ);
½ ŽT – atstumas, nuo kurio maksimali ginklo žala krenta per pusĊ, ½ ŽT, AM-0;
Max – maksimalus atstumas, iki kurio galima atlikti šǌvƳ / metimą, ¼ ŽT, AM-20.
Sieka – ginklo ilgƳ nusakantis matas, kuris parodo, per kiek šešiakampiǐ langeliǐ galima
atakuoti šiuo ginklu.
Kaina – paprasto tos rǌšies ginklo kaina aukso monetomis (am), kuris pagamintas
paprasþiausio savo amatą išmananþio meistro bei normaliai gali bǌti Ƴsigyjamas.
Geresnơs kokybơs ginklai gali kainuoti žymiai brangiau (žiǌr. Ginkluotơs kokybơ ir
Amunicijos kokybơ; psl. 27).
Pastabos. Tai gali bǌti nurodoma Didžiausia žala. Kai kuriǐ ginklǐ daroma didžiausia
žala gali turơti viršutinĊ ribą, kuri nơra peržengiama, net jei ginklo naudotojo Jơ yra labai
didelơ ir toliau nebepriklauso nuo kovotojo jơgos (pvz.: durklai, peiliai ir pan.). Taip pat
þia nurodoma koks yra ginklo naudojimas (dvirankis/ vienarankis), kokie šio ginklo
priedai prieš tam tikros rǌšies šarvus, kokia galima ginklo sąlygota rankǐ apsauga ir
pan.
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Ginklǐ lentelơs
Kirstyniǐ ginklai
Žalos tipas
+ŽT

Ginklas

F

IB

P*

Min JƢP

Alebarda
(gogendaga, sekira)
Glefa
Kuza
Kovos dalgis
Naginata

04

9

2t/ 1t

5

Kirt/Dǌr

04
04
04
04

8
8
8
8

2t
2t/ 1t
2t
2t/ 1t

10
10
5
5

Kirt
Kirt/Dǌr
Kirt
Kirt

M(kg)

L(m)

Sieka

Kaina

Pastabos

ALEBARDOS
+55/ +40

3,00

2,40

IV

5

Dvirankis

+50
+55/ +40
+50
+55/ +40

4,50
3,00
4,00
4,00

2,00
2,40
2,00
2,40

III
IV
III
IV

8
5
8
10

Dvirankis
Dvirankis
Dvirankis
Dvirankis

IETYS/ KARTYS
Akstis
02
2
-10
Dǌr
+25
1,20
1,30
II
0,8
Ne daugiau 50ŽT
Ietis
03
5
1t
-5
Dǌr
+35/+40(2R)
1,75
2,00
IV
1
Vienarankis/ Dvirankis
Ragotinơ
03
5
1t
0
Dǌr
+35/+45
2,00
2,00
IV
2
Vienarankis/ Dvirankis
Espantonas
03
5
1t
5
Dǌr
+45
3,00
2,30
IV
2
Dvirankis
Partizanas
03
6
1t
5
Dǌr
+45
3,00
2,20
IV
4
Dvirankis
Runka
03
6
1t
5
Dǌr
+45
3,00
2,40
IV
3,5
Dvirankis
Spetumas
03
6
1t
5
Dǌr
+45
3,00
2,40
IV
3,5
Dvirankis
Kovos šakơs
04
6
1t
0
Dǌr
+45
2,50
1,90
III
5,5
Dvirankis
Tridantis
04
6
1t
5
Dǌr
+45
2,50
1,90
III
5,5
Dvirankis
Kvotestafas*/ Kartis
04
6
1t
5
Smǌ/Dǌr*
+30/+25
3,00
1,80
III
1
Dvirankis
Gaudyklơ**
03
5
1t
0
--20
3,00
2,50
IV
5
Spec.
* Kvotestafas yra kaustyta ar paprasta ilga lazda, neturinti jokiǐ priedǐ. Bandymas “durti” taip pat darys smǌgio žalą.
**Gaudyklơs nơra skirtos sužeisti priešininką, o tik suþiupti jƳ. Sơkminga ataka šiuo ginklu reiškia, kad atakuoto asmens kaklas ar galǌnơ, priklausomai kur pataikyta, yra “užfiksuota” šio
Ƴrenginio. Toliau tereikia suþiuptą priešininką išlaikyti (priešininko JơR-3). Atakavusiajam pralaimơjus JơR ginklas ištraukiamas iš rankǐ. Jei gaudyklơ su vidiniais spygliais – tuomet JơR-5 ir
patiriama Max20ŽT. Nuo kaklo tokƳ ƳrenginƳ nusiimti pavyks tik pavykus ViB-95 arba padedant kitam asmeniui.

KAVALERIJOS IETYS
Raitelio ietis
03
6
1t/2t
10
Dǌr
+45
5-10
iki 4,50
IV
Pastaba: Ataka raitelio ietimi negali bǌti atremiama ginklu, o tik skydu. Ginklo žala nustatoma pagal jojamojo gyvulio JơP (Pvz.: ŽT+JơParklio)

5

Naudojama tik jojant
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Ginklas

F

IB

P*

Min JƢP

Tomahaukas
Kirvukas
Kirvis
Kirvis 2R
Kirvis ilgakotis
Bardišius

02
03
03
03
04
04

0
4
4
5
7
8

1t
1t
1t

-15
-5
0
5
10
10

Kuoka
02
5
-15
Buožơ
01
2
-10
Ryto žvaigždơ*
02
5
0
Plunksnius
02
5
5
ýekanas
02
1
0
Kǌjis
03
4
5
Kǌjis 2R
04
7
1t
15
* - Tuo paþiu vardu yra vadinamas ir kitas ginklas iš spragilǐ grupơs

Peilis
Stiletas
Durklas
Daga
Sajas
Maþetơ

01
01
01
02
01
02

0
0
0
0
0
1

-

-20
-20
-20
-10
-10
-10

Kirstyniǐ ginklai (2)
Žalos tipas
+ŽT
M(kg)
Kirt
Kirt
Kirt
Kirt
Kirt
Kirt

KIRVIAI
+30
+35
+40
+50
+55
+60

BUOŽƠS / KǋJAI
Smǌ
+30
Smǌ
+35
Smǌ/ Dǌr
+40
Smǌ
+40
Dǌr
+40
Smǌ
+40
Smǌ
+65

PEILIAI / DURKLAI
Dǌr/Kirt
+20
Dǌr
+20
Dǌr
+25
Dǌr
+30
Dǌr
+30
Kir
+30

L(m)

Sieka

Kaina

Pastabos

0,75
2,00
3,00
5,00
4,50
4,50

0,40
0,60
0,70
0,80
1,60
1,70

I
II
II
II
III
III

2
1,5
1,5
5
5
8

Dvirankis
Dvirankis
Dvirankis

2,00
2,50
3,00
3,00
1,50
3,00
5,50

0,80
0,60
0,70
0,60
0,60
0,80
1,30

II
II
II
II
II
II
II

0,5
2
4
8
5
4
6

Dvirankis

0,50
0,50
0,50
0,80
1,00
1,20

0,35
0,30
0,35
0,55
0,60
0,60

I
I
I
I
I
I

1
2
2
3
3
1,5

Ne daugiau Max 40ŽT
Ne daugiau Max 40ŽT
Ne daugiau Max 40ŽT
Ne daugiau Max 50ŽT
Ne daugiau Max 50ŽT
Ne daugiau Max 50ŽT
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Ginklas
Lazda
Kalavijas tr.
Kalavijas
Palašas
Šoudao
Katana
Kalavijas ilgas
Estokas
Kalavijas 1,5R
Palašas 2R dakandao
Ootati 2R
Kalavijas 2R
Kalavijas S 2R

F
01
02
03
02
04
04
03
01
05
04
05
05
07

IB
0
2
4
3
4
4
5
3
6
6
7
8
12

P*
1t
1t (2R)
1t
1t
1t
1t

Min JƢP
-10
-5
0
0
5
5
10
5
15/10
10
15
15
20

Kirstyniǐ ginklai (3)
Žalos tipas
+ŽT
LAZDOS / KALAVIJAI
Smǌ
+20
Kirt/Dǌr
+35/30
Kirt/Dǌr
+40/35
Kirt/Dǌr
+40/35
Kirt/Dǌr
+45/35
Kirt/Dǌr
+45/35
Kirt/Dǌr
+50/35
Dǌr
+40
Kirt/Dǌr
+55(+65 2R)/40
Kirt/Dǌr
+65/40
Kirt/Dǌr
+70/40
Kirt/Dǌr
+75/40
Kirt/Dǌr
+90/45

M(kg)

L(m)

Sieka

Kaina

0,50
1,50
2,00
1,50
2,00
2,50
2,50
1,50
3,00
3,50
4,50
5,00
8,00

0,75
0,75
1,00
1,10
1,10
1,45
1,20
1,20
1,45
1,30
1,80
1,60
2,00

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III

0,2
8
10
10
20
25
15
7
20
30
40
45
50

Pastabos

Plašt. ŽS+5 (dơl gardos)

Vienarankis
Metaliniǐ šarvǐ ŽS -10
Vienarankis/ Dvirankis
Dvirankis
Dvirankis
Dvirankis
Dvirankis
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Ginklas

F

IB

P*

Min JƢP

Kirstyniǐ ginklai (4)
Žalos tipas
+ŽT

M(kg)

L(m)

Sieka

Kaina

Pastabos

Kardas tr.
02
2
Kardas
03
3
(ar lengvas palašas)
Kardas 2R
04
5
Rapyra
02
1
Špaga
04
1
Pastaba: šie ginklai naudojami daugiausia fechtuojantis

-15
-10

ŠPAGOS / KARDAI
Kirt/Dǌr
+35/30
Kirt/Dǌr
+40/30

1,00
1,50

0,65
1,10

II
II

10,5
12,5

Ne daugiau Max 50ŽT

5
-5
-5

Kirt/Dǌr
Dǌr
Kirt/Dǌr

2,00
1,25
1,00

1,40
1,20
1,20

II
II
II

25
12
13

Dvirankis
Ne daugiau Max 40ŽT
Ne daugiau Max 40ŽT

Blokštas

07

0

1t

-15

BLOKŠTAI / GRANDINƠS
Smǌ
+20
0,25

1,20

II

1

Grandinơ

07

0

1t

-15

Smǌ

0,25

1,20

II

1,5

Ne daugiau Max 40ŽT.
Galima išplơšti ginklą
Ne daugiau Max 40ŽT.
Galima išplơšti ginklą

Nunþiakas
Ryto žvaigždơ
Spragilas
Spragilas 2R

04
06
06
07

0
7
6
10

1t
1t
1t
2t

-15
0
5
10

SPRAGILAI / NUNýAKAI
Smǌ
+20
Smǌ
+45
Smǌ
+45
Smǌ
+70

0,50
3,00
2,50
5,00

0,60
1,20
1,00
1,60

II
II
II
III

2
3
4
8

+55/40
+25
+35/25

+20

Jei priešininkas ginasi
skydu, atakos AM+10, jei
ginklu AM+20.
Špagomis ar Pei/Dur
blokuoti smǌgio neƳmanoma

RIMBAI
Rimbas
06
3
-10
Smǌ
+20
1,00
1,30
II
2
Ne daugiau 40ŽT
Pastaba: sơkmingai pataikius rimbu Ƴ nuogą kǌno vietą, papildomai reikia tikrinti VaB-ŽT dơl skausmo. Pataikius Ƴ ranką ir nepavykus VaB, išmetamas rankoje turơtas daiktas. Galima atakuoti
kaklą ir naudoti jƳ kaip lasą.

Žiedas kovinis
Kastetas

01
01

0
0

-

-20
-20

Smǌ
Smǌ

KASTETAI
+5
+10

0,1
0,25

0,02
0,13

0
0

1
1

+ŽT sumuojasi su
kumšþio ŽT
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Ginklas

F

P* Min JƢP Žalos tipas +ŽT

M(kg)

Svaidomieji ginklai
Atstumai (m)
Min
Opt
½ ŽT

AKMENYS
10

Max
(¼ŽT)

Kaina Pastabos
am

Akmuo

01

-

-15

Smǌ

+10

0,30

5

20

30

---

Stiletas
Peilis
Durklas
Sajas
Kalavijas tr.

01
01
01
01
02

-

-20
-20
-20
-10
-5

Dǌr
Dǌr
Dǌr
Dǌr
Dǌr

+15
+20
+25
+30
+30

0,50
0,50
0,50
1,00
1,50

PEILIAI/DURKLAISV
3
6
9
4
8
12
4
8
12
4
8
12
4
6
8

12
16
16
16
10

2
2
1
3
8

Ne daugiau Max 40ŽT
Ne daugiau Max 40ŽT
Ne daugiau Max 40ŽT
Ne daugiau Max 45ŽT
Ne daugiau Max 50ŽT

Bumerangas

03

-

-10

Smǌ/Kirt

+15/20

0,50

BUMERANGAI/DISKAI
6
12
18

40

1

Diskas
Siurikenas (plokšt.)

03
03

-

-10
-10

Kirt
Kirt/ Dǌr

+25
+20/15

0,30
0,10

6
5

18
20

30
30

0,5
0,5

Prikl. nuo bumerango tipo bǌna bukas (smǌgio žala) ar su
aštriais kraštais (kirþio žala). Ne daugiau Max 35ŽT
Ne daugiau Max 40ŽT
Ne daugiau Max 40ŽT

Kuoka
Buožơ
Kǌjis
Tomahaukas
Kirvukas
Kirvis

02
01
03
02
03
03

-

-15
-10
5
-15
-5
0

Smǌ
Smǌ
Smǌ
Kirt/Smǌ
Kirt/Smǌ
Kirt/Smǌ

+30
+35
+40
+30
+35
+40

2,00
2,50
3,00
0,75
2,00
3,00

KIRVIAI/BUOŽƠS SV
2
4
6
3
6
9
3
6
9
5
10
15
3
6
9
3
6
9

10
12
12
20
12
12

0,5
2
4
2
1,5
1,5

Dartas (Smigas)
Akstis
Ietis

02
02
03

-

-10
-10
-5

Dǌr
Dǌr
Dǌr

+25
+30
+35

0,70
1,20
1,75

5
10
6

IETYS SV
10
20
12

15
30
18

20
50
40

0,8
0,8
1

Lasas/ Arkanas

07

5t

-10

Smau

-/ +30

1

3

LASAI
6

9

12

0,3

12
10

Ne daugiau Max 50ŽT
Ne daugiau Max 50ŽT

Sơkminga ataka lasu reiškia, jog laso kilpa buvo užmesta ant taikinio. Toliau yra tikrinama, ar atakavusysis išlaikys lasą (JơR su auka). Aukai laimơjus, laso kilpa arba atpalaiduojama ir auka
išsilaisvina, arba (dažniausiai jei tai yra gyvulys) lasas ištraukiamas iš jƳ turơjusiojo rankǐ. Sơkmingai užmetus lasą ant kaklo, aukos JơR-6. Aukai pralaimơjus rungtƳ pradedamas skaiþiuoti
smaugimas. Jis trunka tol, kol auka yra užsmaugiama (ar prismaugiama), arba kai aukai vis dơl to pavyksta išsilaisvinti. Išsilaisvinti Ƴmanoma tik nupjovus lasą.

Tinklas

08

1t

-5

Specif

5

3

3

TINKLAI
6

9

12

3

Sơkminga ataka tinklu reiškia, jog tinklas yra užmestas ant taikinio. Išsilaisvinti pavyks jei 3t iš eilơs pavyks ViB-40. Nors vienam ViB nepavykus, laikoma, kad auka tiesiog susipainioja tinkle.
Susipainiojusios aukos AVM-80.

Bola

05

2t

-10

Smǌ

+20

0,5

6

BOLOS
12

24

40

1

Bola skirta supainioti auką. Sơkmingos atakos atveju pataikytas objektas ar kǌno dalis yra apvyniojama bei padaroma atitinkama žala. Pataikius Ƴ kojas tikrinama ar auka nepargrius, ViB-ŽT-30.
Vikrumo bandymui nepavykus auka grius patirdama Max20ŽT.

Svaidyklơ

06

1t

-5

Smǌ

+20

0,3

15

SVAIDYKLƠS
30
45

80

1

Reikalingi akmenys, rutuliai ar pan.priedai

Kariai&Magai

32

Šaunamieji ginklai*
L (m)
Atstumai (m)
Min
Opt
½ ŽT
* - šaunamǐjǐ ginklǐ specifinơ žala gali priklausyti ir nuo naudojamǐ šaudmenǐ pobǌdžio (žiǌr. toliau).
Ginklas

F

P* Min JƢP

Žalos tipas

+ŽT

M (kg)

¼ŽT

Kaina Pastabos
am

ARBALETAI
Maž. arbaletas
04
2t
-10/10*
Dǌr
+30
2,5
1,0
20
40
60
100
8
Ne daugiau Max 40ŽT
Balisteris
20
40
60
100
10
Ne daugiau Max 30ŽT
04 2t
-10/10*
Smǌ
+20
2,5
1,0
Vid. arbaletas
05
3t
-5/15*
Dǌr
+40
3
1,2
30
60
90
120
10
Ne daugiau Max 55ŽT
Did. arbaletas
06
5t
0/20*
Dǌr
+50
4
1,4
40
80
120
140
15
Ne daugiau Max 70ŽT
Ožkos koja
6-10t
--1
0,8
10
Ʋtaisas arbaleto užtaisymui
Kablys
6-10t
--1
0,5
5
Kablys skirtas užtraukti templĊ. Kab. prie diržo
* - - minimalus JơP, kur pirmasis skaiþius nurodo, kokia Jơ vertơ reikalinga norint šaudyti jau užtaisytu arbaletu. Antrasis skaiþius parodo, koks Min JơP reikalingas, norint tokƳ arbaletą užtaisyti,
tam nenaudojant jokiǐ papildomǐ priemoniǐ (svertǐ, ožkos kojǐ ir pan.). Arbaletams užtaisyti, kuriǐ Min JơP (antrojo skaiþiaus) vertơ yra didesnơ už arbaleto naudotojo JơP, naudojamos ožkos
kojos ar kitokie svertai. Nustatant arbaleto daromą žalą yra sudedamos grafǐ +ŽT ir Min JơP (antrojo skaiþiaus) vertơs.
Specialiai pagamintas arbaletas gali bǌti skirtas naudoti asmeniui turinþiam ir didesnĊ jơgą bei atitinkamai užtaisomas be jokiǐ prietaisǐ turint didesnƳ JơP. Tuomet tokio arbaleto Min JơP
(antrojo skaiþiaus) vertơ yra didesnơ ir atitinkamai daroma didesnơ žala. Šaudymo nuotoliai yra didesni po 10m už kiekvienus 5 arbaleto panaudojimo Min JơP (antrojo skaiþiaus) taškus.
Pvz.: specialiai dvorfui, kurio JơP yra 25, pagamintas didelis arbaletas bus skirtas šaudyti, kai šis jau yra užtaisytas, turint JơP ne mažesnƳ kaip 5 ir užtaisyti be papildomǐ priemoniǐ tik turint
JơP ne mažesnƳ kaip 25. Tokio arbaleto dǌrio žala bus lygi 25 (Min JơP antrasis skaiþius) ir 50 (+ŽT) verþiǐ sumai (25+50=75). Šaudymo nuotoliai bus didesni 0m už 5 Min JơP antrojo
skaiþiaus taškus (atitinkamai 40+0; 80+0; 20+0; 40+0). Tokie priedai atitinkamai didina arbaleto kainą bei kokybĊ.
LANKAI
Lankas tr. paprastas 03
1t
0*
Dǌr
+35
1
1,0
20
40
60
80
5
Ne daugiau Max 35 ŽT
Ne daugiau Max 45 ŽT
Lankas tr. sudơtinis 03
1t
5*
Dǌr
+40
1
1,0
25
50
70
100
15
Ne daugiau Max 45 ŽT
Lankas vidut. papr. 03
1t
5*
Dǌr
+40
1
1,3
25
50
70
100
8
Ne daugiau Max 55 ŽT
Lankas vidut. sudơt. 03
1t
10*
Dǌr
+45
1
1,3
30
60
90
120
20
1,5
Ne daugiau Max 55 ŽT
Lankas ilgas papr.
03
1t
10*
Dǌr
+45
1,8
35
70
100
150
10
1,5
Ne daugiau Max 70 ŽT
Lankas ilgas sudơt. 03
1t
20*
Dǌr
+50
1,8
40
80
120
200
30
Lankas sudơtinis
03
1t
?*
Dǌr
+50
1,5
1,0-1,8
+10
+10
+10
+10
>100 Specialiai gamintas lankas
Skirtas trumpam ar vidutiniam lankams. Gali bǌti kombinuota kartu su dơklu strơlơms. Kaina 10-40% lanko kainos (prikl. nuo kokybơs, inkrustacijǐ, medž. ir pan.).
Dơklas lankui
* - minimalus JơP, kuriam esant lankas yra panaudojamas optimaliai. Tai yra, nustatant lanko daromą žalą yra sumuojami grafǐ +ŽT ir Min JơP (ne naudotojo JơP) vertơs. Jei lanką
naudojanþiojo asmens JơP yra mažesnis nei Min JơP, tuomet lanko žala yra lygi grafos +ŽT vertơs ir naudotojo JơP sumai. Taip pat visi šaudymo nuotoliai yra mažesni po 10m už kiekvienus
trǌkstamus 5 JơP taškus. Specialiai pagamintas lankas gali bǌti skirtas naudoti asmeniui turinþiam ir didesnĊ jơgą. Tuomet tokio lanko Min JơP yra didesnis ir atitinkamai daroma didesnơ žala.
Šaudymo nuotoliai yra didesni po 10m už kiekvienus 5 lanko panaudojimo Min JơP taškus.
Pvz.: specialiai žmogui, kurio JơP yra 25, pagamintas sudơtinis vidutinis lankas bus skirtas jƳ naudoti tik turint JơP ne mažesnƳ kaip 25. Tokio lanko dǌrio žala bus lygi 25 (Min JơP) ir 45 (+ŽT)
verþiǐ sumai (25+45=70). Šaudymo nuotoliai bus didesni 0m (atitinkamai 30+20; 60+20; 90+20; 20+20). Tokie priedai atitinkamai didina lanko kainą bei kokybĊ.
SARBAKANAI
10

Sarbakano strơliukơ daro ne daugiau kaip
Max10ŽT
* - Sarbakanas dažniausiai skirtas šaudyti užnuodytomis strơliukơmis. Jos tvirtesnơs aprangos nei žieminiai drabužiai nepramuša, išskyrus ypatingus pataikymo sơkmơs atvejus (99-00). Išimtis
yra grandininiai šarvai, jei jie užsivilkti ant paprastǐ drabužiǐ. Tuomet, jei strơliukơ padaro daugiau nei 5ŽT (neatơmus šarvǐ žalos slenksþio), tuomet strơliukơ Ƴsminga tarp grandinơs žiedeliǐ už
sužeidžia organizmą, dơl ko ,jei strơliukơ yra užnuodyta, galimas nuodǐ poveikis (fizinơ žala dơl Ƴdǌrimo nepatiriama). Galimos šaudymo baudos dơl vơjo, lietaus ir kitǐ klimatiniǐ ar gamtiniǐ
sąlygǐ.
Sarbakanas*

02

1t

-5

Dǌr

10

1

20

30

40

3

ŠAUDMENYS (LANKAMS / ARBALETAMS)

Strơlơ 5 tipo
Strơlơ 7 tipo
Strơlinơ

Grandininiǐ šarvǐ prieš tokias strơles ŽS-10, taþiau tokiǐ šaudmenǐ dYŽ%-20 (kur dYŽ% yra YŽ tikimybơs metimas).
Pataikiusi daro kirþio žalą.
Skirta susidơti strơlơms. Gali bǌti padaryta iš tošies, odos. Talpa 10-50 strơliǐ. Kaina 1-20 am (priklausomai nuo kokybơs, inkrustacijǐ, medžiagos ir pan.)
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VEIKSMAI
Prigimties bandymas
Tai veiksmas, tiesiogiai susijĊs su vienos prigimties panaudojimu (pvz.: pasakyto
sudơtingo sakinio supratimas, peršokimas per gulintƳ rastą, užtrenkiamǐ durǐ
sulaikymas, išsisukimas nuo krentanþios knygos ir pan.). Jei d00 metimas yra lygus ar
mažesnis nei atitinkama Prigimties Vertơ, tuomet bandymas laikomas atliktu sơkmingai.
Jei išmesta vertơ didesnơ – tuomet atliktas nesơkmingai (kơlei grǌdǐ maišą, taþiau jo
nepakơlei, nors jis ir nebuvo labai sunkus; bandei prisiminti ką tau nesenai sakơ
draugas, bet neprisiminei ir pan.). Jei atliekant bandymą d00 metimas iškrenta 00,
tuomet tai laikoma kaip prigimties bandymo fiasko. Tai reiškia, kad bandymas nepavyko,
papildomai atsitikus nenumatytam dalykui (pvz.: kơlei akmenƳ ir pasitempei ranką ar
gavai trǌkƳ; bandant judơti – pasitempei koją; bandant galvoti – Ƴskaudo galvą ar aptemo
akyse ir pan.).
Tokiu atveju, kuo didesnơ Prigimtis, tuo didesnơ tikimybơ sơkmei. Kartais tokiam
metimui gali bǌti skiriamos baudos ar priedai. Pvz. jei bandoma sulaikyti
užsitrenkianþias labai sunkias duris, ŽM gali skirti baudą -30. Tada turi pasisekti JơBbauda (pvz.: JơB-30). Atitinkamai lengvesniam veiksmui gali bǌti skiriamas priedas:
Prigimties Bandymas+priedas.

Rungtis
Tai dviejǐ asmenǐ mini dvikova. Dažniausiai ji yra atliekama tuomet, kai du asmenys
rungtyniauja tarpusavyje ar sprendžia nesutarimą, kurio rezultatas pasiekiamas beveik
tuojau pat, reþiau kai veiksmas trunka ilgesnƳ laiko tarpą. Tokio mini-veiksmo sơkmơ
tikrinama atliekant d0 metimą ir prie iškritusio skaiþiaus pridedamas tos Prigimties
savybơs Mažasis Priedas, pagal kurią vykdoma rungtis. Tokią rungtƳ veikơjai gali atlikti
tiek rungdamiesi tarpusavyje, tiek rungtis su priešininkais ar pabaisomis. Tokią rungtƳ
laimi tas, kurio d0 ir priedo (Prigimties Mažojo Priedo ar ŽM skirto priedo) suma yra
didžiausia. Šiuo atveju Fiasko ir Absoliuþios sơkmơs nebǌna. Vikrumo Rungtis dar
vadinama Iniciatyva (žiǌr. psl. 38).
Pvz.: smuklơje gerokai išgơrĊ kariai orkas Ampicilinas ir dvorfas TaNtalas susiginþijo,
kuris iš jǐ “kietesnis’ ir nusprendơ “laužti” rankas. Tai yra Jơgos rungtis. Kiekvienas iš
besirungianþiǐ meta d0 kauliukǐ metimą bei prideda savo Jơp. Orko Ampicilino ir
dvorfo TaNtalo Jơp priedai vienodi ir lygǌs 4. Taigi metimo sơkmĊ lems tik d0 metimas.
Orkas išmetơ 9 (rungties rezultatas lygus 9+4=3), ɨ dvorfas 7 (rungties rezultatas lygus
7+4=). Taigi laimơtojas šioje dvikovoje – orkas.
Esant lygiam rezultatui bǌtǐ galima sakyti, kad besirungianþiǐjǐ jơgos lygios, kad kokƳ
veiksmą jie pradơjo vienu metu ir rungtis ginþo neišsprendơ.
Kartais prie rungties rezultato tikslinga pridơti kiekvieno rungtyniaujanþio dalyvio išmestą
Iniciatyvos vertĊ, nes besirungiantys galơjo veiksmą pradơti ne vienu metu, objektą
pastebơti skirtingu laiku ir pan.
Taip pat ŽM gali skirti Ƴvairias baudas ar priedus, priklausomai nuo aplinkybiǐ.
Pvz. karys Ibrahlimas laiko duris, kurias nori atidaryti priešininkas. Papildomai karys dar
Ƴsiremia kojomis Ƴ sieną. Tokiu atveju ŽM kariui Ibrahlimui rungþiai gali duoti priedą +2.
Jei tą patƳ veiksmą bando atlikti du asmenys, o jiems priešinasi tik vienas, tuomet abiejǐ
asmenǐ Jơp sumuojasi, o d0 meta tik vienas iš jǐ.
Pvz. karys Ibrahlimas, kurio Jơp=3, laiko duris, papildomai dar kojomis ƳsirơmĊs Ƴ sieną,
o duris bando atidaryti jau du priešininkǐ kareiviai (vieno Jơp 4, kito 3). Ibrahlimo
veikơjas meta d0. Iškrenta 4. Jo rezultatas 4+Jơp3+2(priedas)=9. ŽM meta vieną d0.
Iškrenta 3. Priešininkǐ rezultatas 3+Jơp 4+Jơp 3=0. Taigi, kareiviai rungtƳ laimơjo,
Ibrahlimas durǐ neišlaiko. Toliau ŽM gali tikrinti Ibrahlimo ViB ar jis nepargriuvo ir pan.
Rungties fiasko dažniausiai nebǌna, išskyrus kai kuriuos labai specifinius atvejus (žiǌr.
Ginklo išmušimas, Ginklo išplơšimas, psl. 4).
Kartais rungtƳ galima naudoti tada, kai norima greitai išsprĊsti keliǐ asmenǐ nuo tam
tikro Ƴgǌdžio priklausomą mini dvikovą. Kaip taisyklơ tai naudojama tada, kai galutinis
rezultatas yra labiau simbolinis.
Pvz.: du elfai susiginþijo, kuris iš jǐ greiþiau iššaus 5 strơles Ƴ norimą taikinƳ ar kardu
sukapos arbǌzą. Tada atliekama rungtis, taþiau þia kaip priedai naudojami yra ne
Prigimties priedai, o Ƴgǌdžio lygiai.

Veiksmo metimas
Žaidimo metu veikơjas gali panorơti
Veiksmǐ sơkmơs lentelơ
atlikti ir sudơtingesnius veiksmus,
Sunkumas F
N 1-100% 100%
kuomet veiksmo metu yra
Elementarus 0
02
03-05 >06
panaudojama ne tik prigimtis bet ir
Lengvas
0
02
03-30 >3
vienas ar keletas Ƴgǌdžiǐ. Tokiǐ
Vidutinis
02
03-0 -70 >7
veiksmǐ
sơkmei
nustatyti
Sunkus
03
04-30 3-0 >
naudojama
sekanti
Veiksmǐ
L.sunkus
04
05-50 5-50 >5
sơkmơs lentelơ. Tam pirmiausia
nustatomas norimo atlikti veiksmo sunkumas. JƳ ŽM nustato savo nuožiǌra arba tam
panaudojama lentelơ Ʋgǌdžiǐ pradinơs vertơs, kur yra nurodomas kiekvieno Ƴgǌdžio
panaudojimo sunkumas (žiǌr. psl. 9).
Toliau yra atliekamas Veiksmo metimas (VM) metant d00 ir pagal veiksmo sunkumą
nustatoma tokio veiksmo sơkmơ. Kaip priedas prie d00 metimo pridedamas
atitinkamas su veiksmo atlikimu susijĊs Ƴgǌdis bei Prigimties priedas. Tai nustato ŽM.
Fiasko (F) – reiškia, kad veiksmas atliktas absoliuþiai nesơkmingai, Ƴvyko smarki
nesơkmơ: lipai – nukritai, kơlei akmenƳ – gavai trǌkƳ, sơlinai pơdsakais – Ƴkritai Ƴ duobĊ ir
pan.). Metimas 0 visada yra fiasko. Naudojant ginklus fiasko tikimybơ gali bǌti ir

didesnơ, nes fiasko ginklu gali skirtis priklausomai nuo skirtingo ginklo (žiǌr. Absoliuti
kautyniǐ sơkmơ ir kautyniǐ fiasko, psl. 39 ir Ginklǐ lentelơs, psl. 28).
Išmetus veiksmo fiasko, papildomai yra metamas dar vienas d00 metimas, nustatantis
konkretǐ fiasko rezultatą. Jei pagal fiasko lentelĊ išeina, jog yra patiriama žala, tuomet
atitinkamai atliekami papildomi metimai.
Nepavyko (N) - reiškia, jog norimas atlikti veiksmas visiškai nepavyko, jis nesơkmingas.
Pvz.: lipai virve, taþiau nuþiuožei žemyn; kơlei sunkǐ akmenƳ, taþiau numetei atgal vos jƳ
pajudinĊs; sơlinai pơdsakais ir juos pametei bei pan. Rezultate nieko nenuveikei.
Dalinơ sơkmơ (-00%) - reiškia, kad veiksmas pavyko dalinai. Ta dalis, kuri pavyko,
tikrinama atskiru d00 metimu ir išreiškiama procentine išraiška. Jei veiksmas
nukreiptas prieš kitą asmenƳ, tuomet šis dar gali bandyti apsiginti, išvengti poveikio ir
pan.;
Pvz.: lipai virve aukštyn, taþiau užlipai tik iki pusơs; kơlei sunkǐ akmenƳ ant pakylos,
taþiau atrơmei tik Ƴ jos kraštą ir pilnai neužkơlei; suradai norimus pơdsakus, taþiau jie þia
pat dingo ar pasirodơ ne tie; kraustei kišenes, taþiau sugebơjai ištraukti tik vieną iš keliǐ
apþiuoptǐ daiktǐ ir pan.
Žinoma, kai kuriǐ veiksmǐ sơkmơ negali bǌti dalinơ – tuomet jie tampa pilnai sơkmingi.
Pvz.: jei kraustomoje kišenơje buvo tik vienas daiktas, tuomet jƳ vienintelƳ ir pagriebei –
tai jau ir pilna sơkmơ.
Absoliuti sơkmơ (00%) - reiškia, kad veiksmas pavyko absoliuþiai sơkmingai; jei
veiksmas buvo nukreiptas prieš kitą asmenƳ, tuomet šis jokio šanso apsiginti ar
apsisaugoti nebeturi.
Pvz.: lipai virve ir iš karto užsiropštei iki pat pabaigos; akmenƳ ant pakylos užmetei vienu
ypu; kišenes pavertei tušþiomis vienu prisilietimu ir pan.
Ypatingas atvejis: jei d00 lygus 00 – tuomet tai taip pat skaitoma absoliuti sơkmơ,
nepriklausomai nuo to, kokio sudơtingumo veiksmas buvo bandytas atlikti.
Veiksmo metimas bei Veiksmǐ sơkmơs lentelơ gali bǌti naudojami tiek greitai
trunkanþiam (pvz. lipti Ƴ medƳ, kraustyti kišenes ir pan.), tiek ilgai trunkanþiam veiksmui
(pvz. gyvuliǐ varymas, paveikslo tapymas ir pan.) atlikti. Ilgai trunkanþiǐ veiksmǐ
atlikimą galima skaidyti Ƴ laiko tarpus ir kiekvienam iš jǐ Veiksmo sơkmĊ tikrinti atskirai.
Jei atliekant tam tikrus veiksmus tarpusavyje rungiasi dviejǐ asmenǐ Ƴgǌdžiai (pvz.
vienas slepiasi, kitas ieško, vienas tardo, kitas meluoja ir pan.), tuomet tokƳ veiksmą
galima Ƴvertinti panaudojant Atakos sơkmơs lentelĊ (psl. 39), kai vienas Ƴgǌdis (pvz.:
pastabumas) skaitomas kaip ataka, o kitas (pvz.: slơpimasis) kaip gynyba. Prigimþiǐ
priedai šiuo atveju skaiþiuojami abiem besirungianþiom pusơm.
Veiksmai, susijĊ su koviniais Ƴgǌdžiais (ataka, gynyba ir pan.), atliekami panaudojant
Kautyniǐ taisykles (žiǌr. Kautynơs, psl. 38).
Fiasko
d100
JudƢjimas/ Veiksmas
0-20 Susipainioji, pameti ar išbarstai rankose turimus daiktus. Jei rankos neužimtos,
tiesiog prarandi orientaciją ir “užstringi” toje paþioje vietoje. Jei šneki – nusišneki
ir pan.
2-30 Prarandi pusiausvyrą ir orientaciją (nukrenti nuo kơdơs, stalo ar kito objekto,
atsitrenki Ƴ nenumatytą/ nepastebơtą kliǌtƳ). Jei kalbi – “suskeli” netinkamą frazĊ,
kuri gali bǌti užgauli ar pan. Jei turi daiktus (rankose, maiše ar pan.) – juos visus
sugebi išmesti, kuprinĊ išbarstyti ar pan.
3-40 Turimi daiktai pasklinda aplink 3 m spinduliu, pats guli ant žemơs. Jei reikơjo
laikytis tylos – sukeli baisǐ triukšmą, jei atlikti kokƳ nors darbą – sukeli avariją,
sugadini naudojamus daiktus. Jei avarija pavojinga – galima žala.
4-50 Turimi daiktai pasklinda aplink 5 m spinduliu, pats guli ant žemơs. Jei reikơjo
laikytis tylos – sukeli baisǐ triukšmą, jei atlikinơjai kokƳ nors darbą – sukeli
avariją, sugadini naudojamus daiktus. Nestipriai susižeidi, Max 5ŽT. t AVM-0
5-60 Jei atlieki fizinƳ darbą - fiziškai susižaloji (susimuši, niksteli koją ar ranką,
apsidegini, nusiplikai, Max 0ŽT, t AVM-0). Taip pat sugadini naudojamą
daiktą. Jei kalbi – užspringsti (nepavykus SvB reikalinga pagalba).
6-70 Papildomai gali užkliudyti/ sužaloti šalia stovintƳ. Max 5 ŽT, 2t AVM-20.
7-80 Jei judi – griǌni, dirbi – smarkiai susižaloji, kalbi – užspringsti (nepavykus SvB30 reikalinga skubi pagalba). Max 20 ŽT, 3t AVM -0
8-86 Max 25 ŽT, 3t AVM -20
85-90 Max 30 ŽT. t be orientacijos (kitą t negalimas joks veiksmas)
9-93 Max 30 ŽT. 2t be orientacijos (kitus 2t negalimas joks veiksmas)
94-96 Ko gero kažką susilaužai (Max 40 ŽT), galima YŽ –20. 3t be orientacijos.
97-99 Jei judi – griǌni, dirbi – sukeli smarkią avariją, nusikerti pirštą ar kitaip
susižalojai. Max 40 ŽT, galima YŽ –20. 0t be orientacijos.
Jei kalbi – užspringsti (per 2t neatlikus pirmosios pagalbos – mirtis).
00 Netikơta ir paslaptinga mirtis

Pakartotinis veiksmas
Kartais bǌna tik viena vienintelơ galimybơ atlikti konkretǐ veiksmą; kartais tą patƳ
veiksmą galima kartoti daugybĊ kartǐ tol, kol jis pasiseks. Kartais sunku yra suvokti, ar
konkretus veiksmas pavyko ar ne, nes tai padaryti tiesiog bǌna per vơlu. Kartais bǌna,
jog nesơkmơs nuvargina, taþiau vis tiek galima sau leisti suklysti vơl ir vơl. Taþiau,
pakartotinai atliekant veiksmą, visuomet reikia Ƴvertinti šias sąlygas:
a) ar nesơkmingas veiksmas nenužudơ veikianþiojo asmens, ar visiškai nesugadino
naudojamo daikto;
b) jei nesơkmơ sukơlơ žalą, reikia ją Ƴvertinti ir pakartojimą leisti tik po to, kai
trukdantys padariniai bus pašalinti;
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c) jei nesơkmơ nơra žalojanti, leisti veiksmą kartoti, skiriant baudą bent AM-5 už
moralinƳ nesơkmơs poveikƳ.

Našta
Našta parodo, kokƳ svorƳ tavo veikơjas gali nešti. Kuo didesnơ našta, tuo lơþiau veikơjas
juda, tuo sunkiau yra atlikti fizinius veiksmus, atakuoti, gintis. Taip pat su dideliu svoriu
veikơjas sunkiai gali lipti aukštyn ar plaukti.
Naštos lygis
Lengva
Vidutinơ
Sunkoka
Sunki
Labai sunki
Maksimali*

MasƢ
(Jơ * 0,2) kg
(Jơ * 0,4) kg
(Jơ * 0,8) kg
(Jơ * ) kg
(Jơ * ,5) kg
(Jơ * 2,5) kg

Našta
AVM bauda
Pastabos
---20
ViP-0
-40
ViP-20
-50
Gynyba tik pasyvi
-75
Gynyba tik pasyvi
-95
NeƳmanoma judơti

Greiÿio koef.

0,8
0,4
0,2
0,
---

* - žiǌr. Daiktǐ kơlimas ir judinimas (žemiau).

Daiktǐ kơlimas ir judinimas
Asmuo gali pakelti ar pajudinti tokƳ svorƳ, kuris neviršija jo maksimalios naštos. Taþiau
priklausomai nuo to, kaip jis tai bando atlikti, gali bǌti Ƴvairǌs variantai.
* - Jei asmuo nori pakelti didesnƳ svorƳ nei gali, tai jis gali tai bandyti daryti (Itin sunkus
veiksmas, kaip priedas naudojamas JơP; taip pat sunkumǐ kilnotojo ar pan. Ƴgǌdis).
Veiksmui nepavykus ar pavykus dalinai tai reiškia, kad norimas svoris nebuvo pakeltas.
** - Nešti galima daugiau nei asmuo sugeba pakelti. Taþiau kiekvieną t tikrinama (SvNašta kg/3)B. Bandymui nepavykus, toks asmuo tiesiog griǌna. 70% tikimybơ, kad jis
bus prispaustas nešto svorio ir patirs ŽT.
Kautynơse sunkus daiktas iki ½ asmens masơs gali bǌti pakeliamas per t, sunkesnis
per 2t.
Pastaba: paprastumo dơlei, kai svoris norimas pakelti tuojau pat be pasiruošimo,
siǌloma patikrinti (Jơ-½ masơs)B.

BǍdas
Kơlimas viena ranka
Kơlimas abiem rankomis*
Maksimali našta**
Stǌmimas
Stǌmimas su Ƴsibơgơjimu

Daiktǐ kơlimas ir judinimas
Max masƢ,kg
BǍdas
0,5*Jơ
Traukimas
2*Jơ
gulinþio objekto
2,5*Jơ
dviraþio vežimo
2*Jơ
keturraþio vežimo
3*Jơ
nelygiu paviršiumi

Max masƢ,kg
4*Jơ
20*Jơ
40*Jơ
½ masơs

Svaidymas
Iš principo visa tai, kas gali bǌti pakelta (2*Jơ kg),
Svaidymas
gali bǌti sviesta. Maksimalus svaidymo atstumas
MasƢ
Atst. koef.
atitinkamos masơs objektui lygus Jơ*atstumo koef.
<250g
0,7
Svaidant Ƴvairius objektus kaip svaidymo Ƴgǌdis gali
0,5 kg
0,4
bǌti naudojamas akmenǐ svaidymo Ƴgǌdis. Kai
 kg
0,3
kurios bǌtybơs (milžinai ir pan.) gali turơti specifinius
3 kg
0,2
5 kg
0,6
Ƴvairiǐ objektǐ svaidymo Ƴgǌdžius.
0 kg
0,2
Svaidomǐ objektǐ žala nustatoma pagal Krentanþiǐ
20 kg
0,06
objektǐ žalos lentelĊ (psl. 49). Objektai, mažesni
40 kg
0,02
kaip 250g gali bǌti svaidomi, taþiau realios žalos
bǌtybei jie nepadarys, taþiau jei tokiu daiktu bus pataikoma Ƴ stiklinĊ, veidrodƳ ar pan.,
efektas gali bǌti kitoks.

Bơgimas
Veikơjo maksimalus judơjimo greitis lygus jo Vikrumas metrais per 0s arba /0
Vikrumo metrais per s (/0 Vi m/s).
Kautynơs:
Kautyniǐ metu veikơjas pradơdamas judơti (kada neatakuoja) juda greiþiu, lygiu jo /20
Vi m/s (m/kt); antrą judơjimo t greitis didơja iki /0 Vi m/s.
Trumpa distancija (iki 200m):
Jei asmuo bơga trumpą distanciją (iki 200m), tuomet pirmą t jo maksimalus greitis
(šešiakampiǐ langeliǐ skaiþius) yra /20 Vi m/s (tai yra tik pusơ maksimalaus greiþio).
Antrą t jo maksimalus bơgimo greitis lygus /0 Vi m/s. Jei asmuo bơga toliau, jo
maksimalus greitis išlieka kaip ir antrą t.
Jei asmuo bơga su našta, jo maksimalus bơgimo greitis lygus /0 Vi * naštos
koeficientas m/s (žiǌr. Našta, psl. 35).
Pvz.: karys Grundalis, kurio Vikrumas lygus 85, gali judơti maksimaliu 85 m/0s (8,5
m/s) greiþiu, kada jo našta yra lengva. Turơdamas vidutinĊ naštą (šarvai, visa amunicija
ir kelionmaišis), jo maksimalus judơjimas lygus 8,5 m/s*0.8=6.8 m/s. Taigi su vidutine
našta jis pirmą t jis judơs 6.8/2=3.4 m/s greiþiu, antrą ir vơliau 6.8 m/s greiþiu. Greiþiau
jis sugebơs judơti tik numetĊs dalƳ savo daiktǐ.
Bendrai galima sakyti, jog bơgant ilgesnƳ atstumą asmuo su didesniu vikrumu pabơgs
nuo asmens su mažesniu vikrumu, taþiau ŽM, priklausomai nuo situacijos, visuomet gali
Ƴvesti tikimybiǐ elementǐ.
Pastaba:
ŽM Ƴdomumo dơlei gali patikrinti ar asmuo tikrai sugeba bơgti trumpą atstumą pilna
galia, duodamas nubơgtam atstumui d0 metimo baudą. Tai yra bơganþio asmens

žaidơjas meta d0 metimą ir
nubơgtas atstumas lygus
Vikrumas minus d0 metrǐ
per 0s. Šiuo atveju d0
metimas 0 ir yra skaitomas
kaip 0 (ne kaip 0).
Pvz.: karys Grundalis, kurio
Vikrumas lygus 85, gali judơti
maksimaliu 8.5 m/s greiþiu,
kada jo našta yra lengva.
Pirmą t jis gali judơti
maksimaliu 42.5 m/0s greiþiu
(4.25 m/s). Taþiau ŽM
reikalauja, kad bǌtǐ patikrinta ar karys sugeba išvystyti tokƳ greitƳ. Tam jis meta d0.
Iškrenta 6. Taigi, jo maksimalus greitis tebus (42.5-6=36.5) m/0s (arba 3.65 m/s). Antrą
t jis gali išvystyti maksimalǐ 85 m/0s (arba 8.5 m/s), taþiau karys vơl tikrina ar jis tą
greitƳ sugeba pasiekti. Metamas d0. Iškrenta 2. Taigi jo maksimalus greitis antrą ir
vơlesniais t tebus lygus (85-2=80) m/0s (arba 8.0 m/s). Kario žaidơjui panorơjus,
galima tikrinti, gal karys greitƳ padidins, o gal ir ne.
Ilga distancija (daugiau kaip 200m):
Bơgant ilgą distanciją asmuo gali judơti savo maksimaliu greiþiu (/0 Vi m/s), taþiau
kas 200 m yra tikrinamas asmens SvB. Jei bandymas nepavyksta, tuomet laikoma, kad
asmuo pradeda pavargti ir jo bơgimo greitis krenta vienu lygiu; tai yra pradedama judơti
tarsi su didesniu naštos lygiu.
Pvz.: karys Grundalis, kurio Vikrumas lygus 85, gali judơti maksimaliu 85 m/0s (8,5
m/s) greiþiu. Jo Sveikata lygi 75. Jis bando Ƴveikti atstumą, lygǐ 600m, turơdamas
lengvą naštą (greiþio koeficientas , jokiǐ judơjimo baudǐ). Ʋveikus 200m yra tikrinamas
jo SvB. Sơkmingam bandymui d00 turi bǌti mažesnis nei 75. Metamas d00 ir iškrito
68. Sveikatos bandymas pavyko. Jam nubơgus dar 200m vơl tikrinamas SvB. ŠƳ kartą
iškrito 82. Tai reiškia, kad jis pradeda pavargti ir jo greitis krenta vienu lygiu, tarsi jis
turơtǐ vidutinĊ naštą (greiþio koeficientas 0,8). Kario Grundalio bơgimo greitis sumažơja
iki 8,5*0,8=6,8 m/s.

Gaudynơs
Kautyniǐ metu ar po jǐ, bandant pagauti bơgantƳ gyvǌną ar asmenƳ, kartais tenka pradơti
gaudynes. Tam tikslui atliekamas ViR.
Jei bandantis pabơgti 2 kartus iš eilơs laimi šią rungtƳ, tai laikoma, kad jis pabơgo
pakankamą atstumą ir tolimesnis gaudymas pagal Ilgǐ distancijǐ bơgimo taisykles.
Jei bandantis pasivyti 2 kartus iš eilơs laimi šią rungtƳ, tai laikoma, kad jis pasivijo
gaudomą objektą. Tuomet, jei besivejantis asmuo nori atakuoti auką, yra atliekama
vikrumo rungtis (besivejanþiajam ViR+2).
. Jei besivejantis laimi ViR+2, jis gali atakuoti priešininką iš nugaros; pralaimơjusiojo
gynyba – tik išsisukimas.
2. Jei besivejantis pralaimi ViR-2, tuomet bơgantysis turi iniciatyvą, gali atakuoti pirmas,
naudoti bet kokią gynybą.
Taip judant AM yra su bauda -20.

Kelionơ
Esant idealioms kelionơs sąlygoms galimi
maksimalǌs kelionơs pơsþiomis atstumai per
parą:
Be naštos – iki 50 km;
Lengva našta – iki 40 km;
Vidutinơ našta – iki 30 km;
Sunki našta – iki 20 km;
Labai sunki našta – iki 0 km
Pastaba: grupơs greitis lygus lơþiausiai
judanþio grupơs nario greiþiui.

Greiþio daugikliai
VietovƢ
PƢsÿias Raitas
lygumoje
retas miškas
tankus miškas
džiunglơs
dykumoje
kalnuose
perơja
karavanu


0,75
0,5
0,25
0,5
0,5



2
,5
0,5
0,
,5
-

Plaukimas
Plaukimo greitis lygus Vi/50 (m/s), minimaliai  m/s. Plaukiant (sunkus veiksmas) naštos
lygis, jei toks yra, sumažơja per pusĊ. Plaukimo veiksmo sơkmơ tikrinama kas 0s,
pagal Veiksmǐ sơkmơs lentelĊ (kaip priedas naudojamas plaukimo Ƴgǌdis bei su
plaukimu susijĊ Ƴgǌdžiai, sunkus veiksmas).
Veiksmui nepavykus (N) asmuo tikrina SvB-bauda. Pirma bauda yra –0, o už kiekvieną
nepasisekusƳ plaukimo veiksmą, bauda padidơja 0. SvB-bauda nepavykus,
plaukiantysis pradeda skĊsti. Gelbơjant skĊstantƳjƳ turi pavykti VM-30-(JơP skirtumas).
Nepavykus, skĊsti pradeda abu asmenys.

Šuolis
Jei asmeniui tenka atlikti šuolƳ, tai
Šuolis
maksimalus
sơkmingo
šuolio
SĆlyga
Atstumas
atstumas priklausys nuo jo jơgos.
Ʋsibơgơjus Ƴ tolƳ
Jơ/0 m
Lentelơje nurodytam nuotoliui ar Ʋsibơgơjus vieną žingsnƳ Ƴ tolƳ
Jơ/20 m
aukšþiui nušokti asmeniui turi pavykti Šuolis iš vietos Ƴ tolƳ
Jơ/30 m
jo JơB.
Ʋ aukštƳ iš vietos
30+Jơp*0 (cm)
Jei asmuo nori Ƴveikti didesnƳ nuotolƳ Peršokamas aukštis
50+JơP/0 (cm)
ar aukštƳ, nei jo galimybơs, jis tai gali
bandyti daryti (Itin sunkus veiksmas, kaip priedas naudojamas JơP; taip pat. akrobato
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Ƴgǌdis). Veiksmui nepavykus ar pavykus dalinai tai reiškia, kad norimas nušokti ar
peršokti atstumas nebuvo Ƴveiktas.

Lipimas
Jei yra atliekamas sudơtingesnis nei
lipimas laiptais veiksmas, tuomet
tokio veiksmo sơkmơ nustatoma
pasinaudojant pateikta Lipimo bei
Veiksmǐ sơkmơs lentelơmis.
Nesơkmơs atveju (N) tai reiškia, kad
lipantysis nukrito.
Dalinơs sơkmơs atveju (-00%)
Ƴveiktas ne visas atstumas.
Jei lipimo atstumas pakankamai
didelis (>5m), jis dalinamas Ƴ atkarpas
po 5 metrus ir kiekvienai jǐ sơkmơ
tikrinama atskirai.

Lipimas
Lipimas
Veiksmas
Kopơþiomis aukštyn
E
Kopơþiomis žemyn
E
Medis
L
Kalnais*
V
Vertikali siena
LS
V
Stora (W>2cm) virve
aukštyn
S
Plona (W<2cm) virve
aukštyn
Virve žemyn
V

Greitis
3 m/s
2 m/s
50 cm/s
0 m/min
2 m/min
 m/s
20 cm/s
 m/s

* - ne kelionơs kalnais, o laipiojimas kalnuose

Kasimas

Kasimas
Kasimo greitis taip pat priklauso nuo
SĆlygos
Greiÿ. koef.
kasanþiojo asmens jơgos, kasimo Ƴrankiǐ
Normali
dirva

kokybơs bei dirvos tipo.
,5
Kasimo greitis, kai yra normali dirva bei Lengva dirva
0,5
turimi kasimui skirti metaliniai Ƴrankiai lygus Sunki dirva
0,2
0,2*Jơ/0 m3/val. Jei darbą atlieka du Akmeninga dirva
Metaliniai
Ƴrankiai

asmenys, kasimo greiþio koef. lygus .2, jei
Mediniai Ƴrankiai
0,5
trys – .4.
0,2
Pavydžiu pateikiamas kai kuriems objektams Improvizuoti Ƴrankiai
iškasti vieno asmens, kurio Jơ=50, sugaištamas laikas, neskaitant poilsio:
Kapas: (4m3), 2(ilgis)x(plotis)x2(gylis) metrǐ. 4 valandos.
Vilkduobơ: (8m3), 2x2x2(gylis) metrǐ. 8 valandos.
Duobơ tigrui pagauti: ~48m3. 4x4x3(gylis). Apie 48 valandas. Papildomai reikalingas
laikas sustatyti kuolus, uždengti viršǐ, užmaskuoti duobĊ.

Jojimas

Jojimas
Asmeniui, turinþiam jojimo ƳgǌdƳ atskirai
GyvǍnas
jojimo veiksmo sơkmơ gali bǌti ir Arklys, mulas, asilas
netikrinama. Taþiau asmenims, kurie nơra Briedis, elnias
jojĊ ar bando tai daryti tik pirmus kartus, Didvilkis
jojimo veiksmo sơkmơ taip pat nustatomas Dramblys
pagal Veiksmǐ sơkmơs lentelĊ.
Kupranugaris
Atliekant jojimo veiksmą gali bǌti duodamos Grifonas
baudos ar priedai dơl gyvulio dresǌros Drakonas
buvimo ar nebuvimo.Gyvǌno elgesys gali
priklausyti nuo jojiko bǌsenos (girtas, agresyvus ir pan.).

Nuovargis

Veiksmas
V
V
S
V
V
LS
IS

Nuovargis
Veiksmas SvB bauda AM bauda
Elementarus
-

Asmenys, atlikdami Ƴvairius veiksmus, po
tam tikro laiko gali patirti nuovargƳ. Tam,
Lengvas
-0
-5
priklausomai nuo atliekamǐ veiksmǐ
Vidutinis
-20
-0
sunkumo, yra tikrinami sveikatos bandymai
Sunkus
-30
-20
SvB. Jei toks bandymas nepavyksta, tuomet
L.sunkus
-40
-30
NeƳtikơtinas
-80
-50
mažơja atliekamo darbo efektyvumas,
padidơja klaidǐ tikimybơ ir pan. Visi šie
nepatogumai yra išreiškiami tolimesniǐ veiksmo metimǐ VM baudomis. Visos laike
patirtos baudos sumuojasi.

Juslơs
Rega
Siekiant pamatyti vieną ar kitą objektą, kuris yra pamatomas jei Ƴ jƳ yra žiǌrima, joks
metimas nơra atliekamas. Taþiau jei stengiamasi pamatyti mažą objektą ar bandoma
Ƴvertinti sunkiau pastebimo objekto pastebơjimo tikimybĊ, tuomet yra atliekamas ReB.
ŽM gali skirti Ƴvairias baudas, jei objektas yra toli, labai mažas ir pan. Kaip priedas
Ƴvairiems atvejams gali bǌti naudojamas pastabumo Ƴgǌdis ar pan. Akli ar visiškoje
tamsoje esantys asmenys, kurie neturi infraregos, nieko matyti negali. Jei reikalas yra
susijĊs su pavojumi, atskirai asmenys, kurie turi pavojaus nuojautą, gali daryti atskirą
metimą.
Klausa
Jei garsas yra stiprus ir turơtǐ bǌti visiems girdimas, tuomet jokie klausos metimai nơra
atliekami. Taþiau siekiant išgirsti labai prislopintą garsą, išskirti norimus garsus iš
triukšmingos aplinkos ir pan., yra atliekamas Klausos bandymas (Kl B). Kaip priedas gali
bǌti naudojamas pastabumo Ƴgǌdis. Jei garsas yra išgirstamas, toliau jis turi bǌti
suprantamas (PrB, su priedais ar baudomis). Jei reikalas yra susijĊs su pavojumi,
asmenys, kurie turi pavojaus nuojautą, gali daryti atskirą metimą.
Uoslơ
Jei kvapas ar skonis yra stiprǌs ir turơtǐ bǌti lengvai užuodžiami ar pajauþiami, tuomet
jokie papildomi metimai nơra atliekami, o ŽM tiesiog apie tai praneša. Siekiant pajusti ar
užuosti kokƳ specifinƳ, labai silpną ar panašǐ kvapą ar skonƳ, yra atliekamas uoslơs
bandymas (UoB). Gali bǌti naudojami Ƴvairǌs priedai ar baudos, priklausomai nuo Ƴvairiǐ

sąlygǐ. Jei kvapas ar skonis buvo pajustas, tuomet jo supratimui yra atliekamas PrB.
Kaip priedas gali bǌti naudojami chemijos, kulinarijos ar panašǌs Ƴgǌdžiai. Jei reikalas
yra susijĊs su pavojumi, asmenys, kurie turi pavojaus nuojautą, gali daryti atskirą
metimą.

Medžioklơ
Kartais veikơjai sugalvoja maisto prasimanymui užsiimti medžiokle. Šiam tikslui ŽM yra
pateikiama lentelơ, ką medžiotojas gali rasti.
Pastebơjus pơdsakus jais galima sekti. Priklausomai nuo to, kaip sunkiai pơdsakai gali
bǌti pastebimi, sekimas jais yra sunkesnis ar lengvesnis veiksmas. ŽM Ƴvertinus
sunkumą, pagal Veiksmǐ sơkmơs lentelĊ yra atliekamas sekimo veiksmas. Kaip priedas
šiuo atveju yra sekimo, medžioklơs ar pastabumo Ƴgǌdis.
KĆ galima rasti
d00
Nieko
0-20
Pơdsakai 2-70 Pơdos
Maisto atliekos
Teritorinơs žymơs
Kiaušiniǐ lukštai
Išmatos
Rausimo žymơs
Kvapai
Bǌstai
7-80 Lizdai
Urvai
Nameliai
Gultavietơs
Nerštavietơs
Patys
8-99 Augalinơs bǌtybơs
gyvǌnai
Vabzdžiai
Žuvys
Varliagyviai
Ropliai
Paukšþiai
Žinduoliai
Ypatinga
00

d00
0-40
4-45
46-70
7-75
76-82
83-95
96-99
0-40
4-55
56-70
7-90
9-99
0-06
07-05
6-20
2-30
3-45
46-80
8-99

Ʋvairiǐ objektǐ vidutinis
pastebơjimo sunkumas
Objektas
Veiksmas
Pơdsakai
L/V
Bǌstai
L/S
Patys gyvǌnai
V/LS
Atsitiktinis objektǐ
pastebơjimo sunkumas
Objektas
d100 VM
Elementariai
0-06 +30
(iššoka prieš nosƳ,
vartosi ant kelio,
pơdsakai pastebimi
labai ryškiai)
Lengvai pastebimi
07-5 +0
Vidutiniškai pastebimi 6-70 0
Sunkiai pastebimi
7-94 -20
Labai sunkiai pastebimi 95-99 -40
Pastebimi tik su
00 -80
ypatingomis
pastangomis

. Jei šis veiksmas sơkmingas (00%), tai reiškia kad sekti pavyko ir gyvǌnas yra
aptiktas. Nustatyti, kiek laiko (valandomis) tam buvo sugaišta metamas d0(medžiotojo Ƴgǌdis)/0.
2. Jei veiksmo sơkmơ tik dalinơ (-00%), nustatoma kokia sơkmơs dalis pasiekta (tai
reiškia, kad pơdsakai nepamesti, atrasti nauji požymiai, numatoma kur gyvǌnas yra ir
pan., taþiau pats gyvǌnas nepastebơtas). Nustatyti kiek laiko (valandomis) tam buvo
sugaišta metamas d0-(medžiotojo Ƴgǌdis)/0.
3. Jei veiksmas nesơkmingas (N), sugaištas laikas taip pat nustatomas metant d0(medžiotojo Ƴgǌdis)/0.
Pastebơjus gyvǌną reikia prie jo priartơti tiek, kad bǌtǐ galima jƳ atakuoti. Tam yra
atliekama medžiotojo sơlinimo bei gyvǌno pastabumo rungtis: imamas medžiotojo
sơlinimo (arba medžiojimo) Ƴgǌdžio bei gyvǌno pastabumo skirtumas, medžiotojas meta
d00 ir sơkmơ nustatoma pagal Atakos sơkmơs lentelĊ (psl. 39). Medžiotojo AM su ViP
priedu. Jei gyvǌnas jau yra suklusĊs ar kažką pastebơjĊs, tuomet prie jo gynybos
pridedamas Regos priedas ReP.
. Sơkmơs atveju medžiotojas priartơja tiek metrǐ, kiek yra jo Sơlinimas. Siekiant
priartơti dar arþiau veiksmo sơkmơ tikrinama iš naujo ir už kiekvieną dešimtƳ metrǐ yra
skiriama VM-0 bauda. Jei medžiotojui pavyksta sơkmingai priartơti, jis pirmasis
atakuoja ar daro kitokƳ norimą veiksmą. Jei medžiotojas atakuoja, tikrinamas gyvǌno
nustebimas (kai kurie gyvǌnai negali bǌti nustebinti).
2. Nesơkmingo sơlinimo veiksmo atveju tai reiškia, kad medžiotojas buvo pastebơtas.
Gyvǌnas atitinkamai elgiasi pirmasis (bơga, puola ar pan.). Tolimesniems veiksmams
atlikti metama Iniciatyva.

Tardymas
Tai sugebơjimas klausinơti ir tardyti kalinƳ ar Ƴ nelaisvĊ paimtą asmenƳ, siekiant gauti
tikslius atsakymus Ƴ užduotus klausimus. Tam atliekamas Tardymo veiksmas pagal
Veiksmǐ sơkmơs lentelĊ. ŠƳ veiksmo metimą vienas tardytojas vienam tardomajam
atlikti gali tik vieną kartą per parą.
Visiškai sơkmingas tardymo veiksmas (00%) leis iš karto gauti visus atsakymus
rǌpimais klausimais. Tardomasis asmuo tiesiog neatsispiria jǌsǐ “žavesiui”.
Dalinơs sơkmơs atveju (-00%) veiksmas leis tinkamai “prispausti” tardomąjƳ bei
priversti jƳ atsakinơti Ƴ klausimus. Taþiau šiuo atveju atsakymas ne visuomet gali bǌti
teisingas. Tam tardomasis asmuo atlieka savo VaB. Šiam bandymui nepavykus
tardomasis yra palaužtas ir atsakys Ƴ užduotus klausimus. VaB pavykus gali bǌti, kad
meluos ar atsakinơs tiesiog apgalvotai.
Tinkamai panaudojus kankinimus, tardomajam atliekant VaB gali bǌti skirtos Ƴvairios
baudos. Kankinimas nebǌtinai turi bǌti prievartos ar fizinio skausmo panaudojimas. Tai
gali bǌti ir psichologinis spaudimas, gąsdinimas susidoroti su artimais asmenimis,
gąsdinimas karjeros sužlugdymu ir pan. Taip pat sơkmingai galima panaudoti asmens
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fobiją ar pan. Žinoma, fizinis kankinimas gali bǌti pakankamai sơkmingas, duoti rezultatǐ
bei ŽM gali skirti Ƴvairias baudas kankinamojo VaB atlikti.
Tardymo veiksmui nepavykus (N) tardomasis Ƴ klausimus neatsakinơs, jo elgesys bus
nukreiptas tiesiogiai prieš tardytoją ar tardytojas tiesiog ignoruojamas. Papildomai yra
metamas d2 metimas, ir nustatoma kokiu lygiu krito tardytojo reputacija (žiǌr.
Reputacija, psl. 37) tardomojo požiǌriu. Atitinkamai tolimesniems tardymo veiksmams
tam paþiam asmeniui gali bǌti skiriama bauda.

Gamyba
Kiekvienas asmuo gali sugalvoti ar gali bǌti priverstas pasigaminti kokƳ nors daiktą,
pasinaudodamas savo turimais ar pradiniais Ƴgǌdžiais (žiǌr. Ʋgǌdžiai, psl. 5).
. Veikơjo Ƴgǌdis riboja gaminimo kokybĊ. Ʋgǌdžiui adekvati kokybơ nustatoma pagal
turimą ƳgǌdƳ iš lentelơs grafos “Kokybơ”. Darbui itin pavykus, kokybơ gali bǌti geresnơ 
lygiu, bet reikơs ilgiau dirbti.
2. Prieš darydamas daiktą, veikơjas numato norimą jo kokybĊ. Numatyta kokybơ negali
bǌti didesnơ už adekvaþią. KokybĊ atitinka tam tikras gaminimo laikas.
3. Skiltyje “Kokybơ” surandama norima kokybơ. Metamas d00 metimas ir VM + Ƴgǌdis +
PrigP + kiti priedai. Pagal skiltƳ “Gauta kokybơ” žiǌrima, kaip pavyko gaminys:
a) d00 patenka Ƴ ribą, nurodytą 5 skiltyje (baltas fonas) - gaminys norimos kokybơs;
b) d00 mažesnis - gaminys prastesnơs kokybơs. Papildomas d00 parodys, kurƳ
gaminimo trukmơs momentą (procentais) veikơjas pajuto, kad gaminys bus prastesnis.
Tuomet veikơjas gali viską pradơti iš naujo arba baigti darbą. Prastesnis gaminys
pagaminamas per nustatytos kokybơs gaminimo trukmĊ;
c) d00 didesnis už nurodytą skaiþiǐ ribą (pilkas fonas) - veikơjas pajunta, kad
gaminys gali pavykti geresnơs kokybơs. DirbĊs .5 karto ilgiau, jis gaus geresnƳ gaminƳ.
4. Kiti priedai - Ƴrankiǐ, su kuriais gaminama, kokybơ, medžiagos plastiškumas,
papildomo reikalingo Ƴgǌdžio klasơ, turimi ar naudojami brơžiniai, pagalbinơ informacija,
pasiruošimo laikas ir pan.
Pvz.: Kapitonas Sujidige (ViP 0, PrP 5) išsigelbơjo iš laivo katastrofos. Negyvenamoje
saloje jis liko su nedidele maisto atsarga, dailidơs Ƴrankiais, sudužusio laivo lentomis ir
balkiais. Jis nutaria pasigaminti burinĊ valtƳ. Tarkime, kad valties gamyba truks  sav.
Kapitono dailidơs Ƴgǌdis 0. Vadinasi jis gali pasigaminti prastą valtƳ. Metimas d00 + 0
+0.5 (koef. iš lentelơs Gamyba pagal grafą “KokybĊ”) + ViP + PrP = 68 + 0 + 7.5 = 75.5.
Valtis pavyko norimos kokybơs – tai yra. prasta. Plaukimo ja VM -0. Ji bus du kartus
silpnesnơ už gerą valtƳ.
ƳgǍdis KokybƢ
1
2
<- Baisi
<-5 L.prasta
-5-5 Prasta
6-5 Vidutinơ
6-25 Gera
26-35 Puiki
36-40 L.puiki
4-45 Nuostabi
46-50 Ideali

Gamyba
VM+ Koef.
Gauta kokybƢ
3
4
5
-30 0, 02-5 >5
-20 0,3
6-40 >40
-0 0,5
4-65 >65
-5

66-85 >85
0
,3
86-05 >05
+5
2
06-25 >25
+0
5
26-45 >45
+5
0
>60
+20
20
00
00
00
00
00
00
00
00

Adekvati kokybơ pagal skiltis  ir 2. Gauta kokybơ pagal 2 ir 5. Koeficientas - nemagiško
daikto kainos, tinkamumo, naudojimo trukmơs.

Reakcija
Reakcijos metimas – asmens reakcijos Ƴ aplinką ar Ƴvykius Ƴvertinimas, apibǌdinantis
tolimesnĊ veiksmǐ eigą. Kito asmens (priešininko, pabaisos ar veikơjo) reakcija
visuomet gali bǌti nustatoma ŽM ar paþio žaidơjo, taþiau kartais visai Ƴdomu nustatyti
reakciją Ƴ Ƴvykius ar aplinką atsitiktinai. Tam tikslui žemiau pateikiama asmens reakcijos Ƴ
kitą asmenƳ lentelơ. Reakcija Ƴvertinama metant d20 ir rezultatą tikrinant pagal žemiau
pateiktas vertes:
 ir mažiau: Pražǌtinga. Oponentas tiesiog nekenþia ir veikia paþiu blogiausiu bǌdu.
Galima viskas: antpuolis, prievarta, išdavimas, viešas išniekinimas ir pan.
Nuo 2 iki 4: Labai bloga. Oponentas nemơgsta asmens ir tinkamu momentu
stengsis pasielgti paþiu blogiausiu bǌdu. Taip pat nieko prieš išvadinti paskutiniais
žodžiais.
Nuo 5 iki 7: Bloga. Oponentas nesijaudina dơl asmens ir veikia prieš jƳ, jei tai jam
naudinga.
Nuo 8 iki 0: Prasta. Oponentas nesusidarĊs Ƴspǌdžio. Jis gali grasinti, reikalauti
didelio kyšio prieš atlikdamas paslaugą ir pan.
Nuo  iki 3: Neutrali. Oponentas ignoruoja asmenƳ. Jis visiškai nesusidomơjĊs.
Bendravimas vyksta vangiai ir nuobodžiai tiek, kiek to reikalauja protokolas.
Nuo 4 iki 6: Geras. Oponentui asmuo patinka ir jis sutinka padơti, kiek tai leidžia
kasdienơs sąlygos. Pagalba ir veiksmai, turintys jausmǐ, materialinƳ ar panašǐ
pagrindą, bus atlikti.
Nuo 7 iki 9: Labai geras. Oponentas tiesiog ƳsimylơjĊs asmenƳ, bus labai
paslaugus, stengsis siǌlyti pagalbą daugeliu atvejǐ.
20 ir daugiau: Puiki. Oponentas tiesiog sužavơtas ir veiks tiesiog paþiu geriausiu
bǌdu tol, kol nekils grơsmơ jo paties gyvybei, turtui ar reputacijai.
Gali bǌti skiriamos baudos ar priedai, priklausantys nuo asmens išvaizdos (priedas ar
bauda dơl Žavumo; Žap), socialinơs padơties, situacijos aplinkybiǐ ar elgesio.

Reputacija
Tai yra aplinkiniǐ asmenǐ požiǌris Ƴ konkretǐ asmenƳ. Reputacija yra išreiškiama verte
nuo  iki 20. Vidutinơ (neutrali) reputacija yra 9-. Kuo ši vertơ yra mažesnơ, tuo
reputacija prastesnơ ir atvirkšþiai. Taþiau reikia nepamiršti, kad skirtinguose visuomenơs
sluoksniuose reputacija gali labai Ƴvairuoti. Pvz. nusikaltơliǐ pasaulio lyderio reputacija
atitinkamame vagiǐ sluoksnyje gali bǌti labai teigiama ir didelơ, tuo tarpu turtingo
sluoksnio asmenǐ požiǌriu ji bus labai ir labai prasta. Taigi, šiuo atveju ji yra tik
rekomendacinio pobǌdžio.

Ʋtikinơjimai ir derybos
Veikơjui norint derơtis ŽM gali pasakyti: “Tu Ƴtikinai” arba “Tavo argumentai nơra svarǌs,
pirklys nesiderơs”. Taþiau šitokius veiksmus taip pat galima paversti žaidimo dalimi.
. Derybǐ metu, kada Ƴtikinơjimo (agitacijos, derybǐ) tema neturi vienašališko rezultato
ar poveikis neturi tiesioginơs Ƴtakos agituojamajam (prašoma parduoti daiktą, kurio
pirklys nelabai norơtǐ parduoti; bandoma prikalbinti leistis Ƴ avantiǌrą seną kareivƳ,
nelabai turintƳ nuomonơs šiuo klausimu ir pan.), tuomet Ƴtikinimo sơkmơ nustatoma pagal
Agitacijos veiksmo sơkmơs lentelĊ (agituojanþiajam kaip priedai naudojami jo VaP bei
ŽaP, agituojamajam – VaP). Veiksmo sunkumas nustatomas pagal taikinio priešiškumą
konkreþiai temai. Pradinis nusiteikimo lygis gali bǌti Ƴtakojamas agitatoriaus reputacijos.
Nusistatymas
"Tai absurdas!"
Absoliuþiai prieš
Griežtai prieš
Prieš
Silpnai prieš
Neturi nuomonơs
Silpnai (neakt.) už
Už

Agitacijos veiksmo sơkmơs lentelơ
Veiksmas
Fiasko
Poelgis/ Reputacija
-1 lygis
Nieko
+1 lygis
Absurdiškas
9-40 4-50
@90
Kvailas
8-5 6-30 3-45
@80
L.sunkus
6-86
87-06 07-25
@60
Sunkus
4-62
63-84
85-05
@40
Sunkokas
2-42
43-63
64-85
@20
Paprastas
6-32
33-48
49-65
@5
Lengvas
03-5
6-27
28-40
@02
L.lengvas
0
02-05
06-09
0-5

Taip!
>50
>45
>25
>05
>85
>65
>40
>5

Visiškos sơkmơs atveju (Taip!) agituojamasis yra visiškai Ƴtikinamas.
+ lygis - nusistatymas pagerơja per  lygƳ. Pvz. Jei agituojamasis buvo “Silpnai prieš”,
tai po šio veiksmo jo nusiteikimas pereina Ƴ “Neturiu nuomonơs” lygƳ.
Nieko - nusiteikimas nepasikeitơ, jokio poveikio.
- lygis- nusiteikimas pablogơjo per  lygƳ. Pvz. Jei agituojamasis buvo “Silpnai prieš”,
tai po šio veiksmo jo nusiteikimas pereina Ƴ “Prieš” lygƳ.
Fiasko – visiška nesơkmơ. Toliau metamas d00 ir rezultatas tikrinamas pagal Derybǐ
fiasko lentelĊ. Bet kokiu atveju apie tolimesnes derybas nebơra kalbos.
Ʋtikinơjimo bei derybǐ veiksmas gali bǌti kartojamas daug kartǐ iki visiškos sơkmơs ar
nesơkmơs.
d100
0-30
3-40
4-50
5-60
6-70
7-80
8-90
9-99
00

Derybǐ fiasko
Rezultatas
Pats ima juoktis ir sugadina visą ƳspǌdƳ. Reputacija krenta (- lygis).
Nusišnekơta, klausytojai ima juoktis ir išsiskirsto. Reputacija krenta (- lygis)
Nusišnekơta. Agitatoriǐ palaikơ kvailiu. Reputacija -.
Visi nusiteikia prieš. Nusiteikimas -2 lygiai.
Visi nusiteikia prieš. Nusiteikimas -3 lygiai. Agitatorius išvadinamas kvailiu ir
apmơtomas kepurơmis.
Agitatoriaus argumentus palaiko Ƴžeidimu ir puola mušti agitatoriǐ
Agitatorius visiškai pasimeta, pradeda iš tikro nusišnekơti ir galiausiai sprunka
šalin iš gơdos. Apie derybas nơra ir šnekos.
Agitatoriui iš susijaudinimo ir gơdos susuka vidurius (Sv-30)B, o visi aplinkiniai
dơl to tiesiog ƳsiutĊ ir bando kuo greiþiau juo atsikratyti.
Agitatorius taip nusišneka, kad aplinkiniai iš Ƴsiǌþio (už erezijas) bando jƳ
užmušti.

2. Derybǐ metu, kada galimas agitacijos efektas tiesiogiai veikia agituojamojo gerovĊ,
prieš tikrinant agitacijos sơkmĊ reikia tikrinti agituojanþiojo ir agituojamojo Proto arba
Intuicijos RungtƳ. Rungtis rodo, kaip agitatoriui pavyko parinkti argumentus. Rungtyje
dalyvauja agitatoriaus Protas ar Intuicija (kas didesnis) ir agituojamojo Protas ar Intuicija
(kas didesnis). Rungties baudos ir priedai - iš Derybǐ Rungties lentelơs.
Potenciali žala/nauda
gerovei
Nežymi
Maža
Vidutinơ
Didelơ
L.didelơ
Mirtina/stulbinanti

Derybǐ rungties baudos ir priedai
Rungties bauda/ priedas
Agitacijos VM bauda/
priedas
H
H5
H2
H0
H5
H30
H8
H60
H0
H80
H2
H00

Nepavykus rungþiai - agitacijos sơkmơ tikrinama su papildomomis baudomis. Rungþiai
pavykus - be baudǐ, bet su priedais. Naudingumas vertinamas priklausomai nuo
charakterio, atsižvelgiant Ƴ godumą, garbơtrošką, kerštingumą.
Baudos ir priedai gali priklausyti nuo rasiǐ skirtumo, socialinơs padơties, tikybos,
aprangos, reputacijos, kalbiniǐ skirtumǐ. Pakartotinai derintis, jei Ƴtykinơtojas pasirodo
per daug Ƴkyrus, nusiteikimas gali pablogơti - lygiu.
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KAUTYNơS
Kautynơs gali prasidơti sutikus pabaisą, priešininką ar veikơjams susikovus tarpusavyje,
kai ima grơsti tiesioginis pavojus gyvybei. Tada naudojamos kautyniǐ taisyklơs, kuriose
veiksmai atliekami kas kautyniǐ tarpsnelƳ (kt), lygǐ vienai – dviem sekundơms.

Iniciatyva
Iniciatyva yra nustatoma siekiant išsiaiškinti, kuris veikơjas ar priešininkas puls ar atliks
vieną ar kitą veiksmą pirmiau. Tam yra naudojamas Iniciatyvos metimas, atliekamas
kaip Vikrumo rungtis (d0 su atitinkamu Vip priedu), žymimas InicR. Kurio asmens
iniciatyva yra didžiausia, tas kautynơse pirmasis atlieka norimą veiksmą, toliau veikia
asmuo su antra pagal eilĊ iniciatyva ir pan. Paskutinis kautyniǐ tarpsnelƳ baigia asmuo
su mažiausia iniciatyva.
Pvz. Ʋ kautynes vienas prieš kitą puola du kariai, kuriǐ vieno Vip=3, o kito Vip=.
Atliekamas iniciatyvos metimas. Pirmojo kario d0 metimas buvo 3 ir jo iniciatyva
3+Vip3=6. Antrojo kario d0 metimas buvo 9 ir jo iniciatyva 9 + Vip  = 0. Taigi antrasis
karys, nežiǌrint to, kad jo vikrumas yra mažesnis nei pirmojo kario, kautynes pradeda ir
atakuoja pirmasis.
Esant lygiam rezultatui iniciatyva yra vienoda ir veiksmas pradedamas tuo paþiu metu.
Jei kaunasi du priešininkai ir jǐ iniciatyvos yra lygios, tuomet abu veiksmą pradeda vienu
metu. Kuris kauliukus mes pirmas nơra svarbu, nes veiksmus privalơs atlikti abu. Jei jie
atakuoja vienas kitą, tokiu veiksmą atlieka kiekvienas iš jǐ, nepriklausomai nuo
priešininko veiksmo sơkmơs. Tai yra kautynơse tokiu bǌdu priešininkai gali sơkmingai
užmušti vienas kitą.
Pvz.: jei pirmajame pavyzdyje abiejǐ kariǐ iniciatyvos bǌtǐ vienodos, tuomet ataką
atliktǐ kiekvienas iš jǐ. Sakykim, pirmasis karys mirtinai sužeidžia savo priešininką,
taþiau antrasis realiai irgi atakuoja tuo paþiu metu. Antrasis irgi mirtinai sužeidžia savo
priešininką. Rezultatas – du lavonai.

Veiksmai kautyniǐ metu
Veikơjas ar priešininkas, pradơdamas kautynes, gali elgtis labai Ƴvairiai: pulti, bơgti, keisti
savo poziciją, gintis ir pan. Kiekvienas toks veikơjo veiksmas yra nurodomas Žaidimo
Meistrui, kuris toliau Ƴvertina galimybĊ tai atlikti ir rutulioti veiksmą.
Kautyniǐ metu, siekiant geriau atvaizduoti, kaip yra išsidơstĊ veikơjai ir priešininkai, kaip
jie juda ir pan., gali bǌti
naudojama žaidimo erdvơ,
sudaryta iš šešiakampiǐ. Yra
laikoma, kad kiekvienas
šešiakampis yra  metro
ploþio ir jame gali tilpti 
žmogaus dydžio asmuo.
Didesni objektai ar bǌtybơs
atitinkamai užima didesnĊ
erdvĊ. Tiems žaidơjams,
kuriems ši šešiakampơ erdvơ
nơra priimtina, gali susidaryti
savo arba nenaudoti jokios.

Judơjimas
Kautyniǐ metu veikơjas pradơdamas bơgti juda greiþiu, lygiu jo /20 Vi m/s (m/kt); antrą
judơjimo kt greitis didơja iki /0 Vi m/s. Tai yra šešiakampơje žaidimo erdvơje gali
nutolti ar priartơti tokƳ skaiþiǐ šešiakampiǐ langeliǐ (kitas taisykles žiǌr. Veiksmai; psl.
34). Taip judơdamas gali gintis nuo šoninio antpuolio. Atakuoti galơs, jei pavyks ViB-40.
Kautyniǐ metu, kada asmuo atakuoja ar ginasi bei tuo pat metu nori keisti poziciją, jis
gali pasitraukti, jei ten nơra kliǌties, Ƴ šoną, pirmyn ar atgal per  šešiakampƳ langelƳ.
Pavykus ViB-40 pasitraukti galơs per 2 langelius.
Judơdamas veikơjas taip pat gali kovai pradơti ruošti ginklą (žiǌr. Ginklo paruošimas),
atlikti papildomus veiksmus, tokius kaip kalbơjimas (atitinkamą laiką kiek trunka
tarpsnelis), ginklo ar kito daikto numetimas, sutartinio ženklo parodymas ar pan.

Pozicijos keitimas
Veikơjas gali keisti savo poziciją, sugaišdamas tam  kt. Pvz. veikơjas stovơjo ir pritǌpơ
ar atsigulơ. Darydamas tokƳ judesƳ taip pat gali atakuoti, paruošti ginklą ar pan., jei
pavyksta jo ViB-50.

Ginklo paruošimas
Jei veikơjo ginklas yra makštyse, užkištas už diržo ar pasiekiamoje pozicijoje už
nugaros, prieš atakuodamas veikơjas jƳ privalo paruošti. Tam yra atliekamas ViB ir
sugaištamas  kt. Jei veikơjas besitraukdamas ginklą nori dar ir atakuoti, tuomet
naudojamos specialiǐ kirstyniǐ elementǐ taisyklơ Ataka išsitraukiant ginklą (psl. 40).
Ginklai, prie kuriǐ nơra nurodoma, kad jiems reikalingas paruošimas, tai jais galima
atakuoti kiekvieną tarpsnelƳ (žiǌr. Ginklǐ lentelơs, grafa “P*”; psl. 28).
Kai kurie ginklai reikalauja vieno ar keliǐ kt paruošimo po kiekvienos atakos prieš
atliekant naują (pvz. alebarda, spragilas) arba po ginklo panaudojimo priešininko
smǌgiui blokuoti. Tai dažniausiai bǌna susijĊ su tuo, kad tokie ginklai yra labai dideli,
naudojama specifinơ atakavimo technika ar tiesiog išsibalansuoja po jo panaudojimo
atakai ar gynybai.
Pvz.: prieš atakuojant spragilu reikia ant grandinơs kabantƳ svarstƳ išsukti ir tik po to
galima trenkti; prieš atakuojant alebarda, ji turi bǌti vơl išbalansuotai sugriebiama

abejomis
rankomis
ir
atliekamas platus
užsimojimas.
Alebarda ar kitais
jos
grupơs
ginklais duriant
šie
naudojami
kaip
ietis
(paruošimui
sugaištamas tik 
kt).
Dơl
tokio
paruošimo atakai
kai kurie ginklai
(alebardos, ietys ir
pan.) dažniausiai
naudojami tik atitinkamose grupuotơse, kada yra daugiau nei vienas kovotojas.
Tokiǐ ginklǐ kaip alebardos, ietys ar ilgi kirviai neturi bǌti paruošiami iš naujo, jei jais yra
blokuojama priešininko ataka. Tai susijĊ su tuo, jog šiais ginklais ataką galima blokuoti
ne tik ašmenimis, bet ir ginklo kotu.
Jei ginklui paruošti reikia  kt, tai paruošimas bus sơkmingas pavykus ViB. Tuomet
asmuo sekantƳ kt galơs atakuoti turimu paruoštu ginklu.
Pvz.: karys Antriflitas rankose turi dvirankƳ kalaviją. Tokio ginklo paruošimui prieš ataką
sugaištamas  kt. Kario Vi=85. Taigi tam, kad ginklas atakai bǌtǐ paruoštas sơkmingai,
jam turi pavykti ViB (d00 metimas d 85). Bandymui pavykus sekantƳ kt (!!!) bus galima
atakuoti. Šiam bandymui nepavykus, atakuoti sekantƳ kt nebus galima, taþiau bus
galima gintis išsisukimu ar bandyti paruošti ginklą kautynơms iš naujo.
Jei paruošimui reikalingi 2 kt, tuomet pirmas ir antras paruošimo kt praeis sơkmingai, jei
kiekvienam paruošimo kt pavyks ViB. Nepavykus nors vienam ViB, paruošimas tą kt yra
kartojamas ir paruošimo laikas prailgơja.

Ginklo naudojimas turint didelĊ jơgą
Jei ginklu besikaunantis asmuo, kurio ginklo paruošimui yra reikalingas kt laikotarpis,
turi labai didelĊ jơgą, tuomet tokiu ginklu jis gali atakuoti kiekvieną kt. Šiuo atveju
laikoma, kad ginklas paruošiamas kovai kiekvieną kt. Taip pat kai kuriais atvejais labai
didelĊ jơgą turintis veikơjas 2R ginklus gali panaudoti kaip R. Visa tai grindžiama tuo,
kad esant normaliai ginklo naudotojo jơgai sunkus ar neišbalansuotas ginklas po smǌgio
dơl jo neišbalansuotos masơs tampa laikinai “nenaudojamas”. Turint labai didelĊ jơgą
šis “nepatogumas” tiesiog atsveriamas labai didelơs jơgos.
Labai didelơ jơga šiuo atveju suprantama kaip tokia jơga, kurios Didžiojo Prigimties
Priedo vertơ viršija kirstyniǐ ginklǐ lentelơje (žiǌr. Ginklǐ lentelơs, psl. 28) nurodomą
ginklo panaudojimo Min JơP.
x Jei JơP viršija ginklo naudojimo Min JơP 2 lygiais (dvejomis vertơmis po 5), tuomet
kirstyniǐ ginklu, kurio paruošimui reikia  ar keliǐ kt, atakuoti galima kiekvieną kt.
x Jei JơP viršija ginklo naudojimo Min JơP 3 ir daugiau lygiais (trimis vertơmis po 5),
tuomet standartinƳ žmogaus ar panašaus humanoido 2R ginklą naudoti gali kaip
R.
Pvz.: Jei dvorfo JơP yra 25, tuomet dvirankiu kalaviju, kurio paruošimui žmogus sugaišta
kt, jis gali atakuoti kiekvieną kt; Jei minotauro JơP yra 30, tuomet dvirankƳ kǌjƳ, kurƳ
kitas humanoidas naudoja kaip 2R ginklą ir jo paruošimui sugaišta kt, jis gali laisvai
naudoti kaip R ginklą, atakuodamas juo kiekvieną kt; Milžinas, kurio JơP yra 45, laisvai
gali pasiþiupti bet kokio humanoido sunkǐ 2R kalaviją ir juo pasimosuoti kaip R ginklu,
tvodamas, žinoma, kiekvieną kt.

Gynyba
Kariǐ&Magǐ sistemoje skiriamos dvi gynybos rǌšys: Pasyvi – gynyba, kurią apsprendžia
asmens turima amunicija (šarvai, skydas, magiški daiktai) bei Aktyvi – gynyba, kurią
lemia veikơjo atliekami gynybiniai veiksmai.

Pasyvi gynyba
Ją sudaro turimos amunicijos (šarvǐ) gynybiniǐ priedǐ bei rasiniǐ odos šarvuotumo
priedǐ suma: šarvǐ gynybinis priedas (pvz.: grandininiǐ šarvǐ GR 0) bei nuo rasơs
biologiniǐ ypatumǐ priklausomas odos šarvuotumas ar kiti priedai, nurodomi prie
kiekvienos rasơs aprašymo (žiǌr. Rasơs; psl. 7).
Pvz. Karys dvorfas Abhtrl-Murasis dơvi grandininius šarvus, kuriǐ gynybinis priedas 0.
Tokiu atveju šio kario pasyvi gynyba PG yra tik GR 0 = 0. kaip žmogus jokiǐ rasiniǐ
šarvuotumo priedǐ jis neturi. Ši gynyba jƳ gina pasyviai visuomet, nepriklausomai nuo to,
ar jis atlieka kokius veiksmus ar ne.

Aktyvi gynyba
Ją sudaro veikơjo pasyvi gynyba bei nuo jo veiksmǐ priklausomas papildomas gynybinis
priedas. Skiriamos 3 aktyvios gynybos rǌšys: Išsisukimas, Atmušimas ginklu ir
Blokavimas skydu.
Išsisukimas (IŠS)
Tai atakuojamojo asmens bandymas išvengti smǌgio išsisukant ar tiesiog
pasitraukiant. Išsisukimo IŠS vertơ lygi veikơjo pasyvios gynybos PG bei Vikrumo
Didžiojo Priedo ViP suma.
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Pvz.: karys dvorfas Abhtrl-Murasis, kurio PG lygi 0 bei Vikrumas 86 (ViP 5) bando
išsisukti nuo priešo smǌgio. Šiuo atveju jo Išsisukimas lygus PG 0 + ViP 5 = 25.
Blokavimas ginklu (BlokG)
Tai atakuojamojo asmens sugebơjimas priešininko smǌgƳ atmušti savo turimu ginklu.
Šiuo atveju gynybos atmušimo ginklu BlokG vertơ lygi Išsisukimo IŠS bei naudojamo
ginklo pusơs Ƴgǌdžio (apvalinama Ƴ didesniąją pusĊ) ½ Ʋgǌdžio sumai.
Pvz. Tas pats dvorfas Abhtrl-Murasis, kurio Išsisukimas lygus 25, savo turimu kirviu
(Ƴgǌdis 30), bando atmušti priešininko kalavijo smǌgƳ. Jo atmušimas ginklu lygus
Išsisukimas 25+ ½ kirvio Ƴgǌdžio 5 = 25 + 5 = 40.
Blokavimo ginklu specialǌs atvejai
. Blokuoti ginklu taip pat Ƴmanoma ir sviestą ginklą, taþiau tokiu atveju besiginanþiojo
gynyba lygi BlokG-0.
2. Bandant blokuoti bet kokią priešininko ataką naudojant peilƳ, durklą ar panašǐ
ginklą, BlokG bauda dar papildomai -0. ýia gali papildomai prisidơti punkto  ar 3
baudos.
3. Bandant blokuoti spragilǐ grupơs ginklus blokavimas lygus BlokG-20. ýia gali
prisidơti punkto 2 bauda.
Blokavimas skydu (BlokSk)
Tai atakuojamojo asmens bandymas priešininko smǌgƳ atremti turimu skydu. Šiuo
atveju gynybos blokavimo skydu BlokSk vertơ lygi Išsisukimo IŠS + skydo saugos
SkS bei pilnai skydo Ƴgǌdžio vertơs (naudojamam skydo tipui) sumai. Kitaip tariant
þia pradeda veikti turimo skydo gynybinis priedas, kuris anksþiau gindavo tik tuomet,
jei bǌdavo sơkmingas pataikymas Ƴ skydo dengiamą kǌno vietą.
Pvz.: Tas pats dvorfas Abhtrl-Murasis, kuris dơvi grandininius šarvus (Ša 0), naudoja
vidutinio dydžio bronzinƳ skydą (SkS 20), jo ViP 5 bei skydo panaudojimo Ƴgǌdis 20
bando atremti priešininko kalavijo smǌgƳ. Jo blokavimas skydu BlokSk lygus Ša 0 +
ViP 5 + SkS 20 + skydo Ƴgǌdis 20 = 65.
Blokavimo skydu specialǌs atvejai
. Reikia nepamiršti, kad skydo panaudojimo Ƴgǌdžiui esant mažesniam nei
naudojamo Skydo Saugai SkS, skydo naudojimo metu visoms atakoms yra skiriama
bauda, lygi SkS ir skydo naudojimo Ƴgǌdžio skirtumui (žiǌr. Skydas trukdo, psl. 27).
2. Skydu galima blokuoti bet kokƳ smǌgƳ, ataką svaidomuoju ginklu, blokuoti strơles ir
pan. Žinoma, gintis nuo svaidomǐjǐ ginklǐ ar atakǐ šaunamaisiais ginklais Ƴmanoma
tik tuo atveju, jei veikơjas mato atakuojantƳjƳ ar numato bǌsimą ataką. Priešingu atveju
veikơjo gynyba nuo tokiǐ atakǐ yra tik pasyvi.
3. Skydu blokuojant ataką spragilais, nunþiakais, grandinơmis, blokštais, rimbais ar
kitais lanksþiais ginklus, tokia gynyba yra su bauda –0 (BlokSk-0). Tai yra todơl,
kad lankstǌs ginklai gali tiesiog “peršokti’ per skydą.
4. Ginantis skydu, kai priešininko ataka nơra sơkminga, laikoma, kad atakavusysis
automatiškai pataikơ Ƴ skydą arba besiginantysis apsigynơ skydu. Toliau turơtǐ bǌti
skaiþiuojama žala skydui (žiǌr. Skydas, psl. 27).
KokƳ gynybos tipą pasirinks veikơjas, priklauso tik nuo jo paties.
Visuomet, prieš priešininkui atakuojant veikơją, ŽM praneša, kokią ataką naudoja
priešininkas ir klausia, kokią gynybos rǌšƳ pasirinks veikơjas. Pastarasis nurodo
naudojamos gynybos tipą bei jos vertĊ. Taip veikơjas gali pasirinkti Pasyvią gynybą, bet
kurƳ aktyvios gynybos rǌšƳ: Išsisukimą, Blokavimą ginklu ar Blokavimą skydu. Taip pat
galima ir specifinơ gynybos rǌšis – Aklina gynyba (žiǌr. psl. 42).

Tipas
Pasyvi
Aktyvi
Išsisukimas
Blokavimas ginklu
Gynyba skydu
Gynyba nuo svaidymo
Pasyvi
Išsisukimas
Blokavimas ginklu
Gynyba skydu
Gynyba nuo šaudymo
Pasyvi
Išsisukimas
Blokavimas ginklu
Gynyba skydu
Gynyba jojant
Išsisukimas
Blokavimas ginklu
Gynyba skydu

Atakos sơkmơ
Kai ginklas yra paruoštas, veikơjas gali atakuoti turimu ginklu. Atakos sơkmơ tiek
atakuojant kirstyniǐ ginklu, tiek šaunamaisiais ar svaidomaisiais ginklais, nustatoma
pagal besiginanþiojo gynybos bei atakuojanþiojo atakos persvarą bei d00 metimą, prie
kurio yra pridedamas atakuojanþiojo ViP. Šis metimas yra tikrinamas pagal Atakos
sơkmơs lentelĊ.
Atakos sơkmơ
Gyn-Ataka -80 -75 -70 -65 -60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -5 -0 -5
7 8 9 0 2 3 5 8 20 23 25 28 30 35 40 45
d00 >
Gyn-Ataka 0 5 0 5 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
d00 > 50 53 55 58 60 63 65 68 70 73 75 78 80 83 85 88
Gyn-Ataka 80 85 90 95 00 05 0 5 20 25 30 35 40 45 50 55
d00 > 90 93 95 98 00 03 05 08 0 3 5 8 20 23 25 28

Absoliuti kautyniǐ sơkmơ ir kautyniǐ fiasko
Absoliuti sơkmơ arba ypatingas atvejis
Kai atakuojant d00 metimas yra 00, tai laikoma absoliuþios sơkmơs atveju. Toks
metimas garantuoja absoliutǐ pataikymą, net jeigu skaiþiuojant priešininko gynybos ir
atakuojanþiojo persvaros skirtumą 00 bǌtǐ nepakankamas skaiþius. Metimas 00
visuomet garantuoja pataikymą. Taip pat padaroma maksimali žala (ŽT–šarvǐ ŽS), ir
atskiras ŽT metimas nơra atliekamas. Toliau yra tikrinama tik YŽ tikimybơ.
Fiasko
Tai visiškai nesơkmingas veiksmo atlikimas, kuris bǌna tuomet kai d00 metimas (be
priedǐ bei be ViP) yra mažesnis ar lygus skaiþiui, nurodomam prie ginklo aprašymo ar
ginklǐ lentelơse F grafoje. Metimas 0 visada yra fiasko. Kai kuriems ginklams ši
minimali metimo vertơ gali bǌti ir didesnơ.
Išmetus fiasko, papildomai yra metamas dar vienas d00 metimas, nustatantis konkretǐ
fiasko rezultatą. Jei pagal fiasko lentelĊ išeina, jog yra patiriama žala, tuomet atliekami
dar atitinkami papildomi metimai.
Pastaba: Jei fiasko patyrơ ranka ar koja atkavĊs asmuo, tuomet tokios žalos kaip
“ginklas pamestas”, “ginklas lǌžo” keiþiama Ƴ Max25 ŽT (jokie šarvǐ žalos slenksþiai
neatimami) atitinkamai kǌno daliai.

d00
0-0

-20
2-30

3-40
4-50
5-60

Gynybos tipai
ŽymƢjimas Gynybos vertƢs apskaiÿiavimas
PG
Ša
IŠS
BlokG
BlokSk

Ša + ViP
IŠS + ½ ginklo Ƴgǌdžio (apval. Ƴ did.pusĊ)
IŠS +SkS + Skydo Ƴgǌdis

PG
IŠS
BlokG
BlokSk

Ša
IŠS
BlokG-0
BlokSk

PG
IŠS
--BlokSk

Ša
IŠS-20
NeƳmanomas
BlokSk-20

IŠS
BlokG
BlokSk

NeƳmanomas
Ša + ½ ginklo Ƴgǌdžio
Ša +SkS + Skydo Ƴgǌdis

6-70
7-80
8-90
9-99

00

Kautyniǐ fiasko
KirstyniǑ / Šaunamasis/ Svaidomasis ginklai
Ginklas susipainiojo rankose. ŠƳ kt negalite atakuoti. Jei ginklui reikalingas
paruošimas, tuomet ginklą teks paruošti iš naujo. Galima tik gintis, taþiau
priešininko AM+20.
Kaip -2040, tik priešininko AM+30
Jǌsǐ ginklas lǌžo, trǌko templơ, trǌko ar susimezgơ virvơ, lǌžo strơlơ.
Išimtis gali bǌti kai kurie lǌžimui atsparǌs ginklai: buožơs, spragilai, kovos
kǌjai, metaliniai strypai, taip pat magiški ar ypatingos kokybơs ginklai
(tuomet žiǌr. -20). Taip pat žiǌr. LǌžĊs ginklas, psl. 4.
Išsprǌdo ginklas. Nukrito už d5 metrǐ. Jei tai šaunamasis ginklas –
prarastas šaudmuo, kuris nukrito šalia. Jei tai lasas ar tinklas – susipynơ.
Ginklas nulơkơ už d20 metrǐ. Jei tai šaunamasis ginklas, tai jis pamestas
(atatranka, nesơkmingas šǌvio paleidimas), taþiau iki d2 m atstumu.
Jei tai ketantis ar bukas ginklas, kuriuo atliekamas smǌgis, tuomet sužeista
blauzda ar šlaunis (Max ginklo žala). Jei tai duriamasis ginklas – ½Max
ginklo ŽT. Jei šaunamasis (lankas, arbaletas) – tuomet sužeista plaštaka ar
dilbis (/2 Max ginklo ŽT, pvz.: išniro pirštai, templơ nutraukơ odą ar nukirto
ausƳ, numušơ šalmą ir pan.). Jei tai sarbakanas – gal tiesiog užspringote
(praeis tą kt kai pavyks SvB-20). Jei svaidomasis ginklas – sužeista
plaštaka ar veido dalis (/2 Max ginklo ŽT). Jei tai lasas ar tinklas – pats
susipainiojote su juo.
Kaip ir 5-60 atveju, tik Max visa ginklo žala.
Išnarinta ranka. Bet kokia gynyba ar ataka ta ranka su AM-50. Šaudyti taip
pat neƳmanoma. Ginklas nơra pamestas.
Visiškai išsukta ranka. Bet kokia gynyba ar ataka su ta ranka AM-90.
Šaudyti taip pat neƳmanoma.Papildomai pamestas turơtas ginklas.
Jei atakavote su kirstyniǐ ar svaidomu ginklu - jǌs griǌvate, Max 0ŽT. Jei
atakavote su šaunamuoju ginklu, tiesiog prarandate pusiausvyrą ir 2 kt
negalite atakuoti. Priešininko AM+40.
Ji atakavai kirstyniǐ ar svaidomu ginklu, tai neaiškiom ir nenumatytom
aplinkybơm prarandi sąmonĊ. Jei priešininkas nepadarơ kontrolinio smǌgio
– tau pasisekơ. Jei atakuota su šaunamuoju ginklu - išsimuši akƳ (kairơ/
dešinơ). Max ginklo žala. Galima YŽ

Gynyba skydu nuo ugnies ir kerǐ
Jei skydu bandoma apsisaugoti nuo ugnies ar panašaus poveikio kero (pvz. Ugnies
kamuolio), tuomet sơkmingas blokavimas skydu sumažina galimą žalą. Konkreþiai
skydas žalą sumažina jo saugos lygiu SkS.
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Pataikymas

Pataikymas Ƴ numatytą kǌno vietą

Jei kirstyniǐ, šaudymo ar svaidymo ataka
buvo sơkminga, tuomet kǌno vieta, Ƴ
kurią buvo pataikyta, nustatoma
naudojant Pataikymo humanoidui lentelĊ.
Ši lentelơ taip pat naudojama tada, kai
šǌvis ar ataka ginklu buvo atlikti
nesitaikant priešininkui Ƴ numatytą kǌno
vietą. Taip pat ji naudojama tada, kai
šǌvio ar metimo atstumas buvo didesnis
už ginklo ½ŽT ribą (þia esmơ tame, kad
esant pakankamai dideliam atstumui
pataikymas Ƴ konkreþią vietą tampa
labiau atsitiktinis Ƴvykis, nei sąlygotas
atakavusiojo asmens Ƴgǌdžio).

Pataikymas humanoidui
d00 KǍno dalis
Spec.pataik.
(AM bauda)
0-02 K.pơda
40
03-04 D.pơda
40
05-09 K.blauzda
30
0-4 D.blauzda
30
5-23 K.šlaunis
20
24-32 D.šlaunis
20
33-33 Tarpukojis
40
34-35 K.plaštaka
40
36-37 D.plaštaka
40
38-50 Pilvas/Nugara
20
5-56 K.dilbis
30
57-62 D.dilbis
30
63-80 Krǌtinơ/Nugara
20
8-84 K.žastas
20
85-88 D.žastas
20
89-92 Kaklas
40
93-96 Veidas
40
97-00 Kiaušas
40

Priedai ir baudos pataikymo d00:
Atakuotojui esant aukštesniam už
besiginantƳjƳ, už kiekvieną pusơs metro
ǌgio skirtumą atakuojantysis, tikrinant, Ƴ
kokią kǌno dalƳ buvo pataikyta, jei jis
atakavo nesitaikĊs, gauna priedą +0
prie d00. Tai reiškia, jog didesnis
priešininkas turi didesnĊ tikimybĊ
pataikyti Ƴ aukšþiau esanþią priešininko
kǌno dalƳ, nei Ƴ žemiau esanþią.
Atitinkamai asmuo, atakuojantis aukštesnƳ priešininką, d00 metimui, nustatanþiam Ƴ
kurią kǌno dalƳ buvo pataikyta, gauna baudą –0.
Šią taisyklĊ taip pat galima taikyti jei atakuojantysis yra aukšþiau ar žemiau už
besiginantƳjƳ. Už kiekvieną pusơs metro aukšþio skirtumą yra skiriama d00 metimo
bauda arba priedas 0. Žinoma, ši taisyklơ galioja tol, kol atakuojantysis gali pasiekti
besiginantƳjƳ.
Atakuojant ranka ar trumpu ginklu (peilis, durklas) tikimybơ pataikyti Ƴ pơdą ar blauzdą,
jei nơra taikomasi Ƴ konkreþią kǌno vietą, dar labiau sumažơja, todơl ŽM gali skirti baudą
-5 ar -0. Taip pat baudos gali bǌti skiriamos, jei yra atakuojama iš labai arti ir pataikyti
yra Ƴmanoma Ƴ krǌtinĊ ar tik Ƴ jos lygmenyje esanþias kǌno vietas. Tuomet mažam d00
(iki 30) gali bǌti skiriamas priedas, o didesniam (virš 80) - bauda.
Šaudant ar svaidant ši taisyklơ negalioja.

Pataikymo kitoms bǌtybơms tikimybơs
Pataikymas liǌtui, tigrui ir kt.
KǍno dalys
Šaudymas
KǍno dalys
KirstynƢs
Šonas Priekis Užpak
Šonas Priekis Užpak
Kojos priek.
Kojos užpak.
Krǌtinơ
Pilvas
Uodega
Kaklas
Galva

KǍno dalys
Kojos priek.
Kojos užpak.
Krǌtinơ
Sparnai
Pilvas
Uodega
Kaklas
Galva

KǍno dalys
Kojos priek.
Kojos užpak.
Krǌtinơ
Pilvas
Uodega
Kaklas
Galva

KǍno dalys
Kojos priek.
Kojos užpak.
Krǌt/Liemuo
Pilvas/Liemuo
Uodega
Kaklas
Galva

0-6
7-39
40-57
58-76
77-79
80-86
87-00

0-24
25-34
35-55
56-64
65-66
67-72
73-00

0-07
08-33
34-47
48-77
78-83
84-92
93-00

Kojos priek.
Kojos užpak.
Krǌtinơ
Pilvas
Uodega
Kaklas
Galva

0-6
7-39
40-57
58-76
77-79
80-86
87-00

0-09
0-32
33-58
59-70
7-00

0-3
4-53
54-89
90-00
-

Pataikymas drakonui, slibinui
Šaudymas
KǍno dalys
KirstynƢs
Šonas Priekis Užpak
Šonas Priekis Užpak
0-5
6-33
34-46
47-69
70-77
78-86
87-94
95-00

0-2
22-28
29-55
56-77
78-82
83-86
87-94
95-00

0-05
06-27
28-28
29-56
57-76
77-93
94-97
98-00

Kojos priek.
Kojos užpak.
Krǌtinơ
Sparnai
Pilvas
Uodega
Kaklas
Galva

0-5
6-33
34-46
47-69
70-77
78-86
87-94
95-00

0-09
0-32
33-58
59-70
7-00

0-3
4-53
54-89
90-00
-

Pataikymas arkliui, briedžiui, elniui ir kt.
Šaudymas
KǍno dalys
KirstynƢs
Šonas Priekis Užpak
Šonas Priekis Užpak
0-5
6-37
38-63
64-82
83-84
85-93
94-00

0-20
2-36
37-68
69-74
75-87
88-00

0-3
4-42
43-52
53-79
80-8
82-9
92-00

Kojos priek.
Kojos užpak.
Krǌtinơ
Pilvas
Uodega
Kaklas
Galva

0-5
6-37
38-63
64-82
83-84
85-93
94-00

0-06
07-44
45-68
69-84
85-00

0-06
07-54
55-88
89-00
-

Pataikymas vilkui, šuniui ir kt.
Šaudymas
KǍno dalys
KirstynƢs
Šonas Priekis Užpak
Šonas Priekis Užpak
0-2
3-30
3-57
58-77
78-8
82-88
89-00

0-23
24-30
3-60
6-68
69-70
7-8
82-00

0-06
07-33
34-5
52-78
79-85
86-9
92-00

Kojos priek.
Kojos užpak.
Krǌt/Liemuo
Pilvas/Liemuo
Uodega
Kaklas
Galva

0-2
3-30
3-57
58-77
78-8
82-88
89-00

0-23
24-30
3-60
6-68
69-70
7-8
82-00

0-06
07-33
34-5
52-78
79-85
86-9
92-00

Norơdamas atakuoti konkreþią kǌno vietą, žaidơjas apie tai turi iš anksto pranešti ŽM.
Tuomet atakuojantysis gauna AM baudą, kuri priklauso nuo to, Ƴ kokią kǌno vietą norima
pataikyti. Bauda nustatoma pagal Pataikymo humanoidui lentelơs grafą Spec.
pataikymas (AM bauda).
Šios baudos galioja tiek atakuojant priešininką kirstyniǐ, tiek šaunamuoju ar
svaidomuoju ginklu.
Tokiu atveju, jei AM metimas su nurodyta bauda sơkmingas, tuomet pataikoma Ƴ tą kǌno
vietą, Ƴ kurią buvo taikytasi. Atskiras pataikymo metimas nơra atliekamas. Žala iš karto
tikrinama tai kǌno vietai Ƴ kurią pataikyta.
Nesơkmơs atveju ataka nesơkminga ir ji visiškai nekliudo atakuoto objekto.

Kirstynơs
Kirstynơs yra tokia kautyniǐ
dalis,
kai
priešininkai
tarpusavyje
kovoja
naudodami kirstyniǐ (ne
šaunamuosius
ar
svaidomuosius) ginklus. Tai
gali bǌti vienarankiai (R) ar
dvirankiai (2R) ginklai.
Naudojant vienarankƳ ginklą
galima nuo atakos gintis
Išsisukimu , blokuojant
priešininko ataką savo
turimu ginklu ar gintis skydu.
Naudojant dvirankƳ ginklą
gintis galima tik išsisukimu
ar blokuojant ataką savo
turimu ginklu. Skydo šiuo
atveju naudoti iš viso
negalima, taigi ir juo gintis
neƳmanoma.

Ʋvairǌs kirstyniǐ elementai
Kiekvienose kirstynơse veikơjas gali atlikti ne tik paprastą ataką turimu paruoštu ginklu,
bet taip pat gali atlikti kai kuriuos specialius kirstyniǐ elementus – specifines atakas.
Ataka išsitraukiant ginklą
Šis manevras yra naudojamas tik tada, kai norima atakuoti tuo ginklu, kuris yra
neparuoštas kautynơms. Iš karto ginklu, kuris yra ištraukiamas iš už diržo ar makšþiǐ,
asmuo atakuoti galơs tik tokiu atveju, jei atakai šiuo ginklu nereikalingas paruošimas
bei pavyks atakuojanþiojo ViB su baudomis: peilis, durklas -30, balansuotas ginklas,
toks kaip kardas, špaga, kalavijas, lazda -50, buožơ, kirvis, þekanas, kovos kǌjis -70.
Kitais ginklais taip atakuoti neƳmanoma iš viso.
Bandymui pavykus ataka bus su iniciatyvos bauda -5 (Inic-5) bei atakos metimas AM40.
Bandymui su bauda nepavykus atakuoti ar gintis ginklu negalima, ginklas (jei pagal tą
patƳ metimą pavyko tik ViB-0) lieka ištrauktas, bet tą kt neparuoštas kovai. Jei pagal
tą patƳ metimą nepavyksta ir ViB-0, tuomet ginklas lieka net neištrauktas (taip sakant
“daug norơta, mažai gauta”). Ginklą išsitraukti bus galimą tik kitą kt.
Tai negalioja šaunamiesiems ginklams, tokiems kaip lankas ir, žinoma, arbaletams,
kurie nơra užtaisyti iš anksto. Taþiau jei arbaletas užtaisytas, kur jis galơjo bǌti
Ƴkištas?
Kontrataka
Sąlygos:
. Aukštesnơ iniciatyva.
2. Leisti priešui atakuoti pirmam
3. ViR su priedu +2. Pavykus: AM + 2 ViP. Nepavykus: AM - 0.
Ataka ilgesniu ginklu
Ši taisyklơ naudojama tada kai asmuo su ginklu, trumpesniu už priešininko dvejomis
siekomis (TG) ar be ginklo (BG), puola priešininką su atitinkami dvejomis siekomis
ilgesniu ginklu (IG).
. IG, jei turi paruoštą ginklą, visada atakuoja pirmiau.
Jei IG ataka sơkminga - tą kt priešo neprisileidžia (po sơkmingos atakos gali bǌti
atliekamas judơjimas ar pasitraukimas per vieną kautyniǐ langelƳ) ir priešininkas gali
atakuoti tik ginklą.
2. Jei IG ataka nesơkminga tuomet TG, pavykus ViB-40, prieina artyn ir gali atakuoti.
3. Arti tokiǐ ilgǐ ginklǐ kaip alebardos, ietys AM-0, kirviǐ (ilgakotis kirvis, bardišius),
kitǐ III siekos ginklǐ AM-20. Ginklo maksimali žala mažesnơ 20 ŽT.
4. Gynyba normali, nes apsimokant kautis tokiais ginklais tokios situacijos Ƴeina Ƴ
apmokymus, nebent asmuo yra pilnai savamokslis (galimas baudas ŽM Ƴvertina savo
nuožiǌra).
5. Atakos su IG bus normalios tik atsiplơšus.
Grupơ su ilgais ginklais
Jei yra atakuojama grupuotơ, susidedanti iš keliǐ asmenǐ, kurie turi ilgus ginklus,
tuomet šie visada atakuoja pirmiau. Jei nors viena iš atakǐ ilgu ginklu sơkminga,
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atakuotasis negali prieiti arþiau ir jis gali atakuoti tik ginklus. Visi kiti veiksmai
atliekami kaip Atakos ilgesniu ginklu atveju (žiǌr. aukšþiau).
Ataka spragilais, nunþiakais
Nuo visǐ spragilǐ grupơs ginklǐ gynyba skydu yra su bauda -0, gynyba ginklu su
bauda -20. Špagomis, kardais, peiliais ar durklais blokuoti tokiǐ ginklǐ smǌgio
neƳmanoma.
Ataka gaudykle
Gaudyklơs nơra skirtos sužeisti priešininką, o tik suþiupti jƳ (dažniausiai ne ginkluotą
ar šarvuotą auką). Sơkminga ataka šiuo ginklu reiškia, kad atakuoto asmens kaklas
ar galǌnơ, priklausomai kur pataikyta (atakos bauda pagal numatytą kǌno vietą), yra
“užfiksuota” šio Ƴrenginio. Toliau tereikia suþiuptą priešininką išlaikyti (priešininko JơR3). Atakavusiajam pralaimơjus JơR ginklas ištraukiamas iš rankǐ. Jei gaudyklơ su
vidiniais spygliais – tuomet JơR-5 ir patiriama Max20ŽT nuo bet kokio pasipriešinimo.
Nuo kaklo tokƳ ƳrenginƳ nusiimti pavyks tik pavykus ViB-95 arba padedant kitam
asmeniui.
Ataka rimbu
Sơkmingai pataikius rimbu Ƴ nuogą kǌno vietą, papildomai reikia tikrinti VaB-ŽT dơl
skausmo. Pataikius Ƴ ranką ir nepavykus VaB, išmetamas rankoje turơtas daiktas.
Galima atakuoti kaklą ir naudoti jƳ kaip lasą.
Ataka skydu
Skydas kartais gali bǌti panaudotas ir kaip ginklas, jei bandoma prasiveržti ar tiesiog
smogti juo. Ataka skydu tiesiog lygi skydo Ƴgǌdžiui. Žala skaiþiuojama pagal žalą be
ginklo, papildomai pridedant ŽT+0. Taip pat gali bǌti skirtingi priedai, jei skydas turi
specialius smaigalius ar pan.

Atakuojanþiojo

Ginklo atakavimas
Priešininko ginklą galima
Ginklo atakavimas (AM bauda)
atakuoti norint nuginkluoti Ginklas
Besiginanþiojo
priešininką ar tuomet kai
Sieka
I
II
III
IV
ginklas yra vienintelis objektas,
-40
-35 -30 -25
0
kurƳ
gali
pasiekti
-40
-35 -30 -25
I
atakuojantysis. Kad bǌtǐ
-35
-25 -20 -5
II
galima atakuoti priešininko
-30
-20 -5 -0
III
ginklą tam atliekami tolimesnis
-30
-20 -0 -0
IV
veiksmai – ginklo atakavimas.
. Atakuojanþiojo ataka – naudojamo ginklo Ƴgǌdis. Priešininko gynyba – ½
naudojamo ginklo Ƴgǌdžio + ViP.
2. Bauda atakuojanþiajam dơl priešininko ar jo paties ginklo siekos.
3. Jei ataka sơkminga, tikrinamas atakos rezultatas:
a) Vienu smǌgiu priešo ginklas gali bǌti sulaužytas, jei atakuotasis ginklas patiria
daugiau ŽT nei jo MaxŽT.
b) Medinis kotas gali bǌti perkirstas tik nuo kirþio.
c) Metalinis ginklas, toks kaip kardas, peilis, špaga ir pan. gali bǌti sulaužytas tik
nuo kirþio ar buko ginklo smǌgio.
d) Gali bǌti papildomi priedai ginklo atsparumui žalai priklausomai nuo naudojamǐ
ginklǐ kokybơs (žiǌr. Ginkluotơs ir amunicijos kokybơ; psl. 27).
LǌžĊs ginklas
Kai kurie lǌžĊ ginklai automatiškai tampa nebenaudingi (lankai, arbaletai, svaidyklơs,
peiliai, durklai, nunþiakai, rimbas ir pan.). Taþiau kai kurie ginklai net ir lǌžĊ gali bǌti
naudingi.
Lǌžus ginklui toliau yra tikrinama, kokioje vietoje jis lǌžo. Kas iš jo liko Ƴvertinama
pagal sekanþią lentelĊ. ýia nurodomas rankose likĊs ginklas, jo žala. Taip pat
nurodoma kas liko iš tos dalies, kuri prarasta.
Ginklo išmušimas
Sąlyga: ataka ne lanksþiu ginklu.
. Sơkmingai atakuoti priešininko ginklą. Atakuojanþiojo AM bauda pagal savo ir
priešininko ginklo sieką.
2. Atakuojanþiojo ataka – naudojamo ginklo Ƴgǌdis. Priešininko gynyba – ½
naudojamo ginklo Ƴgǌdžio + ViP.
3. Sơkminga JơR. Atakavusiojo JơR priedas +2. Papildomas rungties priedas + tam,
kurio ginklas sunkesnis bent 2 kartus.
4. Pavykus – ginklas išmušamas ir numušamas 5d metrǐ. Nesơkmơs atveju nuo
atakos tiesiog apsiginta sơkmingai.
Spec. pastaba: jei atakavusiojo jơgos rungties metimas d0 lygus  – tai laikoma kaip
rungties fiasko ir pats atakavusysis praranda ginklą.
Ginklo išplơšimas naudojant lankstǐ ginklą
Sąlyga: ginklas – spragilas (AM-20), ryto žvaigždơ (AM-0), rimbas (AM-0), nunþiakas
(AM-30), blokštas (AM-0), grandinơ (AM-0).
. Atakuojantysis specialiai atakuoja priešininko ginklą.
2. Atakuojanþiojo ataka – naudojamo ginklo Ƴgǌdis. Priešininko gynyba – ½
naudojamo ginklo Ƴgǌdžio + ViP.
3. Sơkminga ataka reiškia, jog atakuojanþiojo ginklas apsivyniojo aplink priešininko
ginklą. Jei priešininkas stengiasi tokią ataką blokuoti ginklu, tuomet rezultatas vis tiek
yra atakuojanþiojo sơkmơ.

4. Toliau atliekama JơR. Ginklą išplơšia laimơjĊs rungtƳ asmuo. Atakavusiojo JơR+2.
Papildomas rungties priedas + tam, kurio ginklas sunkesnis bent 2 kartus.
Spec. pastaba: jei atakavusiojo jơgos rungties metimas d0 lygus  – tai laikoma kaip
rungties fiasko ir pats atakavusysis praranda ginklą.
LǌžĊs ginklas
34-66
67-99
Ginklas
Likċs ginklas, likusi žala
Alebardos Lazda; JơP+20 ŽT. Ant Puskartơ; JơP+25 ŽT.
Kartis; JơP+30 ŽT
(IV sieka)
žemơs guli kirvio
Ant žemơs guli kirvuko
analogas (JơP+40 ŽT) analogas (JơP+35 ŽT)
Raitelio
Lazda; JơP+20 ŽT. Ant Lieka "raitelio akstis"; Lǌžta ieties galas, lieka
ietis
žemơs guli kartis
JơP+20 ŽT
buka ietis; JơP+40 ŽT
(JơP+30 ŽT)
Kalavijas Lǌžta ties rankena. Ant Lǌžta per vidurƳ, lieka Lǌžta galas, lieka bukas
(III sieka) žemơs guli ilga geležtơ
bukas peilis; dǌris kalavijas; dǌris nebegal.;
nebegal.; JơP+20 ŽT
JơP ½ ginklo ŽT
Ginklas
0-50
5-99
Ietys
Lieka lazda; JơP+20ŽT. Ant žemơs
Lǌžta ietis galas, lieka puskartơ;
(III sieka)
guli akstis (JơP+25 ŽT)
JơP+25 ŽT
Kirvis
Lǌžta arti rankǐ. Ant žemơs guli kirvis Lǌžta kirvio galas, lieka puskartơ;
(III sieka)
(JơP+40 ŽT)
JơP+25 ŽT
Kirvis
Lieka malka
Lǌžta kirvio galas, lieka lazda;
(II sieka)
JơP+20 ŽT
Buožơs,
Lieka malka
Lǌžta buožơs, kǌjo galas, lieka lazda;
kǌjai
JơP+20 ŽT
Kalavijas
Lieka rankena
Lieka peilis; JơP+20 ŽT
Kardas
Lieka rankena
Lieka lenktas peilis; JơP+20 ŽT
Rapyra
Lieka rankena
Lieka peilis; JơP+20 ŽT
Špaga
Lieka rankena
Lieka durklas, stiletas; JơP+20 ŽT
Spragilas
Lieka malka. Ant žemơs guli "mini" Nulekia "bumbulas". Lieka kaustyta
spragilas (JơP+25 ŽT)
lazda; JơP+25 ŽT
0-33

Pataikymas Ƴ skydą ir skydo skaldymas
Sơkmingai pavykus blokavimu skydu gynybai, atakuojantysis automatiškai pataiko tik
Ƴ skydą.
. Sơkmingo pataikymo atveju skydas patiria d00 (ginklo MaxŽT) minus skydo žalos
slenkstis (Skydo ŽS).
2. Kai skydo GT krenta iki /3 GT, skydas subirs nuo bet kurios kirþio ar smǌgio YŽ.
3. Jei metant žalą skydui d00 iškrenta 99 ar 00, skydas visuomet subirs,
nepriklausomai nuo skydo patirtos žalos.
4. Skydas subyra nuo bet kokios ŽT, jei jo GT tampa lygus 0 ar mažiau.
5. Nuo dǌrio skydas patiria tik ½ žalos. Nuo kirþio, smǌgio ar triuškinimo atakos
skydas patiria normalǐ skaiþiǐ ŽT.
6. YŽ skydui yra tada, kai lieka ne daugiau kaip /3 skydo gajumo bei skydas vienu
smǌgiu patiria ½ YŽ slenksþio žalos arba vienu smǌgiu patiria tiek žalos, kokia yra YŽ
slenksþio vertơ. Po tokios YŽ žalos skydas tiesiog subyra, sulǌžta ar pan. (žiǌr.
Skydas; psl. 27).
ƲstrigĊs ginklas
Pataikius Ƴ priešininką ginklu, daranþiu didelĊ dǌrio žalą (ietis, þekanas ar pan.) bei
sơkmingai pramušus šarvus, visada yra tikimybơ, kad toks ginklas tiesiog Ƴstrigs kǌne.
Po kiekvienos sơkmingos dǌrio atakos atakuojantysis atlieka JơB-priešo šarvǐ ŽS.
Jei šis bandymas yra sơkmingas, tuomet ginklas kǌne neƳstringa ir atakuojantysis gali
ginklu atakuoti toliau.
Taþiau jei JơB nepavyksta, tuomet toks ginklas lieka “ƳstrigĊs” kǌne ir juo atakuoti
neƳmanoma.
Pakartotinai užstrigusƳ ginklą ištraukti pavyks tik tuomet, jei pasiseks JơB-priešo šarvǐ
ŽS.
Jei, ginklui užstrigus, auka pati juda ir bando išsivaduoti (ypaþ kai kuriǐ gyvǌnǐ, tokiǐ
kaip šernas, atveju), tuomet atliekama JơR. Jei auka rungtƳ pralaimi, tuomet lieka
“pribesta”. Jei lygiosios ar auka laimi šią rungtƳ su persvara iki 4, tuomet pati auka
“nusimauna” nuo ginklo. Jei persvara yra 5 ir daugiau, tuomet auka ištraukia ginklą iš
atakavusiojo rankǐ, bet ginklas dar lieka “ƳstrigĊs”. Toliau, jei aukai pavyksta ViBšarvǐ ŽS (bet ne mažiau kaip -20), tuomet ginklas tiesiog “išpurtomas”.
Bet kuriuo momentu užstrigusƳ ginklą, auka papildomai patiria ½ Max ginklo ŽT.
Pastaba: žinoma, atakavusysis gali specialiai bandyti auką “prismeigti” ir nepaleisti.
Taþiau sơkmingam prismeigimui atlikti jis pirmiausia turi sơkmingai atakuoti, po to
pramušti priešininko šarvus bei padaryti žalą. Toliau jis turi laimơti JơR-4. Sơkmingai
laimơjus šią rungtƳ atakavusysis “prismeigia” priešininką. Pralaimơjus reiškia, kad aukos
“prismeigti” nepavyko.
Ʋsmeigtas ginklas
Kai kuriais atvejais atakavusysis gali specialiai panorơti “prismeigti” priešininką, po to
stengiantis ginklo neištraukti. Dažniausiai tai atlikti galima atakuojant priešininką
ietimi, špaga ar kardu. Kitas atvejis yra nešarvuotas priešininkas, kai jis atakuojamas
peiliu, durklu at stiletu, ypaþ jei tai daroma iš nugaros. Dar geriau jei priešininkas yra
viena ranka apglơbtas, o kita atakuojama.
Tokiu atveju, po sơkmingos atakos bei padarytos realios žalos (PŽT) yra atliekama
atakavusiojo ir priešininko ViR.
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Jei ViR laimi priešininkas, tuomet
jo prismeigti nepavyksta.
Jei rungtƳ laimi atakavusysis,
tuomet auka yra prismeigiama.
Jei priešininkas papildomai yra
apglơbta viena ranka, tuomet
atakuojantysis gauna ViR priedą
+5 (priklausomai nuo situacijos
ŽM šƳ priedą gali keisti).
Papildomai besdamas ginklą
toliau
ar
jƳ
judindamas
(sukdamas), atakuojantysis daro
Max ½ ginklo ŽT priešininkui. Jei
atakuota
yra
peiliu,
kai
priešininkas yra nešarvuotas bei
bandant peilƳ traukti tolyn (skersti
priešininką), tuomet papildomai
sukeliama Max ginklo ŽT. Toks
manevras gali bǌti naudojamas
ypaþ užklumpant auką iš pasalǐ
ar pan.
Jei kitą kt priešininkui pavyksta laimơti ViR-2 rungtƳ, tuomet jis išsivaduoja nuo tokio
“prismeigimo”, taþiau papildomai patiria Max ½ ginklo ŽT.
Kautynơs dviem ginklais
Kautis naudojant du ginklus, po vieną kiekvienoje rankoje, galima tik tuomet, kai yra
naudojami tik nesunkǌs ginklai. Taip kaunantis vienoje rankoje galima turơti kardą,
kalaviją, špagą, rapyrą, kirvuką, o kitoje – durklą, peilƳ ar panašǐ ginklą. Taip pat
kiekvienoje rankoje galima turơti po veną lengvą kardą, trumpą kalaviją ar kirvuką.
Tuomet pagrindinơs rankos AM-0, o ne ginklo rankos AM-40. Abirankiai baudǐ
neturi.
Taþiau tokiu atveju per  kt atakuoti galima tik vienu ginklu (!).
Jei norima per  kt atakuoti kiekvienu turimu ginklu, tai padaryti galima dviem bǌdais:
. Pašơlusi ataka
2. Turint Špagǐ/ Kardǐ kautyniǐ ƳgǌdƳ bei naudojant atitinkamus ginklus pagal jǐ ƳgǌdƳ:
du lengvi kardai arba vienas lengvas kardas, špaga, rapyra, trumpas kalavijas, o kitas
– durklas, peilis ar daga; kirvukas, kardas, kalavijas šiam atvejui kaip antrasis ginklas
netinka.
Pirmos atakos vienu ginklu AM-0.
Prieš atliekant ataką antru ginklu tikrinamas ViB-50. Bandymui nepavykus ataka antru
ginklu negalima ir toliau galima tik gintis.
Bandymui pavykus antroji ataka yra su bauda AM-40, jos Inic-5.
Nuo antrosios atakos priešininkas gali gintis tik dar nenaudota gynybos rǌšimi (žiǌr.
Gynyba nuo keliǐ atakǐ, psl. 42).
Kaunantis dviem ginklais gintis galima išsisukimu arba blokavimu. Gynyba blokavimu
yra sekanti:
. Ginantis tik vienu iš turimǐ ginklǐ gynyba blokavimu išlieka nepakitusi.
2. Gintis abiem turimais ginklais galima tik pavykus ViB. Tuomet tokio blokavimo vertơ
skaiþiuojama pagal geresniojo Ƴgǌdžio vertĊ bei pridedama ¼ antrojo ginklo Ƴgǌdžio
(apvalinama Ƴ mažesniąją pusĊ). Taþiau sekantƳ kt atakuoti bus galima tik vienu iš
turimǐ ginklǐ.

priešą, bǌdamas sužeistas ar pamatĊs žǌstantƳ draugą. Susitvardys tik tuomet jei
pavyks specialus PrB: d00<Pr-VaP.
Berserko gynyba yra Išsisukimas+SvP. YŽ patyrĊs gali atakuoti ir draugus. PasiutĊs
berserkas nenaudoja kerǐ, o viską sunaikinti bando tik fizine jơga.
Berserku gali bǌti tiek veikơjas, tiek bet koks priešininkas. Taþiau už tokƳ veikơją tikrai
yra sunku žaisti, nes daugelƳ jo veiksmǐ žaidơjas negali kontroliuoti.
Dvi atakos per kt
Asmuo, kurio Ƴgǌdis pasiekia vertĊ 70, Ƴgauna galimybĊ atakuoti 2 kartus per  kt.
Pirmos atakos iniciatyva yra normali, antros Inic-5. Jei Inic-5 mažesnơ nei 0, tuomet ji
prilyginama 0 ir antrą ataką atakuojantysis atlieka kt pabaigoje. Jei Ƴgǌdis yra mažiau
nei 70, tokio “fokuso” veikơjas atlikti negali, nebent naudoja Pašơlusią ataką.
Standartiškai tai taikoma kai kaunamasi vienu kirstyniǐ ginklu.
Taþiau kaip bus, jei jis turi kiekvienoje rankoje po ginklą? Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo
panacơja: 2 atakos per kt plius kiekvienu turimu ginklu. Rezultate – 4 atakos. Taþiau
taip nơra, nes, netgi kaunantis dviem ginklais, per kt galima atakuoti tik vienu (!)
ginklu. Išskyrus, žinoma, tą atvejƳ, kai turimas Špagǐ/ Kardǐ kautyniǐ Ƴgǌdis.
Taigi realiai toks Ƴgǌdis leidžia atlikti 2 atakas (2 atakas naudojantis vienu ginklu arba
po vieną ataką su kiekvienu turimu ginklu) kaip Pašơlusios atakos atveju, taþiau tada
jokie bandymai neatliekami ir gintis galima normaliai. Pašơlusios atakos naudojimas,
bandant atlikti 2 atakas per kt nebetenka prasmơs, nes kovotojas ir taip yra kietas.
Atsiplơšimas
Sąlygos: neatakuoti priešininko.
. Toliau atliekama ViR+2 su kiekvienu priešininku, esanþiu šalia.
2. Pavykus ViR pirmą kt nutolsta iki /20 Vi m, antrą – iki /0 Vi m.
3. Nepasisekus ViR, priešininko AM+0
4. Laimơjus antrą ViR atsiplơšiama visiškai.
Toliau, jei tokia atsiplơšusi “auka” bandoma pagauti, prasideda Gaudynơs (žiǌr. psl. 35).
Aklina gynyba
Sąlyga: neatakuoti priešininko
. Aklina gynyba naudojant blokavimą ginklu lygu Išsisukimas + Ginklo Ƴgǌdis+ JơP
2. Aklina gynyba naudojant blokavimą skydu lygi BlokSk + 2JơP (taþiau priedas ne
mažiau kaip 0).
3. Aklinai gintis baigiama kai:
a) niekas neatakuoja;
b) pavyksta VaB.
Gynyba nuo keliǐ atakǐ
Jei besikaunantysis yra atakuojamas keliǐ priešininkǐ ar vieno priešininko keliais
ginklais, tuomet nuo kiekvienos atakos gintis jis gali tik dar nenaudota gynybos rǌšimi.
Tai yra, jei nuo pirmosios atakos jis gynơsi skydu, tuomet nuo antrosios gintis galơs
tik blokavimu ginklu ar Išsisukimu; jei gynơsi blokavimu ginklu, tuomet – tik skydu ar
Išsisukimu ir pan.). Jei besiginantysis nenaudoja jokios aktyvios gynybos, Pasyvi
gynyba vis tiek jƳ gina visuomet.

Priedai ir baudos kirstynơse
Ataka ne pagrindine ranka
Ne pagrindinơs (ginklo) rankos kirstyniǐ AM-40.
Ataka naudojant skydą
Bauda lygi skydo Ƴgǌdžio ir skydo saugos skirtumui. Jei skydo Ƴgǌdis yra didesnis už
skydo saugą, baudǐ nơra (taþiau joks priedas nơra gaunamas). Plaþiau žiǌr. Skydas
trukdo; psl. 27.

Pašơlusi ataka
Tai yra berserkiška ataka, kada atakuojantysis visomis išgalơmis atakuoja priešininką,
nebepaisydamos savos gynybos. Pašơlusiai atakuoti galima tik kirstyniǐ ginklais (ne
šaunamaisiais ar svaidomaisiais).
. Sơkmingas atakuojanþiojo VaB
2. Galimi šie pašơlusios atakos variantai:
a) Per kt galima daryti 2 atakas:
Jei atakuojantysis naudoja 2 ginklus (po vieną kiekvienoje rankoje; atakuoti
galima kiekvienu turimu ginklu). Šiuo atveju per  kt atliekamos dvi atakos, kai
pirmosios atakos Inic yra normali, o antrosios atakos Inic-3. Jokie papildomi ViB
netikrinami. Papildomai žiǌr. Kautynơs dviem ginklais; psl. 42.
Jei atakuojantysis naudoja tik vieną išbalansuotą ginklą (kalavijas, kardas, kartis,
kvotestafas ir pan.), tuomet per  kt atliekamos dvi atakos, kai pirmosios atakos
Inic yra normali, o antrosios atakos Inic-5. Jei pirmoji ataka buvo sơkminga, tuomet,
prieš atliekant antrąją ataką, tikrinamas ViB. Bandymui nepavykus antrą kartą tuo
paþiu ginklu atakuoti nepavyks, o kiti pašơlusios atakos variantai taip pat
nebegalimi.
b) AM+2VaP, bet ne mažiau kaip AM+0.
c) ŽT+JơP, bet ne mažiau kaip ŽT+0.
Taþiau po pašơlusios atakos sekantƳ kt “pašơlusƳjƳ” gina tik pasyvi gynyba.
Atakuoti pašơlusia ataka galima ne dažniau kaip kas antrą kt.

Ataka iš už nugaros
Atatakuojant iš už nugaros AM+20, gina tik Pasyvi gynyba (PG).

Berserkizmas
Reiškinys, kai asmenƳ kautynơse apima pasiutiškas šơlsmas. Jis nebepaiso žaizdǐ ir
mirties baimơs. Berserkizmas yra bǌdingas kai kuriǐ rasiǐ atstovams. Kartais
berserku tampama Ƴvairiǐ stresǐ ar ligǐ poveikyje. Berserkas atakuoja pašơlusia
ataka kiekvieną kt tol, kol žǌva visi priešininkai ar jis pats. Jis užsiplieskia nukovĊs

Kautynơs prietemoje ar tamsoje
. Prietemoje AM-50+ReP. Baudos nơra turint sutemǐ regą ar infraregą.
2. Visiškoje tamsoje:
a) suvokiant, kur yra taikinys AM-40 ginklu; AM-60 šaudant/ svaidant
b) praradus orientaciją AM-00+InP

Pozicija
. Jei puolantysis yra aukšþiau iki 0.5m, jo AM+5, jei dar aukšþiau - tuomet AM+0.
Atakuojamojo gynyba normali. Pataikymo Ƴ atakuojamąjƳ atvejus žiǌr. Pataikymas; psl.
40.
2. Jei atakuojamasis yra suklupĊs, priešininko AM+25, atakuojamojo gynyba –
Išsisukimas.
3. Jei atakuojamasis yra pargriuvĊs, priešininko AM+40, atakuojamojo gynyba –
Išsisukimas.
4. Jei atakuojamasis yra nustebintas, tuomet priešininko AM+5, atakuojamąjƳ gina tik
Pasyvi gynyba (PG).
5. Jei atakuojamasis yra nusilpĊs (nuo kerǐ ar narkotikǐ) tuomet atakuojantysis gali
gauti priedą nuo +0 iki +30.
6. Bandant atakuoti kirstyniǐ ginklu pritǌpus AM-20, gulint AM-40.
7. Atliekant šǌvƳ pritǌpus ant kelio šaudymo AM-0, išskyrus šaudant arbaletais. Tuo
metu gina tik Pasyvi gynyba (PG) arba Išsisukimas.
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Blogas gruntas
Esant blogam gruntui, gali bǌti skiriama AM-20 bauda visiems stovintiems ant jo. Jei
pagrindas, ant kurios stovi besikaunantieji juda ar kitaip keiþiasi, tuomet baudos gali
bǌti ir didesnơs.
Atakos vandenyje
Esant iki pusơs blauzdǐ vandenyje ir atakuojant AM-0, gynyba normali.
Iki keliǐ vandenyje AM-20, iki pusơs šlaunǐ -30, iki juosmens AM-40. Gynyba be ViP.
Esant vandenyje iki pažastǐ AM-60, visǐ atakǐ žala –5ŽT.
Pilnai panirus vandenyje atakos AM –80, visǐ atakǐ MaxŽT dvigubai mažesnơ (YŽ
efektai taip pat dvigubai mažesni).
Jei atakuojantysis yra sausumoje, o besiginantis – vandenyje, tuomet atakuojantysis
gauna tokƳ AM priedą, kokia yra besiginanþiojo AM bauda.
Ataka prieš tai nemaþius priešininko
Taip atakuoti galima, jei yra žinoma, kad, pavyzdžiui, priešininkas yra už kampo ir
stengiamasi jƳ atakuoti staiga iššokus. Tokios atakos AM-50+InP.

Ataka be ginklo
Tiek rankos, tiek kojos gali tapti
neblogais ginklais, o ƳgudĊs
meistras rankos ar kojos smǌgiu
sugebơs ištaškyti netgi ir
bjauriausio priešininko galvą.
Lentelơje pateiktos kumšþio,
spyrio koja bei imties žalos,
kuomet kaunamasi plikomis
rankomis ar kojomis.
Ataka kumšþiu
Ataką be ginklo galima atlikti
tiesiog smǌgiuojant kumšþiu.
Žala priklauso nuo atakuotojo
jơgos. Atakuojant kumšþiu ir
naudojant kastetą ar dơvint
geležines pirštines smǌgio
ŽT+0. Rankoje turint kokƳ nors
kietą daiktą (monetǐ maišelƳ,
akmenƳ) ŽT+5.
Jei ataką kumšþiu, kada ranka
yra neapsaugota šarvais (plika
ar tik su drabužiais), priešininkas sơkmingai blokuoja ginklu (ataka be ginklo
nesơkminga), tuomet automatiškai ranka patiria priešininko ginklo žalą, kaip Ginklo
blokavimo ranka atveju.
Spyris koja
Tai paprastas spyris koja. Žala taip pat priklauso nuo atakuotojo Jơgos. Avint
paprastus batus spyrio ŽT+5, kaustytus: ŽT+0.
Atliekant smǌgƳ koja ir nepataikius, po to reikia atlikti ViB. Jei ViB nepavyksta –
atakavusysis praranda pusiausvyrą ir griǌva (!).

Kumštis
JơP

Atakos be ginklo žalos
Max ŽT, bet ne mažiau kaip 5ŽT
Koja
Imtis
JơP+5
JơP

Taranas
JơP

Ginklo blokavimas ranka
Bandant blokuoti priešininko smǌgƳ ginklu plikomis neapsaugotomis šarvais rankomis
bei nepavykus apsiginti nuo tokio smǌgio, automatiškai laikoma, kad priešininko
smǌgis yra sơkmingas ir skaiþiuojama patirta žala rankoms. Gali bǌti YŽ.
Prisiveržimas
I. Tais atvejais kai kaunasi du neginkluoti priešininkai arba vienas neginkluotas, o
kitas su 0 ar I siekos ginklu, tuomet pirmesnis atakuos tas, kuris laimi InicR.
II. Tuo atveju, kai vienas priešininkas ginkluotas II, III ar IV siekos ginklu, o kitas
asmuo neginkluotas, tuomet pastarasis, net ir laimơjĊs InicR, nebǌtinai atakuos
pirmiau. Tai lemia tai, kad asmuo be ginklo papildomai turi prisiveržti prie priešininko
su ginklu. Sơkmingam prisiveržimui atlikti reikia laimơti ViR su baudomis: jei
priešininkas ginkluotas II siekos ginklu – ViR-2, III siekos – ViR-4, IV siekos – ViR-5.
Nepavykus rungþiai, jokia sekanti ataka negalima. Toliau belieka tik gintis be ginklo.
Imtis
Asmuo gali panorơti sugriebti priešininką ar eiti su juo imþiǐ.
. Jei priešininkas ginkluotas ilgesniu kaip II siekos ginklu, tuomet turi pavykti
Prisiveržimas. Jam nepavykus imties ataka tiesiog negalima.
2. Jei prasiveržimas sơkmingas, atliekama griebimo ataka.
Šiuo atveju atakuojanþiojo griebimo ataka – Imties ataka.
Priešininko gynyba – Išsisukimas be šarvǐ priedo (ViP+½SkS; Ƴ gynybą nebeƳeina
šarvai; skydas Ƴ šią gynybą yra Ƴskaiþiuojamas, nes dơl savo formos ir dydžio gali
tiesiogiai trukdyti atakuojanþiajam) arba Blokavimas ginklu su bauda gynybai (su 0 ir I
siekos ginklais baudos nơra, su II – BlokG-0, su III – BlokG-20, su IV – BlokG-30).

Pastaba: priešininkui sơkmingai blokavus smǌgƳ, toliau yra tikrinama patirta žala
rankoms pagal Ginklo blokavimas ranka taisykles (galima papildomai Ƴvertinti kuri
ginklo dalis kliudơ rankas).
Sơkmingai pasisekus griebimo atakai laikoma, kad atakavusysis priešininką sugriebơ
sơkmingai ir šis neišsisuko ar neapsigynơ ginklu.
Šiam punktui atlikti sugaištamas  kt.
3. Sugriebtasis gali bandyti mesti ginklą ir atakuoti be ginklo, atakuoti ginklu (AM-5
už kiekvieną ginklo sieką) ar bandyti išsilaisvinti. Sugriebtasis išsilaisvins jei pavyks
JơR-3.
4. Sugriebtajam nepavykus išsilaisvinti, toliau galima atlikti metimą. Tam tiesiog turi
pasisekti JơR+2. Jơgos bandymui nepavykus sugriebtasis gali išsilaisvinti, jei laimơs
ViR. ViR nelaimơjus sugriebtasis neišsilaisvina, taþiau ir nơra permetamas.
5. Metimui pavykus galima bandyti išlaikyti priešininką prispaustą. Tam turi pavykti
JơR+ metimo jơgos rungties laimơjimo skirtumas.
Smaugimas
Norint atlikti smaugimą pirmiausia reikia sugriebti kaklą. Jei sugriebimas vykdomas iš
nugaros – priedas kaip atakai iš už nugaros (AM+20,gynyba tik pasyvi). Toliau
atliekamas smaugimas. Tam turi pasisekti JơR+2. Rungþiai pavykus toliau
priešininkui yra skaiþiuojama žala. Priešininkas gali bandyti išsilaisvinti, taþiau už
kiekvieną sekantƳ smaugimo kt jis gauna JơR baudą –.
Bandant smaugti virve ar panašiu daiktu, taisyklơs galioja tos paþios.
Smaugimo žala priklauso nuo ginklo (lasas, arkanas ir pan.) žalos (JơP+ŽT).
Smaugiant rankomis smaugimo žala lygi JơP ŽT. Smaugimo YŽ +20.
Taþiau bandant išsilaisvinti, už kiekvieną sekantƳ smaugimo kt yra gaunama
išsilaisvinimo JơR bauda -. Po kiekvienos patirtos žalos yra atliekamas (Sv-PŽ)B ar
nebus prarasta sąmonơ.
Taranavimas / prasiveržimas
Tai toks veiksmas, kai kovotojas nori savo mase praeiti pro savo priešininką,
nekreipdamas dơmesio Ƴ galimus sužeidimus ir pasiekti už jo esamą tikslą.
. Tokiu atveju, atơjus norinþiojo prasiveržti iniciatyvai yra atliekama norinþiojo
prasiveržti tarano ataka prieš priešininkus (prasiveržti neƳmanoma, jei tą patƳ kt
prasiveržianþiajam buvo padaryta YŽ).
2. Norinþiojo atakuoti tarano ataka lygi atakai be ginklo + JơP.
Atakuojamojo gynyba – Išsisukimas, Blokavimas ginklu ar Blokavimas skydu. Kaip
priedas gynybai naudojamas JơP (gynyba+JơP).
I. Jei taranuojanþio ataka sơkminga, tada tikrinama smǌgio žala priešininkui (Max JơP
ŽT) bei atliekama JơR.
a) Jei atakuojantysis laimi JơR+2, tuomet atakuotasis paprasþiausiai nubloškiamas
Ƴ šoną. Jis nepargrius jei pavyks ViB-PŽT (PŽT šiuo atveju visa žala, neatimant
šarvǐ ŽS). Prasiveržimas pavyko.
b) Jei JơR laimi atakuotasis, tuomet prasiveržimas nesơkmingas ir atakavusysis
pats patiria atitinkamą smǌgio žalą (Max JơPpriešininko ŽT). Taip pat tikrinama ar
atakavusysis nepargrius: ViB-PŽT (PŽT šiuo atveju visa žala, neatimant šarvǐ ŽS).
Prasiveržimas nepavyko. InicR tikrinama iš naujo. Ją laimơjus taranuoto asmens
sekanþios atakos AM+30 (ŽT+0, YŽ+0).
Pastaba: taip pat atliekama papildoma atakuojanþiojo ViR su šalia stovinþiais
priešininkais (jei kaunasi >2, maksimaliai 4). Tie iš priešininkǐ, kurie laimi ViR, gali
atakuoti iš nugaros, kai besiveržianþio gynyba tik PG (+skydas, jei jis ant nugaros), su
atitinkamais atakos iš nugaros priedais (AM+20).
II. Jei taranuojanþiojo ataka nesơkminga
a) Atakuotasis apsigynơ Išsisukimu, tuomet atakavusysis kaip ir prasiveržơ, taþiau
tikrinamas ViB-50 ar jis nepargrius praradĊs pusiausvyrą (buvo tikơtasi
pasipriešinimo ir smǌgio, taþiau smǌgio nebuvo). Prasiveržimas sơkmingas jei
taranuotojas nepargriuvo.
Pastaba: taip pat atliekama papildoma atakuojanþiojo ViR su šalia stovinþiais
priešininkais (jei kaunasi >2, maksimaliai 4). Tie iš priešininkǐ, kurie laimi ViR, gali
atakuoti iš nugaros, kai besiveržianþio gynyba tik PG (+skydas, jei jis ant nugaros), su
atitinkamais atakos iš nugaros priedais (AM+20).
b) Atakuotasis apsigynơ blokuodamas ginklu: tikrinama nuo atakuotojo priešininko
ginklo patirta žala. Prasiveržimas nepavyko. InicR tikrinama iš naujo. Ją laimơjus
taranuoto asmens sekanþios atakos AM+30 (ŽT+0, YŽ+0). Bandžiusio
prasiveržti gynyba tik Išsisukimas.
Pastaba: taip pat atliekama papildoma atakuojanþiojo ViR su šalia stovinþiais
priešininkais (jei kaunasi >2, maksimaliai 4). Tie iš priešininkǐ, kurie laimi ViR, gali
atakuoti iš nugaros, kai besiveržianþio gynyba tik PG (+skydas, jei jis ant nugaros), su
atitinkamais atakos iš nugaros priedais (AM+20).
c) Atakuotasis apsigynơ blokuodamas skydu. Abi pusơs patiria smǌgio žalą:
atakavusysis Max JơPpriešininko ŽT,
atakuotasis Max JơPatakavusiojo ŽT.
Abiem atvejais tikrinama ar nuo smǌgio kiekviena iš pusiǐ nepargrius: ViB-PŽT
(PŽT šiuo atveju visa žala, neatimant šarvǐ ŽS).
Prasiveržimas nepavyko. InicR tikrinama iš naujo. Ją laimơjus taranuoto asmens
sekanþios atakos AM+30 (ŽT+0, YŽ+0). Bandžiusio prasiveržti gynyba tik
Išsisukimas. InicR tikrinama iš naujo.
Pastaba: taip pat atliekama papildoma atakuojanþiojo ViR su šalia stovinþiais
priešininkais (jei kaunasi >2, maksimaliai 4). Tie iš priešininkǐ, kurie laimi ViR, gali
atakuoti iš nugaros, kai besiveržianþio gynyba tik PG (+skydas, jei jis ant nugaros), su
atitinkamais atakos iš nugaros priedais (AM+20).
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Mušimas
Veikơjai ar priešininkai gali norơti vieną ar
Mušimas
kitą bǌtybĊ suþiupti, o po to sumušti ar
Norima smǍgiuoti ƴ:
Veiksmas
suluošinti. Suþiupimas gali bǌti vykdomas
Galvą
V
pagal Sugriebimo/ Imties taisykles, taþiau
Ranką
V
jei tas, kurƳ norima suþiupti nieko neƳtaria,
KrǌtinĊ
L
tai suþiupimas gali bǌti atliktas paprasþiau.
Pilvą/Šoną
L
Suþiuptas asmuo gali išsilaisvinti, jei jam
TarpukojƳ
V
pavyks JơR su priešininkais, kuriǐ JơR
Koją
L
metimas lygus atskirǐ asmenǐ JơR metimǐ
sumai.
Atakuoti sugriebtą (laikomą) asmenƳ - lengvas ar vidutinis veiksmas, kas priklauso
nuo to, Ƴ kurią vietą smǌgiuojama. Kaip priedai naudojami atakos be ginklo Ƴgǌdis
(ranka, koja ar pan.) bei ViP. Tikimybơ, kad bus YŽ, padidơja 20%. Tokiu bǌdu
atakuojamasis po kiekvienos sơkmingos priešininko atakos tikrina SvB-PŽ ar
neprasidơs svaigulys. Jei atakuojamasis apsvaigintas, tada tikrinama pastarojo Sv ir
smogusiojo Jơ rungtis (atakuojamojo d0+Svp ir atakavusiojo d0+Jơp). Jei
atakuotasis ją pralaimi, jis praranda sąmonĊ.

Kautynơs raitomis
Kiekvieno jojiko ataka
ginklu
yra
lygi
naudojamo
ginklo
Ƴgǌdžiui arba jojimo
Ƴgǌdžiui, priklausomai
nuo to kuris yra
mažesnis. Tai reiškia,
kad jei asmuo gerai
valdo ginklą kirstynơse
pơsþiomis, tai dar
nereiškia, kad jis gerai
juo naudosis bǌdamas
raitas.
Pvz.:
vidutiniǐ
sugebơjimǐ piemuo
bǌdamas raitas ant
arklio kalaviju gali
kautis geriau nei
bǌdamas
raitas
stipriausias sunkiǐjǐ
pơstininkǐ
dalinio
dvorfas.

Šaudymas, svaidymas

Ataka raitelio ietimi
Dažniausiai naudojamas ginklas jojant arkliu yra raitelio ietis. Ataka tokiu ginklu daro
dǌrio žalą bei ŽT nustatoma naudojant jojamojo gyvulio JơP. Tokiu atveju gali gautis
toks stiprus smǌgis, kuris pramuš net ir kieþiausius šarvus. Taip pat išskirtinơ šio ginklo
savybơ yra ta, kad atakos šiuo ginklu (žinoma kada atakuojantysis yra ant jojamojo
gyvulio) negalima blokuoti ginklu. Tai tiesiog neƳmanoma. SmǌgƳ atremti Ƴmanoma tik
skydu. Ginklo žala nustatoma pagal jojamojo gyvulio JơP (pvz.: ŽT+JơParklio).
Po nesơkmingos atakos šis ginklas gali bǌti paruošiamas po  kt, o po sơkmingos – po
2 kt.
Ataka raitomis
Jojant arkliu ar kitokiu gyvuliu gali bǌti naudojami ir kiti ginklai, skirti atlikti kirtƳ. Greitai
jojant atakos tokiais ginklais AM-0, taþiau ŽT+0.
Raitelio gynybon nơra Ƴskaiþiuojamas ViP. Gynyba Išsisukimu taip pat negalima.
Taranavimas raitomis
Tai toks veiksmas, kai raitelis raitomis nori taranuoti savo priešininkus, bandydamas
juos parblokšti ar raito gyvǌno mase prasiveržti pro kitus priešininkus. Šiuo atveju jis gali
bandyti nekreipdamas dơmesio Ƴ galimus sužeidimus pasiekti už kliǌties esamą tikslą.
. Veiksmai atliekami pagal iniciatyvą. Iniciatyva šiuo atveju nustatoma pagal raitelio
ar jojamojo gyvǌno Vip. Kaip priedas InicR naudojama mažesnơ iš abiejǐ Vip.
2. Atơjus norinþiojo prasiveržti raitelio Iniciatyvai yra atliekama tarano ataka prieš
priešininkus (prasiveržti neƳmanoma, jei tą patƳ kt prasiveržianþiajam ar jojamajam
gyvǌnui buvo padaryta YŽ).
3. Norinþiojo atakuoti tarano ataka lygi jojamojo gyvǌno ViP + jojamojo gyvǌno JơP.
Atakuojamojo priešininko gynyba yra sekanti:
 Jei priešininkas yra pơstysis: Išsisukimas arba Blokavimas skydu.
 Jei priešininkas yra kitas raitelis (jojamasis gyvǌnas): tik Išsisukimas.
Kaip priedas gynybai yra naudojamas atakuojamojo objekto (pơsþiojo ar jojamojo
gyvǌno) JơP.

Jojamasis gyvǍnas
Arklys
Kovinis žirgas
Jautis
Kupranugaris

I. Jei taranuojanþio ataka sơkminga, tada tikrinama smǌgio žala priešininkui (Max
JơPjojamojo gyvǌno ŽT) bei toliau tikrinama JơR.
a) Jei atakuojantysis raitelis laimi JơR+2, tuomet atakuotasis paprasþiausiai
nubloškiamas Ƴ šoną. Jis nepargrius jei pavyks ViB-PŽT (PŽT šiuo atveju visa žala,
neatimant šarvǐ ŽS). Prasiveržimas pavyko.
b) Jei JơR laimi atakuotasis, tuomet prasiveržimas nesơkmingas ir atakavusysis
pats patiria atitinkamą smǌgio žalą (Max JơPpriešininko ŽT). Taip pat tikrinama ar jis
nepargrius: ViB-PŽT; PŽT šiuo atveju visa žala, neatimant šarvǐ ŽS. Prasiveržimas
nepavyko. InicR tikrinama iš naujo. Ją laimơjus taranuoto asmens sekanþios
atakos AM+30 (ŽT+0, YŽ+0).
Pastaba: taip pat atliekama papildoma atakuojanþiojo ViR su šalia stovinþiais
priešininkais (jei kaunasi >2, maksimaliai 4). Tie iš priešininkǐ, kurie laimi ViR, gali
atakuoti iš nugaros, kai besiveržianþio gynyba tik PG (+skydas, jei jis ant nugaros), su
atitinkamais atakos iš nugaros priedais (AM+20).
II. Jei taranuojanþiojo ataka nesơkminga
a) Atakuotasis apsigynơ Išsisukimu, tuomet atakavusysis kaip ir prasiveržơ, taþiau
tikrinamas ViB-50 ar jis nepargrius praradĊs pusiausvyrą (buvo tikơtasi
pasipriešinimo ir smǌgio, taþiau smǌgio nebuvo). Prasiveržimas sơkmingas jei
taranuotojas nepargriuvo.
Pastaba: taip pat atliekama papildoma atakuojanþiojo ViR su šalia stovinþiais
priešininkais (jei kaunasi >2, maksimaliai 4). Tie iš priešininkǐ, kurie laimi ViR, gali
atakuoti iš nugaros, kai besiveržianþio gynyba tik PG (+skydo sauga, jei skydas yra
ant nugaros), su atitinkamais atakos iš nugaros priedais (AM+20).
b) Atakuotasis apsigynơ blokuodamas skydu. Abi pusơs patiria smǌgio žalą:
atakavusysis Max JơPpriešininko ŽT,
atakuotasis Max JơPjojamojo gyvǌno ŽT.
Abiem atvejais tikrinama ar nuo smǌgio kiekviena iš pusiǐ nepargrius: ViB-PŽT
(PŽT šiuo atveju visa žala, neatimant šarvǐ ŽS).
Prasiveržimas nepavyko. InicR tikrinama iš naujo. Ją laimơjus taranuoto asmens
sekanþios atakos AM+30 (ŽT+0, YŽ+0). Bandžiusio prasiveržti gynyba tik
Išsisukimas.
Pastaba: taip pat atliekama papildoma atakuojanþiojo ViR su šalia stovinþiais
priešininkais (jei kaunasi >2, maksimaliai 4). Tie iš priešininkǐ, kurie laimi ViR, gali
atakuoti iš nugaros, kai besiveržianþio gynyba tik PG (+skydas, jei jis ant nugaros), su
atitinkamais atakos iš nugaros priedais (AM+20).

JƢP
+35
+45
+50
+70

Taranavimas raitomis
JƢp Jojamasis gyvǍnas
7
Mulas
9
Briedis
0
Didvilkis
4
Dramblys

JƢP
+40
+40
+25
+250

JƢp
8
8
5
50

Šaudymas bei svaidymas yra tokia kautyniǐ
dalis, kai asmuo naudoja šaunamuosius arba
svaidomuosius ginklus. Žinoma, tokie veiksmai
gali bǌti atliekami ir kasdieniame gyvenime,
taþiau šiame skyriuje jie neaptarinơjami.
Šaudmens paruošimas
Kaip ir kitǐ ginklǐ paruošimo atvejais, kiekvienas
šaudmuo turi bǌti paruošiamas. Kiek laiko tam
sugaištama, yra nurodoma prie kiekvieno ginklo
aprašymo Ginklǐ lentelơse (psl. 28). Tam
atliekamas ViB ir po sugaišto laiko galima
atakuoti.
Jei veikơjo šaudymo Ƴgǌdis yra 70 ar daugiau,
tuomet jis gali bandyti iššauti tą patƳ kt. Tam turi
pavykti ViB-40. Bandymui pavykus ataka bus su
iniciatyvos bauda Inic-5.

Ʋvairǌs šaudymo ir svaidymo elementai
Taikymasis
. Jei veikơjas prieš šaunant ar sviedžiant
taikơsi  kt, jo AM +0.
2. Jei  kt kaupơsi, o kitą taikơsi - jo AM +5.
3. Jei šaulƳ kas nors sužeidơ, jis privalo
išlaikyti SvB-PŽT, kitaip pliusǐ nebus.
Šiuo atveju veikơją gina tik pasyvi gynyba. Jei taikymosi metu veikơjas panaudoja bet
kokią aktyvią gynybą, jis automatiškai praranda Ƴgytus taikymosi priedus. Taikytis galima
Ƴ konkretǐ objektą, kǌno dalƳ, šarvǐ detalĊ, bet tuomet skaiþiuojamos pataikymo taikantis
baudos.
Šaudymo, svaidymo atstumai
Naudojant šaunamuosius ar svaidomuosius ginklus visada yra tam tikras atstumas,
kuriuo galima šauti ar sviesti ginklą. Ši informacija yra nurodoma Ginklǐ lentelơse (psl.
28) bei Ginklǐ lentelơse naudojamǐ santrumpǐ paaiškinimuose (psl. 27).
Jei ginklas yra sviedžiamas toliau nei 0m, tuomet kautyniǐ metu galima laikyti, kad
realus pataikymas/ nepataikymas tikrinamas tik sekantƳ t.
Šaudymas, svaidymas Ƴ judantƳ taikinƳ
Jei objektas, kurƳ bandoma atakuoti svaidomuoju ar šaunamuoju ginklu, juda, tuomet
tokiai atakai taip pat skiriamos pataikymo baudos. Tam galima panaudoti žemiau
pateikiamą lentelĊ.
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Greitis
Bauda

km/val
m/s

Šaudymas, svaidymas Ƴ judantƳ taikinƳ
5
0
20
40
60
,4
2,8
5,6
,
6,7
-0
-20
-40
-60
-70

80
22,2
-80

00
27,8
-90

Šaudymas Ƴ smulkius objektus
Jei yra atakuojamas labai smulkus objektas, tuomet dơl jo dydžio taip pat gali bǌti
skiriamos baudos (pvz.: žiedas, pirštas, spyna ar pan.). jos Ƴvertinamos ir skiriamos ŽM
nuožiǌra.
Pozicija
Priklausomai nuo priešininko pozicijos, kai jis yra už priedangos ar matomas tik dalinai,
šaudymas Ƴ taikinƳ gali bǌti labiau komplikuotas. Žemiau pateikiami kai kurie specifiniai
atvejai šaunant Ƴ taikinƳ bei atitinkamai tokiems atvejams skiriamos baudos.
Šaudymo/ svaidymo pataikymo baudos
Pozicija
Matosi tik galva
Matosi galva ir peþiai
Kǌnas matosi dalinai (iš už medžio, kampo ar pan.)
Už lengvos uždangos (medžiǐ, krǌmǐ šakos)
Už kitos bǌtybơs
Gulint kniǌbsþiomis be uždangos
Gulint už nedidelơs uždangos
Gulint kniǌbsþiomis už geros uždangos (rąsto ar pan.)
Pritǌpus (išskyrus arbaletus)

AM bauda
-25
-20
-5
-0
-20
-20
-25
-35
-0

Šaudymas iššokus iš už priedangos
Taip atakuoti galima, jei yra žinoma, kad, pavyzdžiui, priešininkas yra už kampo ir
stengiamasi Ƴ jƳ šauti staiga iššokus iš už priedangos. Taþiau tokios atakos yra su
baudomis:
svaidykle, jei ši buvo išsukta ir paruošta sviesti, AM-50;
lanku (jei šis užtemptas) ar arbaletu (jei šis užtaisytas), AM-40+InP. ViP šiuo atveju
nesiskaiþiuoja.
Šaudymas jojant
Raitelio, jojanþio arkliu ar šaulio, esanþio judanþiame vežime, šaudymo atakos yra su
bauda -20. jei šaulys lekia šuoliais, tuomet iki AM-40.
Ataka lasu, arkanu
Sơkminga ataka lasu reiškia, jog laso kilpa buvo užmesta ant taikinio. Toliau yra
tikrinama, ar atakavusysis išlaikys lasą (JơR su auka). Jei laso galas pririštas prie balno,
tuomet prie JơR dedasi gyvǌno JơP.
Aukai laimơjus, laso kilpa arba atpalaiduojama ir auka išsilaisvina, arba (dažniausiai jei
tai yra gyvulys) lasas ištraukiamas iš jƳ turơjusiojo rankǐ. Sơkmingai užmetus lasą ant
kaklo, aukos JơR-6.
Aukai pralaimơjus rungtƳ pradedamas skaiþiuoti smaugimas. Jis trunka tol, kol auka yra
užsmaugiama (ar prismaugiama), arba kai aukai vis dơl to pavyksta išsilaisvinti.
Išsilaisvinti šiuo atveju Ƴmanoma tik nupjovus lasą.
Ataka tinklu
Sơkminga ataka tinklu reiškia, jog tinklas yra užmestas ant taikinio. Išsilaisvinti pavyks
jei 3t iš eilơs pavyks ViB-40. Nors vienam ViB nepavykus, laikoma, kad auka tiesiog
susipainioja tinkle. Susipainiojusios aukos AVM-80.
Ataka bola
Bola skirta supainioti auką. Sơkmingos atakos atveju pataikytas objektas ar kǌno dalis
yra apvyniojama bei padaroma atitinkama žala. Pataikius Ƴ kojas tikrinama ar auka
nepargrius, ViB-ŽT-30. Vikrumo bandymui nepavykus auka garantuotai pargrius,
papildomai patirdama Max20ŽT.
Šaudymas arbaletu
Ginklǐ lentelơje (žiǌr. Ginklǐ lentelơs, šaunamieji ginklai; psl. 33) yra nurodomas
minimalus kiekvieno tipo arbaleto naudojimo minimalus JơP, kur pirmasis skaiþius
nurodo, kokia Jơ vertơ reikalinga norint šaudyti jau užtaisytu arbaletu. Antrasis skaiþius
parodo, koks Min JơP reikalingas, norint tokƳ arbaletą užtaisyti, tam nenaudojant jokiǐ
papildomǐ priemoniǐ (svertǐ, ožkos kojǐ ir pan.). Arbaletams užtaisyti, kuriǐ Min JơP
(antrojo skaiþiaus) vertơ yra didesnơ už arbaleto naudotojo JơP, naudojamos ožkos
kojos ar kitokie svertai. Nustatant arbaleto daromą žalą yra sudedamos grafǐ +ŽT ir Min
JơP (antrojo skaiþiaus) vertơs.
Specialiai pagamintas arbaletas gali bǌti skirtas naudoti asmeniui turinþiam ir didesnĊ
jơgą bei atitinkamai užtaisomas be jokiǐ prietaisǐ turint didesnƳ JơP. Tuomet tokio
arbaleto Min JơP (antrojo skaiþiaus) vertơ yra didesnơ ir atitinkamai daroma didesnơ
žala. Šaudymo nuotoliai yra didesni po 0m už kiekvienus 5 arbaleto panaudojimo Min
JơP (antrojo skaiþiaus) taškus.
Pvz.: specialiai dvorfui, kurio JơP yra 25, pagamintas didelis arbaletas bus skirtas
šaudyti, kai šis jau yra užtaisytas, turint JơP ne mažesnƳ kaip 5 ir užtaisyti be papildomǐ
priemoniǐ tik turint JơP ne mažesnƳ kaip 25. Tokio arbaleto dǌrio žala bus lygi 25 (Min
JơP antrasis skaiþius) ir 50 (+ŽT) verþiǐ sumai (25+50=75). Šaudymo nuotoliai bus
didesni 0m už 5 Min JơP antrojo skaiþiaus taškus (atitinkamai 40+0; 80+0; 20+0;
40+0). Tokie priedai atitinkamai didina arbaleto kainą bei kokybĊ.

Šaudymas lanku
Ginklǐ lentelơje (žiǌr. Ginklǐ lentelơs, šaunamieji ginklai; psl. 33) yra nurodomas
minimalus kiekvieno tipo lanko naudojimo JơP, kuriam esant lankas yra panaudojamas
optimaliai. Tai yra, nustatant lanko daromą žalą yra sumuojami grafǐ +ŽT ir Min JơP (ne
naudotojo JơP) vertơs. Jei lanką naudojanþiojo asmens JơP yra mažesnis nei Min JơP,
tuomet lanko žala yra lygi grafos +ŽT vertơs ir naudotojo JơP sumai. Taip pat visi
šaudymo nuotoliai yra mažesni po 0m už kiekvienus trǌkstamus 5 JơP taškus.
Specialiai pagamintas lankas gali bǌti skirtas naudoti asmeniui turinþiam ir didesnĊ jơgą.
Tuomet tokio lanko Min JơP yra didesnis ir atitinkamai daroma didesnơ žala. Šaudymo
nuotoliai yra didesni po 0m už kiekvienus 5 lanko panaudojimo Min JơP taškus.
Pvz.: specialiai dvorfui, kurio JơP yra 5, pagamintas sudơtinis lankas bus skirtas jƳ
naudoti tik turint JơP ne mažesnƳ kaip 5. Tokio lanko dǌrio žala bus lygi 5 (Min JơP) ir
40 (+ŽT) verþiǐ sumai (5+40=55). Šaudymo nuotoliai bus didesni 0m (atitinkamai
30+0; 60+0; 90+0; 20+0). Tokie priedai atitinkamai didina lanko kainą bei kokybĊ.
Šaudymas sarbakanas
Sarbakanas dažniausiai skirtas šaudyti užnuodytomis strơliukơmis. Jos tvirtesnơs
aprangos nei žieminiai drabužiai nepramuša, išskyrus ypatingus pataikymo sơkmơs
atvejus (99-00). Išimtis yra grandininiai šarvai, jei jie užsivilkti ant paprastǐ drabužiǐ.
Tuomet, jei strơliukơ padaro daugiau nei 5ŽT (neatơmus šarvǐ žalos slenksþio), tuomet
strơliukơ Ƴsminga tarp grandinơs žiedeliǐ už sužeidžia organizmą, dơl ko ,jei strơliukơ yra
užnuodyta, galimas nuodǐ poveikis (fizinơ žala dơl Ƴdǌrimo nepatiriama). Galimos
šaudymo baudos dơl vơjo, lietaus ir kitǐ klimatiniǐ ar gamtiniǐ sąlygǐ.
Šaudmenys
Kai kuriǐ šaunamǐjǐ ginklǐ specifinơ žala gali priklausyti ir nuo naudojamǐ šaudmenǐ
pobǌdžio (žiǌr. Ginklǐ lentelơs, šaunamieji ginklai; psl. 33).
Pataikymas Ƴ neteisingą taikinƳ
Jei yra atakuojama šaunamuoju ar svaidomuoju ginklu ir tokia ataka nơra sơkminga,
egzistuoja tikimybơ, kad bus sužeistas kitas objektas ar bǌtybơ, esantys tolesnơje
sviesto ginklo ar iššauto šaudmens judơjimo trajektorijoje (išimtis þia gali bǌti tik
objektas, kuris yra pritǌpĊs, atsigulĊs ar pakilĊs Ƴ orą; žinoma, jei atakavusysis taip pat
nơra vienoje iš šiǐ pozicijǐ). Tam toliau yra nustatomi visi objektai ir bǌtybơs, kurios
pasitaiko šioje trajektorijoje.
Pataikymas Ƴ sekantƳ arþiausiai šioje trajektorijoje esantƳ objektą ar bǌtybĊ yra grynai
atsitiktinis Ƴvykis. Todơl atakuojantysis tikrina pataikymo Ƴ objektą tikimybĊ kaip atakos
sơkmĊ (pagal Atakos sơkmơs lentelĊ), taþiau su Ƴgǌdžiu 0 ar, jei jo Ƴgǌdis yra mažesnis
nei 0, tai su neigiama verte. Jei ataka Ƴ sekantƳ objektą vơl nesơkminga, šis veiksmas
kartojamas toliau, kol ataka yra sơkminga, ji yra blokuojama ar nelieka objektǐ Ƴ kuriuos
buvo Ƴmanoma pataikyti ir yra pilnai prašaunama.
Kiekvienam sekanþiam objektui ŽM, Ƴvertindamas aplinkybes, gali leisti gintis išsisukimu
ar aktyviai. Taip pat reikia nepamiršti, kad objektas galơjo bǌti atsisukĊs nugara ir pan.
Pataikymas raiteliui
Jei yra atakuojamas raitelis ir ataka yra nesơkminga, egzistuoja tikimybơ, kad vis dơl to
bus sužeistas ne raitelis, o gyvulys ant kurio jis sơdi.
Tam panaudojama ta pati Pataikymo Ƴ neteisingą objektą taisyklơ, Ƴvertinant gyvulio
gynyba bei šarvuotumą.
Kaip alternatyva, žemiau pateikiama lentelơ analogiškam pataikymo raiteliui ar
jojamajam gyvuliui lentelơ. ŽM gali pasirinktinai naudoti vieną ar kitą taisyklĊ, kuri jam
atrodo labiau priimtina.

Taikơsi Ƴ
bet ataka nesơkm.
Bet kurƳ
RaitelƳ
Žirgą

Pataikymas raiteliui
PataikƢ ƴ
SĆlyga
RaitelƳ
Žirgą
0-0
2-35
Jei iki sơkm. AM trǌksta 0
--0-20
Jei iki sơkm. AM trǌksta 20
0-20
--Jei iki sơkm. AM trǌksta 0

Gynyba nuo šaudymo, svaidymo
Nuo šaunamǐjǐ ar svaidomǐjǐ ginklǐ atakǐ pasyvi gynyba gina visuomet. Taþiau
aktyviai ginantis yra tam tikrǐ išlygǐ:
Nuo atakǐ svaidomaisiais ginklais normaliai gintis galima Išsisukimu ar ataką blokuojant
skydu. Bandant ataką svaidomuoju ginklu sulaikyti blokuojant ją ginklu, besiginanþiojo
gynyba yra su bauda –20.
Nuo atakǐ šaunamaisiais ginklais gintis galima Išsisukimu ar ataką blokuojant skydu,
taþiau tuomet kiekviena iš šiǐ gynybos rǌšiǐ yra su bauda –20. Šaunamojo ginklo ataką
blokuoti ginklu neƳmanoma (na, ŽM gali tai leisti daryti veikơjui, taþiau jo Ƴgǌdis turi bǌti
ne mažesnis kaip 90 bei bauda tokiai gynybai yra bent –50).
Taip pat žiǌr. lentelĊ Gynybos tipai; psl. 39.
ƲstrigĊs šaudmuo
Normaliai pataikius strơlei ir sužeidus, ši visuomet Ƴstringa. Ištraukiant kǌne Ƴstrigusią
strơlĊ papildomai patiriama Max ½ šǌvio ŽT.
Be žalos išimti strơlĊ pavyks tik atlikus operaciją, sơkmingai suteikus pirmąją pagalbą ar
pan.
Papildomai tikrinamas SvB-PŽT (sumuojama nuo šǌvio ir nuo šaudmens Ƴštraukimo
patirta žala). Bandymui nepavykus nukentơjusysis praras sąmonĊ.
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Ataka iš pasalǐ ir nustebimas
Jei veikơjai ar priešininkai yra atakuojami iš pasalǐ, tuomet ne visada atakuojamieji gali
sureaguoti tuojau pat ir imtis atitinkamǐ veiksmǐ. Šiuo atveju kiekvienam asmeniui yra
tikrinama ar jis nebuvo nustebintas. Tam yra tikrinama atakuojanþiojo ViR ir
besiginanþiojo InR (Intuicijos Rungtis).
Jei besiginantysis laimi rungtƳ, tuomet yra metama normali InicR ir veiksmai atliekami
normalia tvarka.
Jei besiginantysis pralaimi ViR ir InR rungtƳ, tuomet jis tą kt lieka nustebintas ir negali
atlikti jokiǐ veiksmǐ (jo gynyba tik pasyvi). Kitą kt vơl tikrinama atakuojanþiojo ViR ir
atakuotojo InR+2.
Tai kartojama tol, kol nustebimas praeina. Asmenys, turintys Kautyniǐ reflekso ypatybĊ
(žiǌr. psl. 3), niekados nebus nustebinti.

Išgąstis
Jei veikơjai ar priešininkai pamato tikrai
gąsdinantƳ ar siaubingą dalyką, tuomet jie gali
patirti IšgąstƳ ar bǌti nustebinti. Šiuo atveju yra
atliekamas VaB-30. Jis gali bǌti su
papildomomis baudomis (jei monstras iššoko
prieš pat vargšo valstieþio nosƳ -20 ar kažkas
bauginanþio atsitiko pirklio žmonai, esanþiai
visiškai šalia: -40) ar priedais (baisus monstras
matosi tik už kilometro +20 ar pan.).
Nepavykus šiam valios bandymui toliau yra
metamas d00 bei pridedamas nepavykusio
valios bandymo skirtumas. Toliau pagal Siaubo
YŽ lentelĊ (psl. 03) nustatomas poveikis.
Daugeliu atveju tokiame išgąsþio poveikyje
veikơjai gali Ƴgyti naujus trǌkumus, tykus ar
netgi fobijas. Pastarieji turơtǐ bǌti susieti su
Ƴvykusiu Ƴvykiu ar jau turimu trǌkumu.

Nešvarǌs “triukai”
Kartai veikơjai gali susigalvoti Ƴvairiǐ nešvariǐ
triukǐ, kuriuos mơgins panaudoti kautynơse (mesti saują smơlio priešininkui Ƴ akis ar
pan.). ŽM turơtǐ Ƴvertinti veikơjǐ idơjas, taþiau per daug neleisti tokiems “bajeriukams”
kartotis labai dažnai.
Pvz.: karys Ibrahlimas pajǌryje kaunasi su orku. Ibrahlimas kaudamasis praranda ginklą.
SupratĊs pavojingą situaciją iš sơkmingai atsiplơšia. Tada griebia saują smơlio, palaukia
kol orkas priartơja ir sơkmingai sviedžia smơlƳ jam Ƴ akis. PamatĊs, kad orkas laikinai
sutrikĊs, sekanþiai atakai ŽM kario Ibrahlimo atakai duoda priedą +20. Karys sơkmingai
atakuoja orką kojos spyriu Ƴ galvą, jƳ pargriauna ir, pagriebĊs savo pamestą ginklą, puola
gulintƳ orką.
Šiuo atveju pademonstruota, kokie galimi tokiǐ “nešvariǐ” triukǐ priedai.
Taþiau bandant dažnai juos kartoti jie turơtǐ tapti neefektyvǌs. ŽM priedǐ gali ir
nebeskirti.

Objektas
Virvơ, d cm
Stora virvơ, d 2cm
Lynas virvinis, d 4cm
Plieninis lynas, d 0,5cm
Plieninis lynas, d ,5cm
Plieninis lynas, d 2,5cm
Medinis kuolas, d 2,5cm
Medinis kuolas, d 5cm
Medinis kuolas, d 8cm
Medinis kuolas, d 0cm
Medinis kuolas, d 5cm
Medinis kuolas, d 20cm

Pagrindiniǐ objektǐ gajumai
Atsparumas GT
0
50
5
00
30
200
20
200
40
400
60
800
0
00
20
200
20
300
20
400
20
500
20
650

Naudotinas ginklas
bet koks
Ašmenys
Ašmenys
Ne duriamasis
Ašmenys
Kirvis
bet koks
Ne duriamasis
Ašmenys
Kirvis
Kirvis
Kirvis

Bronzinis/ geležinis strypas, d cm
Bronzinis/ geležinis strypas, d 2,5cm
Bronzinis/ geležinis strypas, d 5cm

0
30
40

250
500
900

Ne duriamasis
Kirvis ar kǌjis
Kirvis

Plieninis strypas, d cm
Plieninis strypas, d 2,5cm
Plieninis strypas, d 5cm

20
60
00

300
600
200

Kirvis ar kǌjis
Kirvis
Kirvis

Medžio plokštơ, d cm
Medžio plokštơ, d 2,5cm
Medžio plokštơ, d 5cm
Medžio plokštơ, d 8cm

0
20
30
30

25
250
500
750

Ne duriamasis
bet koks
Ne duriamasis
Kirvis, kǌjis, buožơ

Geležies, bronzos skarda, d 2mm
Geležies, bronzos skarda, d 4mm
Geležies plokštơ, d cm
Geležies siena, d 2,5cm

30
40
80
50

250
500
750
250

Ne duriamasis
Kirvis, kǌjis, buožơ
Kirvis, kǌjis, buožơ
Kirvis, kǌjis, buožơ

Plieno skarda, d 2mm
Plieno skarda, d 4mm
Plieno plokštơ, d cm
Plieno siena, d 2,5cm

40
80
20
200

250
500
000
2000

Ne duriamasis
Kirvis, kǌjis, buožơ
Kirvis arba kǌjis
Kirvis

Plytǐ siena, apie 0cm storio
Akmens siena, apie 5cm storio
Akmens siena, apie 30cm storio

60
80
80

000
2250
4500

Kirvis, kǌjis, buožơ
Kirvis arba kǌjis
Kirvis arba kǌjis

Objektǐ atakavimas
Kartais gali bǌti atvejǐ, kuomet norima atakuoti ne priešininką, o kažkokƳ objektą bei jƳ
sunaikinti. Pataikymui Ƴ tokƳ nors objektą yra naudojamas bet koks kovinis Ƴgǌdis. Daikto
gynyba yra lygi nuliui. Atakuojama pagal visas atakǐ taisykles (galimi priedai ir baudos).
Bendru atveju kiekvienas daiktas turi savo žalos slenkstƳ, kuris apibrơžia medžiagos, iš
kurios jis padarytas, atsparumą bei gajumą. Taigi atakuojamas daiktas patirs žalą
tuomet, kai ginklo, kuriuo yra atakuota, žala bus didesnơ nei daikto atsparumas.
Kuomet daikto gajumas pasiekia 0 jis yra sunaikinamas (virvơ perpjaunama, strypas
perkertamas ir pan.). Kai kurie daiktai turi nurodytas dvi gajumo vertes (pvz.: didelơ
pakabinama spyna 00/250), kuriǐ pirmoji reiškia, kad daiktui gavus tiek ŽT jis bus
sugadintas taip, kad taps nebeveikiantis (šiuo atveju spyna bus nebeužrakinam ar
neatrakinama), o kitas skaiþius parodo, kiek GT jis patirs prieš suirdamas (šiuo atveju
spyna bus sukapota, nuplơšta nuo durǐ ir pan.).
Pvz.: patyrusi 00ŽT pakabinama spyna bus sugadinta taip, kad jos nebeƳmanoma
atrakinti, o patyrusi 250ŽT ji bus numušta, todơl duris, kurias ji saugojo, bus galima
atidaryti.
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kalavijo kirþio. Pastaba: kario Ibrahlimo žaidơjas veikơjo lape pasižymi visą BŽT, o ne
priešininko patirtą žalą PŽT (žiǌr. Patirtis, Priešininkams padaryta žala, psl. 89).

ŽALA, SUŽEIDIMAI, LIGOS
Bendra žala
Jei kirstyniǐ, šaudymo/ svaidymo ar kerǐ (tǐ, kurie gali sukelti sužeidimą) atakos buvo
sơkmingos, toliau yra nustatoma, kokią žalą gali patirti atakuotasis.
Ginklǐ lentelơse yra surandama ginklo žala (skiltis +ŽT; žiǌr. Ginkluotơ, psl. 28). Toliau
prie lentelơje surastos vertơs yra pridedamas atakavusiojo asmens Jơgos Didysis
Priedas JơP. Tokiu bǌdu yra surandama ginklo maksimaliai galima žala (ginklo MaxŽT).
Jei asmens JơP yra neigiamas, tuomet ginklo MaxŽT bus mažesnơ, nei nurodyta
atitinkamoje ginklǐ lentelơs skiltyje. Kai kuriǐ ginklǐ MaxŽT turi maksimalią ribą, kuri
nurodo absoliuþiai maksimaliai galimą ginklo žalą. Didesnơ tuo ginklu padaroma žala
neƳmanoma net turint ir labai didelĊ Jơgą.
Naudojant šaunamuosius/ svaidomuosius ginklus, kada taikinys yra toliau nei
Šaunamǐjǐ/ Svaidomǐjǐ ginklǐ lentelơje nurodytas atstumas skiltyje ½ŽT, MaxŽT yra
sumažinama per pusĊ. Esant maksimaliam atstumui maksimaliai galima tik ¼ ŽT.
Kerǐ žala surandama prie konkretaus kero aprašymo (žiǌr. Magija, psl. 5). Kerǐ
sukeliamos žalos atveju jokie priedai nơra pridedami (nebent kitaip nurodyta kero
aprašyme).
Tolimesniam galimos žalos nustatymui yra metamas žalos d00 metimas ir pagal
išmestą vertĊ, naudojant Žalos taškǐ lentelĊ, nustatoma Bendra Žala (BŽT). Jei
priešininkas dơvi šarvus, tuomet iš šios Bendros ŽT vertơs yra atimamas šarvǐ žalos
slenkstis ŠŽS. Taip apskaiþiuojama Patirta Žala (PŽT). Po sužeidimo PŽT atimami iš
turimo GT (žiǌr. Patirta žala).
Ypatingas atvejis: jei žalos d00 metimas iškrito 00, tuomet laikoma, kad yra padaryta
maksimali žala ir ypatinga žala YŽ yra iš karto (atskiras metimas ar yra YŽ
neatliekamas).
Pastaba: BŽT galima nustatyti ne tik naudojant pateiktą lentelĊ, bet ir tiesiog
apskaiþiuojant kiek procentǐ sudaro išmestas d00 metimas nuo ginklo MaxŽT.
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Pvz. Karys Ibrahlimas kardu kirto orkui, dơvinþiam kietos odos (KO) šarvus. Jis kardu
atakavo sơkmingai, pramušơ orko gynybą ir pataikơ jam Ƴ krǌtinĊ. Ibrahlimas kalaviju gali
padaryti Max55ŽT (jo JơP=+5, o kalavijo +ŽT=40, maksimali kalavijo
MaxŽT=40+5=55). Toliau yra metamas žalos d00. Iškrito skaiþius 45. Pagal Žalos
taškǐ lentelĊ tai atitiktǐ 25 BŽT. Iš šio skaiþiaus atơmus orko dơvimǐ KO šarvǐ žalos
slenkstƳ ŠŽS lygǐ 0, orko patirta žala lygi 25-0=5. Taigi, orkas patiria 5ŽT nuo

Ypatinga žala
Jei atakuojantysis pataikơ Ƴ priešininką ir
Ypatingos žalos tikimybơ
pramušơ jo šarvǐ žalos slenkstƳ (jei
YŽ bus, jei d100 > už
priešininkas buvo be šarvǐ, tuomet žalos
Patirta Kirtis, DǍris Ugnis,
slenkstis lygus 0), tai atakuojamasis patiria
ŽT
smǍgis
elektra
žalą, kuri lygi ginklo padarytai žalai minus
-5
00
80
00
šarvǐ žalos slenkstis. Toliau yra tikrinama ar
6-0
90
70
95
papildomai nebuvo padaryta Ypatinga žala
-5
80
60
90
YŽ, kuri apibǌdina papildomą ypatingą
6-20
70
50
80
sužeidimo efektą: atakuota galǌnơ nukirsta ar
2-25
60
40
70
sužalota taip, kad ja nebegalima atlikti
26-30
50
30
60
veiksmǐ, krǌtinơ perdurta kiaurai, nukirsta
3-35
40
20
50
galva ir pan.
36-40
30
0
40
Šiai tikimybei Ƴvertinti yra naudojama
4-45
20
5
30
Ypatingos žalos tikimybơs lentelơ. Jos
tikimybơ tuo didesnơ, kuo didesnơ
46-50
0
--5
atakuotajam padaryta žala.
5-55
----5
Nustatant konkretǐ YŽ lygƳ, naudojamos
>55
------Ypatingos žalos lentelơs (psl. 99). Tam
atliekamas d00 metimas ir prie jo pridedami sekantys priedai.
Priedai tikrinant YŽ:
a) atakuojant kirstyniǐ ar svaidomu ginklu priedas JơP;
b) atakuojant šaunamuoju ginklu (lanku ar arbaletu) lanko stiprumas (Min JơP
antrasis skaiþius; žiǌr. psl. 33);
c) atakuojant kerais jokie priedai nơra naudojami.
Pvz. Žmogus pơdsekys Kranklys, kurio Jơ=97, dvirankiu kalaviju kirto orkui, dơvinþiam
kietos odos (KO) šarvus. Jis atakavo sơkmingai, pramušơ orko gynybą ir pataikơ jam Ƴ
pilvą. Kranklys kalaviju gali padaryti Max95ŽT (jo JơP=+20, o dvirankio kalavijo +ŽT=75,
viso kalavijo MaxŽT=75+20=95). Toliau yra metamas žalos d00. Iškrito skaiþius 65.
Pagal Žalos taškǐ lentelĊ tai atitiktǐ 62 BŽT. Iš šio skaiþiaus atơmus orko dơvimǐ KO
šarvǐ žalos slenkstƳ ŠŽS lygǐ 0, orko patirta žala lygi 62-0=52. Taigi, orkas patiria
52ŽT nuo kalavijo kirþio. Toliau yra tikrinama ar yra padaryta YŽ, metamas d00. Iškrito
4. Pagal Ypatingos žalos tikimybơs lentelĊ grafoje Patirta ŽT prie skaiþiaus 50-54
matome, kad tam, jog bǌtǐ YŽ reikơjo išmesti daugiau 30. Taigi, mǌsǐ atveju, YŽ yra.
Toliau pagal lenteles Ypatingos žalos nustatoma, koks YŽ efektas. Vơl atliekamas d00
metimas. Iškrenta 74. Prie jo pridedamas atakavusiojo JơP. Gautas rezultatas
74+20=94 apvalinamas iki dešimties Ƴ mažesniąją pusĊ. Galutinis rezultatas 90. Kadangi
pataikyta buvo Ƴ pilvą su kalaviju atliekant kirtƳ, todơl ieškoma atitinkama Kirtis/ Pilvas
grafa. Tada surandama vertơ 90. Matoma, kad kirþio efektas šiai kǌno vietai - Perkirstos
visos žarnos, mirtis. Taigi kranklys pasako orkui “Viso gero” ir imasi kitǐ reikalǐ.
Pastaba: apie papildomą YŽ poveikƳ gajumui žiǌr. Gajumo patirtis (psl. 89).
Kai kurioms pabaisoms, priklausomai nuo jǐ rǌšies, gali bǌti skiriamos YŽ tikimybơs
baudos (labai stambioms pabaisoms) ar priedai (labai smulkiems gyvǌnams).

Patirta žala
Visa Patirta žala PŽT kartu su YŽ (jei tokia buvo) yra atimama iš tuo metu turimo
Gajumo vertơs GT. Taip pat visa PŽT yra pažymima veikơjo lape, atskirai paprasti ŽT ir
atskirai YŽ žalos taškai.
Kada GT vertơ pasiekia 0 ar mažiau, sužeistasis krenta be sąmonơs. Jei sužeistajam,
kurio GT0 bus sơkmingai suteikta pirmoji pagalba, tai jis gali bǌti atgaivintas, jei po to
GT bus daugiau už 0. Nepavykus ar to
nedarant toks sužeistasis tiesiog miršta.
Jei padaroma ypatinga žala ir yra
nukertama galva, perkertamas kǌnas ir
pan., toks asmuo miršta iš karto,
nepriklausomai nuo to kiek GT jam liko.
ŽM dơmesiui: žaidimo metu informacija
žaidơjams kokią žalą padarơ atakavĊs
veikơjas bei kokią žalą patyrơ
priešininkas yra skelbiama sekanþiai. Po
sơkmingos atakos ir žalos metimo ŽM
skelbia padaromą Bendrą Žalą BŽT,
pasako ar prakirsti priešininko šarvai (jei
juos jis turơjo), kiek žalos patyrơ šarvai ir
atakuotasis asmuo (PŽT), ar galima YŽ,
kokia jos tikimybơ.
Pvz.: “Tavo veikơjas kardu atakavo
sơkmingai. Kardu padaryta 2 BŽT,
taþiau priešininko šarvai neprakirsti. Visa
ši žala teko šarvams. Pats atakuotasis
nesužeistas. Žaidơjas veikơjo lape
pasižymi priešininkui kardu padarytus 2
BŽT” arba
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“Tavo veikơjas kardu atakavo sơkmingai. Kardu padaryta 20 BŽT, priešininko šarvai
prakirsti, šarvams teko 5 ŽT. Kitą žalą, tai yra 5 PŽT patiria atakuotasis. YŽ negalima.
Žaidơjas veikơjo lape pasižymi priešininkui kardu padarytus 20 BŽT” arba
“Tavo veikơjas kardu atakavo sơkmingai. Kardu padaryta 45 BŽT, priešininko šarvai
prakirsti, šarvams teko 5 ŽT. Kitą žalą, tai yra 30 ŽT patiria atakuotasis. YŽ galima. YŽ
tikimybơ 50%. Žaidơjas veikơjo lape pasižymi priešininkui kardu padarytus 45 BŽT”.

Sužeidimo šokas
Po sužeidimo, kai PŽT yra daugiau nei sužeistojo SvP, tikrinama ar sužeistasis nepatyrơ
šoko – laikino judesiǐ sutrikimo. Tam tikrinamas SvB-½PŽT, kur PŽT – patirta žala, su
galimos YŽ žalos taškais.
Bandymui pavykus šokas neištinka ir sužeistasis asmuo toliau elgiasi be baudǐ
(nebent jos yra dơl YŽ poveikio).
Bandymui nepavykus sužeistasis patiria AVM-½PŽT baudą. Gynyba išlieka
nepakitusi.
Šoko poveikis praeina tą kt kai pavyksta SvB-½PŽT.
Turint Atsparumo skausmui ypatybĊ šoko niekada nebǌna ir tokiam asmeniui ši taisyklơ
negalioja.

Žala rankoms ir kojoms

Svaigulys ar nokautas
Jei atakuotasis vienu smǌgiu patiria ŽT daugiau nei ½ jo maksimalaus GT, patiria
specifinƳ YŽ (nurodoma YŽ lentelơse), jam yra nukertamos galǌnơs ar dơl kraujavimo
prarandama daugiau kaip ½GT, tada reikia tikrinti ar sužeistasis nebus apsvaigintas ir
nepraras sąmonơs. Tam atliekamas SvB su sekanþiomis baudomis:
Nepavykus SvB-PŽT atakuotasis bus nokautuotas – praras sąmonĊ ir pargrius.
Nepavykus SvB-½PŽT atakuotasis bus apsvaigintas. Tuomet tą kt, kuomet jis yra
apsvaigintas, jokie jo veiksmai negalimi. TokƳ asmenƳ gins tik pasyvi gynyba (šarvai,
odos šarvuotumas). Šiuo atveju reiškia, kad atakuotasis “plaukioja”. Papildomai
tikrinama ar atakuotasis nepargrius (žiǌr. Nokdaunas, nubloškimas, psl. 48).
Svaigulys praeis tą kt, kai pavyks SvB-½PŽT.
Pastaba: ŽM nuožiǌra svaigulys ar nokautas gali bǌti tikrinami ir esant paprastam
smǌgiui buku daiktu ar ranka Ƴ galvą ar svarbius gyvybinius organus, jei atakuojamasis
yra laikomas, atakuojamas netikơtai ir tuo siekiama jƳ specialiai “išjungti”.

Sąmonơs atgavimas
SąmonĊ praradĊs (nokautuotas) asmuo bandyti atsigauti gali tik po 0 min. Tam
tikrinamas SvB-PŽT. Jei pirmu bandymu atsigauti nepavyksta, pakartotinai bandyti
galima tik po 0 min. Jei asmuo be sąmonơs praleidžia daugiau kaip  val, tuomet už
kiekvieną be sąmonơs praleistą valandą tikrinant SvB-PŽT, patirtos žalos vertơ
sumažinama per 0ŽT. Jei iš pat pradžiǐ yra suteikiama pirmoji pagalba ar atliekami kiti
atsigavimą skatinantys veiksmai, tuomet pirmas bandymas gali bǌti atliekamas
anksþiau, o tolimesniems bandymams duodami priedai.

Nokdaunas ar nubloškimas
Jei atakuojant priešininką vieno smǌgio Bendras žalos metimas (BŽT - išmesta ginklo
žala, neatơmus priešininko šarvǐ žalos slenksþio) buvo didesnis nei ½ maksimalaus GT
(tai yra buvo atliktas toks stiprus smǌgis, kuris nešarvuotam priešininkui padarytǐ ŽT
daugiau nei pusơ jo maksimalaus GT), atakuotasis patyrơ YŽ Ƴ koją, galvą ar korpusą,
yra tikrinama ar atakuotasis nebus pargriautas.
Tam atliekamas atitinkamas bandymas: korpusui ar galvai SvB-PŽT, kojai ViB-BŽT.
Bandymui pavykus atakuotasis nơra pargriaunamas.
Bandymui nepavykus atakuotasis yra pargriaunamas. Gali bǌti nubloškiamas
maksimaliai tiek metrǐ, kiek yra atakavusiojo Jơp. Taip pat tikrinama normaliai patiriama
žala PŽT (jos gali ir nebǌti, jei dơvimi pakankamai geri šarvai) bei kiti galimi sužeidimo
efektai (Šokas, Svaigulys ir pan.). Veikơjas, jei neprarado sąmonơs ar nơra
apsvaigintas, atsistos tą kt kai pavyks jo ViB-PŽT.
PŽT
>SvB

Galimi papildomi žalos poveikiai
Galimas poveikis
Bandymas
Šokas
SvB-½ PŽT

Bauda
AVM-½ PŽT

(PŽT su YŽ žala)

YŽ (nurodyta YŽ lent.)
½ GT PŽT
-koja
-ranka
YŽ: korpusas, galva
YŽ: koja
½ GT PŽT
-koja

Kraujavimą galima sustabdyti efektyviai suteikus pirmąją pagalbą arba bandant
sustabdyti kraujavimą užspaudžiant kraujagyslĊ, užveržiant galǌnĊ ar pan. Tam
atliekamas kraujavimo sustabdymo veiksmas (Sunkus veiksmas) ir metamas d00.
Jei d00<30 – nesơkmơ, tą t kraujavimo sustabdyti nepavyko. Jei kraujavimas prieš tai
jau buvo bandomas stabdyti, tuomet jis padidơja  lygiu;
Jei d00 3-0, tuomet kraujavimo stiprumas krenta per  lygƳ tol, kol bus palaikomas
užveržimas (labai didelis kraujavimas (KrLD) sumažơja iki didelio (KrD), didelis
kraujavimas (KrD) gali virsti vidutiniu kraujavimu (KrV). Veiksmą galima kartoti;
Jei d00>, tuomet kraujavimas pilnai sustabdomas tol, kol bus palaikomas
užveržimas. Užveržimą atleidus, kraujavimas atsinaujins.
Kaip priedai šiam veiksmui gali bǌti naudojami anatomijos išmanymas, pirmosios
pagalbos Ƴgǌdis, gydymo Ƴgǌdis ar net veterinarija.
Kraujavimo sustabdymui naudojant tam skirtas atitinkamas priemones (varžþius, bintus,
skudurus ir pan.) gaunamas veiksmo priedas +30.
Šiuo atveju veiksmui pavykus dalinai kraujavimo stiprumas krenta per  lygƳ. Kitą t
galima bandyti tvarsþiais kraujavimą dar labiau sustabdyti. Veiksmui pavykus pilnai,
žaizda sutvarstyta, kraujavimas sustabdomas visiškai.
Sustabdant kraujavimą GT nơra atstatomas.

Svaigulys
Nokautas

SvB-½ PŽT
SvB-PŽT

AVM-00
Be sąmonơs

Nokdaunas arba
nubloškimas

SvB-PŽT
ViB-PŽT
SvB-PŽT
-

griuvimas

Nuo Ƴvairiǐ sužalojimǐ Ƴ krǌtinơs sritƳ
asmuo gali mirti greiþiau, nei sužalojus
ranką ar koją. Žala, kurią patiria asmuo
dơl sužeidimo Ƴ rankas ar kojas taip pat
yra atimama iš GT. Taþiau netgi
nukirtus šias galǌnes asmuo dar gali
sơkmingai gyventi, jei yra laiku
sustabdomas kraujavimas. Dơl šios
priežasties ranka, patyrusi ŽT daugiau
kaip /3GT ar koja patyrusi ŽT daugiau
kaip ½GT, laikomos suluošintomis ir
tolimesni veiksmai su jomis nebegalimi.
Su tokia ranka nebeƳmanoma kautis,
laikyti ar nešti daiktǐ. Jei tokƳ sužeidimą
patiria koja, tiesiog nebeƳmanoma toliau
judơti ir pan. Tolimesnơ žala, padaroma
tokiai galǌnei, tiesiog niokoja ją fiziškai,
taþiau papildomi GT nebeprarandami;
tai yra ranka negali patirti daugiau ŽT
nei bǌtybơs /3 GT, o koja – daugiau nei ½ GT.

Pirmoji pagalba
Suteikiant pirmąją pagalbą sužeistajam, kuris praradĊs daug gajumo, ar asmeniui, kurio
GT yra kritĊs iki 0 ar mažiau, vis dơl to gali bǌti suteikiamas šansas išgyventi. Suteikiant
pirmąją pagalbą net ir visai nepatyrusio asmens, galima atstatyti Max 0 GT. Jei pirmąją
pagalbą bando suteikti patyrĊs asmuo (Ƴgǌdis >0, sunkus veiksmas ), tuomet jis gali
atstatyti Max (0+ ½ pirm.pagalba) GT, bet ne mažiau kaip 5GT.
Tai reiškia, kad jeigu pirmosios pagalbos pastangomis bus atstatoma tiek GT, kad
nukentơjusiojo GT taps bent teigiamas, tuomet toks asmuo nuo sužalojimo nemirs.
Suteikiant pirmąją pagalbą absoliuþios sơkmơs atveju (00), sužeistajam bus atstatyta
MaxGT, kuris priklauso nuo pirmąją pagalbą suteikianþio asmens Ƴgǌdžio.
Fiasko ar nesơkmơs atveju sužeistasis gali patirti Max 30ŽT.
Pirmosios pagalbos suteikimo veiksmo sơkmơ tikrinama tik vieną kartą (priešingai nei
kraujavimo stabdymas) ir bet koks pakartotinas bet kurio kito ar to paties asmens
pirmosios pagalbos suteikimas bus nebeefektyvus.
Taip pat jei sužeistasis buvo bandomas gydyti keru Gydymas, tuomet tolimesnơ pirmoji
pagalba bus nebeefektyvi. Taþiau atvirkštinis variantas galimas – po pirmosios
pagalbos, nepriklausomai nuo to ar ji buvo sơkminga ar ne, kerą Gydymas galima
naudoti… arba galima vežti Ƴ ligoninĊ.

Natǌralus gajumo atstatymas
Po Ƴvairiǐ sužeidimǐ kautynơse gajumas yra atstatomas gavus reikiamą dienos maisto ir
skysþiǐ davinƳ bei gerai išsimiegojus. Jei šios sąlygos nơra išlaikomos, tuomet toks
asmuo gajumo neatstato ar atstao tik dalinai. Jei miegama trumpiau, tuomet atstatoma
atitinkamai mažiau gajumo (procentine išraiška). Žinoma, visos žaizdos ar rimtos
traumos sugyja/ pranyksta tik po tam tikro laiko ar jas atitinkamai gydant.

Suluošinimas ir reabilitacija
griuvimas

Kraujavimas
Patyrus ypatingą žalą, kada padaromos labai didelơs kirstinơs žaizdos, pažeidus
stambias kraujagysles, gali prasidơti kraujavimas, nuo ko asmuo papildomai patiria
kraujavimo žalą, kuri yra fiksuotas dydis.
Labai didelis kraujavimas (KrLD) - per t prarandama 30GT;
Didelis kraujavimas (KrD) - prarandama 20GT;
Vidutinis kraujavimas (KrV) - per t prarandama 0GT.

Jei savo nuotykiǐ metu veikơjo turimas gajumas tampa mažesnis nei jo turơtas pradinis
gajumas (daugiau renkant nGPT nei tGPT; žiǌr. Patirtis, Gajumas; psl. 89), tuomet
veikơjas po truputƳ darosi invalidas ir jam reikơtǐ susimąstyti apie reabilitaciją
(reabilitacinƳ gydymą). Toks procesas trunka gan ilgą laiką ir tuomet gajumas jau negali
bǌti atstatomas didesnis, nei veikơjo turơtas pradinis gajumas.
Taip pat reabilitacija turi bǌti atliekama asmeniui, kuris susilaužơ koją, ranką ar pan. Jei
gydymas nơra atliekamas magiškomis priemonơmis, o naudojamasi tik kasdienơs
medicinos bǌdais, tuomet gydymas užtrunka tam tikrą laiko tarpą. Žinoma, be gydymo
ranka ar koja sugis ir savaime, taþiau tai užtruks 5+d0 savaiþiǐ bei išliks tikimybơ (ŽM
nuožiǌra), kad galǌnơ suaugs neteisingai, išliks liekamieji reiškiniai ir asmuo patirs
nuolatines AM ar VM baudas.
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Jei koja ar ranka buvo suluošinta tik šiai netekus gajumo ir ji YŽ nepatyrơ, tuomet po
kautyniǐ yra tikrinamas SvB-PŽT (PŽT šiuo atveju galǌnơs patirta žala) ar sužeidimas
yra trumpalaikis ar ilgalaikis. Bandymui pavykus galǌnơ bus vơl funkcionali pilnai
atsistaþius visam gajumui. Bandymui nepavykus galǌnĊ reikơs gydyti.

Kautynơs po suluošinimo
Po Ƴvairiǐ suluošinimǐ veikơjai ateityje vis tiek gali panorơti dalyvauti kautynơse. Tokiu
atveju jiems išlieka patirtǐ žalǐ baudos (nukirsta ranka, koja ar pan.), kurios yra
nurodomos YŽ lentelơse (žiǌr. Ypatingos žalos; psl. 99). Taþiau visada reikia Ƴvertinti,
koks buvo sužalojimo tipas ir pan.
Pvz.: šaulys, kuris kautynơse prarado koją ir sugijĊs toliau gali taip pat sơkmingai
šaudyti lanku kaip ir anksþiau. Arba karys, kuris prarado ne ginklo ranką, gali taip pat
sơkmingai kautis vienaranki ginklu.
Praradus koją ir bandant kautis kirstynơse, baudos judơjimui išliks visuomet didelơs ir tai
tikrai turơs svarbios Ƴtakos. Visus tokius sužeidimus Ƴvertina ŽM ir skiria atitinkamas
baudas.
Žinoma, su laiku jos gali šiek tiek sumažơti dơl Ƴpratimo ir prisitaikymo, taþiau jos
visados išliks.

Badavimas ir dehidratacija
Bet kokiam gyvǌnui ar humanoidui badaujant krenta jo gajumas ir imunitetas. Jis
pasidaro mažiau gyvybingas bei labiau imlus Ƴvairioms ligoms.
Badavimas gali bǌti keliǐ rǌšiǐ:
Absoliutus, kai organizmas negauna nei maisto nei vandens. Humanoidui (žmogui)
toks badavimas prasideda negavus nei maisto nei vandens jau po 3 dienǐ. Prasidơjus
tokiam badavimui už kiekvieną dieną po absoliutaus badavimo pradžios yra tikrinama
SvB-20. Jam nepavykus toks asmuo patiria 20 ŽT, kurie neatsistato iki tol, kol nơra
gaunama normali maisto ir skysþiǐ dozơ badavimo bǌsenai panaikinti (normaliai tai yra
dvigubas dienos maisto ir skysþiǐ davinys). Dažniausiai 6 dienos yra kritinơ riba, kada
gali ateiti mirtis. Taip pat nepavykus SvB, Imuniteto vertơ krenta per 20 ir tokiu bǌdu
didơja tikimybơ susirgti Ƴvairiomis užkreþiamomis ligomis.
Visiškas, kai organizmas negauna tik maisto, o skysþiǐ gauna pakankamai.
Humanoidui (žmogui) tokia badavimo forma prasideda negavus maisto po 6 dienǐ.
Prasidơjus tokiam badavimui už kiekvieną dieną po visiško badavimo pradžios yra
tikrinama SvB-0. Jam nepavykus toks asmuo patiria 5 ŽT, kurie neatsistato iki tol, kol
nơra gaunama normali maisto dozơ badavimo bǌsenai panaikinti (normaliai tai yra
dvigubas dienos maisto davinys). Kritinơ tokio badavimo riba labai Ƴvairuoja ir
humanoidui (žmogui) gali trukti iki 75 parǐ. Taip pat nepavykus SvB, Imuniteto vertơ
krenta per 0 ir tokiu bǌdu didơja tikimybơ susirgti Ƴvairiomis užkreþiamomis ligomis.

Drabužiai ir odiniai šarvai sumažina kritimo žalą kaip ir kautyniǐ atveju. Metaliniai šarvai
sumažina kritimo žalą tik per ½ ŠŽS. Galima smǌgio YŽ. Ji skaiþiuojama nuo patirtos
žalos kaip smǌgio atveju. Skydas šiuo atveju nepadeda.

Krentantys daiktai
Ʋvairǌs krentantys objektai taip pat
Krentanþiǐ objektǐ žala
gali sužaloti asmenƳ. Sukeliama
MasƢ, kg
Aukštis, m
Max ŽT
žala priklauso nuo krentanþio
Kieti daiktai
m
kg*m
objekto masơs ir aukšþio, iš kurio
Aštrǌs daiktai
m
2*kg*m
daiktas krenta.
Minkšti objektai
m
½ kg*m
Bazinơ krentanþio daikto žala
(gyvǌnai ir pan.)
nustatoma sudauginant krentanþio
daikto masĊ (kg) ir aukštƳ metrais (m), iš kurio krenta daiktas. Aštriǐ daiktǐ atveju žala
patiriama dviguba.
Ribinis greitis – tai maksimalus greitis, kurƳ gali pasiekti krentantis objektas. Tai
priklauso nuo objekto formos ir dydžio, taþiau paprastumo dơlei bet kokio objekto kritimą
iš didesnio nei 50 metrǐ aukšþio skaiþiuokite kaip kritimą tik iš 50 m.
Šarvai nuo žalos apsaugo standartiškai, taþiau reikia atsiminti, kad ne visada Ƴmanoma
pastebơti iš aukštai krentantƳ daiktą. Tuomet gynyba tik pasyvi.
Jei daiktas yra metamas, o ne kieno nors paleidžiamas kristi savo svoriu, tuomet
tikrinama svaidymo ataka ir atitinkama žala.
Jei savo svoriu iš aukšþio iki 0 m paleidžiamas bukas ginklas, tuomet paprastesniam
skaiþiavimui galima tikrinti ½ Max ginklo bazinơs žalos; jei aštrus ginklas - Max ginklo
bazinơs žalos.
Pagal tokią paþią sistemą gali bǌti nustatoma labai stambiǐ šaudmenǐ, svaidomǐ
balistomis ar panašia technika, žala.

Ugnies žala
Vaikšþiojimas per ugnƳ daro Max 20ŽT/t. Stovơjimas ugnyje daro Max 30ŽT/t. Stovint
ugnyje ir dơvint šarvus ugnis iš pradžiǐ neveiks tiek t, kiek yra šarvǐ gynybinis priedas
padalintas iš 5 (Ša/5 t). Praơjus šiam laikui, kai drabužiai užsidegs ar šarvai Ƴkais, ugnis
darys atitinkamą žalą:
Uždegti drabužiai Max 30ŽT/t.
ƲkaitĊ šarvai Max 20ŽT/t, jei nepavyksta SvB-0*t”, kur t” - tarpsneliǐ, praleistǐ su
Ƴkaitusiais šarvais, skaiþius.
Asmuo, kurio drabužiai yra padegti, kitą veiksmą, o ne bandymą užgesinti drabužius ir
nekreipti dơmesio Ƴ ugnƳ, galơs atlikti tik pavykus jo VaB-2*PŽT.
Ugnies žala, patiriama dơl kerǐ poveikio, skaiþiuojama pagal kero Max žalą. Šarvai nuo
tokio poveikio taip pat gina ir iš patiriamos žalos yra atimamas šarvǐ ŠŽS.

Mirtis

Nepalankios sąlygos: karštis, šaltis

Jei asmeniui yra nukertama galva, ant jo užkrenta milžiniškas akmuo ir pan., tuomet
toks asmuo miršta tojau pat.
Jei Gajumas yra kritĊs iki 0 ar mažiau, tuomet toks asmuo, sơkmingai suteikus Pirmąją
pagalbą ar panaudojus gydanþiąją magiją, 0 min laikotarpyje, kol dar neprasidơjo
klinikinơ mirtis, gali bǌti išgelbơtas ir atgaivintas.
Jei asmuo patiria mirtiną žaizdą, bet jo Gajumas dar nơra 0 ar mažiau (pvz., kovoje
perdurti plauþiai, plyšusios kepenys, išvirtusios žarnos ir pan.), tuomet mirtis ateina ne iš
karto. Toks sužeistasis mirti gali tik po Svp tarpsneliǐ. Kartais skaiþiuoti, po keliǐ t toks
sužeistas asmuo numirs (o jis tikrai numirs, jei nebus suteikta pagalba) nơra svarbu,
ypaþ jei pagalbos nesitikima, ji yra toli ar tokƳ sužeidimą patyrơ ne veikơjas ar koks nors
svarbus priešininkas. Taþiau kartais, ypaþ laukiant pagalbos, toks skaiþiavimas gali bǌti
aktualus.
Po to Svp tarpsneliǐ yra tikrinama jo SvB-PŽT. Bandymui nepavykus jis miršta. Jei
bandymas vis dơl to pavyko, tuomet sekantƳ t yra tikrinamas toks pat bandymas, taþiau
jau su papildoma bauda 5. Tokie bandymai yra tĊsiami tol, kol toks sužeistasis mirs arba
jam bus suteikta Pirmoji Pagalba. Bet kokiu atveju tai yra laikas per kurƳ nukentơjusysis
dar gali gauti šansą išgyventi.
Pastaba: ŽM tokio SvB metu gali nusistatyti ypatingus metimus, po kuriǐ sužeistasis
sekantƳ bandymą galơs daryti po keliǐ ar daugiau tarpsneliǐ.
Prikơlimas:
Kerǐ ar magijos pagalba yra galimybơ mirusƳ veikơją prikelti iš numirusiǐ, taþiau
kiekvieno sekanþio prikơlimo veiksmo AM bauda padidơja per 0 tikimybơ.
Pvz.: karys Ibrahlimas jau buvo mirĊs vieną kartą ir vitalisto Pidrilo buvo sơkmingai
prikeltas. Taþiau eilinơse kautynơse jam nepasisekơ ir jis vơl mirơ. Vitalistui, šƳ kartą
bandant prikelti karƳ, jo prikơlimo veiksmo bauda, naudojant atitinkamus kerus, bus AM0. Jei karys žǌtǐ antrą kartą ir jƳ vơl bǌtǐ bandoma atgaivinti kerais, tokio kerơjimo AM
bauda bǌtǐ –20.

Jei asmuo patenka Ƴ aplinką, kurios temperatǌra yra pakankamai didelơ (dykuma ir pan.)
ar maža (žiema, sniegynai ir pan.), tuomet tam nepasiruošĊs asmuo, praleidĊs joje
pakankamai didelƳ laiko tarpą, gali patirti žalą ar net mirti. Šią situaciją atitinkamai turi
Ƴvertinti ŽM ir nustatyti galimus poveikius.

Kritimas
Krentant iš tam tikro aukšþio taip pat patiriama
Kritimas
žala.
Aukštis, m
Max ŽT/ m
Ribinis greitis – tai maksimalus greitis, kurƳ gali
-2
5
pasiekti krentantis objektas. Normalaus dydžio
3-5
0
humanoidas tokƳ greitƳ pasiekia po 3-4 kritimo
6-9
5
sekundžiǐ. Bet kokƳ kritimą iš didesnio nei 45
>0
20
metrǐ aukšþio skaiþiuokite kaip kritimą iš 45 m.
Jei krentama ant minkšto paviršiaus, tai atimama 5 ŽT už kiekvieną aukšþio metrą.
Sơkmingas akrobatikos veiksmas (LS) sumažina kritimo efektyvǐ aukštƳ 5 metrais
(asmenys, neturintys akrobato Ƴgǌdžio šio veiksmo atlikti negali).

Sprogimas
Ʋvairiǐ objektǐ sprogimai gali daryti dviejǐ tipǐ
žalą: smǌgio/triuškinimo arba skeveldrǐ.
Sprogimo smǌgio/ triuškinimo žala:
Tokią žalą gali sukelti kai kurie kerai (Ugnies
kamuolys,
Ugnies
sprogimas)
ar
sprogstamosios
medžiagos.
Paþiame
sprogimo epicentre sprogimas daro pilną
žalą. Visi objektai, esantys per metrą nuo
epicentro (šalutiniame šešiakampyje) taip pat
patiria pilną žalą. Tolimesniuose prie šios
zonos prisilieþianþiuose šešiakampiuose
sukeliama ½MaxŽT, dar tolimesniuose – ¼MaxŽT, /6MaxŽT ir pan. Šarvǐ ŠŽS gina
normaliai.
Sprogimo skeveldrǐ žala:
Tokią žalą daro kai kurie kerai (Ledo sprogimas) arba nuo sprogimo išsilakstanþios
skeveldros. Ploto, kuriame gali kristi žalojanþios skeveldros, spindulys yra lygus ŽT*5
metrǐ. Nuo tokio sužalojimo gina tik pasyvi gynyba. Papildomai Pasyviai Gynybai yra
gaunamas priedas +5 už kiekvieną papildomą metrą nuo epicentro; papildomai +5 jei
asmuo pritǌpĊs bei +0 jei guli. Šarvǐ ŠŽS gina normaliai. Pataikanþiǐ skeveldrǐ žala
priklauso nuo paviršiaus, ant kurio Ƴvyko sprogimas (nuo 0ŽT ant paprastos žemơs iki
60ŽT ant palaidǐ akmenǐ).

Kada nuo žalos apsaugo skydas
Nuo Ƴvairiǐ skeveldrǐ, ugnies sprogimǐ ar panašiǐ kerǐ skydas patiriamą žalą sumažina
jo saugos lygiu SkS. Papildomai žiǌr. Gynyba skydu nuo ugnies ir kerǐ; psl. 39.

Nuodai, ligos, alergijos
Nuodai veikia organizmą apnuodydami jƳ, sukeldami jam žalą ar netgi mirtƳ. Jie pagal
savo poveikio tipą skirstomi Ƴ:
Kontaktiniai – veikia palietus, patekus ant odos ir pan.
Veikia per kraują – patekus per žaizdą ar injekcijos bǌdu.
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Veikia per virškinimo sistemą – patekus Ƴ žarnyną.
Veikia per kvơpavimo sistemą – Ƴkvơpus ar kitaip patekus Ƴ kvơpavimo sistemą.
Pagal veikimo stiprumą Kariǐ&Magǐ pasaulyje nuodai skirstomi Ƴ labai silpnus, silpnus,
vidutinius, stiprius, labai stiprius ir itin stiprius. Kiekvieno konkretaus nuodo stiprumas
bei poveikio forma yra nurodyta specialiuose prieduose, skirtuose ŽM.
Bendru atveju nuodai gali sukelti mirtƳ ar tik žalą organizmui, nors kai kurie jǐ veikia tik
kaip narkotikai, laikinai sumažindami prigimtis (žiǌr. Narkotikai, psl. 50).
Atitinkamai kaip ir nuodai veikia ligos sukơlơjai, alergenai, nuodingos dujos. Pastarosios
nors ir veikia kaip nuodai, taþiau kai kuriǐ jǐ, ypaþ žinant, kad jos bus, galima išvengti.
Kai kuriǐ, kurios pvz. veikia per kontaktą su oda, išvengti labai sunku ar netgi
neƳmanoma.
Kai kuriais atvejais Ƴvairǌs kraujasiurbiai vabzdžiai, kirminai ir panašǌs gyvǌnai, kurie
tam tikromis sąlygomis egzistuoja milžiniškais kiekiais, gali “žaloti” bǌtybes tokiu pat
bǌdu kaip nuodai ar ligos sukơlơjai. Tai lieka ŽM sprendimo valioje.

Imunitetas
Imunitetas yra kintama asmens savybơ, kurios pradinơ vertơ lygi Sveikatos Didžiojo
Priedo Vertei (Imunitetas=SvP). Ji parodo organizmo atsparumą Ƴvairiems nuodams,
infekcijoms, alergenams ir pan. Imunitetas gali kisti žaidimo eigoje, priklausomai nuo
Ƴgyjamo ar prarandamo atsparumo, nuo vakcinǐ, magijos, badavimo, nuodǐ, infekcijǐ ar
ligǐ poveikio.
Kiekvieną kartą, kada organizmas turi kontaktą su nuodais, alergenais ar ligos
sukơlơjais (šie patenka Ƴ organizmą per odą, kvơpavimo takus, kraują kitais bǌdais), yra
tikrinama kaip tos medžiagos paveikia organizmą. Tam yra atliekamas Imuniteto
metimas. Prie išmesto rezultato pridedama Imuniteto vertơ. Tuomet, priklausomai nuo
patekusiǐ nuodǐ ar kitǐ medžiagǐ veikimo stiprumo, pagal lentelĊ Imunitetas yra
tikrinamas poveikis.
Imuniteto lentelơje yra nurodomas veikianþiosios medžiagos stiprumas bei galima žala.
Taip pat išskirtos 3 grafos, kuriose nurodomos Imuniteto metimo verþiǐ ribos bei
patekusios medžiagos poveikis.
Grafa “N / “ reiškia, kad tai yra nesơkmingas Imuniteto metimas ir poveikis bus
maksimalus; tai yra jei nuodai sukels maksimalią žalą ir mirtƳ, ligos sukơlơjas sukels ligą
su maksimaliomis pasekmơmis, alergenas sukels maksimalią alergiją.
Šiuo atveju asmuo Patirties Taškǐ PT Imunitetui (IPT) nerenka, o už patirtą žalą
(žinoma, jei išgyvena) gauna nGPT (žiǌr. Patirtis, Gajumo patirtis už patirtą žalą; psl.
89).
Grafa “-00%” reiškia, kad tai yra dalinai sơkmingas Imuniteto metimas ir poveikis bus
dalinis; tai yra nuodai sukels tik dalinĊ žalą (nustatoma d00 metimu), ligos sukơlơjas
sukels lengvą ligos formą, alergija taip pat bus dalinơ.
Šiuo atveju asmuo IPT renka (žiǌr. Patirtis, Imuniteto patirtis, psl. 90), o už patirtą žalą
gauna tGPT (žiǌr. Patirtis, Gajumo patirtis už patirtą žalą).
Kitą kartą, Ƴvykus kontaktui su tos paþios rǌšies nuodais, liga ar alergenu, imunitetas yra
tikrinamas iš naujo.
Grafa “00%” reiškia, kad tai yra pilnai sơkmingas Imuniteto metimas ir organizmas
medžiagǐ poveikiui atsispyrơ ir imunitetas suveikơ pilnai. Šiuo atveju IPT yra renkami
(žiǌr. Patirtis, Imuniteto patirtis), taþiau GPT – ne (nei tGPT, nei nGPT nerenkama).
Nuodǐ atveju kitą kartą, Ƴvykus kontaktui su tos paþios rǌšies nuodais, imunitetas yra
tikrinamas iš naujo.
Ligos atveju prieš konkreþią ligą ar alergeną organizmui atsispyrus ligai ar alergenui,
tam tikram laikotarpiui, kurƳ nustato ŽM arba tai yra nurodoma specialiuose ligǐ ir
alergenǐ aprašymuose, asmuo tampa atsparus visiems galimiems kontaktams su
konkreþios ligos sukơlơjais ar alergenais.

Turint Atsparumo ligoms ypatybĊ ši apsaugo nuo bet kokios ligos ar alergijos, taþiau ne
nuo nuodǐ poveikio. Jei asmens imunitetas yra padidintas dơl rasiniǐ savybiǐ, tuomet jis
taip pat naudojamas kaip priedas prie Imuniteto metimo.
Ypatingas atvejis: jei metant Imuniteto metimą iškrenta 00, tuomet toks metimas
automatiškai patenka Ƴ grafą “00%”. Papildomai toks asmuo Ƴgauna Absoliutǐ
atsparumą visam laikui prieš tuo metu veikusiąją medžiagą (nuodus, ligą ar alergeną).
Tai tampa nauja veikơjo ypatybe.
Pvz.: “Absoliutus atsparumas skorpiono nuodams”, “Absoliutus atsparumas marui”,
“Absoliutus atsparumas maliarijai” ar pan.
Taip pat tokiu bǌdu galima atsikratyti jau egzistuojanþios alergijos.

Narkotikai
Ʋvairios narkotinơs medžiagos gali veikti organizmą tiek stimuliuojanþiai, tiek
slopinanþiai. Jei narkotikai veikia stimuliuojanþiai, tuomet jie gali tam tikram laikotarpiui
padidinti Ƴvairias asmens Prigimtis, suteikti daugiau jơgǐ, ištvermơs ir pan.
Jei narkotikai veikia slopinanþiai, tai jie tas paþias Prigimtis tam tikram laikotarpiui gali
sumažinti, atimti jơgas, sukeliti haliucinacijas ir pan.
Iš principo kai kurie narkotikai veikia kaip Žolơs ar Gơralai.

Liga, simptomai, diagnostika, ligos gydymas
Liga prasideda tada, kai nepasiseka Imuniteto metimas (žiǌr. Imunitetas; psl. 50).
Visiškai nepavykus Imuniteto metimui (grafa “N”), liga progresuoja paþia blogiausia
forma. Jei Imuniteto metimas pavyksta dalinai (grafa “-00%”), liga Ƴgauna tik lengvą
(na, geriausiu atveju bent jau ne mirtiną) formą.
Susirgus dažniausiai pradeda kristi ligonio prigimþiǐ (Jơ, Vi, Pr, Sv ir pan.) bei Gajumo
maksimalios vertơs. Tai yra pagrindinis beveik kiekvienos ligos požymis. Taip pat gali
prisidơti kosơjimas, þiaudơjimas, viduriavimas ir pan., priklausomai nuo ligos rǌšies. Tai
yra simptomai.
Priklausomai nuo ligos rǌšies, prigimþiǐ ar gajumo kritimas Ƴvairuoja labai skirtingai.
Kartais krenta tik viena iš šiǐ charakteristikǐ labai ilgą laikotarpƳ, kartais visos iš karto ir
labai greitai. Bet kokiu atveju šis kritimas vyksta kas tam tikrą laikotarpƳ tam tikra verte,
kuri priklauso nuo ligos rǌšies. Visos kritusios prigimtys bei gajumas neatsistato iki savo
buvusios vertơs tol, kol liga nơra išgydoma. Jei prigimtys krenta iki 0 vertơs, tuomet
asmuo atitinkamai tampa invalidu (gyvu lavonu, beproþiu ar tiesiog miršta). Jei GT
krenta iki 0 ir mažiau – miršta nuo ligos. Kai kuriǐ ligǐ atveju, nepavykus sveikatos
bandymui, gali kristi ir imunitetas (atsparumas) kitoms ligoms. Tuomet tikrinama ar
neƳsimetơ dar papildoma infekcija arba nesutriko kitos gyvybinơs funkcijos.
Pilna ligos ar susirgimo diagnostika vykdoma atliekant diagnostikos veiksmo metimą (LS
veiksmas) kaip priedą naudojant diagnostikos ƳgǌdƳ bei PrP (pagal Veiksmǐ sơkmơs
lentelĊ; žiǌr. psl. 34). Asmenys, neturintys šio Ƴgǌdžio, ligos diagnozuoti negali (na,
žinoma, jie gali spơti ir bǌti teisǌs – bet tai loterija).
Gydant ligą gydantis asmuo atlieka gydymo veiksmą (priklausomai nuo ligos - nuo
vidutinio iki LS veiksmo) kaip priedą naudojant atitinkamą medicininƳ ƳgǌdƳ bei PrP.
Gydymas gali užtrukti nuo vienos dienos iki keliǐ mơnesiǐ ar ilgiau, jei liga yra labai
rimta. Standartiškai ligonis kiekvieną parą tikrina SvB, su bauda pagal ligos ar užkrato
stiprumą.
Nepavykus SvB galima ŽT. Bandymui pavykus, priklausomai nuo vaistǐ ar gydanþio
asmens Ƴgǌdžio, yra atstatomas gajumas ar prigimþiǐ vertơs, mažinamas ligos poveikis.
Teisingai ir kryptingai gydant gajumo ir prigimþiǐ vertơs atsistato iki pradinio turơto
(žinoma, jei nơra papildomǐ komplikacijǐ, kurios sudaro tam tikras išimtis ar draudimus).
Visa ligos eiga ir jos gydymas nustatomas ŽM.

Imunitetas
Medžiaga MaxŽT/
Poveik.

N/
d00

Nuodai
L.silpni
Silpni
Vidutiniai
Stiprǌs
L.stiprǌs
Itin stiprǌs
Liga/
Alerg.
L.silpni
Silpni
Vidutiniai
Stiprǌs
L.stiprǌs
Itin stiprǌs

1-100%
IPT GPT

d00

100%

IPT GPT *

d00 IPT GPT *

0-03
0-5
0-30
0-60
0-90
0-0

-

n
n
n
n
n
n

04-2
6-40
3-65
6-90
9-00
-20

+
+
+
+
+
+

t
t
t
t
t
t

+
+
+
+
+
+

>3
>4
>66
>9
>0
>2

+
+
+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
+

0/ spec. 0-03
20/ spec. 0-5
30/ spec. 0-30
40/ spec. 0-60
60/ spec. 0-90
80/ spec. 0-0

-

n
n
n
n
n
n

04-2
6-40
3-65
6-90
9-00
-20

+
+
+
+
+
+

t
t
t
t
t
t

+
+
+
+
+
+

>3
>4
>66
>9
>0
>2

+/l
+/l
+/l
+/l
+/l
+/l

-

-

0
20
30
40
60
80

Max ŽT: “spec” – yra papildomas specifinis medžiagos poveikis, kurƳ nustato ŽM ar jis
randamas specialiuose aprašymuose.
* - imuniteto tikrinimas esant sekanþiam kontaktui su nuodais, ligos užkratu ar alergenu.
IPT: “-” - IPT nerenkama; “+” - IPT renkama; “+/l” – IPT gaunama bei papildomas
imunitetas tam tikram laikotarpiui.
GPT: “n“ - renkamas nGPT; “t” - renkamas tGPT; “-“ - GPT nerenkamas.
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MAGIJA
Magija – tai jơga, kontroliuojama ir
išreiškiama kerǐ pagalba. Kai kurios
bǌtybơs bei Ƴvairiǐ rasiǐ atstovai turi
Ƴgimtą magiją, kiti sugeba naudoti kerus
juos tik išmokĊ. Asmenys išmokĊ
magijos ir sugebantys naudoti kerus yra
vadinami kerơtojais. Kerơtojais gali bǌti
skirtingǐ profesijǐ atstovai. Jie gali
naudoti skirtingǐ tipǐ kerus. Pastarieji
Kariǐ&Magǐ sistemoje skirstomi Ƴ kelis
tipus: Fi, Bi, Anti-Bi ir Psi magijos.
Kiekvienas skirtingos magijos tipas yra
prieinamas
skirtingǐ
profesijǐ
kerơtojams, kai kurie magijos tipai dar
papildomai yra skirstomas Ƴ smulkesnes
grupes. Kiekviena tokia grupơ yra kaip
atskiras Ƴgǌdis ir kerơjimas bet kuriais
vienai grupei priklausanþiais kerais yra
apsprendžiamas konkreþios grupơs
kerơjimo Ƴgǌdžiu. Nuo šio Ƴgǌdžio ir
priklauso kerơjimo vienos ar kitos grupơs
kerais sơkmơ.

Žiežirbos
Žiežirbos – tai magiškos energijos matas, apibrơžiantis magiškos energijos vienetus,
kuriuos turi kerơtojas.
Kiekvienas kerimas keras turi nustatytą bazinƳ žiežirbǐ skaiþiǐ, kurƳ sunaudoja kerơtojas
kerơdamas kerą baziniu lygiu. Stiprinant ar modifikuojant kerą sunaudojamǐ žiežirbǐ
skaiþius gali didơti.
Kerơtojui išnaudojus visas savo turimas žiežirbas jis gali panorơti kerơti dar! Tuomet
toks kerơtojas gali kerơti vietoj žiežirbǐ panaudodamas savo gyvybinĊ galią - gajumą.
Sunaudotǐ 0 GT atitiktǐ  žiežirbą. Gajumui kritus iki 0 ar mažiau, kerơtojas krenta be
sąmonơs. Laiku nesuteikus pagalbos kerơtojas tiesiog mirs.
Jei taip kerint Ƴvyksta fiasko, kerui sukerơti reikalingi GT yra prarandami automatiškai.
Papildomas fiasko poveikis taip pat yra tikrinamas. Taigi, toks kerơjimas yra pavojingas
dvigubai – kerint prarandamas gajumas, o fiasko atveju prarandamas gajumas gali ir
didơti.
Tokio kerơjimo metu, kai vietoje žiežirbǐ yra panaudojamas gajumas, patirtis gajumui
GPT nơra skaiþiuojama. Tokie sunaudoti GT patirtƳ kaupia tik atitinkamo kerơjimo
Ƴgǌdžiui.

Kerơjimas
Kerơjimas – tai veiksmas ar veiksmǐ seka, kuriǐ metu kerơtojas susikoncentruoja, o po
to, atlikdamas apibrơžtą ir nustatytą ritualą – kerą, išlaisvina savo magišką energiją
(žiežirbas), suteikdamas jai realǐ pavidalą ar išraišką.
Kerint Fi ar Bi tipo kerais kerơtojas kerơjimo metu taria burtažodžius. Kartais kerơjimo
veiksmas, priklausomai nuo kero pobǌdžio, yra sustiprinamas papildomais rankǐ ar net
viso kǌno judesiais (pvz.: spragtelơjimai pirštais, rankǐ mostais ir pan.). Dažniausiai tai
yra reikalinga kerint nuotolinius kerus, sukuriant magiškus šaudmenis ar kitokius kerus.
Jei, kerơtojui kerint, šiuos veiksmus jis bando praleisti ar specialiai siekia jǐ išvengti (kad
nesukeltǐ pašaliniǐ dơmesio ir pan.), tuomet jis gauna kerơjimo veiksmo baudas (nuo
–0 iki –60).
Pvz.: jei kerơtojas yra surištas, ŽM skiria kerơjimo veiksmo baudą –40, jei tik užkimšta
burna – tuomet VM-20. jei yra ir surištas ir užkimšta burna, tada bauda gali bǌti ir VM60.
Kerint Psi tipo kerais kerơtojas keri tik proto ir valios pastangomis, todơl žodžiǐ netaria ir
jokiǐ veiksmǐ neatlieka. Pagrindinis tokio kerơjimo trǌkumas yra tai, kad jam trukdo bet
koks galvos apdangalas (žiǌr. Psi magija, psl. 78).
Koncentracija
Prieš pat kerơdamas kerơtojas atlieka trumpą susikaupimo elementą ir tuomet keri.
Jei kerui sukerơti reikalingas tik  kt, tuomet laikoma, kad koncentracija ir kerơjimo
veiksmas atliekami vienu metu.
Jei keras užima daugiau laiko (pvz.: 0-Lkero t), tai pirmiausia nurodytas laikas
sugaištamas koncentracijai ir pasiruošimui kerơti, o po šio laiko Ƴvykdomas keras.
Kai kuriais atvejais (ritualiniǐ kerǐ metu) kerơtojas turi bǌti susikaupĊs labai ilgai
(valandas, o gal net paras) ir atlikti pilną koncentraciją. Koncentracijos trukmơ gali bǌti
labai Ƴvairi ir nustatoma ŽM. Praơjus koncentracijai skirto laiko limitui, šio laikotarpio
paskutinio tarpsnelio pabaigoje, pavykus kerơjimo veiksmui keras yra sukerimas.
Kerơjimo veiksmui nepavykus koncentracija turi bǌti kartojama iš naujo.
Kerơjimo Ƴgǌdis
Kerơjimo Ƴgǌdis yra lygus konkreþios kerǐ grupơs Ƴgǌdžiui. Pradedanþiajam veikơjui jis
nustatomas pagal profesijǐ pradines vertes (žiǌr. Profesijos, psl. 3).
Pvz. Magas piromantas Mur Karlimas išmano Ugnies kerus su Ƴgǌdžiu 25, o Vandens
kerus tik su 5. Tokiu atveju magas, kerơdamas Ugnies kerais, naudoja ƳgǌdƳ 25, o
Vandens kerais 5.

Kerơjimo lygis
Kiekvienam kerơjimo Ƴgǌdžiui tam tikra kerǐ grupe yra nurodoma papildoma pagalbinơ
vertơ – kerơjimo Ƴgǌdžio lygis arba tiesiog kerơjimo lygis. Kerơjimo lygio vertơ yra lygi
naudojamo kero Ƴgǌdžio vertei padalintai iš 0 (apvalinama Ƴ mažesniąją pusĊ).
Pvz. esant Ugnies kerǐ Ƴgǌdžio vertei 25 tokio kerơjimo lygis Lkerơjimo=25/0=2.5, taþiau
apvalinant (Ƴ mažesniąją pusĊ) Lkerơjimo =2.
Pastaba: jei kerơjimo Ƴgǌdis yra 0 ar neigiamas, laikoma, kad kerơjimo lygis lygus .
Kerơjimo lygis žymimas Lkerơjimo, kur ši vertơ yra skirtinga kiekvienai atskirai kerǐ grupei.
Lkerơjimo vertơ yra naudojama kero maksimaliam poveikiui, veikimo atstumui, zonos
dydžiui ar panašiems parametrams nustatyti arba tǐ parametrǐ keitimui bei kero
stiprinimui. Tokiu bǌdu, kuo didesnis kerơjimo Ƴgǌdis ir tuo paþiu kerǐ lygis Lkerơjimo, tuo
galingesnis yra kero poveikis ar tuo daugiau jƳ galima stiprinti.
Kerơjimo veiksmas
Kerơtojui kerint, po sơkmingos koncentracijos ir pasiruošimo kerui, toliau yra atliekamas
kerơjimo veiksmas ir tikrinama jo sơkmơ.
Priimta, kad kerơjimas yra labai sunkus (LS) veiksmas, todơl jo sơkmơ yra nustatoma
pasinaudojant Veiksmǐ sơkmơs lentele, kaip labai sunkiam veiksmui atlikti.
Tam yra metamas d00. Kaip priedas yra pridedamas kerơtojo kerơjimo Ƴgǌdis.
Veiksmo
sunkumas
Labai sunkus
Priedai

Kerơjimo veiksmo sơkmơs lentelơ
Fiasko
NesƢkmƢ
SƢkmƢ
F
N
-00%
00%
03
04-50
5-50
00
+Kerơjimo Ƴgǌdis

Taigi, jei d00 metimo vertơ, su visais priedais ir baudomis, papuola Ƴ sekanþias grafas,
tuomet yra sekantys kerơjimo sơkmơs atvejai:
0-03; Kada d00, be jokiǐ priedǐ ir baudǐ, išmetamas 0-03, tuomet visada yra
kerơjimo fiasko.
Taip pat kiekviena papildomai sunaudojama žiežirba, kuri viršija kerơtojo kerơjimo lygƳ
Lkerơjimo Ƴgǌdis (kada keras yra stiprinamas ar kerimas didesnis nei tai leidžia kerơjimo
Ƴgǌdis keras), fiasko tikimybĊ padidina per 3.
Pvz.: mago Mur Karlimo Ugnies kerǐ Ƴgǌdis lygus 25. Jo Lugnies=2. Jis bando atlikti kerą
Ugnies alsavimas, kurio bazinis variantas sunaudoja 0 žiežirbǐ. Sunaudojamǐ žiežirbǐ
ir kerơjimo lygio skirtumas lygus 0-2=8. Tokiu bǌdu kerint fiasko tikimybơ bus
03+(8*3)=27.
d00
0-07
08-4

5-2
22-28
29-35
36-42
43-49

50-53
54-56
57-63
64-70
7-77
78-84
85-9
92-99

00

Kerơjimo fiasko
Poveikis
Dingo ½ kerui sukerơti reikalingǐ žiežirbǐ
Dingo visos kerui sukerơti reikalingos žiežirbos. Vietoje laukto rezultato
tik pašalinis nenaudingas Ƴvykis ar nenormalus nepavojingas kero
rezultatas ar poveikis
Norimas keras suveikơ nepavojingai klaidingai. Rezultatas: didelis
garsas, bjaurus (dervos ar pan.) kvapas, iškreiptas vaizdas,
nenormalus sukurtas objektas ir pan.
Atrodo, jog keras suveikia, taþiau visas rezultatas tiktai iliuzija
Pamiršo kerą mažiausiai  parai. Pavykus Prigimties bandymui kerą
pavyks atsiminti (tikrinama vieną kartą per parą)
Keras nesuveikơ, kerơtojas apsvaigintas. Apsvaigimas praeis tą t kai
pavyks SvB-30
Kerai paveikia šalia esantƳ artimiausią asmenƳ. Jei artimiausias asmuo
ir buvo bandomas paveikti keru, tuomet paveiks sekantƳ šalia esantƳ
artimiausią asmenƳ. Jei šalia nơra asmenǐ, 50% tikimybơ, kad paveiks
šalia esantƳ artimiausią objektą.
Keras paveikia ne tą taikinƳ (atsitiktinai)
Keras suveikia priešingai. Jei ugnis – tai vanduo, jei oras – tai žemơ,
jei gydymas – tai sargdinimas, jei miegas – tai nemiga ir pan.
Kerai paveikia patƳ kerơtoją: jei šaudmuo, tai sprogo šalia ar pataikơ Ƴ
patƳ kerơtoją; jei informacinis – identifikavo save; jei susijĊs su objekto
kǌrimu – tai kažkas sukurta taip, jog tampa susijĊ su kerơtoju ir pan.
Kerơtojas patiria Max 40ŽT, be YŽ
Kerơtojas patiria Max 60ŽT, be YŽ
Kerơtojas patiria Max 80ŽT, be YŽ, kerơtojas apsvaigintas
Keras nepavyko. Fi, Bi - kerơtojo rankoms Max 80ŽT, jos yra
išnarintos, rankomis AVM-40; Psi - kontuzija, Max 80ŽT, AVM-40
Keras nepavyko. Fi, Bi - kerơtojo rankoms Max 20ŽT , jos yra
išnarintos, rankomis AVM-80, atliekant bet kokƳ judesƳ rankomis
tikrinamas VaB-PŽ ar pavyks tai atlikti; Psi - kontuzija, Max 80ŽT,
AVM-80, tikrinti ar neprarasta sąmonơ
Kerai absoliuþiai nepavyko, magiškos energijos smǌgis užmuša
kerơtoją

Tolimesni metimai reiškia, kad kerơjimo veiksmas bent iš dalies pavyko, nes bet kuriuo
atveju žiežirbos yra sunaudojamos.
N (04-50), kero poveikio išreikšti nepavyko, kerơtojas tiesiog nesugeba teisingai atlikti
kero ritualo (supainiojo užkeikimo žodžiǐ tvarką ar pan.). Žiežirbos šiuo atveju yra
prarandamos.
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Pvz.: tas pats magas Mur Karlimas, kurio Vandens kerǐ Ƴgǌdis 0 (kerơjimo lygis ),
bando iššauti Ledo kamuolƳ, jam sunaudodamas 6 žiežirbas. d00 iškrito 3. Kadangi
fiasko bǌtǐ išmetus 8 ir mažiau, todơl šis metimas pagal Veiksmǐ sơkmơs lentelĊ
papuola Ƴ grafą N. Todơl keras nơra sukerimas, o magas praranda žiežirbas. Kitaip
sakant – keras nepavyko. Kaip rezultatas gali bǌti, kad vietoje kero Ƴvyko nredidelis
spragtelơjimas, pokštelơjimas ar panašus nekenksmingas ir didelio dơmesio
neatkreipiantis Ƴvykis.
-00% (5-50), kerơjimas sơkmingas, magiška energija išlaisvinta ir efektas
pasireiškia (iššautas Ugnies kamuolys, sukurtas Diskas skraiduolis, iškasta Vilkduobơ
ir pan.). Kero poveikis ar efekto stiprumas tikrinamas pagal tolimesnius d00 metimus
taip, kaip nurodoma prie konkretaus kero aprašymo.
Pvz.: magas Mur Karlimas, kurio Ugnies kerǐ Ƴgǌdis lygus 25, bando sukurti Ugnines
þiurkšles, jam sunaudodamas 4 žiežirbas. Jis meta d00. Iškrito 48. Prie šio metimo jis
prideda kerơjimo ugnies kerais Ƴgǌdžio vertĊ 25. Galutinis metimas lygus 48+25=73.
Taigi, galutinis metimas yra daugiau nei 5 ir magas sơkmingai sukuria Ugnines
þiurkšles. Pataikymas ir tolimesnis poveikis šiuo atveju tikrinamas atskirai.
00% (metimas 00) kerơjimas yra absoliuþiai pavykĊs, kero poveikis maksimalus. Jei
reikia tikrinti tvermơs, jos netikrinamas, nes kerai suveikia, automatiškai nugalơdami
tvermes (pvz. sukurta iliuzija apgauna visus matanþius ar girdinþius, nuo sukurtos
ugnies tvermơ nebesaugo ir pan.).
Taþiau jei kerǐ poveikyje sukurtas objektas turi pataikyti Ƴ priešininką, tuomet
pataikymo sơkmơ vis vien yra tikrinama atskirai. Padaryta žala ar atskiri kiti kero
poveikiai tikrinami atskirai.
Pvz.: tas pats magas Mur Karlimas keri Ugnies kamuolƳ. Jo metimas yra 00. Tuomet
keras absoliuþiai sơkmingas. Toliau yra tikrinama tik pataikymo sơkmơ. Sơkmingai
pataikius atakuojamajam tvermơs netikrinamos ir jis patiria iš karto visą Ugnies kamuolio
maksimaliai daromą žalą (jei Max Ugnies kamuolio žala yra 300ŽT, tai tiek ŽT ir patiria
auka).
Šaudymas kerais
Jei keras yra sukerơtas sơkmingai, bet jo tolimesnis poveikis priklauso nuo pataikymo Ƴ
objektą (Ugnies kamuolys, Ugnies strơlơ, Mago strơlơ, Metalinơs kulkos ir pan.), tuomet
yra tikrinama, ar magiškasis šaudmuo pataikơ Ƴ norimą taikinƳ. Tokio šaudymo ataka lygi
atitinkamam kerơjimo Ƴgǌdžiui bei atakos sơkmơ tikrinama pagal Atakos sơkmơs lentelĊ;
žiǌr. psl. 39).
Pvz.: magas Mur Karlimas, kurio kerơjimo Ugnies kerais Ƴgǌdis lygus 25, sơkmingai
sukerơjo Ugnies kamuolƳ bei bando juo pataikyti Ƴ priešininką, esantƳ už keliasdešimt
metrǐ. Mago šaudymo kerais ataka, kaip ir kerơjimo Ugnies kerais Ƴgǌdis, lygus 25.
Priešininko, Ƴ kurƳ bando pataikyti magas, gynyba yra standartinơ kaip šaudymo atveju,
pvz. lygi 30 (plaþiau žiǌr. Kautynơs, Gynyba; psl. 38).
Tokiu atveju randamas besiginanþiojo priešininko gynybos bei atakuojanþiojo mago
atakos skirtumas. Jis lygus 5. Tokiu atveju mago šaudymo ataka bus sơkminga, jei jo
d00+ViP bus daugiau nei 53.
Tokios paþios standartinơs kautyniǐ (žiǌr. Kautynơs; psl. 38) taisyklơs galioja ir tuomet,
jei kerams suveikti reikalinga taikli ataka lazda, palietimas ranka ir pan.
Kai kurie magiškieji šaudmenys gali bǌti bandomi numušti kito asmens svaidomuoju ar
šaunamuoju ginklu. Tuomet yra tikrinama tokio šaulio ataka prieš šaudmenƳ (jo gynyba
0), taþiau jis gauna baudas pataikymui Ƴ judantƳ objektą.
Tvermơs
Jei kerơjimo metu kero poveikyje yra veikiama gyva bǌtybơ (taikliai pataikius
šaudmeniui, sơkmingai palietus magišku daiktu, bǌtybei patekus Ƴ kero veikimo zoną,
bandant paveikti bǌtybĊ mintimis ir pan.), tuomet yra tikrinama ar bǌtybơ atsispirs kero
poveikiui, t.y. ar bǌtybĊ apsaugos viena iš jos tvermiǐ.
Tam vơl yra naudojama Atakos sơkmơs lentelơ, kuomet kaip ataka yra naudojamas
kerơtojo kerơjimo Ƴgǌdis, o bǌtybơs gynyba – viena iš jos tvermiǐ. Pagal šƳ skirtumą ir
atakuojanþiojo d00 metimą yra nustatoma, ar bǌtybĊ apsaugojo jos tvermơ ar ne. Kaip
priedas yra naudojamas kerơtojo Pagrindinơs prigimties priedas (žiǌr. Profesijos, psl.
3).
Jei kerơtojas keri Fi kerais, tuomet bǌtybĊ saugo jos Fi tvermơ, jei Bi – Bi tvermơ, jei Psi
– Psi tvermơ. Nuo Anti-Bi magijos taip pat saugo Bi tvermơ.
Jei kerơtojas nugalơjo bǌtybơs tvermĊ, tuomet ji gali patirti maksimaliai didžiausią
kerǐ poveikƳ (kokƳ tiksliai – toliau nustatoma d00 metimu pagal kero aprašymą).
Jei bǌtybĊ apsaugo tvermơ, tuomet bǌtybơ kerǐ poveikio arba nepatiria, arba
maksimaliai gali patirti tik dalinƳ kerǐ poveikƳ, priklausomai nuo to kaip yra nurodoma
konkretaus kero aprašyme.
Jei vienu kerơjimu kerơtojas bandơ paveikti kelias bǌtybes, tuomet tikrinant tvermes
kerơtojas atlieka tik vieną d00 metimą, pagal kurƳ nustatoma, kurias bǌtybes kerai
paveikơ.
Pvz.: kerơtojas, kurio kerơjimo Ƴgǌdis yra 25 ir PrP 0, sukerơjo zona veikiantƳ Fi kerą ir Ƴ
kero poveikio zoną pateko du asmenys. Vieno jǐ Fi tvermơ yra 50, kito – 25. Tikrinant
tvermĊ kerơtojas atlieka vieną d00 metimą, kuris yra 52. Pridơjus PrP galutinis
metimas lygus 52+0=62. Taigi, pagal Atakos sơkmơs lentelĊ kerơtojas, norơdamas
Ƴveikti pirmojo asmens Fi tvermĊ, turơjo išmesti daugiau kaip 63, o antrojo – daugiau 50.
Kadangi jo metimas yra 62, todơl pirmojo asmens Fi tvermơs kerơtojas nenugalơjo ir šis
kerǐ poveikio nepatirs arba maksimaliai gali patirti tik dalinƳ poveikƳ. Tuo tarpu antrasis
asmuo gali patirti ir maksimalǐ tǐ kerǐ poveikƳ. Nustatant patirto poveikio dydƳ
kiekvienam asmeniui atliekamas atskiras metimas.

Papildoma koncentracija
Jei kerơtojas žino, kad kerą jam reikơs sukerơti už tam tikro laikotarpio, taþiau tikslios jo
trukmơs jis nežino, tuomet gali iš anksto koncentruotis. Tam jis atlieka savo Esminơs
Prigimties Bandymą (00 visada nesơkmơ).
Jei kerơtojas prieš kerơdamas papildomai koncentruojasi bent  kt, tuomet jis gauna
VM+0 už papildomą susikaupimą.
Jei kerơtojas koncentruojasi dvigubai ilgiau, tuomet jis gauna kerơjimo VM+5.
Jei susikaupimo metu kerơtojas yra sužeidžiamas, tuomet jis turi išlaikyti SvB-PŽ, kitaip
priedǐ nebus.
Kerơjimas atliekant kitus veiksmus
Kerơti kerơtojas gali ir atlikdamas kitus veiksmus (pvz.: eidamas, plaudamas indus,
kapodamas malkas ar net kaudamasis). Taþiau tuomet jis patiria kerơjimo veiksmo
baudas: einant –0, bơgant ar atliekant lengvus ar vidutinio sunkumo fizinius veiksmus –
20, sunkesnius nei vidutinio sunkumo veiksmus –40.
Jeigu kerơtojas bando kerơti tuomet, kada jis yra ƳsivơlĊs Ƴ kirstynes, pats atakuoja ar yra
atakuojamas, jis tai gali atlikti, taþiau visą koncentracijos kerui laikotarpƳ jis gali gintis tik
Išsisukimu arba skydu.
Taþiau tuomet tokio kerơjimo veiksmo AM-50.
Jei kerơjimo metu jis yra sužeidžiamas, tuomet jis turi išlaikyti SvB-PŽ, kitaip
koncentracija bus nutraukta ir kerơti jis negalơs.
Jei kerơtojas krenta, tuomet kerơjimo veiksmo bauda irgi AM-50. Jei plaukia AM-60, jei
skĊsta AM-80.
Kero pratĊsimas
Kada kerơtojo sukerơtas keras yra sơkmingas bei trunka tam tikrą laiką, tuomet, kero
veikimui einant Ƴ pabaigą pastarasis gali bǌti pratĊsiamas. Tam kerơtojas atlieka
paprasþiausią savo Esminơs Prigimties Bandymą (00 visada nesơkmơ) ir sunaudoja
pratĊsimui reikalingą žiežirbǐ skaiþiǐ.
Kero nutraukimas
Kai kuriǐ kerǐ veikimą, jei keras nơra momentinis (šǌvis), tiesiogiai neveikia bǌtybơs ar
nesukuria magiškǐ bǌtybiǐ, gali bǌti nutraukiamas pagal kerơtojo norą.
Pvz. kerơjimo metu sukuriama ugnis gali bǌti užgesinta, jei ji dega ant nedegiǐ paviršiǐ.
Sukurtas rǌkas pradeda sklaidytis, taþiau per kiek laiko išsisklaidys, priklauso nuo
aplinkos sąlygǐ ir pan.

Pradedantis kerơtojas ir baziniai kerai
Kiekvienas pradedantis kerơtojas pasirenka pirmą (pagrindinĊ) kerǐ grupĊ ir atitinkamą
vieną didžiausią ƳgǌdƳ. Tai yra jo pagrindinơ kerǐ grupơ, kuri parodo, kokioje srityje
specializuojasi pastarasis kerơtojas. Taip pat toks kerơtojas žino visus šios kerǐ grupơs
sąraše pateikiamus bei prie šios grupơs priskiriamǐ pogrupiǐ kerus. Jis yra šios srities
specialistas iš didžiosios raidơs.
Pvz. kerơtojas pirmuoju pasirenka Ugnies kerǐ ƳgǌdƳ. Tai rodo, jog šis kerơtojas
specializuojasi Piromantijos srityje ir yra Ugnies kerǐ specialistas.
Kitǐ grupiǐ kerus, kuriǐ išmanymą kerơtojas pasirenka kaip antrą, treþią ar sekanþius
Ƴgǌdžius, kerơtojas išmano tik baziniu lygiu, t.y žino tik bazinius pasirinktǐ grupiǐ kerus.
Baziniai kerai kiekviename kerǐ grupơs aprašyme yra žymimi žvaigždute .
Kai kuriǐ profesijǐ kerơtojai turi kai kuriǐ specifiniǐ nuorodǐ, susijusiǐ su kerais, taþiau
plaþiau apie tai žiǌr. Profesijos (psl. 3).

Naujǐ kerǐ Ƴsisavinimas
Naujus kerus kerơtojas gali išmokti padedamas kito kerơtojo, iš kerǐ knygǐ ar ritiniǐ.
Padedant kitam kerơtojui asmuo per d0 savaiþiǐ gali Ƴsisavinti tiek kerǐ, koks yra jo
Pagrindinơs Prigimties Mažasis priedas. Kerơjimo lygis priklauso nuo turimǐ kerơjimo
Ƴgǌdžiǐ.
Jei kerơtojas bando išmokti naujus kerus iš kitǐ kerơtojǐ knygǐ, tuomet jis sugaišta iki
d0 dienǐ vieno naujo kero Ƴsisavinimui baziniu lygiu.
Jei kerơtojas bando Ƴsiminti norimą kerą iš kito kerơtojo knygos ar ritinio tuojau pat,
tuomet jis atlieka Pr, In ar Va bandymą su bauda –80. Jei toks bandymas Ƴsimenant
kerą iš kerǐ knygos yra sơkmingas, tuomet kerơtojas jƳ Ƴsimena baziniu lygiu ir gali jƳ
naudoti. Bandant Ƴsiminti kerą iš kerǐ knygos ir bandymui nepavykus kerơtojas
pakartotinai tai gali atlikti tik sekanþią dieną.
Bandant Ƴsiminti kerą iš ritinio, nepriklausomai nuo rezultato, ritinys yra sunaikinamas.

Kerơjimo ir kerǐ poveikio patirtis
Kerơjimo ir kerǐ poveikio patirtis skaiþiuojama yra ne pagal bazinƳ kero lygƳ, o pagal
kerơjimo metu sunaudotǐ žiežirbǐ skaiþiǐ. Tai galioja tiek kerơtojui, skaiþiuojant patirtƳ
kerơjimo Ƴgǌdžiams, tiek ir asmeniui, kuris tais kerais buvo atakuotas (patirtis
tvermơms). Priešininkui kerais padaryta žala taip pat skaiþiuojama pagal sunaudotǐ
žiežirbǐ skaiþiǐ.

Kerai
Prie kiekvieno kero aprašymo yra pateikiame sekanti informacija apie kerǐ veikimą,
atstumus, zonas ir pan.
[ Žiežirbos: 2 ] – kerui sukerơti reikalingǐ žiežirbǐ skaiþius.
| Lkerơjimo*5 m; R Lkerơjimo m | t; Lkerơjimo T | visus | - atstumas, iki kurio gali bǌti atliekamas
keras. Norint šƳ atstumą padidinti, tam papildomai sunaudojama pusơ kerui sukerơti
reikalingǐ žiežirbǐ (nebent nurodyta kitaip).
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| Lkerơjimo*5 m; R Lkerơjimo m | t; Lkerơjimo T | visus | - kero poveikio zonos dydis. Norint šią
poveikio zoną padidinti, tam papildomai sunaudojama pusơ kerui sukerơti reikalingǐ
žiežirbǐ (nebent nurodyta kitaip). Ta pati taisyklơ galioja jei norima padidinti kero
sukeliamą žalą ir pan.
| Lkerơjimo*5 m; R Lkerơjimo m | t; Lkerơjimo T | visus | - kerơjimui sugaištamo laiko/
koncentracijos (tarpsneliais) skaiþius. Jei kerui sukerơti reikalingas tik  kt, tuomet
laikoma, kad koncentracija ir kerơjimo veiksmas atliekami vienu metu. Jei keras užima
daugiau laiko (pvz.: 0-Lkero t), tai pirmiausia nurodytas laikas sugaištamas
koncentracijai ir pasiruošimui kerơti, o po šio laiko Ƴvykdomas keras.
| Lkerơjimo*5 m; R Lkerơjimo m | t; Lkerơjimo T | visus | - kero veikimo trukmơ. Norint šƳ veikimo
laiką prailginti dvigubai, tam papildomai sunaudojama pusơ kerui sukerơti reikalingǐ
žiežirbǐ (nebent nurodyta kitaip). Norơdamas kerơtojas gali kero, kurio veikimas nơra
pasibaigĊs, poveikƳ nutraukti pavykus PrB. Tai negalioja akimirksniu Ƴvykstantiems ir
staiga pasibaigiantiems kerams (Ugnies kamuolys, Žaibo juosta ar pan.).
| Lkerơjimo*5 m; R Lkerơjimo m | t; Lkerơjimo T | visus | - kas (objektai, bǌtybơs) patiria kero
poveikƳ.
Papildomas veiksmas – prie kai kuriǐ kerǐ gali bǌti nurodoma ar yra bǌtinas koks nors
papildomas veiksmas (rankǐ, kǌno ar kitokie judesiai).
Bauda be papildomo veiksmo – jei kerint papildomas reikalingas veiksmas nơra
atliekamas, tuomet nurodoma tokio kerơjimo veiksmo bauda.

Ʋgǌdis

Magijos Ƴgǌdžiǐ pradinơs vertơs ir kerơjimo priedai
Pradinơ
Ʋgǌdžio
vertơ
priedas

Magijos
Fi Magija
Aeromantija
Piromantija
Akvamantija
Teramantija
Šviesa/ Iliuzijos
Bi Magija
Bakteriomantija
Fungimantija
Fitomantija
Organomantija
Regeneracija
Transformacija
Anti-Bi Magija
Negyva organika
Nemirơliǐ kerai
Kombinuotieji Nm kerai
Kombinuotoji magija
Eteris
Teleportacija
Magiškǐ daiktǐ kǌrimas
Gơralǐ ruošimas
Žoliǐ ruošimas
Animacija
Kombinuotieji kerai
Psi Magija
Telepatija
Savikontrolơ
Ekstra sensorika
Psichokinezơ
Muzikinơ magija
Muzikiniai kerai
Gyvǌnǐ magija
Animamantija
Jaukintiniǐ magija
Šamanizmas
Kamlavimas
Demonizmas
Demonǐ iškvietimas
Demonǐ/ dvasiǐ išvarymas

Veiksmo
sunk.

-

PrP
PrP
PrP
PrP
PrP

LS
LS
LS
LS
LS

-

InP
InP
InP
InP
InP
InP

LS
LS
LS
LS
LS
LS

-

InP
InP
InP

LS
LS
LS

-

PrP
PrP
PrP
PrP
PrP
PrP
PrP

LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS

-

VaP
VaP
VaP
VaP

LS
LS
LS
LS

-

MeP

LS

-

InP
InP

LS
LS

-

InP

LS

-

VaP
VaP

LS
LS

FI MAGIJA
Šiais kerais dažniausiai naudojasi kerơtojai – magai. Fi magijai priskiriami yra kerai,
susijĊ su 4 pagrindiniais elementais (oru, ugnimi, vandeniu ir žeme) bei eteriu, kaip 5
elementu. Kai kurie kerai, tokie kaip šviesos, neƳeina nei Ƴ vieną šiǐ kerǐ grupĊ ir yra
kaip atskira magijos šaka. Kiti, tokie kaip metalo, elektros, rǌgšties, yra pagrindiniǐ
elementǐ kerǐ grupiǐ pogrupiai, ir gali bǌti prieinami bent keliǐ kerǐ tipǐ kerơtojams
specialistams.

Oro kerai (Aeromantija)
Tai kerǐ grupơ, susijusi su vienu iš elementǐ – oru. Kerơtojai, kurie užsiima šiais kerais,
yra vadinami aeromantais.
Oro išvalymas

[ Žiežirbos:  ]
| Loro*0 m; tǌris Loro m3 | t; visam | oras |
Tai yra pagrindinis Oro keras. Mg iki Loro*0 m atstumu išvalo iki Loro m3 tǌrio oro kiekƳ.
Šis keras dažnai naudojamas nuodingoms dujoms ar garams neutralizuoti. Pilnas dǌmǐ

kambarys gali bǌti išvalomas dalimis, taþiau, jei jis pilnas mirtinǐ garǐ, jis turi bǌti
išvalomas visas iš karto. Priešingu atveju ne visi gali išsigelbơti. Šis keras gali paversti
seną, užsistovơjusƳ orą šviežiu, tinkamu kvơpuoti.
Apie m3 oro, jegu jis neatnaujinamas iš išorơs, užtenka vienam ramybơs bǌsenoje
esanþiam asmeniui apie 30 min. Šis laikas bus trumpesnis keletui žmoniǐ arba tuomet,
kai asmenys atlieka energingus veiksmus (laikas sumažơja dvigubai).
Oro sukǌrimas

[ Žiežirbos: 2 ]
| Loro*0 m; tǌris Loro m3 | t; visam | oras |
Šis keras sukuria šviežǐ, tinkamą kvơpuoti orą ten, kur jo nơra. Naudojant šƳ kerą ten,
kur jau yra oras, tai sukels lengvą vơjelƳ, trunkantƳ apie Loro T. Naudojant vakuume, jis
sukuria orą, kuriuo galima lengvai kvơpuoti. Kerint juo žemĊ, akmenƳ ar kitą medžiagą,
jos tarpai ir ertmơs užsipildys oru, taþiau tai nesukels jokio sprogimo (susidarys putos,
medžiaga iškorơs ar pan.). Kerint vandenyje, jis sukels burbuliavimą, panašǐ Ƴ vandens
virimą.
 žiežirba sunaudojamos papildomai sukurti Loro m3 oro. Už papildomą  žiežirbą
atstumas gali bǌti didinamas per Loro*0 m.
Oro formavimas

[ Žiežirbos: 3 ]
| Mg, Loro*0 m; Loro*5 m srovơ | t/ konc; Loro T | oras |
Leidžia Mg sukurti oro judơjimus teritorijoje iki Loro*0 m atstumu nuo Mg. Vơjas yra
sukuriamas nuo Mg ir sklinda Loro m ploþio srove. Už šio atstumo vơjas tiesiog slopsta ir
vơliau pradingsta. Tokio vơjo greitis – iki Loro m/s.
Jei Mg nori sukelti didesnƳ vơją, tam jis sunaudoja papildomai po 2 žiežirbas už vơjo
greiþio papildomą padidinimą Loro m/s.
Jeigu Mg kiekvieną t keiþia oro formą, bandydamas jam suteikti kokƳ nors pavidalą (pvz.
kartu su oru keldamas dulkes bando suformuoti kokƳ nors atvaizdą) tuomet Mg turi bǌti
nuolatinơje koncentracijoje. Kiekviena tokia formos pakeitimo sơkmơ nustatoma pagal
Veiksmǐ sơkmơs lentelĊ. Tam ŽM Ƴvertina norimos suteikti formos sudơtingumą bei
veiksmo sunkumą (dažniausiai tai yra LS veiksmas) ir yra tikrinama, kaip tas procesas
pavyksta. Kaip priedas VM yra naudojamas kerơjimo Ƴgǌdis. Veiksmui pavykus (00%)
norima forma sukuriama pilnai; veiksmui pavykus dalinai (-00%), norima forma
sukuriama dalinai; N atveju norima forma visiškai nepavyksta.
VƢjas, m/s
Iki 3
5-8
>4
>20-25
>30-35
>50
>75
>00

Stiprumas
Silpnas
Vidutinis
Stiprus

Vơjo stiprumas
AM bauda, pastabos

Šaud. AM-20
Svaid. AM-20, Šaudymo AM-40, vơjas iškreipia strơliǐ ir
kt. Skrendanþiǐ objektǐ trajektoriją
Štorminis Svaid. AM-40, Šaud.AM-60. Stovơti ir eiti AVM-30
Uraganinis Svaid. ir šaud. neƳmanomas. Stovơti ir eiti AVM-50
Stovơti ir eiti AVM-70. Pargriuvus vơjas asmenƳ nuridens
Stovơti ar eiti neƳmanoma. Gulơti pavyks tik pasisekus
JơB-50, priešingu atveju vơjas tiesiog nuridens.
Stovơti, eiti ar gulơti neƳmanoma. Vơjas viską tiesiog
plơšia, kelia aukštyn ir skraidina

Gesintuvas
[ Žiežirbos: 3 ]
| Mg; Loro m srovơ | 0-Loro t; Loro T | ugnis |
Iš ištiestos Mg rankos ištrykšta Loro m ilgio degimo nepalaikanþiǐ sunkiǐ pilkǐ dujǐ
þiurkšlơ. Jei Mg nori, jis gali išleisti dvigubai trumpesnĊ þiurkšlĊ, taip sutaupydamas 
žiežirbą.
Ji trykšta Loro t ir sudaro debesƳ, kuris gesina paprastą ugnƳ - laužą, nedidelƳ gaisrą.
Magišką ugnƳ (ugnies siena, ugnies aura ir kt.) gesina, kai pavyksta PrR su ugnies kerǐ
magu. Jei šis tuo metu jau negyvas, tuomet magišką ugnƳ gesins taip pat efektyviai, kaip
ir paprastą.
Per t gesintuvo dujos sudaro iki m³ debesƳ, kuris nusơda žemyn. Kitą kubinƳ metrą
dujǐ galima išleisti ant pirmo kubo viršaus, ir tada susidarys dujǐ stulpas. Kiekvienas
toks sekantis dujǐ m³ kainuos po  žiežirbą.
Dujos išsisklaido per Loro T. Gyva bǌtybơ, Ƴkvơpusi dujǐ, praras sąmonĊ, jei nepavyks
SvB-30. Jei ji ir toliau kvơpuoja dujomis, širdis sustoja po 6-0 t.
Gesintuvu galima atakuoti – tikrinama standartinơ pataikymo ataka. Už plotƳ AM+20.
Yra 0% tikimybơ, kad atakos metu priešininkas bus sulaikĊs kvapą.
Rǌkas

[ Žiežirbos: 3 ]
| Loro*0 m; zona Loro*0 m2 | 0-Loro t; Loro T | rǌkas |
Esant normaliam aplinkos drơgnumui kerơtojas, Loro*0 m atstumu per 0-Loro t (bet ne
mažiau kaip t) gali sukondensuoti rǌką Loro*0 m2 plote.
Tokiame rǌke matomumas m (t.y. matyti galima tik šalia esanþiame šešiakampyje
esanþius objektus). Rǌkas išsilaiko iki Loro T. Rǌko buvimo trukmơ gali bǌti pratĊsiama
papildomai sunaudojant 2 žiežirbas.
Dykumoje tokio kerơjimo VM-50 arba Mg papildomai panaudoja  žiežirbą kiekvienam
baudos 0 panaikinti. Esant labai dideliam drơgnumui (žiemą, labai drơgnose patalpose
ar pan.) Mg sunaudoja  žiežirba mažiau.
Rǌkas išsisklaidys Mg nutraukus kerą ar pasibaigus jo veikimui. Taip pat rǌką gali
išsklaidyti stiprus vơjas ar smarkiai pakilusi oro temperatǌra.
Mg bandant rǌką sukoncentruoti dvigubai greiþiau arba dvigubinant nuotolƳ, tam Mg
papildomai sunaudoja 2 žiežirbas. Už 2 žiežirbas plotas gali bǌti didinamas.
Oro nuspơjimas
[ Žiežirbos: 4 ]

| Mg; vietovơ | 0-Loro t;  kartas | vietovei |
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Leidžia Mg per Loro t tiksliai nuspơti orą tam tikroje teritorijoje tam tikru laiko momentu.
Tas spơjimas neleidžia nuspơti magiško Ƴsikišimo ar kitǐ kerơtojǐ sukeltǐ veiksmǐ,
susijusiǐ su oru.
Aeromantinơ kerosklaida

[ Žiežirbos: 4 ]
| Loro*0 m; objektas | t; Loro t |  keras |
Mg iki Loro*0 m atstumu nuo savĊs sugeba panaikinti kito Mg sukurtą vieną Oro kerą.
Tam Kerosklaidą naudojantis Mg turi laimơti PrR prieš kerus sukǌrusƳ Mg. Jei
Kerosklaidą naudojantis Mg laimi PrR, tuomet priešininko kerai suirs per Loro t.
RungtƳ pralaimơjus tolimesni Kerosklaidos bandymai konkreþiam kero efektui, kurƳ
bandơ sunaikinti Mg, efektyvǌs nebebus.
Mago strơlơ
[ Žiežirbos: 4 ]
| Loro*0 m; šǌvis | t;  šǌvis |  strơlơ |
Mg sukerơjus aplink jo ranką staiga labai smarkiai sutankơja oras ir, ranka parodžius Ƴ
taikinƳ, energijos srautas nuteka nuo rankos, suformuodamas vos matomą magišką
strơlĊ. Pataikiusi strơlơ (šaudymo kerais ataka) daro Max 40ŽT dǌrio žalos. Fi tvermơ
nuo strơlơs nesaugo, taþiau šarvai strơlơs žalą mažina.
Strơlơ gali lơkti iki Loro*0 m atstumą. Niekur nepataikiusi ji tiesiog pradingsta.
Papildomai panaudojĊs 2 žiežirbas Mg tuo paþiu metu gali iššauti papildomą strơlĊ. Šios
strơlơs šǌvio iniciatyva Inic-3.
Kevalas
[ Žiežirbos: 4 ]
| Mg; 2 cm apvalkalas | t; Loro T | Mg |
Apie Mg 2cm atstumu nuo kǌno susidaro nematomas sutankơjusio oro apvalkalas, kuris
juda kartu su Mg.
Toks Kevalas veikia kaip šarvai, kuriǐ Ša +5, ŽS +0. Papildomai panaudojus 2
žiežirbas oro barjeras gali bǌti dar labiau sutankintas ir tada Ša +0, ŽS +20, o už
papildomas 4 žiežirbas Ša +5, ŽS +30. Didesnơ apsauga nebegalima.
Keras trunka Loro T, taþiau papildomai panaudojus 2 žiežirbas kero veikimo trukmơ gali
bǌti pratĊsiama.
Kišensargis
[ Žiežirbos: 4 ]
| Mg; objektas | t; Loro T |  objektas |
Tai yra vienas iš Oro formavimo kero išbaigtǐ variantǐ.
Mg vieną užkerơtą daiktą (kišenĊ, kapšą ar kuprinĊ) apgobia nematomas oro jơgǐ
laukas. Vagiui Ƴkišus Ƴ lauką ranką, Mg tai pajunta. Jokios tvermơs ar kiti bandymai dơl
pašalinio asmens Ƴsikišimo nơra tikrinami. Kišensargis išsilaiko iki Loro T.
Dǌmǐ uždanga
[ Žiežirbos: 4 ]
| Mg; zona Loro m2 | t; Loro T |  uždanga |
Mg Ƴsimeta Ƴ burną gamtiniǐ dažǐ substratą ar jau paruoštus dažus (ąžuolo žievơ, dažǐ
milteliai ir pan.), Ƴkvepia ir išpuþia atitinkamos spalvos dǌmǐ uždangą. Dǌmai užima
pasiskirsto Loro*0 m2 plote ir išsilaiko Loro T. Po to dǌmǐ užsklanda išsisklaido savaime.
Didelis vơjas ar audra tokią uždangą gali suardyti greiþiau.
Tokioje uždangoje matomumas labai prastas (AVM-60). Bǌtybơms su infrarega AVM30. Ultragarsinei regai netrukdo. Papildomai panaudojus 2 žiežirbas Dǌmǐ uždanga gali
bǌti dar labiau sutirštinta ir tada AVM-00+InP.
Papildomos 2 žiežirbos gali prailginti trukmĊ. Papildoma  žiežirba sukuria papildomus
Loro m3 dǌmǐ.gali didinti R dvigubai.
Diskas skraiduolis
[ Žiežirbos: 5 ]
| Loro*0 m; diametras Loro m | t; Loro T | Loro*20 kg |
Mg atstumu iki Loro*0 m nuo savĊs sukuria beveik nematomą apvalǐ iki Loro m diametro
sutankinto oro diską, išlaikantƳ iki Loro*20 kg masơs.
Diskas standartiškai kabo Mg juosmens aukštyje ir juda paskui Mg. Taþiau Mg pagal
savo norą gali diską pakelti aukštyn iki Loro*0 m aukšþio.
Papildomai panaudodamas 2 žiežirbas gali atstumą iki sukuriamo disko, jo dydƳ, kilimo
aukštƳ ar kelimo galią padidinti dvigubai.
Disko dydis pagal Mg norą gali sumažơti, taþiau ant jo esantys daiktai, jei jie praranda
atramos tašką, nukrenta.
Praơjus Loro T diskas prapuola, o ant jo buvĊ daiktai ir bǌtybơs nukrenta žemyn.
Papildomai panaudojus 2 žiežirbas disko egzistavimo laikas gali bǌti pratĊsiamas.
Mg taip pat gali keisti sukuriamo disko formą, sukurti papildomus elementus ir priedus.
Taip jis gali diskui “pritaisyti: Ƴvairias rankenơles, suformuoti skyles, paviršiaus Ƴdubimus
ar išgaubimus ( žiežirba). Taip pat už  žiežirbą gali sutekti diskui norimą spalvą ar
sukurti raštą. Rašto sukǌrimas tikrinamas atskirai kaip LS veiksmas. Už papildomas 2
žiežirbas Mg gali vietoje disko sukurti Ƴvairiai stovintƳ kupolą, kubą ar kitokią geometrinĊ
formą. Už 3 žiežirbas jis gali suformuoti atitinkamo dydžio bet kokią kitokią figǌrą
(krơslą, vežimaitƳ ar pan.).
Už papildomas 5 žiežirbas Mg gali pats sơdơti tokiame savo kǌrinyje bei valdyti jo
judơjimą. Tada tokio “disko” judơjimo greitis bus Loro m/s. Už papildomas 2 žiežirbas
greitis padidinamas per Loro m/s.
Levitacija

[ Žiežirbos: 5 ]
| Mg; aukštyn/ žemyn | t; Loro T |  bǌtybơ |
Sơkmingai sukerơjĊs Mg gali kilti vertikaliai aukštyn ar leistis žemyn. Horizontaliai judơti
galơs pasistumdamas ar puþiant vơjui. Vertikalus greitis iki Loro*2 m/s. Gali pakelti
krovinƳ, kurio masơ mažesnơ už jo paties masĊ. Už papildomą masĊ, lygią Mg masei, jis
sunaudoja papildomas 3 žiežirbas. Už papildomas 2 žiežirbas judơjimo greitƳ gali
padidinti per Loro*2 m/s.
Mg Levitacija gali užkerơti kitą bǌtybĊ, lengvesnĊ už save, bet tuomet išeikvoja
papildomai 3 žiežirbas. Už papildomą masĊ, lygią jo paties masei sunaudoja po
papildomas 2 žiežirbas.

Levituojanþios bǌtybơs pirmą t svaidymo ataka normali, taþiau kitą t AM-20, treþią t AM40, nes tuomet yra prarandamas stabilumas. Todơl kas antrą t galima stabilizuoti
bǌseną ir veiksmams negauti baudǐ.
Levitacija trunka Loro T. Trukmơ gali bǌti pratĊsiama, tam papildomai sunaudojant 2
žiežirbas.
Papildomai panaudojus 2 žiežirbas Levitacija virsta Skrydžiu.
Vơjǐ siena
[ Žiežirbos: 5 ]
| Loro*0 m; storis Loro* ½ m/ ilgis Loro*2m | 0-Loro t; Loro T | 
siena/ visus |
Mg, atstumu iki Loro*0 m nuo savĊs, ant kieto ar skysto paviršiaus per 0-Loro t
suformuoja Loro*½ m storio bei Loro*2 m ilgio, maždaug staþiakampơs formos permatomą
vơjo sieną.
Sienoje puþia labai stiprus (štorminis, >20-25 m/s) vơjas, nupuþiantis dǌmus, dujus,
vabzdžius, paukšþius. Svaidymo per sieną AM-40, šaudymo AM-60. Pereiti per ją yra
sunkus veiksmas. Veiksmo metimas atliekamas bandant Ƴveikti kiekvieną sienos ploþio
arba ilgio metrą. Veiksmui nepavykus, asmuo yra tiesiog bloškiamas iš sienos ir nukritĊs
ant kieto paviršiaus gali patirti kritimo žalą (minimaliai kaip iš 2m aukšþio).
Už papildomą  žiežirbą Mg vơjo greitƳ sienoje gali padidinti iki uraganinio (>30-35 m/s).
Tuomet svaidymas ir šaudymas per sieną tampa iš viso neƳmanomas, o pereiti ją tampa
labai sunkus veiksmas (tokio veiksmo priedas yra JơP)
Alsuojant pro sieną alsavimo substancija pasiskirsto po sieną (susidaro chloro, rǌgšties,
šalþio ar ugnies siena). Šalþio ar ugnies sienos vơl atvirsta paprasta po -20 t. Alsuojant
žaibu pro sieną AM-0. Dujinơs bǌtybơ praeidamos patiria Max 50ŽT, YŽ+5.
Siena išsilaiko Loro T. PratĊsiant jos egzistavimo laiką dvigubai, papildomai sunaudojos 3
žiežirbos.
Krituliǐ valdymas
[ Žiežirbos: 5 ]
| Loro*50 m; zona Loro*0 m2 | 0-Loro t; Loro T | krituliai |
Mg iškvieþia ar norimoje vietoje, esanþioje iki Loro*50 m atstumu nuo savĊs sukuria didelƳ
debesƳ, iš kurio Loro*0 m2 plote iškrinta normalaus intensyvumo, skysto pavidalo
krituliai. Jei Mg nori, kad kristǐ sniegas, tam jis papildomai sunaudoja 2 žiežirbą, kad
kristǐ ledas – 3 žiežirbos (žiemos metu sniegui papildomos žiežirbos nereikalingos,
ledui –  žiežirba, lietui – 2 žiežirbos).
Jei Mg nori, kad krituliǐ intensyvumas bǌtǐ didesnis (toks, kad sulaužytǐ pasơlius, kirstǐ
medžiǐ ir krǌmǐ lapus, svaidymo AM-20, šaudymo AM-30), tuomet papildomai
sunaudojamos 2 žiežirbos. Papildomai panaudojus 3 žiežirbas, krituliai pasidaro labai
gausǌs (svaidymo AM-30, šaudymo AM-50, žemơ išplakama, susidaro didžiulơs balos,
sniego ar ledo tumulai).
Krituliai kris Loro T. Papildomai panaudojus 3 žiežirbas kerǐ trukmơ gali bǌti pratĊsiama
Loro T.
Antrasis kvơpavimas
[ Žiežirbos: 6 ]
| palietus; plauþiai | t; Loro T |  bǌtybơ |
Mg užkerơta bǌtybơ ar pats Mg gali laisvai kvơpuoti po vandeniu, bǌdami užkasti kape,
bǌdami troškiose ar nuodingose dujose ir panašiai, nes oras plauþiuose pats Ƴsisotina
deguonimi ir pašalina anglies dvideginƳ. Mg kerint ar kalbant po vandeniu iš Mg burnos
veržiasi oro burbulai, bet vanduo burnon nesiveržia.
Užkerơtai bǌtybei ar paþiam Mg, išơjus iš iš troškiǐ dujǐ zonos ar vandens, keras toliau
veikia, asmuo ore gali normaliai kvơpuoti arba gali nekvơpuoti – tai priklauso nuo jo
noro. Netgi smaugiamas ar kariamas (jei neluš sprandas) jis nebus pasmaugtas ir jam
negalios baudos, susijusios su Sv praradimu dơl smaugimo.
Kero poveikis trunka Loro valandǐ. Už papildomas 3 žiežirbas kero veikimo laikas gali
bǌti prailgintas Loro T. Taip pat kero veikimo laikas gali bǌti sumažinamas dvigubai, taip
sutaupant  žiežirbą.
Skrydis
[ Žiežirbos: 7 ]
| Mg; skrydis | t; Loro T |  bǌtybơ |
Save užkerơjĊs Mg gali skristi bet kuria kryptimi, kai yra susikaupĊs. Greitis – iki Loro*2
m/s. Papildomai panaudojus 2 žiežirbas judơjimo greitƳ gali padidinti per Loro*2 m/s.
Skrisdamas paneša kitą bǌtybĊ ir/ar krovinƳ, kuriǐ masơ ne didesnơ už jo paties kǌno
masĊ. Už papildomą masĊ, lygią Mg masei, jis sunaudoja papildomas 3 žiežirbas.
Kitai bǌtybei, kurios masơ mažesnơ ar lygi Mg masei, gali uždơti SkrydƳ, papildomai tam
sunaudojant 3 žiežirbas. Už papildomą masĊ, lygią jo paties mesei sunaudoja po
papildomas 2 žiežirbas.
PanorĊs gali kyboti ore, kas nereikalauja jokio susikaupimo. Kybant ar lơtai skrendant
(iki 2 m/s) galima kerơti.
Skrydžio trukmơ Loro T. Trukmơ gali bǌti pratĊsiama, tam papildomai sunaudojant 3
žiežirbas.
Nuodingasis debesis
[ Žiežirbos: 8 ]
| Loro*0 m; zona Loro*0 m2 | 0-Loro t; Loro T | visus |
Mg sukerơjus per Loro t, iki Loro*0 m atstumu nuo Mg, susidaro nematomas Loro*0 m2
dydžio nuodingas debesis. Susidariusio debesies dujos yra sunkesnơs už orą. Jos
užpildo plyšius žemơje, šulinius ir kitas tuštumas. Už papildomas 2 žiežirbas debesis
gali bǌti judinamas iki Loro m/s greiþiu. Už papildomą  žiežirbą debesies greitis gali bǌti
padidintas Loro m/s. Esant vơjui debesis bus genamas jo.
Debesis stabilus išsilaiko Loro T. Už papildomas 3 žiežirbas debesies gyvavimo laikas
gali bǌti papildomai pratĊsiamas Loro T.
Pro gyvus medžius ir krǌmus slenkantis debesis nesuyra, jo greitis nemažơja, taþiau
augalams jis nekenkia. Ʋ debesƳ papuolusiems gyvǌnams ir grybams dujos nuodingos.
Fi tvermei nepadơjus dujos veikia kaip labai stiprǌs nuodai, mirtini arba Max 80ŽT.
Fi tvermei padơjus dujos veikia kaip vidutiniai nuodai arba Max 40ŽT.
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Dujos veikia kol bǌtybơ yra debesyje ir nuodǐ poveikis tikrinamas kiekvieną t. Taþiau jei
pirmą kartą nuodams pilnai atsispiriama (N), antrą t jǐ poveikis bus tikrinamas tarsi jie
bǌtǐ vienu lygiu silpnesni. Kvapo sulaikymas nepadeda, pakanka kontakto su oda.
Už papildomai panaudotas 2 žiežirbas dujos gali tirpti vandenyje ir jƳ užnuodyti.
Oro laiptai
[ Žiežirbos: 9 ]
| Loro*0 m; ilgis Loro*5 m | 0-Loro t; Loro T | Loro*00kg |
Mg sukerơjus, norimoje vietoje iki Loro*0 m atstumu per Loro t atsiranda tik Mg matomi
oriniai Loro*5 m ilgio laiptai. Laiptai išlaikyti gali iki Loro*00 kg svorƳ. Už didesnƳ svorƳ
mokama po papildomas 2 žiežirbas.
Laiptai laikosi Loro T, taþiau už papildomas 4 žiežirbas kero trukmơ gali bǌti prailginta.
Ilgai išsilaikantys laiptai sukuriami ritualinơs magijos pagalba
Už papildomas 5 žiežirbas laiptǐ ilgis taip pat gali bǌti padidintas.
Vakuumas
[ Žiežirbos: 0 ]
| Loro*0 m; zona Loro*0 m2 | t/ konc; Loro T | visus |
Mg iki Loro*0 m atstumu nuo savĊs Loro*0 m2 plote sukuria vakuumo zoną.
Zonos aplinkoje esantis oras bei nedideli daiktai staigiai yra sutraukiami Ƴ vakuumo
zonos centrą. Daiktai, kurie neturi vidinio slơgio, patekĊ Ƴ šią zoną jokio poveikio
nepatiria. Taþiau bǌtybơ, atsidǌrusi šioje vakuumo zonoje, jei nepadeda Fi tvermơ, dơl
kǌne esanþio slơgio tiesiog sprogsta.
Jei bǌtybĊ apsaugo Fi tvermơ, tada ši tiesiog krenta be sąmonơs ir, jei ten bǌna
pakankamai ilgai - uždǌsta.
Vakuumą bǌdamas susikoncentravĊs Mg palaiko Loro T. Papildomai panaudodamas 5
žiežirbas, Mg šƳ laiką gali pratĊsti.
Po kero pabaigos toje vietoje, kur buvo vakuumo zona, lieka sukritusiǐ daiktǐ ir visokiǐ
šiukšliǐ krǌva bei bǌtybiǐ, jei tokiǐ buvo, likuþiai.
Kritykla
[ Žiežirbos: 4 ]
| Loro*0 m; zona Loro*2 m | 3t; Loro T | visas bǌtybơ |
Tai egzotiškas keras, panaudojantis kombinuotus teleportacijos kerus spąstams sukurti.
Mg Loro*0 m atstumu sukuria magišką Loro*2 m zoną, Ƴ kurią patekĊs daiktas ar patekusi
bǌtybơ (Ƴžengusi ar Ƴskridusi), jei nepadeda šios Fi tvermơ, yra teleportuojama aukštyn
iki Loro*5 m. Skraidanþios bǌtybơs laikinai paralyžuojamos, levituojanþios ar magija
skraidanþios bǌtybơs Krityklos veikimo laikotarpiui praranda savo kerǐ poveikƳ.
Po to bǌtybơs krenta, patirdamos atitinkamą žalą dơl kritimo iš aukšþio. Nukritusios
bǌtybơs kritykla antrą t neveikia. Pavykus VaB-30 ir PrB-30 tokia bǌtybơ gali pajudơti
zonoje per  metrą, jei tą patƳ t pavyks ViB-40. Treþią t bǌtybĊ vơl teleportuoja aukštyn ir
viskas kartojasi. Jei toje vietoje yra lubos ar medžiǐ šakos, tai bǌtybĊ teleportuos tik iki
jǐ. Bǌtybơ gali spơti Ƴsikibti Ƴ jas, jei pavyks ViB-60.
Keras veikia Loro T.

Elektra
Elektros kerai yra priskiriami Oro kerǐ grupei, taþiau daugelis Elektros kerǐ yra
išmokstama tik tuomet, jei magas pasirenka ir toliau specializuojasi Aeromantijos srityje.
Elektros pirštas

[ Žiežirbos:  ]
| palietus; objektas | t; akimirka |  objektas |
Mg kǌno paviršius sukaupia elektros krǌvƳ, kuris yra perduodamas bet kokiam paliestam
objektui.
Mg paliesta bǌtybơ gali patirti elektros smǌgƳ, darantƳ Max 5ŽT. Šis smǌgis gali priversti
plakti širdƳ, kurią sustabdơ stiprus smǌgis, skausmas ar kerai. Širdis ims plakti, jei
pavyks SvB. Elektros smǌgis gali nuimti hipnozĊ (pavykus užhipnotizuotojo VaB),
apžavus (pavykus VaB) ir kai kuriuos kitus Psi kerǐ efektus.
Papildomai panaudotos žiežirbos kero efekto nestiprina.
Elektrinis siurprizas
[ Žiežirbos:  ]
| palietus; objektas | t; Lelektros T |  objektas |
Paliestas mago daiktas pradeda kaupti elektros krǌvƳ. Bet kas, palietĊs tą daiktą, patiria
elektros smǌgƳ. Max (Lelektros*5) ŽT.
Papildomai panaudodamas  žiežirbą Mg gali daikto sukauptos elektros Max ŽT pakelti
dvigubai.
Elektros krǌvis daikte išsilaiko Lelektros T. Jo laikas gali bǌti pratĊsiamas, papildomai tam
sunaudojus  žiežirbą.
Kamuolinis žaibas
[ Žiežirbos: 3 ]
| Mg; trajektorija | 2t; Lelektros T |  kamuolys |
Tarp Mg rankǐ pradeda kauptis elektros krǌvis, kuris virsta kamuoliniu žaibu. AtsiskyrĊs
nuo Mg rankǐ tampa visiškai nevaldomas. Jis juda ~5-8 m/s greiþiu, nuolat keisdamas
savo trajektoriją. Kamuoliui, atsitrenkus Ƴ kokią nors kliǌtƳ, yra 40% tikimybơ, kad jis
sprogs, darydamas Max 00ŽT bei sulydydamas ar padegdamas toje vietoje esanþius
nedidelius objektus. Jei vis dơl to kamuolys nesprogsta, tuomet jis tiesiog išsikraus ir
pradings po Lelektros T.
Žaibǐ mana
[ Žiežirbos: 4 ]
| Mg; žaibas | 0-Lelektros t; išlydis | d20 žiežirbǐ |
Mg per 0-Lelektros t iššaukia du priešingo krǌvio debesis, iš kuriǐ Ƴ Mg trenkia žaibas. Dơl
to Mg patiria Max40ŽT be YŽ. Tokiu bǌdu jis maksimaliai gali atstatyti d20 žiežirbǐ. ŠƳ
kerą gali kerơti ir antrą kartą, taþiau tada atsiranda (00-Fi) % (bet ne mažesnơ kaip
0%) tikimybơ, kad Mg tiesiog bus nutrenktas. Kerint treþią kartą atsiranda (00-Fi)*2 %
tikimybơ, kad Mg perdegs ir t.t. Be baudǐ tą patƳ kerą kerơti galơs tik sekanþią parą.
Elektrinơ signalizacija
[ Žiežirbos: 5 ]
| Lelektros*0 m; zona Lelektros*0 m2/ Lelektros*2 vnt gijǐ | t; Lelektros
T | visus |

Mg iki Lelektros*0 m atstumu uždaros erdvơje, kurios Lelektros*0 m2, Mg sukuria Lelektros*2
nematomǐ žaibo gijǐ, kurios eina nuo vienos sienos iki kitos ir gali bǌti 0,2-2 m aukštyje
virš grindǐ. Bet koks kirtĊs liniją judantis objektas (išskyrus visai atsparias elektrai
bǌtybes) patiria Max (Lelektros*5) ŽT ir Mg pajunta lyg stygos skambtelơjimą. Už
papildomą  žiežirbą Mg gali padaryti, jog gija blyksteltǐ žydra spalva ir bǌtǐ matoma
aplinkiniams.
Papildomai panaudodamas 3 žiežirbas Mg gali gijos Max ŽT pakelti dvigubai.
Už papildomas 2 žiežirbas gijos gali iškreipti skrendanþiǐ strơliǐ (šaudymo AM-20,
šaunantysis tai pastebi tik po šǌvio), vabzdžiǐ skrydžio trajektoriją ir pan.
Odos metalizacija
[ Žiežirbos: 6 ]
| Lelektros m; metalo gabalas | t; Lelektros val. |  bǌtybơ |
Užkerima nuoga bǌtybơ turi laikyti -2 kg masơs metalo gabalą.
Iš Mg rankos Ƴ metalą per Lelektros m atstumą trenkia trumpas žaibas, kuris išgarina
metalą. Metalo garai nusơda ant metalą laikiusios bǌtybơs kǌno, suteikdami šiai
papildomą šarvuotumą (geležis duoda šarvuotumą Ša 5, ŽS 0; bronza – Ša 0, ŽS
0; varis, sidabras – Ša 5, ŽS 0). Vario ir sidabro danga didina tvermĊ elektros (AM5), sidabras - šviesos (AM-5) atakoms. Žaibas daro Max 0ŽT (YŽ-0). Metalo
sluoksnis netrukdo judơti, kvơpuoti. Ant jo dơvơti metaliniǐ šarvǐ negalima, nes ima
byrơti metalas. Nubyra po Lelektros val. arba nuo bet kokio magiško gydymo.
Pastaba: šiuo keru smarkiai padidinamas šarvuotumas Ša, taþiau metalo sluoksnis nuo
gero smǌgio žalos absorbuoja nedaug, dơl to ŽS nơra labai didelis.
Žaibo juosta
[ Žiežirbos: 6 ]
| Lelektros*0 m; ilgis Lelektros m/ atšakǐ Lelektros*2 |  t; išlydis | visus
|
Mg sơkmingai sukerơjus iš jo rankos išlekia geltona linija, kuri iki Lelektros*0 m atstumu
pagal Mg norą virsta Lelektros m ilgio žaibo juosta. Nuo juostos papildomai atsišakoja iki
Lelektros*2 plonesniǐ žaibo atšakǐ. Pataikymas juosta Ƴ objektą, sritƳ ar pakeliui esanþius
objektus – šaudymo kerais ataka.
Dơl atšakǐ AM+20. Juosta savo ilgio kelyje praeina visas kliǌtis: medžius, gyvǌnus,
žmones, išskyrus sienas ar vandenƳ. Taip pat yra 50% tikimybơ, kad pataikys Ƴ kitus,
esanþius per metrą nuo jos.
Jei Mg nori, už papildomas 4 žiežirbas juostos ilgis gali bǌti padidinamas Lelektros m arba
papildomai pridedama Lelektros*2 atšakǐ (AM+40).
Nuo sienǐ ir kitǐ masyviǐ kliǌþiǐ juosta gali rikošetuoti (bet bendras juostos ilgis lieka
kaip ir pradinis). Rikošetuoja kritimo kampu (-90) arba atgal Ƴ magą (9-00).
Pati juosta ir atšakos daro Max (Lelektros*30) ŽT, bet ne daugiau kaip Max 300ŽT.
Jei Mg nori, jis gali Max žalą sumažinti per pusĊ, taip sunaudodamas 2 žiežirbomis
mažiau. Taip pat papildomai panaudodamas 5 žiežirbas Mg gali juostos Max ŽT pakelti
dvigubai, taþiau bet kokiu atveju ne daugiau kaip Max 300 ŽT.
Padơjus Fi tvermei patiriama ¼ ŽT.
Žaibukai
[ Žiežirbos: 7 ]
| Mg, Lelektros*20 m; Lelektros žaibukǐ/t | Lelektros t; atstumas | visus |
Mg sukerơjus iš jo rankǐ pirštǐ išsiskiria žaibukai, judantys tiesiai tolyn nuo Mg ištiestǐ
rankǐ tokiu kampu, kokiu yra ištiestos Mg rankos. Juda iki Lelektros*20 m atstumu, greiþiu
apie 5-20 m/s. Už papildomas 2 žiežirbas greitis gali bǌti didinamas iki 30 m/s.
Žaibukai prietemoje švyti blyškia žydra spalva, o dienos šviesoje yra beveik nepastebimi
(ReB-60). Savo forma jie primena besiraizgantƳ 0,5-m diametro, besikeiþianþio dydžio
rezginƳ.
Šie žaibukai trykšta Lelektros t, kiekvieną t po Lelektros žaibukus. Papildomai panaudojus 5
žiežirbas žaibukǐ generavimo laiką galima prailginti Lelektrost arba padvigubinti žaibukǐ,
paleidžiamǐ per t, skaiþiǐ.
Taip pat Mg žaibukǐ generavimo laiką arba išleidžiamǐ žaibukǐ skaiþiǐ gali sumažinti
dvigubai, sutaupydamas 2 žiežirbas.
PataikĊ Ƴ kelyje esanþią kliǌtƳ, jie tiesiog išsikrauna, staiga ryškiai sušvytơdami
intensyviai žydra spalva. PataikĊ Ƴ gyvą bǌtybĊ, daro Max (Lelektros*0) ŽT. Pataikymui Ƴ
gyvą bǌtybĊ kiekvienam žaibukui tikrinama Mg kerǐ šaudymo ataka (AM+20 dơl žaibuko
dydžio). Už kiekvieną sekantƳ žaibuką, išleistą tą t Mg gauna AM priedą +0.
Elektrinis “lankas”
[ Žiežirbos: 7 ]
| Mg;  mm paviršiuje | t; Lelektros*5 t |  objektas |
Mg sukerơjus jo norimo piršto paviršiuje susidaro elektrinis lankas, kurio temperatǌra yra
iki 000 laipsniǐ karšþio. Tokiu pirštu Mg, braukdamas kitǐ daiktǐ paviršiumi gali lengvai
juos pjaustyti, deginti ar panašiai paveikti. Tuo metu paþio Mg elektros kerai iš viso
neveikia, o nuo paþio Mg gali pradơti sklisti svilơsiǐ kvapas bei jauþiama šiluma. Keras
trunka Lelektros*5 t. Per t Mg gali išdeginti piršto storio ir piršto gylio skylĊ metalinơje ar
medinơje plokštơje, suvirinti tokio pat dydžio metalinius daiktus ar pan. Uolienǐ, kurios
tokioje temperatǌroje nesilydo, neveiks. Temperatǌrai pakelti už kiekvieną 00q Mg
papildomai sunaudoja po  žiežirbą.
Tokiu pirštu Mg gali atakuoti gyvą bǌtybĊ, darydamas Max 80ŽT nuo dǌrio, YŽ+30.
Taþiau po tokios atakos “lanko” temperatǌra krenta per pusĊ, Max ŽT sumažơja per 20.
Elektrofiasko dơmơ
[ Žiežirbos: 8 ]
| Lelektros*0 m; zona Lelektros*0 m2 | t; Lelektros T | visus |
Mg iki Lelektros*0 m atstumu nuo savĊs sukuria Lelektros*0 m2 zoną, Ƴ kurią patekusiǐ
raumenis turinþiǐ bǌtybiǐ, nepadơjus jǐ Fi tvermei, raumenys yra paraližuojami. Jie
pradeda trǌkþioti ir juos ištinka kažkas panašaus Ƴ epilepsijos priepuolƳ. Jei bǌtybơ
stovơjo, ji automatiškai griǌna.
Toks priepuolis labai vargina patekusią Ƴ šią zoną bǌtybĊ ir kiekvieną t ji patiria Max
(Lelektros*5)ŽT nuovargiui. Tai reiškia, kad po kiekvienos tokios žalos, kuri nơra fizinơ ir
nemažina GT, bet skaiþiuojama kaip nuovargis, yra tikrinamas SvB-PŽ. Bandymui
nepavykus bǌtybơ praranda sąmonĊ, taþiau jos raumenys ir toliau nevalingai trǌkþioja.
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Fi tvermei padơjus bǌtybĊ ištinka 4 fiaskai – 4 judơjimo (jei neturi ginklo) arba 2 judơjimo
ir 2 ginklo (jei rankoje turi ginklą). Zonoje išmesti tai, ką laiko rankose, galima tik
pavykus SvB-30 ir VaB-30.
Elektrofiasko zona egzistuoja Lelektros T, taþiau Mg, papildomai panaudojĊs 4 žiežirbas,
gali laiką pratĊsti.
Neveikia bekǌniǐ nemirơliǐ, ameboidǐ, statulǐ, golemǐ bei kitǐ raumenǐ neturinþiǐ
bǌtybiǐ.
Jei Ƴ šią zoną papuola zombis ar kitas raumenis turintis nemirơlis, jo raumenys taip pat
yra veikiami, taþiau jie sąmonơs nepraranda, o tiktai negali judơti.
Kreþiantis debesis
[ Žiežirbos: 9 ]
| Lelektros*0 m; zona Lelektros*0 m2 | 0-Lelektros t; Lelektros T | visus |
Mg sukerơjus per 0-Lelektrost, iki Lelektros*0 m atstumu nuo Mg, susidaro nematomas
Lelektros*0 m2 dydžio elektringas debesis. Ʋ šƳ debesƳ patekus ant žemơs stovinþiai
bǌtybei, per šios nervus ir raumenis Ƴ žemĊ nuteka didelis elektros krǌvis.
Fi tvermei nepadơjus bǌtybơ patiria Max (Lelektros*20)ŽT/t.
Fi tvermei apsaugojus bǌtybơ patirs tik ¼ ŽT/t.
Po patirtos žalos taip pat tikrinamas SvB-PŽ ar “nukrơsta” bǌtybơ judơs kitą t.
Debesis išsilaiko iki Lelektros T. Papildomai sunaudojus 6 žiežirbas debesies gyvavimo
trukmĊ galima papildomai pratĊsti Lelektros T. Taip pat už papildomas 4 žiežirbas galima
padvigubinti atstumą, už kurio bus sukerơtas debesis ar plotą, kuriame jis susidarys.
Max ŽT galima sumažinti dvigubai, taip sutaupant 2 žiežirbas.
DebesƳ galima pamatyti naudojant Kerǐ paiešką. DebesƳ taip pat gali pastebơti Mg,
mokantys elektros kerǐ - tikimybơ lygi Lelektros*0. DebesƳ aptiks ir mǌvintys aleksandrito
žiedą ir priartơjĊ per 5 m - akmuo ima ryškiai raudonai švytơti.
Už papildomas 4 žiežirbas debesis gali judơti Lelektros m/s greiþiu. GreitƳ didinant
papildomai sunaudojama po 2 žiežirbas už Lelektros m/s.

Virpesiai
Virpesiǐ kerai yra priskiriami Oro kerǐ grupei, taþiau daugelis Virpesiǐ kerǐ yra
išmokstama tik Mg pasirinkus ir toliau besispecializuojant Aeromantijos srityje. Baziniǐ
šios grupơs kerǐ Mg neturi.
Pilvakalbystơ
[ Žiežirbos:  ]
| Lvirpesiǐ*5 m; zona Lvirpesiǐ*5 m2 | t; Lvirpesiǐ T | objektas |
Magas gali kalbơti taip, kad jo balsas sklistǐ iš pasirinkto daikto – statulos, gyvǌno,
tamsaus kampo ir pan., esanþio iki Lvirpesiǐ*5 m. Jei norima, kad balsas sklistǐ iš toliau
esanþio daikto, tam atstumui padidinti sunaudojama papildomai po  žiežirbą.
Tylos dơmơ
[ Žiežirbos: 2 ]
| Lvirpesiǐ*0 m; zona Lvirpesiǐ*0 m2 | t; Lvirpesiǐ T | visus |
Apie norimą tašką, esantƳ iki Lvirpesiǐ*0 m, susidaro Lvirpesiǐ*0 m2 zona, kurioje nesklinda
jokie garsai. Labai praverþia sơlinant ir trukdant kerơti. Papildomai panaudojus 
žiežirbą galima atakuoti bǌtybĊ. Nepadơjus Fi tvermei dơmơ atsiras apie bǌtybĊ ir judơs
kartu su ja. Bǌtybơ nebekels jokio triukšmo judơdama, nebeskleis garsǐ, nekalbơs,
negalơs kerơti. Fi tvermei padơjus dơmơ atsiras, taþiau ji liks vienoje vietoje, iš jos bus
galima išeiti. Apakina šikšnosparnius ir kitus gyvius su ultragarsine rega. Tylos dơmơ
išsilaiko Lvirpesiǐ T.
Virpesiai
[ Žiežirbos: 3 ]
| Lvirpesiǐ*0 m; zona Lvirpesiǐ*0 m2 | t; Lvirpesiǐ t | visus |
Mg Lvirpesiǐ*0 m2 zonoje, esanþioje iki Lvirpesiǐ*0 m atstumu nuo Mg, sukelia virpesius
bei garsą, kuris gali atrodyti kaip iš dangaus ar visǐ pusiǐ sklindantis balsas (gali
atrodyti dievo ar velnio balsas, nuskambơjĊs bǌgno dǌžis ir pan.). Jei Mg bando išgauti
bent paprasþiausią melodiją (bǌgno mušimas, trimito pǌtimas ar pan.), tam jam, norimai
melodijai išgauti, turi pavykti MeB. Jei bandoma sugroti kokią nors melodiją, tam jau
reikia muzikiniǐ sugebơjimǐ bei sơkmingo muzikinio veiksmo. Sugroti gerai žinomą ar
specialiai išmoktą melodiją, bet neturint jokiǐ muzikiniǐ sugebơjimǐ, tam papildomai yra
sunaudojama  žiežirba.
Papildomai panaudojus 2 žiežirbas sklindantis garsas pasidaro toks stiprus, jog visiems
girdintiems daro Max (Lvirpesiǐ*5) ŽT, Lvirpesiǐ t blokuodamas jǐ klausą ir bent t
sukeldamas šoką. Šokas praeis pavykus PrB-PŽ. YŽ bus tik jei metant ŽT d00 bus 00.
Atstumą, zoną ar trukmĊ galima padidinti dvigubai, papildomai panaudojant 2 žiežirbas.
Kontuzija
[ Žiežirbos: 8 ]
| Lvirpesiǐ*0 m; zona Lvirpesiǐ m | t; smǌgis | visus |
Mg sukerơjus, norimame taške iki Lvirpesiǐ*0 m atstumu nuo Mg susidaro sferinơ
sprogimo banga, veikianti visas bǌtybes, esanþias Lvirpesiǐ m nuo epicentro.
Fi tvermei nepadơjus bǌtybơ, esanti sprogimo epicentre, patiria Max (Lvirpesiǐ*30)ŽT nuo
smǌgio. Visos bǌtybơs, esanþios per metrą (šalutiniame šešiakampyje) taip pat patiria
pilną žalą. Tolimesniuose prie šios zonos prisilieþianþiuose šešiakampiuose esanþios
bǌtybơs (esanþios dar už m) patirs ½ Max ŽT, dar tolimesniuose (esanþios dar už 2m)
– patirs ¼ Max ŽT.
Fi tvermei apsaugojus bǌtybơ patirs tik ¼ galimos Max ŽT.
Jei Mg nori, jis gali Max žalą sumažinti per pusĊ, taip sutaupydamas 3 žiežirbas. Taip
pat papildomai panaudodamas 5 žiežirbas Mg gali Max ŽT padidinti dvigubai, bet ne
daugiau kaip 300ŽT.

Ugnies kerai (Piromantija)
Tai kerǐ grupơ, susijusi ugnies elementu, jo sukǌrimu ir valdymu. Kerơtojai, kurie
užsiima šiais kerais, yra vadinami piromantais.
Žiebtuvơlis

[ Žiežirbos:  ]
| palietus; objektas | t; degimas |  objektas |
Mg paliestas degus daiktas užsidega savaiminiu degimu. Šis keras neveikia daiktǐ,
kurie normaliomis sąlygomis negali bǌti padegami.
Efektui kaip nuo uždegto degtuko ar balanos pasiekti Mg sunaudoja  žiežirbą (padega
lengvai užsiliepsnojanþius daiktus - pintƳ, pypkĊ, sausą žolĊ, sausą popieriǐ, sausą
ploną medienos pagaliuką, minkštą audeklo skiautĊ).
Efektui kaip nuo uždegto deglo pasiekti Mg sunaudoja 2 žiežirbas (padega odą, grubǐ
audeklą, drabužius, kailƳ).
Efektui kaip nuo deganþio magnio ar fosforo pasiekti Mg sunaudoja 4 žiežirbas (padega
anglƳ, didelius medienos gabalus).
Norint uždegti priešininko drabužius Mg turi paliesti priešininką - tam turi pavykti ataka
be ginklo. Toliau tikrinama priešininko Fi tvermơ.
Priešininko Fi tvermei nepadơjus jo drabužiai yra padegami. Drabužiai gali degti iki
Lugnies t, darydami Max 30 ŽT/t. Kiekvieną t yra tikrinama Fi tvermơ. Kai tik Fi tvermơ
užblokuos Fi ataką, ugnis užges. Taip pat padegtas asmuo gali užgesinti drabužius
vandeniu, storu apsiaustu ar pasivoliojĊs ant žemơs.
Fi tvermei padơjus jo drabužiai ir daiktai nơra padegami.
Ugnies valdymas (degimo trukmơ, intensyvumas ir pan.) gali bǌti atliekamas tik kitǐ kerǐ
pagalba.
Šaltukas
[ Žiežirbos:  ]
| palietus; zona Lugnies*2 m2 | t; Lugnies T | Lugnies*0 kg |
Paliesto nedidelio vandens paviršiaus temperatǌra nukrinta ir susidaro laibai plonas
ledukas. Viena sunaudota žiežirba leduku aptraukia iki Lugnies*2 m2 vandens paviršiaus
plotą. Norint užšaldyti didesnƳ paviršiǐ, sunaudojama atitinkamai daugiau žiežirbǐ.
SusidarĊs ledas išlaiko apie Lugnies*0 kg. Už kiekvienus papildomus Lugnies*0 kg,
kuriuos gali atlaikyti susidarĊs ledas, Mg sunaudoja po papildomą  žiežirbą.
Ugnies sukǌrimas

[ Žiežirbos: 2 ]
| Lugnies*0 m; zona Lugnies m2 | t; Lugnies T | ugnis |
Mg atstumu iki Lugnies*0 m gali sukurti nereikalaujanþią degalǐ magišką ugnƳ Lugnies m2
plote arba ore atitinkamo dydžio ugnies sferą, kuri kris žemyn. Tai yra tikra ugnis, galinti
uždegti Ƴ ją papuolusius degius daiktus. Negali bǌti sukurta uolienoje, prieše ir pan.
Magiška ugnis dega Lugnies t, taþiau nuo jos užsidegĊ objektai degs tol, kol sudegs ar
nebus užgesinti.
Mg tokią ugnƳ gali sukurti toje vietoje, kur stovi priešininkas. Jei taip siekiama padegti ir
priešininko drabužius bei daiktus, Mg sunaudoja papildomai  žiežirbą. Toliau yra
tikrinama priešininko Fi tvermơ.
Fi tvermei padơjus jo drabužiai ir daiktai nơra padegami, ŽT jis nepatiria. Taþiau jei jis
plote, kuriame dega ugnis, išbǌna ilgiau nei t, toliau jam yra skaiþiuojama žala kaip už
vaikšþiojimą (Max 20ŽT/t) ar stovơjimą ugnyje (Max 30ŽT/t) (žr. Ugnies žala; psl. 49).
Fi tvermei nepadơjus jo drabužiai ir daiktai yra padegami (žr. Žiebtuvơlis).
Mg papildomai panaudojus 2 žiežirbas ugnies plotas gali bǌti padidintas. Papildomai
panaudojus  žiežirbą degimo trukmơ gali bǌti pratĊsta.
Ugnies formavimas

[ Žiežirbos: 3 ]
| Lugnies*0 m; zona Lugnies m2/ greitis Lugnies m/s | t/ konc; Lugnies
T | liepsna |
Šis keras leidžia Mg atstumu iki Lugnies*0 m valdyti bet kurios liepsnos formą Lugnies m2
plote. Natǌrali ugnis nejudơs Ƴ tą vietą, kurioje ji negali degti. Magiška ugnis gali degti
nenaudodama degalǐ ir judơti Ƴ bet kurią vietą, Ƴgauti norimą formą (kuri Mg yra
pažƳstama). Ugnies kiekis dơl to nemažơja.
Kiekvienas ugnies liepsnos formos pakeitimas reikalauja iš Mg t koncentracijos, o
judanti ugnis reikalauja pastovios koncentracijos. Ją nutraukus ugnis sustoja ir Ƴgauna
natǌralią formą. Ugnies judơjimo greitis iki Lugnies m/s. Už papildomą  žiežirbą judơjimo
greitis gali bǌti didinamas per Lugnies m/s.
Mg po Lugnies t reikia papildomai panaudoti  žiežirbą tolimesniam ugnies formos
palaikymui.
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Ugnies užgesinimas

[ Žiežirbos: 3 ]
| Lugnies*0 m; zona Lugnies m2 | t; visam | ugnis |
Mg atstumu iki Lugnies*0 m gali užgesinti ugnƳ Lugnies m2 plote. Veikia paprastą ir magišką
ugnƳ, bet ne lydytą plieną, lavą ir pan.
Mg papildomai panaudodamas 2 žiežirbas šƳ plotą gali padidinti.
Mg papildomai panaudodamas 2 žiežirbas gali padidinti atstumą.
Jei Mg bando užgesinti kito Mg sukurtą ugnƳ, tuomet yra atliekama PrR. Laimi rungtƳ
laimơjĊs Mg. Toks bandymas konkreþiai ugniai atliekamas tik vieną kartą.
Tvermơ ugniai

[ Žiežirbos: 4 ]
| palietus; bǌtybơ | t; Lugnies T |  bǌtybơ |
Mg ar jo užkerơta bǌtybơ, bǌtybơs turimi daiktai ar konkretus daiktas tampa atsparǌs
karšþiui ir ugnies poveikiui (Fi tvermơ +50). Mg papildomai panaudojus  žiežirbą
tvermơ gali bǌti padidinama +20 verte. Poveikis trunka Lugnies T. Už papildomas 2
žiežirbas kero veikimo laikas gali bǌti pratĊsiamas.
Tvermơ šalþiui
[ Žiežirbos: 4 ]
| palietus; bǌtybơ | t; Lugnies T |  bǌtybơ |
Mg ar jo užkerơta bǌtybơ, bǌtybơs turimi daiktai ar daiktas tampa atsparǌs šalþiui ir jo
poveikiui (Fi tvermơ +50). Mg papildomai panaudojus  žiežirbą tvermơ gali bǌti
padidinama +20 verte. Poveikis trunka Lugnies T. Už papildomas 2 žiežirbas kero veikimo
laikas gali bǌti pratĊsiamas.
Ugninơs þiurkšlơs
[ Žiežirbos: 4 ]
| Mg; ilgis Lugnies m | t;  ataka | visus |
Iš pirmyn ištiestǐ Mg rankǐ 20° kampu (dviejǐ, šalia esanþiǐ, ir dviejǐ už pastarǐjǐ
esanþiǐ šešiakampiǐ plote) vơduokle per t ištrykšta iki Lugnies m ilgio magiškos ugnies
ugninơs þiurkšlơs.
Pataikymą Mg tikrina pagal šaudymo kerais ƳgǌdƳ, AM+30. Priešininko gynybą sudaro
išsisukimas arba gynyba skydu. Jei gynyba skydu buvo sơkminga, galima tikrinti žalą,
kurią patyrơ skydas.
ýiurkšlơms pataikius tikrinama bǌtybơs Fi tvermơ.
Fi tvermei nepadơjus, bǌtybơ pirmą t patiria Max (20+Lugnies*0) ŽT. Ugnis padega
drabužius, kelionmaišius, medinƳ skydą ir pan. Drabužiai degs darydami Max 30 ŽT/t.
Kiekvieną t yra tikrinama Fi tvermơ. Kai tik Fi tvermơ užblokuos Fi ataką, ugnis užges.
Taip pat padegtas asmuo gali užgesinti drabužius vandeniu, storu apsiaustu ar
pasivoliojĊs ant žemơs. Kitus veiksmus, nekreipdamas dơmesio Ƴ ugnƳ, atlikti galơs tik
pavykus jo VaB-2*PŽ.
Fi tvermei padơjus bǌtybơ patiria tik Max 30ŽT (be YŽ) ir jos drabužiai nơra padegami
(gal šiek tiek pasvyla plaukeliai ar pan., bet ne daugiau).
Nuo ugnies þiurkšliǐ apsaugo Kevalas.
Mg papildomai panaudodamas 3 žiežirbas þiurkšliǐ ilgƳ (bet ne plotƳ) gali padvigubinti.
Dar papildomai panaudodamas po 2 žiežirbas kiekvieną t jis gali þiurkšliǐ tryškimą
palaikyti neribotą laiką (visos sąnaudos sumuojasi).
Ugnies grandinơlơ
[ Žiežirbos: 4 ]
| Lugnies*0 m; ilgis Lugnies*5 m | t; Lugnies T | paviršius |
Mg sukerơjus atstumu iki Lugnies*0 m nuo jo, ant bet kokio paviršiaus, užsidega iki
Lugnies*5 m magiškǐ ugneliǐ grandinơlơ. Ugnelơs gali judơti, susiburti Ƴ vieną, išsisklaidyti.
Tai bǌtǐ tarsi Mg sukurtos Žaltvykslơs variantas.
Kaitinimas
[ Žiežirbos: 4 ]
| Lugnies m; tǌris Lugnies*200 cm3 | 0-Lugnies t; Lugnies*5 t/ aušimas |
 objektas |
Mg iki Lugnies m atstumu per 0-Lugnies t pakelia iki Lugnies*200 cm3 tǌrio objekto
temperatǌrą iki Lugnies*50q. Mg už kiekvienus papildomus temperatǌros Lugnies*50q
sunaudojamos papildomos 2 žiežirbos. Mažinti temperatǌros šis keras neleidžia.
Jei kaitinamas didesnis objektas, tuomet jo temperatǌra didơs tiek kartǐ lơþiau, kiek
kartǐ didesnis yra kaitinamas objektas. Už papildomas 2 žiežirbas kaitinamas tǌris gali
bǌti padidintas per Lugnies*200 cm3, jei norima, kad jis kaistǐ normaliu greiþiu.
Kerơdamas kerơtojas visą laiką, kol bus pasiekta jo norima temperatǌra, turi bǌti
nuolatinơje koncentracijoje. Priešingu atveju daiktas dơl aplinkos poveikio pradơs
normaliai aušti.
Kerơtojui papildomai panaudojus 3 žiežirbas kaitinamas kǌnas Ƴ aplinką šilumos gali
neatiduoti.
Jei kaitinamas objektas pasiekia kritinĊ užsiliepsnojimo temperatǌrą, tuomet jis tuojau
pat užsidega.
Kaitinimu paveiktas Mg turimas ginklas (pvz.: 2 kg kardo tǌris yra apie 300 cm3), jei Mg
turi pakankamą tvermĊ karšþiui, gali daryti +5 ŽT už kiekvienus 00q. Taþiau ginklą
perkaitinus (pasiekus pusĊ lydymosi temperatǌros) šis gali tiesiog lǌžti nuo bet kokio
smǌgio (50% tikimybơ). Toliau ši tikimybơ didơja per 0% už kiekvienus 50q.
Bandant pakelti gyvos bǌtybơs kǌno temperatǌrą, pirmiausia reikia nugalơti šios bǌtybơs
Fi tvermĊ (kaitinimo ataka prieš Fi tvermĊ). Bǌtybơs atsparumas karšþiui šiuo atveju
sumuojasi su tverme. Tokiu bǌdu negalima atskirai kaitinti atskiros objekto dalies – tik
piršto ar akies – šiuo atveju didinama bus visos bǌtybơs temperatǌra. Atskirai šiuo keru
galima veikti tik bǌtybơs plaukus, drabužius, daiktus ir pan.
Pvz. apie 60 cm ǌgio ir 60 kg masơs humanoidas yra apie 200 cm3 tǌrio. Kerơjimo
lygiui esant 3 (Ƴgǌdis 30) už 4 žiežirbas temperatǌra gali bǌti pakeliama iki 50q objektui,
kurio tǌris yra 600 cm3 dydžio. Kadangi tǌris yra didesnis, tai 200 cm3 tǌrio humanoido
temperatǌra bus pakeliama tik per 75q. Tokia bǌtybơ, aišku, praras sąmonĊ
automatiškai. Jei papildomai panaudojamos 2 žiežirbos ir kaitinamas tǌris padidinamas
per 600 cm3, tuomet bǌtybơs temperatǌra iš karto bus pakeliama iki 50q. Jei norima,
kad atakuota bǌtybơ sudegtǐ iš karto, tuomet jos temperatǌrą reikia iš karto užkelti bent
iki 600q bei kerą skirti 200 cm3 tǌriui. Tokiu bǌdu, kerơtojas veikiamam 200 cm3 tǌriui

iš karto panaudoja 6 žiežirbas. GalutinĊ pasiekiamą temperatǌrą reikia padidinti 4
kartus, taip viso sunaudojant 6*4=24 žiežirbas humanoido dydžio bǌtybei visai iš karto
padegti.
Medžiaga

Lydymosi temp.
qC apie
Aliuminis
660
Alavas
250
Auksas
050
Cinkas
400
Geležis
500
Magnis
650
Platina
750
Plienas
300
Humanoidas praranda sąmonĊ
Popierius užsiliepsnoja
Medis užsiliepsnoja, mơsa iškepa

Medžiaga
Sidabras
Stiklas
Švinas
Varis
Žalvaris
Gyvsidabris
Vanduo
Volframas
apie 50q
apie 230q
apie 300q

Lydymosi temp.
qC apie
950
50-600
300
00
900
-40
0
340

Šaldymas
[ Žiežirbos: 4 ]
| Lugnies m; tǌris Lugnies*00 cm3 | 0-Lugnies t; Lugnies*5 t/ aušimas |
 objektas |
Tai kerui Kaitinimas priešingas keras.
Mg iki Lugnies m atstumu per 0-Lugnies t sumažina iki Lugnies*200 cm3 tǌrio objekto
temperatǌrą per Lugnies*50q. Mg už kiekvienus papildomus temperatǌros Lugnies*50q
sunaudojamos papildomos 2 žiežirbos. Didinti temperatǌros šis keras neleidžia.
Jei šaldomas didesnis objektas, tuomet jo temperatǌra mažơs tiek kartǐ lơþiau, kiek
kartǐ didesnis yra šaldomas objektas. Už papildomas 2 žiežirbas šaldomas tǌris gali bǌti
padidintas per Lugnies*200 cm3, jei norima, kad jis šaltǐ normaliu greiþiu.
Šaldymu paveiktas Mg turimas ginklas, jei Mg turi pakankamą tvermĊ šalþiui, gali daryti
+5ŽT už kiekvienus 25q. Taþiau per daug atšaldytas (iki minus ¼ lydymosi
temperatǌros, bet ne mažiau kaip -273q arba iki -50q) ginklas gali tiesiog lǌžti (50%
tikimybơ; ši tikimybơ didơja per 0% už kiekvienus 25q). Tas pats galioja ir kitiems
trapesniems objektams.
Kerơdamas Mg visą laiką, kol bus pasiekta jo norima temperatǌra, turi bǌti nuolatinơje
koncentracijoje. Priešingu atveju daiktas dơl aplinkos poveikio pradơs normaliai šilti.
Ugnies mana
[ Žiežirbos: 4 ]
| Mg; Ƴžengti | 0-Lugnies t; ugnis | d20 žiežirbǐ |
SukerơjĊs Mg turi Ƴžengti Ƴ natǌralią ugnƳ. Dơl to jis patiria Max40ŽT be YŽ. Tokiu bǌdu
jis maksimaliai gali atstatyti d20 žiežirbǐ. Gali kerơti šƳ kerą ir antrą kartą, taþiau tada
atsiranda 00-Fi% (bet ne mažesnơ kaip 0%) tikimybơ, kad magas tiesiog sudegs.
Kerơdamas treþią kartą atsiranda (00-Fi)*2 % tikimybơ, kad magas sudegs ir t.t. Be
baudǐ tą patƳ kerą kerơti galơs tik sekanþią parą.
Ugnies pơdsakai
[ Žiežirbos: 5 ]
| Mg; iš paskos | t/ Lugnies*0 t; Lugnies T | paviršius |
SukerơjĊs Mg, bơgdamas Lugnies*0 t laikotarpyje paskui save palieka ugninius
pơdsakus, kurie, jei yra degalǐ, toliau dega savaime. Jei pơdsakai paliekami ant
nedegaus paviršiaus, tuomet ugnis degs Lugnies T. Papildomai panaudodamas
papildomas 2 žiežirbas Mg pơdsakǐ degimo trukmĊ gali pratĊsti per Lugnies T (jei ji dega
ant nedegaus paviršiaus).
Šalþio sprogimas
[ Žiežirbos: 5 ]
| Mg/ Lugnies*0 m; atstumas Lugnies*3 m | t; Lugnies t | visus |
SukerơjĊs Mg tampa sprogstanþios ir Ƴ visas puses sklindanþios šalþio bangos centru.
Banga visoms iki Lugnies*3 m atstumu esanþioms bǌtybơms, kurioms nepadeda Fi tvermơ
nuo šalþio, daro Max (Lugnies*20) ŽT. Šalþio efektas skaiþiuojamas tik Lugnies t laikotarpyje.
Jei bǌtybơ yra su lengvais drabužiais, tuomet ŽT skaiþiuojama jau pirmą t, jei su
storesniais rudeniniais – tik antrą, o jei su žieminiais – tik treþią t. Metaliniai šarvai, jei jie
neturi jokio audeklinio pamušalo, nuo šalþio neapsaugo.
Zonoje esantys skysþiai visiškai užšąla, ant esanþio vandens užsideda ~2 cm ledo
sluoksnis. Buteliukai su gơralais suskeldơja (Mg turimi skysþiai neužšąla).
Fi tvermei padơjus bǌtybơ patiria tik ¼ Max ŽT.
Mg papildomai panaudojus 3 žiežirbas zona gali bǌti padidinta.
Mg papildomai panaudojus 3 žiežirbas maksimali šalþio žala gali bǌti padidinta iki Max
(Lugnies*40) ŽT, bet ne daugiau kaip Max 300 ŽT. Atitinkamai didơja visi šalþio poveikio
efektai. Mg, sutaupydamas  žiežirbą, Max ŽT gali sumažinti dvigubai.
Už papildomai sunaudotas 2 žiežirbas šalþio banga gali sklisti ne nu mg, bet nuo jo
nurodyto fiksuoto objekto, kuris negali bǌti kita gyva bǌtybơ. Jei nurodomas objektas
juda, tuomet yra sunaudojama dar papildomai  žiežirba.
Ugnies sprogimas
[ Žiežirbos: 5 ]
| Lugnies*0 m; atstumas Lugnies*3 m | t; sprogimas | visus |
Mg užkerơtas iki Lugnies*0 m atstumu esantis laužas staiga tvoksteli karšþiu, ugnimi ir
sprogsta, Ƴ visas puses išsvaidydamas nuodơgulius. Aplinkinơje iki Lugnies m zonoje
buvusios bǌtybơs, nepadơjus jǐ Fi tvermei, patiria Max (Lugnies*30)ŽT, bet ne daugiau
kaip Max 300ŽT. Užsidega degǌs daiktai, rǌbai.
Fi tvermei padơjus bǌtybơ patiria ¼ ŽT.
Visos kitos bǌtybơs, buvusios toliau nei Lugnies m nuo ugnies tumulo ir nepadơjus jǐ Fi
tvermei, patiria ½ ŽT. Jǐ Fi tvermei padơjus, šios bǌtybơs žalos nepatiria.
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Mg panaudojus papildomai 3 žiežirbas maksimali sprogimo žala gali bǌti padidinta,
taþiau bet negali bǌti didesnơ kaip Max 300ŽT. Mg gali sutaupydamas  žiežirbą
sumažinti sprogimo žalą dvigubai.
Už papildomas 2 žiežirbas atstumas gali bǌti padidintas per Lugnies*0 m.
Ugnies kamuolys
[ Žiežirbos: 6 ]
| Mg/ Lugnies*5 m; tumulas Lugnies*½ m/ atstumas Lugnies*20 m | t;
trajektorija | taikinys |
Iš Mg rankos Ƴ taikinƳ apie 30 m/s greiþiu išlekia apie 0 cm diametro ugninis kamuolys.
Kamuolys, pataikĊs Ƴ objektą (sơkminga Mg šaudymo kerais ataka, dơl kamuolio dydžio
AM+20) ar pakeliui pasitaikiusią kliǌtƳ, sprogsta, sudarydamas apie Lugnies*½ m diametro
ugnies tumulą (sferą).
Visiems, papuolusiems Ƴ šią zoną bei nepadơjus jǐ Fi tvermei, sprogimas daro Max
(Lugnies*30)ŽT, bet ne daugiau kaip Max 300 ŽT.
Nuo sprogimo akimirksniu užsidega degǌs daiktai (drabužiai, mediena, oda ir pan.),
apsilydo švinas ir alavas.
Sơkmingai ginantis skydu šis žalą sumažina skydo saugos lygiu. Žiǌr. Gynyba skydu
nuo ugnies ir kerǐ; psl. 39.
Fi tvermei padơjus bǌtybơ patiria ½ ŽT.
Visos bǌtybơs, buvusios per m nuo ugnies tumulo ir nepadơjus jǐ Fi tvermei, patiria ½
ŽT. Jǐ Fi tvermei padơjus, žalos jos nepatiria.
Mg panaudojĊs papildomą 2 žiežirbas kamuolƳ gali susprogdinti norimame skrydžio
trajektorijos taške. Tam turi pavykti PrB. PrB nepavykus kamuolys sprogs Ƴ ką nors
atsitrenkĊs ar nulơkĊs Lugnies*20 m atstumą.
Mg panaudojus papildomai 3 žiežirbas jis gali padidinti ugnies kamuolio dydƳ (iki 30 cm
diametro) ir taip padvigubinti maksimalią sprogimo žalą (bet negali bǌti daugiau kaip
Max 300 ŽT). Mg gali sutaupydamas  žiežirbą sumažinti ugnies kamuolio dydƳ (iki 5 cm
diametro) maksimalią sprogimo žalą sumažindamas dvigubai.
KamuolƳ galima numušti paprasta strơle ar Mago strơle (šaudymo AM-50). Taþiau jei Mg
šǌvio metu papildomai panaudojĊs 2 žiežirbas kamuolio skridimo greitƳ padidina +20
m/s, tuomet šaudymo Ƴ kamuolƳ AM-70.
Mg papildomai panaudojĊs  žiežirbą kamuolƳ gali sukurti iki Lugnies*5 m atstumu nuo
savĊs.
Ugnies uodega
[ Žiežirbos: 6 ]
| Mg; iš paskos/ plotis Lugnies/2m | t/ Lugnies*0 t; Lugnies T |
paviršius |
SukerơjĊs Mg, bơgdamas Lugnies*0 t laikotarpyje paskui save palieka vientisą ugninĊ
juostą. Ugnis padega degius objektus ir toliau dega savaime. Jei ugnis dega ant
nedegaus paviršiaus, tuomet išsilaikys iki Lugnies T. Deganþios uodegos plotis Lugnies/2 m.
Papildomai panaudojĊs 2 žiežirbas Mg ugnies degimo trukmĊ gali pratĊsti per Lugnies T.
Šalþio zona
[ Žiežirbos: 6 ]
| Lugnies*0 m; zona Lugnies*0 m2 | 0-Lugnies t; Lugnies T | visus |
Mg atstumu iki Lugnies*0 m sukuria Lugnies*0 m2 šalþio zoną, kurioje per 0-Lugnies t (bet
ne mažiau kaip per t) staigiai krenta temperatǌra.
Bǌtybơs, kuriǐ neapsaugo Fi tvermơ, patiria Max (Lugnies*20)ŽT/t nuo šalþio, bet ne
daugiau Max 300 ŽT.
Jei bǌtybơ yra su lengvais drabužiais, tuomet ŽT skaiþiuojama jau pirmą t, jei su
storesniais rudeniniais – tik antrą, o jei su žieminiais – tik treþią t. Metaliniai šarvai, jei jie
neturi jokio audeklinio pamušalo, nuo šalþio neapsaugo.
Nuo tokio šalþio tiesiog susproginơja talpos su bet kokiais skysþiais, ant vandens
paviršiaus užsideda iki 5 cm ledo sluoksnis.
Fi tvermei padơjus bǌtybơs patiria tik /3 ŽT.
Atakuojant ugnies bǌtybes (raudonąjƳ drakoną, ugnies salamandrą ir pan.) poveikis joms
dvigubas. Šalþio bǌtybiǐ neveikia.
Mg papildomai panaudojus 3 žiežirbas zona gali bǌti padidinta per Lugnies*0 m2.
Mg papildomai panaudojus 3 žiežirbas maksimali šalþio žala gali bǌti padidinta, bet ne
daugiau kaip Max 300 ŽT. Atitinkamai dvigubơja visi šalþio poveikio efektai. Mg,
sutaupydamas 2 žiežirbas, Max ŽT gali sumažinti dvigubai.
Šalþio luobas
[ Žiežirbos: 6 ]
| Mg; luobas Lugnies cm | t; Lugnies T |  bǌtybơ |
Mg ar jo užkerơtą bǌtybĊ apsupa iki Lugnies cm storio šalþio luobas. Bǌtybơs tvermơ
šalþiui padidơja +00. Magą ar užkerơtą bǌtybĊ kirstyniǐ ginklais atakuojantys patiria
Max (Lugnies*0)ŽT. Yra 0% tikimybơ, kad ginklas, kuriuo buvo atakuota, subyrơs nuo
šalþio. Maksimali Mg ginklo žala padidơja +0ŽT nuo šalþio.
Mg papildomai panaudodamas 3 žiežirbas kero veikimo laiką gali pratĊsti.
Karšþio luobas
[ Žiežirbos: 6 ]
| Mg; luobas Lugnies cm | t; Lugnies T |  bǌtybơ |
Mg ar jo užkerơtą bǌtybĊ apsupa iki Lugnies cm storio karšþio luobas. Bǌtybơs tvermơ
karšþiui padidơja +00. Magą ar užkerơtą bǌtybĊ kirstyniǐ ginklais atakuojantys patiria
Max (Lugnies*0)ŽT. Yra 20% tikimybơ, kad ginklas taip Ƴkais, kad priešininkas jo
nenulaikys rankose (išmes jei nepavyks VaB-50). Maksimali Mg ginklo žala padidơja
+0 ŽT nuo karšþio.
Mg papildomai panaudodamas 3 žiežirbas kero veikimo laiką gali pratĊsti.
Pelenǐ linija
[ Žiežirbos: 7 ]
| Mg; ilgis Lugnies*3 m/ plotis Lugnies m/ aukštis Lugnies*3 m | t; 0Lugnies t/ Lugnies T | organika |
Ties Mg pirštu nubrơžta menama linija atsiranda iki Lugnies*3 m ilgio, Lugnies m ploþio ir
Lugnies*3 m aukšþio nematomas barjeras. Pro jƳ praeinanþios bǌtybơs nieko nepajunta.
Toliau tikrinama kiekvienos pro barjerą praơjusios bǌtybơs Fi tvermơ.

Fi tvermei nepadơjus po 0-Lugnies t (bet ne mažiau kaip per t) visi bǌtybơs turimi
negyvos organikos daiktai - ieþiǐ ir kirviǐ kotai, virvơs, mediniai skydai, drabužiai,
metaliniǐ šarvǐ pamušalai, odinơs detalơs, maistas ir panašǌs objektai be liepsnos ir
karšþio virsta pelenais. Vežime, balnamaišyje ar nešulinio gyvulio krovinyje esantys
daiktai suyra garantuotai (Fi tvermơ þia netikrinama). Linija neveikia ant gyvǐ bǌtybiǐ
esanþiǐ ragǐ, vilnos, plaukǐ, taip pat gyvybingǐ kiaušiniǐ, vaisiǐ, sơklǐ, stiebagumbiǐ ir
panašiǐ objektǐ. Linija suardo organinius golemus ir gyvąsias statulas, kǌninius
nemirơlius (neveikia skendalǐ, penengelenǐ, bǌtybơje esanþiǐ mơkliǐ,). Linija itin stipriai
veikia sausus nemirơlius (skeletus, mumijas, mauzolius, žužu zombius) – tikrinant
tvermĊ AM+40, priešingu atveju jie patiria Max(Lugnies*30)ŽT.
Fi tvermei padơjus bǌtybơs turimi (esantys ant kǌno) daiktai nesuyra. Taþiau vežime,
balnamaišyje ar nešulinio gyvulio krovinyje esantys daiktai suyra garantuotai.
Mg už papildomas 4 žiežirbas gali sukurti pelenǐ liniją veikianþią ir ant gyvǐ bǌtybiǐ
esanþią vilną, ragus, plaukus. Gyvybingǐ kiaušiniǐ, vaisiǐ, sơklǐ, stiebagumbiǐ neveiks
jokiu bǌdu.
Sukurta pelenǐ linija išsilaiko Lugnies T, vơliau pranyksta. PratĊsti per Lugnies T galima
sunaudojus 3 žiežirbas.
Ugninis “lankas”
[ Žiežirbos: 7 ]
| Mg;  mm paviršiuje | t; Lugnies*5 t |  objektas |
Mg sukerơjus jo norimo piršto paviršiuje susidaro iki 000 laipsniǐ karšþio ugnies
lankas. Tokiu pirštu Mg, braukdamas kitǐ daiktǐ paviršiumi gali lengvai juos pjaustyti,
deginti ar panašiai paveikti. Tuo metu paþio Mg ugnies kerai iš viso neveikia, o nuo
paþio Mg gali pradơti sklisti svilơsiǐ kvapas bei jauþiama šiluma. Keras trunka Lugnies*5 t.
Per t Mg gali išdeginti piršto storio ir piršto gylio skylĊ metalinơje ar medinơje plokštơje.
Uolienǐ, kurios tokioje temperatǌroje nesilydo, neveiks. Temperatǌrai pakelti už
kiekvieną 00q Mg papildomai sunaudoja po  žiežirbą.
Tokiu pirštu Mg gali atakuoti gyvą bǌtybĊ, darydamas Max 80ŽT nuo dǌrio, YŽ+30.
Taþiau po tokios atakos “lanko” temperatǌra krenta per pusĊ, Max ŽT sumažơja per 20.
Ugnies siena
[ Žiežirbos: 8 ]
| Lugnies*0 m; storis Lugnies*¼ m/ ilgis Lugnies m/ aukštis Lugnies m |
t; Lugnies T | visus |
Mg iki Lugnies*0 m atstumu ant kieto pamato suformuoja iki Lugnies*¼ m storio, Lugnies m
ilgio bei tokio pat aukšþio ugnies sieną. Siena sudegina arba sulaiko bet kokias strơles,
žaibus ir pan. PataikĊs ledo kamuolys vandens sienoje padaro ŽT/0 m diametro
spragą, kuri užsitraukia po 0-Lugnies t arba per t, jei Mg tam papildomai panaudoja 
žiežirbą.
Siena išsilaiko Lugnies T. PratĊsiant jos egzistavimo laiką per Lugnies T, papildomai
sunaudojamos 3 žiežirbos.
Termoatspindys
[ Žiežirbos: 8 ]
| Mg; apvalkalas | t; Lugnies T |  bǌtybơ |
Mg ar jo užkerơtą bǌtybĊ apgobia nematomas apvalkalas, ginąs nuo ugnies ir šalþio
atakǐ. Fi tvermơ ugniai padidơja +80. Jei taip apsaugota bǌtybơ yra atakuojama ugnies
ar šalþio kerais bei atakuotajai bǌtybei padeda Fi tvermơ, tuomet ugnies ar šalþio kerǐ
poveikis atsigrƳžta prieš atakavusƳjƳ - jis patiria tǐ paþiǐ savo kerǐ ataką, kuri daro 50%
žalos (kerơtojo Fi tvermơ nơra tikrinama).
Taip pat termoatspindys padidina zonoje esanþios bǌtybơs pasyvią gynybą +20. Ginklu
smogiant Ƴ apsaugotąją, atakuotasis tvyksteli raudonai melsvomis varsomis.
Termoatspindys išsilaiko Lugnies T.
Mg papildomai panaudojĊs 3 žiežirbas kero veikimo laiką gali pratĊsti.
Ugninis siurprizas
[ Žiežirbos: 8 ]
| Mg; atstumas Lugnies*50m | t; Lugnies T |  akmenơlis |
Iš ištiestos Mg rankos išlekia mažas akmenơlis, kuris savo išvaizda primena nedidelƳ Mg
norimos (ir, žinoma, Mg žinomos) rǌšies brangakmenƳ. Akmenơlis nuskridĊs (skridimo
greitis iki 30 m/s) nutupia Mg nurodytoje vietoje, esanþioje iki Lugnies*50m atstumu nuo jo.
Po Mg numatyto laiko, bet ne vơliau kaip po Lugnies T, akmenơlis sprogsta kaip Ugninis
kamuolys. Tą "brangenybĊ" radusieji gali bǌti ƳsidơjĊ Ƴ kapšą ir toli nusinešĊ. Užduotą
laiką pakeisti gali tik Noras. Akmenơlis - tai magiška iliuzija ir bǌsimo sprogimo centras.
AkmenơlƳ bandant pajudinti magija - telekineze, teleportacija ir pan. jis tuojau pat
sprogsta. Ugnies užgesinimas akmenơlƳ sunaikina be sprogimo.
Ugnies strơlơ
[ Žiežirbos: 9 ]
| Mg; atstumas Lugnies*20 m | t; šǌvis | taikinys|
Mg sukerơjus iš jo rankos Ƴ nurodytą taikinƳ išlekia ugninơs lavos strơlơ.
Strơlơ gali nulơkti iki Lugnies*20m atstumą. Už šio atstumo ji virsta arba dulkiǐ ir garǐ
debesơliu (50%) arba akmeniniu atitinkamo dydžio sustingusios lavos cilindru (50%).
Ʋ taikinƳ pataikys jei pavyks Mg šaudymo kerais ataka. Mg, šaudamas Ƴ gyvą šiltakraujĊ
bǌtybĊ ir papildomai panaudojĊs 4 žiežirbas, strơlĊ gali padaryti jautrias svetimai šilumai
bei taip smarkiai padidinti pataikymo tikimybĊ (AM+40).
Strơlei pataikius yra tikrinama bǌtybơs Fi tvermơ. Dơl labai didelơs lavos strơlơs
temperatǌros Mg gauna priedą +30 tikrinant atakuotojo Fi tvermĊ. Strơlơ daro Max
(Lugnies*20)ŽT ugnies žalą, jos YŽ+20. Ji taip padega visus degius daiktus.
Fi tvermei padơjus bǌtybơ patiria tik ½ ŽT.
Sơkminga ataka Ƴ bet kokƳ medinƳ objektą gali jame išdeginti iki 2cm diametro skyles.
Papildomai panaudojus 3 žiežirbas tokia strơlơ pradegins ir metalinƳ objektą.
Mg papildomai panaudojus 2 žiežirbas strơlơs skrydžio atstumas gali bǌti padidintas per
Lugnies*20 m.
Ugningyvatơ
[ Žiežirbos: 0 ]
| Lugnies*0 m; ilgis Lugnies m | t; Lugnies T | objektai |
Mg iki Lugnies*0 m atstumu nuo savĊs sukuria iki Lugnies m magišką ugninĊ gyvatĊ, kuri
gali šliaužti Mg nurodyta kryptimi.
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Mg susikaupĊs gali ją valdyti (tuo metu negali kerơti, atakuoti ir daryti kitǐ veiksmǐ).
Šliauždama pakeliui ji padega pasitaikiusius degius daiktus, aplydo pasitaikiusƳ metalą
bei uolienas. Taip pat paskui ją susidaro padrikai deganti ir nenaudojanti kuro gyvatơs
šliǌžơ. Mg noru gyvatơ gali pakeliui staigiu judesiu bandyti gelti priešininkus (jei tokiǐ dar
bus), esanþius iki 2m atstumu nuo jos, darydama Max (Lugnies*20)ŽT (ataka kaip Mg kerǐ
Ƴgǌdis). Taip pat zonoje aplink gyvatĊ susidaro iki Lugnies*½ m karšþio zona, Ƴ kurią
papuolusios bǌtybơs patiria Max 20ŽT/t. Pasilikti šioje zonoje pavyks tik pasisekus VaB50 (priešingu atveju, nepriklausomai nuo noro, bǌtybơ iš šios zonos bandys pasitraukti).
Gyvatơ išsilaiko iki Lugnies T. Papildomai panaudojĊs 4 žiežirbas Mg jos egzistavimo
trukmĊ gali pratĊsti. Praơjus nustatytam laikui gyvatơ per 0-Lugnies t sumažơja ir
pranyksta.
Mg, bǌdamas susikoncentravĊs, gali keisti gyvatơs išvaizdą, taip už kiekvieną pakeitimą
sunaudodamas po  žiežirbą (tikrinamas kaip labai sunkus veiksmas). Taip pat Mg
kerơjimo metu gali vietoje gyvatơs sukurti kitą norimą bei jam žinomą formą, taþiau tai
papildomai kainuoja  žiežirbą.
Ugnies burbulas
[ Žiežirbos: 0 ]
| Mg; valdymas Lugnies*0 m/ diametras Lugnies*½/ Lugnies*¼ m/
skaiþius Lugnies+d0 | burbulas/t; Lugnies T | taikinys |
Magas Ƴ burną Ƴsimeta deganþią žariją ir pro siaurą šiaudelƳ išpuþia iki Lugnies*½ m
diametro ugnies burbulus. Jei šiaudo neturi, gali pǌsti pro sudơtas rankas, bet burbulai
tada išeis tik iki Lugnies*¼ m diametro. Burbulai yra lengvesni už orą, todơl kabo apie -2
m aukštyje.
Vienu kerơjimu Mg gali išpǌsti iki Lugnies+d0 burbulǐ, kiekvieną jǐ išpǌsdamas kas t.
Burbulai gali stovi vietoje, judơti genami vơjo ar bǌti valdomi Mg Lugnies*0 m atstumu.
Valdydamas burbulus Mg turi bǌti susikaupĊs. Geriausia, jei Mg kiekvieną išpǌstą
burbulą, jei jam reikia nurodyti tik vieną judơjimo kryptƳ ar kitokƳ veiksmą, jƳ “nustato” ir
toliau puþia sekantƳ (pvz.: pirmą t išpuþia pirmą burbulą, sekantƳ t “nurodo” jo judơjimo
kryptƳ, trąią puþia sekantƳ, ketvirtą “nurodo” kryptƳ ir taip toliau). Jei Mg nori, jis gali
išpǌsti visus burbulus ir “paleisti” juos pavơjui, o toliau – kaip “dievas duos”.
Burbulǐ judơjimo greitis iki Lugnies*5 m/s. Papildomai didinant greitƳ kas Lugnies*5 m/s
sunaudojama po  žiežirbą.
Burbulai, prisilietĊ prie bet kokio paviršiaus, sprogsta, darydami Max (Lugnies*20)ŽT, taip
pat padegdami visus degius daiktus.
Burbulas egzistuoja iki Lugnies T, toliau tiesiog sprogsta. Papildomai panaudojĊs 2
žiežirbas Mg visǐ burbulǐ egzistavimo laiką gali pratĊsti.
Ugninơs bitơs
[ Žiežirbos: 0 ]
| Mg; valdymas Lugnies*50 m/ skaiþius Lugnies*0 | t; skrydis |
taikinys |
PaơmĊs saują žarijǐ Mg per t paverþia jas ugninơmis bitơmis. Jǐ gali bǌti iki Lugnies*0
vienetǐ. Mg, bǌdamas susikaupĊs, valdo jas atstumu iki Lugnies*50 m. Jǐ judơjimo greitis
iki Lugnies*0 m/s.
Jos gali vieną kartą gelti priešininką (ataka kaip Mg kerơjimo, AM+40), darydamos Max
30ŽT, o po to sprogdamos ir uždegdamos priešininko drabužius, jei nepavyksta šio Fi
tvermơ. Drabužiai degs tol, kol Fi tvermơ nenuslopins ugnies arba ugnis nebus
užgesinta. Taip pat bitơs gali padegti Ƴvairus Mg nurodytus objektus, tiesiog
besitrenkdamos Ƴ juos.
Mg praradus kontrolĊ jos tiesiog skris tolyn ta paþia tiesia linija, kuria ir praơjo judơti tol,
kol Ƴ ką nors neatsitrenks. Ʋ nieką neatsitrenkusios tiesiog virs pelenais už Lugnies*50 m.
Nuodơguliai
[ Žiežirbos:  ]
| palietus; valdymas Lugnies*50 m/ skaiþius Max Lugnies*d0 | t;
Lugnies*5 T | visus |
Mago paliestiems nuodơguliams (pagal Mg norą iki Max Lugnies*d0) išauga kojytơs bei
rankytơs, kuriǐ skaiþius gali priklausyti nuo malkǐ turơtǐ šakǐ skaiþiaus (pvz. eglišakiǐ
nuodơgulis gali bǌti tarsi šimtakojis). Šie nuodơguliai Mg valdomi atstumu iki Lugnies*50m,
jam esant susikaupus.
Jie, paliesdami degius daiktus juos padega, gali pulti ant priešininkǐ kojǐ, darydami Max
(Lugnies*0)ŽT nuo ugnies. Gali nešioti nedegius daiktus iki 5 kartǐ sunkesnius už juos
paþius. Išsilaiko iki Lugnies*5 T.
Papildomai panaudojus 4 žiežirbas visǐ sukurtǐ nuodơguliǐ egzistavimo laikas gali bǌti
pratĊsiamas.
Pasibaigus kero trukmei iš apkerơto “nuodơgulio” lieka tik medžio anglies gabalơliǐ
krǌvelơ.
Ugnies alsavimas
[ Žiežirbos: 2 ]
| Mg; ilgis Lugnies*3 m/ 30O | 2t;  alsas | visus |
Mg Ƴsimeta Ƴ burną žariją arba panašǐ degantƳ objektą. Tada kitą t Mg iš burnos alsteli
30q kampu iki Lugnies*3 m ilgio ugnies alsą.
Visos bǌtybơs, patekusios Ƴ also zoną, tikrina Fi tvermĊ.
Fi tvermei nepadơjus bǌtybơ patiria Max (Lugnies*40)ŽT. Visi turimi jos daiktai, drabužiai ir
kita užsidega.
Fi tvermei padơjus jos patiria tik ½ ŽT.
Ugnies banga
[ Žiežirbos: 2 ]
| Mg; spindulys Lugnies*5 m/ aukštis Lugnies m | t; banga | visus |
Nuo Mg Ƴ visas puses iki Lugnies*5 m atstumu žiedu nueina besipleþianti ugnies banga,
kurios aukštis iki Lugnies m. už šio atstumo banga tiesiog pradingsta.
Visus, kuriuos pasiekơ banga bei jiems nepadơjo Fi tvermơ, ji daro Max (Lugnies*30)ŽT.
Vilkintys metalinius šarvus papildomai patiria po +40ŽT, nes šarvai tiesiog prilimpa prie
odos, jie pasidaro kaip svilintos ar deginamos kiaulơs. Visi degǌs daiktai pakeliui tiesiog
pavirsta pelenais, nedideli metaliniai daiktai ir stiklas susilydo, nedidelio tǌrio skysþiai

tiesiog išgaruoja. Tuo metu, kol egzistuoja šis žiedas, Mg jokie ugnies kerai neveikia.
Ugnies judơjimo greitis 20 m/s (greitis didesnis nei gali bơgti bet koks žmogus).
Fi tvermei padơjus patiriama ½ ŽT.
Mg papildomai panaudodamas 6 žiežirbas Ugnies bangos judơjimo atstumą gali
padidinti per Lugnies*5 m.

Vandens kerai (Akvamantija)
Tai kerǐ grupơ, susijusi su vandens elementu. Kerơtojai, kurie užsiima šiais kerais, yra
vadinami akvamantais ar hidromantais.
Vandens paieška

[ Žiežirbos:  ]
| Lvandens*00 m; vietovơ | 0-Lvandens t;  kartas | vanduo |
Tai pagrindinis Vandens keras. Mg Lvandens*00 m atstumu gali nustatyti kryptƳ, atstumą
ar gylƳ iki artimiausio Mg reikšmingo vandens šaltinio. Bet kurie Mg žinomi vandens
šaltiniai gali bǌti neƳtraukiami Ƴ paiešką, jei Mg prieš kerơdamas juos specialiai nurodo.
Mg papildomai panaudodamas  žiežirbą gali sužinoti ir vandens natǌralią sudơtƳ
(informacija apie pašaliniǐ jơgǐ ar asmenǐ poveikƳ nơra gaunama). Visa informacija apie
vandens sudơtƳ bus gaunama tik ypatingos sơkmơs atveju (00). Informacija apie
vandeniui nebǌdingǐ elementǐ buvimą gali bǌti gaunama papildomai panaudojus 2
žiežirbas, o svetimǐ medžiagǐ identifikavimui turi bǌti panaudojamos papildomos 3
žiežirbos.
Atstumas, kuriuo Mg jauþia vandenƳ, gali bǌti padidintas per Lvandens*00 m, tam
papildomai panaudojus  žiežirbą.
Šaltukas
[ Žiežirbos:  ]
| palietus; zona Lvandens*2 m2 | t; Lvandens T | Lvandens*0 kg |
Paliesto nedidelio vandens paviršiaus temperatǌra nukrinta ir susidaro laibai plonas
ledukas. Viena sunaudota žiežirba leduku aptraukia iki Lvandens*2 m2 vandens paviršiaus
plotą. Norint užšaldyti didesnƳ paviršiǐ, sunaudojama atitinkamai daugiau žiežirbǐ.
SusidarĊs ledas išlaiko apie Lvandens*0 kg. Už kiekvienus papildomus Lvandens*0 kg,
kuriuos gali atlaikyti susidarĊs ledas, Mg sunaudoja po papildomą  žiežirbą.
Vandens išvalymas

[ Žiežirbos: 2 ]
| palietus; tǌris Lvandens/5 m3 | 0-Lvandens t; visam | vanduo |
Leidžia kerơtojui pašalinti visus (net nežinant kokius) nešvarumus iš vandens, pilant jƳ Ƴ
indą per bet kokƳ lanką, žiedą, sulenktus pirštus ar Ƴkišus rankas Ƴ vandens talpą.
Šio kero pagalba galima išvalyti iki Lvandens/5 m3 kiekƳ vandens (/5 m3 yra 200 litrǐ arba
talpa 0,58 x 0,58 x 0,58 cm).
Kerơjimas trunka 0-Lvandens t (bet ne mažiau kaip t). Kiekvienam papildomam Lvandens/5
m3 kiekio vandens sunaudojama po papildomą  žiežirbą.
Vandens nuodijimas
[ Žiežirbos: 2 ]
| palietus; tǌris Lvandens/5 m3 | 0-Lvandens t; Lvandens T | vanduo |
Leidžia kerơtojui apnuodyti vandenƳ, pilant jƳ Ƴ indą per bet kokƳ lanką, žiedą, sulenktus
pirštus ar Ƴkišus rankas Ƴ vandens talpą.
Šio kero pagalba galima apnuodyti (silpni nuodai) iki Lvandens/5 m3 kiekƳ vandens (/5 m3
yra 200 litrǐ arba talpa 0,58 x 0,58 x 0,58 cm).
Kerơjimas trunka 0-Lvandens t (bet ne mažiau kaip t). Kiekvienam papildomam Lvandens/5
m3 kiekio sunaudojama po papildomą  žiežirbą.
Už kiekvieną sekantƳ nuodingumo lygƳ papildomai sunaudojama po  žiežirbą (silpni +0,
vidutiniai +, stiprǌs +2, l.stiprǌs +3, itin stiprǌs +4).
Vandens sukǌrimas

[ Žiežirbos: 3 ]
| Lvandens*0 m; tǌris Lvandens*5 litrǐ | t; visam | vanduo |
Mg Lvandens*0 m atstumu iš sukuria iki Lvandens*5 litrǐ kiekƳ švaraus vandens (5 litrǐ yra 7
x 7 x 7 cm kraštiniǐ talpa arba 2 cm diametro sfera).
Šis vanduo gali atsirasti bet kuria iš Mg norima vandens bǌsena (garai, vanduo, ledas,
sniegas). Jis gali atsirasti inde arba sferos pavidalu (jei ji sukuriama ore, tuomet ji iš
karto nukrenta, jei tik tai nơra garai). Vanduo gali atsirasti kaip tanki migla, sudaryta iš
lašeliǐ; šioje bǌsenoje 5 litrai vandens panaikins apie ½ m3 ugnies. Vandens negalima
sukurti priešo viduje, siekiant jƳ paskandinti ar prigirdyti.
Mg papildomai panaudojus  žiežirbą, atstumas gali bǌti padidintas. Papildomai
panaudojus 2 žiežirbas sukuriamo vandens kiekƳ galima padidinti.
Vandens suskaldymas

[ Žiežirbos: 3 ]
| Lvandens*0 m; tǌris Lvandens*5 litrǐ | t; visam | vanduo |
Mg Lvandens*0 m atstumu sukelia bet kokios bǌsenos vandens kiekio iki Lvandens*5 litrǐ
pradingimą, palikdamas tuštumą ar vandenyje buvusiǐ nešvarumǐ nuosơdas. Gali bǌti
naudojamas daiktǐ džiovinimui, sunkiau skĊstanþiǐ aukǐ gelbơjimui. Negali bǌti
naudojama kaip dehidratuojanti ataka prieš priešininką.
Mg papildomai panaudojus  žiežirbą, atstumas gali bǌti padidintas per Lvandens*0 m.
Papildomai panaudojus 2 žiežirbas skaldomo vandens kiekƳ galima padidinti.
Vandens formavimas

[ Žiežirbos: 3 ]
| Lvandens*0 m; tǌris Lvandens*½ m3 | t/ 0-Lvandens t; Lvandens T |
vanduo/ rǌkas/ ledas |
Mg gali valdyti ir keisti iki Lvandens*0 m atstumu esanþio Lvandens*½ m3 tǌrio skysto
vandens, garǐ ar ledo formą (/2 m3 yra 500 litrǐ, 0,8 x 0,8 x 0,8 cm kraštiniǐ kubas ar
¼ m diametro sfera).
Vandens garai ar vanduo formą pakeis per t, tuo tarpu ledas tik per 0-Lvandens t (bet ne
mažiau kaip per t). Vieną kartą vandeniui ar garams suteikus formą, be papildomos Mg
koncentracijos stabili ji išliks tol, kol nepasibaigs kero poveikis (Lvandens T). Keiþiamo
kiekio tǌriui padidinti papildomai sunaudojama  žiežirba. Vieną kartą ledui suteikus
formą, jis ją išlaikys tol, kol egzistuos pats ledas (kol jis neištirps ir pan.).
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Jeigu Mg nuolatos kiekvieną t keiþia vandens ar jo garǐ formą, bandydamas jiems
suteikti kokƳ nors pavidalą (pvz.: kalbantƳ veidą ar bơgantƳ šunƳ) tuomet Mg turi bǌti
nuolatinơje koncentracijoje.
Mg bandydamas sukurti vandens judơjimus (sroves) vandens telkinyje gali sukurti iki
Lvandens m ploþio vandens srovĊ, kurios greitis iki Lvandens m/s. Greiþiui padidinti Mg
papildomai sunaudoja  žiežirbą.
Jei Mg bando keisti ledo formą, tuomet jis visą laiką turi bǌti nuolatinơje koncentracijoje.
Norint ledo kitimo greitƳ padvigubinti, papildomai panaudojama  žiežirba. Ledą judinti
galima tokiu pat greiþiu kaip ir vandenƳ.
Kiekviena tokia vandens, garǐ ar ledo formos pakeitimo sơkmơ nustatoma pagal
Veiksmǐ sơkmơs lentelĊ. Tam ŽM Ƴvertina norimos suteikti formos sudơtingumą bei
veiksmo sunkumą ir yra tikrinama, kaip tas procesas pavyksta. Kaip priedas VM yra
naudojamas kerơjimo Ƴgǌdis. Veiksmui pavykus (00%) vandeniui pilnai suteikiama
norima forma; veiksmui pavykus dalinai (-00%), norima suteikti forma Ƴgyvendinama
dalinai (pvz. kalbantis veidas neturi nosies ar pan.); N atveju norima forma visiškai
nepavyksta (garai suformuoja sferą, vanduo tiesiog pasklinda, o ledas formos iš viso
nepakeiþia).
Mg po Lvandens T reikia papildomai panaudoti  žiežirbą tolimesniam valdymo pratĊsimui.
Bandant didinti nuotolƳ, Mg papildomai sunaudoja 2 žiežirbas.
Rǌkas

[ Žiežirbos: 3 ]
| Lvandens*0 m; zona Lvandens*50 m2 | 0-Lvandens t; Lvandens T |
rǌkas |
Mg, esant normaliam aplinkos drơgnumui, iki Lvandens*0 m atstumu per 0-Lvandens t (bet
ne mažiau kaip t) gali sukondensuoti rǌką Lvandens*50 m2 zonoje.
Tokiame rǌke matomumas m (tai yra matyti galima tik šalia esanþiame šešiakampyje
esanþius objektus). Rǌkas išsilaiko iki Lvandens T. Rǌko buvimo trukmơ gali bǌti
pratĊsiama papildomai sunaudojant  žiežirbą.
Dykumoje tokio kerơjimo VM-50 arba Mg papildomai panaudoja  žiežirbą kiekvienam
baudos -0 panaikinti. Esant labai dideliam drơgnumui (žiemą, labai drơgnose patalpose
ar pan.) Mg sunaudoja  žiežirba mažiau.
Rǌkas išsisklaidys Mg nutraukus kerą ar pasibaigus jo veikimui. Taip pat rǌką gali
išsklaidyti stiprus vơjas ar smarkiai pakilusi oro temperatǌra. Tokiu atveju Mg rǌką
išlaikyti pavyks tik pavykus PrB-60 ar papildomai sunaudojus 2 žiežirbas.
Mg bandant rǌką sukoncentruoti dvigubai greiþiau arba didinant nuotolƳ, tam Mg
papildomai sunaudoja  žiežirbą.
Vandens þiurkšlơ
[ Žiežirbos: 4 ]
| Mg; Lvandens m | t; šǌvis | bǌtybơ |
Iš Mg rankos Ƴ taikinƳ iki Lvandens m atstumu ištrykšta galinga koncentruota vandens
þiurkšlơ.
Pataikiusi tokia þiurkšlơ realios žalos bǌtybei nedaro, taþiau nepavykus atakuotojo JơBLvandens*5 ši neišlaikys pusiausvyros ir grius. Papildomai panaudodamas 2 žiežirbas Mg
gali sustiprinti vandens srovĊ taip, kad pataikiusi ji darys Max Lvandens*5 ŽT bet kuriai
bǌtybei. Tose vietose, Ƴ kurias bus pataikyta, mơlynơs ir sumušimai matysis garantuotai.
Tokia þiurkšlơ labai efektyvi kautynơse prieš kai kurias purvo, dumblo ir panašias
pabaisas (Max Lvandens*20 ŽT).
Vandens sǌkurys
[ Žiežirbos: 4 ]
| Lvandens*0 m; diametras Lvandens m | t; Lvandens t | sǌkurys |
Mg atstumu iki Lvandens*0 m vandens telkinyje per t sukuria iki Lvandens m diametro
vandens verpetą, kuris gali nuskandinti Ƴ ją papuolusias bǌtybes. Sǌkurys gali judơti Mg
norima kryptimi iki Lvandens m/s greiþiu. Plaukti papuolus Ƴ tokƳ verpetą yra sunkus
veiksmas, papildomai kaip baudą plaukimui naudojant Mg kerơjimo ƳgǌdƳ. Mg papildomai
panaudojus 2 žiežirbas vandens judơjimo greitis verpete padidơja dvigubai ir plaukti
pasidaro itin sunkus veiksmas.
Didinant verpeto diametrą Mg papildomai sunaudoja 2 žiežirbas. Reikalinga nuolatinơ
koncentracija, jei verpetas stovi ne vienoje vietoje, o keiþia padơtƳ vandenyje (turi pavykti
PrB-80+kerơjimo Ƴgǌdis). Koncentraciją nutraukus verpetas lieka vietoje ir pradingsta po
Lvandens t.
Bangos
[ Žiežirbos: 4 ]
| Lvandens*0 m; zona Lvandens*50 m2/ Lvandens*½ m | 0-Lvandens t;
Lvandens T | bangos |
Mg atstumu iki Lvandens*0 m vandens telkinio Lvandens*50 m2 plote sukuria iki Lvandens*½ m
aukšþio bangas. Už kiekvienus papildomus Lvandens*½ m aukšþio metrus Mg sunaudoja
papildomai po 2 žiežirbas. Didinant atstumą arba poveikio plotą Mg sunaudoja
papildomai po 3 žiežirbas.
Plaukti esant m aukšþio bangoms yra labai sunkus veiksmas, esant didesnơms - itin
sunkus. Tokios bangos, jei yra pakankamai didelơs, gali paskandinti laivus, valtis,
plaustus, plaukianþius asmenis.
Keras trunka iki Lvandens T. PratĊsiamas gali bǌti panaudojus 2 žiežirbas.
Vaikšþiojimas vandeniu
[ Žiežirbos: 5 ]
| Mg; vaikšþiojimas | t; Lvandens T | bǌtybơ |
Mg ar jo užkerơtai bǌtybei leidžia eiti vandeniu tarsi žeme. Jeigu vanduo juda ŽM gali
duoti Vi baudas bet kam, kas bando tai padaryti. Jeigu vanduo labai audringas, tai ViB
tiesiog nepasiseks. Trukmơ Lvandens T. Keras gali bǌti pratĊsiamas panaudojant 2
žiežirbas.
Krituliǐ valdymas
[ Žiežirbos: 5 ]
| Lvandens*50 m; zona Lvandens*50 m2/ aukštis Lvandens*0 m |
Lvandens t; Lvandens T | krituliai |
Mg per Lvandens t norimoje vietoje, esanþioje iki Lvandens*50 m atstumu nuo savĊs sukuria
didelƳ iki Lvandens*50 m2 ploto debesƳ, esantƳ iki Lvandens*0 m aukštyje. Iš jo pradeda kristi

normalaus intensyvumo, skysto pavidalo krituliai. Jei Mg nori, kad kristǐ ledas ar
sniegas, tam jis papildomai sunaudoja  žiežirbą (žiemos metu sniegui ar ledui
papildomǐ žiežirbǐ nereikia, o ji sunaudojama lietui).
Jei Mg nori, kad krituliǐ intensyvumas bǌtǐ didesnis (toks, kad sulaužytǐ pasơlius, kirstǐ
medžiǐ ir krǌmǐ lapus, svaid.AM-0, šaud.AM-20), tuomet papildomai sunaudoja 
žiežirbą. Papildomai panaudojus 2 žiežirbas, krituliai pasidaro labai gausǌs (svaid.AM20, šaud.AM-40, žemơ plakama, susidaro didžiulơs balos, sniego ar ledo tumulai).
Papildomai panaudojus 4 žiežirbas, krituliai pasidaro itin gausǌs (svaid.AM-30,
šaud.AM-60, žemơ pavirsta vandens ir purvo mišiniu, kuriame tuojau pat klimpstama iki
blauzdǐ, esant sniegui, klimpstama iki keliǐ; jei krinta ledas, galima patirti Max 0ŽT/t).
Krituliai kris Lvandens T. Papildomai panaudojus 3 žiežirbas kerǐ trukmơ gali bǌti
prailginama.
Ledo kamuolys
[ Žiežirbos: 6 ]
| Mg/ Lvandens*5 m; atstumas Lvandens*20 m | t; trajektorija |
taikinys |
Iš Mg rankos Ƴ taikinƳ apie 30 m/s greiþiu išlekia ~20 cm diametro ledinis kamuolys.
Kamuolys, pataikĊs Ƴ objektą ar kliǌtƳ (sơkminga Mg šaudymo kerais ataka, dơl kamuolio
dydžio AM+20) dǌžta, subyrơdamas Ƴ smulkius ledo gabaliukus bei virsdamas vandeniu.
Bǌtybơms, kurioms pataiko toks ledo kamuolys, jis daro Max (Lvandens*20)ŽT, bet ne
daugiau kaip Max 200 ŽT.
Viena ledo sfera gali užgesinti iki 5d m3 ugnies.
Mg panaudojĊs papildomą 2 žiežirbas kamuolƳ gali susprogdinti norimame skridimo
trajektorijos taške. Tam turi pavykti PrB. PrB nepavykus kamuolys sprogs Ƴ ką nors
atsitrenkĊs ar nulơkĊs Lvandens*20 m atstumą.
Mg panaudojĊs papildomas 3 žiežirbas gali padidinti ugnies kamuolio dydƳ iki 40 cm
diametro ir taip padvigubinti maksimalią ledo kamuolio žalą (bet negali bǌti daugiau kaip
Max 200 ŽT). Mg gali sutaupydamas  žiežirbą sumažinti ledo kamuolio dydƳ (iki 0 cm
diametro) taip maksimalią žalą sumažindamas dvigubai.
KamuolƳ galima numušti paprasta strơle ar Mago strơle (šaudymo AM-50). Taþiau jei Mg
šǌvio metu papildomai panaudojĊs 2 žiežirbas kamuolio skridimo greitƳ padidina +20
m/s, tuomet šaudymo Ƴ kamuolƳ AM-70.
Mg papildomai panaudojĊs  žiežirbą kamuolƳ gali sukurti iki Lvandens*5 m atstumu nuo
savĊs.
Antrasis kvơpavimas
[ Žiežirbos: 6 ]
| palietus; plauþiai | t; Lvandens T |  bǌtybơ |
Mg užkerơta bǌtybơ ar pats Mg gali laisvai kvơpuoti po vandeniu, bǌdami užkasti kape,
bǌdami troškiose ar nuodingose dujose ir panašiai, nes oras plauþiuose pats Ƴsisotina
deguonimi ir pašalina anglies dvideginƳ. Mg kerint ar kalbant po vandeniu iš Mg burnos
veržiasi oro burbulai, bet vanduo burnon nesiveržia.
Užkerơtai bǌtybei ar paþiam Mg, išơjus iš iš troškiǐ dujǐ zonos ar vandens, keras toliau
veikia, asmuo ore gali normaliai kvơpuoti arba gali nekvơpuoti – tai priklauso nuo jo
noro. Netgi smaugiamas ar kariamas (jei neluš sprandas) jis nebus pasmaugtas ir jam
negalios baudos, susijusios su Sv praradimu dơl smaugimo.
Kero poveikis trunka Lvandens valandǐ. Už papildomas 3 žiežirbas kero veikimo laikas gali
bǌti prailgintas Lvandens T. Taip pat kero veikimo laikas gali bǌti sumažinamas dvigubai,
taip sutaupant  žiežirbą.
Iglu
[ Žiežirbos: 6 ]
| Mg; plotas Lvandens*0 m2/ storis Lvandens/0 m | 0-Lvandens t;
Lvandens val. | iglu |
Apie Mg per 0-Lvandens t susidaro pusrutulinis ledo kupolas su vidine iki Lvandens*0 m2
ploto ertme. Sieneliǐ storis iki Lvandens/0 m. Mg ranka palietus kupolo sienelĊ arba pagal
Mg norą joje per t atsiveria arba užsiveria anga.
Tokio kupolo viduje bǌna +0°C, o panaudojus +2 žiežirbas iki +20°C.
Ledo kupolas išsilaiko iki Lvandens val.
Vandenskyra
[ Žiežirbos: 6 ]
| Lvandens*0 m; ilgis Lvandens*0 m/ plotis Lvandens/5m/ gylis
Lvandens*2m | 0-Lvandens t; Lvandens T | kanalas |
Mg iki Lvandens*0 m atstumu vandens telkinyje per 0-Lvandens t padaro iki Lvandens/5 m
ploþio ir Lvandens*0 m ilgio kanalą vandenyje, tiesiog priversdamas vandenƳ prasiskirti.
Kanalo gylis iki Lvandens*2 m.
Jei tokio gylio nepakanka dugnui pasiekti, tuomet Mg papildomai panaudodamas 3
žiežirbas gylƳ gali padvigubinti. Taip pat papildomai panaudodamas 2 žiežirbas Mg gali
padvigubinti kanalo plotƳ arba ilgƳ.
Kanalas išsilaiko Lvandens T. Papildomai panaudojant 3 žiežirbas kero veikimo trukmơ gali
bǌti padvigubinta. Pagal Mg norą, pavykus PrB-60+kerơjimo Ƴgǌdis, kanalas gali
pradingti.
Vandens siena
[ Žiežirbos: 7 ]
| Lvandens*0 m; ilgis Lvandens*2 m/ storis Lvandens/2m | 2t; Lvandens T |
siena |
Mg iki Lvandens*0 m atstumu ant vandens paviršiaus suformuoja iki Lvandens*2 m ilgio bei
Lvandens/2 m storio vandens sieną. Vanduo joje skaidrus, taþiau dơl greito judơjimo šviesa
lǌžta netvarkingai, todơl per ją vaizdo nesimato, prasiskverbia tik sklaidyta šviesa.
Pereiti per ją yra labai sunkus veiksmas (kaip priedas naudojama JơP). Veiksmo
metimas atliekamas bandant Ƴveikti kiekvieną sienos metrą. Veiksmui nepavykus,
asmuo yra tiesiog bloškiamas iš sienos ir nukritĊs ant kieto paviršiaus gali patirti kritimo
žalą (minimaliai kaip iš 2m aukšþio). Siena sulaiko bet kokias strơles, žaibus ir pan.
PataikĊs ugnies kamuolys vandens sienoje padaro ŽT m diametro spragą, kuri
užsitraukia po 0-Lvandens t arba Mg papildomai panaudojus  žiežirbą per t.
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Siena išsilaiko Lvandens T. PratĊsiant jos egzistavimo laiką dvigubai, papildomai
sunaudojamos 3 žiežirbos.
Statant sieną ant kieto paviršiaus, kur nơra matomo ir pakankamo kiekio vandens,
papildomai yra sunaudojamos 4 žiežirbos.
Vandens kardas
[ Žiežirbos: 7 ]
| Mg; ilgis 70cm | t; Lvandens T | kardas |
Iš Mg rankos ima trykšti galinga plona geležtơs formos iki 70cm ilgio vandens þiurkšlơ
su aštriais ledo šipuliais. Ja galima kautis kaip kardu (Mg kardo Ƴgǌdis +5, Max 50ŽT).
Kardas išsilaiko Lvandens T. Papildomai panaudojus 2 žiežirbas kardo egzistavimo laikas
gali bǌti pratĊstas.
Panorus kardas gali sumažơti (iki  cm) ir vơl padidơti.
Ledo sprogimas
[ Žiežirbos: 8 ]
| Lvandens*0 m; spindulys Lvandens m | t; sprogimas | visus |
Mg iki Lvandens*0 m atstumu sukuria ledą, kuris staigiai sprogsta Ƴ daugybĊ smulkiǐ, Ƴ
visas puses iki Lvandens m spinduliu išsvaidomǐ ledo šipuliǐ. Visi, papuolĊ Ƴ šią sprogimo
zoną patiria Max (Lvandens*30)ŽT. Gynyba nuo ledo šipuliǐ nơra tikrinama, taþiau, jei
besiginantysis turi skydą ir pavyksta jo (Vi-30)B, jis patiria tiek ŽT mažiau, kiek yra jo
skydo sauga. Nuo ledo šipuliǐ žalos apsaugo turimi šarvai.
Sprogimui galima panaudoti esantƳ natǌralǐ ledą. Tuomet keras kainuoja 2 žiežirbom
mažiau.
Atstumas iki sprogimo vietos gali bǌti padidintas dvigubai, Mg papildomai panaudojus 2
žiežirbas.
Batiskafas
[ Žiežirbos: 8 ]
| Mg; gylis Lvandens*3 m | 5t; Lvandens*0 T | batiskafas |
IšokĊs Ƴ vandens telkinƳ Mg nugrimzta Ƴ gylƳ iki Lvandens*3 m ir, pasiekus dugną, ten
susikuria iki Lvandens m diametro sferą, kurioje gali laisvai Ƴsitaisyti ir tupơti.
Ʋ sferos vidǐ, vandeniui skylant Ƴ deguonƳ ir vandenilƳ, patenka deguonis. Vandenilis
tiesiog ištirpsta vandenyje ir burbuliukai Ƴ paviršiǐ nekyla. Tokiame kupole Mg gali išbǌti
iki Lvandens*0 T. Kerui atnaujinti sunaudojamos papildomos 4 žiežirbos.
Ledo kulkos
[ Žiežirbos: 8 ]
| Mg; atstumas Lvandens*0 m/ Lvandens cm/ skaiþius Lvandens+d0 |
t; šǌvis | taikinys |
Magas, Ƴ ranką paơmĊs ledo gabaliukǐ, varvekliǐ ar nedidelĊ talpą su skysþiu sviedžia
juos Ƴ norimą taikinƳ, esantƳ iki Lvandens*0 m atstumu, kurie pavirsta serija lediniǐ, iki
Lvandens cm dydžio, kulkǐ, judanþiǐ ~50 m/s greiþiu. Jǐ gali bǌti iki Lvandens+d0.
Papildomai panaudodamas 4 žiežirbas kulkǐ skaiþiǐ Mg gali padvigubinti.
Kulkos pataikymas Ƴ taikinƳ tikrinamas pagal Mg šaudymo kerais ƳgǌdƳ (AM+40).
Kiekviena pataikiusi kulka daro Max (Lvandens*5) ŽT.
Ledo riedulys
[ Žiežirbos: 9 ]
| Lvandens*20 m; Lvandens*½ m | 2t; Lvandens T | taikinys |
SukerơjĊs Mg atstumu iki Lvandens*20 m sukuria iki Lvandens*½ m diametro spygliuotą
aštriabriaunƳ ledinƳ riedulƳ, kuris juda tiesiai Mg nurodyta kryptimi apie Lvandens*5 m/s
greiþiu. Pakalnơn gali judơti greitơdamas. Papildomai panaudodamas 3 žiežirbas Mg
riedulio judơjimo greitƳ gali padidinti.
Riedulys, pataikĊs Ƴ kliǌtƳ, daro Max (Lvandens*30)ŽT triuškinimo žalos, po to virsdamas
vandeniu ir ledo gabalơliǐ mišiniu. Papildomai panaudodamas 4 žiežirbas, Mg gali
nurodyti kliǌtis, nuo kuriǐ riedulys nesubyra, o tik keiþia kryptƳ.
Judanþio riedulio judơjimo krypties pakeitimui Mg papildomai sunaudoja  žiežirbą.
Mg riedulƳ valdyti gali iki Lvandens*20 m. Už šio atstumo riedulys juda nevaldomas ir,
nepasiekĊs norimo taikinio, tiesiog sustoja ir suyra.
Mg papildomai panaudojĊs 3 žiežirbas valdymo atstumą gali padidinti per Lvandens*20 m.
Laivơ
[ Žiežirbos: 0 ]
| Lvandens*50 m; ilgis Lvandens*5 m | 0-Lvandens t; Lvandens val. |
Lvandens*200 kg |
Mg iki Lvandens*50 m atstumu per 0-Lvandens t sukuria lyg iš miglos nuaustą Lvandens*5 m
ilgio laivĊ, pakelianþią iki Lvandens*200 kg krovinio. Egzistuoja Lvandens val ir juda iki
Lvandens*0 km/val greiþiu.
Papildomai panaudojus 5 žiežirbas greitis ar egzistavimo laikas gali bǌti padidinti.
Vandens stulpas
[ Žiežirbos: 0 ]
| Lvandens*0 m; valdymas Lvandens*00 m | 0-Lvandens t; Lvandens T |
elementalas |
Mg iki Lvandens*0 m atstumu per 0-Lvandens t sukuria vandens stulpą, kuriai Mg
papildomai gali suteikti nesudơtingą norimą (bei žinomą) formą.
TokƳ stulpą Mg gali valdyti iki Lvandens*00 m atstumu. Iš stulpo Mg gali švirkšti vandens
þiurkšles, kurios pataikiusios daro Max 40ŽT.
Papildomai panaudojĊs 2 žiežirbas Mg stulpe gali suformuoti ledo intarpus, kuriuos gali
iš stulpo išsviesti Ƴ norimą taikinƳ. PataikĊ ledo gabalai daro Max 50ŽT. Šaudymo,
svaidymo atakos lygios ½ Mg kerơjimo Ƴgǌdžio.
Išsilaiko Lvandens T. Jo gyvavimas gali bǌti prailgintas Lvandens T, tam papildomai
sunaudojant 5 žiežirbas.
Purvo golemas (mini-animacija)
[ Žiežirbos: 2 ]
| Mg/ Lvandens*0 m; tǌris Lvandens*½ m3 | 0-Lvandens t; Lvandens T |
purvo golemas |
Mg iki Lvandens*0 m atstumu Lvandens*½ m3 ar mažesnƳ kiekƳ purvo paverþia laikinai
egzistuojanþiu humanoido pavidalo purvo golemu. Toliau tokƳ golemą kerơtojas turi
suvaldyti, laimơdamas PrR prieš sukurtą golemą (golemas jokiǐ rungties priedǐ neturi).
Jei šią rungtƳ kerơtojas laimi, tuomet golemą gali valdyti iki Lvandens*00 m atstumu.

Nepavykus bandymui golemas taip ir lieka kiurksoti (80% tikimybơ) arba elgiasi visiškai
nenumatytai (tikrinti pagal Reakcijos lentelĊ; psl. 37).
Tokio golemo gajumas lygus Lvandens*20 GT.
Atakuoti golemas gali svaidydamas purvo gumulus, Max(Lvandens*0)ŽT ar atakuodamas
rankomis, Max(Lvandens*5)ŽT. Golemo ataka lygi ½ kerơtojo kerơjimo Ƴgǌdžio.
Taip pat gali stumti, nešti ar atlikti kitokius panašius veiksmus.
Purvo golemą paprasti ginklai žeidžia labai sunkiai – aštrǌs kertamieji ar duriamieji
ginklai tiesiog pereina kiaurai, palikdami nedideles skylutes ar ertmes, kurios labai
greitai užslenka purvu. Nuo bukǐ ginklǐ golemas patiria tik ¼ ŽT.
Jei atakuojant paprastu (aštriu kertamuoju ar buku) ginklu turơtǐ bǌti YŽ, tuomet efektas
yra tikrinamas. Rezultate nuo golemo kǌno gali bǌti atskirta viena ar kita galǌnơ. Dơl to
golemas patiria YŽ žalą. Taip realiai gajumą golemas praranda tik netekdamas savyje
esanþio purvo. Elektra, nuodai golemo taip pat nežeidžia.
Purvo golemas labai jautrus stipriai vandens srovei.
Ugnies kerai paprastą purvo golemą verþia galingesniu kietuoju purvo golemu. Tuomet
už kiekvienus nuo ugnies patirtus 50ŽT didơja purvo golemo atsparumas smǌgiams (ŽS
+5).
Nuo bet kokio sprogimo (ugnies kamuolys, sprogstami mišiniai ir pan.) purvo golemas
patiria normalią žalą.
Toks sukurtas golemas egzistuoja iki Lvandens T, vơliau virsdamas purvo gumulu.
Jei aplinkui esanþio purvo nepakaks, golemas bus mažas.

Rǌgšties kerai
Rǌgšties kerai yra priskiriami Vandens ir Žemơs kerǐ grupơms, taþiau daugelis Rǌgšties
kerǐ yra išmokstama tik magui pasirinkus ir toliau besispecializuojant Akvamantijos ar
Teramantijos srityje.
Rǌgštis/ Šarmas
[ Žiežirbos:  ]
| palietus; tǌris Lrǌgšties*½ m3/ tǌris Lrǌgšties*5 litrǐ | t; Lrǌgšties t/
visam | žemơ/ skystis |
Mg paliestos šlapios dirvos kiekis iki Lrǌgšties*½ m3 staiga per t gali pakeisti savo
rǌgštingumą iki visiškos rǌgšties arba šarmo, priklausomai nuo Mg noro. Stabili
koncentracija išsilaiko iki Lrǌgšties t. Pasibaigus kero veikimui ji yra normaliai veikiama
aplinkos ir rǌgštingumas kinta.
Taip pat Mg savo sukurto skysþio ar dirvos rǌgštingumą vơliau, kero veikimo metu, gali
keisti bǌdamas atstumu iki Lrǌgšties m nuo rǌgšties iki šarmo ir atvirkšþiai, tam
sunaudodamas  žiežirbą.
Inde, kuriame jau yra skysþio, sukurti Lrǌgšties*5 litrǐ koncentruotos rǌgšties ar šarmo
kiekƳ.
Kero veikimo atstumas ar veikimo trukmơ gali bǌti prailginti papildomai panaudojus 
žiežirbą.
Rǌgšties strơlơ
[ Žiežirbos: 3 ]
| Mg; atstumas Lrǌgšties*20 m/ ilgis Lrǌgšties*½ m/ plotis Lrǌgšties*½
cm | t; šǌvis | strơlơ |
Mg sukerơjus iš jo rankos išlekia iki Lrǌgšties*½ m ilgio ir apie Lrǌgšties*½ cm storio rǌgšties
strơlơ, kuri lekia lyg iššauta iš trumpo lanko (Mg šaudymo kerais ataka). Nulơkti gali iki
Lrǌgšties*0 m. Pataikiusi Ƴ taikinƳ ji išsilieja rǌgštimi. Rǌgšties purslǐ nebǌna
Pataikius bǌtybei yra tikrinama jos Fi tvermơ.
Fi tvermei nepadơjus bǌtybơ patiria Max (Lrǌgšties*0)ŽT/t. Rǌgštis veikia iki Lrǌgšties T,
vơliau ji suyra. RǌgštƳ galima neutralizuoti šarmu ar nuplauti kibiru ar daugiau vandens.
Šarvai nuo rǌgšties strơlơs apsaugo šarvǐ ŽS/5 t, vơliau žala skaiþiuojama normali.
Šarvai, patyrĊ ŠŽS*5 ŽT nuo rǌgšties poveikio tampa nebenaudingi ir nuo atakǐ
nebegina.
Fi tvermei padơjus bǌtybơ patiria tik ½ ŽT pirmą t. rǌgšties poveikis skaiþiuojamas
Lrǌgšties t.

Žemơs kerai ( Teramantija )
Tai kerǐ grupơ, susijusi su sunkiausiai valdomu ir paþiu nepaslankiausiu žemơs
elementu. Kerơtojai, kurie užsiima šiais kerais, yra vadinami teramantais.
Žemơs pajuta

[ Žiežirbos:  ]
| Lžemơs*50 m; vietovơ | 0-Lžemơs t;  kartas | žemơ |
Mg iki Lžemơs*20 m atstumu sužino kryptƳ ir apytikslƳ atstumą iki artimiausio norimo
žemơs, metalo ar akmens kiekio. Kiekvienas atitinkamos medžiagos tipas gali bǌti
ieškomas atskirai ar iš paieškos išskiriamas konkretus tipas, Mg nurodžius šƳ tipą prieš
kerơjimą. Mg papildomai panaudodamas  žiežirbą gali sužinoti ir žemơs elementǐ
(rǌdǐ) sudơtƳ. Informacija apie nebǌdingǐ elementǐ buvimą gali bǌti gaunama
papildomai panaudojus 2 žiežirbas, o svetimǐ medžiagǐ identifikavimui turi bǌti
panaudojamos papildomos 3 žiežirbos.
Atstumą, kuriuo Mg tiria žemĊ, jis gali padidintas per Lžemơs*50 m, papildomai
panaudodamas  žiežirbą.
Žemơs formavimas

[ Žiežirbos: 2 ]
| Lžemơs*0 m; tǌris Lžemơs*½ m3 | t; visam/ Lžemơs T | žemơ |
Mg iki Lžemơs*0 m atstumu gali judinti iki Lžemơs*½ m3 kiekƳ žemơs ar suteikti šiam kiekiui
žemơs Mg norimą formą. Jei suteikta forma yra savaime stabili (pvz.: kalva), tokia ji ir
liks po kero veikimo pabaigos. Savaime nestabili bǌsena (kolona ar siena) išsilaikys tik
tol, kol veiks keras, kuriam jokios papildomos specialios koncentracijos nereikia, o po to
praras tą formą Ƴ artimiausią stabilią formą.
Kiekvieno tokio žemơs formos pakeitimo Ƴ sudơtingesnĊ bǌseną sơkmơ nustatoma pagal
Veiksmǐ sơkmơs lentelĊ. Tam ŽM Ƴvertina norimos suteikti formos sudơtingumą bei
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veiksmo sunkumą ir yra tikrinama, kaip tas procesas pavyksta. Kaip priedas VM yra
naudojamas kerơjimo Ƴgǌdis. Veiksmui pavykus (00%) žemei pilnai suteikiama norima
forma; veiksmui pavykus dalinai (-00%), norima forma suteikiama dalinai (pvz. norima
suformuoti skulptǌra lieka kreiva, nestabiliai stovinti ar pan.); N atveju norima forma
visiškai nepavyksta (žemơ suformuoja tik kalvą arba lieka kaip likusi).
Žemơ, pajudinta šiuo keru, juda tik Lžemơs m/s greiþiu. Ji negali padaryti tiesioginơs žalos
jokiai bǌtybei, nebent ši guli nejudơdama ir žemơ ją tiesiog palaidoja. Jei žemơ yra
stumiama Ƴ tą vietą, kur yra kokia nors bǌtybơ, ar iš tos vietos kur jinai yra (darant
duobĊ), ši lengvai gali nuo to išsisukti. Jei bandant išsisukti Ƴvyksta fiasko, didelơ
tikimybơ, jog tokia bǌtybơ bus užversta žemơmis. Bǌtybơ, tokiu bǌdu užversta žemơmis
gali išsikapstyti iš šiǐ žemiǐ tą t, kai pavyks JơB-40. Tai gali bǌti sunkiau padaryti, jei
bǌtybơ yra užversta didesniu kiekiu žemơs ar yra toliau verþiama žemơmis, kada bando
išsikapstyti.
Papildomai panaudojant 2 žiežirbas žemơs judơjimo greitis gali bǌti padvigubintas. Mg
po Lžemơs T reikia papildomai panaudoti  žiežirbą tolimesniam valdymo pratĊsimui.
Bandant padidinti kerǐ poveikio nuotolƳ, Mg papildomai sunaudoja  žiežirbą.
Žemơs sukǌrimas

[ Žiežirbos: 3 ]
| Lžemơs*0 m; tǌris Lžemơs*0 litrǐ | t; visam | žemơ |
Mg atstumu iki Lžemơs*0 m ant tvirto pagrindo sukuria Lžemơs*0 litrǐ kiekƳ purios žemơs
ten, kur jos anksþiau nebuvo. ŽemĊ galima sukurti tik esant ant paþios žemơs, o ne
kabant ore ar plaukiant jǌra.
Didinant atstumą Mg papildomai sunaudoja  žiežirbą. Didinant sukuriamos žemơs kiekƳ
Mg papildomai sunaudoja 2 žiežirbas.
Jei Mg vietoje žemơs bando sukurti akmenƳ, tam jis papildomai sunaudoja  žiežirbą,
geležies rǌdą – 2 žiežirbas.
Kǌlgrinda
[ Žiežirbos: 4 ]
| Lžemơs*0 m; tǌris Lžemơs*½ m2/ ilgis Lžemơs m | t; Lžemơs T |
Lžemơs*50 kg |
Mg pelkơje ar puspelkơje atstumu iki Lžemơs*0 m nuo savĊs gali iš pelkơs gilumos Ƴ
paviršiǐ iškelti iki Lžemơs*½ m2 žemơs plotelius, kurie išlaiko vieną bǌtybĊ, ne sunkesnĊ
nei Lžemơs*50 kg bei gali sudaryti liniją iki Lžemơs m ilgio. IškilĊ ploteliai stabilǌs išsilaiko iki
Lžemơs T. Vơliau jie išlieka, taþiau jǐ stabilumas bei bǌsena pasidaro nestabili bei kinta
nuo aplinkos sąlygǐ.
Papildomai panaudojĊs  žiežirbą atstumą nuo savĊs Mg gali padidinti. Už papildomas
2 žiežirbas linijos ilgƳ arba stabilios bǌsenos laiką gali padidinti.
Kiaurai žemĊ
[ Žiežirbos: 4 ]
| Lžemơs* m; gylis | t; Lžemơs T | objektas |
Mg iki Lžemơs m atstumu mato po žeme ar joje esanþius užkastus daiktus ir objektus.
Kero poveikis trunka iki Lžemơs T. Toliau poveikis gali bǌti pratĊsiamas papildomai
panaudojus 2 žiežirbas.
Durǐ ramstis
[ Žiežirbos: 4 ]
| Lžemơs*0 m; durys | t; visam | durys |
Mg sukerơjĊs iki Lžemơs*0 m atstumu užremia bet kokius uždarytus vartus ar duris,
turinþias metaliniǐ ar akmeniniǐ detaliǐ. Kero pagalba Mg priverþia visas slankiojanþias
metalines ar akmenines konstrukcijas “suaugti” ar prisitvirtinti prie kitǐ taip, kad durys
tampa neatsidaranþios.
Keras trunka nuolatos. Prašymas atidaryti panaikina Durǐ ramstƳ.
Prašymas atidaryti
[ Žiežirbos: 4 ]
| Lžemơs*0 m; durys | t; visam | durys |
Mg sukerơjĊs iki Lžemơs*0 m atstumu atidaro bet kokƳ užraktą, skrynią, duris, vartus užraktas atsirakina pats, nušoka duris laikantis skersinis, atsišauna sklendơs. Vienas
kerơjimas atrakina ar atidaro  užraktą, sklendĊ ir pan. Jei jǐ daugiau, reikia papildomai
sunaudoti 2 žiežirbas už kiekvieną užraktą.
Slaptos durys atsidaro, jei Mg tiksliai žino jǐ vietą.
Magiškai (Durǐ ramsþiu) uždarytas duris irgi atidarys, taþiau tokiǐ durǐ užraktai bus
sugadinti.
Neatidaro aukštyn pakeliamǐ grotǐ, nenuleidžia pakeliamǐ tiltǐ, neatidaro užmǌrytǐ,
užkaltǐ ar baldais užremtǐ durǐ.
Smơlis

[ Žiežirbos: 4 ]
| palietus; tǌris Lžemơs*½ m3 | t; visam | žemơ |
Mg paliestas arba apspjautas iki Lžemơs*½ m3 vientisas uolos ar akmens sluoksnis per t
suyra Ƴ smơlƳ. Paliesta (tai ataka be ginklo ir kartu Fi ataka) akmeninơ statula, vilstrakas
ar kita akmeninơ bǌtybơ patiria Max (Lžemơs*20)ŽT. Paliestos dalys yra suardomos Ƴ
smơlƳ.
Papildomai panaudodamas 2 žiežirbas Mg gali suardomą tǌrƳ padidinti.
Niša
[ Žiežirbos: 4 ]
| Lžemơs*0 m; diametras Lžemơs m | t; Lžemơs T | niša |
Akmeninơje sienoje ar žemơje iki Lžemơs*0 m atstumu nuo Mg atsiranda Lžemơs m
diametro niša. Papildomai panaudojus 2 žiežirbas nišos parametrai padidơja. Niša
išsilaiko Lžemơs T. Veikimo laikas gali bǌti pratĊstas už 2 žiežirbas.
Akmens rutulys
[ Žiežirbos: 5 ]
| Lžemơs*0 m; Lžemơs*2 kg | 2t; Lžemơs T | akmuo |
Mg sukerơjus iš žemơs iki Lžemơs*0 m atstumu nuo Mg iš žemơs iškyla iki Lžemơs*2 kg
masơs akmuo. Kitą t jis juda Mg norodyta kryptimi, ridendamasis ir pasišokinơdamas.
Mg nurodžius šoka ant nurodyto objekto (Mg svaidymo kerais ataka, AM+0),
darydamas Max (Lžemơs*20) ŽT triuškinimo žalos. Akmuo gali bǌti valdomas iki Lžemơs*20
m atstumu arba iki Lžemơs T.
Mg papildomai panaudojĊs 2 žiežirbas gali atstumą arba akmens masĊ padidinti.

Liǌnžemơ
[ Žiežirbos: 5 ]
| Lžemơs*0 m; zona Lžemơs*0 m2/ gylis Lžemơs*¼ m | t; Lžemơs T |
visi |
Mg iki Lžemơs*0 m atstumu nuo savĊs sukuria iki Lžemơs*0 m2 zoną, kurioje visi esantys
daiktai ar gyvos bǌtybơs susmenga dirvon iki Lžemơs*¼ m. Ʋsmigusiǐjǐ AM bauda lygi jǐ
Ƴklimpimo gyliui metrais.
Iš liǌnžemơs išbristi, kuomet Ƴklimpusios tik kojos, pavyks pasisekus JơB-Ƴklimimo gylis.
Ʋklimpus giliau, išbristi pasiseks tik atsikasus bent jau iki kojǐ.
Mg papildomai panaudojĊs 2 žiežirbas gali atstumą padidinti. Ʋklimpimo gylƳ padidinti
galima tik papildomai panaudojus 3 žiežirbas.
Paprasta vilkduobơ
[ Žiežirbos: 5 ]
| Lžemơs*0 m; diametras Lžemơs m/ gylis Lžemơs*2 m | t; Lžemơs T |
vilkduobơ |
Mg iki Lžemơs*0 m atstumu nuo savĊs sukuria iki Lžemơs m diametro bei iki Lžemơs*2 m
gylio vilkduobĊ, kurios normaliai nesimato, o iš viršaus ją dengia plona žemơs pluta.
Vilkduobơ nejuda, stovi vietoje. Kai kas nors Ƴ ją Ƴkrinta, vilkduobĊ vơl padengia plonas
žemơs sluoksnis. Vilkduobơ išsilaiko iki Lžemơs T, po to tiesiog užvirsta žemơmis. Labai
tinka kapams kasti ir lavonams laidoti. Pavykus Mg PrB-80+kerơjimo Ƴgǌdis užvirsti
žemơmis gali ir anksþiau.
Papildomai panaudodamas 2 žiežirbas Mg vilkduobơs dydƳ arba atstumą iki jos gali
didinti dvigubai. Vilkduobơs egzistavimo laikui pratĊsti sunaudojama papildomai 2
žiežirbos.
Žemơs lobiai
[ Žiežirbos: 5 ]
| Lžemơs*0 m; gylis Lžemơs*2 m/ zona Lžemơs*0 m2 | t; per 0Lžemơs t | užkasti |
Mg sukerơjus Lžemơs*0 m atstumu iš Lžemơs*2 m gylio per Lžemơs t iškyla visi Lžemơs*0 m2
zonoje esantys užkasti daiktai. Taip pat jei tokiame gylyje yra skysþiai (vanduo, nafta ar
pan.), jie pradeda sunktis iš žemơs.
Mg papildomai panaudojĊs 3 žiežirbas plotą ir gylƳ gali padidinti.
Akmens kamuolys
[ Žiežirbos: 6 ]
| Mg/ Lžemơs*5 m; atstumas Lžemơs*20 m | t; trajektorija | taikinys
|
Iš Mg rankos Ƴ taikinƳ ~30 m/s greiþiu išlekia ~20 cm diametro akmeninis kamuolys.
Kamuolys, pataikĊs Ƴ objektą (sơkminga Mg šaudymo kerais ataka, dơl kamuolio dydžio
AM+20) ar kliǌtƳ daro Max (Lžemơs*20)ŽT triuškinimo žalos, bet ne daugiau kaip Max 300
ŽT. Tikimybơ, kad pataikĊs subyrơs Ƴ akmens nuolaužas lygi 20%.
Šovus Ƴ priešininką ir Ƴ jƳ nepataikius, kamuolys gali lơkti iki Lžemơs*20m atstumą.
Mg panaudojus papildomai 3 žiežirbas gali padidinti kamuolio dydƳ (iki ~40 cm diametro)
ir taip padvigubinti maksimalią kamuolio žalą (bet negali bǌti daugiau kaip Max 300 ŽT).
Mg gali sutaupydamas  žiežirbą sumažinti kamuolio dydƳ (iki ~0 cm diametro)
maksimalią žalą sumažindamas dvigubai.
Kamuolio neƳmanoma numušti paprasta strơle ar Mago strơle (ne ta svorio kategorija).
Mg papildomai panaudojĊs  žiežirbą kamuolƳ gali sukurti iki Lžemơs*5 m atstumu nuo
savĊs.
Žeminơ
[ Žiežirbos: 6 ]
| Lžemơs*0 m; gylis Lžemơs*2 m/ dydis Lžemơs m; | 0-Lžemơs t; Lžemơs
val | žeminơ |
Mg iki Lžemơs*0 m atstumu iki Lžemơs*2 m gylyje per 0-Lžemơs t sukuria uždarą iki Lžemơs m
duobĊ - žeminĊ, kurioje galima ilsơtis ar pernakvoti. Žeminơ išsilaiko iki Lžemơs val. Iš
viršaus Ƴ ją patenkama pro angą, kuri Mg Ƴlindus ar išlindus iš duobơs pagal jo norą
užsidaro storu ir kietu žemơs sluoksniu.
Papildomai naudojant 2 žiežirbas žeminơs dydis ir atstumas iki jos gali bǌti didinami.
Akmenlandơ
[ Žiežirbos: 6 ]
| Lžemơs*0 m; diametras Lžemơs*½ m/ ilgis Lžemơs*3 m | t; Lžemơs T
|  tunelis |
Mg iki Lžemơs*0 m atstumu nuo savĊs sienoje ar akmenyje sukuria iki Lžemơs*½ m
diametro ir Lžemơs*3 m ilgio tunelƳ. Jis gali bǌti tiek horizontalus, tiek vertikalus, tiek
nuolaidus. Tunelis išsilaiko Lžemơs T. Papildomai panaudojus 3 žiežirbas tunelio
egzistavimo laikas gali bǌti prailginamas. Kerams pasibaigus tunelis vơl užsipildo
akmeniu, o tunelyje esantys daiktai ar bǌtybơs atsiduria akmenyje ar sienoje. Mg,
papildomai panaudojĊs  žiežirbą, tunelƳ gali užpildyti akmeniu ir nepasibaigus kerǐ
veikimui. Tam turi pavykti PrB-60+kerơjimo Ƴgǌdis.
Papildomai panaudojus 3 žiežirbas atstumas iki sukuriamo tunelio, tunelio diametras
arba ilgis gali bǌti padvigubinti.
Kiaurai sieną
[ Žiežirbos: 6 ]
| Mg; atstumas Lžemơs m | t; visam | siena |
SukerơjĊs Mg žengia tiesiai Ƴ sieną ir pereina ją kiaurai. Pereiti gali iki Lžemơs m ploþio
sieną. Ant sienos jokiǐ pơdsakǐ dơl to nelieka, taþiau kitas patyrĊs Mg gali pastebơti
magiško poveikio likuþius ant tos sienos vietos, per kurią perơjo kerơtojas
(panaudodamas Ƴvairius Eterio kerus).
Papildomai panaudojĊs 3 žiežirbas pereinamos sienos storƳ Mg gali padidinti Lžemơs m.
Durys
[ Žiežirbos: 6 ]
| Lžemơs*0 m; tarpas Lžemơs m | 0-Lžemơs t; Lžemơs T | uola |
Mg sukerơjus iki Lžemơs*0 m atstumu plyšiai tarp natǌraliǐ uolǐ ar kitokios natǌralioje
uolienoje esanþiǐ ertmiǐ kraštai, esantys iki Lžemơs m atstumu vienas nuo kito, pradeda
judơti artyn vienas kito, per 0-Lžemơs t susilieja ir kaip vartai uždaro praơjimą. Kero
veikimo metu durys atsidaro ir užsidaro priklausomai nuo Mg noro.
Papildomai panaudodamas 3 žiežirbas Mg šƳ atstumą gali padidinti.
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Kero poveikis trunka Lžemơs T. Po to Mg turi papildomai panaudoti po 2 žiežirbas kero
veikimui prailginti.
Kero veikimui pasibaigus susiliejĊ uolǐ ar buvusiǐ plyšiǐ kraštai išlieka susiliejĊ, taþiau
yra 50% tikimybơ, kad jie neišlaikys suteiktos formos ir atsiras Ƴtrǌkimai ar nauji plyšiai.
Ilgalaikis keras atliekamas tik ritualinơs magijos pagalba.

patiria po 00-200 ŽT/t arba iš karto miršta. PanaudojĊs papildomas 4 žiežirbas, gali
plyšius priversti judơti dvigubai greiþiau.
Jei toks judantis plyšys “pasiveja” gyvą bǌtybĊ, tai ji Ƴkris jei plyšys bus pakankamai
platus, arba išsisuks (jei plyšys nơra labai platus ir ji bando išsisukti) jei jai pavyks ViB50.

Griǌtis
[ Žiežirbos: 7 ]
| Lžemơs*00 m; epicentras | t; Lžemơs t | griǌtis |
Mg iki Lžemơs*00 m atstumu nuo savĊs sukelia iki Lžemơs t trunkantƳ akmenǐ judơjimą bei
griǌties epicentrą kalnuose. Griǌties didumas priklauso nuo gamtinơs aplinkos.
Patekus Ƴ griǌtƳ išgyventi beveik neƳmanoma.

Žemơs drebơjimas
[ Žiežirbos: 5 ]
| Lžemơs*20 m; gylis Lžemơs*2 m | 2t; Lžemơs*2 t | žemơ |
SukerơjĊs Mg Lžemơs*20m spindulio plote nuo norimo matomo taško kaip epicentro
sukelia žemơs drebơjimo bangas. Pats drebơjimo epicentras gali bǌti iki Lžemơs*2 m po
žeme. Drebơjimo metu žemơ pradeda judơti, išstovơti ant jos ar judơti ja tampa labai
sunku (LS veiksmas). Žemơje atsiveria plyšiai kaip nuo kero Plyšiai, taþiau iki 2 kartǐ
didesni. Kiekvienai bǌtybei bus 60% tikimybơ, jog bǌtybơ Ƴkris Ƴ tokƳ plyšƳ, jei jai nepavyks
ViB-60. Drebơjimas trunka Lžemơs*2 t. Po to drebơjimas nuslopsta, taþiau plyšiai irkiti
rezultatai išlieka tol, kol natǌraliai neužgriǌna.

Akmeninơs rankos
[ Žiežirbos: 8 ]
| Lžemơs*0 m; ilgis Lžemơs*½ m | t; Lžemơs T | visus |
Mg sukerơjus iki Lžemơs*0 m atstumu iš žemơs per t išlenda akmeninơs (arba metalo
rǌdos) iki Lžemơs*½ m ilgio rankos. Jos gali paþiupti priešininką (ataka kaip Mg kerǐ
atakos, AM+0 bei galimas netikơtumas) už kojǐ ar jƳ laikyti, neleisdamos jam pajudơti.
Sugauta bǌtybơ gali bandyti išsivaduoti, jei laimơs JơR su rankomis. Rankǐ JơR metimo
priedas yra Mg Prp+ Lžemơs.
Rankos taip pat gali atlikti kokƳ nors paprastą judesƳ (pvz. pastumti, pagriebti), pagal Mg
norą pasislơpti, laukti pasaloje ar pan. Rankas galima nustatyti sugriebti tik konkreþios
rǌšies ar rasơs bǌtybĊ. Nustatyti, kad rankos sugriebtǐ konkretǐ asmenƳ (pvz.; magą
Ibrahlimą) negalima.
Rankos egzistuoja iki Lžemơs T, vơliau pradingsta žemơje, lieka suakmenơjusios ar virsta
panašios formos rǌdos gabalais. Jǐ gyvavimo laikui prailginti Mg papildomai panaudoja
3 žiežirbas. Didinant atstumą arba rankǐ dydƳ Mg papildomai panaudoja 2 žiežirbas.
Akmeninơs kulkos
[ Žiežirbos: 8 ]
| Mg; atstumas Lžemơs*0 m/ Lžemơs cm/ skaiþius Lžemơs +d0 | t;
šǌvis | taikinys |
Mg, Ƴ ranką paơmĊs žemơs gabaliukǐ ar natǌraliǐ gamtiniǐ akmenukǐ, sviedžia juos Ƴ
norimą taikinƳ, esantƳ iki Lžemơs*0 m atstumu, kurie pavirsta serija akmeniniǐ, iki Lžemơs
cm dydžio, kulkǐ, judanþiǐ ~50m/s greiþiu. Jǐ gali bǌti iki Lžemơs+d0. Papildomai
panaudodamas 3 žiežirbas kulkǐ skaiþiǐ Mg gali padvigubinti.
Kulkos pataikymas Ƴ taikinƳ tikrinamas pagal Mg šaudymo kerais ƳgǌdƳ (AM+5).
Kiekviena pataikiusi kulka daro Max (Lžemơs*20) ŽT.
Judanti vilkduobơ
[ Žiežirbos: 8 ]
| Lžemơs*0 m; diametras Lžemơs m/ gylis Lžemơs*2m | t; Lžemơs T |
vilkduobơ |
Mg iki Lžemơs*0 m atstumu nuo savĊs sukuria iki Lžemơs m diametro bei iki Lžemơs*2 m
gylio vilkduobĊ, kurios normaliai nesimato, o iš viršaus ją dengia plona žemơs pluta.
Mg tokią vilkduobĊ gali “judinti” bei nukreipti Ƴ norimą vietą. Taip pat Mg gali ją nukreipti
po konkreþia bǌtybe. Kai ši Ƴkrinta, vilkduobĊ vơl padengia plonas žemơs sluoksnis ir
nauju Mg nurodymu ji gali keliauti toliau. Tam, kad vilkduobơ judơtǐ reikia nuolatinơs Mg
koncentracijos. Koncentracijai nutrǌkus ji virsta Paprasta vilkduobe, kurią judơti galima
priversti tik papildomai panaudojus 3 žiežirbas. Judinama gali bǌti Lžemơs T, kaip
paprasta vilkduobơ išsilaiko Lžemơs T. Norint toliau judinti reikia papildomai panaudoti 3
žiežirbas.
Akmens riedulys
[ Žiežirbos: 9 ]
| Lžemơs*20 m; Lžemơs*½ m | 2t; Lžemơs T | taikinys |
SukerơjĊs Mg atstumu iki Lžemơs*20 m sukuria iki Lžemơs*½ m diametro spygliuotą
akmeninƳ (arba metalinƳ) riedulƳ, kuris juda tiesiai Mg nurodyta kryptimi apie Lžemơs*5 m/s
greiþiu. Papildomai panaudodamas 3 žiežirbas Mg riedulio judơjimo greitƳ gali
padvigubinti.
Riedulys, pataikĊs Ƴ kliǌtƳ, daro Max (Lžemơs*40)ŽT triuškinimo žalos. Tikimybơ, kad toks
riedulys subyrơs Ƴ akmens nuolaužas lygi 40%.
Papildomai panaudodamas 4 žiežirbas, Mg gali nurodyti kliǌtis, nuo kuriǐ riedulys
nesubyra, o tik keiþia kryptƳ.
Judanþio riedulio judơjimo krypties pakeitimui Mg papildomai sunaudoja  žiežirbą.
Mg riedulƳ valdyti gali iki Lžemơs*20 m. Už šio atstumo riedulys juda nevaldomas ir,
nepasiekĊs norimo taikinio, tiesiog sustoja. Tikimybơ, kad išliks rieduliu yra 30%,
priešingu atveju subirs Ƴ atitinkamos medžiagos gabalus.
Mg papildomai panaudojĊs 3 žiežirbas valdymo atstumą gali padidinti.
Akmens siena
[ Žiežirbos: 0 ]
| Lžemơs*0 m; storis Lžemơs*½ m/ ilgis Lžemơs*2 m | 2t; Lžemơs T |
siena |
Mg iki Lžemơs*0 m atstumu ant kieto pamato suformuoja iki Lžemơs*½ m storio bei Lžemơs*2
m ilgio akmens (arba geležies, tuomet keras bus Geležies siena) sieną. Siena bus
daugiausia pripildyta tokio mineralo, kokio daugiausiai yra kerơjimo vietoje. Panaudojus
Kerǐ paiešką tokia akmeninơ siena švyti.
Siena išsilaiko Lžemơs T, vơliau tiesiog subyra Ƴ atitinkamos medžiagos gabalus.
PratĊsiant jos egzistavimo laiką papildomai sunaudojamos 4 žiežirbos.
Plyšiai
[ Žiežirbos:  ]
| Lžemơs*0 m; gylis Lžemơs*2/ plotis Lžemơs m/ ilgis Lžemơs*5m | 0Lžemơs t; Lžemơs T | plyšiai |
Mg sukerơjus iki Lžemơs*0 m atstumu per 0-Lžemơs t nuo jo norimoje matomoje žemơs
vietoje atsiveria iki Lžemơs*2 m gylio, iki Lžemơs m ploþio ir Lžemơs*5m ilgio plyšiai. Ʋ šiuos
plyšius gali Ƴkristi Ƴvairios bǌtybơs ir pan. Magas gali šiuos plyšius judinti Lžemơs m/s
greiþiu, taþiau tam reikalinga nuolatinơ koncentracija. PanaudojĊs papildomas 5
žiežirbas Ƴ plyšiǐ dugną gali priversti išsiskirti lavą, kurioje sudega visi degǌs daiktai,
lydosi alavas, švinas, varis. Kiti metalai tik apsilydo. Ʋ tokią lavą Ƴkritusios gyvos bǌtybơs

Akmens golemas (mini-animacija)
[ Žiežirbos: 2 ]
| palietimas; tǌris Lžemơs*½ m3 | 0-Lžemơs t; Lžemơs T | golemas |
Mg palietimu paprastą molinĊ, akmeninĊ ar metalinĊ statulą, kurios tǌris iki Lžemơs*½ m3,
paverþia laikinai egzistuojanþiu golemu.
Toliau tokƳ golemą kerơtojas turi suvaldyti, laimơdamas PrR prieš sukurtą golemą
(golemas jokiǐ rungties priedǐ neturi). Jei šią rungtƳ kerơtojas laimi, tuomet golemą gali
valdyti iki Lžemơs*00 m atstumu. Nepavykus bandymui golemas taip ir lieka kiurksoti
(80% tikimybơ) arba elgiasi visiškai nenumatytai (tikrinti pagal Reakcijos lentelĊ; psl.
37).
Tokio sukurto golemo gajumas lygus Lžemơs*20 GT. Atakuoti golemas gali rankomis,
Max(Lžemơs*20)ŽT. Golemo ataka lygi ½ kerơtojo kerơjimo Ƴgǌdžio. Statulos galingumas ir
patiriama žala (žalos slenkstis) priklauso nuo statulos medžiagos (žiǌr. Animacija; psl.
78). Golemǐ nežeidžia vanduo, elektra, nuodai. Nuo rǌgšties jie patiria tik ¼ ŽT. Tik
medinƳ golemą žeidžia ugnis (½ ŽT), kitǐ nežeidžia visiškai.
Normalią žalą golemas patiria tik nuo bukǐ ar kirviǐ grupơs ginklǐ. Kiti ginklai daro tik ½
ŽT. Molinio golemo žalos slenkstis ŽS yra 20, akmeninio – 50, geležinio – 80.
Sukurtas golemas taip pat gali stumti ar nešti daiktus, dirbti darbus ar atlikti kitokius
panašius veiksmus.
Toks sukurtas golemas egzistuoja iki Lžemơs T, vơliau virsdamas paprasta buvusia
statula. Tokios vieną kartą animuotos statulos antrą kartą paprastu keru animuoti jau
nebepavyks.
Tikrosios ilgai egzistuojanþios kovinơs statulos sukuriamos tik ritualinơs magijos dơka.

Metalo kerai
Metalo kerai yra priskiriami Žemơs kerǐ grupei, taþiau daugelis Metalo kerǐ yra
išmokstama tik magui pasirinkus ir toliau besispecializuojant Teramantijos srityje. Šie
kerai taip pat yra susijĊ su metalǐ transformacija bei magnetiniais reiškiniais.
Ʋmagnetinimas
[ Žiežirbos: 2 ]
| Lmetalo*0 m; tǌris Lmetalo*5 litrǐ | t; Lmetalo T | objektas |
Mg iki Lmetalo*0 m atstumu per t gali Ƴmagnetinti iki Lmetalo*5 litrǐ tǌrio metalinƳ daiktą,
kuris prie savĊs trauks kitus metalinius daiktus - gali pritraukti iki Lmetalo*kg masơs
metalinƳ daiktą. Taip pat toks daiktas iškreips kompaso rodykles.
Mg gali Ƴmagnetinti ir nemetalinius daiktus, taþiau tam jis papildomai sunaudos 4
žiežirbas. Jei daiktas natǌraliai turi magnetiniǐ savybiǐ (gintaras, vilna), tuomet jo
Ƴmagnetinimui Mg papildomai panaudos tik  žiežirbą.
Šipinimas
[ Žiežirbos: 2 ]
| Lmetalo*0 m; zona Lmetalo*0 m2 | t; visam | ginklai |
Mg sukerơjus iki Lmetalo*0 m atstumu, Lmetalo*0 m2 zonoje esanþiǐ bǌtybiǐ, kurioms
nepavyksta Fi tvermơ, aštrǌs metaliniai ginklai atšimpa. Todơl sumažơja ginklǐ
maksimali žala (Max ŽT-Lmetalo*5), ataka (AM-Lmetalo*5) ir YŽ (YŽ-Lmetalo*5).
Atšipintą kardą ar durklą galima pagaląsti, bet po -5 galandimǐ toks ginklas lǌžta.
Neveikia ginklǐ, visiškai sandariai suvyniotǐ Ƴ alyvuotą odą.
Papildomai panaudojus 2 žiežirbas atstumas ar zona gali bǌti padidinti.
Rǌdys
[ Žiežirbos: 4 ]
| palietus; daiktas | 0-Lmetalo t; visam | visus |
Mg paliestus metalinius daiktus per 0-Lmetalo t sunaikina rǌdys. Papildomai panaudojus
2 žiežirbas rǌdys daiktą sunaikins dvigubai greiþiau.
Jei Mg nori daiktus sunaikinti rǌdimis per atstumą, tuomet jis už kiekvienus Lmetalo m iki
objekto papildomai sunaudoja po  žiežirbą.
Šratas
[ Žiežirbos: 5 ]
| Lmetalo*0 m; Lmetalo*2 kg | 2t; Lmetalo T | šratas |
Mg sukerơjus iš žemơs iki Lmetalo*0 m atstumu nuo Mg iš žemơs iškyla iki Lmetalo*2 kg
svorio apvalus geležies ir jos rǌdos mišinio šratas. Kitą t jis juda Mg nurodyta kryptimi
ridendamasis ir pasišokinơdamas. Mg nurodžius šoka ant Mg nurodyto objekto (Mg
svaidymo kerais ataka, AM+0), darydamas Max (Lžemơs*20) ŽT triuškinimo žalos.
Šratas gali bǌti valdomas iki Lžemơs*20 m atstumu arba iki Lžemơs T.
Mg papildomai panaudojĊs 2 žiežirbas gali atstumą arba šrato masĊ padidinti dvigubai.
Geležies kamuolys
[ Žiežirbos: 5 ]
| Mg/ Lmetalo*5 m; atstumas Lmetalo*20 m | t; trajektorija | taikinys
|
Iš Mg rankos Ƴ taikinƳ ~30 m/s greiþiu išlekia ~20 cm diametro metalinis (geležies ir rǌdos
mišinio) kamuolys. PataikĊs Ƴ objektą (sơkminga Mg šaudymo kerais ataka, dơl kamuolio
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dydžio AM+20) ar kliǌtƳ daro Max (Lmetalo*20)ŽT triuškinimo žalos, bet ne daugiau kaip
Max 300 ŽT. Tikimybơ, kad subyrơs Ƴ gabalus lygi 20%.
Šovus Ƴ priešininką ir Ƴ jƳ nepataikius, kamuolys gali lơkti iki Lmetalo*20m atstumą.
Mg, papildomai panaudojĊs 3 žiežirbas, kamuolio dydƳ gali padidinti iki ~40 cm diametro
ir taip padvigubinti maksimalią kamuolio žalą (bet negali bǌti daugiau kaip Max 300 ŽT).
Mg gali sutaupydamas  žiežirbą sumažinti kamuolio dydƳ (iki ~0 cm diametro)
maksimalią žalą sumažindamas dvigubai.
Kamuolio neƳmanoma numušti paprasta strơle ar Mago strơle (ne ta svorio kategorija).
Mg papildomai panaudojĊs  žiežirbą kamuolƳ gali sukurti iki Lmetalo*5 m atstumu nuo
savĊs.
Geležinơs rankos
[ Žiežirbos: 8 ]
| Lmetalo*0 m; ilgis Lmetalo*½ m | t; Lmetalo T | visus |
Kaip Akmeninơs rankos.
Metalinơs kulkos
[ Žiežirbos: 8 ]
| Mg; atstumas Lmetalo*0 m/ Lmetalo cm/ skaiþius Lmetalo+d0 | t;
šǌvis | taikinys |
Magas, Ƴ ranką paơmĊs metalo gabaliukǐ (monetǐ, papuošalǐ ar pan.), sviedžia juos Ƴ
norimą taikinƳ, esantƳ iki Lmetalo*0m atstumu, kurie pavirsta serija metaliniǐ (tokio metalo,
iš kokio buvo padaryti panaudoti daiktai), iki Lmetalo cm dydžio, kulkǐ, judanþiǐ ~50m/s
greiþiu. Jǐ gali bǌti iki Lmetalo+d0. Papildomai panaudodamas 3 žiežirbas kulkǐ skaiþiǐ
Mg gali padvigubinti.
Kulkos pataikymas Ƴ taikinƳ tikrinamas pagal Mg šaudymo kerais ƳgǌdƳ (AM+5).
Kiekviena pataikiusi kulka daro Max (Lmetalo*20) ŽT.
Geležies riedulys
[ Žiežirbos: 9 ]
| Lmetalo*20 m; Lmetalo*½ m | 2t; Lmetalo T | taikinys |
Kaip Akmens riedulys.
Geležies siena
[ Žiežirbos: 0 ]
siena |
Kaip Akmens siena.

| Lmetalo*0 m; storis Lmetalo*½ m/ ilgis Lmetalo*2 m | 2t; Lmetalo T |

Metalo golemas (mini-animacija)
[ Žiežirbos: 2 ]
| palietimas; tǌris Lmetalo*½ m3 | 0-Lmetalo t; Lmetalo T | metalo
golemas |
Kaip Akmens golemas.
Metalǐ transformacija
[ Žiežirbos: 30 ]
| palietus; Lmetalo g | t; visam | visus |
Magas, ranka palietĊs iki Lmetalo g gryno metalo gabalą, sugeba jƳ transformuoti Ƴ kitą
metalą. Tokios transformacijos metu 00 pirminio metalo daliǐ yra transformuojama Ƴ
d00+Lmetalo*5 antrinio (transformuoto) metalo daliǐ, bet ne daugiau kaip 99 dalis. Likusi
dalis metalo tiesiog sunaudojama transformacijos metu.
Pvz.: magas Ibrahlimas bando transformuoti g švino Ƴ auksą. Kerơjimui pavykus jis
tikrina, kiek daliǐ aukso nuo pradinio kiekio jam išơjo iš  g švino. Metamas d00 ir
iškrito 2. Ibrahlimo Žemơs kerǐ Lmetalo=5. Tokiu bǌdu išeina 2+5*5=37 daliǐ aukso, t.y.
0,37 g.
Kiekvienam papildomam metalo g transformuoti Mg sunaudoja po papildomas 20
žiežirbǐ.

Šviesos kerai
Šviesos kerai nơra priskiriami jokiai konkreþiai kerǐ grupei ir egzistuoja kaip atskira
magijos šaka. Šiai grupei yra priskiriama eilơ su iliuzijomis ir miražais susijusiǐ kerǐ,
tiksliau jǐ baziniǐ elementǐ, iš kuriǐ magas savo protu gali formuoti ir valdyti savo
sukurtus miražus.
Šviesa

[ Žiežirbos:  ]
| Lšviesos*0 m; zona Lšviesos*0 m2 | t; Lšviesos T | šviesa |
Mg iki Lšviesos*0 m atstumu nuo savĊs tiesiog ore sukuria magišką šviesą, švieþianþią
savaime, be jokio šviesos šaltinio. Šviesa apšvieþia iki Lšviesos*0 m2 zoną. Už zonos dar
Lšviesos*5 m atstumu matysis tik šešơliai.
Mg sunaudojĊs  papildomą žiežirbą gali priversti švieselĊ judơti iki Lšviesos*2 m/s greiþiu.
Jei Mg judindamas švieselĊ atlieka kitus veiksmus, tuomet judơjimo palaikymui jam turi
pavykti PrB. Galimos baudos jei atliekamas veiksmas yra labai sudơtingas.
Papildomai panaudojĊs  žiežirbą judơjimo greitƳ Mg gali padidinti.
Papildomai panaudodamas  žiežirbą Mg gali atstumą iki šviesos arba apšvieþiamą
zoną gali taip pat padidinti.
Šviesa išsilaiko iki Lšviesos T, vơliau užgĊsta. Papildomai panaudojamas  žiežirbą
šviesos degimo laiką Mg gali pratĊsti.
Tamsa

[ Žiežirbos: 2 ]
| Lšviesos*0 m; zona Lšviesos*0 m2 | t; Lšviesos T | šviesa |
Mg iki Lšviesos*0 m atstumu nuo savĊs norimame taške sukuria iki Lšviesos*0 m2 dydžio
tamsos zoną (sferą), kurioje visi esantys objektai dơl tamsos visiškai nơra matomi (nei
infrarega, nei paprasta rega).
Asmuo, esantis tokioje zonoje, visǐ objektǐ esanþiǐ Tamsos zonoje taip pat nemato,
taþiau mato viską kas yra už zonos ribǐ.
Atakuotojui bǌnant už zonos ribǐ bei bandant atakuoti asmenƳ, esantƳ tokioje zonoje, AM
bauda yra:
a) suvokiant, kur yra taikinys AM-40 ginklu; AM-60 šaudant/ svaidant;
b) praradus orientaciją AM-00+InP.
Abiem asmenims esant Tamsoje jǐ AM-00+InP.

Papildomai panaudodamas  žiežirbą Mg gali atstumą iki zonos arba zonos plotą
padidinti.
Mg sunaudojĊs 2 papildomas žiežirbas gali priversti zoną judơti iki Lšviesos m/s greiþiu. Jei
Mg judindamas tamsos zoną atlieka kitus veiksmus, tuomet judơjimo palaikymui jam turi
pavykti PrB. Galimos baudos jei kiti atliekami veiksmai yra labai sudơtingas.
Matymui tokioje zonoje panaudojama tik Tamsos rega.
Jei Tamsos sfera kertasi su Šviesos sfera, abi jos prapuola.
Tamsos rega
[ Žiežirbos: 3 ]
| Mg; matomumas Lšviesos*5 m | t; Lšviesos T | visus |
Save užsikerơjĊs Mg iki Lšviesos*5 m spinduliu nuo savĊs mato visus Tamsos zonoje
esanþius objektus, kuriǐ niekas neužstoja. Objektus mato kaip bǌdamas šviesoje, tik
juodai - baltus.
Norơdamas kerą uždơti kitai bǌtybei, turi Ƴveikti jos Fi tvermĊ bei papildomai sunaudoti 
žiežirbą. Keras trunka Lšviesos T. Mg papildomai panaudojĊs  žiežirbą kero veikimo
trukmĊ gali pratĊsti. Kitai užkerơtai bǌtybei kero veikimo pratĊsimui sunaudojamos 2
žiežirbos.
Plyksnis

[ Žiežirbos: 3 ]
| Lšviesos*0 m; Ø Lšviesos*20 m | t; plyksnis | matanþiuosius |
Mg iki Lšviesos*0 m atstumu norimame taške plyksteli ryškią šviesą, kuri tamsoje ryškiai
apšvieþia iki Lšviesos*20 m diametro zoną. Jei plyksnis naudojamas dienos metu, tuomet
efektas bus tik /3 ploto. Esant ryškiai saulei efektas bus tik plykstelơjus ½ m atstumu
nuo akiǐ.
Visoms bǌtybơms, buvusioms ryškaus apšvietimo zonoje (toliau esanþioms, nors ir
maþiusioms šviesą bǌtybơms ši taisyklơ negalioja) plykstelơjusi šviesa gali trumpam
apakinti regą.
Tam yra tikrinama Fi tvermơ.
Fi tvermei nepadơjus bǌtybơ yra apakinama. Apžilpimas tĊsiasi Lšviesos t ir po to praeina
tą tarpsnelƳ, kai pavyksta SvB. Apakinto asmens veiksmǐ baudos tokios pat kaip ir aklo
asmens. Bandant atakuoti AM-00+InP.
Fi tvermei padơjus arba plyksnio momentu bǌtybei buvus užsimerkus (arba sumirksơjus
- 0% tikimybơ) ji nơra apakinama.
Pats kerơtojas taip pat gali bǌti apžilpintas, todơl kerơjimo metu jis pats turơtǐ
užsimerkti.
Papildomai panaudojus 2 žiežirbas atstumas nuo Mg iki plyksnio centro gali bǌti
padidintas.
Migla

[ Žiežirbos: 3 ]
| Lšviesos*0 m; gabaritai Lšviesos m | t; Lšviesos T | objektas |
Mg iki Lšviesos*0 m atstumu gali užkerơti iki Lšviesos m gabaritǐ objektą ir padaryti jƳ
sunkiau pastebimą ir miglotą. Ʋ tokƳ objektą yra sunkiau pataikyti atakuojant jƳ ginklais ar
šaudant kerais.
Atakos bauda, kurƳ gauna atakuojantis ar stebintis objektą asmuo, lygus Lšviesos*0.
Papildomai panaudodamas po  žiežirbą Mg baudą didina per Lšviesos*0. Kada AVM
bauda pasiekia 00 ir daugiau, tuomet laikoma, kad keras Migla yra jau
transformuojamas Ƴ kerą Nematomumas.
Kerai veikia Lšviesos T. Papildomai panaudojus 2 žiežirbas atstumas iki objekto, objekto
dydis arba kero veikimo laikas gali bǌti padidinti. Taip pat už papildomas 2 žiežirbas
laikas, per kurƳ objektas tampa “miglotesnis” gali bǌti sumažinamas dvigubai.
Nematomumas
[ Žiežirbos: 3+ ]
| Lšviesos*0 m; gabaritai Lšviesos m | t; Lšviesos T | žr. Migla |
Vieną objektą paverþia nematomu visiems su paprasta rega ar infrarega. Nematomais
pasidaro ir visi nematomos bǌtybơs turimi negyvi daiktai. Jie pasidarys matomi, kai juos
bǌtybơ padơs. Bǌtybơ bus nematoma, tol kol nekerơs. Nematomas daiktas ir bǌtybơ
pasidaro matomi nustojus veikti kerams arba kai su juo susiduria bǌtybơ, kurios masơ
viršija >5% daikto ar bǌtybơs kǌno masơs. Šviesos šaltinis gali bǌti paverstas
nematomu, taþiau jo skleidžiama šviesa bus matoma.
Šviesos strơlơ
[ Žiežirbos: 4 ]
| Mg; atstumas Lšviesos*30 m | t; šǌvis | strơlơ |
Mg sukerơjus jo ranka ima švytơti. Mg ranka parodžius Ƴ taikinƳ šviesa nuteka nuo rankos
ir sudaro švytinþią bekǌnĊ strơlĊ, lekianþią ~20 m/s greiþiu. Pataikiusi strơlơ (šaudymo
kerais ataka) daro Max 30ŽT dǌrio žalos. Fi tvermơ nuo strơlơs nesaugo.
Strơlơ gali lơkti iki Lšviesos*30 m atstumą. Niekur nepataikiusi ji tiesiog pradingsta.
Nematomǐjǐ paieška
[ Žiežirbos: 4 ]
| Mg; atstumas Lšviesos*5 m; | t; Lšviesos T | Mg/visus |
Save užsikerơjĊs Mg iki Lšviesos*5 m spinduliu nuo savĊs mato visas nematomas bǌtybes
ir padarus, kuriǐ niekas neužstoja. Nematomuosius mato lyg jie bǌtǐ iš žalsvai
švytinþios miglos.
Norơdamas kerą uždơti kitai bǌtybei, turi Ƴveikti jos Fi tvermĊ bei papildomai sunaudoti 
žiežirbą. Keras trunka Lšviesos T, bet Mg papildomai sau panaudojĊs 2 žiežirbas, o kitai
bǌtybei 3 žiežirbas kero veikimo trukmĊ gali pratĊsti.
Miražai

[ Žiežirbos: 4 ]
| Lšviesos*50 m; gabaritai Lšviesos m | t; Lšviesos T | miražas |
Mg iki Lšviesos*50 m atstumu nuo savĊs sukuria iki Lšviesos m gabaritǐ miražą. Tai gali bǌti
bet kokios formos ar išvaizdos miražas, kurio atvaizdas Mg yra gerai žinomas.
Papildomai panaudodamas 2 žiežirbas Mg atstumą iki miražo ar miražo dydƳ gali
padidinti dvigubai.
Sukurtas miražas gali judơti, atlikti Ƴvairius judesius ir panašiai, bet tik tol kol Mg ties juo
bus susikoncentravĊs.
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Miražas judơs iki Lšviesos*0 m/s greiþiu. Papildomai panaudojus 2 žiežirbas judơjimo
greitis gali bǌti padidintas dvigubai. Taip pat papildomai panaudojus 2 žiežirbas miražas
galơs judơti Mg nustatytu maršrutu ir kryptimi, darys nustatytus judesius bei
nebereikalaus papildomos Mg koncentracijos. PastarąjƳ miražą Mg gali bet kada, kol jis
egzistuoja, papildomai modifikuoti, nesunaudodamas žiežirbǐ. Taþiau tokio
modifikavimo metu Mg turi vơl susikoncentruoti ties miražu tokiam laikui, kiek trunka
naujǐ savybiǐ nustatymas.
Kiekvieno miražo (atspindžio) tikslios išvaizdos sukǌrimo sơkmei Ƴvertinti naudojama
Veiksmǐ sơkmơs lentelơ. Tam ŽM Ƴvertina norimos suteikti formos sudơtingumą bei
veiksmo sunkumą (dažniausiai sunkus veiksmas) ir tikrinama, kaip tas procesas
pavyksta. Kaip priedas VM visada yra naudojamas kerơjimo Ƴgǌdis.
Jei Mg bando sukurti miražą tokio objekto, kuris jam yra labai gerai žinomas ir jƳ jis
profesionaliai išmano (norimo sukurti gyvǌno atvaizdo gyvǌno anatomijos išmanymas,
asmeniškas bǌtybơs pažinojimas ir pan.), tuomet kaip VM priedą gauna atitinkamą
naudojamą ƳgǌdƳ, meniškumą ar pan. Jei Mg bando sukurti objektą, kurƳ yra tik kelis
kartus matĊs, jokie priedai nơra skiriami. O jei Mg bando sukurti objektą, apie kurƳ žino
tik iš knygǐ, nuogirdǐ ir pan., tuomet ŽM gali skirti baudas nuo 20 iki 80. Jei sukuriamas
miražas yra labai sudơtingas, tuomet baudos gali bǌti didesnơs.
Veiksmui pavykus (00%) pilnai sukuriamas norimas miražas; veiksmui pavykus dalinai
(-00%), norimas miražas atvaizduojamas dalinai (pvz. Norimas sukurti didvilkio
miražas tampa labiau panašus Ƴ paliegusƳ šunƳ ar gal net Ƴ katiną, bandytas sukurti
bơgantis žmogus tampa labiau panašus Ƴ invalidą ir pan.); N atveju norimas miražas
gaunasi visiškai nesuprantamas (vietoj bandyto sukurti dvorfo kario išeina tik kontǌrus
turinti rǌko dơmơ, labiau panaši Ƴ vaiduoklƳ ar pan.).
Miražas egzistuos Lšviesos T. Po to jo egzistavimas gali bǌti pratĊsiamas Mg papildomai
panaudojus  žiežirbą.
Mg, bandydamas sukurti kitą miražą, jei vienas jau yra sukurtas ir jo egzistavimas
nepasibaigơ, sunaudoja tik papildomas 2 žiežirbas kito miražo baziniam variantui.
Miražus sunaikinti gali tik sơkmingos atakos Šviesos ir Tamsos kerais (turi pavykti
kerơjimo Ƴgǌdžio rungtis prieš miražus sukǌrusio Mg atitinkamą ƳgǌdƳ).
Garso efektus miražams sukurti galơs tik tuomet, jei išmano Virpesiǐ kerus. Tam Mg turi
papildomai panaudoti 3 žiežirbas.
Veidrodiniai atspindžiai
[ Žiežirbos: 5 ]
| Lšviesos*0 m; atspindys | t; Lšviesos T | atspindys |
Mg iki Lšviesos*0 m atstumu sukuria Mg atspindƳ, kuris, Mg esant susikoncentravus,
elgiasi pagal Mg norą - juda, kalba, keri ir kt. Papildomai panaudodamas po 2 žiežirbas
gali sukurti po papildomą Mg atspindƳ.
Tokie Mg sukurti atspindžiai nieko realaus padaryti negali, taþiau efektas gali bǌti labai
realus. Visos atakos prieš atspindƳ yra nesơkmingos, nes visi objektai per juos pereina
kiaurai.
Tokius atspindžius sunaikinti gali tik sơkmingos atakos Šviesos ir Tamsos kerais. Tam
turi pavykti kerơjimo Ƴgǌdžio rungtis prieš miražus sukǌrusio Mg atitinkamą ƳgǌdƳ.
Atspindžiai išsilaiko iki Lšviesos T, o po to išnyksta. Papildomai panaudojus 3 žiežirbas jǐ
egzistavimo laikas gali bǌti pratĊsiamas.
Šviesos signalizacija
[ Žiežirbos: 5 ]
| Mg; zona Lšviesos*0 m2/ vnt Lšviesos*2 | t; Lšviesos T | visus |
Mg iki Lšviesos*0 m2 dydžio uždaroje erdvơje sukuria Lšviesos*2 nematomǐ
elektromagnetiniǐ gijǐ, kurios eina nuo vienos sienos iki kitos ir gali bǌti iki Lšviesos*2 m
aukštyje virš grindǐ. Bet kas kirtĊs liniją patiria Mg tiesiog tarsi pasiunþia signalą, kurƳ
Mg pajunta lyg stygos skambtelơjimą.
Infraakiniai
[ Žiežirbos: 5 ]
| palietus; matomumas Lšviesos*5 m | t; Lšviesos val |  bǌtybơ |
Užkerơtos bǌtybơs akiduobes (nuo antakiǐ iki skruostǐ, nuo nosies iki išorinio akiduobơs
krašto) uždengia juodo stiklo lĊšiai. Infraakinius galima perjungti (pavykus PrB) regai
matomoje ar infraraudonoje (IR) šviesoje. IR diapazone ne magiškoje tamsoje mato iki
Lšviesos*5 m (turi IR pašvietimą). Akiniǐ nuimti neina, jie išnyksta po Lšviesos val.
Blizgiai
[ Žiežirbos: 5 ]
| palietus; akys | t; Lšviesos val |  bǌtybơ |
Mg užkerơtos bǌtybơs akis pridengia veidrodiškai blizgantys pusrutuliai (blizgiai), kurie
netrukdo žiǌrơti, bet pilnai apsaugo nuo apakinimo Plyksniu, Šviesuliu, Šviesa. Padidơja
tvermơ žvilgsnio atakoms (AM-60). Blizgiai labai tvirti, tad YŽ Ƴ akis panaikinamos.
Blizgiai išsilaiko Lšviesos val.
Matomumo zona
[ Žiežirbos: 6 ]
| Lšviesos*0 m; zona Lšviesos*50 m2 | t; Lšviesos T | visi |
Mg iki Lšviesos*0 m atstumu nuo savĊs sukuria iki Lšviesos*50 m2 spindulio zoną, Ƴ kurią
papuolusios visos nematomos bǌtybơs ir jǐ daiktai pasidaro visiems matomi. Bǌtybơs ar
objekto nematomumo nepanaikina ir jie nematomi vơl taps išơjĊ iš zonos.
Matomumo zona išsilaiko Lšviesos T. Papildomai panaudojus 2 žiežirbas zonos
egzistavimo trukmơ gali bǌti pratĊsiama.
Mg papildomai panaudojus 3 žiežirbas zona gali judơti Mg norima kryptimi iki Lšviesos*0
m.
Papildomai panaudojus 2 žiežirbas kerơjimo atstumas ar zonos dydis gali bǌti padidinti
dvigubai.
Akloji dơmơ
[ Žiežirbos: 6 ]
| Lšviesos*0 m; spindulys Lšviesos m | t; Lšviesos T | zona |
Mg iki Lšviesos*0 m atstumu užkeri norimą objektą ar gyvą bǌtybĊ. Aplink jƳ Lšviesos m
spinduliu susidaro nematomumo sfera, kurioje visi esantys objektai ir gyvos bǌtybơs
tampa nematomi visiems, esantiems už šios zonos ribǐ.

IšơjĊ iš nematomumo sferos tampa matomais. GrƳžĊ Ƴ ją, lieka matomais. Mg papildomai
panaudojĊs  žiežirbą grƳžusią bǌtybĊ vơl gali padaryti nematoma.
Mg papildomai panaudojus 2 žiežirbas sfera gali judơti kartu su užkerơtu objektu.
Sfera išsilaiko iki Lšviesos T. Papildomai panaudojus 3 žiežirbas sferos gyvavimo trukmơ
gali bǌti pratĊsta.
Papildomai panaudojus 3 žiežirbas kerơjimo atstumas ar zonos dydis gali bǌti padidinti
dvigubai.
Šviesulys
[ Žiežirbos: 6 ]
| Mg; aukštyn Lšviesos*20 m/ spindulys Lšviesos*50 m | t; Lšviesos T/
Lšviesos*2 t | šviesulys |
Iš Mg rankos vertikaliai aukštyn vingiuota trajektorija Ƴ Lšviesos*20 m aukštƳ Lšviesos*0 m/s
greiþiu išlekia obuolio dydžio juodas nematerialus kamuolys, paliekantis paskui save
silpnai vingiuotą geltonai švytinþią juostą.
Kamuolys viršuje akinanþiai sprogsta ir naktƳ ryškiai lyg dieną apšvieþia iki Lšviesos*50m
zoną. Kamuolys kybo tame taške ir švieþia Lšviesos T.
AtsitrenkĊs Ƴ lubas ar skraidanþią bǌtybĊ kamuolys sprogsta, darydamas Max
(Lšviesos*20)ŽT ir užgĊsta.
Pataikyti kamuoliu Ƴ tiesiai virš Mg praskrendanþią bǌtybĊ sunku, nes kamuolys lekia ne
tiesiai, o vingiuota trajektorija (šaudymo AM-40). Papildomai panaudojus 3 žiežirbas ir
padidinus kamuolio greitƳ dvigubai šaudymo bauda sumažơja iki AM-20.
Sprogimo metu žybsnis apakina iki ½ atstumu nuo sprogimo centro esanþias bǌtybes
(nebent jos buvo užsimerkusios, sumirksơjimas nepadeda) mažiausiai Lšviesos*2 t.
Praơjus šiam laikui apžilpimas praeis pavykus SvB.
Šviesulio šviesa apšvietimo zonoje sunaikina Veidrodinius atspindžius, Antrininkus,
Miražus.
Saulơtą dieną žybsnis matomas 5 kartus prasþiau, apsiniaukusią dieną - 3 kartus
prasþiau.
Mago akis
[ Žiežirbos: 7 ]
| šalia; valdymas Lšviesos*00 m | t; Lšviesos T | Mg akis |
Mg šalia savĊs sukuria paprastos akies obuolio dydžio, beveik nematomą (retos
melsvos miglos išvaizdos) skraidanþios akies miražą. Taþiau Mg pro šią akƳ gali žiǌrơti
kaip savo akimi. Akis turi infraregą (20 m). Ore juda iki Lšviesos*0 m/s greiþiu. Papildomai
panaudojus 2 žiežirbas judơjimo greitis gali bǌti padidintas dvigubai.
Nuo Mg nutolti gali iki Lšviesos*00 m, pralƳsti pro kietas kliǌtis negali. Mg matys akimi tol,
kol bus susikaupĊs. Žiǌrơdamas pro ją Mg gali negreitai eiti, ramiai joti, skristi Skrydžiu.
Pasinaudodamas šia akimi Mg gali bandyti sukerơti ta akimi matomoje erdvơje, taþiau
kiekvieno kero panaudojimui papildomai sunaudojama po 4 žiežirbas dơl atstumo bei
kerơjimo bauda AM-30.
Mago akis matosi panaudojant Nematomǐjǐ paiešką, Kerǐ paiešką. Ją sunaikina
Šviesos arba Tamsos kerai.
Išsilaiko iki Lšviesos T. Papildomai panaudojus 2 žiežirbas akies egzistavimas gali bǌti
pratĊsiamas.
Vaivos lankas
[ Žiežirbos: 7 ]
| Mg; lankas | t; Lšviesos T/ 7 šǌviai | lankas |
Iš Mg rankos ištrykšta vaivorykštơs spalvomis žơrintis šviesos pluoštas, virstantis
trumpu visomis vaivorykštơs spalvomis spindinþiu magišku, nematerialiu lanku.
Lankas lengvai Ƴtempiamas, jo tolišauda dukart didesnơ. Ʋtempus jame atsiranda viena
iš septyniǐ strơliǐ - pagal Mg norą arba iš eilơs pagal tvarką spektre. Iššauti galima kas
tarpsnelƳ. Šviesos strơlơs daro Max 70ŽT.
Iššovus vieną strơlĊ lanko spindesys praranda vieną spalvą. Iššovus paskutinĊ strơlĊ ar
pasibaigus kerǐ trukmei po Lšviesos T lankas dingsta.
Tam tikros spalvos strơlơs ypatingai didelĊ žalą (žala dviguba, YŽ+20) daro tam tikroms
bǌtybơms:
Raudonoji - ugnimi alsuojanþiomis pabaisoms, karšþio demonams, bǌtybơms su
Ƴgimtais ugnies kerais ir kt.
Oranžinơ - uolienǐ storymiǐ bǌtybơms, gyvosioms akm. statuloms, smarvơs demonams.
Geltonoji - augalinơms ir grybinơms arba nuodais atakuojanþioms pabaisoms.
Žalioji - vandens bǌtybơms ar bǌtybơms su Ƴgimtais vandens kerais, skysþiǐ demonams.
Žydroji - skraidanþioms bǌtybơms ar bǌtybơms su Ƴgimtais elektros kerais.
Mơlynoji - metalo bǌtybơms ir bǌtybơms su Ƴgimtais metalo kerais.
Violetinơ - nemirơliams, smulkioms dvasioms.
Antrininkas
[ Žiežirbos: 8 ]
| Lšviesos*0 m; valdymas Lšviesos*00 m | t; Lšviesos T. |
antrininkas |
Mg iki Lšviesos*0 m atstumu nuo savĊs sukuria savo antrininką, turintƳ tokią paþią
išvaizdą, gynybą, tvermes, gajumą, Ƴgǌdžius bei daiktus. Taþiau šis antrininkas yra tik
tobula iliuzija.
Toks antrininkas gali nutolti nuo Mg iki Lšviesos*00m atstumu, jis gali kautis, kerơti ar
atlikti kitokius veiksmus. Visa ką jis daro nors ir yra netikra, taþiau atrodo labai realu,
tarsi tai darytǐ pats magas. Bet koks antrininko padarytas sužeidimas atrodo tikras, visi
nukentơjusieji jauþiasi tikrai sužeisti. Tokiu bǌdu priešininko gajumui kritus iki 0, šis
“miršta’ - krenta be sąmonơs (nors tuo metu gal jau ir mato tunelƳ su šviesa gale, o gal
net ir patenka Ƴ ją). Kerui pasibaigus, antrininkui ar Mg žuvus, tokie sužeistieji po trumpo
poilsio pajauþia, kad jǐ sužeidimai buvo netikri. “Mirusieji” atsigaus mažiausiai po
valandos, tikrinant SvB-½PŽT, už kiekvieną sekanþią be sąmonơs praleistą valandą
gaunant priedą +0.
Antrininkas pradingsta po Lšviesos T, arba tuomet, kai jis žǌsta nukautas (kai išeikvojamas
jo GT) ar Mg žuvus. Antrininką galima “gydyti” Mg naudojant žiežirbas - 0 GT už 
žiežirbą. Magas vienu metu gali turơti tik vieną tokƳ antrininką.
Kero veikimo laikas gali bǌti pratĊsiamas už papildomas 4 žiežirbas.
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BI MAGIJA
Bi magija yra magijos rǌšis susijusi su gyvybơs (gydymo) bei gyvǐ bǌtybiǐ (bakterijǐ,
grybǐ, augalǐ, gyvǌnǐ) magija.
Tam tikra Bi magijos forma yra Anti-Bi (Nm) magija, kurią naudoja nekromantijos
specialistai nemirơliǐ kǌrimui ir valdymui.

Bakterijos (Bakteriomantija)
Tai Bi magijos tipas, kuomet kerơtojas, valdydamas bakterijas, jǐ vystymąsi bei
metabolizmą, gali Ƴvairiai veikti aplinkinius objektus.
Valymas

[ Žiežirbos:  ]
| palietimas/ Lbakterijǐ m; tǌris Lbakterijǐ/5 m3/ Lbakterijǐ litrǐ | t; visam
| vanduo/ maistas |
Vt savo rankos palietimu “išsterilizuoja” iki Lbakterijǐ/5 m3 vandens arba iki Lbakterijǐ litrǐ
maisto - nužudo visas bakterijas ir kitus mikroorganizmus (bet ne nuodus).
Panaudojant šƳ kerą galima vandenƳ ar maistą išvalyti ir nuo nuodǐ, taþiau tam Vt turi
mokơti kerą Nuodijimas. Kiekviena sunaudota žiežirba maisto nuodingumo lygƳ
sumažina vienu lygiu. Tokiu bǌdu prieš kerơdamas ir bandydamas pašalinti nuodus, Vt
gali nežinoti, kiek žiežirbǐ jis sunaudos. Jei žiežirbǐ pakanka, tuomet Vt ir supranta,
kokio nuodingumo buvo jo valomas maistas. Jei žiežirbǐ neužtenka, tuomet arba Vt jas
atiduoda iš gajumo, arba maistas taip ir lieka pusiau apnuodytas.
Papildomai panaudodamas  žiežirbą išvalomą tǌrƳ gali didinti.
Taip pat Vt šƳ kerą gali panaudoti iki Lbakterijǐ m atstumu iki vandens ar maisto, taþiau tam
jis papildomai sunaudoja  žiežirbą. Didindamas atstumą už kiekvienus Lbakterijǐ m jis
papildomai panaudoja po  žiežirbą.
Švytơjimas

[ Žiežirbos:  ]
| Lbakterijǐ*0 m; zona Lbakterijǐ*0 m2 | t; Lbakterijǐ T | švytơjimas |
Vt Lbakterijǐ*0 m atstumu nuo savĊs iki Lbakterijǐ*0 m2 zonoje sukelia švytinþiǐ bakterijǐ
dauginimąsi bei neintensyvǐ švytơjimą. Jei bakterijos yra pridauginamos stikliniame
inde, tokio švytơjimo pakanka iki Lbakterijǐ m zonos apšvietimui.
Nuodijimas
[ Žiežirbos: 2 ]
| palietimas; Lbakterijǐ*0 litrǐ | 0-Lbakterijǐ t; Lbakterijǐ T | maistas |
Vt paliestame iki Lbakterijǐ*0 litrǐ maiste per 0-Lbakterijǐ t sparþiai prisidaugina nuodus
išskirianþiǐ bakterijǐ, kurios užnuodija maistą silpnais nuodais. Papildomai panaudojant
žiežirbas užnuodyto maisto nuodingumas gali bǌti padidintas.
Už kiekvieną sekantƳ nuodingumo lygƳ papildomai sunaudojama po  žiežirbą (silpni +0,
vidutiniai +, stiprǌs +2, l.stiprǌs +3, itin stiprǌs +4).
Gleivơs

[ Žiežirbos: 2 ]
| palietimas; zona Lbakterijǐ*0 m2 | 0-Lbakterijǐ t; Lbakterijǐ T |
paviršius |
Vt paliestame drơgname iki Lbakterijǐ*0 m2 zonos paviršiuje labai greitai pradeda
daugintis bakterijos, išskirianþios slidǐ gleiviǐ sluoksnƳ. Per 0-Lbakterijǐ t paviršius tampa
labai slidus, todơl einant juo AVM -30, o fiaskas – 0-08. Vt papildomai panaudojus dar
 žiežirbą paviršiuje esanþiǐ gleiviǐ dar labiau padaugơs ir tada AVM-50, fiaskas 0-6.
Pargriuvus tikrinama smǌgio žala kaip nukritus iš 2m aukšþio, o jei krentama iš aukštai
ar ant kieto kampuoto daikto – atitinkamai didesnơ žala.
Normaliomis sąlygomis gleivơs išsilaiko Lbakterijǐ T, o po to tiesiog išdžiǌsta. Taþiau jeigu
aplinkui yra labai karšta, tuomet gleivơs išdžiǌsta iki 3 kartǐ grieþiau, o jei labai drơgna –
iki 3 kartǐ lơþiau.
Jei Vt nori šƳ kerą panaudoti per atstumą iki Lbakterijǐ*5 m, tuomet Vt papildomai
panaudoja  žiežirbą arba Ƴ rankas turi paimti žemơs ar kitokios organikos gabalơlƳ, jame
sukurti gleives ir tą gabalơlƳ sviesti Ƴ norimą tašką. Tada toje vietoje, Ƴ kurią buvo
pataikyta ir pradơs veikti keras.
Žaltvykslơs

[ Žiežirbos: 2 ]
| Lbakterijǐ*0 m; zona Lbakterijǐ*0 m2 | 0-Lbakterijǐ t; Lbakterijǐ T |
žaltvykslơ |
Vt iki Lbakterijǐ*0 m atstumu užkerơtoje Lbakterijǐ*0 m2 zonoje iš organiniǐ medžiagǐ
(dirva, dumblas, durpơs, mediena, lavonai, nemirơliai) per 0-Lbakterijǐ t pradeda skirtis
švieþianþios dujos, kurios panašios Ƴ vaikšþiojanþias švieseles. Todơl atrodo, kad
aplinkui vingurioja siauri migloti liepsnos liežuvơliai. Kuo daugiau organikos, tuo
šviesiau.
Keras veikia Lbakterijǐ T.
Vt papildomai panaudojus  žiežirbą atstumas iki norimos zonos, jos dydis ar kero
veikimo laikas gali bǌti padidinti.


Greitpǌda
[ Žiežirbos: 3 ]
| aplietas; tǌris Lbakterijǐ*0 litrǐ | 0-Lbakterijǐ t; visam | organika |
Vt kerint vynu, alumi, šlapimu ar kitokiu skysþiu, kuriame natǌraliai yra bakterijǐ ar
mikroorganizmǐ, aplietas iki Lbakterijǐ*0 litrǐ tǌrio medinis, raginis, odinis ar kitoks
organinis daiktas pradeda trǌnyti ir per 0-Lbakterijǐ t visiškai suyra. Kaulinis daiktas
visiškai nesutrǌnija, taþiau praras iki 90% savo tvirtumo.
Vt papildomai panaudodamas  žiežirbą irimo laiką gali paspartinti dvigubai.
Jei šitaip buvo atakuotos bǌtybơs drabužiai ar jos laikomas daiktas, tuomet yra tikrinama
Bi tvermơ. Tvermei apsaugojus daiktas irti nepradeda.
Kaip apsaugą nuo šio kero žino tik kai kurie alchemikai, išmanydami kaip apsaugoti
daiktus nuo Greitpǌdos.
Dirva - pelkơ

[ Žiežirbos: 4 ]
| Lbakterijǐ*0 m; zona Lbakterijǐ*0 m2/ gylis Lbakterijǐ*0 cm | 0Lbakterijǐ t; Lbakterijǐ T | pelkơ |
Vt sukerơjus iki Lbakterijǐ*0 m atstumu nuo jo Lbakterijǐ*0 m2 zonoje esanþioje dirvoje
pradeda labai intensyviai daugintis mikroorganizmai, išskirdami labai daug gleiviǐ ir
dirva per 0-Lbakterijǐ t virsta klampia pelke iki Lbakterijǐ*0 cm dirvos gylio.
Patekus Ƴ tokią klampynĊ bǌtybơ tuojau pat Ƴklimpsta. Nuklimpus žengti žingsnƳ pavyks
tik jei pasiseks JơB-Ƴklimpimo gylis cm. Išlipimas bus lengvesnis, jei bǌtybơ Ƴsikibs Ƴ greta
augantƳ medƳ ar pan. Tuomet iš JơB d00 atimamas JơP.
Dirva klampi išsilaiko iki Lbakterijǐ T. Baigus kerams veikti dirva vơl sukietơja. Tada galima
tik išsikasti. Jei bǌtybơ Ƴ klampynĊ paniro visa, tuomet joje ji tiesiog uždus. Vt pagal savo
norą dirvą gali sukietinti anksþiau, jei pavyks jo InB-30.
Papildomai panaudojus 2 žiežirbas kero veikimo laiką, atstumą iki klampios zonos ar
zonos dydƳ galima didinti.
Degla
[ Žiežirbos: 4 ]
| palietimas/ Lbakterijǐ*0 m; krǌva | 0-Lbakterijǐ t; degimas | krǌva |
Vt rankos palietimu inicijuoja labai spartǐ bakterijǐ dauginimąsi nejudanþioje šieno,
durpiǐ, skudurǐ ar kitǐ organiniǐ daiktǐ krǌvoje, jie ima kaisti ir per 0-Lbakterijǐ t užsidega.
Vt papildomai panaudojus 2 žiežirbas keras gali bǌti atliktas ir Lbakterijǐ*0 m atstumu.
Vt taip pat gali šiuo keru atakuoti gyvos bǌtybơs drabužius, surištus Ƴ kuodą plaukus ar
pan. Tam Vt turi nugalơti bǌtybơs Bi tvermĊ. Jei bǌtybơ juda, tuomet kerơjimo AM-20.
Papildomai panaudojus 2 žiežirbas užsidegimas gali bǌti pagreitintas dvigubai. Už
papildomai sunaudotą  žiežirbą atstumas iki veikiamo objekto gali bǌti padidintas.
Sprogla
[ Žiežirbos: 5 ]
| palietimas/ Lbakterijǐ*0 m; daiktas | 0-Lbakterijǐ t; Lbakterijǐ*0 t |
dujos |
Iš Vt paliesto organinio daikto pradeda skirtis beskonơs ir bekvapơs dujos - metanas,
etanas ir pan. Vt panaudojus 2 žiežirbas dujos gali pradơti skirtis ir iš objekto, esanþio iki
Lbakterijǐ*0 m atstumu nuo Vt. Už dar 2 papildomai panaudotas žiežirbas atstumas gali
bǌti didinamas per Lbakterijǐ*0 m.
Per 0-Lbakterijǐ t susidaro sprogus šiǐ dujǐ ir oro mišinys, kuris sprogsta nuo
menkiausios kibirkšties.
Mišinys, jei jis nesprogsta, dar išsilaiko Lbakterijǐ*0 t, vơliau savaime išsisklaido. Vơjelis ar
skersvơjis dujas išsklaido dar greiþiau.
Gyduolis
[ Žiežirbos: 6 ]
| palietimas; Lbakterijǐ litrǐ | 0-Lbakterijǐ t; -Lbakterijǐ T | gơrimas |
Vt paliesti iki Lbakterijǐ litrǐ tǌrio maistui tinkami sultys, alus, vynas, pienas ar panašǌs
produktai per 0-Lbakterijǐ t yra surauginami ir virsta skysþiu, turinþiu gydomǐjǐ savybiǐ.
Išgơrus 0,5 litro tokio skysþio galima atstatyti Max30ŽT arba nuovargƳ.
Vartojimui toks skystis tinka Lbakterijǐ T, vơliau gydomosios savybơs prapuola, o gơrimas
pradeda pǌti.
Vt papildomai panaudodamas 3 žiežirbas rǌgstamo skysþio tǌrƳ gali padidinti. Taip pat
papildomai panaudojĊs 3 žiežirbas gydomąją galią gali padidinti +20.
Maistas

[ Žiežirbos: 6 ]
| palietimas; masơ Lbakterijǐ kg | 0-Lbakterijǐ T; visam | Lbakterijǐ*½ kg
|
Vt, turơdamas dirvos ar bet kokios negyvos organikos, per 0-Lbakterijǐ t iš jos išaugina
maistui ar pašarui tinkamą žalzganą ne itin skanią, bet labai maistingą košĊ.
PanaudojĊs Lbakterijǐ kg organikos iš jos išgauna iki Lbakterijǐ*½ kg maisto.
Papildomai panaudojus 2 žiežirbas organikos virtimo maistu greitis gali bǌti padidintas
dvigubai. Papildomai panaudojus 2 žiežirbas pradinis organikos kiekis gali bǌti
padidintas dvigubai arba išeiga gali bǌti padidinta iki 80%.

Grybai (Fungimantija)
Tai Bi magijos tipas, kuomet kerơtojas, valdydamas mikro ir makro gybus, jǐ vystymąsi
bei metabolizmą, gali Ƴvairiai veikti aplinkinius objektus. Kerơtojas papildomai
panaudojĊs pusĊ grybǐ kerui sunaudoti reikalingǐ žiežirbǐ magiškǐ grybǐ dygimo greitƳ
gali pagreitinti dvigubai.Jei kerơjimui yra naudojama dirva ar mediena, tai jos turi bǌti
“gyvos”, t.y. dirva turi bǌti drơgna, su humusu, dirvožemis; mediena dar žalia, gulơjusi
ant dirvos ar papuvusi. Kerą naudojant išdžiovintai ar apdirbtai medienai, tuomet
kerơjimui panaudoja papildomą  žiežirbą.
Grybažinystơ
[ Žiežirbos:  ]
| palietimas; grybas | t; visam | grybas |
Vt sužino apie grybo naudingumą, galimą panaudojimą, jo visas savybes ir pan.



Valymas

[ Žiežirbos:  ]
| palietimas/ Lgrybǐ m; tǌris Lgrybǐ/5 m3/ Lgrybǐ litrǐ | t; visam |
vanduo/ maistas |
Vt savo rankos palietimu “išsterilizuoja” iki Lgrybǐ/5 m3 vandens arba iki Lgrybǐ litrǐ maisto nužudo visas bakterijas ir mikroorganizmus, tame tarpe ir grybus.
Panaudojant šƳ kerą galima vandenƳ ar maistą išvalyti ir nuo nuodǐ, taþiau tam Vt turi
mokơti kerą Nuodijimas. Kiekviena sunaudota žiežirba maisto nuodingumo lygƳ
sumažina vienu lygiu. Tokiu bǌdu prieš kerơdamas ir bandydamas pašalinti nuodus, Vt
gali nežinoti, kiek žiežirbǐ jis sunaudos. Jei žiežirbǐ pakanka, tuomet Vt ir supranta,
kokio nuodingumo buvo jo valomas maistas. Jei žiežirbǐ neužtenka, tuomet arba Vt jas
atiduoda iš gajumo, arba maistas taip ir lieka pusiau apnuodytas.
Papildomai panaudodamas  žiežirbą išvalomą tǌrƳ gali didinti dvigubai.
Taip pat Vt šƳ kerą gali panaudoti iki Lgrybǐ m atstumu iki vandens ar maisto, taþiau tam
jis papildomai sunaudoja  žiežirbą. Didindamas atstumą už kiekvienus Lgrybǐ m jis
papildomai panaudoja po  žiežirbą.
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Smegenǐ grybas

[ Žiežirbos: 2 ]
| palietimas; smegenys | 0-Lgrybǐ t; Lgrybǐ T | smegenys |
Iš Vt delne laikomǐ bet kokio gyvǌno smegenǐ per 0-Lgrybǐ t išauga grybas, kurƳ Vt
suvalgĊs Lgrybǐ T sustiprina savo kerǐ ataką AM+20.
Nuodijimas
[ Žiežirbos: 2 ]
| palietimas; tǌris Lgrybǐ*0 litrǐ | 0-Lgrybǐ t; Lgrybǐ T | maistas |
Vt paliestame iki Lgrybǐ*0 litrǐ maiste per 0-Lgrybǐ t sparþiai prisidaugina nuodingǐ
mikroskopiniǐ grybǐ, kurie užnuodija maistą silpnais nuodais. Papildomai panaudojant
žiežirbas užnuodyto maisto nuodingumas gali bǌti padidintas.
Už kiekvieną sekantƳ nuodingumo lygƳ papildomai sunaudojama po  žiežirbą (silpni +0,
vidutiniai +, stiprǌs +2, l.stiprǌs +3. itin stiprǌs +4).


Medgrybis
[ Žiežirbos: 2 ]
| palietimas; Lgrybǐ*½ m3 | 0-Lgrybǐ t; visam | medis |
Vt medinƳ iki Lgrybǐ*½ m3 tǌrio daiktą apliejus kokiu nors skysþiu ir užkerơjus jis pradeda
trǌnyti ir per 0-Lgrybǐ t visiškai sutrǌnija.
Kai kuriǐ rǌšiǐ medienos neveikia (pvz.: geležinio medžio). Kitǐ rǌšiǐ mediena visiškai
sutrǌnys. Nuo smǌgio iš jos pasipils tik krǌva puzrǐ.
Papildomai panaudojus  žiežirbą medinio daikto tǌris gali bǌti padidintas.
Kai kurie alchemikai žino bǌdǐ, kaip apsaugoti medieną nuo Medgrybio.
Sotusis grybas

[ Žiežirbos: 3 ]
| palietimas; daiktas | 0-Lgrybǐ t; Lgrybǐ T | grybas |
Vt per 0-Lgrybǐ t iš bet kokio organinio daikto išaugina atitinkamos spalvos ir dydžio
grybą, kurƳ suvalgĊs tampa sotus. Kitą parą jam valgyti nơra bǌtina.
Nepanaudotas grybas per Lgrybǐ T sugenda ir tampa netinkamas naudoti (galima netgi
apsinuodyti kaip vidutiniais nuodais, jei nepadeda Imunitetas).
Smaugagrybis
[ Žiežirbos: 3 ]
| palietimas; paviršius | 0-Lgrybǐ t; Lgrybǐ T | smaugagrybis |
Ant Vt paliesto akmeninio ar medinio paviršiaus per 0-Lgrybǐ t išsivysto grybas smaugagrybis, kuris atakuos visas pro šalƳ einanþias bǌtybes. Tokio smaugagrybio
ataka kilpa 25, Max ŽT25 smaugimo, gynyba 0. Papildomai panaudojus  žiežirbą
smaugagrybio AM+0, Max 40ŽT; papildomai panaudojus 2 žiežirbas smaugagrybio
AM+20, Max 60ŽT.
Smaugagrybis egzistuoja Lgrybǐ T. Vơliau virsta pliurze.
Didžioji kuoka
[ Žiežirbos: 3 ]
| palietimas; grybas | 0-Lgrybǐ t; Lgrybǐ T | kuoka |
Vt palietus bet kokƳ grybą ar pelơsƳ, šis ima sparþiai augti ir per Lgrybǐ t virsta kieta
stangria kuoka, su kuria Vt AM+0, Max (25+JơP)ŽT.
Kuoka išsilaiko vienas kautynes arba Lgrybǐ T, po to tiesiog ištĊžta ir suglemba.
Papildomai panaudojus  žiežirbą kuokos gyvavimo laikas gali bǌti pratĊstas.
Meškašnirplơ
[ Žiežirbos: 3 ]
| Lgrybǐ*0 m; atstumas Lgrybǐ*50 m | 0-Lgrybǐ t; Lgrybǐ T | organika
|
Vt nurodytu iki Lgrybǐ*0 m atstumu norima kryptimi ant artimiausio organinio daikto –
kelmo, kaulǐ, mediniǐ objektǐ, vilnos, plaukǐ ar panašiǐ objektǐ per 0-Lgrybǐ t
išauginamas ypatingas grybas meškašnirplơ.
Vt šiuo grybu Lgrybǐ*50 m atstumu užuodžia netoliese esanþius gyvǌnus ir atpažƳsta jǐ
rǌšis (jei kada nors juos yra sutikĊs). Pavykus InB užuos ar bǌtybơ dơvi metalinius ar
odinius šarvus.
Grybas išsilaiko iki Lgrybǐ T, vơliau sutrĊšta.
Papildomai panaudojĊs  žiežirbą atstumą arba grybo egzistavimo laiką gali pratĊsti.
Bobausis
[ Žiežirbos: 3 ]
| Lgrybǐ*0 m; atstumas Lgrybǐ*50 m | 0-Lgrybǐ i; Lgrybǐ T |
bobausis |
Vt nurodytu iki Lgrybǐ*0 m atstumu norima kryptimi ant dirvos per 0-Lgrybǐ i išauga
bobausis. Vt juo iki Lgrybǐ*50 m atstumu girdi lyg nuosava ausimi.
Po Lgrybǐ T grybas sutrešta.
Papildomai panaudojĊs  žiežirbą atstumą arba grybo egzistavimo laiką gali pratĊsti.
Gydantis grybas
[ Žiežirbos: 4 ]
| Vt; delnas | 0-Lgrybǐ t; Lgrybǐ T | grybas |
Vt savo delne ant bet kokio augalo vaisiaus per 0-Lgrybǐ t išaugina nedidelƳ
susiraukšlơjusƳ grybuką, turintƳ gydomǐjǐ savybiǐ. JƳ suvalgiusi bǌtybơ gali atstatyti Max
30ŽT.
Toks grybas egzistuoja Lgrybǐ T, vơliau netenka gydomǐjǐ savybiǐ ir sutrĊšta.
Tinkamai apdorotas toks grybas tinka nuolatiniǐ Gyduoliǐ gơralǐ gamybai.
Miegagrybis
[ Žiežirbos: 4 ]
| Vt; delnas | 0-Lgrybǐ t; Lgrybǐ T | grybas |
Vt savo delne iš plunksnǐ, plaukǐ, vilnos ar panašiǐ dalykǐ per 0-Lgrybǐ t išaugina
nedidelƳ sausą grybuką, kurƳ ir ištirpinus vandenyje gaunamas miegą sukeliantis gơralas.
TokƳ gơralą išgơrusi bǌtybơ, jei jai nepadeda Bi tvermơ, per Lgrybǐ t užmiega ir miega ne
mažiau kaip Lgrybǐ T. Po šio laiko yra tikrinamas SvB-kerơjimo Ƴgǌdis. Nepavykus
bandymas pakartotinai tikrinamas tik po Lgrybǐ T, gaunant priedą 0.
Nepanaudotas grybas tiesiog virsta dulkơmis.
Tinkamai apdorotas toks grybas tinka nuolatiniǐ gơralǐ gamybai.
Pumpotaukšlis
[ Žiežirbos: 4 ]
| palietimas; atstumas Lgrybǐ*2 m/ diametras Lgrybǐ*0 cm | 0Lgrybǐ t; Lgrybǐ val | pumpotaukšlis |

Vt palietus dirvą ar medieną iš jos per 0-Lgrybǐ t išauga skaidrus, beveik neƳžiǌrimas
(slơpimasis 90) apie Lgrybǐ*0 cm diametro pumpotaukšlis. JƳ palietus ar tiesiog priartơjus
prie jo per Lgrybǐ*2 m atstumą, jis plyšta išmesdamas nuodingǐ sporǐ debesƳ. Tai
vidutiniai nuodai (oda pasidengia pǌslơmis, Max 30ŽT), YŽ kaip karšþio.
Papildomai naudojant žiežirbas nuodingumo lygis gali bǌti padidintas. Už kiekvieną
sekantƳ nuodingumo lygƳ papildomai sunaudojama po  žiežirbą (stiprǌs +, l.stiprǌs +2.
itin stiprǌs +3).
Vt papildomai panaudojus  žiežirbą grybo dydis ir sporǐ veikimo atstumas gali bǌti
padidinti.
Pumpotaukšlis išsilaiko iki Lgrybǐ val, vơliau tiesiog sutrĊšta.
Levitacijos grybas
[ Žiežirbos: 4 ]
| vt/ delnas; aukštyn/ žemyn | 0-Lgrybǐ t; Lgrybǐ T | negyvas
paukštis |
Vt delne per 0-Lgrybǐ t ant negyvo paukšþio kǌno išaugina grybą. JƳ suvalgĊs Vt pradeda
levituoti. Levitacija trunka iki Lgrybǐ T.
Papildomai panaudojus  žiežirbą kerui galima panaudoti šikšnosparnƳ, pelĊ, voverĊ ar
net varlĊ.
Aiškiagrybis
[ Žiežirbos: 4 ]
| Vt; delnas | 0-Lgrybǐ T; kartas | riešutas |
Vt iš vienoje rankoje turimo riešuto per 0-Lgrybǐ t išaugina grybą, kurƳ suvalgius sužino
kitoje rankoje laikomo magiško daikto kerǐ tipą. Jei pavyksta InB sužino užtaisǐ skaiþiǐ.
Papildomai panaudojus 2 žiežirbas Vt sužino ir kerǐ pavadinimą bei apytikslƳ veikimą.
Gerasis pelơsis
[ Žiežirbos: 4 ]
| Vt; kǌnas | 0-Lgrybǐ t; Lgrybǐ T | priešininkas |
Vt kǌną, drabužius bei šarvus per 0-Lgrybǐ t padengia skaisþiai geltonas ar rausvas
pelơsis. Delnai ir veidas lieka beveik nepadengti. Vt su tokiu “apdaru” iš pirmo žvilgsnio
atrodo kaip apsigaubĊs kailiu.
Priešininkui sơkmingai atakavus kirstyniǐ ginklu, pelơsis oran išmeta sporǐ debesơlƳ,
kurios, nusơdusios ant priešininko drabužiǐ ir šarvǐ per 0-Lgrybǐ T sudygs, jei nepavyks
priešininko Bi tvermơ. Grybo šaudymo ataka 5, nuotoliai: Min: , Opt: 2, ½ŽT ir Max :
3m.
SudygĊs pelơsis Lgrybǐ T naikins priešininko odinius, raginius, medinius daiktus, taip pat
šarvus, skydą, drabužius, darydamas daiktams po Max 20ŽT. Pvz.: drabužiai ar vilnos
dirbiniai sutreš, patyrĊ 40ŽT, odiniai šarvai – 80ŽT, medinis skydas – 00ŽT, rago
dirbiniai – 80ŽT.
Pelơsiǐ sluoksnis išsilaiko Lgrybǐ T. Papildomai panaudojus 3 žiežirbas pelơsio sluoksnio
egzistavimo laikas gali bǌti pratĊstas. Kero veikimui pasibaigus pelơsis tiesiog nuslenka
lopais.
Trobagrybis
[ Žiežirbos: 6 ]
| palietimas; diametras Lgrybǐ m/ aukštis Lgrybǐ m | 20-Lgrybǐ t;
Lgrybǐ val | trobagrybis |
Vt pirštu palietus gruntą per 20-Lgrybǐ t užauga didelis iki Lgrybǐ m diametro ir iki Lgrybǐ m
aukšþio grybas - trobagrybis. Aplinkoje turi bǌti ne mažiau kaip 5°C šalþio, kitaip grybas
neaugs.
IšaugĊs grybas primena baublƳ be langǐ, bet su siaura anga ir tušþiu vidumi. Viduje nuo
sienǐ galima nulupti iki 3 cm storio valgomą sluoksnƳ. Grybas sutĊžta po Lgrybǐ val.
Gyvavimo laikas gali bǌti prailginamas papildomai panaudojus 4 žiežirbas.
Rudasis puvinys
[ Žiežirbos: 6 ]
| Vt; kǌnas | 0-Lgrybǐ t; Lgrybǐ T | priešininkas |
Vt Ƴ rankas paơmus saują žemiǐ ar dirvos ir sukerơjus, jo pirštus per 0-Lgrybǐ t padengia
rudojo puvinio sporos, kurios paþiam Vt visiškai nekenkia. Puvinys veiksmingas Lgrybǐ T.
Sơkmingai atakavus be ginklo rudojo puvinio sporos prikimba prie priešininko. Todơl
antrą kartą atakuoti puviniu nơra prasmơs.
PatekĊs ant svetimo kǌno ar objekto puvinys pradeda greitai leisti hifus, išskirianþius
labai stiprią rǌgštƳ.
Patekusi ant drabužiǐ grybo išskiriama rǌgštis juos pragrauš per t, patekusi ant odiniǐ
šarvǐ – per 3t, ant grandininiǐ šarvǐ – pro plyšius tuojau pat pasieks po šarvais
esanþius drabužius, ant metaliniǐ žvyniniǐ ar vientisǐ šarvǐ – per 3+d5 t, taþiau gali
pralƳsti po šarvais pro sujungimus.
Hifams pasiekus odą yra tikrinama bǌtybơs Bi tvermơ.
Bi tvermei nepadơjus ant odos patekĊs grybas daro Max 40ŽT, taip pat sukeldamas
vietinƳ kǌno dalies PuvinƳ. Grybas gyvybingas išliks Lgrybǐ T.
Bi tvermei padơjus grybas sukelia Max 20ŽT ir kitą t žǌsta, toliau nebedarydamas jokios
žalos. Lieka tik dulkiǐ ir hifǐ draiskalǐ liekanos.
Grybo hifai prikimba prie paviršiaus taip smarkiai, jog nuplơšti juos galima tik pjaunant ar
gremžiant objekto paviršiǐ peiliu. Jei taip gremžiamas ar pjaunamas ant kǌno paviršiaus
esantis grybas, tuomet bǌtybơ patiria Max ginklo bazinĊ žalą (be JơP) už kiekvieną
gremžimą.
Puvinys gali pažeisti bet kurią bǌtybĊ, kurią jis palies.
Grybolemas (mini-animacija)
[ Žiežirbos: 2 ]
| grybinga vieta; ǌgis Lgrybǐ* ½ m | 0-Lgrybǐ t; Lgrybǐ T |
grybolemas |
RadĊs grybingą vietą ir sukerơjĊs Vt joje iki Lgrybǐ*0 m atstumu per 0-Lgrybǐ t išaugina
grybinƳ golemą – grybolemą. Išauginamo grybolemo ǌgis iki Lgrybǐ* ½ m.
Toliau tokƳ grybolemą kerơtojas turi suvaldyti, laimơdamas PrR prieš sukurtą grybolemą
(grybolemas jokiǐ rungties priedǐ neturi). Jei šią rungtƳ kerơtojas laimi, tuomet
grybolemą gali valdyti iki Lvandens*00 m atstumu. Nepavykus bandymui grybolemas taip
ir lieka kiurksoti (80% tikimybơ) arba elgiasi visiškai nenumatytai (tikrinti pagal Reakcijos
lentelĊ; psl. 37).
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Sukurtas grybolemas gali vaikšþioti dvejomis išaugomis – kojomis, šaudyti sporomis
(veikia kaip silpni nuodai). Jei Vt nori, iššaunamǐ sporǐ nuodingumo lygƳ jis gali
padidinti, už kiekvieną nuodingumo lygƳ papildomai panaudodamas po 2 žiežirbas.
Bazinơ grybolemo šaudymo atakos vertơ lygi ½ Vt kerơjimo Ƴgǌdžiui.
Grybolemui duriamieji ginklai daro tik ¼ ŽT.
Papildomai grybolemas gali atlikti ir kitus Mg nurodytus veiksmus (stumti, nešti ir
panašiai). Tokio golemo gajumas lygus Lvandens*20 GT. Atsparumas žalai ŽS yra 0. Tik
specifiniai intarpai ar chitininiai sluoksniai (priklausomai nuo grybo rǌšies) gali duoti ŽS
iki 0.
Grybolemas egzistuoja iki Lgrybǐ T, vơliau tiesiog sutrĊšta. Ilgai gyvuojanþius grybolemus
galima sukurti tik atliekant ilgai trunkanþius Grybǐ animacijos ritualus.
Papildomos grybolemo galimybơs gali priklausyti nuo grybǐ, iš kuriǐ jis išaugintas.

Augalai (Fitomantija)
Tai Bi magijos tipas, kuomet kerơtojas, valdydamas augalus, jǐ vystymąsi bei
metabolizmą, gali Ƴvairiai veikti aplinkinius objektus. Kerơtojas papildomai panaudojĊs
pusơ augalǐ kerams sunaudoti reikalingǐ žiežirbǐ kero vyksmo greitƳ gali pagreitinti
dvigubai.
Augalǐ paieška

[ Žiežirbos:  ]
| Laugalǐ*0 m; augalas | t; visam | augalas |
Vt atstumu iki Lmg*0 m nustatyti kryptƳ, atstumą ar gylƳ iki artimiausio jam norimos rǌšies
augalo. Bet kurie Vt žinomi augalǐ egzemplioriai gali bǌti neƳtraukiami Ƴ paiešką, jei
kerơtojas prieš kerơdamas juos specialiai nurodo.
Augalažinystơ
[ Žiežirbos:  ]
| laikomas; augalas | t; visam | augalas |
Vt sužino apie augalo naudingumą, galimą panaudojimą, jo visas savybes ir pan.



Kvapai
[ Žiežirbos:  ]
| palietimas/ Laugalǐ*0 m; augalas | t; Laugalǐ T | augalas |
Vt paliestas ir užkerơtas augalas ima skleisti stiprǐ kvapą, kuris pasklinda ties augalu.
Prie tokio augalo priartơjus bet kokioms bǌtybơms, šios yra “atakuojamos” kvapu (kaip
Vt kerơjimo Ƴgǌdis) ir tikrinama bǌtybơs Bi tvermơ.
Bi tvermei nepadơjus bǌtybơms visiškai sutrukdoma sekti pơdsakais, atskirti kvapus ir
pan. Bi atakai nepavykus bǌtybơ nebus suklaidinama.
Vt papildomai panaudojus  augalui žiežirbą galima nurodyti, kokiai bǌtybiǐ grupei
priklausanþiai bǌtybei priartơjus keras turi pradơti veikti.
Papildomai panaudojus  žiežirbą augalas gali bǌti užkerimas iki Laugalǐ*0 m atstumu.
Vaistažoliǐ stiprinimas
[ Žiežirbos: 2 ]
| laikomas; vaistažolơ | t; Laugalǐ T | vaistažolơ |
Vt rankoje turimos užkerơtos vaistažolơs veikimo laikas padvigubơja.
Už papildomą  žiežirbą sustiprintas gali bǌti ir vaistažolơs veikimo stiprumas.
Papildomai panaudojus 2 žiežirbas veikimo laikas patrigubơja.



Greitaauga

[ Žiežirbos: 3 ]
| palietimas/ Laugalǐ*0 m; augalas | 0-Laugalǐ T; visam | augalas
|
Vt paliestas augalas ima augti daugybĊ kartǐ sparþiai. Per 0-Laugalǐ T jis išaugs tiek,
kiek išaugtǐ  sezono metu.
Papildomai panaudojus 2 žiežirbas augimo greitis padvigubinamas.
Papildomai panaudojus 2 žiežirbas augalas gali bǌti užkerimas iki Laugalǐ*0 m atstumu.
Augalo gydymas

[ Žiežirbos: 3 ]
| palietimas; tǌris Laugalǐ*0 m3 | 0-Laugalǐ t; visam | augalas |
Vt paliestam iki Laugalǐ*0 m3 tǌrio augalui per 0-Laugalǐ t sugyja fizinơs žaizdos (Ƴkirtimai,
pjǌviai ir pan.), priauga nulaužtos ir pridơtos šakos ar kiti augalo organai, atgyja
nudžiǌvusi šaka ar pan.
Papildomai panaudojus 2 žiežirbas galima atgaivinti visą tokio paties tǌrio nudžiǌvusƳ ar
kitaip mirusƳ augalą. TǌrƳ didinant sunaudojama papildomos 2 žiežirbos už kiekvienus
papildomus Laugalǐ*0 m3.
Žydơjimas/ branda

[ Žiežirbos: 3 ]
| palietimas; augalas | 0-Laugalǐ T; para | augalas |
Vt priverþia augalą per 0-Laugalǐ T suformuoti žiedus, pražysti ir subrandinti vaisius, net
jeigu augalas jau buvo žydơjĊs. Keras veikia augalus net ir ne vegetacijos sezono metu.
Jei turimas jau susiformavĊs žiedas ir norimą jƳ tik iškleisti, tuomet tai atliekama
panaudojus tik  žiežirbą ir kerơjimas užtrunka t.
Jei turima augalo šakelơ ir siekiama, kad ant jos susiformuotǐ ir prasiskleistǐ žiedas,
tuomet tam sunaudojamos 2 žiežirbos ir kerơjimas užtrunka 0-Laugalǐ t.
Papildomai panaudojus tiek pat žiežirbǐ kero greitis gali bǌti padidintas dvigubai.
Po paros visi subrandinti vaisiai, žiedai supǌna ir vơliau nukrenta.
Vanduo

[ Žiežirbos: 3 ]
| palietimas; tǌris Laugalǐ*5 litrǐ | t; 0-Laugalǐ min | augalas |
Vt užkerơtas medis tuojau pat ima smarkiai siurbti vandenƳ iš dirvos. Po 0-Laugalǐ min
nulaužus ar nukirtus šaką iš tos vietos išbơga iki Laugalǐ*5 litrǐ vandens, priklausomai nuo
dirvos drơgnumo ir gruntiniǐ vandenǐ lygio.
Papildomai panaudojus 2 žiežirbas išbơgsianþio vandens tǌris gali bǌti padidintas
dvigubai, taþiau tada yra didelơ tikimybơ, kad augalas tiesiog žus.
Virvơ
[ Žiežirbos: 3 ]
kg |

| palietimas; ilgis Laugalǐ*5 m | 0-Laugalǐ t; visam | virvơ/ Laugalǐ*20

Iš Vt paliesto didesnio nei ,5 m aukšþio augalo per 0-Laugalǐ t išauga iki Laugalǐ*5 m ilgio
virvơ, išlaikanti iki Laugalǐ*20 kg svorƳ.
Papildomai panaudojus  žiežirbą virvơs ilgis gali bǌti padidintas dvigubai.
Šis keras naudojamas kai kuriǐ rasiǐ atstovǐ virviǐ gamyboje.
Dendro mana

[ Žiežirbos: 4 ]
| Vt; 0-Laugalǐ m | 0-Laugalǐ t; visam | medis |
Vt apsikabinĊs bent 0-Laugalǐ m diametro storio medƳ per 0-Laugalǐ t atsistato Max
Laugalǐ*5 žiežirbas. Vieną kartą atlikus tokƳ kerą antrą kartą saugiai jƳ naudoti galima tik po
2 val., priešingu atveju su kiekvienu pakartotinu bandymu tikimybơ, kad medis pats
išsiurbs iki d20 žiežirbǐ didơja 20%. Jei medis nusiurbia daugiau žiežirbǐ nei Vt turơjo,
tuomet Vt patiria po 20ŽT už kiekvieną neturơtą žiežirbą.
Tai bazinis Dendromantijos kerǐ grupơs keras.
Lauža
[ Žiežirbos: 4 ]
| palietimas; medinis daiktas | t; visam | medinis daiktas |
Vt paliestas medinis daiktas skils per pusĊ. Jei Vt bando atakuoti (paliesti) kitos bǌtybơs
laikomą medinƳ daiktą, jam turi sơkmingai pasisiekti ataka be ginklo.
Spragilas
[ Žiežirbos: 4 ]
| palietimas; augalas | 0-Laugalǐ t; Laugalǐ T | spragilas |
Iš Vt paliesto medžio ar krǌmo išauga šaka ar išauga, per 0-Laugalǐ t virstanti magišku
spragilu, su kuriuo Vt AM+0, Max (45+JơP)ŽT.
Spragilas išsilaiko vienas kautynes arba Laugalǐ T, po to tiesiog sutrĊšta ir tampa plaušǐ
kuokštu.
Papildomai panaudojus 2 žiežirbas spragilo gyvavimo laikas gali bǌti pratĊstas.
Šneka su augalais
[ Žiežirbos: 4 ]
| Laugalǐ*0 m; augalas | t; Laugalǐ T | augalas |
Vt sukeri ir Ƴgauna galimybĊ šnekơti su augalais.
Vt iki Laugalǐ*0 m atstumu gali pasikalbơti su nurodytu augalu taip, lyg jis bǌtǐ protingas.
Kalbơjimosi metu Vt savo galvoje girdi balsą, lyg tas augalas atsakinơtǐ Ƴ klausimus.
Atsakyti augalas gali tik Ƴ paprastus klausimus, lyg bǌtǐ imbecilas (smarkiai protiškai
atsilikĊs žmogus).
Tokiu bǌdu galima kalbơtis ir su augalinơmis pabaisomis. Pradžioje tikrinamas pabaisos
elgesys. Pavojinga pabaisa gali pulti, o silpna - sprukti. Nepavykus prašnekinti vieną,
galima šnekinti kitą, jei kerǐ veikimo laikas dar nepasibaigơ.
Pasišnekơjus su bet kokiu augalu, augaline pabaisa ar keliais iš jǐ ir gavus atsakymus Ƴ
Laugalǐ klausimǐ skaiþiǐ, kero veikimas iš karto nutrǌksta. Kitus klausimus užduoti teks
kerơti iš naujo.
Augalo paslơpimas
[ Žiežirbos: 4 ]
| Laugalǐ*0 m; augalas | t; Laugalǐ T | augalas |
Vt iki Laugalǐ*0 m atstumu sugeba norimą augalą Laugalǐ T laikotarpiui padaryti nematomą
visoms bǌtybơms su normalia rega. Visos bǌtybơs to augalo tiesiog nepastebơs (na,
nebent užlips ant jo ir suklups, atsitrenks ir pan.).
Nematomu augalas išliks Laugalǐ T. Papildomai panaudojus 2 žiežirbas kero veikimas gali
bǌti prailgintas per Laugalǐ T.
Vaisius gyduolis
[ Žiežirbos: 5 ]
| palietimas; vaisius | 0-Laugalǐ t; Laugalǐ T | žr. |
Vt rankoje laikomas ir užkerơtas valgomas vienas vaisius pradeda viduje kisti ir per 0Laugalǐ t Ƴgyja gydomǐjǐ savybiǐ. Per Laugalǐ T suvalgytas toks vaisius gali atstatyti Max
30ŽT arba nuimti svaigulƳ, šoką ir pan. Per Laugalǐ T nepanaudotas vaisius gydomąsias
savybes praranda ir supǌna.
Papildomai panaudojĊs 2 žiežirba Vt vaisiaus gydomąją galią gali padidinti per +20.
Virvơ smaugikơ
[ Žiežirbos: 5 ]
| palietimas; ilgis Laugalǐ m | 0-Laugalǐ t; Laugalǐ T | žr. |
Iš Vt paliestodidesnio nei ,5 m aukšþio augalo per 0-Laugalǐ t išauga iki Laugalǐ m ilgio
virvơs kamuoliukas. Sviedžiant jƳ Ƴ priešininką (Vt svaidymo ataka) ji lekia iki ½*Jơga m
atstumą. Pataikiusi virvơ automatiškai apsiveja aplink aukos kaklą ir smaugia, darydama
Max 30ŽT/t. Virvơ gali bǌti tik nupjauta ar perkirsta. Jos gajumas 40GT.
Nepanaudota virvơ išsilaiko Laugalǐ T, vơliau virsta paprasta prastos kokybơs virve.
Kiminai
[ Žiežirbos: 6 ]
| Laugalǐ*0 m; zona Laugalǐ*0 m2 | t; Laugalǐ T | kiminai |
Vt sukerơjus iki Laugalǐ*0 m atstumu nuo jo Laugalǐ*0 m2 zonoje per t susiformuoja iki
Laugalǐ m storio kiminǐ paklotơ.
Bǌtybei krentant Ƴ nukritimo vietą “patiestas” kiminǐ patalas amortizuoja Max 80ŽT.
Patalas išsilaiko iki Laugalǐ T, o vơliau tiesiog sutrĊšta.
Kiminai nepadơs, jei kritimo vietoje bus prismaigstyta ieþiǐ ar kuolǐ smaigaliais aukštyn.
Augalo transformacija
[ Žiežirbos: 6 ]
| palietimas/ Laugalǐ*0 m; tǌris Laugalǐ m3 | 0-Laugalǐ t; Laugalǐ T |
augalas |
Vt iki Laugalǐ*0 m atstumu sugeba per 0-Laugalǐ t transformuoti iki Laugalǐ m3 tǌrio norimą
augalą ar jo dalƳ. Vt gali pakeisti augalo išvaizdą Ƴ jo norimą pavidalą (pvz. medžio
kamiene gali susiformuoti veidas, kamienas tapti skulptǌra ar jos dalimi), ilginti ar
paslơpti to augalo dalis ir pan. Taip transformuotas augalas išsilaiko iki Laugalǐ T. Vơliau,
jei forma yra stabili, dalinai tokia išliks (smulkǌs bruožai panyks, taþiau stambǌs išliks).
Jei suteikta forma nơra stabili (pvz. iš liaunǐ šakeliǐ sudơliota figǌra ar pan.), tuomet su
laiku ji visai pranyks.
Papildomai panaudojus 2 žiežirbas transformuojamo augalo tǌris ar atstumas iki jo gali
bǌti didinamas.
Transformuojamą augalą palietus sunaudojama  žiežirba mažiau.
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Tinklelis
[ Žiežirbos: 6 ]
| palietimas; gabaritai Laugalǐ m | 0-Laugalǐ t; Laugalǐ T | tinklas |
Iš Vt turimǐ augalǐ vyteliǐ kǌlelio per 0-Laugalǐ t susipina iki Laugalǐ m dydžio tinklas.
Sviedžiant jƳ Ƴ priešininką (Vt svaidymo ataka) jis lekia iki ½*Jơga m atstumą. Tinklui
pataikius jis yra pilnai užmetamas ant taikinio ir auka jame susipainioja. Išsilaisvinti
taikiniui pavyks jei 3t iš eilơs pavyks ViB-40. Nors vienam ViB nepavykus, laikoma, kad
auka tiesiog susipainioja tinkle. Susipainiojusios aukos AVM-80.
Vt papildomai panaudojus  žiežirbą susipainiojus tinklo vytelơs pradeda tarpusavyje
suauginơti ir per Laugalǐ t iš tinklo sudaro narvas. Iš jo išsilaisvinti pavyks tik jƳ
supjausþius. Tinkle susipainiojusiai bǌtybei peilƳ ar kitokƳ ginklą išsitraukti pavyks tik
pavykus ViB-80. Priešingu atveju be svetimos pagalbos ji neišsilaisvins.
Tinklo gajumas yra 80GT.
Tvora
[ Žiežirbos: 6 ]
| išbơrus; ilgis Laugalǐ*3 m/ aukštis Laugalǐ m | 0-Laugalǐ t; Laugalǐ T |
sơklos |
Vt ant dirvos išbơrus žiupsnelƳ riešutǐ ar kitokiǐ medžiǐ sơklǐ per 0-Laugalǐ t išaugs iki
Laugalǐ*3 m ilgio ir Laugalǐ m aukšþio tiesi tos medžio rǌšies kuolǐ tvora. Kerui papildomai
veikti yra reikalinga šviesa. Tokia tvora labai tvirta, išlaužti ją yra LS veiksmas.
Prie tokios tvoros priartơjus bet kokiai bǌtybei iš tvoros išlekia vienas kuolas (svaidymo
ataka kaip Vt kerơjimo Ƴgǌdis). PataikĊs jis daro Max30ŽT.
Tvora išsilaiko Laugalǐ T, vơliau tapdama paprasþiausia kuolǐ tvora, nepasižyminti nieko
ypatinga. Palikus likimo valiai bus 0% tikimybơ, kad kuolai Ƴsišaknys.
Papildomai sunaudojus 2 žiežirbas tvora gali bǌti pastatoma net ant akmens.
Papildomai panaudojus 3 žiežirbas tvoros ilgis arba aukštis gali bǌti padidinti.
Lazdinơs gyvatơs
[ Žiežirbos: 7 ]
| Laugalǐ*0 m; skaiþius Laugalǐ/ ilgis Laugalǐ m | t; Laugalǐ T | Laugalǐ
gyvaþiǐ |
Vt sukerơjus iki Laugalǐ*0 m atstumu jis per t iki Laugalǐ lazdǐ skaiþiǐ paverþia Ƴ Laugalǐ m
ilgio gyvates, kurios paklǌsta Vt Ƴsakymams.
Tokios gyvatơs ataka lygo Laugalǐ*5, daroma žala Laugalǐ*0ŽT. Lazdiniǐ gyvaþiǐ gynyba
lygi Laugalǐ*0. Gajumas - Laugalǐ*0. Tvermơs kaip Vt. Nuodai jǐ neveikia. 80%, kad
Ƴkandimas nuodingas. Nuodai stiprǌs, Max 50ŽT.
Tokios gyvatơs egzistuoja Laugalǐ T. Pasibaigus kerǐ veikimui arba jas užmušus gyvatơs
virsta trǌnơsiǐ krǌvele.
Papildomai panaudodamas 3 žiežirbas gyvaþiǐ skaiþiǐ gali padidinti dvigubai arba
pratĊsti jǐ egzistavimo laiką.
Dendroskripcija
[ Žiežirbos: 7 ]
| medis; Laugalǐ* 00 m | t;  kartas | medis |
Tai savotiškas tik vitalistams prieinamas teleportacijos variantas.
Kerơdamas Vt žengia Ƴ gyvą didesnio kaip 5-Laugalǐ m storio (bet ne mažiau kaip 50 cm)
medƳ ir išeina iš kito tos paþios rǌšies atitinkamo medžio.
Perkelia iki Laugalǐ*00 m atstumu.
Žalia gatvơ
[ Žiežirbos: 8 ]
| Vt; brǌzgynai | t; Laugalǐ T | brǌzgynai |
Visi augalai praleidžia Vt ir jo daiktus. Jis gali visu greiþiu bơgti pro tankiausius
brǌzgynus - augalai jam visiškai netrukdo ir net padeda - po kojomis suauga,
sudarydami patogias lygias grindis. Storuose medžiuose staiga atsiranda tuneliai. Kol
veikia kerai, Vt gali slơptis storame medyje, bet jame bǌdamas nieko negirdơs ir
nematys. PanorơjĊs gali bơgti aukštyn Ƴ medžius, nes šiǐ šakos nulinksta ir sudaro
patogǐ taką, kuris Vt prabơgus ar praơjus tuoj pat išsiardo.
Medinis golemas (mini-animacija)
[ Žiežirbos: 2 ]
| palietimas; tǌris Laugalǐ*½ m3 | 0-Laugalǐ t; Laugalǐ T | medinis
golemas |
Kaip Akmens golemas. Nuo paprasto smǌgio kirviu ar kǌju paprasto medžio golemo ŽS
yra 0, kietmedžio – iki 20. Didelơ tikimybơ, kad sơkmingos atakos metu. Kai buvo
padaryta didesnơ nei golemo ŽS žala, kertamasis ginklas tiesiog “Ƴstrigs” goleme.
Fitolemas (mini-animacija)
[ Žiežirbos: 2 ]
| palietimas; ǌgis Laugalǐ* ½ m | 0-Laugalǐ t; Laugalǐ T | fitolemas |
Vt paliesdamas per 0-Laugalǐ t iš pasirinkto augalo ar krǌmo išaugina augalinƳ golemą –
fitolemą.
Toliau tokƳ fitolemą kerơtojas turi suvaldyti, laimơdamas PrR prieš sukurtą fitolemą
(fitolemas jokiǐ rungties priedǐ neturi). Jei šią rungtƳ kerơtojas laimi, tuomet fitolemą gali
valdyti iki Lvandens*00 m atstumu. Nepavykus bandymui fitolemas taip ir lieka kiurksoti
(80% tikimybơ) arba elgiasi visiškai nenumatytai (tikrinti pagal Reakcijos lentelĊ; psl.
37).
Tokiam fitolemui Vt išaugina dvi kojas, taip suteikdamas galimybĊ vaikšþioti. Išauginto
fitolemo ǌgis iki Laugalǐ * ½ m.
Fitolemas gali vaikšþioti, savo išaugomis atakuoti nurodytus objektus (ataka lygios ½ Vt
kerơjimo Ƴgǌdžio), darydamas Max (Laugalǐ*20)ŽT. Taip pat gali stumti, nešti ar atlikti
kitokius panašius veiksmus.
Tokio fitolemo gajumas lygus Lvandens*20 GT. Jei fitolemas sukurtas iš žoliniǐ augalǐ,
tuomet jo atsparumas žalai ŽS yra 0, iš paprastǐ medžiǐ – 5, kietmedžiǐ – iki 30.
Fitolemo nuodai nežeidžia.
Fitolemas egzistuoja iki Laugalǐ T, vơliau tiesiog virsta tos rǌšies augalo “lavonu”. Ilgai
gyvuojanþius fitolemus galima sukurti tik naudojant ilgai trunkanþius Augalǐ animacijos
ritualus.
Papildomos fitolemo galimybơs gali priklausyti nuo augalǐ, iš kuriǐ jis išaugintas.

Organomantija (Organ)
Tai Bi magijos tipo kerǐ grupơ, kuriǐ pagalba kerơtojas valdo ir reguliuoja organizmo
fiziologines funkcijas, aktyvina ar slopina organizmo ar atskirǐ jo kǌno daliǐ veiklą.
Beveik visǐ šiǐ kerǐ svarbi veikimo sąlyga – palietimas (ataka be ginklo).
Dažniausiai šis magijos tipas naudojamas kaip koviniai kerai, nes didžioji jǐ dalis skirta
bǌtent organizmo žalojimui.
Žadinimas

[ Žiežirbos:  ]
| palietimas; bǌtybơ | t;  kartas | bǌtybơ |
Vt pažadina paliestą mieganþią bǌtybĊ, nepriklausomai nuo to, kokiu miegu ji miega.
Sơkmingam prikơlimui turi nugalơti bǌtybơs Bi tvermĊ. Gajumo ir žiežirbǐ žadinamai
bǌtybei neatstato.
Žagsulys
[ Žiežirbos:  ]
| palietimas/ Lorgan*5 m; bǌtybơ/ zona Lorgan*0 m2 | t; Lorgan min
| bǌtybơ |
Vt paliesta bǌtybơ, jei jai nepadeda Bi tvermơ, Lorgan min laikotarpiui ima žagsơti. Fizinơs
veiklos AVM-0. Veiklos, susijusios su tiksliǐ veiksmǐ atlikimu (rašymas, piešimas ir
pan.) AVM-20, kerǐ AM-30. Žagsulys praeis po Lorgan min pavykus SvB.
Vt šƳ kerą gali panaudoti ir Lorgan*5 m atstumu, taþiau tam papildomai panaudoja 
žiežirbą. Atstumą galima didinti per Lorgan*5 m už papildomą  žiežirbą.
Vt papildomai panaudojĊs 3 žiežirbas gali aplink save sukurti Lorgan*0 m2 zoną, kurioje
visi esantys Lorgan min laikotarpiui ims žagsơti, jei jiems nepadơs Bi tvermơ. Atitinkamai
didinant zoną papildomai bus sunaudojamos 2 žiežirbos už papildomus Lorgan*0 m2.
Papildomai panaudojant  žiežirbą laikas, po kurio tikrinamas SvB, gali bǌti
prailginamas per Lorgan min.
Už papildomas atstumo žiežirbas tokia zona gali bǌti sukuriama už Lorgan*5 m.
Niežulys

[ Žiežirbos:  ]
| palietimas/ Lorgan*5 m; bǌtybơ/ zona Lorgan*0 m2 | t; Lorgan min
| bǌtybơ |
Vt paliestai bǌtybei, jei jai nepadeda Bi tvermơ, užeina niežulys. Niežulys trunka Lorgan
min. Fizinơs veiklos AVM-0. Veiklos, susijusios su tiksliǐ veiksmǐ atlikimu (rašymas,
piešimas ir pan.) AVM-20, kerǐ AM-30. Niežulys praeis po Lorgan min pavykus SvB.
Vt šƳ kerą gali panaudoti ir Lorgan*5 m atstumu, taþiau tam papildomai panaudoja 
žiežirbą. Atstumą galima didinti per Lorgan*5 m už papildomą  žiežirbą.
Vt papildomai panaudojĊs 3 žiežirbas gali aplink save sukurti Lorgan*0 m2 zoną, kurioje
visiems esantiems Lorgan min laikotarpiui užeina niežulys, jei jiems nepadơs Bi tvermơ.
Atitinkamai didinant zoną papildomai bus sunaudojamos 2 žiežirbos už papildomus
Lorgan*0 m2.
Papildomai panaudojant  žiežirbą laikas, po kurio tikrinamas SvB, gali bǌti
prailginamas per Lorgan min.
Už papildomas atstumo žiežirbas tokia zona gali bǌti sukuriama už Lorgan*5 m.
Elektros pirštas

[ Žiežirbos: 2 ]
| palietimas; bǌtybơ | + t;  kartas | bǌtybơ |
Vt raumenys ima kaupti elektrą. SekantƳ t Vt, palietĊs kokƳ nors objektą, “išsikraus”.
Palietus bǌtybĊ ši patirs Max 20ŽT nuo elektros. Papildomai toks elektrinis iškrǌvis
privers plakti sustojusią širdƳ (pavykus nukentơjusiojo SvB), nuims apžavus (VaB).
Drebulys
[ Žiežirbos: 2 ]
| palietimas/ Lorgan*5 m; bǌtybơ/ zona Lorgan*0 m2 | t; Lorgan min
| bǌtybơ |
Vt paliestai bǌtybei, jei jai nepadeda Bi tvermơ, Lorgan min laikotarpiui ima drebơti rankos
ir kojos. Tokios bǌtybơs fizinơs veiklos AVM-20. Veiklos, susijusios su tiksliǐ veiksmǐ
atlikimu (rašymas, piešimas ir pan.) AVM-40, kerǐ AM-50. Drebulys praeis po Lorgan min
pavykus SvB.
Vt šƳ kerą gali panaudoti ir Lorgan*5 m atstumu, taþiau tam papildomai panaudoja 2
žiežirbas. Atstumą galima didinti per Lorgan*5 m už papildomas 2 žiežirbas.
Vt papildomai panaudojĊs 3 žiežirbas gali aplink save sukurti Lorgan*0 m2 zoną, kurioje
visiems esantiems Lorgan min laikotarpiui užeina drebulys, jei jiems nepadơs Bi tvermơ.
Atitinkamai didinant zoną papildomai bus sunaudojamos 2 žiežirbos už papildomus
Lorgan*0 m2.
Papildomai panaudojant  žiežirbą laikas, po kurio tikrinamas SvB, gali bǌti
prailginamas per Lorgan min.
Už papildomas atstumo žiežirbas tokia zona gali bǌti sukuriama už Lorgan*5 m.
Dieglys
[ Žiežirbos: 2 ]
| palietimas/ Lorgan*5 m; bǌtybơ/ zona Lorgan*0 m2 | t;  kartas |
bǌtybơ |
Vt paliestą bǌtybĊ, jei jai nepadeda Bi tvermơ, nudiegia aštrus dieglys, darantis Max
30ŽT skausmo. Antrą kartą tos paþios bǌtybơs keras nebeveiks.
Po šiuo keru sukelto skausmo, ypaþ jei bǌtybơ yra nestabilios psichikos, yra impulsyvi ar
turi polinkƳ Ƴ berserkizmą, tikrinamas VaB-PŽ ar nebus sukelta atitinkama reakcija.
Vt šƳ kerą gali panaudoti ir Lorgan*5 m atstumu, taþiau tam papildomai panaudoja 2
žiežirbas. Atstumą galima didinti per Lorgan*5 m už papildomas 2 žiežirbas.
Vt papildomai panaudojĊs 3 žiežirbas gali aplink save sukurti Lorgan*0 m2 zoną, kurioje
visus esanþius vieną kartą nudiegia dieglys, jei jiems nepadơs Bi tvermơ. Atitinkamai
didinant zoną papildomai bus sunaudojamos 2 žiežirbos už papildomus Lorgan*0 m2.
Už papildomas atstumo žiežirbas tokia zona gali bǌti sukuriama už Lorgan*5 m.
Balsas
[ Žiežirbos: 2 ]
| balsas |

| palietimas/ Lorgan*5 m; bǌtybơ/ zona Lorgan*0 m2 | t; Lorgan min
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Vt paliestos bǌtybơs balsas Lorgan min laikotarpiui sustiprơja dvigubai. Papildomai
panaudojus  žiežirbą balso stiprumas gali bǌti didinamas.
Vt kerą gali panaudoti ir Lorgan*5 m atstumu, taþiau tam papildomai panaudoja  žiežirbą.
Papildomai panaudodamas po  žiežirbą atstumą gali didinti per Lorgan*5 m.
Vt papildomai panaudojĊs 3 žiežirbas gali aplink save sukurti Lorgan*0 m2 zoną, kurioje
balsas sustiprơja visiems esantiems. Atitinkamai didinant zoną papildomai bus
sunaudojamos 2 žiežirbos už papildomus Lorgan*0 m2.
Už papildomas atstumo žiežirbas tokia zona gali bǌti sukuriama už Lorgan*5 m.
Katino kojos
[ Žiežirbos: 2 ]
| palietimas/ Lorgan*5 m; bǌtybơ | t; Lorgan min | bǌtybơ |
Vt užkerơtas asmuo žalą, patiriamą krentant iš aukšþio, sumažina tiek, tarsi kristǐ iš
aukšþio, mažesnio Lorgan metrǐ. Papildomai panaudodamas 2 žiežirbas faktinio kritimo iš
aukšþio žalą gali sumažinti dar per Lorgan m.
Jei Vt bando užkerơti asmenƳ, esantƳ už Lorgan*5 m atstumo, tam papildomai panaudoja 2
žiežirbas. Didindamas sunaudojamǐ žiežirbǐ skaiþiǐ atstumą gali didinti.
Keras veikia Lorgan min. Papildomai panaudojus  žiežirbą laikas gali bǌti pratĊsiamas.
Tobulinimas/ slopinimas

[ Žiežirbos: 3 ]
| palietimas/ Lorgan*5 m; zona Lorgan*0 m2 | t; Lorgan min |
prigimtis |
Vt paliestos bǌtybơs nurodyta prigimtis Lorgan min laikotarpiui padidơja Lorgan*5 verte.
Tokiai bǌtybei suintensyvơja raumenǐ darbas, protinơ veikla ar fizinơ jơga. Taip
pastiprinus konkreþias prigimtis, tiems veiksmams, kurie susijĊ su šiomis prigimtimis,
yra skiriamas atitinkamas VM priedas.
Jei Vt bando užkerơti asmenƳ, esantƳ atstumu iki Lorgan*5 m, tada jis papildomai
panaudoja 2 žiežirbas. Atstumą iki bǌtybơs gali didinti per Lorgan*5 m už papildomas 2
žiežirbas.
Tokiu bǌdu padidơjus bǌtybơs Vi pagerơja atakos sơkmơs tikimybơ (AM priedas yra
didesnis ViP), didơja gynyba išsisukant (didesnis ViP), iniciatyva ir visa eilơ atletiniǐ
veiksmǐ (lipimas, gaudynơs, plaukimo greitis ir pan.), priklausanþiǐ nuo Vi.
Padidơjus bǌtybơs Jơ padidơja maksimaliai panešama našta ar pakeliamas svoris,
šuolio atstumas ar aukštis, ginklu daroma žala (padidơjĊs JơP+ ginklo +ŽT), svaidymo
atstumai ir pan.
Padidơjus Sv padidơja bǌtybơs maksimalus GT (prie jau turimo GT pridedamas Lorgan*5
priedas), ji gali ilgiau bơgti didelƳ atstumą, ilgiau plaukti nepavargdama ir pan. Taip pat
bǌtybơ tampa labiau atsparesnơ skausminiam šokui, sunkiau gali bǌti apsvaiginama ir
nokautuota.
Padidơjus Pr padidơja veiksmǐ, susijusiǐ su protu efektyvumas: padidơja kerơjimo
veiksmo sơkmơ, Ƴkalbinơjimo ar Ƴtikinơjimo sơkmơ, kalbos mokymais, oratorystơ ir pan.
Padidơjus Va pagerơja bǌtybơs psichologinơ bǌsena, ji tampa labiau atspari Ƴvairiems
psichologiniams spaudimams, Psi kerǐ poveikiui (priedas seno VaP ir naujo VaP
skirtumas), išgąsþiui ir pan. Papildomai panaudodamas 2 žiežirbas prigimtƳ Vt gali
padidinti dvigubai didesne verte.
Vt papildomai panaudodamas  žiežirbą paliestai bǌtybei gali sumažinti prigimtƳ Lorgan*5
verte, taip kerą Tobulinimas paversdamas keru Slopinimas. Tam jis turi nugalơti bǌtybơs
Bi tvermĊ.
Vt papildomai panaudojĊs 4 žiežirbas gali aplink save sukurti Lorgan*0 m2 zoną, kurioje
visiems esantiems prigimtis padidơs Lorgan*5 verte. Atitinkamai didinant zoną papildomai
bus sunaudojamos 3 žiežirbos už papildomus Lorgan*0 m2.
Už papildomas atstumo žiežirbas tokia zona gali bǌti sukuriama už Lorgan*5 m.
Jusliǐ tobulinimas/ slopinimas

[ Žiežirbos: 3 ]
| palietimas/ Lorgan*5 m; zona Lorgan*0 m2 | t; Lorgan min | juslơs
Vt paliestos bǌtybơs viena iš norimǐ jusliǐ (klausa, rega, uoslơ) Lorgan min laikotarpiui
padidơja Lorgan*5 verte. Tokiai bǌtybei pagerơja veiksmǐ, susijusiǐ su juslơmis sơkmơ.
Taip pastiprinus konkreþias prigimtis, tiems veiksmams, kurie susijĊ su šiomis
prigimtimis, yra skiriamas atitinkamas VM priedas.
Jei Vt bando užkerơti asmenƳ, esantƳ atstumu iki Lorgan*5 m, tada jis papildomai
panaudoja 2 žiežirbas. Atstumą iki bǌtybơs gali didinti per Lorgan*5 m už papildomas 2
žiežirbas.
Papildomai panaudodamas 2 žiežirbas juslĊ Vt gali padidinti dvigubai didesne verte.
Vt papildomai panaudodamas  žiežirbą paliestai bǌtybei gali sumažinti jusles Lorgan*5
verte, taip kerą Jusliǐ tobulinimas paversdamas Jusliǐ slopinimas. Tam jis turi nugalơti
bǌtybơs Bi tvermĊ.
Vt papildomai panaudojĊs 4 žiežirbas gali aplink save sukurti Lorgan*0 m2 zoną, kurioje
visiems esantiems juslơs padidơs (arba sumažơs) Lorgan*5 verte. Atitinkamai didinant
zoną papildomai bus sunaudojamos 3 žiežirbos už papildomus Lorgan*0 m2.
Už papildomas atstumo žiežirbas tokia zona gali bǌti sukuriama už Lorgan*5 m.
Mơšlungis
[ Žiežirbos: 3 ]
| palietimas/ Lorgan*5 m; bǌtybơ/ zona Lorgan*0 m2 | t; Lorgan min
| galǌnơ |
Vt paliestos bǌtybơs galǌnĊ, jei bǌtybei nepadeda Bi tvermơ, Lorgan min laikotarpiui
sutraukia mơšlungis, darydamas Max 40ŽT. Tokios bǌtybơs fizinơs veikla yra su AVM30. Tiksliǐ veiksmǐ (rašymas, piešimas, kerơjimas ir pan.) normaliai ji atlikti negalơs dơl
verianþio skausmo, nebent pavyktǐ VaB-50.
Mơšlungis praeis po Lorgan min pavykus SvB.
Vt papildomai panaudojus 2 žiežirbas mơšlungio sukelta AVM bauda gali bǌti padidinta
dvigubai (ne daugiau). Papildomai panaudojus 2 žiežirbas mơšlungiško sutraukimo
laikas gali bǌti padidintas per Lorgan min.
Vt mơšlungio sukeltos fizinơs veiklos (AVM) baudą padidinus iki 00 ar daugiau
skaitoma, kad tokia bǌtybơ judơti iš viso negalơs, o tik gulơs pilnai sutraukta mơšlungio.

Sąmonơ bus aiški, visus aplinkinius Ƴvykius ji stebơs sąmoningai, taþiau atsakyti Ƴ juos
negalơs.
Vt šƳ kerą gali panaudoti ir Lorgan*5 m atstumu, taþiau tam papildomai panaudoja 2
žiežirbas. Papildomai panaudodamas po 2 žiežirbas atstumą gali padidinti Lorgan*5 m
atstumu.
Vt papildomai panaudojĊs 5 žiežirbas gali aplink save sukurti Lorgan*0 m2 zoną, kurioje
visiems esantiems nurodyta galǌnơ sutraukiama Lorgan min laikotarpiui, jei jiems nepadơs
Bi tvermơ. Atitinkamai didinant zoną papildomai bus sunaudojamos 3 žiežirbos už
papildomus Lorgan*0 m2.
Už papildomas atstumo žiežirbas tokia zona gali bǌti sukuriama už Lorgan*5 m.
Atsparumas skausmui
[ Žiežirbos: 3 ]
| palietimas/ Lorgan*5 m; bǌtybơ | t; Lorgan T | bǌtybơ |
Vt paliesta bǌtybơ Lorgan T laikotarpiui tampa atspari skausmui. Veikia kaip ypatybơ
Atsparumas skausmui (nebǌna svaigulio po sužeidimo). Taip pat bǌtybơs tvermơ
skausmo atakoms +50.
Vt šƳ kerą gali panaudoti ir Lorgan*5 m atstumu, taþiau tam papildomai panaudoja 2
žiežirbas. Atstumą galima didinti per Lorgan*5 m už papildomas 2 žiežirbas.
Papildomai panaudojant  žiežirbą kero veikimo laikas gali bǌti prailginamas.
Kartais šis keras yra naudojamas padidinti vergǐ daro našumą ypaþ sunkiomis darbo ir
gyvenimo sąlygomis. Kartais naudojamas kariams prieš sudơtingas kautynes.
Infrarega
[ Žiežirbos: 4 ]
| palietimas; infrarega Lorgan*5 m | t; Lorgan T | bǌtybơ |
Vt paliesta bǌtybơ Ƴgyja iki Lorgan*5 m infraregą. Papildomai panaudojus 3 žiežirbas
infraregos stiprumas gali bǌti padidintas, taþiau bendru atveju infrarega negali bǌti
didesnơ kaip 50m.
Akitvarka
[ Žiežirbos: 4 ]
| palietimas; akys | t; visam | bǌtybơ |
Vt palietimu bǌtybei nuima aklumą, sukeltą Šviesos ar Tamsos kerǐ, apakinimo
paprasta šviesa ir pan. Nepadeda bǌtybơms, kuriǐ akys sužalotos arba kurios prarado
akis (þia reikalinga Regeneracija).
Atsparumas nuodams

[ Žiežirbos: 4 ]
| palietimas/ Lorgan*5 m; zona Lorgan*0 m2 | t; Lorgan T | bǌtybơ |
Vt paliestos bǌtybơs imunitetas padidơja Lorgan*5 verte. Jis tiesiog tampa atsparesnis
nuodams ir jǐ poveikiui.
Jei Vt bando užkerơti asmenƳ, esantƳ atstumu iki Lorgan*5 m, tada jis papildomai
panaudoja 2 žiežirbas. Atstumą iki bǌtybơs gali didinti per Lorgan*5 m už papildomas 2
žiežirbas.
Papildomai panaudodamas 2 žiežirbas prigimtƳ Vt gali padidinti dvigubai didesne verte.
Vt papildomai panaudodamas  žiežirbą paliestai bǌtybei imunitetą gali sumažinti
Lorgan*5 verte, taip kerą Atsparumas nuodams paversdamas Jautrumu nuodams. Tam jis
turi nugalơti bǌtybơs Bi tvermĊ.
Vt papildomai panaudojĊs 5 žiežirbas gali aplink save sukurti Lorgan*0 m2 zoną, kurioje
visiems esantiems atsparumas nuodams padidơja Lorgan*5 verte. Atitinkamai didinant
zoną papildomai bus sunaudojamos 3 žiežirbos už papildomus Lorgan*0 m2.
Už papildomas atstumo žiežirbas tokia zona gali bǌti sukuriama už Lorgan*5 m.
Berserkystơ
[ Žiežirbos: 4 ]
| palietimas/ Lorgan*5 m; bǌtybơ | t; Lorgan min | bǌtybơ |
Vt blokuoja paliestos bǌtybơs valią bei ji Lorgan min laikotarpiui tampa berserku. Toks
berserkas atakuoja pašơlusia ataka kiekvieną kt Lorgan min laikotarptje arba tol, kol žǌva
visi priešininkai ar jis pats. Berserko gynyba yra Išsisukimas+SvP. YŽ patyrĊs gali
atakuoti ir draugus. PasiutĊs berserkas nenaudoja kerǐ, o viską sunaikinti bando tik
fizine jơga.
Jei Vt bando užkerơti asmenƳ, esantƳ atstumu iki Lorgan*5 m, tada jis papildomai
panaudoja 2 žiežirbas. Atstumą iki bǌtybơs gali didinti per Lorgan*5 m už papildomas 2
žiežirbas.
Tilda
[ Žiežirbos: 4 ]
| palietimas/ Lorgan*5 m; bǌtybơ/ zona Lorgan*0 m2 | t; Lorgan min
| bǌtybơ |
Vt paliesta bǌtybơ Lorgan min laikotarpiui praranda žadą.
Jei Vt bando užkerơti asmenƳ, esantƳ atstumu iki Lorgan*5 m, tada jis papildomai
panaudoja 2 žiežirbas. Atstumą iki bǌtybơs gali didinti per Lorgan*5 m už papildomas 2
žiežirbas.
Papildomai panaudodamas 2 žiežirbas žado praradimo laiką gali pratĊsti Lorgan min
laikotarpiui.
Vt šƳ kerą gali panaudoti ir Lorgan*5 m atstumu, taþiau tam papildomai panaudoja 2
žiežirbas. Papildomai panaudodamas po 2 žiežirbas atstumą gali padidinti Lorgan*5 m
atstumu.
Vt papildomai panaudojĊs 5 žiežirbas gali aplink save sukurti Lorgan*0 m2 zoną, kurioje
visi esantys Lorgan min laikotarpiui praras žadą, jei jiems nepadơs Bi tvermơ. Atitinkamai
didinant zoną papildomai bus sunaudojamos 3 žiežirbos už papildomus Lorgan*0 m2.
Už papildomas atstumo žiežirbas tokia zona gali bǌti sukuriama už Lorgan*5 m.
Alergija
[ Žiežirbos: 4 ]
| palietimas/ Lorgan*5 m; organizmas | t; vyst. 0-Lorgan T/
laikinai/ visam | bǌtybơ |
Vt paliestai bǌtybei, jei jai nepadeda Bi tvermơ, per 0-Lorgan T išsivysto vidutinơ ǌminơ
labai silpna tam tikros rǌšies alergija (žiǌr. Nuodai, ligos, alergijos, psl. 49-50). Kiekvieną
kartą palietusi alergeninƳ daiktą tokia bǌtybơ patiria žalą, kuri priklauso nuo alergijos
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stiprumo lygio. Konkreti alergijos rǌšis, apie kurią Vt turi pakankamai išmanyti bei žinoti
koks yra jos efektas, nustatoma Vt kerơjimo metu.
Vt gali sustiprinti sukeliamos alergijos stiprumą, už kiekvieną sekantƳ stiprumo lygƳ
papildomai sunaudodamas po 2 žiežirbas (silpni +2, vidutiniai +4, stiprǌs +6, l.stiprǌs
+8, itin stiprǌs +0).
ǋminơ alergija trunka tol, kol bǌtybơs imunitetas ją sunaikina arba ji išlieka visam laikui.
Tam kiekvieną parą yra atliekamas imuniteto metimas (d00+imunitetas). Jei metimas
pagal Imuniteto lentelĊ papuola Ƴ grafą 00%, tuomet alergijos stiprumas sumažơja
vienu lygiu; jei papuola Ƴ grafą -00%, tuomet išlieka stabilus; jei Ƴ N, tuomet padidơja
vienu lygiu.
Turint L.silpnos formos alergiją ir sơkmingai atlikus d00 metimą alergija išnyksta iš
karto. d00 metimui nepavykus alergija iš L.silpnos išsivysto Ƴ Silpną. Turint Itin stiprią
alergijos formą ir imuniteto metimui nepavykus alergija Ƴgaunama visam likusiam
gyvenimui. Toliau telieka tiktai saugotis ir vengti alergeno.
Alergija gali bǌti alkoholiui, dǌmams, augaliniams rǌbams, gơralams, gyvǌnui, kailiniams
rǌbams, medienai, odai, strơliǐ plunksnoms, žiedadulkơms, maisto rǌšiai (pvz.
riešutams, grǌdams, kukurǌzams ir pan.).
Pati sunkiausia alergijos forma yra auto alergija, kuomet bǌtybơ yra alergiška pati sau.
Tokiu atveju bǌtybơ kas dieną arba patyrusi paprasþiausią stresą patiria žalą, lygią jos
maksimaliam gajumui. Išgyventi tokiai bǌtybei šansai labai nedideli. Vt norint sukelti
tokią alergiją (skaiþiuojama kaip itin stipri; +0 žiežirbǐ), jis dar papildomai tam
sunaudoja 4 žiežirbas.
Jei Vt bando užkerơti asmenƳ, esantƳ atstumu iki Lorgan*5 m, tada jis papildomai
panaudoja 8 žiežirbas. Atstumą iki bǌtybơs gali didinti per Lorgan*5 m už papildomas 2
žiežirbas.
Dusulys
[ Žiežirbos: 5 ]
| palietimas/ Lorgan*5 m; bǌtybơ/ zona Lorgan*0 m2 | t; Lorgan min
| bǌtybơ |
Vt paliestą bǌtybĊ, jei jai nepadeda Bi tvermơ, Lorgan min laikotarpiui apima dusulio
priepuolis. Tokia bǌtybơ atlikti fizinơs veiklos negalơs tol, kol nepraeis dusulio priepuolis.
Dusulys praeis po Lorgan min, pavykus SvB.
Vt šƳ kerą gali panaudoti ir Lorgan*5 m atstumu, taþiau tam papildomai panaudoja 3
žiežirbas. Papildomai panaudodamas po 2 žiežirbas atstumą gali padidinti per Lorgan*5
m.
Vt papildomai panaudojĊs 7 žiežirbas gali aplink save sukurti Lorgan*0 m2 zoną, kurioje
visus esanþius Lorgan min laikotarpiui apima dusulio priepuolis, jei jiems nepadơs Bi
tvermơ. Atitinkamai didinant zoną papildomai bus sunaudojamos 4 žiežirbos už
papildomus Lorgan*0 m2.
Už papildomas atstumo žiežirbas tokia zona gali bǌti sukuriama už Lorgan*5 m.
Sargdinimas
[ Žiežirbos: 5 ]
| palietimas; bǌtybơ | t; laikinai/ visam | bǌtybơ |
Vt paliestai bǌtybei, jei nepadeda jos Bi tvermơ, sukelia sunkią ligą, tiesiog
nuslopindamas bendrą kǌno aktyvumą. Aplinkiniai šia liga neužsikreþia. Serganþios
bǌtybơs veiksmai suprastơja: AVM -20. Išsimiegojus atsistato tik pusơ maksimalaus
gajumo.
Kiekvieną parą yra tikrinamas bǌtybơs imunitetas. N atveju liga sustiprơs, -00% atveju
neprogresuos bet ir nemažơs, 00% atveju sumažơs  lygiu. Tokiu atveju galiausiai
bǌtybơ arba pasveiks arba numirs.
Vt šƳ kerą gali panaudoti ir Lorgan*5 m atstumu, taþiau tam papildomai panaudoja 5
žiežirbas. Papildomai panaudodamas po 4 žiežirbas atstumą gali padidinti per Lorgan*5
m.
Širdies stabdis
[ Žiežirbos: 7 ]
| palietimas; bǌtybơ | t;  kartas | bǌtybơ |
Vt paliestai bǌtybei, nepadơjus jos Bi tvermei, tiesiog sustoja širdis, bǌtybei aptemsta
akys ir ji tiesiog griǌva. Laiku nesuteikus pagalbos (širdies masažas, dirbtinis
kvơpavimas ir pan.) bǌtybơs smegenys nebebus aprǌpinamos deguonimi ir prasidơs
klinikinơ mirtis. Po 20 minuþiǐ Ƴvyks biologinơ mirtis.
Bi tvermei padơjus bǌtybơ pajauþia stiprǐ širdies “permušimą”, širdis suspurda, taþiau
kitokio poveikio nepatiria.
Vt šƳ kerą gali panaudoti ir Lorgan*5 m atstumu, taþiau tam papildomai panaudoja 6
žiežirbas. Papildomai panaudodamas po 5 žiežirbas atstumą gali padidinti Lorgan*5 m
atstumu.
Mirties pirštas
[ Žiežirbos: 2 ]
| palietimas; bǌtybơ | t;  kartas | bǌtybơ |
Vt paliesta bǌtybơ (netgi per drabužius ar šarvus), jei jai nepadeda Bi tvermơ, per t
miršta. Šiuo keru Vt paprasþiausiai sustabdo visas tos bǌtybơs organizmo gyvybines
funkcijas ir organizmas tiesiog miršta.
Mirties gǌsis
[ Žiežirbos: 5 ]
| Lorgan*5 m; bǌtybơ | t;  kartas | bǌtybơ |
Tai tas pats Mirties piršto variantas, tik jis šiuo atveju veikia Lorgan*5 m atstumu. Kero
poveikio atstumą didinant, Vt papildomai sunaudoja po 8 žiežirbas už kiekvienus Lorgan*5
m.

Regeneracija (Regen)
Tai Bi magijos tipo kerǐ grupơ, kuriǐ pagalba kerơtojas Ƴjungia ir daug kartǐ sustiprina
natǌralias organizmo regeneracines savybes. Ši kerǐ grupơ turi tik vieną bazinƳ kerą.
Visi kiti kerai Ƴgaunami tik specializuojantis Regeneracijos srityje.
Gydymas



[ Žiežirbos:  ]
| palietimas; žaizda | t; visam | žaizda |
Vt paliesdamas bǌtybơs žaizdą inicijuoja intensyvǐ raumeniniǐ ar kauliniǐ ląsteliǐ
dauginimąsi. Todơl žaizda per 0-Lregen min (bet ne trumpiau kaip  min) užsitraukia ir
užgyja, palikdama matomą randą.
Gydomai bǌtybei gali bǌti atstatoma Max (Lregen*0)GT, taþiau už kiekvienus atstatymui
panaudojamus Max0GT sunaudojama  žiežirba.
Jei norima bandyti atstatyti daugiau GT, nei tai leidžia Lregen, tuomet kiekvieniems
papildomai bandomiems atstatyti 0GT sunaudojama po  žiežirbą. Taþiau pastarosios
žiežirbos yra sunaudojamos tik iš kerơtojo GT (0 kerơtojo GT kaip  žiežirba). Bǌtent
šiuo atveju, kerơtojas, bandydamas viršyti savo sugebơjimus, žaloja pats save.
Jei Vt veiksmai yra stiprinami pašalinio kerơtojo, tuomet jis gauna atitinkamus priedus
visiems kerơjimo veiksmams. Nustatant atstatomo GT skaiþiǐ prie d00 metimo
pridedama tik ½ visǐ pašaliniǐ kerơtojǐ nustatytǐ priedǐ vertơ (!).
Gydant bǌtybĊ, kurios gajumas yra lygus 0 ar mažiau, bei jai dar nơra prasidơjusi
biologinơ mirtis, ją galima atgaivinti. Taþiau su sąlyga, kad bǌtybơs GT po gydymo taps
didesnis už 0.
Tokiu bǌdu bandant prikelti bǌtybĊ atliekamas tik vienas vienintelis bandymas – tai yra
maksimaliai atstatomo GT vertơ tikrinama tik vienu vieninteliu metimu. Šis keras atitinka
pirmosios pagalbos bandymą. Nesơkmingo kerơjimo atveju standartinơ pirmojo pagalba
jau nebepadơs – numirơliui “dirbtinƳ kvơpavimą” daryk kiek nori – naudos nebus.
Tam yra nustatomas kerơtojo maksimaliai galimas atstatyti GT skaiþius. Toliau, jei
kerơjimo veiksmas yra sơkmingas, tikrinama, kiek GT buvo atstatyta. Kerơjimui
nepavykus ar Ƴvykus fiasko, tolimesnis gydymas kerais bus nebesơkmingas (!).
Jei gydoma sulaužyta galǌnơ, tuomet prieš kerint kaulai turi bǌti deramai sustatomi Ƴ
vietą (sơkmingas chirurgijos veiksmas; LS), kitaip galǌnơ gali suaugti kreivai.
Nukirstos galǌnơs sơkmingai priaugs (bus galutinai funkcionalios) tik tada, jei Vt
atitinkamai jas prisiǌs (sơkmingas chirurgijos veiksmas; LS) ir gydymo metu bus
atstatomas visas galǌnơs gajumas (ranka /3 bǌtybơs GT, koja ½ bǌtybơs GT).
Atstaþius tik dalƳ GT tokia galǌnơ bus tik dalinai funkcionali. Sơkmingas pirštǐ
priauginimas bus tuomet, jei gydomam pirštui bus atstatyta ne mažiau kaip 0GT.
Priešingu atveju kiekviena tokia galǌnơ priaugs, taþiau galutinai nebus funkcionali ir ja
naudojantis veiksmams atlikti, bus skiriama tokio dydžio bauda, koks buvo GT trǌkumas
iki pilno sugijimo. Dơl šios priežasties šis keras labai sudơtingas atlikti, kuomet norima
prikelti Ƴ gabalus sukapotą bǌtybĊ.
Jei bandomas atgaivinti asmuo, kuriam pažeisti gyvybiškai svarbǌs organai –
dažniausiai tai bǌna po Ƴvairiǐ YŽ (perdurtas plautis, perkirstos žarnos, perdurta širdis ir
pan.), jo Gt nơra kritĊs <0, bet jis vis tiek nơra gyvas, tuomet tokie organai bǌtinai turi
bǌti deramai sutvarkomi (sơkmingas chirurgijos veiksmas; LS) bei atstatomas toks GT
skaiþius, kokia žala teko tam gyvybiniam organui (kitaip sakant ta žala, kuri ir “pribaigơ”
dabartinƳ numirơlƳ).
Paralyžiaus nuơmimas
[ Žiežirbos: 2 ]
| palietimas; bǌtybơ | t; visam | bǌtybơ |
Vt palietimu pašalina bet kokƳ kerǐ ar smǌgio sukeltą paralyžiǐ. Paralyžiaus dơl pažeistǐ
stuburo ar galvos smegenǐ neveikia - reikia kerǐ Nervǐ regeneracija.
Ligos gydymas
[ Žiežirbos: 5 ]
| palietimas; bǌtybơ | 0-Lregen t; visam | bǌtybơ |
Vt palietimu per 0-Lregen t išgydo bet kokƳ padarą nuo bet kokios ligos.
Tam Vt atlieka veiksmo metimą, kur kaip priedas yra naudojamas kerǐ Ƴgǌdis bei InP.
Yra metamas d00 ir susumuojamas su nurodytais priedais. Veiksmo sunkumas
nustatomas pagal ligos, nuodǐ ar alergeno (žiǌr. Imunitetas; psl. 50). Toliau yra
tikrinamas atitinkamo sunkumo gydymo veiksmo sơkmơ.
Jei d00 metimas patenka Ƴ grafą 00%, tuomet liga yra pagydoma;
Jei patenka Ƴ grafą -00%, tuomet yra atstatoma Max (Lregen*5)GT arba ligos stiprumas
sumažơja vienu lygiu;
Jei patenka Ƴ grafą N, tuomet liga pablogơja vienu lygiu.
Visiško fiasko atveju (0) ligonis miršta iš karto.
Auglio naika
[ Žiežirbos: 6 ]
| palietimas; bǌtybơ | 0-Lregen t; visam | bǌtybơ |
Vt palietimu taip aktyvuoja bǌtybơs imuninĊ sistemą, kad ši pati, be jokios operacijos,
naikina vơžinius ir kitokius piktybinius auglius.
Kerơjimo fiaskas – paciento organizmo imuninơ ataka prieš patƳ save (Max GT ŽT).
Nervǐ regeneracija
[ Žiežirbos: 8 ]
| palietimas; nervai | 0-Lregen t; visam | bǌtybơ |
Vt per 0-Lregen t bǌtybei atstato suardytus nervus, suaugina perkirstas nugaros
smegenis, fizinius galvos smegenǐ pažeidimus.
Jei nuo bǌtybơs sužeidimo praơjo daugiau nei valanda, tuomet už kiekvieną pradelstą
parą Vt sunaudoja papildomas 4 žiežirbas bei kero atlikimo laikas prailgơja 2 kartus.
Šie kerai – prieinamiausias bǌdas nuimti paralyžiǐ dơl sužaloto stuburo.
Priauginimas
[ Žiežirbos: 0 ]
| palietimas; organas | 0-Lregen t; visam | organas |
Vt, neatlikdamas siuvimo, priaugina tos paþios bǌtybơs nukirstą galǌnĊ. Ji iš karto
tampa funkcionali ir pilnavertơ. Po nukirtimo turi bǌti praơjĊ ne daugiau kaip 3 val. Taip
pat šiuo keru galima priauginti Organǐ klonavimo pagalba išaugintus organus.
Kitos bǌtybơs organǐ nepriaugins. Tai atlikti galima tik su keru Persodinimas.
Ʋgǌdžio atstatymas
[ Žiežirbos: 5 ]
| palietimas; bǌtybơ | 0-Lregen t; visam | bǌtybơ |
Vt per 0-Lregen t visiškai atstato vieną siurbimo atakǐ sumažintą ƳgǌdƳ, tvermĊ ir pan.
Maksimalǐ gajumą atstato tik už papildomai sunaudojamas 5 žiežirbas. Maksimalaus
buvusio žiežirbǐ skaiþiaus, kuris sumažơjo dơl siurbǐ atakǐ, neatstato.
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Atgaivinimas
[ Žiežirbos: 20 ]
| palietimas; bǌtybơ | 0-Lregen T; visam | bǌtybơ |
Vt per 0-Lregen T grąžina gyvybĊ iki prieš Lregen dienǐ žuvusiam žinduoliui, jei jo kǌnas
pakankamai sveikas. Jei lavonas bus be rankos, tai atgaivinta bǌtybơ irgi bus be rankos.
Atgaivintasis teturơs 5 GT. SąmonĊ atgaus tik po 0-Lregen parǐ, pavykus atgaivintojo
SvB (tikrinama vieną kartą kas parą). Visą tą laiką atgaivintasis turi bǌti kruopšþiai
slaugomas.
Senesnio lavono atgaivinimui jau reikalinga ritualinơ magija. Sơkmingai bandant
atgaivinti labai suirusƳ lavoną, šis bus prikeltas tik ypatingos ritualinơs magijos pagalba,
taþiau labai didelơ tikimybơ, kad jis labiau panašơs Ƴ kokƳ nors zombƳ ar gǌlą. Taip pat
tokia bǌtybơ gali mirti mirs po keliǐ valandǐ nuo paprasþiausio kraujo ar kitokio
užkrơtimo.
Persodinimas
[ Žiežirbos: 25 ]
| operacija; bǌtybơ | 0-Lregen val; visam | bǌtybơ |
Vt vienai bǌtybei gali persodinti kitos tos paþios rǌšies bǌtybơs organus. “Operacija”
trunka 0-Lregen valandǐ.
Papildomai panaudojĊs 20 žiežirbǐ Vt gali bandyti persodinti ne tos paþios rǌšies
bǌtybơs organus, taþiau tuomet kerơjimas tikrinamas kaip itin sunkus veiksmas.
Absoliuti sơkmơ bus tik d00 metimui patekus Ƴ 00%grafą. Metimui papuolus Ƴ -00%
grafą organas funkcionuos tik Max (Lregen*5) parǐ, vơliau bus atmestas. Po tokio Ƴvykio
nesuteikus pilnai kvalifikuotos pagalbos bǌtybơ su atmestais organais mirs. Daugeliu
atveju tai yra komplikuotas keras, kuris atliekamas kartu su ritualinơs magijos pagalba.
Organǐ klonavimas
[ Žiežirbos: 40 ]
| ritualas; organai | 0-Lregen parǐ; visam | bǌtybơ |
Vt iš bǌtybơs turimo audinio gabalơlio ar kito mơginio, turinþio genetinơs informacijos,
ritualinơs magijos pagalba per 0-Lregen parǐ išaugina norimą organą.
Tą organą bǌtybei priaugins panaudodamas tik kerą Priauginimas.
Reinkarnacija (klonavimas)
[ Žiežirbos: 00 ]
| palietimas; DNR | 0-Lregen parǐ; visam | bǌtybơ |
Vt iš bǌtybơs turimo audinio gabalơlio ar kito mơginio, turinþio genetinơs informacijos,
ritualinơs magijos pagalba per 0-Lregen parǐ žalsvos miglos kokone reinkarnuoja tą
paþią bǌtybĊ Ƴ naują kǌną (arba išaugina tos bǌtybơs kloną). Visos likusios bǌtybơs
kǌno dalelơs, kur jos bebǌtǐ, suyra. Reinkarnavusios bǌtybơs kǌnas gali bǌti ir kitoks.
Tuomet reikia permesti prigimtis. Gali bǌti, kad veikơjas bus kitos profesijos ar rasơs.
Likusios savybơs – Vt tyrimo ir eksperimentavimo sfera.

b) panorơjĊs (reikia SvB -0 ir
2 žiežirbǐ. Jei atvirtimo momentu
Vt turơjo daugiau kaip pusĊ Max
gajumo, atvirtĊs bus visiškai
sveikas. O jei turơjo mažiau
pusơs gajumo - atvirs su pusiniu
gajumu.
Baigus veikti kerams po Ltransf T
kailis suyra.
Veido korekcija
[ Žiežirbos: 0 ]
|
palietimas; veidas | 0-Ltransf T;
visam | bǌtybơ |
Vt visam laikui atstato ir
pagražina
bǌtybơs
veido
bruožus. Tam jis sugaišta ne
mažiau kaip 0-Ltransf T.
Rezultatas priklauso nuo kero
sơkmơs. Patekus Ƴ grafą 00% operacija pavyksta taip kaip
norơta; -00% metamas d00
sơkmơs nustatymui. N ar fiasko veidas tik subjaurojamas. Norimą sơkmĊ labiau užtikrinti
naudojama ritualinơ magija.
Kǌno korekcija
[ Žiežirbos: 5 ]
| palietimas; kǌnas | 20-Ltransf val; visam | bǌtybơ |
Vt visam laikui atstato ir pagražina bǌtybơs viso kǌno bruožus. Tam jis sugaišta ne
mažiau kaip 20-Ltransf val. Rezultatas priklauso nuo kero sơkmơs. Patekus Ƴ grafą 00% operacija pavyksta taip kaip norơta; -00% metamas d00 sơkmơs nustatymui. N ar
fiasko atveju kǌnas tik papildomai subjaurojamas. Norimą sơkmĊ labiau užtikrinti
naudojama ritualinơ magija.
Pasivertimas
[ Žiežirbos: 20 ]
| Vt; kǌnas | 0-Ltransf t; Ltransf T | Vt |
Vt pavirsta norimu gyvǌnu, Ƴgyja visas jo savybes, išskyrus magiškas. Gajumas ir
tvermơs išlieka savos. Nukautas lieka tos gyvǌno rǌšies lavonu. Bandant atgaivinti 50%,
kad atsigaus, bet bus paprasþiausias tos rǌšies gyvǌnas. Atvirs tą t, kai pasiseks SvB30. papildomai gali bǌti reikalinga ritualinơ magija.

Transformacija (Transf)
Tai Bi kerǐ grupơ, kuriǐ metu kerơtojas sugeba Ƴvairiai transformuoti savo kǌną,
suteikdamas savo kǌnui ar jo dalims Ƴvairius pavidalus ir formas. Kartais kerơtojas gali
transformuoti ir kitǐ bǌtybiǐ kǌnus. Baziniǐ kerǐ ši kerǐ grupơ neturi.
Ilgieji ǌsai
[ Žiežirbos: 2 ]
| Vt; absorbcija | t; Ltransf T | Vt |
Vitalistui per t išauga ilgi, Ƴ šonus atsikišĊ ǌsai. Jie:
a) sugeria vieną elektros, ugnies, nuodingǐ dujǐ/dǌmǐ ataką ir suyra; vitalistas žalos
nepatiria, jei kerǐ AM viršija minimalǐ sơkmingą AM per 60 taškǐ, Vt patirs pusĊ žalos;
b) pritraukia dvi sơkmingas atakas aštriu giklu; ǌsai lyg magnetas pritraukia ašmenis
ar smaigalƳ ir šie nukerta vieną ǌsą, bet nepadaro žalos; likĊs vienas ǌsas saugos tik
nuo atakǐ ginklu.
ǋsai išsilaiko Ltransf T, vơliau, jei nơra nukertami, nukrinta.
Raginodơ
[ Žiežirbos: 6 ]
| Vt; oda | t; Ltransf T | Vt |
Pasikeiþia bǌtybơs oda - labai sustorơja raginis epidermis, nustoja veikti prakaito
liaukos, todơl labai padidơja odos varža, tvermơ elektrai padidơja +60. Sustorơjus
epidermiui padidơja odos šarvuotumas (ŽS 0). Bǌtybơs, kvơpuojanþios pro kǌno
paviršiǐ - varliagyviai, ameboidai, kai kurios kirmơlơs - ima dusti, todơl jǐ AVM-20 ar
daugiau (jei kvơpuoja vien pro odą). Todơl jas raginode galima atakuoti kaip žudanþiais
kerais.
Maskuotơ
[ Žiežirbos: 8 ]
| palietimas; bǌtybơ | t; Ltransf T | bǌtybơ |
Suteikia užkerơtos savanorơs bǌtybơs kǌnui norimą išvaizdą, net norimą veido išraišką
(geraširdiškumas, žioplumas, žiaurumas ir pan.) Išvaizda pasikeiþia nelabai daug:
sudơjimas, ǌgis - iki 20%, odos, plaukǐ, akiǐ spalva ir pan. Žmogus gali tapti dvorfu ar
mažu ogru, bet ne gomoliu ar vilku. Drabužiǐ neveikia. Maskuotơ neapgaus tǐ, kurie
Ƴdơmiai apžiǌrinơja užmaskuotą bǌtybĊ ir bando ją perprasti. Tuomet tikrinama Vt Bi
ataka prieš apžiǌrinơjantƳ. Bi tvermei padơjus apžiǌrintysis pro maskuotĊ pamato tikrą
bǌtybĊ.
Kailis - kǌnas
[ Žiežirbos: 0 ]
| Vt; kǌnas | t; Ltransf T | Vt |
Reikia didelio kailio ar odos. UžsivilkĊs ant nuogo kǌno stambaus gyvǌno kailƳ ar odą, Vt
virsta tuo gyvǌnu. Jis Ƴgyja jo savybes - atakas, gynybą, greitƳ, pojǌþius, gebơjimą skristi
ar plaukioti. Asmenybơ, gajumas ir tvermơs lieka kokios buvo. Negali pasiversti: bǌtybe,
kuri >0 kartǐ sunkesnơ; bǌtybe, kurią žeidžia tik magiški ginklai. Virsti bǌtybe su
Ƴgimtais kerais gali, taþiau paþiǐ kerǐ neturơs. Jei Vt, virtĊs gyviu, praranda visą gajumą,
jis žǌsta, o jo kǌnas atgauna savąjƳ pavidalą.
Savo pavidalą atgaus:
a) pasibaigus kerǐ veikimo laikui,

ANTI-BI (NEKRO) MAGIJA
Anti-Bi arba Nekro magija yra magijos rǌšis susijusi su mirusiąja meterija arba, kitaip
sakant, su priešgyvybine energija. Ją naudoja nekromantijos specialistai negyvos
organikos arba nemirơliǐ kǌrimui ir valdymui.

Negyva organika (NeOrg)
Tai anti-Bi kerǐ grupơ, kuriǐ pagalba kerơtojai nekromantai (Nm) sugeba transformuoti ir
valdyti negyvą organiką.
Dantǐ skausmas

[ Žiežirbos:  ]
| palietimas/ Lneorg*5 m; dantis | t;Lneorg T | bǌtybơ | dantis |
Nm paliestai bǌtybei, jei nepadeda jos Bi tvermơ, Lneorg T laikotarpiui ima diegti dantƳ.
Jos kirstyniǐ ir kerǐ AM sumažơja Lneorg*5 verte. Dantǐ skausmas praeis po Lneorg T,
pavykus SvB-PŽ.
Nm šƳ kerą gali panaudoti ir Lorgan*5 m atstumu, taþiau tam papildomai panaudoja 2
žiežirbas. Atstumą galima didinti per Lorgan*5 m už papildomas 2 žiežirbas.
Kerint reikalingas tos rǌšies bǌtybơs, kuriai sukeliamas dantǐ skausmas, dantis.
Ginklo taisymas
[ Žiežirbos:  ]
| palietimas/ Lneorg*5 m; daiktas | t; visam | objektas |
Nm sutaiso daiktą, pagamintą iš negyvos organikos. Tai gali bǌti trǌkusi lanko templơ,
skilĊs skydas, odiniai šarvai, odinis dirbinys ar pan. Metaliniǐ ar akmeniniǐ daiktǐ
neveikia.
Nm šƳ kerą gali panaudoti ir Lorgan*5 m atstumu, taþiau tam papildomai panaudoja 2
žiežirbas. Atstumą galima didinti per Lorgan*5 m už papildomas 2 žiežirbas.
Liepsnelơ

[ Žiežirbos:  ]
| Lneorg*5 m; zona Lneorg*0 m2 | 0-Lorgan t; Lneorg T | žemơ
(humusas)
Nm sukerơjus iki Lorgan*5 m atstumu toje vietoje, kur žemơje yra negyvos organikos, ji
staiga ima irti, o išsiskyrusios dujos per 0-Lorgan t užsidega. Ugnis uždega Ƴ ją
papuolusius degius daiktus.
Tokia liepsna apšvieþia iki Lneorg*0 m2 zoną. Degimo trukmơ priklauso nuo organikos
gausumo žemơje, bet dega ne ilgiau kaip Lneorg T.
Papildomai panaudojus  žiežirbą kero veikimas gali bǌti pratĊstas.
Kerint reikalinga sauja humuso.
Šova
[ Žiežirbos:  ]
| palietimas/ Lneorg*5 m; drevơ | t; Lneorg parǐ | drevơ (medienos
puzrai)
Nm paliestame storame medyje Lneorg T laikotarpiui atsiranda drevơ, nes storo medžio
viduje mediena bǌna negyva. Po šio laiko anga tiesiog užsitraukia žievơs ir gyvos
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medienos sluoksniu. Drevơ išsilaiko Lneorg parǐ, po to ima mažơti ir išnyksta. Jei viduje
yra daiktas, jis liks "ƳaugĊs" Ƴ medƳ. Atsiradus drevei medis susilpnơs, todơl bent kiek
stipresnis vơjas gali nulaužti medƳ ties dreve. DrevĊ galima aptikti pabeldus Ƴ medƳ.
Nm šƳ kerą gali panaudoti ir Lorgan*5 m atstumu, taþiau tam papildomai panaudoja 2
žiežirbas. Atstumą galima didinti per Lorgan*5 m už papildomas 2 žiežirbas.
Kerint reikalinga medienos puzrǐ sauja.
Kietinimas
[ Žiežirbos:  ]
| palietimas/ Lneorg*5 m; tǌris Lneorg m3 | t; visam | objektas |
Nm paliestas minkštas negyvas organinis daiktas sukietơja. Paveikia iki Lneorg m3 tǌrƳ.
Nm Kietinimu dumblo golemus paverþia kietaisiais dumblo golemais. Kartais kerai
pelkơse sutvirtina liǌnǐ paviršiǐ, juo galima atakuoti drebutinio tipo pabaisas drebutynus, pudingus, snarglius. Kitǐ gyvǐ bǌtybiǐ neveikia.
Zombiena

[ Žiežirbos: 2 ]
| palietimas/ Lneorg*5 m; masơ Lneorg*5 kg | 0-Lneorg t; visam |
nemirơlis |
Nm per 0-Lneorg t išvalo nuo visǐ nuodǐ, kirminǐ, bakterijǐ ir kitǐ kenksmingǐ medžiagǐ
ir organizmǐ iki Lneorg*5 kg nukauto zombio ar kito nemirơlio kǌno. Mơsa pasidaro
valgoma.
Nm šƳ kerą gali panaudoti ir Lorgan*5 m atstumu, taþiau tam papildomai panaudoja 2
žiežirbas. Atstumą galima didinti per Lorgan*5 m už papildomas 2 žiežirbas.
Papildomai panaudodamas 2 žiežirbas mơsos kiekƳ gali didinti.
Lavonnuodžiai

[ Žiežirbos: 2 ]
| palietimas/ Lneorg*5 m; lavonas | 0-Lneorg t; Lneorg atakos/ Lneorg
T | nuodai |
Nm užkeri lavoną ar jo kǌno dalƳ ir šis per 0-Lneorg t virsta dvokianþiǐ gleiviǐ krǌva. Ʋ tokƳ
lavoną Ƴbestas aštrus ginklas Lneorg sơkmingoms atakoms pasidaro nuodingas (nuodai
stiprǌs, Max 40ŽT). Nuodai aktyvǌs išlieka Lneorg T, o po to tiesiog suyra.
Nm šƳ kerą gali panaudoti ir Lorgan*5 m atstumu, taþiau tam papildomai panaudoja 2
žiežirbas. Atstumą galima didinti per Lorgan*5 m už papildomas 2 žiežirbas.
Juodieji nagai

[ Žiežirbos: 2 ]
| Nm; ataka | 0-Lneorg t; Lneorg T | bǌtybơ (lavono nagai)
Nm turimi lavono nagai per 0-Lneorg t priauga prie Nm rankǐ pirštǐ galǐ, ištƳsta ir
pasidaro panašǌs Ƴ gǌlo. Ataka nagais - ataka be ginklo. Nagai daro Max 20ŽT. Jie taip
pat nuodingi (nuodai silpni, paralyžius Lneorg T arba Max 0ŽT).
Panaudojus papildomas žiežirbas nuodingumo lygis gali bǌti padidintas. Už kiekvieną
sekantƳ nuodingumo lygƳ papildomai sunaudojama po  žiežirbą (silpni +0, vidutiniai +,
stiprǌs +2, l.stiprǌs +3, itin stiprǌs +4). Žala nustatomas pagal Imuniteto lentelĊ (žiǌr.
Nuodai, ligos, alergija, psl. 49; Imunitetas, psl. 50).
Atakos fiaskas 0-02. Tuomet nuodai gali paveikti ir patƳ Nm. Jei Juodaisiais nagais
sužeidžiamas Nm, nuodai jƳ veikia kaip ir bet kurią kitą bǌtybĊ, tik šiuo atveju niekuomet
nebus paralyžiaus.
Kerint reikalingi lavono nagai.
Minkla
[ Žiežirbos: 2 ]
| palietimas/ Lneorg*5 m; tǌris Lneorg*0 litrǐ | t; Lneorg T/ visam |
mediena ar kaulas |
Nm sukerơjus iki Lneorg*0 litrǐ medienos ar kaulo Lneorg T laikotarpiui pasidaro minkšti
kaip šiltas vaškas. Iš jǐ galima lipdyti ką nori. Nulipdyti pavyks jei pasiseks atitinkamo
sunkumo veiksmas. Veiksmo sơkmơ nustatoma pagal Veiksmǐ sơkmơs lentelĊ, ŽM
Ƴvertinus objekto, kurƳ norima nulipdyti, sunkumą. Po to medžiaga atgauna kietumą.
TokƳ pagamintą daiktą galima naudoti pagal paskirtƳ. Taþiau jei buvo gaminamas aštrus
ginklas ar panašus daiktas, tai jis bus mažai efektyvus dơl bukumo.
Papildomai panaudojant po  žiežirbą minkštinamos medžiagos tǌris gali bǌti didinamas
Lneorg*0 litrǐ.
Pǌdymas

[ Žiežirbos: 2 ]
| palietimas; tǌris Lneorg*25 | 0-Lneorg t; visam | organika |
Nm užkerơtas iki Lneorg*25 kg masơs negyvo lavono mơsa, oda ar panaši organika (bet
ne kaulas) pradeda pǌti. Per 0-Lneorg t tokio lavono mơsa suglitơja, nuslenka ir gabalais
nukrenta nuo kaulǐ.
Papildomai panaudodamas  žiežirbą irimo laiką gali paspartinti dvigubai.
Dvokas

[ Žiežirbos: 3 ]
| Lneorg*5 m; bǌtybơ/ zona Lneorg0 m2 | t/ 0-Lneorg t; Lneorg T |
visus |
Nm sukerơjus iki Lneorg*5 m atstumu esanþios ar jo paliestos bǌtybơs, kuriai nepadeda Bi
tvermơ, negyvos organikos kǌno dalys (raginis odos epidermis, plaukai, nagai), odiniai ir
raginiai daiktai ima sparþiai pǌti. Užkerơtasis dơl to ima stipriai dvokti dvơseliena. Nuo
smarvơs ima svaigti galva (AVM-30). Baudos pradedamos skaiþiuoti po 0-Lneorg t.
Dvokas išsilaiko iki Lneorg T. Prie aukos iki 5 m prisiartinusios bǌtybơs nuo smarvơs taip
pat patiria baudas (AVM-0). Jei jos uoslơ labai gera, baudos gali bǌti dvigubai
didesnơs.
Papildomai panaudodamas 4 žiežirbas Nm iki Lneorg*5 m atstumu gali sukurti Lneorg0 m2
dydžio dvoko zoną, kurioje visoms bǌtybơms, kurioms nepadơjo jǐ Bi tvermơ, yra
skaiþiuojamos baudos (AVM-30).
Keras neveikia neturinþiǐ uoslơs (statulǐ ir golemǐ, paukšþiǐ), nejautriǐ smarvei
(nemirơliǐ ir nekromantǐ, lavoniniǐ rơplǐ ir kitǐ maitơdǐ).
Dvokianti bǌtybơ gali privilioti pabaisas maitơdas.
Keras taip pat ardo paveiktojo turimus odinius ir raginius daiktus - svaidykles, odos
šarvus, sausgyslines lankǐ temples ir panašius organinius daiktus.

Papildomai panaudojus 2 žiežirbas atstumas iki kerimo objekto gali bǌti padidintas per
Lneorg*5 m.
Kaulalauža
[ Žiežirbos: 3 ]
| Nm; ataka | + t; visam |  bǌtybĊ (bǌtybơs kaulas)
Nm užkeri vieną rankose laikomą tam tikros rǌšies bǌtybơs kaulą. Po to jis gali tuo kaulu
bandyti paliesti ar jƳ tiesiog sviesti Ƴ bǌtybĊ. Sơkmingai pataikius yra tikrinama atakuotojo
Bi tvermơ. Jei Bi tvermơ neapsaugo, tuomet atakuotajam yra sulaužomas vienas
kerơjimo metu panaudoto tipo kaulas.
Jei Nm turi kitos bǌtybơs atitinkamo tipo kaulą, tuomet kerơdamas sunaudoja  žiežirba
daugiau.
Tai bǌna uždaras lǌžis, dơl kurio atakuotasis patiria Max (Lneorg*0)ŽT. Žala rankoms
negali bǌti didesnơ nei /3 bǌtybơs GT, kojoms – nei ½ GT.
Bandant atlikti veiksmus, panaudojant sulaužytą galǌnĊ ar ją tiesiog judinti, kiekvieną t
tikrinamas SvB-PŽT. Lǌžus kojai asmuo greiþiausiai griǌva, jei nepavyksta ViB-PŽT.
Papildomai panaudodamas 4 žiežirbas Nm lǌžio žalą gali padvigubinti.
Kerint reikalingas bǌtybơs kaulas.
d00
0-0
-2
3-6
7-20
2-26
27-38
39-46
47-54
55-66
67-73
74-82
83-90
9-00

LǌžĊs kaulas
stuburas (slankstelis)
kaklas (slankstelis)
šonkaulis
raktikaulis
žastikaulis
dilbis
pirštas
šlaunikaulis
blauzdikaulis
pơdos kaulas
dubens kaulas
žandikaulis
kaukolơ

Bauda
Paralyžius, AVM-90
Paralyžius, AVM-90
Judesiǐ AVM-40
Rankos judesiǐ AVM-60
Rankos judesiǐ AVM-60
Rankos judesiǐ AVM-40
Plaštakos judesiǐ AVM-0
Judơjimo AVM-90
Judơjimo AVM-50
Judơjimo AVM-20
Judơjimo AVM-40
Kalbos, kerǐ AVM-40
Judesiǐ ir proto AVM-50, SvB-PŽ*2 nualpimui

Kaulataisa
[ Žiežirbos: 3 ]
| Nm; palietimas | t; visam |  bǌtybĊ/ patƳ (bǌtybơs kaulas)
Nm užkeri vieną rankose laikomą tam tikros rǌšies bǌtybơs kaulą. Juo palietĊs gyvą tos
rǌšies bǌtybĊ sustato ar suaugina vieną kerơjimo metu turơto tipo kaulą.
Jei Nm turi kitos bǌtybơs atitinkamo tipo kaulą, tuomet kerơdamas sunaudoja  žiežirba
daugiau. Jei Nm turi visiškai kitokƳ kaulą, tuomet sunaudoja 4 žiežirbom daugiau norimo
kaulo sustatymui. Jei Nm neturi jokio kaulo, tuomet sunaudoja 9 žiežirbom daugiau
norimo kaulo sustatymui.
Bet kokiu atveju gajumo neatstato.
Kerint reikalingas bǌtybơs kaulas.
Kaulinis ginklas

[ Žiežirbos: 3 ]
| Nm; kaulas | t; Lneorg T |  ginklas (kaulas)
Nm iš turimo plơšraus žvơries (vilko, lǌšies, tigro ar panašaus gyvǌno, bet ne
smulkesnio už katiną) žandikaulio su iltimis, sukuria paprasto kardo analogą - kaulinƳ
kardą. Jei Nm turi atitinkamo dydžio kitokƳ kaulą, tuomet šis ištƳsta ir tampa buožơs
analogu - kauline buože.
Toks ginklas išsilaiko vienas kautynes arba Lneorg T. Vơliau tiesiog virsta kaulǐ miltais.
Nm papildomai panaudojus 2 žiežirbas jis gali prie tokio ginklo pritaisyti vieną kokios
nors bǌtybơs kaulą bei jam panaudoti kerą Kaulalauža. Tuomet toks ginklas iki Lneorg T
papildomai darys ir Kaulalaužos žalą, tokios rǌšies bǌtybei sulaužydamas atitinkamą
kaulą, koks buvo pritaisytas prie ginklo.
Papildomai panaudojant 2 žiežirbas ginklo gyvavimo laikas gali bǌti pratĊsiamas Lneorg T
laikotarpiui arba + kautynơms.
Kerint reikalingas žandikaulis su iltimis, šlaunikaulis ar kitoks kaulas.
Zomberacija
[ Žiežirbos: 3 ]
| palietimas; bǌtybơ | 0-Lneorg t; Lneorg val. |  organas (organo
dalis)
Nm paliestai bǌtybei per 0-Lneorg t atauga prarastas jos organas - koja, ranka, akis ir
pan. Bet ataugĊs organas - zombio organas. Po Lneorg val jis nukrenta, o organizmas
apnuodijamas zombiškais nuodais (stiprǌs, Max 60ŽT, 2 val. AM-40).
Kerint reikalingas to organo kaulas, kremzlơ, lĊšiukas ir pan.
Kerint galima panaudoti kitos bǌtybơs organizmo dalis, taþiau tam papildomai
sunaudojamos 2 žiežirbos.
Navjos
[ Žiežirbos: 4 ]
| buteliukas; atstumas Lneorg m | t; visi | lavono skystis |
Iš Nm paruošto ir atidaryto buteliuko iki Lneorg m atstumu apie 30° kampu ištrykšta
lavonǐ sunkos purslǐ vơduoklơ. Užtiškusi ant bǌtybơs, jei nepadeda šios Bi tvermơ, ji
daro siaubo ypatingą žalą.
Kerint reikalingas buteliukas su humanoido lavono skysþiu.
Lavondơmơs
[ Žiežirbos: 4 ]
| palietimas/ Lneorg*5 m; bǌtybơ | t; Lneorg T | bǌtybơ (mơlynơs ir
musơs)
Nm paliestą humanoidą, nepadơjus jo Bi tvermei, išberia lavondơmơs, dơl ko jo Ža
krenta Lneorg*5 verte (perskaiþiuojami Prigimþiǐ priedai), Bi tvermơ krenta per –0.
Tokią bǌtybĊ pamaþiusieji tikrina VaB ar nepatirs siaubo YŽ poveikio. AtsisukĊs
nepažvelgs Ƴ lavondơmơtąjƳ, jei pasiseks VaB-30. Nusisukus, o po to vơl pamaþius, VaB
tikrinama iš naujo ar bǌtybơ nepatirs siaubo poveikio.
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Nm šƳ kerą gali panaudoti ir Lorgan*5 m atstumu, taþiau tam papildomai panaudoja 3
žiežirbas. Atstumą galima didinti per Lorgan*5 m už papildomas 2 žiežirbas.
Kerint reikalingos džiovintos mơlynơs ir mơlynosios mơsinơs musơs.
Lavonminơ
[ Žiežirbos: 4 ]
| palietimas/ Lneorg*5 m; lavonas | 0-Lneorg t; kol supǌva |
lavonas (supuvĊs kaštonas)
Nm paliestas lavonas per 0-Lneorgt virsta mina.
Nuo sąlyþio su sunkesniu kaip 5 kg objektu ji sprogsta, darydama Max (Lneorg*20)ŽT
(bet ne daugiau kaip 00 ŽT). Nuo sprogimo tvermơs neapsaugo.
Nm šƳ kerą gali panaudoti ir Lorgan*5 m atstumu, taþiau tam papildomai panaudoja 3
žiežirbas. Atstumą galima didinti per Lorgan*5 m už papildomas 2 žiežirbas.
Papildomai panaudojus 2 žiežirbas sprogimo žala gali bǌti padidinta dvigubai (bet ne
daugiau kaip 00ŽT).
Mina išnyksta lavonui sprogus ar jam tiesiog supuvus. Sprogimas ardo lavono daiktus ir
patƳ lavoną. Naudojant Kerǐ paiešką užminuotas lavonas švyti.
Kerint reikalingas supuvĊs kaštonas.
Anglija
[ Žiežirbos: 5 ]
| Nm; ataka/ tǌris Lneorg m3 | t; visam | bǌtybơ (medžio anglis)
Nm sviedžia turimą medžio anglies gabalą Ƴ norimą taikinƳ (ataka kaip kerơjimo Ƴgǌdis,
svaidymo atstumai 5,0, 20, 30), kuris virsta dideliu juodu lašu.
Augalinei bǌtybei pataikĊs lašas daro Max (Lneorg*20)ŽT. Pažeistos dalys (ar visa
bǌtybơ, jei nukaunama) suanglơja. Jei taikinys yra stambus augalinis daiktas (durys,
valtis, mediniai laiptai ir pan.), tuomet pataikius suanglơja apie Lneorg m3 augalinơs
medžiagos.
Gyvǌnui pataikius (šaudymo priedǐ nơra) žalos nedaro, taþiau nepadơjus jos Bi tvermei
visi augalinơs kilmơs daiktai suanglơs.
Kerint reikia medžio anglies gabalo.
Skraidantis karstas
[ Žiežirbos: 5 ]
| palietus; karstas | t; Lneorg T | karstas |
Iš žemơs iškastą karstą, kurioje jis išbuvo ne mažiau kaip  metus, Nm užkeri ir paverþia
skraidanþiu karstu. Karstu galima skristi iki Lneorg*5 m/s greiþiu, jis gali judơti tiek
vertikaliai, tiek horizontaliai. Skraidantis karstas skraidyti gali iki Lneorg T, po to kero
veikimas turi bǌti pratĊstas, tam panaudojant 2 žiežirbas.
Karstu maksimaliai pakelti galima Lneorg*20 kg masĊ. Svarbu, kad karstas nebǌtǐ
sutrĊšĊs.
Papildomai panaudojus 2 žiežirbas maksimaliai pakeliamą svorƳ arba karsto judơjimo
greitƳ galima padidinti dvigubai.
Strơlơ kaulalaužơ
[ Žiežirbos: 6 ]
| Nm; Lneorg*0 m | t; šǌvis | strơlơ (kaulinis antgalis)
Nm rankose turimas iš nudvơsusio šikšnosparnio kaulo išdrožtas strơlơs antgalis yra
užkerimas ir iššaunamas iš Nm rankos. Jis pavirsta tamsiai raudona, silpnai švytinþia
strơle, kuri, pataikiusi gyvai bǌtybei (ataka kaip kerơjimo Ƴgǌdis), daro atsitiktinĊ
Kaulalaužos žalą.
Kerint reikalingas iš nudvơsusio šikšnosparnio kaulo išdrožtas strơlơs antgalis.
Ơdrusis gǌsis
[ Žiežirbos: 7 ]
| Nm; ilgis Lneorg m/ 30º | t; kǌgis | visus (buteliukas)
Nm sukerơjus ir atidarius buteliuką, kuriame daugiau kaip 3 dienas šventintame
vandenyje buvo pǌdyta lavoniena, 30º kǌgiu iki Lneorg m atstumu išlekia žalsvai rudas
purslǐ debesis.
Jis nuơda gyvǌninơs kilmơs daiktus: odinius šarvus, diržus, batus, medžiagą (Bi tvermơ
netikrinam). Taip pat veikia ir nuogą odą. Jei nuogas tik veidas, tuomet patiriama Max
50ŽT, jei tik plaštakos - Max 5ŽT, viena ranka - Max 40ŽT, visa koja - Max 70ŽT,
krǌtinơ ar pilvas - Max 70ŽT. Jei humanoidas visiškai nuogas - Max 50ŽT. YŽ nebǌna.
Kerui trukdo stiprus vơjas, kuris kǌgio ilgƳ gali sumažinti perpus bei padidinti kampą.
Kerint reikalingas buteliukas su daugiau kaip 3 dienas šventintame vandenyje pǌdyta
lavoniena.
Badstipa
[ Žiežirbos: 8 ]
| Lneorg*0 m; bǌtybơ | 0-Lneorg t; visam | bǌtybơ |
Nm iki Lneorg*0 m atstumu užkeri protingą bǌtybĊ, kuri, nepavykus jos Bi tvermei, staiga
pajunta žvơrišką alkƳ. Ji per 0-Lneorgt turi suryti savaitơs maisto dozĊ (pvz.: sausą
savaitinƳ davinƳ ar ką tik nukautą priešą). Jei tiek maisto neturi, tuomet maistą suryti gali
ir greiþiau.
Bi tvermei padơjus bǌtybơ pajauþia tik normalǐ stiprǐ fiziologinƳ alkƳ.
Jei bǌtybơ nepasotina savo alkio, ji pradeda ơsti pati save (nukramto rankǐ pirštus,
drasko šlaunis, pilvą) ir miršta iš bado ar išsekimo.
Pirmą kartą pamatĊ tokƳ vaizdą asmenys tikrina VaB-80 ar nepatirs siaubo YŽ poveikio.
Karšatis
[ Žiežirbos: 0 ]
| Lneorg*0 m; bǌtybơ | 0-Lneorg t; visam | bǌtybơ (virvơ)
Nm užkeri savo turimą virvĊ ir meta ją link nurodytos bǌtybơs. Virvơ ima degti lyg
bikfordo šniǌras, tik tamsiai žalia liepsna. Degimo greitis - 3 m/t. Nurodytos bǌtybơs,
esanþios iki Lneorg*0 m atstumu, Bi tvermei neapsaugojus, ir virvei degant pastaroji
pradeda karšti ir, virvei sudegus, miršta nuo senatvơs.
Bǌtybei žuvus taip pat prapuola jos turimos virvơs, diržai, siǌlai, austi drabužiai, nervai,
sausgyslơs, plaukai, žarnos.
Bi tvermei apsaugojus virvơ sudegs be jokio poveikio.
Kerint reikalinga ne trumpesnơ kaip 0-Lneorg t m ilgio virvơ.
Dumblo golemas (mini-animacija)

[ Žiežirbos: 2 ]
| Nm/ Lnem*0 m; tǌris Lnem*½ m3 | 0-Lnem t; Lnem T | dumblo
golemas |
Dumblas - tai negyva organika. Nm iki Lnem*0 m atstumu Lnem*½ m3 ar mažesnƳ kiekƳ
dumblo paverþia laikinai egzistuojanþiu dumblo golemu - grubią dribią minkštą
humanoido pavidalo statulą. Toliau tokƳ golemą kerơtojas turi suvaldyti, laimơdamas IrR
prieš sukurtą golemą (golemas jokiǐ rungties priedǐ neturi). Jei šią rungtƳ kerơtojas
laimi, tuomet golemą gali valdyti iki Lnem*00 m atstumu. Nepavykus bandymui golemas
taip ir lieka kiurksoti (80% tikimybơ) arba elgiasi visiškai nenumatytai (tikrinti pagal
Reakcijos lentelĊ; psl. 37).
Tokio golemo gajumas lygus Lnem*20 GT.
Atakuoti golemas gali svaidydamas purvo gumulus, Max(Lnem*0)ŽT ar atakuodamas
rankomis, Max(Lnem*5)ŽT. Golemo ataka lygi ½ kerơtojo kerơjimo Ƴgǌdžio.
Taip pat gali stumti, nešti ar atlikti kitokius panašius veiksmus.
Dumblo golemą paprasti ginklai žeidžia gana sunkiai – aštrǌs kertamieji ar duriamieji
ginklai tiesiog pereina kiaurai, palikdami nedideles skylutes ar ertmes, kurios gana
greitai užsipildo dumblu. Taip nuo aštriǐ ginklǐ golemas patiria tik ¼ ŽT, nuo bukǐ ginklǐ
golemas patiria tik ½ ŽT.
Jei atakuojant paprastu (aštriu kertamuoju ar buku) ginklu turơtǐ bǌti YŽ, tuomet efektas
yra tikrinamas. Rezultate nuo golemo kǌno gali bǌti atskirta viena ar kita galǌnơ. Dơl to
golemas patiria YŽ žalą. Taip realiai gajumą golemas praranda tik netekdamas savyje
esanþio dumblo. Elektra, nuodai golemo taip pat nežeidžia.
Dumblo golemas labai jautrus stipriai vandens srovei.
Ugnies kerai paprastą dumblo golemą verþia galingesniu kietuoju dumblo golemu.
Tuomet už kiekvienus nuo ugnies patirtus 50ŽT didơja purvo golemo atsparumas
smǌgiams (ŽS +5).
Nuo bet kokio sprogimo (ugnies kamuolys, sprogstamieji mišiniai ir pan.) dumblo
golemas patiria normalią žalą.
Toks sukurtas golemas egzistuoja iki Lnem T, vơliau virsdamas dumblo gumulu.
Jei aplinkui esanþio dumblo nepakaks, golemas bus mažas.

Nemirơliǐ kerai (Nem)
Tai anti-Bi kerǐ grupơ, kuriǐ pagalba yra prikeliami lavonai ar magijai panaudojamos jǐ
kǌno dalys. Dažniausiai prikeliami bǌna stuburiniǐ bǌtybiǐ lavonai.
Nemirơlio rega

[ Žiežirbos:  ]
| palietimas; bǌtybơ | t; Lnem T |  bǌtybĊ/patƳ (lavono akis)
Nm pats Ƴgauna nemirơlio regą - mato gyvą bǌtybĊ bet kokioje tamsoje. Kerai baigia
veikti po Lnem T.
Užkerint kitą bǌtybĊ Nm papildomai sunaudoja  žiežirbą.
Kerint reikalinga lavono akis.
Lavono juslơs
[ Žiežirbos:  ]
| Lnem*0 m; save | t; Lnem T |  lavonas ar nemirơlis (kǌno
dalis)
SukerơjĊs Nm pradeda Lnem T laikotarpiui girdơti arba matyti iki Lnem*0 m atstumu
esanþio lavono, griauþiǐ ar kǌninio nemirơlio vietoje. Mato nemirơliška rega.
Didindamas atstumą per Lnem*0 m papildomai sunaudoja  žiežirbą.
Kerint reikia atitinkamos lavono kǌno dalies (matyti – akies, girdơti – ausies).
Kapiniǐ paieška
[ Žiežirbos:  ]
| Lnem*00 m; kapas | t; visam | kapinơs |
Tai sukonkretintas Eterio grupơs keras, pritaikytas specialiam Nm poreikiui.
Nm sukerơjĊs iki Lnem*00 m atstumu jauþia artimiausias kapines, kuriose yra ne mažiau
kaip 0 kapǐ. Po kerơjimo sužino kryptƳ kur link jos yra, apytikslƳ atstumą.
Lavonbalsis
[ Žiežirbos:  ]
| Lnem*0 m; Lnem*2 m | t; Lnem t | lavonas, numirơlis (liežuvis)
SukerơjĊs Nm Lnem t laikotarpiui gali pradơti kalbơti lavono, griauþiǐ ar kǌninio nemirơlio
(net jei tai skeletas), esanþiǐ iki Lnem*0 m atstumu, burna.
Toks balsas bǌna kimus, švogždžiantis, girdisi Lnem*2 m zonoje.
Kerơti per lavoną ar nemirơlƳ neƳmanoma.
Kerint reikalingas kalbanþios bǌtybơs liežuvis.
Nemirơliǐ paieška

[ Žiežirbos: 2 ]
| Lnem*0 m; zona Lnem*0 m2 | t; visam | nemirơlis |
Nm sukerơjĊs iki Lnem*0 m atstumu pajauþia visus Lnem*0 m2 zonoje esanþius
nemirơlius, sužino kuria kryptimi ir kokiu atstumu jie yra. Nemirơlio rǌšƳ sužinos jei
pavyks PrB-30, jei kada nors yra bendravĊs su tos rǌšies nemirơliais, arba InB-30, jei
apie tos rǌšies nemirơlius pakankamai daug žino iš knygǐ ar žinovǐ pasakojimǐ.
Rezultatą gauna tuojau pat kaip aptiktǐ nemirơliǐ skaiþiǐ.
Kapo paieška
[ Žiežirbos: 2 ]
| Lnem*00 m; kapas | t; visam |  kapas |
Tai sukonkretintas Eterio grupơs keras, pritaikytas specialiam Nm poreikiui.
Nm sukerơjĊs iki Lnem*00 m atstumu jauþia artimiausią kapą. Po kerơjimo sužino kryptƳ
kur link jos yra, apytikslƳ atstumą, kapo gylƳ ir pan.
Apsauga nuo nemirơliǐ

[ Žiežirbos: 2 ]
| palietimas; bǌtybơ | t; Lnem T |  bǌtybĊ/ patƳ |
Nm užkerơjĊs save ar kitą bǌtybĊ Lnem T laikotarpiui apsaugo nuo nemirơliǐ kirstyniǐ,
kerǐ, siurbimo atakǐ. Nemirơlio veiksmǐ prieš taip apsaugotą bǌtybĊ bauda lygi Lnem*5.
Atitinkamai panaudodamas papildomas 2 žiežirbas Nm nemirơliǐ baudą gali didinti per
Lnem*5.
Žabalystơ
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[ Žiežirbos: 2 ]
| Lnem*0 m; atstumas Lnem*0 m | t; Lnem T | visi (lavono akis)
Nm iki Lnem*0 m atstumu užkerơtieji Lnem T laikotarpiui, jei nepadeda jǐ Bi tvermơ,
praranda nemirơlio regą.
Kerint reikalinga lavono akis.

Jei taikinys nukaunamas, o siurbaklis dar gyvas, tuomet Nm gali nukreipti jƳ Ƴ kitą taikinƳ.
Siurbaklis užmušamas pirma sơkminga ataka. Nm žuvus ar praradus sąmonĊ visi dar
egzistuojantys siurbakliai išnyksta.
Kerint reikia dvơselienos sunkoje mirkytǐ akliǐ.

Nemirơlio kaustymas

[ Žiežirbos: 3 ]
| Lnem*0 m; kǌnas | t; Lnem T | nemirơlis (kaulǐ vơrinys)
Nm atstumu iki Lnem*0 m užkeri kǌną turintƳ nemirơlƳ ir jƳ sukausto kaulinơs grandinơs.
Dabar naudojant kerus Nemirơlio kvota šis atsakys Ƴ dukart daugiau klausimǐ.
Kerint reikalingas turơti rankose kaulǐ ar dantǐ vơrinys.

Lavongolemis (nemirơlio prikơlimas)

[ Žiežirbos: 8 ]
| palietimas; Lnem*25 kg | 0-Lnem t; Lnem T |  zombis |
Nm paliestas bet kokio stuburinio gyvǌno, ne didesnio kaip Lnem*25 kg, lavonas,
skeletas, skenduolis ar mumifikavĊsis lavonas (mumija) per 0-Lnem t prisikelia ir virsta
atitinkamu lavongolemiu – nemirơliu, kuris neturi tikrǐ tos rǌšies nemirơliškǐ ypatybiǐ,
taþiau išlaiko kai kurias turơtas prigimtis. Jei prikeliamas objektas yra sunkesnis, tuomet
Nm turi papildomai naudoti po 2 žiežirbas už kiekvienus Lnem*25 kg.
Prikelto lavono jơga ir vikrumas išlieka tokie, kokie buvo ir gyvos tos rǌšies bǌtybơs.
Skeleto ar mumijos atitinkamos prigimtys lygios tik ½ turơtǐ pradiniǐ verþiǐ.
Tokie prikelti “nemirơliai” neturi jokiǐ turơtǐ ypatybiǐ, talentǐ ar kerǐ. Taip pat jie neturi ir
tokios rǌšies nemirơliams bǌdingǐ savybiǐ (kerǐ, nuodingǐ palietimǐ, siaubo atakǐ ir
pan.). Jie tiesiog yra animuoti (prikelti) lavonai ar skeletai, kurie Nm nurodymu gali eiti,
judơti, pastumti, atakuoti.
Pradinơ tokio Nm prikelto lavongolemio ataka lygi ½ Nm kerơjimo Ƴgǌdžiui. Visos tos
rǌšies nemirơliui bǌdingos savybơs yra suteikiamos tik ritualinơs animacijos magijos
pagalba.
Prikeltas lavongolemis aktyvus išsilaiko iki Lnem T, vơliau vơl virsdamas buvusiu lavonu,
skeletu ar mumija. Didelơ tikimybơ (50%), kad atvirsdamas buvusiu lavonu nemirơlis
papildomai subyrơs Ƴ gabalus ar tiesiog virs dulkơmis (0%). Tokio lavono standartiškais
Nm kerais prikelti jau nebepavyks.
Nemirơlio prikơlimas:
Tai yra visa eilơ veiksmǐ, susijusiǐ su Ƴvairiǐ nemirơliǐ (numirơliǐ, skeletǐ, mumijǐ,
skenduoliǐ) prikơlimu. Bendru atveju visiems jiems galioja sekanþios taisyklơs:
. Standartiškai lavongolemio prikơlimas atliekamas kerint atitinkamą kerą bei
palieþiant užkerimą lavoną, skeletą ar mumiją. Nm lavongolemƳ gali prikelti ir per
atstumą, taþiau tuomet Nm už kiekvienus Lnem*5 m papildomai sunaudoja po 3 žiežirbas.
2. Prikelti lavongolemiai neturi gyvos bǌtybơs proto, intuicijos, valios, meniškumo
prigimties priedǐ, praranda gyvos bǌtybơs turơtus talentus, Ƴgimtus kerus, nekeri ir
nenaudoja magiškuose daiktuose Ƴterptǐ kerǐ. Jơgos ir vikrumo priedai išlieka, kurie yra
naudojami kaip priedai fiziniǐ veiksmǐ ar atakǐ atlikimui.
3. Sveikatos vertơ taip pat prarandama, nes prikeliamo lavongolemio gajumas
priklauso tik nuo Nm kerơjimo Ƴgǌdžiǐ. Visi veiksmai, kuriǐ atlikimas susijĊs su sveikata,
atliekami taip, tarsi prikelto lavongolemio sveikata bǌtǐ lygi 00. Taip yra todơl, nes kad
ir koks silpnas ar luošas prikeltas lavongolemis bebǌtǐ, visus veiksmus jis atlieka
vienodai, negaudamas jokiǐ baudǐ dơl sužeidimǐ, suluošinimǐ ar kitokiǐ poveikiǐ,
išskyrus jei praranda galǌnes ar atramos taškus. Tuomet tam tikri veiksmai negalimi dơl
galǌniǐ ar atramos taškǐ stokos.
4. Prikelto lavongolemio gajumas lygus Max (Lnem*50)GT, bet ne mažiau kaip 0GT.
Kai kuriǐ prikeltǐ lavongolemiǐ gajumas gali bǌti padidintas, jei Nm papildomai tam
panaudoja ritualinĊ magiją. Taip pat ritualinơs animacijos magijos dơka prikelti
lavongolemiai gali bǌti paverþiami savarankiškai egzistuojanþiais ar Nm nuolatos
tarnaujanþiais nemirơliais. Tuomet ir yra sukuriamas tikrasis nemirơlis, pasižymintis
Ƴvairiomis savitomis ypatybơmis.
5. Prikeltą lavongolemƳ Nm reikia suvaldyti. Tam Nm turi laimơti InR su kiekvienu iš jǐ.
Nm kaip priedą naudoja Inp ir Lnem. Jei Nm pralaimi šią rungtƳ, tuomet dar kartą
metamas d00 ir tikrinami tolimesni Ƴvykiai:
0–05 – Nm patiria kerǐ fiaską (gali pamiršti bet kuriuos savo kerus arba prarasti
tiek žiežirbǐ, kelinto lygio nemirơlis). Toliau prikeltas lavongolemis tampa
nevaldomas, Nm norams jis nepaklǌsta ir Nm jo nebesuvaldys;
06–50 – prikeltas lavongolemis puola Nm;
5–99 – prikeltas lavongolemis puola artimiausiai esanþią bǌtybĊ;
00 – prikeltas lavongolemis virsta krǌva drebuþiǐ.
6. Jei Nm laimi InR, tuomet jis suvaldo prikeltą lavongolemƳ.
7. Valdant prikeltus lavongolemius Nm turi bǌti susikaupĊs. Tuo metu Nm gali eiti,
sơdơti, gulơti, persimesti keliais žodžiais su kolegomis, taþiau negali atlikinơti jokiǐ
pašaliniǐ sudơtingǐ veiksmǐ: kautis, kerơti, bơgioti. Jei Nm bandys atlikti sunkesnius nei
vidutinio sunkumo veiksmus, ar kitaip nutrauks susikupimą, tuomet lavongolemiai,
nepavykus Nm InB-60, praras kontrolĊ ir darys tai, kas jiems “patinka”. Vơl pradơti valdyti
savo sukurtus lavongolemius Nm galơs tik sơkmingai atkurdamas valdymą: sơkmingas kero
veiksmas, sơkminga InR bei papildomai panaudojama  žiežirba.
8. Nm sukurti ir valdomi lavongolemiai gali kautis, vykdyti Nm Ƴsakymus bei atlikti Ƴvairius
veiksmus. Veiksmo sơkmơ nustatoma pagal Veiksmǐ sơkmơs lentelĊ; psl. 34.
9. Sukurti lavongolemiai kaunasi tais ginklais, kuriuos turi, dơvi turimus šarvus, ginasi
turimu skydu. Lavongolemiǐ ginklai kautynơse daro bazinĊ žalą + JơP.
0. Lavongolemio gynyba apskaiþiuojama pagal Gynybos taisykles.
. Nm vienu metu gali valdyti iki Lnem lavongolemiǐ. Didesnio skaiþiaus suvaldyti jis
nesugebơs jokiais bǌdais. Tam jau yra reikalinga ritualinơ magija arba specialǌs magiški
daiktai.
2. Kautynơse YŽ patyrĊs Nm gali prarasti valdymą. Tuomet vơl reikia tikrinti InR su
Nm kiekvienu norimu suvaldyti lavongolemiu.
3. Nm valdomus lavongolemius gali nuginti Vt. Jei Vt varymas sơkmingas, atliekama
InR kiekvienam lavongolemiui. Kaip priedus Nm naudoja kero Lnem, o Vt – nemirơliǐ
varymo Lvt. Nm valdymą išlaikys, jei laimơs rungtƳ. Jei rungtƳ laimơs Vt, tuomet
lavongolemis bus nugintas ar net sunaikintas (jei Vt rungtƳ laimơs didesniu nei 8 taškǐ
skirtumu).
4. Nm savo sukurtą lavongolemƳ, kurƳ jis valdo, gali sunaikinti. Tam turi sơkmingai
pavykti sunaikinimo veiksmas (Ƴgǌdis kaip lavongolemiǐ kǌrimo). Tokiam sunaikinimui

Nemirơlio kvota
[ Žiežirbos: 3 ]
| Lnem*5 m; kǌnas | t; Lnem klausimǐ | nemirơlis |
Nemirơlis yra priverþiamas, nepadơjus jo Bi tvermei, atsakyti Ƴ Nm užduotus Lnem
klausimǐ. Kol šis keras veikia nemirơlis neatlieka jokiǐ veiksmǐ.
Zombơkautai
[ Žiežirbos: 3 ]
| Nm; apskritimas | ?; Lnem T | nemirơlis (kreida)
Nm ant grindǐ ar žemơs kreida nubrơžia, miltais nubarsto ar kitaip padaro baltą
apskritimą. Ʋ jƳ ƳžengĊ iki Lnem nemirơliǐ sustingsta. Bekǌniai nemirơliai rate
materializuojasi, juos ima žeisti paprasti ginklai. Jei Ƴ apskritimą patenka daugiau kaip
Lnem nemirơliǐ, kitiems Lnem nemirơliams sustingdyti Nm papildomai panaudoja 2
žiežirbas. Zombơkautai veikia Lnem T.
Kaulinơ plaštaka
[ Žiežirbos: 5 ]
| palietimas; bǌtybơ | t; Lnem T |  bǌtybơ |
Nm užkerơjus jo turimą griauþiǐ plaštaką ir ją sviedus Ƴ priešininką (svaidymo ataka kaip
Nm kerơjimo Ƴgǌdis) ir pataikius, plaštaka pati šliaužia prie priešininko gerklơs ir
smaugia, Lnemt darydama Max 30ŽT. Po to tiesiog nukrenta.
Pataikius protingai ar pusiau protingai bǌtybei ir nepavykus šios VaB-Lnem*5, ją apims
baimơ (pagal Siaubo YŽ lenteles, Nm kaip priedą naudoja kerơjimo ƳgǌdƳ). Greiþiausiai
tokia bǌtybơ nebegalơs kautis, o tik paklaikusi blaškysis.
Visi pirmą kartą matantys tokią plaštaką tikrina VaB ar taip pat nepatirs siaubo poveikio.
Šiuo atveju Nm priedo nơra. Kerai neveikia nekromantǐ, gyvǐjǐ statulǐ ir pan.
Kerint reikalinga griauþiǐ plaštaka.
Kaulinơ ranka
[ Žiežirbos: 5 ]
| palietimas; bǌtybơ | t; Lnem T | bǌtybơ (ranka)
Nm turimǐ griauþiǐ, skeleto ar lavono (kerint išnyksta visi minkšti audiniai) ranka ima
skraidyti. Ji kartoja Nm rankos judesius. Jei Nm skraidanþios rankos nemato, tuomet jos
judesiai bus akli.
Tokia ranka gali pakelti ir nešti iki Lnem kg masơs daiktus, juos svaidyti (ataka kaip Nm
kerơjimo). Ranka taip pat gali naudoti visrakþius, groti muzikos instrumentais, bandyti
atakuoti ginklu. Tokiǐ veiksmǐ sơkmơ nustatoma pagal Nm kerơjimo ƳgǌdƳ, o atakuojant
kaip ataka naudojama ½ kerơjimo Ƴgǌdžio.
Ranka išsilaiko iki Lnem T. Papildomai panaudojus 2 žiežirbas jos egzistavimo laikas gali
bǌti pratĊsiamas dvigubai.
Kerint reikalinga griauþiǐ, skeleto ar lavono ranka.
Kaukolơ
[ Žiežirbos: 5 ]
| palietimas; bǌtybơ | t; Lnem T |  bǌtybơ (kaukolơ)
Nm užkerơta bet kokio stuburinio gyvǌno kaukolơ virsta nemirơliška kaukole, kuri veikia
kaip sargas. Kaukolơ gali staiga pakilti Ƴ orą ir atakuoti Ƴ R20m zoną Ƴơjusią bǌtybĊ ir
persekioti iki R00m zonoje. Atakuoja iššaudama savo dantis (šaudymas kaip ½ Nm
kerơjimo Ƴgǌdžio). Išnaudojusi visus savo dantis palieka paprasta kaukole be dantǐ.
Kerint reikalinga bet kokio stuburinio gyvǌno kaukolơ.
Oberzombis
[ Žiežirbos: 5 ]
| Lnem*0 m; zombis | t; Lnem T | zombis (zombis)
Nm užkerơto zombio atakos Lnem T laikotarpiui padidơja Lnem*5 verte, o gajumas Max
(Lnem*20)GT.
Kerint reikalingas zombis.
Žvelgmusơ
[ Žiežirbos: 5 ]
| Lnem*00 m; R 0 m | t; Lnem T |  žvelgmusơ (akis)
Nm sukramtyta ir išspjauta akis virsta muse - nemirơliu. Nm gali ją valdyti iki Lnem*00m
atstumu, mato jos akimis, turi nemirơlio regą (R0 m). Musơ išsilaiko iki Lnem T, vơliau
tiesiog padingsta ir jos vietoje lieka sukramtytos akies liekanos.
Kerint reikia stuburinio gyvǌno akies.
Sprogusis oberzombis
[ Žiežirbos: 6 ]
| palietimas; zombis | t; Lnem parǐ |  oberzombis (zombis ir
anglies pudra)
Nm užkerơto zombio atakos padidơja Lnem*5 verte, o gajumas Max (Lnem*30)GT. TokƳ
zombƳ nuvarius (Vt ar kitam asmeniui) ar jƳ nukovus, šis sprogsta, darydamas Max
Lnem*20 ŽT.
Praơjus Lnem parǐ toks zombis virsta drebuþiǐ krǌva.
Kerint reikia zombio ir medžio anglies pudros apibarstyti zombƳ.
Siurbakliai
[ Žiežirbos: 7 ]
| burna; Lnem*50 m | 2t; Lnem T | akliai (žr.) |
Nm nuryja turimas (skaiþius pagal Nm norą) muses ir kiekvieną t iš jo burnos išlekia po
Lnem siurbaklius. Jie 0 m/s greiþiu skrenda Ƴ Nnem nurodytus taikinius iki Lnem*50 m
atstumu.
PriskridĊ siurbakliai atakuoja (ataka lygi geriausiai Nm atakai). Daro Max (Lnem*5)ŽT nuo
skausmo ir vieną siurbą. Po sơkmingos atakos siurbaklis išnyksta.
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nepavykus, lavongolemis automatiškai prarandą kontrolĊ ir Nm jo jau nebegali valdyti.
Tolimesni tokio lavongolemio veiksmai tikrinami kaip ir nesuvaldymo atveju.
5. Lavongolemiai normaliai gyvuoja Lnem T, po to jǐ egzistavimą reikia pratĊsti,
papildomai panaudojus pusĊ jǐ sukǌrimui reikalingǐ žiežirbǐ. Jǐ egzistavimo nepratĊsus
jie gali tiesiog atsijungti visam laikui nuo Nm ir tapti klaidžiojanþiais lavonais (02%),
tiesiog virsti buvusiais lavonais (78%) arba subyrơti Ƴ dulkes ar atskiras dalis (20%).
6. SykƳ nukautą lavongolemƳ atgaivinti nekromantas gali tik specialiais ritualinơs
magijos kerais.
Praktiškai kiekvienas toks prikeltas nemirơlis gali bǌti laikomas atitinkamos rǌšies
golemu. Tolimesnis jo tobulinimas galimas panaudojant Animacijos ritualinius kerus.
Skeletas zombis
[ Žiežirbos: 8 ]
| palietimas; skeletas | 0-Lnemt; Lnem parǐ |  zombis |
Paprasti griauþiai ar nemirơlis skeletas per 0-Lnemt apauga lavoniena ir virsta zombiu.
Metaskeletas
[ Žiežirbos: 8 ]
| Lnem*0 m; kartu | 0-Lnemt; Lnem T | metaskeletas (metalas ir
griauþiai)
Šalia griauþiǐ padedamas metalas. Po to Nm, bǌdamas iki Lnem*0 m atstumu nuo jǐ,
keri ir metalą bei griauþius apgaubia melsvai balta migla, kurioje ima šokinơti elektros
išlydžiai. Metalas padengia kaulǐ paviršiǐ ir paprasti griauþiai virsta metalu šarvuotu
skeletu - metaskeletu. Vienam skeletui reikia apie 3 kg metalo. Nekromantą gali lydơti tik
iki Lnem/2 metaskeletǐ.
Sơkmingai suvaldžius metaskeletus, šie aktyviai kaunasi už nekromantą, paklǌsta jo
mintinơms komandoms, kol yra iki Lnem*50 m atstumu nuo Nm. Ʋsakytas gali nueiti toliau,
taþiau atsimins tik vieną Nm komandą, kurią ƳvykdĊs tampa klaidžiojanþiu skeletu,
puldinơjanþiu kitas protingas bǌtybes.
Nm, palietĊs metaskeletą, gali atstatyti jo gajumą (2 žiežirbos - Max 40GT). Protingą
bǌtybĊ užmušĊs metaskeletas pasikrauna energijos dar T laikotarpiui ar atstato Max
80GT.
Kerint reikalingi metalas ir griauþiai.
Kaulynas
[ Žiežirbos: 8 ]
| Lnem*0 m; atstumas Lnem*5 m | 0-Lnemt; Lnem parǐ | kaulynas |
Nm sukerơjus tam tikslui paruoštą kaulǐ krǌvą, kuriai gali bǌti panaudoti net ir žuvusiǐ
skeletǐ ar išpjauti iš lavonǐ kaulai bei jǐ kiekis atitinka bent 5 normaliǐ griauþiǐ kiekƳ, iš
jos per 0-Lnemt susiformuoja iš kaulǐ surinkta bǌtybơ – kaulynas.
Kaulyno maksimalus lygis lygus Lnem lygiui, o jo gajumas Max (Lnem*00)GT. Toks
sukurtas kaulynas kaunasi 3 rankomis, turi 2 atakas/ t, kirstyniǐ ataka lygi Lnem*0. Gali
svaidytis kaulais (2 kaulai/ t, Max 30ŽT smǌgio). Vienas išsviestas kaulas sumažina
kaulyno gajumą –5GT.
Nm vienu metu gali turơti tik vieną kaulyną. Kaulynas aktyviai kaunasi už Nm, paklǌsta
jo mintinơms komandoms. Negali nutolti nuo Nm toliau kaip per Lnem*200 m.
Kaulynas gyvuoja Lnem parǐ. Nm, palietĊs kaulyną, gali atstatyti jo gajumą (2 žiežirbos Max 40GT) arba pratĊsti gyvavimą dar viena para (4 žiežirbos).
Kerint reikalinga paruošta kaulǐ krǌva.
Sąlieja
[ Žiežirbos: 9 ]
| Lnem*0 m; atstumas Lnem*5 m | 0-Lnemt; Lnem parǐ | 2 lavonai |
Nm užkerơti iki Lnem*50 m atstumu esantys du lavonai ima šliaužti vienas prie kito.
PasiekĊ vienas kitą jie susikimba ir susilieja. Susidaro kombizombis, kurio lygis lygus tǐ
bǌtybiǐ zombiǐ lygiǐ sandaugai. Tvermơs lygios Nm.
Tokios bǌtybơs gajumas lygus dviejǐ metimǐ po Max (Lnem*50)GT sumai.
Pirmą kartą tokią Salieją pamatĊ asmenys tikrina VaB-40 ar nepatirs siaubo poveikio.
Kerint reikalingi du lavonai.
Miegpuvys
[ Žiežirbos: 2 ]
| palietus; bǌtybơ | t; visam | mieganti bǌtybơ |
Nm paliesta mieganti bǌtybơ, nepadơjus jos Bi tvermei, supǌva gyva ir iškart virsta
nevaldomu skeletu. Visi Ƴgǌdžiai lieka kaip buvusios bǌtybơs.

Kombinuotieji nekromantiškieji kerai
Tai specialǌs netradiciniai nekromantiškieji kerai, kuriǐ sukǌrimui panaudotos Ƴvairiǐ
skirtingǐ magijos rǌšiǐ kerǐ detalơs ir elementai. Ši grupơ baziniǐ kerǐ neturi.
Kiekvienas keras yra išmokstamas atskirai.
Kapo atidarymas

[ Žiežirbos: 2 ]
| kapas; plotis Lnm*½ m/ ilgis Lnm m | t; visam | kapas |
Tarp Nm ir jam žinomoje vietoje palaidoto kǌno atsiranda iki Lnm*½ m ploþio ir iki Lnm m
ilgio tunelis ar gylio šulinys. Papildomai panaudojus  žiežirbą gylis arba plotis gali bǌti
padidinti dvigubai.
Ginklas iš kapo
[ Žiežirbos: 3 ]
| kapas; kapas | t; Lnm parǐ | ginklas |
Jei senesniame nei  metai kape yra ginklas, šie kerai “iškasa” jƳ iš kapo ir Ƴdeda Nm Ƴ
ranką. Naudojant taip gautą metalinƳ ginklą Nm neveikia metaliniǐ ginklǐ baudos.
Kerams baigus veikti (po Lnm parǐ) ginklas subyra Ƴ dulkes.
Kapavala
[ Žiežirbos: 4 ]
| kapas/ Lnm*0 m; kapas | t; visam | kapas |
Nm sukerơjus visi jo matomame ir iki Lnm*0 m atstumu nuo Nm esanþiame kape buvĊ
daiktai atsiduria prie Nm kojǐ.

Nm sukerơjus jis pats ar jo paliesta bǌtybơ Lnm val laikotarpiui Ƴgyja savo rǌšies lavono
išvaizdą ir tokia lieka gulơti. Ji aplink viską mato, girdi, taþiau iš šono pasižiǌrơjus –
tikras lavonas. Tokią užkerơtą bǌtybĊ net daktarai palaikys mirusiu.
Nm atvirsti atgal gali panorơjĊs, jei pavyks jo VaB. Nepavykus turơs praaukti, kol keras
pasibaigs. Kita Nm užkerơta bǌtybơ atvirsti anksþiau negalơs.
Paskutinis priekaištas
[ Žiežirbos: 7 ]
| Lnm*50 m; bǌtybơ | t; Lnm parǐ | bǌtybơ |
Nm užkeri  bǌtybĊ (reikia nugalơti Bi tvermĊ), esanþią iki Lnm*50 m atstumu.
Norơdamas atstumą iki objekto padvigubinti, papildomai sunaudoja 2 žiežirbas. Paþiu
kerơjimo momentu nieko neatsitinka, taþiau jei užkerơtasis yra nukaunamas Lnm parǐ
bơgyje, jo lavonas pasikelia, baisiomis akimis nužvelgia draugus ir krenta. Grupơs
draugai, Ƴ kuriuos pažvelgơ nukautasis, nepavykus jǐ VaB-60, patiria siaubo žalą. Jei jie
buvo nusisukĊ, jie tikrina VaB.
Nukautą užkerơtąjƳ bandant atgaivinti AVM-20.
Savas kapas

[ Žiežirbos: 8 ]
| Nm; gylis Lnm m | t; Lnm*0 parǐ | Nm |
Nm pasirinktoje vietoje atsiranda nežymus kapas. Nekromantas kartu su daiktais
atsiduria Lnm m gylyje, karste. Papildomai panaudojĊs 2 žiežirbas kapo gylƳ gali padidinti
dvigubai.
Tokiame kape Nm gali išbǌti iki Lnm*0 parǐ. Jam nereikia maisto, oro, vandens. Kerams
baigus veikti ar pagal Nm norą jis, visiškai budrus ir energingas, tiesiog išstumiamas iš
kapo. Išbuvus mơnesƳ ir daugiau Nm gali ataugti prarasti organai (33% tikimybơ).

KOMBINUOTOJI MAGIJA
Tai yra magijos rǌšis, kurios panaudojime susipina Ƴvairiǐ magijos sriþiǐ kerai, jǐ tipai ir
kerơjimo bǌdai.

Eteris (Informacija)
Eteris – tai tiesiog magiška energija, kurios negalima apibrơžti jokia materialia ar kitokia
forma. Eteris (Informacija)– visǐ Fi kerǐ pagrindas.
Laikas
[ Žiežirbos:  ]
| kerơtojas; vietovơ | t;  kartas | laikas |
Kerơtojas sukerơjĊs nustato tikslǐ vietos laiką.



Kerǐ paieška

[ Žiežirbos: 2 ]
| Leterio*0 m; Leterio*0 m2 | t;  kartas | visus |
Kerơtojas sukerơjĊs iki Leterio*0 m atstumu Leterio*0 m2 zonoje visus magiškus daiktus,
bǌtybes ir vietas, kuriose buvo panaudotas magiškas poveikis bei kuriǐ niekas
neužstoja, mato švytinþius melsva šviesa.
Papildomai panaudojĊs  žiežirbą atstumą ar zoną gali padidinti.
Pseudo aura

[ Žiežirbos: 2 ]
| palietus; objektas | t; Leterio*0 T | Leterio kg |
Kerơtojo paliestas iki Leterio kg masơs daiktas Ƴgyja nematomą aurą, todơl panaudojus
Kerǐ paiešką švyti lyg bǌtǐ magiškas. Pseudo aura išsilaiko Leterio*0 T, vơliau jos
stiprumas slopsta ir dingsta.
Papildomai panaudojus  žiežirbą daikto masơ arba kerǐ veikimo laikas gali bǌti
padidintas. Papildomai panaudojus  žiežirbą aura gali atrodyti lyg ugnies, šviesos ar
kito tipo magijos aura.
Pseudo aurą atpažinti galima panaudojus Tyrimą. Netikras magiškumas taip pat gali bǌti
atpažƳstamas mơginant daiktą panaudoti.
Auros tyrimas

[ Žiežirbos: 3 ]
| palietus/ Leterio*0 m; objektas | t;  kartas | bǌtybơ |
Kerơtojui parodo kito paliesto ar matomo asmens, esanþio iki Leterio*0 m atstumu aurą.
Ši aura leidžia kerơtojui tarsi pažvelgti Ƴ subjekto asmenybơs vidǐ. Aura taip pat parodo
ar subjektas yra kerơtojas, užkerơtas ar valdomas. Visos gyvos bǌtybơs turi savo auras,
o negyvos neturi. Zombiai taip pat gali bǌti aptikti pagal silpną mirtimi persmelktą aurą.
Vampyrai išlaiko tą aurą, kurią jie turơjo normaliame gyvenime. Iliuzijos ir sukurti
tvariniai neturi aurǐ, todơl sơkmingas šio kero panaudojimas atskirs juos nuo realiǐ
asmenǐ ar bǌtybiǐ.
Paieška

[ Žiežirbos: 4 ]
| kerơtojas; spindulys Leterio km | t;  kartas | objektas |
Kerơtojui leidžiai iki Leterio km atstumu sužinoti apytikslƳ atstumą iki ieškomo daikto ar
kitokio objekto. Taip pat kerơtojas tiksliai sužino kryptƳ ieškomo objekto link. Jei
ieškomas objektas yra toliau, tuomet, nenutraukdamas kero veikimo kerơtojas gali
papildomai naudoti po 3 žiežirbas papildomam Leterio km atstumui.
Taip galima ieškoti pamestǐ daiktǐ, sunkiai randamǐ vietoviǐ, nurodytos rǌšies bǌtybiǐ
ar pabaisǐ. Taþiau tuomet reikia Ƴsivaizduoti, kaip tokios ieškomos rǌšies bǌtybơs atrodo
(ar bǌti jas maþius ir pan.). Ieškoti konkreþiǐ asmenǐ (pvz.: mago Antracito) nepadeda.
Tam reikalinga ritualinơ paieškos magija.
Keras gali bǌti naudojamas  kartą per parą vieno objekto paieškai.
Magijos tyrimas
[ Žiežirbos: 6 ]
objektas |


| kerơtojas/ Leterio*0 m; zona Leterio*0 m2 | t;  kartas |

Nekromanto maskuotơ
[ Žiežirbos: 5 ]
| palietimas; bǌtybơ | t; Lnm val. | bǌtybơ |
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Kerơtojui leidžia sužinoti, kokiais kerais yra užkerơtas iki Leterio*0 m atstumu esantis
objektas, daiktas ar iki Leterio*0 m2 dydžio zona. Taip pat leidžia nustatyti kerơjimo
momentu veikianþius kerus.
Jeigu objektas ar zona užkerơti daugiau nei vienu keru, tai kerơtojas aptiks tik 
silpniausią kerą. Norint aptikti sekantƳ kerą papildomai yra panaudojamos 4 žiežirbos.
Šis keras bus ne toks veiksmingas, jei kerơtojas apie tiriamąjƳ kerą visai nieko nežino.
Papildomai panaudodamas 0 žiežirbǐ (veiksmo sơkmơ tikrinama kaip naujo kerơjimo),
kerơtojas gali sužinoti tiriamojo objekto pavadinimą, paskirtƳ, valdymo komandas,
apytiksliai užtaisǐ skaiþiǐ ir veikimo bǌdą. Jei daiktas turi kelias magiškas savybes, kerai
atskleidžia tik vieną iš jǐ. Sekanþiai savybei nustatyti sunaudojamos papildomos 0
žiežirbǐ.
Taþiau yra daiktǐ ar vietǐ, kurie susijĊ su kitǐ erdviǐ bǌtybiǐ iškvietimu, daiktai, per
kuriuos galima susirišti su dievais ir pusdieviais, artefaktai, kuriǐ paskirtis nơra tiksli bei
labai sudơtinga. Tokiais atvejais paskirtis nustatoma apytiksliai.
Taip pat negalima visiškai atpažinti daiktǐ, kurie yra kitǐ magiškǐ daiktǐ sudedamoji
dalis, ir nors jie turi magiškǐ savybiǐ atskirai, bet tikroji jǐ jơga pasireiškia surinkus juos Ƴ
vieną vietą.

Teleportacija
Autoteleportacija
[ Žiežirbos: 6 ]
| kerơtojas; atstumas Lteleportacijos*00 m | t; akimirka | save |
Tai savybơ kerơtojui perkelti savo kǌną (kartu su drabužiais ir turimais daiktais iki 5 kg)
iš vieno taško Ƴ kitą, nepereinant tuos taškus skirianþios erdvơs.
Ʋ normaliai matomą vietą kerơtojas gali persikelti sơkmingai pavykus kerơjimui bei PrB.
Jei vietovơ buvo matyta kadaise – tuomet turi pavykti PrB-80. Jei ta vietovơ yra matoma
Mago akimi, kitos bǌtybơs akimis ar pan., tuomet turi pavykti PrB-40.
Kerơtojas teleportuotis gali Lteleportacijos*00 m atstumu. Bandydamas teleportuotis
didesniu atstumu, sunaudoja papildomai po 4 žiežirbas už kiekvienus Lteleportacijos*00 m.
Bandant teleportuotis visiškai be daiktǐ ir drabužiǐ, sunaudojama  žiežirba mažiau.
Egzoteleportacija
[ Žiežirbos: 6 ]
| kerơtojas; atstumas Lteleportacijos*00 m | t; akimirka | kitus |
Tai savybơ perkelti kitus objektus iki Lteleportacijos*5 kg iš vieno taško Ƴ kitą, nepernešant tǐ
objektǐ taškus skirianþia erdve. Ʋ normaliai matomą vietą kerơtojas daiktus gali perkelti
sơkmingai pavykus kerams bei PrB. Jei vietovơ, Ƴ kurią norima teleportuoti, buvo matyta
kadaise – tuomet turi pavykti PrB-80. Jei ta vietovơ yra matoma Mago akimi, kitos
bǌtybơs akimis ar pan., tuomet turi pavykti PrB-40.
Bandant teleportuoti kitą bǌtybĊ, tam turi bǌti nugalơta teleportuojamos bǌtybơs Fi
tvermơ. Jei bǌtybơ to nesitiki ar nơra susidǌrusi su panašiais dalykai, yra Lteleportacijos*20%
tikimybơ, jog ši praras sąmonĊ.
Pernešti galima Lteleportacijos*00 m atstumu. Bandant daiktus teleportuoti didesniu
atstumu, sunaudoja papildomai po 4 žiežirbas už už kiekvienus Lteleportacijos*00 m.
Didinant teleportuojamą masĊ, sunaudojama papildomai 4 žiežirbos už kiekvienus
Lteleportacijos*5 kg.

RITUALINơ MAGIJA

Tai tokia magijos rǌšis, kurios metu keras nơra sukerimas momentiškai, o trunka ilgą
laiko tarpą. Jo metu atliekami Ƴvairǌs ritualai, naudojami papildomi daiktai bei kitokios
efektą stiprinanþios priemonơs.

Magiškǐ daiktǐ kǌrimas
Tai specifinơ magijos rǌšis, susijusi su kerǐ Ƴterpimu Ƴ magiškus daiktus, magiškǐ
vienkartinio veikimo ritiniǐ ir panašiǐ daiktǐ kǌrimu.
Bendru atveju gali bǌti sukurti bet kokie daiktai, Ƴ kuriuos yra Ƴterpti Fi, Bi ar kai kurie
Anti-Bi kerai. Psi kerai Ƴ daiktus dažniausiai Ƴ daiktus nơra Ƴterpinơjami, nes jǐ
panaudojimas visuomet labiau susijĊs su nematerialiais veiksniais. Taþiau jei kerơtojas
tai nori atlikti – pirmyn.
Dažniausiai visi magiški daiktai yra kuriami ritualinơs magijos pagalba, kuomet tokio
ritualo metu iš visǐ ritualo dalyviǐ yra sukaupiama pakankamai didelơ magiškam daiktui
sukurti reikalinga energija ir pernešama Ƴ tą daiktą.
Tikrai geram magiškam daiktui sukurti visi rituale dalyvaujantys asmenys turi
pakankamai gerai išmanyti tos rǌšies magiją bei bǌti tikri jos meistrai (Ƴgǌdis 50 ir
daugiau). Visi kiti kerơtojai, esantys nepakankamai patyrĊ, rituale gali dalyvauti tik kaip
“energijos tiekơjai”.
Žinoma, netgi nepatyrĊs kerơtojas gali bandyti sukurti magišką daiktą, taþiau jo
galimybơs visuomet yra labai apribotos.
Bendru atveju bet kokio kero vienkartinio panaudojimo Ƴ daiktą Ƴterpimas trunka iki 40
kartǐ ilgiau nei normalus tokio kero panaudojimas bei sunaudojama iki 20 kartǐ daugiau
žiežirbǐ. Ritiniui sukurti reikia iki 0 kartǐ ilgesnio laiko.
Tokio ritualo metu dažniausiai bǌna vienas “vedantis” kerơtojas, kuris tiesiogiai
kontaktuoja su užkerimu daiktu, o visi kiti jam perduoda savo energiją (tiesiogiai
prisiliesdami) arba taip pat kontaktuodami su užkerimu daiktu.
Tokio ritualo pabaigoje kiekvienas ritualo dalyvis (ne pagalbiniai asmenys ir “energijos
tiekơjai”) atlieka kerơjimo veiksmą (kaip labai sunkus veiksmas), kaip priedus
naudodami savo kerơjimo ƳgǌdƳ bei atitinkamos Prigimties DidƳjƳ Priedą. Kiekvieno ritualo
dalyvio kerơjimo veiksmo sơkmơ, pagal Veiksmǐ sơkmơs lentelĊ turi papulti Ƴ grafą
00%, priešingu atveju daiktas nebus gautas norimos kokybơs arba turơs pašaliniǐ
efektǐ. Jei veiksmo sơkmơ patenka Ƴ grafą -00%, tuomet sukuriamas daiktas jam
keltus reikalavimus tenkins tik iš dalies. Normalǌs magijos meistrai tokius dalinai

sơkmingus magiškus daiktus sunaikina ir stengiasi jǐ niekam nerodyti ir jǐ “nepaleisti” Ƴ
pasaulƳ. Nors vienam ritualo dalyviui sơkmingai nesukerơjus ritualas nơra sơkmingas,
visa kerui reikalinga energija yra išeikvojama.
Bet koks fiasko (0-03) veikia visus rituale dalyvaujanþius asmenis.
Taþiau jei ritualo metu yra sukaupiama perteklinơ energija, tuomet už kiekvieną
papildomą dešimtadalƳ kerui reikalingǐ žiežirbǐ kerơtojai gauna kerơjimo veiksmo priedą
+0.
Jei ritualo ar paties kerơjimo metu nors vienas kerơtojas yra sutrikdomas, tuomet visi turi
išlaikyti VaB-30, priešingu atveju ritualas bus nutrauktas. Jei nors vienas kerơtojas yra
sužeidžiamas, tuomet visiems turi pavykti VaB-PŽT-30, priešingu atveju ritualas bus
nutrauktas ir jƳ teks pradơti iš naujo. Nors vieno kerơtojo, dalyvaujanþio rituale
užmušimas visiems ritualo dalyviams sukelia šoką (žiǌr. Žala ir sužeidimai, Šokas; psl.
48).
Sơkmingai atlikus ritualą sukuriamas magiškas daiktas, kurio ataka ar veikimo stiprumas
lygǌs mažiausiam rituale dalyvavusio kerơtojo naudotam kerơjimo Ƴgǌdžiui.
Pvz. ritualo metu buvo bandyta sukurti magiška lazdelơ, sugebanti šaudyti Ugnies
kamuolius. Rituale dalyvavo kerơtojas, kurio Magiškǐ daiktǐ kǌrimo Ƴgǌdis yra 50, taþiau
Ugnies kerǐ išmanymas tik 40. Sơkmingai atlikus ritualą buvo sukurta magiška lazdelơ,
kurios ataka Ugnies kamuoliu lygi 40.
Bet kokio magiško daikto, kurio ataka yra mažesnơ už 50, turi 0% už kiekvieną
skirtumo 5, trǌkstamą iki vertơs 50, tikimybĊ, kad jis tiesiog nesuveiks.
Pvz.: ta pati sukurta Ugnies kamuolio lazdelơ turơs (50-40)=2x5, t.y. 2*0=20%
tikimybĊ, kad nesuveiks, t.y. keras nebus iššautas.
Žinoma, kerơtojai, atlikdami ritualą, gali sąmoningai sumažinti užkerimo daikto ataką.
Tokiu bǌdu jie, sumažindami daikto ataką per pusĊ, ritualui sunaudoja ketvirtadaliu
mažiau energijos arba tik pusĊ reikalingo laiko. Taip gali bǌti sukuriama “chaltǌra”.
Kai kuriems ritualams atlikti gali bǌti reikalingi tam tikri komponentai, kiti daiktai, gyvos
bǌtybơs ar kitokia energija.
Taip pat kerơtojai ritualo metu gali naudoti kitus magiškus daiktus, kurie teikia papildomą
energiją. Reþiau naudojami daiktai, kurie stiprina ar spartina ritualo eigą ar
dalyvaujanþiǐ asmenǐ sugebơjimus. Tai tiesiog didina nelaimơs riziką bet kokio
nesklandumo atveju.
Magiškǐ daiktǐ naudojimas:
Magiški daiktai gali bǌti sukuriami atlikti labai Ƴvairią paskirtƳ, skirti naudoti bet kuriam
asmeniui, tam tikrai asmenǐ grupei arba tik vienam naudotojui (dedikuoti daiktai).
Kerơjimas naudojant magišką daiktą: bendru atveju magiškas daiktas “suveikia” tada,
kai atitinkamas asmuo tiesiog nori, kad jis suveiktǐ – jokio papildomo kerơjimo veiksmo
nereikia atlikti.
Jei tokio daikto sukurtas keras turi Ƴ ką nors pataikyti, tuomet yra tikrinama šaudymo
sơkmơ (žiǌr. Kerơjimas, Šaudymas kerais; psl. 52).
Jei sukurtas keras turơtǐ paveikti kitą bǌtybĊ, tuomet yra tikrinama atitinkama tvermơ,
kaip normalaus kerơjimo atveju (žiǌr. Kerơjimas, Tvermơs; psl. 52), tam naudojant
daikto kǌrimo metu jam suteiktą jơgą – magiško daikto ataką.
Kerơjimo laikas: dažniausiai toks pat, kaip ir kerơtojo sukerơjimui reikalingas laikas.
Užtaisai: normaliai sukurtas magiškas daiktas turi tam tikrą užtaisǐ skaiþiǐ, kurie gali
išsibaigti visam laikui, jei magiškas daiktas yra “vienkartinis’ arba atsistatyti po tam tikro
laiko, kuris nustatomas magiško daikto kǌrimo metu.
Poveikis: toks, koks nustatytas daikto sukǌrimo metu.
Magiškǐ daiktǐ Ƴkrovimas
[ Žiežirbos: x5 ]
| palietimas; objektas | laikas x0; ? | žr. |
Kerơtojams sukurti magišką daiktą reikalingas keras. Nemokant šio kero joks magiškas
daiktas negali bǌti sukuriamas. Kerơjimo metu kiekvienos sunaudotos x5 žiežirbǐ
Ƴkrauna Ƴ daiktą vieno kero efekto gavimui reikalingą žiežirbǐ skaiþiǐ. Iš magiško daikto
išnaudotos žiežirbos neatsistato.
Magiškǐ daiktǐ kǌrimas
[ Žiežirbos: x20 ]
| palietimas; objektas | laikas x40; ? | žr. |
Kerơtojams sukurti magišką daiktą, kuris pats atstatytǐ išnaudotas žiežirbas, reikalingas
keras. Nemokant šio kero magiškas daiktas bus tik “vienkartinis” – sunaudojus Ƴ jƳ
Ƴkrautas žiežirbas jis taps paprastu daiktu.
Kerơjimo metu kiekvienos sunaudotos x20 žiežirbǐ Ƴkrauna Ƴ daiktą vieno kero efekto
gavimui reikalingą žiežirbǐ skaiþiǐ, kurios normaliai atsistato po paros.
Ritinys
[ Žiežirbos: x5 ]
| palietimas; objektas | laikas x0; ? | žr. |
Kerơtojams gali parašyti magišką ritinƳ, Ƴ kurƳ Ƴterpia norimą kerą bei jam Ƴvykdyti
reikalingas žiežirbas. ŠƳ ritualą gali atlikti ir vienas kerơtojas.
Magiško daikto kerosklaida
[ Žiežirbos: x/0 ]
| palietimas; objektas | laikas x20; ? | žr. |
Kerơtojams leidžia sunaikinti vieną daikte Ƴterptą kerą.
Kerơjimo metu panaudotas dešimtadalis kerui sukerơti reikalingǐ žiežirbǐ (tikslus jǐ
skaiþius ritualo dalyviams gali bǌti nežinomas, nebent jie prieš tai tiksliai atliko Tyrimą)
sunaikina vieną daikte esantƳ kerą.

Gơralǐ ruošimas
Norint paruošti magišką gơralą reikia žinoti užkeikimą individualǐ kiekvienam gơralui.
Priklausomai nuo gơralo rǌšies jis naudoja atitinkamą žiežirbǐ skaiþiǐ (nuo 5 iki 5). Ʋ
kiekvieno gơralo sudơtƳ Ƴeina vanduo ir tam tikros medžiagos.
Magiškǐ gơralǐ ruošimo reikalavimai:
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.Pažinti tą gơralą;
2.Žinoti to gơralo kǌrimo užkeikimą;
3.Turơti medžiagas bǌtinas to gơralo sukǌrimui.
Atitinkant šiuos reikalavimus tiesiog atliekamas gơralo ruošimo veiksmas (LS).
Ruošimas užtrunka d0-LƳg val., bet ne mažiau kaip  val.

Žoliǐ ruošimas
Žoliǐ ruošimo reikalavimai:
. Pažinti reikiamas žoles, turơti atitinkamą žolĊ bei priedus;
2. Žinoti žolơs paruošimą ar reikiamą užkeikimą;
Atitinkant šiuos reikalavimus tiesiog atliekamas žolơs ruošimo veiksmas (LS). Ruošimas
užtrunka d0-LƳg val., bet ne mažiau kaip  val.
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Animacija
Tai ritualinơs magijos sritis, kurios metu negyviems humanoido pavidalo ar panašiems
objektams yra suteikiamos gyvǐ bǌtybiǐ savybơs. Kitaip sakant jos yra “atgaivinamos”.
Dažniausiai tai bǌna jau turimǐ statulǐ atgaivinimas bei jǐ savybiǐ tobulinimas.
Kartais tam yra panaudojami jau sukurti laikinai egzistuojantys purvo, dumblo, molio,
medžio, akmens, metalo golemai, grybolemai, fitolemai ar net prikelti nemirơliai. Taþiau
pastaruoju atveju tokiǐ “golemǐ” tobulinimas bǌna labai sudơtingas.
Pirmajame animacijos ritualo etape turima statula yra “atgaivinama”. Jei animacijai
naudojamas grybas ar augalas, tuomet reikia turơti atitinkamą grybą ar augalą, iš kurio
yra pradedamas auginti grybolemas ar fitolemas. Šiuo momentu atgaivinimui ar augimo
inicijavimui sunaudojama 20 kartǐ daugiau žiežirbǐ bei sugaištama iki 00 kartǐ daugiau
laiko nei reikia atitinkamo kero panaudojimui. Kitos kero savybơs išlieka tos paþios.
Išimtis – nemirơliai; jǐ ilgalaikiam “atgaivinimui” sunaudojama tik 0 kartǐ daugiau
žiežirbǐ.
Pagrindinis skirtumas tarp atitinkamo kerais ir ritualo metu sukurto “golemo” yra tas, kad
kerais golemas yra atgaivinamas ar sukuriamas beveik tuojau pat ir jis iš karto tampa
aktyvus. Tolimesnis tokio golemo tobulinimas yra komplikuotas, nes jis egzistuoja
trumpą laiką, jƳ papildomai reikia valdyti bei nesơkmingo suvaldymo atveju rizikuojama
viso ritualo sơkme. Tuo tarpu ritualo metu “atgaivintas” ar išaugintas golemas lieka
pasyvǌs viso likusio ritualo metu.
Jei golemas yra tik atgaivinamas, tuo šis etapas tuo ir baigiasi. Jei golemas yra
auginamas, tuomet jo norima forma yra nustatoma ritualo pradžioje. Jo dydis bus toks,
koks yra nurodytas atitinkamo kero aprašyme. Jei auginti norimas didesnis golemas,
tuomet padidinimui tokiu paþiu dydžiu, kaip nurodyta kero aprašyme, papildomai
sunaudojama pusơ jau sunaudotǐ žiežirbǐ skaiþiaus. Toliau gali bǌti daroma pertrauka
ir vơliau atliekamas sekantis etapas.
Antrajame animacijos ritualo etape kerơtojai formuoja sukurto golemo prigimtis. Tam yra
sunaudojama pusơ jau sunaudotǐ žiežirbǐ skaiþiaus. Toliau, metant d00 kauliukus,
nustatomos 5 tokio golemo prigimtys: Jơ, Vi, Sv, Kl, Re. Priedai nustatomi kaip ir Veikơjǐ
kǌrimo atveju. Papildomai panaudojant po /0 iki tobulinimo sunaudotǐ žiežirbǐ,
kiekviena prigimtis gali bǌti tobulinama per Lanimacijos*5. Šiuo atveju L skaiþiuojamas
pagal vedanþio kerơtojo vertĊ. Jei vedanþiǐjǐ yra keli, tuomet pagal to, kurio šio Ƴgǌdžio
vertơ mažiausia.
Golemo gajumas yra nustatomas pagal SvP. Jei toliau gajumas norimas didinti, tuomet
jis didơs tik didinant Sv.
Standartiškai golemo, sukurto iki treþiojo etapo pradžios, pradinơ ataka be ginklo lygi 0.
Kitǐ Ƴgǌdžiǐ toks golemas visiškai neturi.
Treþiajame animacijos ritualo etape kerơtojai formuoja golemo “Ƴgǌdžius”. Suteikiant
golemui pradinius Ƴgǌdžius, kiekvienam naujam Ƴgǌdžiui panaudojama /0 iki treþiojo
etapo pradžios sunaudotǐ žiežirbǐ skaiþiaus.
Tai gali bǌti bet kokie koviniai, lauko, vagies ar amatǐ Ƴgǌdžiai. Taip pat tokiam golemui
gali bǌti suteikiami kerai, taþiau tuomet jam suteikiamas tik konkretus atskiras keras bei
nurodoma jo naudojimo Ƴgǌdžio vertơ.
Kiekvieno Ƴgǌdžio vertơs tobulinimui yra panaudojama /0 iki treþiojo etapo pradžios
sunaudotǐ žiežirbǐ skaiþiaus. Bendru atveju yra labai sudơtinga golemui suteikti dideles
Ƴgǌdžiǐ vertes dơl labai dideliǐ energijos sąnaudǐ.
Bazinơ golemo daroma žala lygi Max(Lanimacijos*0)ŽT. Jei jis naudoja kokius nors
daiktus, tuomet ji gali bǌti didesnơ.
Ketvirtajame animacijos ritualo etape kerơtojai formuoja tokio golemo valdymo
komandas, nurodo jo galimus veiksmus bei asmenis, kurie valdys tokƳ golemą. Ir

svarbiausia, nurodomi tie veiksmai, kurie aktyvuos sukurtą golemą. Šio etapo pabaigoje
taip pat gali bǌti sukuriamas daiktas, kuris aktyvuos golemą veikimui.
Visam tam yra sunaudojama pusơ iki ketvirtojo etapo pradžios sunaudotǐ žiežirbǐ
skaiþiaus.
Toks sukurtas golemas egzistuoja neribotą laiką, tol kol jis nơra fiziškai sunaikinamas.
Nei rituale dalyvavĊ nei kiti kerơtojai tiesiog panorơjĊ ritualo rezultato sunaikinti negali
(kaip kai kuriǐ paprastǐ kerǐ atveju).
Papildomai žiǌr. Purvo golemas, Dumblo golemas, Akmens golemas, Metalo golemas,
Medinis golemas, Grybolemas, Fitolemas.
Purvo golemas (animacija)
[ Žiežirbos: 2x20 ]
| Mg/ Lvandens*0 m; tǌris Lvandens*½ m3 | 00*(0-Lvandens t);
Lvandens T | purvo golemas |
Akmens golemas (animacija)
[ Žiežirbos: 2x20 ]
| palietimas; tǌris Lžemơs*½ m3 | 00*(0-Lžemơs )t; Lžemơs T |
golemas |
Metalo golemas (animacija)
[ Žiežirbos: 2x20 ]
| palietimas; tǌris Lmetalo*½ m3 | 00*(0-Lmetalo t); Lmetalo T |
metalo golemas |
Grybolemas (animacija)
[ Žiežirbos: 2x20]
| grybinga vieta; ǌgis Lgrybǐ* ½ m | 00*(0-Lgrybǐ t); Lgrybǐ T |
grybolemas |
Medinis golemas (animacija)
[ Žiežirbos: 2x20 ]
| palietimas; tǌris Laugalǐ*½ m3 | 00*(0-Laugalǐ t); Laugalǐ T |
medinis golemas |
Fitolemas (animacija)
[ Žiežirbos: 2x20 ]
| palietimas; ǌgis Laugalǐ* ½ m | 00*(0-Laugalǐ t); Laugalǐ T |
fitolemas |
Dumblo golemas (animacija)
[ Žiežirbos: 2x20 ]
| Nm/ Lnem*0 m; tǌris Lnem*½ m3 | 00*(0-Lnem t); Lnem T |
dumblo golemas |
Lavongolemis (animacija)
[ Žiežirbos: 8x0 ]
| palietimas; Lnem*25 kg | 00*(0-Lnem t); Lnem T |  zombis |

Kombinuotieji kerai
Tai kombinuotosios magijos pavieniai kerai, sukurti panaudojant Ƴvairiǐ magijǐ sriþiǐ
kerus ir Ƴgǌdžius, nors dažnai vis tiek remiasi vienos iš magijos sriþiǐ pagrindu. Jǐ
panaudojimas dažnai yra sudơtingas ir kiekvienam kerui yra ugdomas atitinkamas kero
panaudojimo Ƴgǌdis. Pavyzdžiais gali bǌti tokie kerai kaip: Telekinezơ (pagrindas
Aeromantija), Akmendinimas (pagrindas Teramantija ir Organomantija), Stingdymas
(pagrindas Organomantija) ir pan.

PSI MAGIJA
Psi magija yra susijusi su valios bei mentalinơmis galiomis ir jǐ pagalba vykdomais
kerais. Šia magija dažniausiai naudojasi kerơtojai – mentalistai – sugebantys palaužti
kito asmens valią, priversdami jƳ atlikti Ƴvairius veiksmus, minþiǐ galia judinti daiktus ir
pan. Mentalistas (Mn) kerais veikia matomą, reþiau Ƴsivaizduojamą bǌtybĊ.
Kerint Psi tipo kerais kerơtojas keri tik proto ir valios pastangomis, todơl žodžiǐ netaria,
jokiǐ gestǐ ar papildomǐ veiksmǐ neatlieka. Pagrindinis trǌkumas yra tas, kad kerint Psi
tipo kerais trukdo bet koks galvos apdangalas. Vientisas metalinis uždaras šalmas
visiškai neleidžia kerơti, tuo tarpu su kitokias galvos apdangalais mentalistas gali kerơti,
taþiau tada patiria baudas. Bet kokia kepurơ mentalisto kerơjimui duoda baudą - 0,
odinis šalmas - 20, metalinis atviras šalmas - 30, metalinis pusiau atviras šalmas - 50. Ši
savybơ dažnai panaudojama raganǐ gaudytojǐ Psi kerơtojǐ atpažinimui ar jǐ
neutralizavimui.

Telepatija
Naudodamas telepatinius Ƴgǌdžius Mn gali perduoti savo mintis kitam asmeniui,
nuskaityti svetimas mintis, mintimis kontroliuoti kito asmens elgesƳ. Bendru atveju Mn
mintimis paveikia kitą asmenƳ ir jo mentalitetą. Naudodamas telepatinius kerus, ypaþ jei
jǐ poveikis nơra momentinis, o tĊsiasi tam tikrą laiką, tai Mn turi bǌti susikaupĊs tik
šiems kerams ir neatlikti kitǐ pašaliniǐ veiksmǐ. Priešingu atveju gali bǌti skiriamos
kerơjimo baudos.
Daugeliui telepatiniǐ kerǐ yra bendras vienas kerơjimo etapas – prisijungimas. Jis
atliekamas tuomet kai kerơtojas (šiuo atveju Mn) “jungiasi” prie užkerimo asmens
mentaliteto. Tam tiesiog yra tikrinama Psi kerǐ ataka, priklausanti nuo kerơtojo
Telepatiniǐ Ƴgǌdžiǐ, prieš atitinkamo asmens Psi tvermĊ.
Papildomai asmenƳ, kurƳ Mn bando apkerơti, gali papildomai ginti uždơta Minþiǐ skraistơ.
Tuomet Mn turi Ƴveikti užkerimo asmens Psi tvermĊ ir Minþiǐ skraistơs galią.
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Telepatinơ ataka
Psi kerǐ atakai pavykus (kada nepadeda užkerimo asmens Psi tvermơ), Mn
“prisijungia”, jo prisijungimas lieka nepastebơtas ir atitinkamai “auka” patiria kerǐ
poveikƳ.
Jei Mn Psi ataka nepavyko (užkerơti bandomam asmeniui padơjo Psi tvermơ), tuomet
pastarasis nơra užkerimas. Laikoma, kad Mn nepavyko “pramušti” Psi kerais atakuotojo
mentalinio barjero. Taþiau jei toks asmuo nutuokia apie Psi magiją, tuomet tokƳ
bandymą kerơti Psi kerais gali aptikti. Tam turi pavykti VaB-30.
Pastaba: su Psi magija nesusidǌrĊs asmuo, net jei jam padơjo Psi tvermơ bei
atitinkamas bandymas, gali pagalvoti, kad jam tiesiog suskaudo galvą ar jis sunegalavo.
Šis sprendimas lieka ŽM žinioje.
Telepatinơ koncentracija
Prisijungimas yra vienkartinis ir atliekamas kiekvienam kerui, kur tai yra nurodyta.
Jei Mn bando “prisijungti” iš karto prie keleto asmenǐ, toks VM yra su -20 bauda už
kiekvieną papildomą asmenƳ, prie kurio bandoma prisijungti. Taip pat tam papildomai
sunaudojama po  žiežirbą už kiekvienam asmeniui. Jei Mn bando kerơti bǌtybĊ kurios
jis nemato bet žino, kad ji ten yra, tuomet tokio kerơjimo VM-50.
Jei Mn, sukerơjĊs pakankamai ilgai trunkantƳ telepatinƳ kerą, kurio veikimui yra
reikalingas nuolatinis susikaupimas bei nuolatinơ mentaliniǐ galiǐ kontrolơ, bando atlikti
kitą veiksmą, tuomet tokio kero poveikis gali nutrǌkti ir tokiu atveju telepatinio veiksmo
sơkmơ toliau tikrinama pakartotinai. Sužeidimo atveju Mn turi tikrinti VaB-PŽ. Jei šis
bandymas nesơkmingas, tuomet kerơjimo sơkmơ taip pat tikrinama iš naujo.
Jei po sukerơjimo kero poveikis toliau yra savaiminis momentinio veikimo ir
nebereikalauja tolimesnio Mn susikaupimo, tuomet bet kokie toliau sekantys Mn
veiksmai yra galimi.
Proto pajuta

[ Žiežirbos:  ]
| Mn; zona Ltelepatija*0 m | t; pajuta | protai |
Mentalistui sukerơjus jis Ltelepatija*0 m spindulio zonoje pajunta visas protingas bǌtybes,
sužino kuria kryptymi ir kokiu atstumu jos yra. Sơkmingai sukerơjus Mn rezultatą gauna
tuojau pat kaip visǐ zonoje esanþiǐ protingǐ bǌtybiǐ protǐ (!) skaiþiǐ.
Jei Mn kada nors yra bendravĊs su pajustos rǌšies bǌtybơmis, tuomet bǌtybơs rǌšƳ
sužinos jei pavyks InB-30. Jei apie pajustas bǌtybes pakankamai žino iš knygǐ ar
žinovǐ pasakojimǐ, tuomet rǌšƳ nustatys jei pavyks PrB-30.
Jei bandoma pajusti asmeniškai ar intymiau pažƳstamą bǌtybĊ (tą su kuria bendrauji
kiekvieną dieną, ji yra motina, tơvas, vaikas, meilužis ar pan.), tuomet tokio kerơjimo
VM+20.
Papildomai koncentracijai sunaudojus 2 žiežirbas, galima pajusti gyvǌnus, protingesnius
už šunƳ (labai protingi gyvǌnai, tokie kaip vienaragis, drakonas, beždžionơ ir panašǌs
gali bǌti užfiksuojami kaip visiškai protingos bǌtybơs). Papildomai panaudojus 2
žiežirbas galima aptikti ir protingus nemirơlius.
Papildomai panaudojus dar  žiežirbą Mn gali nustatyti kokios rǌšies bǌtybes Mn norơs
pajusti, neužfiksuodamas kitǐ.
Jokia Psi tvermơ nơra tikrinama.
Papildomai panaudojant po  žiežirbą atstumas gali bǌti didinamas per Ltelepatija*0 m.
Emocijǐ pajuta

[ Žiežirbos:  ]
| Mn; atstumas Ltelepatija*0 m | t; Ltelepatija t | bǌtybơ |
Mn Ltelepatija*0 m atstumu pajunta vienos matomos protingos bǌtybơs emocijas. Jei
bǌtybơ nơra matoma, taþiau yra žinoma, kad ji ten yra, tuomet Mn kerơjimo VM-50 arba
Mn papildomai sunaudoja po  žiežirbą kiekvienam baudos 0 sumažinti.
Emocijos yra nustatomos bendrai – bǌtybơ pyksta, džiaugiasi, agresyvi, nusiteikusi
priešiškai ar pavojingai, Ƴsimylơjusi, meluoja, kaifuoja ir pan.
Emocijos jauþiamos iki Ltelepatija t laikotarpyje, vơliau kero veikimas turi bǌti pratĊsiamas
tam sunaudojant  žiežirbą.
Jokia Psi tvermơ nơra tikrinama.
Už papildomą  žiežirbą Mn atstumą gali padidinti per Ltelepatija*0 m.
Psi kerǐ paieška

[ Žiežirbos: 2 ]
| Mn; atstumas Ltelepatija*0 m | 0-Ltelepatija t; pajuta | bǌtybơ |
Mn sơkmingai sukerơjĊs ir 0-Ltelepatija t stebơdamas iki Ltelepatija*0 m atstumu esanþią
protingą bǌtybĊ gali nustatyti ar jai Ltelepatija T laikotarpyje nebuvo panaudoti Psi kerai.
Jokia Psi tvermơ nơra tikrinama.
Bandant nustatyti ar bǌtybơs aplinkoje (Ltelepatija m zonoje) buvo panaudoti konkreþiai su
bǌtybe susijĊ Psi kerai, papildomai sunaudojamos 5 žiežirbos.
Bandant nustatyti kokie konkretǌs kerai buvo panaudoti, kerơjimo veiksmas tikrinamas
pakartotinai ir tam sunaudojamos 5 žiežirbos.
Už papildomas 2 žiežirbas Mn atstumą gali padidinti per Ltelepatija*0 m.
Minþiǐ siuntimas

[ Žiežirbos: 3 ]
| Mn; atstumas Ltelepatija*0 m | t/ 0-Ltelepatija t; Ltelepatija*5 t |
bǌtybơ |
Mn iki Ltelepatija*0 m atstumu sơkmingai prisijungĊs prie protingos bǌtybơs proto ir vơliau
visą laiką bǌdamas susikaupĊs, telepatiškai jai perduoda savo mintis. Tai gali bǌti
trumpas tekstas (perduodamas kalbơjimo greiþiu) arba vaizdas (perduodamas tokiu
greiþiu, kokiu jis gali bǌti mentalisto pavaizduojamas ant popieriaus). Jei tai atlieka du
labai patyrĊ mentalistai, tuomet greitis gali bǌti didesnis. Jei mintis bandoma perduoti
bǌtybei, kuri to tikisi ir stengiasi nesipriešinti, tuomet, jei pavyksta šios užkerimos
bǌtybơs VaB, Mn kerơjimo VM+20.
Po sơkmingo prisijungimo ir siunþiamos minties ar vaizdinio suformavimo (kuris trunka
0-Ltelepatija t) yra tikrinama ar bǌtybei pasiseks priimti informaciją.
Informacija bus priimta sơkmingai, jei pavyks priimanþiojo InB+VaPmn. Norơdamas Mn
po vaizdinio ar minties suformavimo gali padidinti perdavimo sơkmĊ, tam papildomai

panaudodamas  žiežirbą ir prie gavơjo InB papildomai pridơti dar vieną savo VaPmn.
Gavơjui minties priimti nepavykus keras turi bǌti kerimas iš naujo.
Jei minties formavimo (pirmus 0-Ltelepatija t) ar perdavimo metu Mn yra sutrikdomas, jis
turi išlaikyti VaB-20. Jei Mn yra sužeidžiamas, tuomet jis turi išlaikyti VaB-20-PŽ.
Bandymui nepavykus minties perdavimas nutrǌksta. Norint toliau perduoti mintis kerơti
teks iš naujo.
Minties siuntimas gali bǌti vykdomas tik Ltelepatija*5 t laikotarpyje. Jei minties perdavimas
užtrunka ilgiau, tuomet Mn turi minties siuntimas arba nutrǌksta, arba Mn papildomai
panaudojĊs  žiežirbą šƳ laiką pratĊsia.
Už papildomas 2 žiežirbas Mn atstumą gali padidinti per Ltelepatija*0 m.
Minþiǐ skraistơ
[ Žiežirbos: 4 ]
| Mn; save/ Ltelepatija*0 m | t; Ltelepatija*0 T | bǌtybơ |
Mentalistas savo protą pridengia Minþiǐ skraiste, sauganþia nuo svetimo Psi poveikio.
Papildomai sunaudojĊs  žiežirbą Mn gali tokia skraiste apgaubti ir kitą asmenƳ esantƳ
ne toliau kaip Ltelepatija*0 m atstumu, taþiau tam turi sơkmingai pavykti Psi ataka. Jei
skraistơ bandoma uždơti bǌtybei, kuri to tikisi ir stengiasi nesipriešinti, tuomet, jei
pavyksta šios bǌtybơs VaB, Mn kerơjimo VM+20.
Minþiǐ skraistơs galia lygi Ltelepatija*5. Norintysis telepatiškai paveikti taip apsaugotą
asmenƳ, turi Ƴveikti to asmens Psi tvermơs ir Minþiǐ skraistơs galios sumą.
Mn skraistơs galią gali papildomai padidinti +5 verte, papildomai už kiekvieną priedą
sunaudodamas po 2 žiežirbas.
Normaliu atveju skraistơ trukdo bet kokiam Psi poveikiui, net ir savam.
Už dar papildomai panaudotas 3 žiežirbas skraistơ trukdys bet kokiam kitam Psi
poveikiui, išskyrus savą.
Papildomai panaudojus 5 žiežirbas skraistơ gali skirti Psi poveikius, kurie yra draugiški
bei netrukdyti jiems, ir kurie yra priešiški bei priešintis jiems. Bet kuriuo momentu
skraistơ, pagal Mn norą, gali draugišką pradơti laikyti priešišku ir jam trukdyti bei
atvirkšþiai.
Savos skraistơs veikimas gali bǌti pilnai nutrauktas Mn panorơjus. Normaliai skraistơs
veikimas trunka Ltelepatija*0 T. Skraistơs veikimas gali bǌti pratĊstas papildomai
panaudojus 2 žiežirbas.
Išvarymas
[ Žiežirbos: 5 ]
| Mn; save | t; žr. | save |
Jei pašalinis Psi kerơtojas vis dơl to prasiskverbia pro Psi tvermĊ ir Minþiǐ skraistĊ Ƴ Mn
protą ir šis jƳ pajunta (kada toks kerơtojas pralaimi kokią nors VaR, jam Ƴvyksta fiasko ar
tiesiog nepasiseka su Psi susijĊs veiksmas ar pan.), tuomet Mn gali bandyti ƳsibrovơlƳ
tiesiog išmesti. Tam yra tikrinama Mn išvarymo ataka, lygi Mn telepatijos Ƴgǌdžio ir
Minþiǐ skraistơs galios sumai. Ʋsiskverbusiojo gynyba lygi jo Psi tvermơs ir Minþiǐ
skraistơs galios, jei tokia yra, sumai.
Už papildomas 2 žiežirbą kiekviena pusơ savo ataką ar gynybą gali padidinti per +5.
Šiam veiksmui pavykus, Mn išmeta ƳsibrovơlƳ. Taþiau tokiai atakai nepavykus, išmesti
Ƴsibrovơlio iš savo proto nepavyks ir pastarasis lieka jame tiek kiek gali. Pakartotinai
bandyti išmesti Ƴsibrovơlio jau nebegalima.
Minties smǌgis
[ Žiežirbos: 5 ]
| Mn; atstumas Ltelepatija*0 m | t; smǌgis | bǌtybơ |
Tai kero Minties siuntimas specializuotas variantas, kada Mn iki Ltelepatija*0 m atstumu
sơkmingai prisijungĊs prie bǌtybơs proto siunþia staigǐ skausmingą minþiǐ srautą, dơl
kurio atakuotąjƳ gali ištikti šokas.
Atakuotojo Psi tvermei nepadơjus jƳ ištiks šokas, trunkantis bent t. Papildomai
panaudojus 3 žiežirbas galima protinơ Max Ltelepatija*0 ŽT žala atakuotajam. Mn
papildomai panaudojus 3 žiežirbas žala gali bǌti padidinta per Ltelepatija*0 ŽT, taþiau
bǌtybơ niekaip nepatirs daugiau žalos nei pusơ jos maksimalaus gajumo. Šokas šiuo
atveju taip pat skaiþiuojamas.
Ʋvykus šokui atakuota bǌtybơ t praleidžia savo veiksmus. Atơjus sekanþiam t ji VaB
tikrina ar šokas nepraeis. Bandymui nepavykus šokas trunka dar t. Jei buvo gauta
protinơ žala, tuomet tikrinama VaB-PŽ. Nuo patirtos žalos galimas nokdaunas,
apsvaigimas, YŽ (kaip siaubo žalos atveju). Atsparumo skausmui ypatybơ šiuo atveju
nepadeda.
Už papildomas 2 žiežirbas Mn atstumą gali padidinti per Ltelepatija*0 m.
Minþiǐ skaitymas

[ Žiežirbos: 6 ]
| Mn; Ltelepatija*0 m | t; Ltelepatija*5 t | bǌtybơ |
Mn iki Ltelepatija*0 m atstumu sơkmingai prisijungĊs prie protingos bǌtybơs proto gali
nuskaitinơti jos mintis. Jei tvermơ apsaugo, tuomet minþiǐ nuskaityti bent šƳ kartą
nepavyks.
Jei Mn pralaimi rungtƳ, tuomet keras automatiškai nutrǌksta.
Jei telepatinơ ataka sơkminga, tuomet tikrinama, kokƳ informacijos kiekƳ pavyks
nuskaityti. Tam yra atliekama Mn ir atakuotojo VaR. Mn rungties priedas +Vap+Ltelepatija,
o atakuotojo +Vap.
Už kiekvienas papildomai sunaudotas 5 žiežirbas Mn prie rungties gali gauti priedą +.
Jei atakuotasis taip pat yra Mn, jis taip pat gauna priedą +Ltelepatija bei gali naudoti
žiežirbas rungties priedui gauti.
Mintys, kurias nuskaito Mn, priklauso nuo to, kiek sơkmingai buvo laimơta rungtis.
d -3 – tik emocijos.
4-7 – bendros mintys (“šalta”, “pulsiu”, “noriu valgyti”, “nesiseka” ir emocijos);
8-5 – mintys, kurios tuo metu sukasi galvoje (“Va, dabar eisiu namo…”, “Tuojau
aš tave pasmeigsiu. Tik nusisuk, na, tik nusisuk…”)
6-8 – aiškios, blaivios mintys, bet ne prisiminimai…
t9 – mintys ir prisiminimai, rengiamas sudơtingas planas ir pan;
Bendras minþiǐ skaitymas trunka Ltelepatija*5 t. Laikui pasibaigus skaitymas nutrǌksta
arba Mn gali šƳ laikotarpƳ pratĊsti tam panaudodamas 3 žiežirbas. Taþiau tuomet vơl
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pakartotinai tikrinama VaR (priedui išleistos žiežirbos nebesiskaiþiuoja, jos turi bǌti
naudojamos iš naujo). Šiuo momentu asmuo, pajutĊs pašalines Psi galias gali naudotis
Išvarymu.
Minþiǐ nuskaitymo metu Mn negali atlikti jokiǐ kitokiǐ veiksmǐ, bendrauti su pašaliniais
asmenimis. Jis turi bǌti pilnai susikaupĊs (!). Jei Mn bando atlikti kitus veiksmus ar
bendrauti su pašaliniais asmenimis, tuomet turi iš naujo tikrinti VaR (priedui išleistos
žiežirbos nebesiskaiþiuoja, jos turi bǌti naudojamos iš naujo).
Jei Mn yra sužeidžiamas, tuomet sơkmingam koncentracijos išlaikymui turi pavykti jo
VaB-PŽ. Bandymui nepavykus telepatinis kontaktas nutrǌksta.
Už papildomas 3 žiežirbas Mn atstumą iki veikiamos bǌtybơs Mn gali padidinti per
Ltelepatija*0 m.
Svetimos juslơs
[ Žiežirbos: 6 ]
| Mn; Ltelepatija*0 m | t; Ltelepatija*5 t | bǌtybơ |
Mn iki Ltelepatija*0 m atstumu sơkmingai prisijungĊs prie protingos bǌtybơs proto gali
pasinaudoti šios bǌtybơs juslơmis jƳ dominanþiai informacijai gauti.
Jei telepatinơ ataka sơkminga Mn Ltelepatija*5 t laikotarpyje tiesiog mato, girdi arba
užuodžia (pasirinktinai) tos bǌtybơs akimis, ausimis ar uosle. Papildomai panaudojant
po 4 žiežirbas gali bǌti panaudojama dar viena juslơ.
Pvz.: už 6 žiežirbas Mn mato aukos akimis, už +4 mato akimis ir girdi ausimis, už +8
mato, girdi ir užuodžia.
Jokie papildomi metimai šio kero metu nơra atliekami, tam Mn tiesiog sunaudoja
reikalingą žiežirbǐ skaiþiǐ.
Svetimomis juslơmis Mn gali naudotis Ltelepatija*5 t laikotarpyje. Vơliau jis gali bǌti
pratĊstas už papildomas 3 žiežirbas.
Už papildomas 3 žiežirbas Mn atstumą iki veikiamos bǌtybơs Mn gali padidinti per
Ltelepatija*0 m.
Ʋtaiga
[ Žiežirbos: 6 ]
| Mn; atstumas Ltelepatija*5 m | 0-Ltelepatija t; Ltelepatija T | bǌtybơ |
Tai yra Minþiǐ siuntimo variantas, tik šiuo atveju Mn ne tiesiog perduoda informaciją, o
ją Ƴtvirtina bǌtybơs mąstysenoje ir taip laikinai paveikia jo fizinĊ bǌseną.
Mn iki Ltelepatija*5 m atstumu sơkmingai prisijungĊs prie protingos bǌtybơs proto bei visą
laiką bǌdamas susikaupĊs gali Ltelepatija T laikotarpiui “Ƴteigti” kai kurias Mn norimas
mintis. Jei Ƴtaiga bandoma perduoti bǌtybei, kuri to tikisi ir stengiasi nesipriešinti, tuomet,
jei pavyksta bǌtybơs VaB, Mn kerơjimo VM+20.
Jei tvermơ vis dơl to apsaugo, tuomet ką nors Ƴteigti bent šƳ kartą nepavyks.
Jei prisijungimas sơkmingas Mn pradeda Ƴteiginơti norimas mintis. Ʋteiginơjimas trunka
ne mažiau kaip 0-Ltelepatija t. Jei šio laiko nepakanka, Mn gali laikotarpƳ pratĊsti už 
žiežirbą.
Jei bǌtybơ, kuriai bandoma kažkas Ƴteigti, tam priešinasi, tuomet kas Ltelepatija t yra
atliekama Mn ir atakuotojo VaR. Mn rungties priedas +Vap+Ltelepatija, o atakuotojo +Vap.
Už kiekvieną papildomai sunaudotas 5 žiežirbas Mn prie rungties gauna priedą +. Jei
atakuotasis taip pat yra Mn, jis gauna priedą +Ltelepatija bei gali naudoti žiežirbas rungties
priedui gauti. Jei Mn pralaimi rungtƳ, tuomet keras automatiškai nutrǌksta.
Mn gali Ƴteigti bǌtybei, jog ši girdi pašalinius garsus (žingsnius, šurmulƳ, beldimą Ƴ duris),
užuodžia kvapą (svilơsiǐ, maisto, šlapimo ir pan.). Galima nuimti šoką, miegą, svaigulƳ
ar pan.
Bǌtybei Ƴteigiant jog ši mato kitokius aplinkinio pasaulio vaizdus, daiktai atrodo ne tokie,
kokie jie yra iš tikrǐjǐ (nerealiai dideli ar maži), Ƴteigiant, jog nurodomas asmuo yra
draugas ar priešas papildomai sunaudojamos  žiežirba.
Mn Ƴteigiant baimĊ nurodytam objektui, bǌtybơ tiesiog bijos to objekto, jo nelies, nepuls,
neartơs link jo. Nepavykus bǌtybơs VaB-VaPMn nuo jo stengsis pasitraukti, taþiau
panikos nebus. Jei Mn nori, kad užkerơta bǌtybơ paniškai bơgtǐ nuo nurodyto objekto,
tuomet Mn papildomai turi panaudoti po  žiežirbą kiekvienam bǌtybơs VaB baudos - 0
vertei. Bǌtybơ paniškai bơgs tik nepavykus jos VaB-VaPMn-bauda.
Analogiškai Mn gali Ƴtaigos bǌdu blokuoti tam tikrus veiksmus (pilnas ar dalinis
kurtumas, mikþiojimas, regos ar judơjimo sutrikimai ir pan.) ar sulơtinti bǌtybơs judesius
taip, kad bǌtybơs AVM bǌtǐ su -0 bauda (tai kero Lơtinimas analogas). Smarkiau
blokuoti judesius galima sunaudojant po  papildomą žiežirbą už kiekvieną baudos -0
vertĊ, taþiau ne daugiau kaip -50. Šis variantas tinka, jei Mn bǌtybei bando Ƴteigti
girtumą.
Bǌtybei Ƴteigiant, kad jis yra vikresnơ ar stipresnơ, t.y bǌtybei suteikiant didesnƳ
pasitikơjimą savimi, suteikiamas AVM priedas +0 (tai kero Greitinimas analogas).
Papildomai suteikiant didesnƳ priedą, sunaudojama po  papildomą žiežirbą už
kiekvieną priedo +0 vertĊ, taþiau ne daugiau kaip +50.
Poveikio trukmei prailginti per Ltelepatija T Mn papildomai sunaudoja 3 žiežirbas.
Šis keras negali bǌti naudojamas Ƴteigti užduotƳ ar Ƴsakymą (žiǌr. Apžavai).
Už papildomas 3 žiežirbas Mn atstumą iki veikiamos bǌtybơs Mn gali padidinti per
Ltelepatija*0 m.
Vertơjas
[ Žiežirbos: 7 ]
| Mn; atstumas Ltelepatija*2 m | t; Ltelepatija T | 2 bǌtybơs |
Tai kompleksinis kerǐ Minþiǐ skaitymas ir Minþiǐ siuntimas variantas, kuomet Mn iki
Ltelepatija*2 m atstumu, sơkmingai prisijungĊs prie dviejǐ bǌtybiǐ proto, kurios nesupranta
viena kitos kalbos, gali joms tarpininkauti.
Tam reikalingos dvi sơkmingos Psi atakos. Jei mintis bandoma perduoti bǌtybei, kuri to
tikisi ir stengiasi nesipriešinti, tuomet Mn kerơjimo VM+20, jei pavyks bǌtybơs VaB. Psi
tvermơs yra tikrinamos, taþiau už pastangas nesipriešinti Psi tvermơ gali bǌti tam kartui
sumažinama (Psi tvermơ-20).
Sơkmingai sukerơjus Mn iš vienos bǌtybơs nuskaito tai ką ji nori pasakyti ir perduoda
antrajam. Jei Mn pats nemoka tǐ kalbǐ, jis mintis gali perduoti netiksliai. Pats Mn

tarpininkaudamas negali nuskaityti visǐ bǌtybơs minþiǐ, o tik tas, kurias jos nori perduoti
jam kaip vertơjui. Melo šiuo atveju jis neužfiksuos.
Miegas
[ Žiežirbos: 8 ]
| Mn; Ltelepatija*5 m | t; 0-Ltelepatija t/ Ltelepatija T | bǌtybơ |
Tai galutinai atidirbta kero Ʋtaiga specializuota forma.
Mn iki Ltelepatija*5 m atstumu sơkmingai prisijungĊs prie protingos bǌtybơs proto gali
priversti ją užmigti. Tam atliekama telepatinơ ataka. Auka tikrina savo Psi tvermĊ. Jei
tvermơ apsaugo, tuomet keras nesơkmingas.
Jei telepatinơ ataka sơkminga, tuomet atakuotąjƳ pradeda apimti miegas ir po 0-Ltelepatijat
tokia auka pradơs užsnǌdinơti, kiekvieną t gaudama AVM baudą -0. Kada AVM bauda
taps 00, auka užmigs. Jei tuo metu sơdơjo ar stovơjo – gali nugriǌti. Nepadơjus Psi
tvermei miegui atsispirti neƳmanoma, nebent naudojama priešinga magija.
Mn sunaudodamas papildomas 2 žiežirbas, užsnǌdimo laiką gali pagreitinti (kas t
atakuotojo AVM bus -20).
Už papildomas 3 žiežirbas Mn atstumą iki veikiamos bǌtybơs Mn gali padidinti per
Ltelepatija*5 m.
Bǌtybơ užsnǌdusi bus bent jau Ltelepatija T. Po šio laiko kas kiekvieną T ji galơs bandyti
VaB ar prabus. Taþiau jei laikotarpiu kai ji yra užsnǌdusi ji bus bandoma pažadinti,
tuomet miegas gali bǌti nutraukiamas ir greiþiau, po kiekvieno bandymo pažadinti už T
laikotarpƳ atliekant VaB-30.
Telekontrolơ (Apžavai)
[ Žiežirbos: 9 ]
| Mn; Ltelepatija*0 m | t; Ltelepatija T | bǌtybơ |
Mn iki Ltelepatija*0 m atstumu sơkmingai prisijungĊs prie protingos bǌtybơs proto toliau
mintimis gali kontroliuoti pastarojo veiksmus.
Tam yra atliekama Mn ir atakuotojo VaR. Mn rungties priedas +Vap+Ltelepatija, o
atakuotojo +Vap. Už kiekvienas papildomai sunaudotas 5 žiežirbas Mn prie rungties
gauna priedą +. Jei atakuotasis yra Mn, jo rungties priedas taip pat gali bǌti +Ltelepatija
bei jis taip pat gali naudoti žiežirbas.
Jei Mn pralaimi rungtƳ - kontroliuoti bǌtybơs, Ƴ kurios protą jis Ƴsibrovơ jis negalơs bent 
parą. Kero veikimas nutrǌksta.
Jei Mn laimi rungtƳ, jis kontroliuoja bǌtybĊ, gali naudotis visomis jos fizinơmis savybơmis
bei Ƴgǌdžiais (taþiau informacijos apie prisiminimus bei mintis neturi).
Normaliu atveju apžavơta bǌtybơ paklǌsta kerơtojo komandoms. Mn gali bǌtybei liepti
eiti, kautis, sustoti, bơgti ir pan. Iniciatyvos pastaroji nerodo. Jei apžavơjusiajam Mn
gresia pavojus, apžavơtasis jƳ perspơs, bet pats negins, kol jam nelieps ginti. Apžavơtas
kerơtojas gali ir kerơti, taþiau jo kerơjimo VM-30.
Papildomai panaudojus 5 žiežirbas, apžavơtasis pereis Ƴ puikǐjƳ lygƳ. Šiuo atveju
apžavơtasis ne tik vykdys komandas, taþiau ir rodys iniciatyvą. Stengsis visuomet
apsaugoti Mn, gresiant pavojui puls jƳ ginti.
Šiuo keru galima bandyti apžavơti žvơris, nemirơlius ar žvơrtakius, taþiau tam
papildomai sunaudojamos 8 žiežirbos.
Jei Mn atakuoja apžavơtąjƳ (jei apžavơtasis supranta, kad tai ataka), Mn liepia jam
nusižudyti ar apžavơtoji bǌtybơ praranda sąmonĊ, tuomet yra vơl tikrinama VaR
(rungþiai panaudotos žiežirbos nebeskaiþiuojamos; žiežirbos gali bǌti panaudojamos iš
naujo). Jei Mn laimi šią rungtƳ, bǌtybơ vykdys net ir liepimą nusižudyti.
Apžavai trunka Ltelepatija T. PratĊsimui papildomai sunaudojama 5 žiežirbos.
Kontrolơ pranyksta jei apžavơjĊs Mn žǌsta, praranda sąmonĊ, užmiega ar pan.
Proto keitimas
[ Žiežirbos: 0 ]
| Mn; Ltelepatija*2 m | Ltelepatija T; Ltelepatija parǐ | žr. |
Mn iki Ltelepatija*2 m atstumu sơkmingai prisijungĊs prie protingos bǌtybơs gali bandyti
koreguoti ar panaikinti šios protą, ištrinti prisiminimus ir pan.
Tolimesnei sơkmingai korekcijai atlikti yra atliekama Mn ir atakuotojo VaR, kuri tikrinama
paþioje pradžioje tuojau pat po prisijungimo ir vơliau kas Ltelepatija T (jei Mn pratĊsinơja
kero veikimo laiką). Mn rungties priedas +Vap+Ltelepatija, o atakuotojo +Vap. Už
kiekvienas papildomai sunaudotas 5 žiežirbas Mn prie rungties gauna priedą +. Jei
atakuotasis taip pat yra Mn, jis gauna priedą +Ltelepatija bei gali naudoti žiežirbas rungties
priedui gauti.
Jei Mn pralaimi rungtƳ, tuomet keras automatiškai nutrǌksta.
Jei Mn laimi rungtƳ, jis gali atakuotajam ištrinti kai kuriuos prisiminimus, mintis, žinias,
Ƴgǌdžius. Sơkmingai ištrynus bǌtybơs protą, šis gali likti absoliutus idiotas.
Tam atlikti jis turi pakankamai ilgai bǌti prisijungĊs prie bǌtybơs proto:
Ištrinti visą atmintƳ (neatsirenkant informacijos): ½ val.
Panaikinti didesniąją išrenkamǐ prisiminimǐ dalƳ:  val.
Pakeisti dalƳ atminties kita informacija: 2 val.
Panaikinti vieną prisiminimą ar paros laikotarpio atmintƳ: 0 min.
Pakeisti vieną prisiminimą ar paros laikotarpio atmintƳ: 20 min.
Ʋdiegti konkretǐ Ƴsakymą, kurƳ turi Ƴvykdyti auka:  val. (Ƴsakymas išlieka Ltelepatija parǐ,
absoliuþios sơkmơs atveju – visam laikui).
Jei Mn stengiasi panaikinti tik kai kuriuos bǌtybơs sugebơjimus, tuomet jis tiesiog
papildomai panaudoja  žiežirbą kiekvienam Ƴgǌdžio sumažinimui -5 verte. Už
papildomas 5 žiežirbas tą vertĊ jis gali laikinai (Ltelepatija T laikotarpiui) pridơti prie savo
turimo Ƴgǌdžio ar taip susikurti naują.
Atitinkamai, išleisdamas po 5 žiežirbą už +5 vertĊ, Mn gali tobulinti tuos bǌtybơs
Ƴgǌdžius, kuriuos yra pats ƳvaldĊs.
Taip pat Mn gali bandyti nusiurbti ir bǌtybơs žiežirbas, už kiekvienas 5 žiežirbas
sunaudodamas savo vieną.
Visi šie pakeitimai galioja Ltelepatija parǐ, o vơliau atsistato Ƴ pirminĊ padơtƳ.
Jei Mn stengiasi bǌtybơs Ƴgǌdžiǐ vienokius ar kitokius pakeitimus padaryti visam laikui,
tuomet jis tam turi sunaudoti papildomai +50 žiežirbǐ už kiekvieną pakeitimą.
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Už papildomas 5 žiežirbas Mn atstumą iki veikiamos bǌtybơs Mn gali padidinti per
Ltelepatija*0 m.
Kero veikimo laikas yra Ltelepatija T. Jei šio laiko nepakanka, Mn gali laikotarpƳ pratĊsti už
papildomas 5 žiežirbas.
Proto analizơ
[ Žiežirbos: 0 ]
| Mn; Ltelepatija*2 m | 0-Ltelepatija T; visam | žr. |
Po sơkmingo Prisijungimo prie protingos bǌtybơs proto toliau Mn aptinka tas mintis ir
prisiminimus, kurie buvo koreguoti ar ištrinti.
Analizavimas trunka 0-Ltelepatija T. Jei šio laiko nepakanka, Mn gali laikotarpƳ pratĊsti už
5 žiežirbas.
Jei atliekant Proto analizĊ “tiriamasis” nenusiteikĊs tokiai procedǌrai, tuomet jis gali
priešinti ir turi bǌti tikrinama Mn ir “aukos” VaR. Mn rungties priedas +Vap+Ltelepatija, o
atakuotojo +Vap. Už kiekvieną papildomai sunaudotas 5 žiežirbas Mn prie rungties
gauna priedą +. Jei atakuotasis yra Mn, jo rungties priedas taip pat gali bǌti +Ltelepatija
bei jis taip pat gali naudoti žiežirbas.
Jei Mn pralaimi rungtƳ, tuomet Proto analizơ tiesiog yra nutraukiama ir nebegali toliau
bǌti tĊsiama. Mn Proto analizĊ turi bandyti atlikti iš naujo.
Pastaba: jei atakuotasis, kaip ir Prisijungimo atveju, nơra nepatyrĊs Psi galiose, tai Mn
veiksmǐ prasmơs jis gali ir nesuprasti.
Jei Mn laimi rungtƳ, tuomet keras toliau atliekamas normaliai.
Proto atstatymas
[ Žiežirbos: 0 ]
| Mn; Ltelepatija*2 m | Ltelepatija T; visam | bǌtybơ |
Su Proto analize nustatĊs, kas buvo pakeista, Mn po sơkmingo Prisijungimo prie
protingos bǌtybơs proto gali atstatyti padarytus pakeitimus. Tam jis turi sugaišti dvigubai
daugiau laiko nei “nusiurbơjo” buvo sugaišta atliekant pakeitimus.
Proto atstatymui kas kiekvieną T tikrinama “gydanþiojo” ir “nusiurbơjo” VaR. Mn rungties
priedas +Vap+Ltelepatija, o atakuotojo +Vap+Lmn. Už kiekvienas papildomai sunaudotas 5
žiežirbas Mn prie rungties gauna priedą +. Sơkminga VaR tos valandos darbą Ƴvykdo
sơkmingai ir atstato tam tikrą proto dalƳ.
Normaliai prisijungimas trunka Ltelepatija T. Šio laiko pratĊsimui sunaudojama po
papildomas 5 žiežirbas.

Savikontrolơ
Tai grupơ kerǐ, kuriǐ pagalba kerơtojas sau Ƴteigia kai kuriuos paprastam asmeniui
sunkiai pasiekiamus dalykus.
Greitasis skaitymas

[ Žiežirbos:  ]
| Mn; save | t; Lsavikontr T | save |
Mn gali greitai skaityti (00 psl./min.) žinoma kalba parašytą tekstą. Mn turi mokơti
skaityti.
Mažoji suprata

[ Žiežirbos:  ]
| Mn; save | t; Lsavikontr T | save |
Mn ima suprasti nežinoma garsine kalba pasakytǐ sakiniǐ paþią bendriausią prasmĊ "šalta", "pavojus", "esu alkanas" ir pan. Papildomai panaudojus  žiežirbą Mn supras
sakiniǐ dalis ar frazes – “man labai šalta”, “pavojus tǌno už tavĊs” ir pan. Papildomai
panaudojus 2 žiežirbas Mn supras visą ištartą sakinƳ.
Kvơpavimo sulaikymas
[ Žiežirbos: 2 ]
| Mn; save | t; +Lsavikontr T | save |
Pasisekus Mn gali prailginti kvơpavimo sulaikymą net Lsavikontr min ilgiau nei tai yra
Ƴprasta.
Lunatizmas
[ Žiežirbos: 3 ]
| Mn; save | t; Lsavikontr T | save |
Prieš Mn užsikerint jis turi apgalvoti, ką ji nori padaryti, tada užmiega ir Ƴgyja lunatiko
savybiǐ - einant ištempta virve, siauru karnizu, stogo atbraila ir pan. Mn VM+50, jƳ
atakuojant ginklu AM-20 (bet ginasi tik išsisukimu). Lunatizmas praeina po Lsavikontr T.
Lunatikas negali atakuoti. PatyrĊs žalą, jei nepavyksta jo VaB-PŽ, jis atsibunda, taþiau
patiria baudas (AM-30, VM-30) nuo apsvaigimo.
PanorơjĊs atsipeikơs tik pavykus VaB-30.
Aš geresnis

[ Žiežirbos: 3 ]
| Mn; save | t; Lsavikontr T | save |
Mn sau Ƴteigia, kad jis yra pajơgesnis. Mn pasirinktos prigimties priedas padidơja +5 už 3
žiežirbas.
Sotusis sapnas
[ Žiežirbos: 3 ]
| Mn; save | t; Lsavikontr T | save |
Save užkerơjĊs Mn užmiega ir sapnuoja, kad skaniai ir iki soties prisivalgo. Normaliai
išsimiegojĊs jis tiesiog prabunda sotus. Atsibunda jis sotus. Toks sapnas atstoja vienos
dienos davinƳ.
Tvermơ karšþiui
[ Žiežirbos: 4 ]
| Mn; save | t; Lsavikontr T | save |
Mn Ƴsiteigia, kad jis tampa atsparus karšþiui ir ugnies poveikiui (tvermơ magiškam
karšþiui ir magiškai ugniai +50, natǌrali ugnis iki 200 laipsniǐ neveikia). Poveikis trunka
Lsavikontr T.
Tvermơ šalþiui
[ Žiežirbos: 4 ]
| Mn; save | t; Lsavikontr T | save |
Mn Ƴsiteigia, kad jis tampa atsparus šalþio poveikiui (tvermơ šalþiui +50, natǌralus šaltis
iki -50 laipsniǐ neveikia). Keras trunka Lsavikontr T.

Ekstra gajumas

[ Žiežirbos: 5 ]
| Mn; save | t; Lsavikontr T | save |
Mn Ƴtaigos bǌdu fiktyviai padidina savo GT. Kautynơse GT gali kristi Ƴ minusinĊ pusĊ iki
pusơs maksimalaus GT vertơs. Pasibaigus kautynơms, jei Mn gajumas yra tapĊs
neigiamas, Mn krenta be sąmonơs ir pabus išmiegojĊs ryte.
Jei GT kris Ƴ neigiamą pusĊ daugiau nei pusơ maksimalaus GT - Mn tiesiog mirs. Gali
pabusti ir anksþiau, taþiau jo gajumas bus 5.
Kero poveikis trunka iki Lsavikontr T.
Nejautra

[ Žiežirbos: 6 ]
| Mn; save | t; Lsavikontr T | save |
UžsikerơjĊs Mn paprasto skausmo nejauþia išvis, o skausmo atakos daro tik treþdalƳ
žalos. Tokioje bǌsenoje kautynơse Mn nepatiria jokio šoko, apsvaigimo ar kitokio
svaigulio nuo bet kokios patirtos žalos, nejautrus kraujavimui. Mn tampa mažai jautrus
kai kuriǐ palietimu atakuojanþiǐ bǌtybiǐ - vampyro, šašuolio - atakoms.
Taip Mn laikinai tarsi Ƴgyja Atsparumo skausmui ypatybĊ.
Kero poveikis trunka iki Lsavikontr T.
Košmaras
[ Žiežirbos: 0 ]
| Mn; save | miegas; Lsavikontr parǐ | save |
Mentalistas prieš miegą užkeri save ir susapnuoja pabaisą. Miego metu jis turi kerais
Ƴveikti pabaisą. Tuomet atsibudĊs jis Ƴgaus kai kurias susapnuotos pabaisos savybes
(kurias - nustato ŽM). Savybơs išsilaiko Lsavikontr parǐ.
Letargo miegas
[ Žiežirbos: 20 ]
| Mn; save | miegas; iki metǐ | save |
Mentalistas ilgam užmiega - savaitei, mơnesiui, bet ne ilgiau kaip metams. Miegant jam
nereikia valgyti, kvơpuoti, jo kǌno neveikia šaltis iki -5º temperatǌros. Atsibunda
maždaug tuo metu, kaip numato prieš užmigdamas. Galima panaudoti kaip ir Ƴgimtą
miškavaikiǐ žadintuvą - kad atsibustǐ norimu laiku (bet ne anksþiau kaip po 6 val.).

Ekstra sensoriniai pojǌþiai (ESP)
Ši grupơ baziniǐ kerǐ neturi, taþiau ESP grupĊ pasirinkĊs Mn gauna tokƳ šios grupơs
kerǐ skaiþiǐ, koks yra jo Vap(!).
Nuodǐ paieška
[ Žiežirbos: 2 ]
| Mn; atstumas LESP m | t; kartas | objektas |
Mn žvilgsniu iki LESP m atstumu atpažƳsta sąmoningai užnuodytą maistą, ginklus ir kitus
daiktus.
Kur mano daiktas
[ Žiežirbos: 3 ]
| Mn; atstumas LESP km | t; kartas | objektas |
Mn sužino norimo daikto, esanþio iki LESP km atstumu (jei jƳ yra matĊs ar gerai
Ƴsivaizduoja) arba negyvos bǌtybơs dislokaciją - tikslǐ atstumą nuo Mn, aukštƳ nuo
žemơs ir pan.
Daikto istorija
[ Žiežirbos: 3 ]
| Mn/ LESP*0 m; laikomas | 0-LESP t; visam | objektas |
Mn per 0-LESP t sužino rankose laikomo daikto istoriją - kas padarơ, maždaug kada,
kas buvo jo savininkai, kam daiktas skirtas. Taip pat gali pajusti, kad daiktas yra
magiškas, blogos ar geros energijos, natǌralią ar nenatǌralią prigimtƳ.
Jei daiktą nelaiko rankose, bet jƳ mato iki LESP*0 m atstumu, tuomet Daikto istorijai
nustatyti sunaudoja papildomas 2 žiežirbas.
Vietovơs istorija
[ Žiežirbos: 4 ]
| Mn; vietovơ | 0-LESP t; visam | vietovơ |
Mn per 0-LESP t sužino sužino vietovơs istoriją iki LMn*20 metǐ.
Matyti kiaurai sienas
[ Žiežirbos: 5 ]
| Mn; LESP m | t; LESP T | siena |
SusikaupĊs Mn mato kiaurai sienas iki LESP m. Didindamas atstumą per papildomus LESP
m papildomai sunaudoja po 4 žiežirbas.
Girdơti kiaurai sienas
[ Žiežirbos: 5 ]
| Mn; LESP m | t; LESP T | siena |
SusikaupĊs Mn girdi kiaurai sienas iki LESP m. Didindamas atstumą per papildomus LESP
m papildomai sunaudoja po 4 žiežirbas.
Užuosti kiaurai sienas
[ Žiežirbos: 5 ]
| Mn; LESP m | t; LESP T | siena |
SusikaupĊs Mn mintimis užuodžia kvapus kiaurai sienas iki LESP m, nors šalia jo gali bǌti
ir daug pašaliniǐ kvapǐ. Didindamas atstumą per papildomus LESP m papildomai
sunaudoja po 4 žiežirbas.
Sapnǐ patarơjas
[ Žiežirbos: 0 ]
| Mn; miegas | t; kartas | save |
Norơdamas patarimo Mn prieš miegą užkeri save ir naktƳ susapnuoja sapną, iš kurio gali
mơginti nuspơti, kas jo laukia, ką reikơtǐ daryti, kad išsisukti iš keblios padơties. Reikia
normalios trukmơs miego.

Psichokinezơ
Tai yra Psi tipo kerai, kuriǐ pagalba kerơtojas gali per atstumą judinti daiktus, juos
kaitinti ar šaldyti. Visuomet kerơtojas turi matyti tokiais kerais veikiamą daiktą ar objektą.
Kerint šiais kerais reikalinga nuolatinơ kerơtojo koncentracija viso kero veikimo
laikotarpiu.
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Telekinezơ

[ Žiežirbos: 4 ]
| Mn; Lpsichokinezơ*5 m | t; Lpsichokinezơ t | objektas Lpsichokinezơ*5 kg |
Tai yra sugebơjimas minties galia per atstumą judinti daiktus. Tam Mn turi sơkmingai
atlikti psichokinetinƳ kerơjimo veiksmą.
Maksimalus atstumas, kuriuo Mn gali pakelti ir judinti norimą gyvą ar negyvą objektą,
yra iki Lpsichokinezơ*5 m. Norơdamas šƳ atstumą padidinti, Mn papildomai panaudoja po 2
žiežirbas už kiekvienus papildomus Lpsichokinezơ*5 m.
Pakelti ar judinti gali iki Lpsichokinezơ*5 kg masơs objektą. Judinant sunkesnƳ objektą
papildomai sunaudojamos 2 žiežirbos už kiekvienus Lpsichokinezơ*5 kg.
Sơkmingai atliktas psichokinetinio kerơjimo veiksmas reiškia, jog Mn norimą objektą
pakelia – tiesiog atplešia nuo paviršiaus, ant kurio jis buvo. Pakeltą daiktą Mn gali
išlaikyti iki Lpsichokinezơ t. Jei Mn objektą laiko tik pakơlĊs ir su juo neatlieka kitokiǐ
veiksmǐ, tuomet pasibaigus šiam laikui laikytas daiktas nukris arba Mn papildomai
panaudojĊs 2 žiežirbas šƳ laiką Mn gali prailginti per Lpsichokinezơ t.
Mn pakeltą daiktą gali “paleisti” ir anksþiau. Tam tiesiog turi pavykti VaB.
Jei Mn toliau pakeltą objektą nori kelti aukšþiau (iki Lpsichokinezơ*5 m aukšþio), su pakeltu
daiktu atlikti vieną ar kelis veiksmus, judinti Ƴmantria trajektorija, tuomet tam toliau vơl
tikrinama psichokinetinio veiksmo sơkmơ (tai bǌtǐ teisingo nusitaikymo veiksmas).
Jei Mn pakeltą daiktą nori lơtai (apie -2 m/s greiþiu) judinti ir jƳ pataikyti Ƴ norimą tašką
(pvz. pakeltą monetą Ƴmesti Ƴ stiklinĊ, pakeltą akmenƳ “nunešti” ir Ƴmesti Ƴ šulinƳ ir pan.),
tuomet atliekamo psichokinetinio kerơjimo veiksmo VM-0. Taip pat atliekamas daikto
kơlimas aukštyn, perkơlimas Ƴ kitą vietą ir pan.
Jei Mn pakeltą daiktą nori judinti, perkelti ar kelti aukštyn greiþiau (apie 3-0 m/s),
tuomet tokio veiksmo VM-30 (pvz. Ƴridenti kamuolƳ Ƴ duobĊ ar pan.).
Sơkmơ šiuo atveju reiškia, kad norimas veiksmas pavyko – moneta Ƴmesta Ƴ stiklinĊ,
akmuo Ƴ šulinƳ, daiktas perkeltas Ƴ kitą norimą tašką ir pan. Nesơkmơ šiuo atveju reiškia,
kad Mn “nešto” daikto norima kryptimi nesugebơjo pajudinti, jis buvo pamestas arba
tiesiog nukeltas ne Ƴ norimą tašką, o šalia jo ir pan.
Jei Mn pakeltą daiktą nori sviesti, tuomet atliekamo telekinetinio veiksmo bauda yra VM40. Mn gali papildomai panaudoti po 2 žiežirbas kiekvienam baudos sumažinimui 0
taškǐ verte. Tokiu sơkmingu veiksmu Mn daiktui suteikia tokƳ greitƳ, kuris prilygsta
svaidymo greiþiui (apie 20-30 m/s) ir tuomet bet koks sviestas daiktas gali sužaloti
taikinƳ. Nesơkmơ šiuo atveju reiškia, kad judinamam daiktui nebuvo suteiktas reikalingas
greitis arba jis tiesiog pamestas.
Pataikymo sơkmơ tikrinama atskiru metimu, kur svaidymo ataka lygi Mn Telekinezơs
Ƴgǌdžiui. Gintis nuo tokios atakos galima kaip nuo svaidymo atakos.
Bet kokio sviedžiamo objekto žala nustatoma pagal jo masĊ. Jei sviedžiamas yra
ginklas, tuomet pagal jo bazinĊ žalą. Kaip priedas prie Max ŽT naudojama ½
Telekinetinio Ƴgǌdžio vertơs (kaip JơP atitikmuo).
Jei Mn nori nedideliam daiktui, tokiam kaip strơlơ, aštrus akmuo, peilis ir pan., suteikti
didesnƳ pagreitƳ, kad daiktas judơtǐ lekianþios strơlơs greiþiu (apie 50-60 m/s), tuomet
atliekamo telekinetinio veiksmo bauda yra VM-60. Norint veiksmą atlikti be baudǐ Mn
gali papildomai panaudoti po 2 žiežirbas kiekvienam AM-0 panaikinimui. Tokio
telekinetinio “šaudymo” atstumas padidơja iki Lpsichokinezơ*0 m.
Norint padidinti greitƳ iki lekianþios kulkos greiþio (200 m/s ir daugiau) telekinetinio
veiksmo bauda yra VM-20.
Pataikymo sơkmơ tikrinama atskiru metimu, kai “šaudymo” ataka lygi Mn Telekinezơs
Ƴgǌdžiui. Gintis nuo tokios atakos galima kaip nuo šaudymo atakos (PG, Išs-20 arba
BlokSk-20). “Šaunamo” objekto žala nustatoma pagal bazinĊ panašaus ginklo žalą. Kaip
priedas prie Max ŽT naudojama ½ Telekinetinio Ƴgǌdžio vertơs.
Jei Mn telekinetiškai judinamu daiktu bando atlikti iš daug trumpǐ ir Ƴvairiǐ judesiǐ
susidedantƳ veiksmą (vardo užrašymas kreida ar kortǐ kaladơs maišymas), tuomet
atliekamo telekinetinio veiksmo bauda yra VM-20 ar daugiau.
Toks telekinetinio veiksmo variantas gali bǌti panaudojamas, jei telekinetiškai valdomu
ginklu bandoma atakuoti kokƳ nors objektą. Tuomet pirmiausia turi sơkmingai pavykti
telekinetinis ginklo valdymas (kaip telekinetinis kerơjimo veiksmas, VM-20). Toliau
tikrinama Mn ataka prieš objektą, kur ataka telekinetiškai valdomu ginklu lygi Mn
Telekinezơs Ƴgǌdžiui su bauda AM-20. Ginantis nuo tokiǐ atakǐ taip pat patiriama bauda
–20 (negalioja tik PG ir IŠS).
Jei Mn bando telepatiškai sulaikyti greitai judantƳ objektą, tokƳ kaip sviestas durklas ar
ietis, tuomet jo telepatinio veiksmo bauda yra VM-60. iššauta strơlơ, jei mn ją pastebi,
gali bǌti bandoma sulaikyti, bet tuomet VM-80. Kulkos ir kiti labai greitai lekiantys
objektai negali bǌti sulaikomi telepatiškai, nes jǐ tiesiog neƳmanoma pastebơti.
Jei Mn bando ne sulaikyti, o tiesiog “numušti” ar pakeisti tokiǐ judanþiǐ objektǐ judơjimo
trajektoriją, tuomet baudos yra 20-þia taškǐ mažesnơs.
Telekinetine jơga Mn gali bandyti “išrauti” ar nuplơšti kai kurios pritvirtintus objektus
(Ƴkaltą kuolą, vinƳ, dantƳ, ausƳ ar net žvơries uodegą). Tokiu atveju Mn atlieka telekinetinƳ
veiksmą su bauda. Bauda priklauso nuo to, kaip smarkiai objektas yra pritvirtintas (nuo
VM-40 iki 00). Tokiu bǌdu Mn taip pat gali ištraukti makštyse esantƳ ginklą ir pan.
Bauda šiuo atveju yra VM-40. Bandant išplơšti kito asmens rankose turimą daiktą, yra
atliekama rungtis. Atakuojamojo asmens rungties priedas yra Jơp, Mn - Lpsichokinezơ.
Taip atakuojant bǌtybĊ bauda yra ne mažesnơ kaip 80. Patiriama Max (Lpsichokinezơ*5)ŽT.
Už papildomas 2 žiežirbas Max žala gali bǌti padidinama per 0ŽT.
Jei tą patƳ daiktą bando pajudinti du mentalistai, tuomet yra atliekama jǐ VaR. Kaip
priedas kiekvienam jǐ naudojamas Lpsichokinezơ. Laimơjus rungtƳ daugiau kaip 5, daiktas,
kuris yra telekinetiškai laikomas kito Mn, tiesiog "išplơšiamas" iš jo. Jei pralaimơjusysis

vơl bando kontroliuoti tą patƳ daiktą, tuomet pastarojo kerơjimas turi bǌti atliekamas iš
naujo.
Pirokinezơ
[ Žiežirbos: 4 ]
| Lpsichokinezơ m; tǌris Lpsichokinezơ*50 cm3/ temperatǌra
Lpsichokinezơ*50q | t; Lpsichokinezơ*5 t/ aušimas | daiktas |
Mn iki Lpsichokinezơ m atstumu per t pakelia iki Lpsichokinezơ*50 cm3 tǌrio objekto temperatǌrą
iki Lpsichokinezơ*50q. Už kiekvienus papildomus Lpsichokinezơ*50q šiam tǌriui sunaudojamos
papildomos 2 žiežirbos. Mažinti temperatǌros šis keras neleidžia.
Jei kaitinamas didesnis objektas, tuomet jo temperatǌra didơs tiek kartǐ lơþiau, kiek
kartǐ didesnis yra kaitinamas objektas. Jei norima, kad kaitinamas objektas kaistǐ
normaliu greiþiu, tuomet už papildomas 2 žiežirbas kaitinamas tǌris gali bǌti padidintas
per Lpsichokinezơ*50 cm3.
Kerơdamas kerơtojas visą laiką turi bǌti nuolatinơje koncentracijoje.
Jei kaitinamas objekto temperatǌra pasiekia ar viršija kritinĊ užsiliepsnojimo
temperatǌrą, tuomet jis tuojau pat užsidega.
Bandant pakelti gyvos bǌtybơs kǌno temperatǌrą, pirmiausia reikia nugalơti šios bǌtybơs
Psi tvermĊ (pirokinetinơ ataka prieš Psi tvermĊ). Bǌtybơs atsparumas karšþiui šiuo
atveju sumuojasi su Psi tverme.
Taþiau atakuojant gyvą bǌtybĊ (taip pat ir kitokius objektus) negalima atskirai kaitinti tik
vienos jos dalies – pvz. bǌtybơs piršto ar akies – šiuo atveju bus kaitinama ir didinama
visos bǌtybơs temperatǌra.
Atskirai šiuo keru galima kaitinti bei taip uždegti tik bǌtybơs plaukus, jos drabužius,
turimus daiktus ir pan.
Kai kurios svarbios temperatǌros: humanoidas praranda sąmonĊ ~50q; popierius
užsiliepsnoja ~230q; medis užsiliepsnoja, mơsa iškepa ~300q.
Kriokinezơ
[ Žiežirbos: 4 ]
| Lpsichokinezơ m; tǌris Lpsichokinezơ*50 cm3/ temperatǌra
Lpsichokinezơ*50q | t; Lpsichokinezơ*5 t/ aušimas | daiktas |
Tai Pirokinezei analogiškas keras, tik šiuo atveju objekto temperatǌra yra mažinama.
Atakuojant bǌtybĊ ši gali patirti Max(Lpsichokinezơ*0) ŽT/t.
Levitacija
[ Žiežirbos: 6 ]
| Mn; aukštyn/ žemyn | t; Lpsichokinezơ T | save |
Mn gali kilti vertikaliai aukštyn ar leistis žemyn. Horizontaliai judơti galơs pasistumdamas
ar puþiant vơjui. Vertikalus greitis iki Lpsichokinezơ*2 m/s. Gali pakelti krovinƳ, kurio masơ
mažesnơ už jo paties masĊ. Už papildomą masĊ, lygią Mn masei, jis sunaudoja
papildomas 3 žiežirbas. Už papildomas 3 žiežirbas judơjimo greitƳ gali padidinti per
Lpsichokinezơ*2 m/s.
Levituojanþio Mn pirmą t svaidymo yra normali, taþiau kitą t AM-20, treþią t AM-40, nes
tuomet yra prarandamas stabilumas. Todơl kas antrą t galima stabilizuoti bǌseną ir
veiksmams negauti baudǐ.
Levitacija trunka Lpsichokinezơ T. Trukmơ gali bǌti pratĊsiama, tam papildomai sunaudojant
2 žiežirbas.
Papildomai panaudojus 2 žiežirbas Levitacija virsta Skrydžiu.
Skrydis
[ Žiežirbos: 8 ]
| Mn; - | t; Lpsichokinezơ T | save |
Mn gali skristi bet kuria kryptimi, kai yra susikaupĊs. Greitis – iki Lpsichokinezơ*2 m/s.
Papildomai panaudojus 3 žiežirbas judơjimo greitƳ gali padidinti per Lpsichokinezơ*2 m/s.
Skrisdamas paneša kitą bǌtybĊ ir/ar krovinƳ, kuriǐ masơ ne didesnơ už jo paties kǌno
masĊ. Už papildomą masĊ, lygią Mn masei, jis sunaudoja papildomas 3 žiežirbas.
PanorĊs gali kyboti ore, kas nereikalauja jokio susikaupimo. Kybant ar lơtai skrendant
(iki 2 m/s) galima kerơti.
Skrydžio trukmơ Lpsichokinezơ T. Trukmơ gali bǌti pratĊsiama, tam papildomai sunaudojant
3 žiežirbas.
Kitą bǌtybĊ skraidinti gali tik pasinaudodamas Telekinezơs keru.

MUZIKINơ MAGIJA
Tai yra kombinuotos magijos rǌšis, savita tuo, kad kerơjimas yra atliekamas muzikos
pagalba bei joje suderinama Ƴvairiǐ sriþiǐ magija. Šios srities specialistai kerơtojai yra
bardai. Savo melodijomis ir dainomis sugeba paveikti ne tik gyvas bǌtybes, bet ir
gamtos reiškinius, elementus ar net dvasias.
Kerơjimas muzikiniais kerais
Muzikiniǐ kerǐ panaudojimas tiesiogiai priklauso nuo bardo mokơjimo groti vienu ar kitu
muzikiniu instrumentu bei jo sugebơjimo dainuoti.
Tam, kad bardas tai galơtǐ atlikti jis turi prieš save turơti magiškos melodijos natas,
magiškos dainos tekstą arba visa tai mokơti atmintinai.
Bardǐ muzikiniai kerai bǌna dviejǐ tipǐ: magiškosios melodijos ir magiškosios dainos.
Magiškoji melodija – tai yra melodija, kurią bardas atlieka pasinaudodamas vienu ar kitu
instrumentu. Kiekviena magiškoji melodija yra unikali ir savita. Kiekviena atskira
magiškoji melodija yra atskiras keras. Dažnai magiškąją melodiją palydi bardo
magiškosios dainos ar tiesiog paprastos dainos žodžiai. Šiuo atveju bardo kerơjimas yra
efektyvesnis – tikrinant tvermes jis turi priedą +0.
Magiškoji daina – tai yra daina, kurią bardas dainuoja bei tokiu bǌdu keri. Kiekviena
magiškoji daina yra unikali ir savita. Kiekviena atskira magiškoji daina yra atskiras keras.
Dažnai tokią dainą bardas palydi magiškąją melodija. Šiuo atveju bardo kerơjimas yra
efektyvesnis – tikrinant tvermes jis turi priedą +0.
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Taigi kerơtojas, šiuo atveju bardas, norơdamas kerơti, tiesiog pradeda groti magiškąją
melodiją ar dainuoti atitinkamą magiškąją dainą.
Tam turi sơkmingai pavykti grojimo instrumentu (atliekant magiškąją melodiją) arba
dainavimo (atliekant magiškąją dainą) veiksmas.
Taþiau, priešingai paprastam grojimui ar dainavimui, veiksmo sơkmơ yra tikrinama kaip
bet kokio kitokio kerơjimo sơkmơ. Kaip priedai šiuo atveju yra naudojami magiškǐjǐ
melodijǐ arba magiškǐjǐ dainǐ Ƴgǌdžiai ir MeP.
Jei melodiją lydi dainos žodžiai (paprastos ar magiškos) arba dainą – melodija (paprasta
ar magiška), tam pakartotinai yra tikrinama pritarianþio veiksmo sơkmơ. Pastarasis
veiksmas turi priedą +20.
Bet kokio tokio veiksmo nesơkmơ reiškia, kad bardas praranda žiežirbas, o melodija ar
daina, kurią jis atliko yra tik paprastas muzikinis kǌrinys, neturintis jokio magiškos efekto
(na, nebent nuo to gali bǌti tik linksmiau ar liǌdniau – bet tai tik tiek).
Muzikiniǐ kerǐ poveikis
Jei bardo atliekama melodija ar daina yra skirta paveikti gyvai bǌtybei, tuomet yra
tikrinama ar bǌtybơ atsispirs magiškos melodijos poveikiui. Tam yra tikrinama bardo
magiškos melodijos ar magiškos dainos ataka prieš bǌtybơs tvermĊ. Kokia tai bus
tvermơ, priklauso nuo magiškos melodijos ar dainos veikimo tipo. Jis nurodomas prie
kiekvieno muzikinio kero aprašymo. Kaip priedą bardas naudoja savo MeP.
Jei kerơtojas nugalơjo bǌtybơs tvermĊ, tuomet ji gali patirti maksimaliai didžiausią kerǐ
poveikƳ (kokƳ tiksliai – toliau nustatoma d00 metimu pagal kero aprašymą).
Jei bǌtybĊ apsaugo tvermơ, tuomet bǌtybơ kerǐ poveikio arba nepatiria, arba
maksimaliai gali patirti tik dalinƳ kerǐ poveikƳ, priklausomai nuo to kaip yra nurodoma
konkretaus kero aprašyme.
Jei atliekamai magiškajai melodijai sơkmingai pavyko pritarti dainos žodžiais ar
magiškajai dainai – atitinkama melodija, tuomet tvermiǐ tikrinimui bardas gauna priedą
+20.
Muzikiniǐ kerǐ poveikio trukmơ
Muzikinis keras trunka tol, kol kerơtojas groja ar dainuoja. Efektyvus poveikis tokƳ laiką,
koks nurodomas prie muzikinio kero aprašymo. Pasibaigus šiam laikui kerơtojas vơl turi
papildomai sunaudoti kerui reikalingą žiežirbǐ skaiþiǐ kero veikimo pratĊsimui.
Jei muzikinis keras neveikia gyvos bǌtybơs, tuomet užtenka tik papildomǐ žiežirbǐ
panaudojimo. Jei muzikiniu keru buvo veikiama gyva bǌtybơ, tai tam vơl pakartotinai yra
tikrinamos tvermơs. Tai grindžiama tuo, kad klausytojas tiesiog “atbuko” nuo melodijos
ar dainos ir jos poveikis turi bǌti patikrinamas iš naujo. Taþiau pakartotiniam tvermơs
tikrinimui bardas šiuo atveju turi priedą +20.
Taip pat muzikiniǐ kerǐ poveikis veikia tol, kol juos kažkas girdi. Atitinkamai nustojus
groti, užkimšus ausis, jei po to melodija ar daina nơra labai stipri ir toliau nơra girdima, ar
panašiai pašalinus garso šaltinƳ, kerǐ poveikis prapuola tuojau pat. Taþiau šiuo atveju
ŽM turi Ƴvertinti, kokiu garsumu muzikiniai kerai yra atliekami, kokie galimi išliekamieji
reiškiniai ir pan.

Muzikiniai kerai
Rezonansas (Fi)
[ Žiežirbos: 2 ]
| Br; girdimumo zona | t; LBr min | objektas |
Br grodamas instrumentu išgauna rezonuojanþią melodiją. Dǌžta lempos, stiklai, buteliai
ir pan. Dažniausiai melodijai sugroti naudojamas smuikas ar tiesiog dainuojama.
Lietaus debesis (Fi)
[ Žiežirbos: 5 ]
| Br; zona LBr*0 m2 | 0-LBr t; LBr min | krituliai |
Br iškvieþia ar norimoje vietoje, esanþioje iki LBr*50 m atstumu nuo savĊs sukuria
debesƳ, iš kurio LBr*0 m2 plote pradeda lyti.
Papildomai panaudojus 4 žiežirbas ir atitinkamai suintensyvinus melodiją, pakyla iki LBr
m/s stiprumo vơjas. Papildomai naudojant 2 žiežirbas vơjo intensyvumas gali bǌti
didinamas per LBr m/s.
Krituliai kris LBr T. Papildomai panaudojus 3 žiežirbas kerǐ trukmơ gali bǌti pratĊsiama.
Kilk aukštyn (Fi)
[ Žiežirbos: 6 ]
| Br; aukštyn/ žemyn | 0-LBr t; LBr min | objektas |
Grodamas bardas gali pakelti iki LBr kg masơs objektą, esantƳ iki LBr m atstumu nuo jo,
kuris juda aukštyn arba žemyn.
Vertikalus judơjimo greitis iki LBr *2 m/s.
Ugniagesiǐ maršas (Fi)
[ Žiežirbos: 4 ]
| LBr*5 m; LBr m3 | 0-LBr t; gesinimas | ugnis |
Br grojant jis LBr*5 m atstumu gesina natǌralią ugnƳ. 5 žiežirbos užgesina iki LBr m3
ugnies kiekƳ. Dažniausiai melodija atliekama bǌgnu ar trimitu.
Smơlis (Fi)
[ Žiežirbos: 4 ]
| Br; tǌris LBr*½ m3 | 0-LBr t; visam | uoliena |
Br grojant iki LBr*½ m3 tǌrio uolienos ar akmens kiekis pradeda virsti smơliu.
Žiedas (Bi)
[ Žiežirbos:  ]
| Br; girdimumo zona | 0-LBr t; visam | žiedas/ pumpuras |
Melodija priverþia išsiskleisti augalo žiedą. Jei yra tik pumpurai, tuomet papildomai
panaudojus 2 žiežirbas bei kerơjimo trukmĊ prailginus dvigubai augalas pradeda krauti
žiedą, kuris išsiskleidžia.
Žadinimas (Bi)
[ Žiežirbos:  ]

| Br; girdimumo zona | 0-LBr t;  kartas | bǌtybơ |

Grodamas Br pažadina mieganþią bǌtybĊ, nepriklausomai nuo to, kokiu miegu ji miega.
Sơkmingam prikơlimui turi nugalơti bǌtybơs Bi tvermĊ. Gajumo ir žiežirbǐ žadinamai
bǌtybei neatstato.
Ricina (Bi)
[ Žiežirbos: 3 ]
| Br; girdimumo zona | 0-LBr t;  kartas | bǌtybơs |
Bardas išgauna gergždžianþią melodiją, kuri veikia visus esanþius zonoje. Paveiktǐjǐ
AVM- 20, nes ši melodija sukelia viduriǐ atpalaidavimą. Viduriavimą pavyks sulaikyti jei
pavyks SvB ir VaB su bauda - 30. Taþiau dơl to AVM bauda nepanaikinama.
Dažniausiai atliekama su smuiku ar gitara.
Prakaitas (Bi)
[ Žiežirbos: 3 ]
| Br; girdimumo zona | 0-LBr t; LBr min | bǌtybơs |
UžkerơtąjƳ išmuša karštis arba šaltis. Jei nepavyks VaB ir SvB – pastarasis suserga
(persišaldo ar pan.). AVM-20.
Berserkystơ (Bi)
[ Žiežirbos: 5 ]
| Br; girdimumo zona | 0-LBr t; LBr min | bǌtybơ |
Grodamas Br blokuoja muziką girdinþios bǌtybơs valią bei ji LBr min laikotarpiui tampa
berserku. Toks berserkas atakuoja pašơlusia ataka kiekvieną kt LBr min laikotarpye arba
tol, kol žǌva visi priešininkai ar jis pats. Berserko gynyba yra Išsisukimas+SvP. YŽ
patyrĊs gali atakuoti ir draugus. PasiutĊs berserkas nenaudoja kerǐ, o viską sunaikinti
bando tik fizine jơga.
Šokis (Psi)
[ Žiežirbos: 2 ]
| Br; girdimumo zona | 0-LBr t; LBr min | bǌtybơs |
Nepadơjus tvermei girdintieji ima nevalingai šokti. Visǐ su vikrumu susijusiǐ veiksmǐ
AVM-50. Dažniausiai atliekamas fleita, smuiku, gitara, trimitu, arfa, bǌgnu. [Psi ]
Lopšinơ (Psi)
[ Žiežirbos: 2 ]
| Br; girdimumo zona | 0-LBr t; LBr min | bǌtybơs |
Tai miego ataka prieš protingas bǌtybes.
Ašaros (Psi)
[ Žiežirbos: 2 ]
| Br; girdimumo zona | 0-LBr t; LBr min | bǌtybơs |
Tai ne kautyniǐ keras. Paveiktieji, nepadơjus jǐ tvermei, susigraudina, juos užplǌsta
nostalgiški prisiminimai, gal net seniai pamiršti Ƴvykiai. Suima noras kam nors
išsipasakoti. Pasibaigus kerǐ poveikiui, užkerơtasis neprisimena, kad buvo užkerơtas ir
kas tuo metu vyko.
Derybǐ muzika (Psi)
[ Žiežirbos: 2 ]
| Br; girdimumo zona | 0-LBr t; LBr min | bǌtybơs |
Priedas grupơs nariui prie derybǐ +5.
Kovos maršas (Psi)
[ Žiežirbos: 4 ]
| Br; girdimumo zona | 0-LBr t; LBr min | bǌtybơs |
Naudojamas bǌriui paskatinti. Girdinþiǐjǐ, kuriems yra suprantamas ar specialiai
paskirtas maršas, AM+20. Dažniausiai atliekamas trimitu ar bǌgnu.
Blokuojanti melodija (Psi)
[ Žiežirbos: 5 ]
| Br; girdimumo zona | 0-LBr t; LBr min | bǌtybơs |
Blokuoja kito bardo magišką melodiją ar dainą. Tam reikia tokio pat instrumento, kokiu
groja priešininkas. Jeigu jis dainuoja, blokuoti ją galima smuiku, gitara ar lǌpine
armonikơle. Užblokuoti pavyks laimơjus bardǐ Ƴgǌdžiǐ rungtƳ su priedu LBr.
Bardo magnetas (Psi)
[ Žiežirbos: 8 ]
| Br; girdimumo zona | 0-LBr t; LBr min | bǌtybơs |
Zonoje esanþios protingos ne magiškos bǌtybơs transo bǌsenoje eina bardo link. Kerǐ
poveikis tĊsis, iki pavyks SvB-(LBr*0) ir VaB-(LBr*0). Bandymai tikrinami iš pradžiǐ ir
vơliau kas LBr t. Panaudojus prieš apkerơtąjƳ prievartą, kerai prieš jƳ išsisklaido, jei
pavyks jo VaB+20.
Religinơ melodija (Psi)
[ Žiežirbos: 0 ]
| Br; girdimumo zona | 0-LBr t; LBr min | bǌtybơs |
Apkerơtuosius apima religinis Ƴkvơpimas, jie ima melstis. Grojantysis jiems - dvasinis
vadovas. Reikia tokio instrumento, kuris bǌtǐ tautinis tuose kraštuose.
Armijos maršas (Psi)
[ Žiežirbos: 0 ]
| Br; girdimumo zona | 0-LBr t; LBr min | bǌtybơs |
Naudojamas kariuomenei paskatinti. Tam reikia ne mažiau kaip trijǐ susigrojusiǐ bardǐ.
Vieno bardo kerai paveikia iki d00 bǌtybiǐ. Kariuomenơs AM+20. Dažniausiai
atliekamas trimitu ar bǌgnu.
Graužikǐ siaubas (Psi)
[ Žiežirbos: 3 ]
| Br; girdimumo zona | 0-LBr t; LBr min | laukas |
Pasigirdus melodijai, iš lauko pasitraukia graužikai ar mažesni žinduoliai bei ropliai.
Metamas d00 nuvarytǐ gyvǌnǐ skaiþiui nustatyti. Dažniausiai grojama tik muzika.
Dažniausi instrumentai lǌpinơ armonikơlơ, fleita, dǌdmaišis.
Gyvǌnǐ ramdymas (Psi)
[ Žiežirbos: 3 ]
| Br; girdimumo zona | 0-LBr t; LBr min | gyvǌnai |
Melodija ramina neprotingus ar pusiau protingus gyvǌnus, slopina jǐ agresyvumą.
Rujos melodija (Psi)
[ Žiežirbos: 3 ]
| Br; girdimumo zona | 0-LBr t; LBr min | gyvǌnai |
Vienos rǌšies neprotingi ir pusiau protingi gyvǌnai ima poruotis. Kiekvienai gyvǌnǐ rǌšiai
yra specifinơ melodija. Bestuburiǐ neveikia.
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GYVǌNǐ MAGIJA
Tai kombinuotosios magijos tipas, kuris susijĊs su Ƴvairiǐ žvơriǐ, paukšþiǐ ir kitǐ gyvǌnu
kontrole. Šios magijos kerais kerơtojas, panaudodamas Psi magijos telepatines
komandas bei su Bi magija susijusius aktyvinimo elementus, valdo ir kontroliuoja
gyvǌnus, jǐ elgesƳ ir veiksmus. Šios kerǐ grupơs kerus išmano tik žvơrininkai.

Animamantija
Tai su gyvǌnǐ paieška, jǐ identifikavimu, laikina gyvǌnǐ kontrole ir valdymu susijĊ kerai.
Gyvǌnǐ paieška

[ Žiežirbos:  ]
| Lanim*00 m; gyvǌnas | t; kartas | gyvǌnas |
Žv iki Lanim*00 m atstumu nustato tikslią kryptƳ, atstumą ar gylƳ iki artimiausio norimos
rǌšies gyvǌno. Bet kurie Žv žinomi gyvǌnǐ egzemplioriai gali bǌti neƳtraukiami Ƴ paiešką,
jei kerơtojas prieš kerơdamas juos specialiai nurodo. Taip pat Žv (priklausomai nuo
kerơjimo sơkmơs) sužino esamǐ gyvǌnǐ skaiþiǐ. Didindamas tikrinamo ploto dydƳ
papildomai sunaudoja po  žiežirbą už kiekvienus Lanim*00 metrus.
Gyvǌnǐ identifikavimas

[ Žiežirbos:  ]
| matomumas; gyvǌnas | t; kartas | gyvǌnas |
Žv pilnai identifikuoja matomą gyvǌną, sužino apie jo ypatybes, biologiją ir visas jo
sandaros savybes. Jei Žv gyvǌno nemato, bet žino, kad jis ten yra, tuomet jo kerơjimo
VM- 40 arba reikia sunaudoti papildomas 2 žiežirbas. Jei Žv bando nustatyti matomo
gyvǌno nuotaikas ir galimą elgesƳ, tuomet tam jis papildomai sunaudoja 2 žiežirbas.
Kiekvienai gyvǌnǐ rǌšiai keras kartojamas iš naujo.
Laikinasis gyvǌnǐ jaukinimas

[ Žiežirbos: 3 ]
| Lanim*0 m; gyvǌnas | t; Lanim T | gyvǌnas |
Žv Lanim T laikotarpiui prijaukina iki Lanim*0 m atstumu esantƳ matomą gyvǌną. Jei
kerơjimo metu Žv lieþia gyvǌną, tuomet kerơjimo VM+0.
Sơkmingai sukerơjus agresyvus gyvǌnas bus ramus, nepuls, leisis glostomas, vizgins
uodegą ir pan. Galbǌt šokinơs iš džiaugsmo, pats glaustysis, taþiau jokiǐ sudơtingǐ Žv
nurodymǐ neatliks.
Keras trunka Lanim T. Vơliau gyvǌnas elgsis pagal savo prigimtƳ. Už papildomą  žiežirbą
kero trukmơ gali bǌti prailginama.
Kiekvienai gyvǌnǐ rǌšiai keras kartojamas iš naujo.
Gyvǌnǐ iškvietimas
[ Žiežirbos: 4 ]
| Lanim km; gyvǌnas | t; Lanim T | gyvǌnas |
Žv iškvieþia vieną iki Lanim km atstumu esantƳ norimos rǌšies gyvǌną. Tam jis papildomai
turi nugalơti iškvieþiamo gyvǌno Bi tvermĊ. Už kiekvieną papildomai panaudotą žiežirbą
Žv gauna priedą +0 nugalint gyvǌno Bi tvermĊ. Bi tvermĊ Ƴveikus gyvǌnas jam
Ƴmanomai greiþiausiu bǌdu juda prie jƳ iškvietusio Žv. Taip pat Žv sužino, kaip toli yra
gyvǌnas, kiek laiko jam užtruks atkeliauti ir pan.
Toks iškviestas gyvǌnas atkeliaus prie Žv, jo reakcija Žv atžvilgiu bus su +Lanim priedu.
Taþiau aktyviǐ veiksmǐ gyvǌnas nesiims tol, kol jam to nenurodys Žv, panaudodamas
atitinkamą Gyvǌnǐ kontrolơs kerą.
Keras trunka Lanim T. Šiuo metu gyvǌnas gali bǌti pavaldus Žv. Veikimui pasibaigus
gyvǌnas elgsis pagal savo prigimtƳ.
Gyvǌnǐ kontrolơ
[ Žiežirbos: 5 ]
| Lanim*00 m; gyvǌnas | t; Lanim T | gyvǌnas |
Kerơtojui leidžia kontroliuoti vieno iškviesto ar atsitiktinai pastebơto gyvǌno, esanþio iki
Lanim*00 atstumu, veiksmus. Jei gyvǌnai labai smulkǌs (nedideli vabzdžiai, moliuskai ar
pan.), tuomet vienu kerơjimu Žv gali kontroliuoti iki Lanim*50 egzemplioriǐ veiksmus.
Keras trunka iki Lanim T. vơliau už papildomas 2 žiežirbas kero veikimo laikas gali bǌti
prailginamas.
Atitinkamai egzistuoja Vabzdžiǐ kontrolơ, Moliuskǐ kontrolơ, Žuvǐ kontrolơ, Ropliǐ
kontrolơ, Paukšþiǐ kontrolơ, Žinduoliǐ kontrolơ.
Ʋvairiǐ magiškǐ pabaisǐ kontrolei dažniausiai naudojami yra atskiri bǌtent joms skirti
kontrolơs kerai. Kartais galima bandyti naudoti ir bendrus tos gyvǌnǐ grupơs, kuriai
priklauso konkreti pabaisa, kerus, taþiau dažniausiai tai komplikuotas dalykas ir kerint
yra patiriamos baudos (nuo –40 iki –80).

Jaukintiniǐ magija
Tai su nuolatine gyvǌnǐ kontrole, jǐ valdymu bei tobulinimu susijĊ kerai. Bendru atveju
tai sugebơjimas auginti bei formuoti jaukintinius.
Jaukintinis – tai gyvǌnas, kuriam žvơrininkas suformavo protą, intuiciją ir valią,
patobulino jǐ turơtus Ƴgǌdžius bei padarơ jƳ asmenybe. Todơl jaukintiniai - protingos
bǌtybơs, glaudžiai susietos su kǌrơju, kurƳ taip ir vadina.
Žvơrininko išauginti jaukintiniai nesistengia nutolti pernelyg toli nuo šeimininko, laikosi
taip vadinamoje jaukintinio zonoje – teritorijoje, kurioje bǌdami jauþia telepatines kǌrơjo
komandas. Iš zonos išeina tik tuomet, jei kǌrơjas juos paleidžia ar pats žǌva. Aplinkybiǐ
priversti išeiti iš zonos, pamiršta visas užduotis, taþiau stengiasi grƳžti atgal Ƴ zoną ir
Ƴgauti ryšƳ su kǌrơju.
Kariai - gyvǌnai, kurie kaunasi už žvơrininką nagais, ragais, dantimis, geluonimis ir pan.
Jei gyvǌnas turơjo Ƴgimtǐ kerǐ, tuomet jaukinimo ir virtimo kariu metu juos praranda.
Žvơrininkas juos naudoja kaip karius ar medžiotojus. Jaukintinio zona – Lžv km (Lžv šiuo
atveju žvơrininko jaukintiniǐ magijos lygis).
Žvalgai - už žvơrininką jie nesikauna, o dažniausiai renka jam informaciją. Veikimo zona
Lžv*0 km. Taip pat žvơrininkas gali telepatiškai jǐ juslơmis jausti aplinką. Tokio poveikio
zona Lžv km.

Kerơtojai – gyvǌnai, kuriems suteikta galimybơ kerơti. Tam žvơrininkas jiems suteikia
kalbos galią, priekinơms galǌnơms judrumą, kad šie galơtǐ kerơti. Taip pat žvơrininkas iš
vieno pasirinkto jaukintinio kerơtojo gali paimti dalƳ žiežirbǐ. Veikimo zona - Lžv km.
Darbininkai - gyvǌnai, kurie dirba žvơrininkui. Jie kerta medžius (pvz.: bebrai), kasa
žemĊ (pvz.: kurmiai), perneša krovinius (pvz.: arkliai, jauþiai). Veikimo zona - Lžv km.
Bardai - tai gyvǌnai, kuriems suteikta kalba, turi padidintą meniškumą, skambǐ balsą,
moka Ƴvairiǐ giesmiǐ. Dažniausiai tai bǌna paukšþiai. Veikimo zona - Lžv km.
Jaukintiniǐ skaiþius
Pradedanþio žvơrininko jaukintiniǐ skaiþius nustatomas pagal Jaukintiniǐ magijos
Ƴgǌdžio lygƳ – jis gali turơti tiek jaukintiniǐ, koks jo Ƴgǌdžio lygis. Vơliau, keldamas šƳ
ƳgǌdƳ, jis gali Ƴsigyti vis daugiau jaukintiniǐ. Jei žvơrininkas jau turi ribinƳ, pagal savo
animamantijos Ƴgǌdžio lygƳ, jaukintiniǐ skaiþiǐ, tuomet, norơdamas naujo kitokio
jaukintinio, kažkurƳ senąjƳ jis turi paleisti.
Reikalavimai kandidatui Ƴ jaukintinius
Jaukintiniu negali tapti protingas (koboldas, gomolis, piksis ir pan.) ar pusiau protingas
(šimpanzơ, gorila.ir pan.) gyvǌnas. Taip pat jaukinamas gyvǌnas neturi bǌti suaugĊs. Jei
jaukintiniu verþiamas suaugĊs gyvǌnas, jis jau turi bǌti kieno nors prijaukintas.
Jaukintinio kǌrimas
Jaukintiniui žvơrininkas suteikia dalƳ savo Pr, In ir Va prigimþiǐ. Tam panaudojama
ritualinơ gyvǌnǐ aukštinimo magija.
Jaukintiniui, prieš atliekant aukštinimo ritualą, žvơrininkas gali padidinti turimą gajumą.
Tam jis naudoja kerą Neprotingǐjǐ gajumo aukštinimas. Kerơjimas šiuo atveju
atliekamas kaip ir kitǐ kerơtojǐ kerơjimo atveju. Maksimaliai žvơrininkas jaukintiniui gali
perduoti maksimaliai 90% savo gajumo. Tam metamas d00 ir pagal nustatoma, kiek
GT padidơjo jaukintinio gajumas. Šie GT yra atimami iš maksimalaus žvơrininko gajumo
(žvơrininkui šiuo atveju tai skaiþiuojama kaip patirta žala). Maksimalus žvơrininko
gajumas po kiek laiko atsistato po GT per parą. Išmetus 99- 00 žvơrininkas jaukintiniui
suteikia maksimalią savo gajumo vertĊ, taþiau pats praranda tik pusĊ šios vertơs. 0- 05
visada yra fiasko.
Pirmą aukštinimo ritualo dieną jaukintiniui formuojama valia. Tam žvơrininkas naudoja
kerus Valios srautas. Kerơdamas jis pasako, kiek valios taškǐ (0,5,20 ir t.t.) jis nori
suteikti jaukintiniui. Metamas d00 ir nustatoma kiek valios taškǐ buvo perteikta. Ši vertơ
yra pridedama prie jaukintinio valios ir atimama iš žvơrininko atitinkamos vertơs.
Žvơrininkui prarasti valios vertơs taškai atsistato po  tašką per parą. Išmetus 99- 00
jaukintinio prigimtis tampa lygi žvơrininko prigimþiai, o jis pats praranda tik pusĊ
atiduodamos prigimties vertơs.
Antrą aukštinimo dieną naudojamas kerais Proto srautas ir tokia pat tvarka formuojamas
jaukintinio protas.
Treþią aukštinimo dieną kerais Intuicijos srautas formuojama jaukintinio intuicija.
Jei po ritualo jaukintinio intuicija tampa didesnơ nei 20, tuomet jaukintinis paklǌsta
žvơrininko mintinơms (telepatinơms) komandoms. Jei intuicija ar protas lieka mažesni
nei 5, tuomet jaukintinis nepaklǌsta net aiškiai ištartoms komandoms, išskyrus tas,
kurias suprasdavo prieš ritualą.
Suformavus intuiciją jaukintiniui kiekvieną sekanþią dieną, panaudojant atitinkamus
kerus, formuojami
meniškumas (kaip valios atveju) – jaukintiniui bardui;
žiežirbǐ skaiþius (nuo žvơrininko turimǐ žiežirbǐ skaiþiaus); kalba (pagal Žv kalbos
ƳgǌdƳ); rankǐ judesiai (pagal žvơrininko kerơjimą) – jaukintiniui kerơtojui.
Taip pat žvơrininkas gali papildomai formuoti tokius jaukintiniǐ Ƴgǌdžius, kokius jis turi
pats bei jie neprieštarauja jaukintinio biologinơms ypatybơms.
Jei suformuotos prigimtys ar Ƴgǌdžiai yra dar per maži, aukštinimą galima pakartoti,
taþiau prigimtys, Ƴgǌdžiai, žiežirbǐ skaiþius nebus didesni nei paties žvơrininko.
Žvơrininko jaukintiniui perduotos žiežirbos atsistato po vieną per savaitĊ.
Žvơrininko jaukintiniui perteiktǐ prigimþiǐ, Ƴgǌdžiǐ verþiǐ ar žiežirbǐ skaiþiaus atstatymas
gali paspartơti dvigubai, jei žvơrininkas tam naudoja specialias magiškas žoles. Geriant
kǌnamainiǐ žoliǐ antpilus toks atsistatymo greitis padidơja keturgubai (pvz. jaukintinis šuo, todơl Žv kasdien geria magiškosios šunažolơs antpilą).
Jaukintiniǐ tobulinimo kerǐ fiaskai
d00
Fiasko pobǍdis
0 Žv miršta. Visos jo Pr, In, Me ir Va prigimþiǐ vertơs atitenka jaukintiniui, kuris
tampa nepriklausomu protingu gyvǌnu. Vơlesnơ gyvǌno degradacija neƳvyksta.
02 Jaukintinis persikelia Ƴ žvơrininko kǌną, gauna jo turimas prigimtis, Ƴgǌdžius ir
žiežirbas. Jis žvơrininku netampa, taþiau taip pat nơra ir žvơris. Jis – magiškos
kilmơs žvơrtakis. Jo likimas – atsiskyrĊs vienišius, gyvenantis pagal žvơriǐ
Ƴstatymus, kurie kartais persipina su civilizacijos elementais. Kartkartơmis gali
tapti pavojingu.
Žvơrininko siela persikelia Ƴ tuometinƳ jaukintinio kǌną ir Ƴgyja tuometines
jaukintinio prigimtis. Jo Pr, In ir Va atsistato po vieną tašką per dieną iki jo turơtǐ.
Jơ, Vi ir Sv nekinta, lieka tokie kokius tuo metu turơjo jaukintinis. Me=5. Tokio
“žvơrininko” likimas – bǌti asmenybe gyvǌno kailyje.
03 Jaukintinis nusiurbia dalƳ Pr, In, Va ir Me (pagal d00) ir tampa savarankišku.
Nusiurbtos prigimtys atsistato tik panaudojus siurbos žalą panaikinanþius kerus.
04 Jaukintinis nusiurbia dalƳ (pagal d00) dar nesuteiktǐ prigimþiǐ (Pr, In, Va ir Me),
bet lieka paklusnus Žv. Nusiurbtas prigimtis Žv atstato tik siurbos žalą
panaikinanþiais kerais.
05 Žv kǌnas žǌsta. Žv asmenybơ persikelia Ƴ jaukintinƳ (žr. Jaukintinio likimas).
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Jaukintinio tobulơjimas
Jaukintiniai kariai ir kerơtojai normaliai kaupia patirtƳ ir kelia lygƳ. Taip pat didơja
gajumas, kerǐ ataka, koviniai Ƴgǌdžiai, gali bǌti išmokstami nauji kerai.
Jaukintinio likimas
Žvơrininkui žuvus tikrinama visuomet tikrinama, kas nutinka kiekvienam jo jaukintiniui.
Bet kokiu atveju bendra tik tai, kad visǐ jaukintiniǐ jaunikliai yra paprasþiausi tos rǌšies
atstovai. Žvơrininko paleisto jaukintinio likimas taip pat yra Ƴvairus, tik šiuo atveju mirtis
dơl “liǌdesio” jo neištinka (d00 metimo priedas +5).
Jaukintinio likimas
d00
Likimas
0 - 05 Jaukintinis krenta negyvas. Atgaivinto jaukintinio Pr, In ir Va bus tokie, kokie
buvo prieš tampant juo. Išlieka turơti padidinti gajumas ir ataka (nagais, ragais
ir pan.).
06 - 40 Per parą visiškai degraduoja iki pirmykšþio gyvǌno.
4 - 85 Ima degraduoti dalimis. Tam kas parą tikrinamas VaB.
Nepasisekus VaB, jaukintinio Pr pasidaro natǌralus (jei buvo kerơtojas,
praranda Fi kerus). Jaukintinis dar galơs atlikti žvơrininko duotą užduotƳ, ginti jƳ
– bet tik kaip labai prisirišĊs gyvǌnas.
Praradus Pr toliau kasdien tikrinamas VaB. Nepasisekus VaB jaukintinio In
pasidaro natǌrali (kerơtojas praranda likusius kerus). In praradĊs gyvǌnas
laikysis vietovơje, kur žuvo Žv (gali saugoti jo kǌną ar kapą) ar keliauja tenai,
kur Žv gyveno.
Praradus In toliau kasdien tikrinamas VaB. Kol Va dar neprarasta, kitas Žv gali
kerais Restauracija atstatyti asmenybĊ – turơtus Pr, In ir atmintƳ. Nepasisekus
VaB jaukintinio Va pasidaro natǌrali, jaukintinis tampa visiškai laukiniu, taþiau
išlieka turơti padidinti gajumas ir ataka (nagais, ragais ir pan.). Nuo šiol
jaukintinio turơta asmenybơ nebeatstatoma jokiais bǌdais.
86 - 95 Tampa nepriklausomu ir laisvu. 50% tikimybơ, kad kiekviena turơta prigimtis
išliks visam laikui. Tam 3 kartus metami d00. Tuomet tikrinama ar iš pradžiǐ
neprarastas Pr (mažiausias metimas), toliau In (sekantis mažiausias
metimas), toliau – Va ir galiausiai Me.
96 - 00 Tampa nepriklausomu ir laisvu. Visos turimos savybơs išlieka visam laikui
Jei Žv žǌsta, visiškai paveldi jo Pr, In ir Va. Jei paveldi keli jaukintiniai, tuomet
šias prigimtis dalinasi pridơdami prie savo turơtos (bet negali viršyti Žv turơtǐ
prigimþiǐ).
Paskutinis žvơrininko šansas
Žǌdamas Žv gali persikelti Ƴ jaukintinƳ žvalgą. Tam jaukintinis turi bǌti Lžv*0 m zonoje.
Toliau turi pasisekti (Pr- 20)B, (In- 20)B ir (Va- 20)B.
Bandymams pasisekus Žv asmenybơ sunaikina jaukintinio asmenybĊ ir persikelia Ƴ jo
kǌną. Lieka tik Žv lavonas, kuris suyra dvigubai greiþiau nei normaliai. Naujasis Žv
kǌnas, perimtas iš jaukintinio, turi jaukintinio turơtą Jơ, Vi, Sv ir Ža. Kitas prigimtys (Pr,
In, Va ir Me) žvơrininkas tebeturi savo. Kalbơti galơs tik tuomet, jei jaukintinis mokơjo
kalbơti.
Vơliau Žv gali išlaikyti turimą jaukintinio kǌną arba panorơti atgauti savąjƳ. Panorus
savojo kǌno, jaukintinio kǌnas ima keisti savo formą ir dydƳ, darosi vis panašesnis Ƴ Žv
nuosavą kǌną. Vieną kg masơs Žv praranda per parą, o priauga po 5% masơs per
savaitĊ, jei tik turi pakankamai tinkamo maisto. Keiþiantis kǌnui Jơ, Vi ir Sv artơja prie
žvơrininko turơtǐ. Taþiau, jei jaukintinis nemokơjo kalbơti, tuomet kalbos neatgaus ir liks
nebylys.
Bandymams nepasisekus Paskutinis žvơrininko šansas prarandamas.

ŠAMANIZMAS
Tai magijos rǌšis, kurios principas grindžiamas kerơtojo – šamano bendravimu su
dvasiomis, jǐ palankumo ir jơgǐ panaudojimu.

Dvasios ir totemai
Budžanos- tai dvasios asmeniniai globơjai, kitaip vadinami totemais. Šios dvasios
šamaną globoja nuolatos. Paprastai totemas bǌna tik vienas. Jis Ƴgaunamas tam tikro
ilgo ritualo, pasninkavimo ir kamlavimo metu, bǌtybei esant jau subrendus ir prižiǌrint
kitam šamanui. Prižiǌrintis šamanas totemo suradimui naudoja specialius ritualus, kuriǐ
metu pats patiria žalą, rizikuoja gyvybe.
Bet kuris šamanas, pakankamai ƳvaldĊs savo Ƴgǌdžius, gali padơti protingai bǌtybei
susirasti asmeninƳ totemą (dvasią budžaną).
Su Ƴgytais totemais dažnai bǌna susijĊ tam tikri draudimai ir apribojimai – tabu, kurie yra
skirtingi kiekvienam totemui. Tabu yra nurodomi prie kiekvieno totemo aprašymo.
Pažeidus tabu totemas gali palikti savo globojamą asmenƳ, nors dažniausiai pirmą kartą
“atleidžia”, taþiau tabu pažeidžiant pakartotinai ar nuolatos, totemas globojamą asmenƳ
“paliks” garantuotai.
Budžana prarandama išvarius ją demonistui ar veikơjui žuvus.
Samados - dvasios, turinþios kelis talentus, kuriǐ pagalbą šamanas Ƴgauna laikinai.
Samadas šamanas iškvieþia kamluodamas. Šio ritualo pabaigoje iškviesta samada
Ƴsikelia Ƴ šamaną. Tuomet sumuojasi šamano ir samados prigimtys, jis Ƴgauna dvasios
savybes, talentus. Ʋsơdus samadai šamanas mato nematomus ir skiria magiškus daiktus
nuo nemagiškǐ, tam neeikvodamas jokios papildomos energijos ir žiežirbǐ.

Kamlavimas
Tai yra šamanistinis ritualas, kurio metu yra
iškvieþiamos šamano pažƳstamos dvasios –
samados
bei
Ƴgaunamas
pastarǐjǐ
palankumas. Tuomet jos gali Ƴsikelti Ƴ
šamaną, vơliau gali bǌti pasiǐstos Ƴ kelionĊ,
atlikti tam tikrą darbą bei užduotƳ ar net
nusivesti šamaną Ƴ savo pasaulƳ.
Šio ritualo metu šamanas muša bǌgną ar kitą
mušamą instrumentą ir stǌgauja. Kautyniǐ
metu ar prieš jas šamanas gali kamluoti
žvangindamas ginklu Ƴ skydą ir stǌgaudamas.
Kamlavimas trunka ne mažiau kaip 0-Lkamlav
t. Šio laikotarpio pabaigoje tikrinama veiksmo
sơkmơ (kaip kerơjimo atveju). Kaip priedas
šiam metimui yra šamano kamlavimo Ƴgǌdis.
Sužeidimai, jei pavyksta SvB-PŽ, kamluoti
netrukdo.
Samados Ƴsơdimas
Kamlavimo pabaigoje Ƴ šamaną Ƴsơda iškviesta dvasia-samada. Taip pat šamanas
sunaudoja žiežirbas, kuriǐ skaiþius priklauso nuo individualios samados savybiǐ.
Tuomet sumuojasi šamano ir samados prigimtys: sumuojant abiejas prigimtis nustatoma
nauja laikina prigimtis; prigimþiǐ priedai nustatomi pagal naujǐ prigimþiǐ vertes. Taip pat
šamanas papildomai Ƴgauna dvasios savybes, talentus, ypatybes ar kerus. Ʋsơdus
samadai šamanas, nenaudodamas jokios papildomos energijos ir žiežirbǐ mato
nematomus ir skiria magiškus daiktus nuo nemagiškǐ.
Taþiau tuomet, kai Ƴ šamaną yra Ƴsơdusi samada, šamanui pradeda galioti tam tikri tabu.
Šiaip tabu priklauso nuo kiekvienos individualios samados, taþiau kai kurie tabu yra
bendri. Visuomet šamanas negali naudoti magiškǐ daiktǐ ir ginklǐ, turơti brangakmeniǐ.
Kartais jis negali dơvơti kai kuriǐ, ypaþ metaliniǐ, šarvǐ. Jei šamanas šiǐ tabu neƳvykdo,
tuomet samada jƳ gali palikti: pirmą kartą pažeidus tabu yra 50% tikimybơ, kad samada jƳ
paliks visam laikui; pakartotinai – garantuotai visam laikui. Taip pat šamanas praranda
sąmonĊ ir patiria Max80ŽT. Patiriama žala gali kisti priklausomai nuo individualios
samados galingumo.
Po paros kiekviena Ƴsơdusi samada šamaną normaliai palieka – tiesiog iškeliauja ildơtis.
Jei šamanas nori, pavykus jo VaB, samada gali “išeiti” ir anksþiau.
Taþiau po to kai samada “išeina”, šamano gajumas krenta 0% nuo maksimalaus GT už
kiekvieną buvusią dvasią. Ilgiau kaip paros samados šamanas išlaikyti negali. Jei jis
nori, “išơjusią” samadą gali iškviesti tik pakartotinai. Taþiau kai kurios samados
pakartotinai gali bǌti iškvieþiamos tik ne anksþiau kaip po paros ar ilgesnio laikotarpio.
Tai priklauso nuo samados individualiǐ savybiǐ. Dažniausiai kuo stipresnơ dvasia, tuo
reþiau ji gali bǌti iškvieþiama.
Kautynơse patirta mirtina YŽ užmuša ne šamaną, o išvaro jame tuo metu Ƴsơdusią
samadą, kuri šamaną gali palikti visam laikui (20% tikimybơ).
Šamanui mirus, visos dvasios jƳ palieka.
Samados kelionơ
Ne kautynơse kamluodamas šamanas iškviestą samadą gali pasiǐsti kelionơn ar
žvalgybon. Tam tikrinama kamlavimo veiksmo sơkmơ su priedu +20. Nesơkmơs atveju
samada “išeina” iš šamano kǌno, taþiau žvalgybon ar kelionơn nesileidžia. Tai yra tolygu
tam atvejui, kai samada normaliai palieka šamaną (krenta gajumas ir pan.).
Sơkmơs atveju, šamanui toliau kamluojant ir medituojant, samada leidžiasi nurodyton
kelionơn. Toliau šamanas turi tĊsti meditaciją, o visa kas vyksta aplink keliaujanþią
samadą jis mato ir jauþia. Šiuo atveju šamanas papildomai sunaudoja tiek pat žiežirbǐ,
kaip ir samados iškvietimo metu.
Fiziškai tokia iškeliavusi dvasia yra nematoma. Ją pastebơti galima tik su kerǐ paieška
ar demonǐ pajuta. Dvasias žeidžia tik magiški ginklai. Gynyba, judơjimas ir kita priklauso
nuo individualios samados savybiǐ. Samados judơjimas Vi m/s.
Tokion kelionơn šamanas gali pasiǐsti ir savo asmeninƳ totemą, taþiau tuomet
kamlavimo veiksmo VM yra su bauda –20.
Sielos kelionơ
Tokion pat kelionơn kaip ir samadą šamanas gali pasiǐsti ir savo sielą. Taþiau tuomet,
kai šamanas kelionơn bando pasiǐsti savo sielą, jo kamlavimo VM yra su bauda –40.
sielos išsiuntimo kelionơn metu šamanas sunaudoja žiežirbǐ, lygǐ /0 šamano GT,
skaiþiǐ.
Nesơkmơs metu, kai nepavyksta kamlavimo veiksmas siekiant pasiǐsti savo sielą
kelionơn, šamanas praranda sąmonĊ, patiria ½ savo maksimalaus gajumo ŽT bei
rizikuoja prarasti savo sielą – yra 0% tikimybơ, kad jo siela taps mơkle. Šiuo atveju jo
tikrosios sielos vietą gali užimti totemas (70% tikimybơ) arba bet kuri kita šamano prieš
tai iškviesta ir Ƴsơdusi samada. Jei tokio kamlavimo metu šamanas savo totemą taip pat
yra pasiuntĊs kelionơn ar neturi jokios kitos iškviestos samdos, tuomet jis rizikuoja tapti
tiesiog nevaldomu nemirơliu.
Dơl šios priežasties savos sielos siuntimas kelionơn yra prieinamas tik labai stipriam
šamanui. Tokio ritualo metu jis stengiasi niekur neišsiǐsti savo totemo, kaip Ƴmanoma
labiau jƳ “pamaloninti”, išsikviesti kuo daugiau samadǐ, kad nesơkmơs atveju šamanas
bent jau netaptǐ nevaldoma pabaisa. Dažnai toks ritualas bǌna “prižiǌrimas” kito
šamano, kuris nesơkmơs atveju galơtǐ sugražinti tokią “pasiklydusią” sielą atgal.
Fiasko atveju tikroji šamano siela palieka šamaną ir pagelbơti þia gali tik kitas šamanas.
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Ritualo metu kelionơn pasiǐsta siela taip pat yra nematoma, turi tokias paþias savybes
kaip ir šamanas. Realiai visos šamano prigimtys, pojǌþiai ir savybơs persikelia ir keliauja
su tokia siela. Jo kǌnas lieka vietoje, tokioje pozoje, kurioje buvo šamano kǌnas prieš
išeinant sielai iš kǌno. Visuomet stengiamasi, kad paliekamas šamano kǌnas atrodytǐ
iškilmingai ir visuomet “pasiruošĊs” priimti bet kokią baigtƳ.
Iškeliavusi kelionơn siela šamano nurodymu gali “Ƴsơsti” Ƴ kitą asmenƳ. Ʋsơdimas Ƴ
priešininką – tai šamano kamlavimo ataka prieš “aukos” Psi tvermĊ. Tokia Ƴsơdusi
dvasia laikinai gali valdyti “aukos” judesius, emocijas, naudotis jos fizinơmis galiomis.
Taþiau “aukos” mokamais kerais, kurie nơra žinomi šamanui, siela pasinaudoti negalơs.
Taip pat Ƴsơdusi dvasia gali peržiǌrơti “aukos” mintis. Minþiǐ peržiǌrơjimo greitis atitinka
tokƳ laikotarpƳ, kuris reikalingas mintims atnaujinti ir atvaizduoti atmintyje.
Papildomai Ƴsơdus sielai kas Lkamlav t tikrinama sielos ir priešininko VaR. Jei priešininkas
laimi VaR, Ƴsơdusi siela tiesiog “išmetama” iš kǌno. Auka, jei nơra turơjusi kontakto su
panašiais dalykais ar nơra susijusi su šamanizmu ar demonizmu, tiesiog nieko
neatsimins, o tą laikotarpƳ, kada buvo Ƴsơdusi svetima siela, laikys kaip trumpalaikƳ
protinƳ ar fizinƳ sutrikimą.
Kelionơje siela gali išbǌti iki Lkamlav T. Per šƳ laikotarpƳ kelionơn išsiǐsta siela privalo grƳžti
Ƴ šamano kǌną. Sielos kelionơs laikas negali bǌti pratĊsiamas. Pagal šamano norą siela
gali grƳžti ir anksþiau.
Ʋ šamano kǌną siela grƳš tik atitinkamai priartơjusi bei “palietusi” jƳ. Jei šamanas kǌnas,
tuo metu kai grƳžta siela, yra pakeitĊs vietą, tada papildomai turi pavykti šamano sielos
VaB su bauda, kuri lygi tiek metrǐ, kiek yra patrauktas kǌnas, vertei.
Sielai negrƳžus Ƴ kǌną ar nepavykus bandymui (tuo atveju kai kǌnas buvo patrauktas)
šamano kǌnas tiesiog miršta: klinikinơ mirtis prasideda po to, kai baigiasi laikas, per kurƳ
siela privalơjo grƳžti. Taip pat yra 50% tikimybơ, kad po d5 parǐ tokio šamano kǌnas
prisikels ir taps gǌlu ar kitokiu nemirơliu. Ʋ kǌną negrƳžusi siela ilgainiui tampa mơkle.
Sielai grƳžus šamanas viską kuo puikiausiai atsimena, viską gali nupasakoti, net
apibǌdinti kaip atrodơ jo kǌnas ir pan.
Sielos judơjimas lygus Vi m/s.

Totemai
Totemai – tai dvasios asmeniniai globơjai, kurios asmenƳ, ƳgijusƳ pastarąjƳ totemą,
globoja nuolatos dieną naktƳ ir dažniausiai visą gyvenimą. Dažniausiai pasitaikantys
totemai bǌna gyvǌnǐ, reþiau augalǐ, negyvos gamtos objektǐ ar gamtos reiškiniǐ
dvasios.
Medžiai/ augalai
Kai totemas yra medis ar kitoks augalas, tuomet visi tokiǐ totemǐ globotiniai šalia visǐ
savybiǐ kitǐ turi sekanþią: globotiniai nuo bukǐ ginklǐ patiria ½ ŽT.
Difenbachija
Keras Žado atơmimas; Nuodingumas (kǌnas, išskyros, veikia kaip silpni nuodai);
Jautrumas šalþiui +30; Prieš vabzdžius bei graužikus AM+0.
Monstera
Laipiojimas +30; Sugeria rǌką; Orientacija rǌke; Jautrumas šalþiui +30; Virvininkystơ;
Prieš chimeras AM+0. Tabu – šarvai.
Šiurpis
Be oro išbǌna aktyvus 0 min, pasyvus iki  val; Pelkiažinystơ; NeapsikrovĊs neskĊsta
vandenyje; Imunitetas prieš gyvates +40. Tabu – šarvai.
Švendras
Be oro išbǌna aktyvus 0 min, pasyvus iki  val; Levitacija ( kartą/ parą; 0 min);
Pelkiažinystơ; Tabu – šarvai.
Bestuburiai
Kai totemas yra koks nors bestuburis gyvǌnas, tuomet visi tokiǐ totemǐ globotiniai turi
tik tas savybes, kurias suteikia atitinkamo gyvǌno totemas.
Aštuonkojis
Šarvai iki KO; Slơpimasis VM+30; Durklu AM+0; PrP+0; Imtis AM+0; Vandens
poreikis (už kiekvieną be vandens praleistą parą AVM-20).
Austrơ
Šarvai iki PŠ; Oda +5; Vandeninis kvơpavimas; Greitai judơdamas praranda sąmonĊ.
Dơlơ
Šarvai iki KO; Vandeninis kvơpavimas; Durklu AM+0; Be deguonies aktyvus apsieina
30 min, nejudơdamas iki 2 val; Kas dvi dienas reikia išsiurbti vieno gyvio bent 0,5 litro
kraujo, priešingu atveju VM-0 už kiekvieną sekanþią parą.
Jǌrǐ ežys
Šarvai iki PŠ; Oda +5; Durklu AM+0; Vandeninis kvơpavimas.

Šarvai iki MO; VaP+0; Durklu AM+5; Pirmas sơkmingas smǌgis nuodingas (vidutiniai
nuodai, Max 30 ŽT); Su lengva apranga  val. per dieną beveik skaidrus (pastabumas
VM-30); Kiekvieną parą turi išsimaudyti (>20 l vandens), priešingu atveju VM-30 už
kiekvieną be vandens praleistą parą.
Pintis (gyvǌnas)
Šarvai iki PŠ; VaP+0; Vandeninis kvơpavimas; Atakuojant bestuburiams gyvunams
AM-30; Pusinơ organǐ regeneracija; Kiekviena parą turi išsimaudyti (>20 l vandens),
priešingu atveju VM-30 už kiekvieną be vandens praleistą parą.
Planarija
Šarvai iki MO; VaP+0; Vandeninis kvơpavimas; Organǐ regeneracija; Greitai
judơdamas praranda sąmonĊ.
Sliekas
Šarvai iki KO; VaP+0; Urvažinystơ; Organǐ regeneracija.
Sraigơ vynuoginơ
Šarvai iki VŠ; Šaudyti lanku AM+0; Greitai judơdamas praranda sąmonĊ; Jojimas -20.
Sraigơ
Šarvai iki VŠ; Negali jodinơti.
Vơžys
Šarvai iki VŠ; Kertanþiais ginklais AM+0; Organǐ regeneracija; Nutolus nuo vandens
telkinio 30 km AM-0, VM- 0.
Vabzdžiai ir voragyviai
Kai totemas yra koks nors vabzdys ar voragyvis gyvǌnas, tuomet visi tokiǐ totemǐ
globotiniai turi tik tas savybes, kurias suteikia atitinkamo gyvǌno totemas.
Amaras (vabzdys)
Šarvai iki KO; Draugyste su didskruzdơm; Mityba iš bet kokio žalio storo medžio; Durklu
AM+0; Trǌkstant vandens AVM-0 už kiekvieną parą; Augalǐ išmanymas +20.
Arum (vabzdys)
Vabzdžiǐ viliojimas; Spąstǐ išmanymas; Keras Žiebtuvơlis; Trǌkstant vandens AVM-20
už kiekvieną parą; Tabu – šarvai.
Blusa
Šarvai iki ŽŠ; Durklu AM+20; Šiltakraujus nujauþia per 20 m; Kai išgeria stiklinĊ šviežio
kraujo, 5 šuoliai triskart ilgesni ir aukštesni; Negavus šiltakraujơs bǌtybơs kraujo daugiau
kaip 3 paras, AVM-20 už kiekvieną sekanþią parą.
Bombardyras
Šarvai iki PŠ; Oda +5; Šaudymas +20; Ʋgimti kerai Aitrioji strơlơ (2 kartus).
Blizgiavabalis
Šarvai iki VŠ; ŽaP+0; SvP+0; JơP+5; Oda +5; Tvermơ šalþiui -30.
ýiuožikas
Šarvai iki KO; ViP+0; Eina vandens paviršiumi  kartą per dieną iki 50 m atstumu; Upiǐ
išmanymas +20.
Dusia
Šarvai iki PŠ; Plaukimas, nardymas +40; Prieš vandens gyvius AM+20;  kartą per parą
skrenda 20 m; Nutolus nuo vandens telkiniǐ toliau kaip 30 km, AM-0.
Elniavabalis
Šarvai iki PŠ; Oda +5; JơP+5; Ietis, rapyra AM+0; Prieš medines pabaisas AM+0 (net
paprastu ginklu žeidžia magiškas); Nuolatinis poreikis saldžiam alkoholiui.
Gyvalazdơ
Šarvai iki KO; Slơpimasis +50; Katalepsija (tampa nejudriu, ilgai išlaiko bet kokia pozą,
žaizdos nekraujuoja, skausmas visiškai neveikia); Fi kerai Spalvaplyksnis (vartojama
slơptis nuo priešǐ - trumpam apakina priešininką, todơl aptikti VM-30); Organǐ
regeneracija ir autotomija.
Jonvabalis
Šarvai iki PŠ; Ʋgimta Šviesa, 3 kartus; Ʋgimta Šviesos strơlơ, 3 kartus/ parą; Tvermơ
šviesos atakoms +40.
Kurklys
Šarvai iki GR; Oda +5; JơP+0; ViP- 0; Ʋgimti kerai Urvakasyba; Gabumai styginiams;
Plaukimas +20.
Lašalas
Šarvai iki KO; Plaukimas +20; Vandeninis kvơpavimas 30 min./dieną; Skridimas VM+5.

Kalmaras
Šarvai iki KO; ViP+5; PrP+5; Tr.kardu AM+0; Plaukimas +40.

Laumžirgis
Šarvai iki KO; ViP+5; Atakuojant ore ar vandenyje AM+20; Ant žemơs prieš vabzdžius
AM+0; Rega +30.

Koralas
Šarvai iki VŠ; Oda +0; VaP+0; Vandeninis kvơpavimas; Tvermơ šalþiui AM-20; Greitai
judơdamas praranda sąmonĊ.

Sfinksas (drugys)
Šarvai iki KO; Skrendant greitis dukart didesnis; Infrarega; NaktƳ judant VM+20; Polinkis
Ƴ saldǐ alkoholƳ.

Krevetơ
Šarvai iki PŠ; Peiliu AM+0; Plaukimas +20; Vandeninis kvơpavimas.

Skarabơjus
Šarvai iki VŠ, Oda +5; JơP+0; Tvermơ ugnies ir šviesos atakoms +40; Imunitetas +30;
Mešlaơdystơ ir smarvơ.

Medǌza

Skolopendra
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Šarvai iki PŠ; ViP+5; Durklu AM+0; Pirmas sơkmingas smǌgis nuodingas (nuodai
stiprǌs arba Max 30ŽT).

Pelơda
Šarvai iki KO; Rega sutemose +20; Nuostabi klausa (VM+60); Kertanþiais ginklais
AM+0; Paukštiniǐ pabaisǐ elgesys -3.

Skorpionas
Šarvai iki PŠ; Prieš nariuotakojus durianþiu ginklu AM+20; Pirmas sơkmingas smǌgis
nuodingas (nuodai stiprǌs mirtini arba Max 30ŽT); Slơpimasis tarp natǌraliǐ akmenǐ
VM+20; Tvermơ šalþiui ir ugniai -30.

Pingvinas
Šarvai iki KO; ViP -5; Plaukimas ir nardymas +50; Vandenyje AM+20; Tvermơ šalþiui
+50.

Sprakšis
Šarvai iki VŠ; Oda +5; ViP+5; Imtynes AM+20; Urvakasyba; Arbaletu AM+0.

Strutis
Šarvai iki KO; JơP+5; Spyris AM+20, žala dviguba; Bơgimas +20.

Šienpjovys
Šarvai iki GR; VaP+0; Infrarega 20 m; Atsparumas skausmui.

Žuvơdra
Šarvai iki KO; ViP+5; Žvejyba+50; Pikiravimas +30.

Tarakonas
Šarvai iki PŠ; Infrarega; Landumas; Gali misti bet kokia organika; Švieþiant saulei AM0.

Ropliai/ varliagyviai
Kai totemas yra roplys ar varliagyvis, tuomet visi tokiǐ totemǐ globotiniai turi tik tas
savybes, kurias suteikia atitinkamo gyvǌno totemas.

Termitas
Šarvai iki PŠ; ŽaP- 0; Prieš augalines pabaisas AM+30; Tuneliakasyste; Statyba iš
akmens; Infrarega 30 m; Dienos šviesoje AM-20, VM- 20; Grybažinystơ; Pastabumas
50; Šaudymas AM-20; Bi kerai Klampinimas (AM-20, vienąkart prieš kiekviena bǌtybĊ);
Skruzdžiǐ AM+20.
Vapsva
Šarvai iki GR; ViP+0; Rapyra ar stiletu AM+0; Prieš vabzdžius AM+0; Keras Skrydis
 kartą/ parą.
Voras
Šarvai iki KO; Virvininkystơ; Spastažinyste; Tr.kardu AM+0; Lipimas +30.
Žiogas
Šarvai iki GR; Šuolis dukart ilgesnis ar aukštesnis; Gabumai styginiams instrumentams;
Ʋgimtas Šuoliukas 5 kartus per parą; Slơpimasis +30.
Žygis
Šarvai iki VŠ; Oda +5; ViP+0; Kardu AM+0.
Žuvys
Kai totemas yra žuvis, tuomet visi tokiǐ totemǐ globotiniai šalia visǐ kitǐ savybiǐ turi
sekanþias: plaukimas +50; vandeninis kvơpavimas +3 min.

Chameleonas
Šarvai iki ŽŠ; Slơpimasis +50; Prieš sausumos nariuotakojus AM+0; Lipimas +30;
Iniciatyva -2; Tvermơ šalþiui -0.
Duobiagalvơ gyvatơ
Šarvai iki ŽŠ; ViP+0; Infrarega 30 m; Pirmas sơkmingas smǌgis nuodingas (nuodai
stiprǌs, Max 30ŽT).
Gekonas
Šarvai iki ŽŠ; Lipimas +50; Infrarega 0 m; Prieš nariuotakojus AM+0.
Iguana jǌrinơ
Šarvai iki ŽŠ; Tvermơ šalþiui AM–20; VaP+5; Nardymas +40; Polinkis gerti jǌros
vandenƳ.
Kobra
Šarvai iki ŽŠ; ViP+5; Bi tvermơ +40; Kardu AM+0; Prieš gyvates AM+20.
Vơžlys balinis
Šarvai iki VŠ; Oda+5; VaP+5; Slơpimasis stovinþiame vandenyje, gali nekvơpuoti 30
min; Jojimas VM-30.
Vơžlys pasalǌnas
Šarvai iki VŠ; Oda+5; VaP+5; Slơpimasis lygioje vietoje +50; Jojimas VM-30.

Karosas
Šarvai iki ŽŠ; Be deguonies išbǌna aktyvus 0 min, pasyvus –  val; Tvermơ šalþiui
+20.

Vơžlys jǌrinis
Šarvai iki VŠ; Oda+5; VaP+5; Plaukimas VM+30; Jojimas VM-30.

Lašiša
Šarvai iki ŽŠ; JơP+5; Šuoliai dukart ilgesni ir aukštesni; Uoslơ +40; Absoliuti orientacija
(00%).

Žvơrys
Kai totemas yra žvơris, tuomet visi tokiǐ totemǐ globotiniai turi tik tas savybes, kurias
suteikia atitinkamo gyvǌno totemas.

Lydeka
Šarvai iki ŽŠ; Tr.kardu AM+0; Slơpimasis +20; Tvermơ dujǐ ir smarvơs atakoms +0;
Už kiekvieną be vandens praleistą dieną AVM-20.

Aklys (graužikas)
JơP+5; Rega -20; Šaudymo AM-20, kai atstumas didesnis kaip 0 m; Urvǐ išmanymas
+30; Dirvos išmanymas +30; Tabu – šarvai.

Lynas
Šarvai iki ŽŠ; Imunitetas +40; Be oro aktyvus išbǌna 20 min, nejudơdamas – iki 6 val;
Tvermơ dujǐ ir smarvơs atakoms +20; Už kiekvieną be vandens praleistą dieną AVM20.

Arklys
Šarvai iki KO; Buožơ AM+0; Bơgimas VM+30; Stepiǐ išmanymas +20; Vegetarystơ;
Lipimas medin AM-0.

Ryklys
Šarvai iki ŽŠ; Kardu AM+20; Vandenyje AM+20; Reikia 2 kibirǐ vandens ir 50 g druskos
per parą, kitaip AM-40 už kiekvieną dieną; Berserkystơ nuo kraujo.

Avinas
Šarvai iki GR; Smǌgis galva (AM+30, YŽ+0); Kǌju AM+0; Vegetarystơ; Garbanoti
plaukai.

Spygliauodegơ (raja)
Šarvai iki ŽŠ; Rapyra AM+20; Slơpimasis sekliame vandenyje +50.

Barsukas
Šarvai iki GR; Urvažinystơ ir požeminơ architektǌra; Žiemos miegas; Imunitetas gyvaþiǐ
ir nariuotakojǐ nuodams +30.

Torpeda (raja)
Šarvai iki ŽŠ; Keras Elektros smǌgis (Fi 40, Max 40ŽT, 5 kartus per para); Tvermơ
elektrai +50.

Bebras
Šarvai iki GR; InP+5; Medžiǐ ir medžio apdirbimo išmanymas; Plaukimas ir nardymas
VM+20; Ataka prieš augalines pabaisas VM+20; Vegetarystơ.

Ungurys
Šarvai iki KO; ViP+5; NaktƳ AVM+0; Absoliuti orientacija (00%); Su lengva apranga 30
min. per diena beveik skaidrus (pastabumas VM-30); Gynyba be ginklo +20.

Bizonas
Šarvai iki ŽŠ; Oda +5; SvP+5; Galingas smǌgis durianþiais ginklais (YŽ+20); Pelkơse
AVM-0; Prerijǐ išmanymas +20.

Vơgơlơ
Šarvai iki ŽŠ; NaktƳ AM+0; Tvermơ šalþiui +0; Gynyba be ginklo +20.

Bonobas
Šarvai iki GR; PrP+0; Tvermơ siaubui +20.

Paukšþiai
Kai totemas yra paukštis, tuomet visi tokiǐ totemǐ globotiniai šalia visǐ kitǐ savybiǐ turi
sekanþią: skridimo VM+30 (kai veikơjas turi magišką skraidantƳ daiktą - šluotą, šarvus,
diržą, marškinius ir pan.).
Erelis
Šarvai iki KO; Puiki rega (dieną pastabumo VM+60); Kertanþiais ginklais AM+20;
Medžioklơ +40; Klaustrofobija.
Kazuaras
Šarvai iki KO; Tr.kardu AM+0; Spyris AM+0; Džiungliǐ išmanymas 50.
Kivis
Šarvai iki KO; Infrarega 0 m; Klausa ir uoslơ +30.

Delfinas
Šarvai iki GR; ŽaP+0; PrP+0; Echorega 30 m; Vandenyje AM+30; Kai toliau kaip 20
km nuo vandens AVM-0; Žvejyba +30; Kasdien maudytis, priešingu atveju AVM-20 už
kiekvieną be vandens praleistą parą.
Delfinas dalginis
Šarvai iki ŽŠ; PrP+5; JơP+5; Echorega 30 m; Vandenyje AM+30; Galingas smǌgis
kalaviju (YŽ+20); Kai toliau nei 20 km nuo vandens AM-0, VM-0; Kasdien maudytis,
priešingu atveju AVM-20 už kiekvieną be vandens praleistą parą.
Dramblys
Oda +5; Šarvai bet kokie; JơP+0; PrP+5; Net kai JơP=-5 gali kautis 2R kalaviju
(YŽ+20); Sơlinimas +40.
Elnias
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Šarvai iki GR; Bơgimas miške VM+20; Atakos ietimi, alebarda, špaga AM+0; ŽaP+0;
Vegetarystơ.

Tapyras
Šarvai iki GR; NaktƳ VM+0; Pelkiažinystơ.

Ernis
Šarvai iki GR; Tvermơ šalþiui +30; VaP+0; Ataka aštriais ginklais AM+0; Mơsos
mơgơjas (už kiekvieną be mơsos praleistą dieną VM-5).

Tigras
Šarvai iki GR, JơP+0; Galingas smǌgis aštriu ginklu (YŽ+20); Miškǐ išmanymas +20;
Džiungliǐ išmanymas +30.

Gibonas
Šarvai iki KO; Laipiojimas +40; ViP+0; Tvermơ šalþiui -20.

Triušis
Šarvai iki KO; Urvažinyste; Žolininkystơ +30.

Gorila
Šarvai iki ŽŠ; JơP+5; Žolininkystơ +20.

ǋdra
Šarvai iki KO; ViP+0; Kautynơs vandenyje AM+20; Plaukimas VM+30.

Hiena
Šarvai iki GR; JơP+5; ŽaP-0; Tr.kardu AM+0; Imunitetas +20; Maitơdystơ.

Vơplys
Šarvai iki PŠ; Net kai JơP=-5 gali kautis 2R kalaviju (YŽ+5); Plaukimas ir nardymas
+60; Tvermơ šalþiui +30.

Hieninis šuo
Šarvai iki KO; Durklu AM+0; VaP+0; Grupơje AM+0.
Jakas
Šarvai iki ŽŠ; JơP+5; Tvermơ šalþiui +40; Aukštikalniǐ išmanymas +20.
Kalanas
Šarvai iki KO; Plaukimas ir nardymas +30; Jǌrininkystơ +30; Buože AM+0.
Katơ
Šarvai iki KO; ViP+0; Inic+3 (žaibiška reakcija); Sơlinimas (VM+20); Kritimo atveju
aukštis -3 m; Sutemǐ rega.
Kiaunơ
Šarvai iki KO; ViP+5; ŽaP+0; Lipimas +30; Landumas.
Kirstukas
Šarvai iki KO; ViP+0; Trumpas miegas (4 val.); Prieš nariuotakojus ir kirmơles kirstyniǐ
aštriais ginklais AM+20; Rajumas: reikia triskart daugiau maisto (atitinkamai nepavalgius
VM-30 už kiekvieną be pilno davinio praleistą parą).
Kiškis
Šarvai iki KO; ViP+5; Gynyba nuo strơliǐ +0; Žolininkystơ +30; Maskuotơ pievose su
vidutine ir aukšta žole (VM+20); Vegetarystơ.
Kupranugaris
Šarvai iki GR; Tvermơ ugniai +30; ŽaP-5; Dykumǐ išmanymas +40.
Lapơ šiaurinơ
Šarvai iki KO; Tvermơ šalþiui +60; Durklu AM+5; Tundros išmanymas +40.
Lokys baltasis
Šarvai iki ŽŠ; Galingas smǌgis kertanþiu ginklu YŽ+5; Plaukimas +30; Tvermơ šalþiui
+40; Tvermơ ugniai -0.
Lokys rudasis
Šarvai iki ŽŠ; Galingas smǌgis aštriu ginklu (YŽ+0); Žiemos miegas; Mơgsta saldžiai.
Lǌšis
Šarvai iki KO; ViP+0; Lipimas +20; Taigos išmanymas; Slơpimasis +20.
Ožys
Šarvai iki KO; Lipimas +20; Vegetarystơ.
Pavianas
Šarvai iki KO; PrP+5; VaP+0; Tr.kardu AM+0; Prieš katinius plơšrǌnus AM+0.
Raganosis
Šarvai iki PŠ; Oda +5; JơP+0; K.kǌju YŽ+5; Rega VM- 40; Šaudymas AM-20, kai
atstumas didesnis nei0 m.
Ruonis
Šarvai iki KO; Plaukimas ir nardymas +60; Ataka vandenyje AM+20; Tvermơ šalþiui
+40.
Saiga
Šarvai iki KO; Bơgimas VM+30; Tvermơ dujoms, dǌmams, dulkơms +30.
Staugǌnas
Šarvai iki KO; Rơkti VM+50; Keras Kurtinimas (kas 5t, Fi ataka 40, veikia R30m zonoje,
Max 20ŽT turintiems klausą; taip pat ir saviškiams; turi bǌti >0 cm storio medis);
Lipimas +50.
Šarvuotis
Šarvai iki PŠ; JơP+5; Oda +5; Kasimas VM+20.
Šernas
Šarvai iki ŽŠ; Oda +5; Berserkystơ; Kardu ar R kirviu AM+20.
Šeškas
Šarvai iki KO; Tvermơ smarvei; Urvažinyste; Prieš urvines pabaisas AM+20.
Šikšnosparnis
Šarvai iki KO; Echorega 30 m; Puiki klausa (VM+60); Tvermơ triukšmui -20.

Vilkas
Šarvai iki GR; SvP+5; Spąstǐ paieška (pastabumas VM+30); Kertanþiais ginklais
AM+20; Nuo raudono audeklo AM-0, VM-0.
Voverơ
Šarvai iki KO; Lipimas medin +30; Augalinio maisto paieška VM+20; Ataka peiliu
AM+0.
Žebenkštis
Šarvai iki KO; ViP+5; SvP-5; ŽaP+5; Inic+3; Prieš didžiurkes ir kitas žvơriǐ didžiąsias
atmainas AM+0; Masơ ir ǌgis sumažơja treþdaliu.
Žiurkơ
Šarvai iki KO; ViP+5; ŽaP-0; Imunitetas +0; Berserkystơ; Nuodǐ pojǌtis.

DEMONIZMAS
Tai magijos rǌšis, kurios principas grindžiamas kerơtojo – demonisto specialiǐjǐ ritualǐ
panaudojimu bei dvasiǐ ir demonǐ iškvietimu. Priešingai šamanui, demonistas
iškviestas dvasias ir demonus bando pajungti sau jơga ir priversti atlikti nurodytą užduotƳ
ar darbą. Tai bene labiausiai pavojinga profesija, kadangi net mažiausios nesơkmơs
atveju yra rizikuojama gyvybe.
Demonǐ iškvietimas
Demonistas, atlikdamas Iškvietimo ritualą, iš kitǐ ar savojo pasaulio poerdviǐ iškvieþia
dvasias ar demonus.
Tokio ritualo metu demonistas, panaudodamas Ƴvairius amuletus ar magiškus daiktus,
sukuria TunelƳ, su tuo pasauliu ar poerdviu, iš kurio jis nori iškviesti demoną ar dvasią
bei kuriuo gali atkeliauja iškvieþiama bǌtybơ. Toks ritualas, priklausomai nuo
iškvieþiamos bǌtybơs galingumo, trunka Ƴvairǐ laiko tarpą. Dažniausiai laikas priklauso
nuo bǌtybơs gajumo ir trunka tiek T, koks yra iškvieþiamos bǌtybơs gajumas.
Atitinkamai demonistas sunaudoja žiežirbǐ, lygǐ /0 iškvieþiamos bǌtybơs gajumui,
skaiþiǐ. Tokio ritualo pabaigoje demonistas ištaria tikrąjƳ demono ar dvasios vardą.
Ritualo sơkme nustatoma pagal Kerǐ sơkmơs lentelĊ, kur kaip priedą demonistas
naudoja savo Demonǐ iškvietimo Ƴgǌdžio vertĊ bei VaP.
Kiekvieną iškviestą dvasią ar demoną demonistas turi Ƴveikti valia – tam yra atliekama
valiǐ dvikova (rungtis). Kadangi daugelis dvasiǐ ir demonǐ yra žymiai stipresni, todơl šiai
dvikovai laimơti demonistas rituale naudoja Ƴvairius amuletus, papildomus užkeikimus
bei taip slopina iškviestǐ bǌtybiǐ pasipriešinimą, atlieka prieš tokias bǌtybes nukreiptus
veiksmus ir naudoja kitokią prievartą. Bǌtent dơl to iškviestos bǌtybơs stengiasi kaip
Ƴmanoma tam priešintis ir stengiasi išsivaduoti nuo demonisto Ƴtakos.
LaimơjĊs šią rungtƳ demonistas iškviestoms bǌtybơms gali Ƴsakinơti ir versti jas atlikti
Ƴvairius darbus. Standartiškai iškviestą dvasią ar demoną demonistas gali kontroliuoti
Ldem T.
Ši dvikova yra kartojama, kai tik iškviesta bǌtybơ pajunta, jog demonistas yra nusilpĊs
(demonistas yra apsvaigintas, patyrơ YŽ, praradĊs sąmonĊ ar pan.) ar praơjo Ldem T nuo
paskutinơs dvikovos. Kuo dažniau su ta paþia iškvieþiama bǌtybe susitinka demonistas,
tuo geriau iškvieþiama bǌtybơ perpranta demonistą ir gauna priedus Valiǐ dvikovai.
Todơl dažniausiai yra vengiama kviesti tas paþias bǌtybes pakartotinai.
Pralaimơjimo atveju jis labai rizikuoja, nes tada pats priverþiamas paklǌsti demonui ar
dvasiai, gali bǌti jǐ atakuojamas arba netgi Ƴsiurbiamas iškviestǐ bǌtybiǐ pasaulin.
Demonǐ/ dvasiǐ išvarymas
Demonistas taip pat gali išvaryti budžanas, pamơkles ar bekǌnius nemirơlius iš kitǐ
asmenǐ, nugalơdamas juos savo valia ir priversdamas jas paklusti. Toks ritualas trunka
ir atliekamas taip pat kaip ir demonǐ iškvietimo atveju.
Tokio veiksmo nesơkmơ dažniausiai gali užtraukti dvasios nemalonĊ asmeniui, iš kurio ji
buvo bandoma išvaryti. Tada tokia dvasia ar demonas už tai stengiasi tokiam asmeniui
atkeršyti, gali pradơti jƳ terorizuoti ar kitaip pakenkti. Netgi išvaryta dvasia, jei ji yra
pakankamai galinga, gali tą asmenƳ persekioti, ypaþ jei nuo pat pradžiǐ turơjo kokiǐ nors
piktǐ ar savanaudiškǐ kơslǐ. Reþiau nesơkmơs atveju tokios dvasios agresija yra
nukreipta prieš patƳ demonistą.

Šoklys
Šarvai iki KO; ViP+0; Šuoliai dukart ilgesni ir aukštesni; Dykumǐ išmanymas +40; NaktƳ
AVM+5.
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PATIRTIS IR LYGIO KILIMAS
Lygis
Kiekvienas žaidimą pradedantis veikơjas turi Pradinius Ƴgǌdžius bei LygƳ. Dažniausiu
atveju tai bǌna pirmas lygis, taþiau kai kuriǐ rasiǐ atstovǐ, pasiekusiǐ brandos amžiaus
slekstƳ, pradinis lygis bǌna ir didesnis.
Lygis dažniausiai nurodo, kokia kiekvieno veikơjo surinkta patirtis. Pagal tai maždaug
galima Ƴvertinti kokio stiprumo yra asmuo, koks jo patyrimas ir pan. Taip pat lygis
naudojamas nustatant veikơjo uždirbamus Patirties taškus (PT).

Patirtis
Savo kelionơse veikơjai patiria daugybĊ nuotykiǐ, kaunasi su pabaisomis ir priešais,
ieško lobiǐ, kenþia nuo žaizdǐ, patiria nesơkmes. Visi šie veiksmai, sơkmơs bei
nesơkmơs didina jǐ patirtƳ bei uždirba veikơjui Patirties taškus (PT). Surinkus tam tikrą
patirties taškǐ skaiþiǐ, kyla kiekvieno Ƴgǌdžio, kurio pagalba buvo uždirbami patirties
taškai, vertơ. Taip pat kyla ir bendras veikơjo lygis. Žaidimo metu veikơjai PT gauna už
žemiau nurodytus Ƴvykius.
Pastaba: visa patirtis kiekvienam Ƴgǌdžiui yra skaiþiuojama tĊstinai, t.y. sumuojasi viso
žaidimo eigoje.
Priešininkams ginklais padaryta žala
Kiekvieną priešininkui padarytą žalą žaidơjas turi pasižymơti savo veikơjo lape. Šalia jis
turi pasižymơti, kokiu ginklu (kokio ginklo ƳgǌdƳ naudodamas) bei kokiam priešininkui jis
tai padarơ. Priklausomai nuo to, koks sužeistojo priešininko ir veikơjo kautynơse ar
kirstynơse naudotǐ Ƴgǌdžiǐ lygiǐ skirtumas, yra skiriama PT už Žalataškius. Atitinkamai
prie Ƴgǌdžio, kurƳ naudojant buvo padaryta ši žala, užrašomi uždirbti PT.
Pvz.: 3 lygio karys Grundalis padarơ 26 BŽT 5 lygio rǌdžiǐ pabaisai. Atitinkamai 5-3=2.
Pagal skirtumą 2 lentelơje prie Žalataškiǐ randamas daugiklis 5. Taigi karys už
kiekvieną priešininkui padarytą BŽT gauna po 5 PT, tai yra 26*5=30 PT už padarytus
BŽT rǌdžiǐ pabaisai.
Pastaba: veikơjas savo lape užsirašo ne faktiškai priešininkui padarytą žalą, kuri
randama atơmus priešininko dơvimǐ šarvǐ ŽS, bet visą ŽT skaiþiǐ, kurie teko tiek
priešininkui, tiek jo šarvams.
Pvz.: 3 lygio karys Grundalis savo turimu kalaviju, kuris Grundalio rankose daro Max55
ŽT (kalavijo +ŽT=+40 bei Grundalio JơP 5), sơkmingai atakavo 4 lygio priešininką,
dơvintƳ KO šarvus. Tikrinant žalą Grundalio žaidơjas meta d00 ir išmeta 84. Taigi šis
Grundalio sơkmingas smǌgis darytǐ priešininkui 47 ŽT, taþiau 0 ŽT teko šarvams.
Priešininkas faktiškai patyrơ tik 37 ŽT. Taþiau Grundalio veikơjas savo lape pasižymi 47
BŽT, kuriuos padarơ kartu tiek priešininkui, tiek jo dơvimiems šarvams.
Už žalą padarytą priešininko skydui veikơjas taip pat gauna patirtƳ. Patirties taškai
skaiþiuojami pagal skydą naudojusiojo priešininko ir atakavusiojo lygiǐ skirtumą.
Pvz.: 3 lygio karys Grundalis atakavo 4 lygio priešininką bei 5 kartus priešininkas
sơkmingai apsigynơ skydu. Taip Grundalis priešininko skydui padarơ 80 ŽT. Atitinkamai
už sugadintą priešininko skydą Grundalis gauna 80*4=240 PT (daugiklis 4 pagal
Žalataškiǐ lentelĊ; 4 lygis - 3 lygis = ).
Žalataškiai (pagal BŽT)
Lavontaškiai
Lprš.-L PT už ŽT Lprš.-L PT už ŽT Lprš.-L PT už  Lprš.-L PT už 
<7

7
5
<7
50
7
750
-7-4
2
8
8
-7-4
50
8
900
-3-0
3
9
2
-3-0
200
9
050

4
0
24

250
0
250
2
5

28
2
300

450
3
6
2
32
3
350
2
700
4
8
3
36
4
400
3
2000
5
0
4
40
5
500
4
2300
6
2
5
45
6
600
5
2600
L – kautynơse naudoto ginklo ar kerǐ Ƴgǌdžio lygis.
Lprš. – priešininko naudoto ginklo ar kerǐ Ƴgǌdžio lygis (paprastumo dơlei galima naudoti
ir bendrą priešininko lygƳ).
Nukauti priešininkai ar belaisviai
Atitinkamai žaidơjas savo veikơjo lape pasižymi, kokius priešininkus nukovơ ar paơmơ Ƴ
nelaisvĊ. Taip gaunami PT už Lavontaškius. Šiuo atveju veikơjas PT gauna pagal
nukautojo priešininko ir savo lygiǐ skirtumą.
Pvz.: 3 lygio karys Grundalis nukauna 5 lygio rǌdžiǐ pabaisą. Atitinkamai 5-3=2. Pagal
skirtumą 2 lentelơje prie Lavontaškiǐ randamas skaiþius 300. Taigi karys už nukautą
rǌdžiǐ pabaisą gauna 300 PT.
Jeigu veikơjas bǌtybĊ nukauna pirmą kartą, tuomet PT jis gauna 3 kartus daugiau.
Taigi, jei karys grundalis nukovơ rǌdžiǐ pabaisą pirmą kartą savo gyvenime, tuomet jis
gauna 300*3=900 PT.
Už priešininko sudaužytą skydą veikơjas taip pat gauna PT kaip už nukautą 0 lygio
priešininką.
Pvz.: 3 lygio karys Grundalis sudaužo 3 lygio dvorfo kario skydą. Už tai jis gauna 200
PT (3-0=-3; tai atitinka 200 PT).
Pastaba: Už priešininkams kerais padaryta žalą bei kerais nukautuosius PT
skaiþiuojama kerams (žiǌr. Patirtis už kerơjimą; psl. 90).

Gajumo patirtis GPT
Už patirtą žalą
Pagal patirtą žalą yra skaiþiuojama Gajumo Patirtis GPT. Taþiau, priešingai nei visai
žaidime renkamai patirþiai, gajumo patirtis gali bǌti tiek teigiama, tiek ir neigiama (!).
Bendru atveju tiek teigiamo, tiek neigiamo gajumo vertơs, padaugintos iš 5, yra
sumuojamos ir rezultate veikơjo gajumas kyla arba krenta (žiǌr. Gajumo kilimas; psl.
9).
Teigiama gajumo patirtis (tGPT) yra renkama už paprastą žalą ir sužeidimus. Tai yra
tiesiog patirtǐ žalos taškǐ ŽT suma. Ši vertơ, padauginta iš 5, yra pridedama prie GPT.
Pvz.: karys Grundalis kautynơse patyrơ 50 ŽT be YŽ. Taigi jo tGPT yra 50 GPT. Prie
GPT jis prideda 50*5=250 PT.
Tuo tarpu Neigiama gajumo patirtis (nGPT) yra gaunama tuo atveju, kai asmuo yra
sužeidžiamas su YŽ. Ši vertơ, padauginta iš 5, yra atimama iš GPT.
Pvz.: karys Grundalis kautynơse patyrơ 40 ŽT nuo YŽ (þia imama tik ta YŽ dalis, kuri
nurodyta Ypatingǐ žalǐ lentelơse (psl. 99). Taigi jo nGPT yra minus 40 GPT. Iš GPT jis
atima 40*5=200 GPT.
Pastaba: kerơjimo metu, kai vietoje žiežirbǐ yra panaudojamas gajumas, patirtis gajumui
GPT nơra skaiþiuojama. Tokie sunaudoti GT patirtƳ kaupia tik atitinkamo kerơjimo
Ƴgǌdžiui (žiǌr. Patirtis už kerơjimą; psl. 90).
Už fizinius veiksmus
Kadangi pakankamai dideli fiziniai krǌviai, kaip ir normalios treniruotơs, gali stiprinti
organizmą, todơl ir gajumas atitinkamai gali kilti. Taigi tGPT gali bǌti irgi renkama už
tuos veiksmus, kada yra panaudojami Fiziniai ar Kirstyniǐ Ƴgǌdžiai (pvz.: kasimas,
laipiojimas, nardymas, plaukimas, sunkumǐ kilnojimas, bơgiojimas, Ƴvairus aktyvus
sportas bei kirstyniǐ Ƴgǌdžiai). Šiuo atveju Max 5% patirties, sukauptos naudojant šiuos
Ƴgǌdžius, gali bǌti sumuojama prie tGPT.
Pvz. Karys Grundalis savo paskutinio nuotykio metu laipiodamas, bơgiodamas,
kilnodamas svorius ir atlikdamas kitus fizinius veiksmus gavo 520 PT. Taigi jis prie savo
tGPT gali pridơti Max 26 GPT. Toliau jis meta d00 metimą. Iškrito 52. Taigi jis prie savo
tGPT prisideda 3 GPT.
Paaiškinimas: tokios gajumo patirties skaiþiavimo logika yra ta, jog kaudamasis ir
patirdamas žalą asmuo ne visada gali tobulinti savo gajumą. Dažnai nuo per daug rimtǐ
žaizdǐ organizmas yra labiau luošinamas nei jis darosi tvirtesnis. Kaip pavyzdžiu gali
bǌti seni kareiviai, kurie po daugelio kovǐ praranda sveikatą bei pasidaro luošiai ar
invalidai. Taþiau nuo fiziniǐ krǌviǐ ir treniruoþiǐ gajumas gali bǌti tobulinamas ir išeiti Ƴ
gerą. Taigi, bǌsimi herojai, turơkite omenyje, kad kautynơs ne visada išeina Ƴ gerą jǌsǐ
sveikatai.
Ʋgǌdžiǐ panaudojimas
Už Ƴgǌdžiǐ panaudojimą bei tuo metu atliekamą darbą taip pat yra renkami patirties
taškai. Tai gali bǌti Kautyniǐ, Gyvǌnǐ, Fiziniai, Lauko, Vagies, Medicinos, Meno,
Profesiniǐ grupiǐ Ƴgǌdžiǐ panaudojimas bei šiǐ Ƴgǌdžiǐ panaudojimo metu atliekamas
darbas.
Jei toks veiksmas ar darbas atliekamas greitai ir rezultatas gali bǌti aiškus tuojau pat,
tuomet PT konkreþiai naudojamam Ƴgǌdžiui renkama pagal lentelơs Patirties taškai PT
už sơkmingus veiksmus/ darbą grafoje “Vnk” nurodytus PT. Šiuo atveju PT bus renkami
tik tada, kai toks veiksmas yra sơkmingas (pavykĊs) (pagal Veiksmǐ sơkmơs lentelĊ
grafos “00%” ar “-00%”; žiǌr. psl. 34).
Pvz.: pơdsekys Surfikas panaudodamas virvĊ bandơ Ƴkopti ant uolos (pagal Ʋgǌdžiǐ
pradinơs vertơs lentelĊ Laipiojimas sunkus veiksmas; žiǌr. psl. 9). Jam nepavyko tai
padaryti iš pirmo karto, taþiau vơliau jis Ƴkopơ gan sơkmingai. Taigi, už sơkmingą sunkǐ
veiksmą jis gauna 00 PT prie savo laipiojimo Ƴgǌdžio.
Jei Ƴgǌdis yra naudojamas ilgesnƳ laiką, tuomet renkami PT priklauso nuo to, kaip ilgai
atitinkamas Ƴgǌdis buvo naudojamas. Šiuo atveju PT gaunami tiek sơkmơs, tiek ir
nesơkmơs atveju. Jei veiksmas buvo visiškai nesơkmingas, tuomet gaunama tik 50 %
nurodytǐ PT. Jei veiksmas buvo absoliuþiai sơkmingas (viskas pavyko iš pirmo karto),
tuomet gaunama dvigubai daugiau PT. Tas pats galioja ir ypatingos sơkmơs atveju
(metimas 00).
Pvz.: tas pats pơdsekys Surfikas išơjo Ƴ medžioklĊ, sekơ pơdsakais, ieškojo žvơriǐ
takeliǐ ir praleido viso apie 6 val. Iš pradžiǐ jam nesisekơ, taþiau vơliau jis aptiko šerno
pơdsakus, sơkmingai jƳ susekơ ir jƳ nušovơ. Už savo koviniǐ Ƴgǌdžiǐ panaudojimą jis
gauna patirtƳ kaip už nukautus priešininkus, o medžioklơs Ƴgǌdžiui (kaip už vidutinƳ
veiksmą) jis gauna 250 PT. Taip pat jis gali gauti PT už sơkmingus sơlinimo ar sekimo
veiksmus.
Tokią paþia sistemą ŽM gali naudoti ir Kautynơms, ypaþ jei yra tokie atvejai kai
veikơjai daug kaunasi, taþiau priešininkus sužeidžia nedaug ar juos nukauna kiti.
Patirties taškai PT už sơkmingus veiksmus/ darbą
Ʋgǌdžio naudojimo trukmơ per parą (valandomis)
Veiksmo sunkumas
Vnk 1
2
4
6
8 10 12 14 16
Elementarus (E)
25 50 00 50 200 250 300 350 400
Lengvas (L)
50 50 00 50 200 250 300 350 400 450
Vidutinis (V)
75 00 50 200 250 300 350 400 450 500
Sunkus (S)
00 50 200 250 300 350 400 500 550 600
L.sunkus (LS)
50 200 250 300 350 400 450 550 600 700
Itin sunkus (IS)
200 250 300 350 400 450 550 600 650 750

>16
450
500
550
650
750
800

Vnk – vienkartinis veiksmas
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Originalǌs veiksmai
Visus atliktus sunkius, neƳprastus, originalius ar kitus vertus dơmesio veiksmus žaidơjas
pasižymi savo veikơjo lape. Už juos atitinkamai gauna PT.
Pvz.: Magas Perdoflas eidamas mišku surado seną sulǌžusią skrynia su senais dailidơs
Ƴrankiais. Iš neturơjimo ką veikti, iš nedidelio rąsto pagamino nedidelƳ stabuką, kurƳ Ƴtaisơ
prie netoliese esanþio švento medžio, o vietiniams Ƴteigơ, kad tai kažkokio dievuko
apsireiškimo forma, o jis pats esąs jo pranašas. Už išradingumą panaudotiems
Ƴgǌdžiams (dailidơs Ƴgǌdžiai, Ƴtikinơjimas, melavimas ar pan.) ŽM skiria patirties taškus.
Kiek – ŽM nuožiǌra.
Imuniteto patirtis IPT
Už kiekvieną sơkmingą Imuniteto metimą prieš nuodus (kai d00 patenka Ƴ grafas
“00%” ar “-00%”) asmuo renka PT imunitetui prieš konkreþią nuodǐ rǌšƳ.
Pvz. Karys Grundalis sơkmingai pernešơ skorpiono Ƴkandimą (nuodai vidutinio
stiprumo). Už tai jis gavo 900 PT.
Už kiekvieną sơkmingą Imuniteto metimą prieš ligą ar alergeną, kai d00 patenka Ƴ grafą
“-00%”, veikơjas renka PT imunitetui prieš konkreþią ligą ar alergeną.
Pvz.: karys Grundalis gripo epidemijos metu susirgo gripu, taþiau tai buvo liga be jokiǐ
didesniǐ komplikacijǐ (d00 metimas pateko Ƴ grafą “-00%”). Imuniteto prieš gripą
patiritis yra 300 PT (kaip nuo vidutinio stiprumo užkrato).
Už kiekvieną sơkmingą Imuniteto metimą prieš ligą ar alergeną, kai d00 patenka Ƴ grafą
“00%”, veikơjas renka PT imunitetui prieš konkreþią ligą ar alergeną bei taip pat tam
tikram laikotarpiui (nuo  iki keliasdešimt metǐ) jis Ƴgauna pilną atsparumą prieš užkratą
ar alergeną. Laikotarpio trukmơ priklauso nuo konkreþios ligos ar alergeno ir dažniausiai
nustatomas ŽM. PT šiuo atveju nesiskaiþiuoja (!).
Pvz.: Tas pats karys Grundalis, patekĊs Ƴ maru užsikrơtusƳ kaimą, sơkmingai atsispyrơ
ligai (d00 metimas pateko Ƴ grafą “00%”) ir papildomai prie PT Ƴgavo pilną imunitetą 0
metǐ.
Patirtis už imuniteto atsparumą
Patirtis už sƢkmingĆ Imuniteto metimĆ
N,
1-100%
100% ar 00
00
Nuodai
L.silpni
Silpni
Vidutiniai
Stiprǌs
L.stiprǌs
Itin stiprǌs
Liga/ alergenas
L.silpni
Silpni
Vidutiniai
Stiprǌs
L.stiprǌs
Itin stiprǌs

-------------

00
200
300
500
700
000

300
600
900
500
200
3000

+ visam laikui
+ visam laikui
+ visam laikui
+ visam laikui
+ visam laikui
+ visam laikui

-------------

00
200
300
500
700
000

300+laikas
600+laikas
900+laikas
500+laikas
200+laikas
3000+laikas

+ visam laikui
+ visam laikui
+ visam laikui
+ visam laikui
+ visam laikui
+ visam laikui

Patirtas kerǐ poveikis
Kiekvienas žaidơjas savo lape pasižymi, kokƳ ir kokiǐ kerǐ poveikƳ jis patyrơ, kokio lygio
kerai ar kiek žiežirbǐ buvo panaudota prieš jƳ. Atitinkamai kerai gali bǌti Fi, Bi ar Psi
poveikio.
Pagal šiuos duomenis patikrinama, kiek PT gauta. Tam panaudojama lentelơ Magiška
patirtis už kerǐ poveikƳ.
Pvz. 3 lygio karƳ GrundalƳ paveikơ 5 lygio Psi keras Miegas. Už 5 lygio Psi kerǐ poveikƳ
karys gauna 80 PT Psi tvermei.
Nuo kerǐ patirta žala taip pat didina tvermes.
Pvz. 3 lygio karys Grundalis susipyko su  lygio magu Ad Almiru. Pastarasis iš pykþio
paleido Grundaliui Mago strơlĊ ( lygio Fi tipo kerai) tiesiai Ƴ galvą. Keras magui pavyko
gerai, dơl to karys patyrơ 5 ŽT. Už patirtus 5 ŽT gauna 75 PT (taip pat patirtis už
prarastus GT skaiþiuojama Gajumo patirþiai; žiǌr. Gajumo patirtis, psl. 89). Taigi Fi
tvermei jis gauna 20 PT. Už patirtus  lygio Fi kerus, kurie jƳ paveikơ, karys taip pat
gauna 45 PT.
Už kerais atstatytus gajumo taškus GT patirtis irgi renkami PT atitinkamai Bi tvermei.
Pvz. 3 lygio karƳ GrundalƳ vitalistas gydơ  lygio keru Gydymas ir atstatơ 25 GT. Tuomet
už patirtus kerus gauna 45 PT. Už magiškai atstatytus GT jis gauna 25*5= 25 PT.
Jei tokio tipo (Fi, Bi, Psi) tipo kerais veikơjas yra paveikiamas pirmą kartą, jis gauna 5
kartus daugiau patirties. Jei asmuo atsispyrơ kerǐ poveikiui, tuomet jis gauna 3 kartus
daugiau PT nei tuo atveju, jei kerai jƳ bǌtǐ paveikĊ.
Už Ƴvairiǐ magiškǐ gơrimǐ (dažniausiai Bi magijos tipas) gơrimą veikơjas gauna 00 PT.
Už magiško daikto kiekvieną panaudojimą – po 50 PT prie atitinkamos tvermơs, nebent
prie daikto nurodyta kitaip.
Už pilną magiško daikto atpažinimą ir pilną naudojimo perpratimą veikơjas papildomai
gauna 500 PT, nepriklausomai kaip tai buvo atlikta – panaudojant kerus ar bandymǐ/
klaidǐ metodu.
Pastaba: jei kerơtojui kerint šis panaudodamas žiežirbas stiprino kerą, tuomet PT už
kerǐ poveikƳ skaiþiuojamas ne nuo bazinio kero lygio, o nuo kerơtojo sunaudotǐ žiežirbǐ
skaiþiaus (šia informacija pateikia ŽM patirties skaiþiavimo metu).
Pvz. jei 3 lygio karys Grundalis už jƳ paveikusƳ 5 lygio kerą Miegas gautǐ 80 PT, tai už tą
patƳ 5 lygio kerą Miegas, kai kerơtojas stiprindamas kero poveikƳ papildomai išleidžia 2
žiežirbas, viso sunaudodamas 7 žiežirbas, gautǐ 00 PT.

Magiška patirtis už kerǐ poveikƳ
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Patirtis už kerơjimą
Kiekvienas žaidơjas savo veikơjo lape pasižymi kokius kerus jo veikơjas naudojo,
pavyko keras ar ne, prieš ką jis buvo naudotas ir pan. Patirtis šiuo atveju yra
skaiþiuojama kiekvienai kerǐ grupei.
Ji gali bǌti gaunama už:
Kero panaudojimą (lentelơ Magiška patirtis už kerơjimą). PT skaiþiuojama
priklausomai nuo kerơtojo naudojamo kerơjimo tam tikros grupơs kerais Ƴgǌdžio lygio ir
sunaudotǐ žiežirbǐ skaiþiaus, Ƴskaiþiuojant visus stiprinimus, trukmơs ilginimus ir
panašias išlaidas vieno sukerơto kero trukmei.
Kerơjimo metu vietoje žiežirbǐ panaudotą gajumą. Jei kerơtojas kerơjimo metu
vietoje žiežirbǐ panaudoja savo GT, tuomet atitinkamo kerơjimo Ƴgǌdžiui skaiþiuojama
PT. Už kiekvieną kerơjimui panaudotą GT kerơtojas gauna 5 PT.
Sơkmingą palietimą kerơjimo metu ranka ar naudojamu daiktu, kai paliestasis
tiesiogiai dơl to žalos nepatiria, bet sơkmingas palietimas bǌtinas kerui suveikti.
Gaunama 50 PT atakos be ginklo Ƴgǌdžiui.
Žalą priešininkui. Jei kerais padaroma žala priešininkui ar šis yra nukaunamas
kerais, tai PT yra skaiþiuojami pagal Žalataškiǐ ar Lavontaškiǐ lenteles. PT
skaiþiuojama pagal sužeisto ar nukauto priešininko ir kerơtojo kerui sunaudotǐ žiežirbǐ
skaiþiaus skirtumą. Tokie sukaupti PT sumuojasi prie atitinkamos kerǐ grupơs
naudojimo Ƴgǌdžio.
Kerǐ rezultate atliktus darbus. Tai gali bǌti sukurto golemo pastatyta siena, jo
primuštas kiemsargis ar užmuštas skeletas ir pan.
Pvz. 3 lygio magas Ad Almiras naudojo 5 lygio Ugnies grupơs kerą Ugnies kamuolƳ
(Ugnies kerǐ Ƴgǌdis), sukǌrơ jƳ, pataikơ juo Ƴ 6 lygio trolƳ bei jƳ užmušơ. Tokiu atveju
magas už kero panaudojimą gauna 240 PT prie Ugnies kerǐ Ƴgǌdžio. Už tai, kad nukovơ
6 lygio trolƳ jis pagal lavontaškius gautǐ 350, taþiau tai buvo pirmasis jo nukautas trolis,
todơl jis gauna 350*3=050 PT.
Jei kerus kerơtojas panaudojo pirmą kartą, tai už sơkmingai pavykusƳ (P) bandymą jis
gauna 3 kartus daugiau PT. Už nesơkmingą bandymą (N) ar fiasko (F) kerint pirmą
daugiau PT nơra gaunama.
Magiška patirtis už kerơjimą
KerƢjimo ƴgǍdžio kerǑ grupe lygis (kerƢjimas/10)
Žiež.
sk.

2
3
4
5
6
7
8
9
0

2
3
4
5

P
80
20
240
270
300
330
360
390
420
450
480
50
540
570
600


N
60
70
80
90
00
0
20
30
40
50
60
70
80
90
200

F
20
40
60
80
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400

P
50
80
20
240
270
300
330
360
390
420
450
480
50
540
570

2
N
50
60
70
80
90
00
0
20
30
40
50
60
70
80
90

F
00
20
40
60
80
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380

P
35
50
80
20
240
270
300
330
360
390
420
450
480
50
540

3
N
45
50
60
70
80
90
00
0
20
30
40
50
60
70
80

F
90
00
20
40
60
80
200
220
240
260
280
300
320
340
360

P
20
35
50
80
20
240
270
300
330
360
390
420
450
480
50

4
N
40
45
50
60
70
80
90
00
0
20
30
40
50
60
70

F
80
90
00
20
40
60
80
200
220
240
260
280
300
320
340

P
05
20
35
50
80
20
240
270
300
330
360
390
420
450
480

5
N
35
40
45
50
60
70
80
90
00
0
20
30
40
50
60

F
70
80
90
00
20
40
60
80
200
220
240
260
280
300
320

Žiež.
sk.

2
3
4
5
6
7
8
9
0

2
3
4
5

P
90
05
20
35
50
80
20
240
270
300
330
360
390
420
450

6
N
30
35
40
45
50
60
70
80
90
00
0
20
30
40
50

F
60
70
80
90
00
20
40
60
80
200
220
240
260
280
300

P
75
90
05
20
35
50
80
20
240
270
300
330
360
390
420

7
N
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
00
0
20
30
40

F
50
60
70
80
90
00
20
40
60
80
200
220
240
260
280

P
60
75
90
05
20
35
50
80
20
240
270
300
330
360
390

8
N
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
00
0
20
30

F
40
50
60
70
80
90
00
20
40
60
80
200
220
240
260

P
45
60
75
90
05
20
35
50
80
20
240
270
300
330
360

9
N
5
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
00
0
20

F
30
40
50
60
70
80
90
00
20
40
60
80
200
220
240

P
30
45
60
75
90
05
20
35
50
80
20
240
270
300
330

0
N
0
5
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
00
0

F
20
30
40
50
60
70
80
90
00
20
40
60
80
200
220
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Idơjos
Už Ƴvairias originalias ir Ƴdomias idơjas ŽM gali skirti Ƴvairias premijas savo nuožiǌra.
Premijos gali bǌti skiriamos nuo keliǐ šimtǐ iki keliǐ tǌkstanþiǐ PT.
Pvz.: už sukonstruotus labai originalius spąstus ir nestandartinƳ jǐ panaudojimą, kokios
nors misijos ar užduoties Ƴvykdymą ir pan.

Lygio kilimas
Veikơjas, susumavĊs savo uždirbtą Bendrą PatirtƳ (BP) tikrina ar neperžengơ Lygio
slenksþio. Lygio slenksþio vertơ yra vienoda bet kokios profesijos ar rasơs atstovui.
Surinkus PT skaiþiǐ, lygǐ ar didesnƳ nei Lygio slenkstis, veikơjas pasiekia naują lygƳ.
Patirties taškǐ skaiþius, viršijantis slenksþio vertĊ, išlieka ir tolimesni PT yra sumuojami
toliau.
Lygis
2
3
4
5
6
7
8
9
0

2
3
4
5

BP
0.000
20.000
40.000
80.000
60.000
240.000
320.000
400.000
480.000
560.000
640.000
720.000
800.000
880.000

Patirtis slenksþiai
GPT, ƳgǍdis, TvermƢ, Imunitetas
.000
2.000
4.000
8.000
6.000
24.000
32.000
40.000
48.000
56.000
64.000
72.000
80.000
88.000

Pakilus lygiui, titulǐ lentelơje surandamas naujas veikơjo titulas. Jei veikơjas nori, titulą
gali pasirinkti ir pats savo nuožiǌra, susigalvoti kokƳ nors Ƴdomǐ ar unikalǐ.

Gajumo kilimas
Visi veikơjo tGPT ir nGPT yra sumuojami (tiksliau imamas skirtumas tarp nGPT ir tGPT).
Toliau pagal visą GPT yra tikrinama ar nepasiektas Gajumo kilimo slenkstis.
Pirmam Gajumo vertơs GT kilimui reikalingas patirties skaiþius yra 000 GPT. Veikơjui
pasiekus šƳ Gajumo kilimo slenkstƳ, po atitinkamo pilno poilsio ir patirtos žalos atstatymo
(žiǌr. Žala, Natǌralus gajumo atstatymas, psl. 48), gajumas pakyla per SvP vertĊ (bet ne
mažiau kaip +5). Šis kilimas vyksta nepriklausomai nuo veikơjo rasơs ar profesijos.
Sekantis slenkstis kyla atitinkamai: 2000, 4000, 8000, 6000, 24000, 32000, 40000,
48000, 56000, 64000, 72000 ir pan.
Pvz. Per visas kautynes, kuriose dalyvavo karys Orkas Ampicilinas ir kurio gajumas yra
99 bei Sveikatos vertơ lygi 99 (SvP 20), surinko 945 GPT. GrƳžtant iš eilinơs smuklơs, jis
susimušơ su pagiriotu dvorfu Tantalu, patyrơ dar 20 ŽT be jokios YŽ. Taigi jis dar
papildomai gavo 20*5= 00 GPT. Taigi viso jis surinko 045 GPT. Kitą rytą orko
gajumas pakyla per SvP vertĊ, t.y GT 99 + SvP 20 = 9.
Taþiau jei nGPT yra didesnis, tuomet tai reiškia, kad veikơjo gajumas ne kyla, o mažơja.
Tai yra veikơjas savo nuotykiǐ metu buvo labiau sužalotas nei tapo gajesnis. Taþiau
normaliai gali bǌti, kad veikơjo gajumas kaitaliosis, vieną kartą pakildamas, kitą kartą
sumažơdamas.
Taþiau, jei tokiu bǌdu veikơjo gajumas tapo mažesnis nei jo turơtas pradinis gajumas
(vertơ, kuri buvo tik susikǌrus veikơją), tai pastarasis darosi invalidas. Tada tokiu atveju
veikơjui reikơtǐ pradơti gydymą ir reabilitaciją (žiǌr. Suluošinimas ir reabilitacija; psl. 48).

Ʋgǌdžiǐ tobulinimas
Kiekvienam Ƴgǌdžiui suskaiþiuoti PT yra sumuojami. Toliau pagal visą Ƴgǌdžio PT sumą
yra tikrinama ar nepasiektas Ʋgǌdžio tobulinimo slenkstis. Pirmam Ƴgǌdžio tobulinimui
reikalingas patirties skaiþius yra 000 PT. Kiekvienam sekanþiam Ƴgǌdžio tobulinimui
slenkstis kyla atitinkamai: 2000, 4000, 8000, 6000, 24000, 32000, 40000, 48000,
56000, 64000, 72000 ir taip toliau, slenksþiui didơjant kas po 8000 PT. Pasiekus Ʋgǌdžio
tobulinimo slenkstƳ, po atitinkamo poilsio bei jơgǐ atstatymo, Ƴgǌdžio vertơ pakyla verte
+5.
Pvz.: svaidant durklą surinkta 00 PT. Kadangi pasiektas pirmasis tobulinimo slenkstis,
tai durklo svaidymo Ƴgǌdis padidơja +5. Keliose kitose kautynơse (ir treniruotơse), vơl
svaidant durklą, uždirbta 950 PT. Atitinkamai šie PT yra sumuojami: 00+950=2050.
Taigi, vơl pasiektas sekantis Ƴgǌdžio tobulinimo slenkstis ir Ƴgǌdžio vertơ pakyla +5.
Pakilus atskiriems veikơjo koviniams Ƴgǌdžiams, reikia patikrinti ar nepasikeitơ gynyba,
naudojant patobulintus Ƴgǌdžius.
Patirtis šiuo atveju renkama tĊstinai, nuolatos sumuojant PT.
Skydo Ƴgǌdžio patirtis
Patirtis skydo Ƴgǌdžiui yra renkama tada, kai kaunantis gynybai yra naudojamas ir
skydas. Visa kautyniǐ patirtis, sukaupta kaunantis naudojant skydą yra dalinama per
pusĊ ir toks PT skaiþius tenka skydo naudojimo Ƴgǌdžiui. Taip pat yra sumuojama PT,
surinkta atskirai naudojant skydą (pvz. priešo atakavimas skydu, taranas skydu ir pan.)

Imuniteto kilimas
Kiekvienam nuodǐ, ligos ar alergeno tipui ar rǌšiai
suskaiþiuoti PT yra sumuojami. Toliau pagal visą PT sumą
konkreþiam nuodǐ tipui yra tikrinama ar nepasiektas
Imuniteto kilimo slenkstis. Pirmam imuniteto kilimui
reikalingas patirties skaiþius yra 000 PT. Kiekvienam
sekanþiam imuniteto kilimui slenkstis pakyla dvigubai,
atitinkamai: 2000, 4000, 8000, 6000, 24000, 32000, 40000,
48000, 56000, 64000, 72000 ir taip toliau, slenksþiui didơjant
kas po 8000 PT. Pasiekus Imuniteto kilimo slenkstƳ imuniteto
vertơ tuojau pat pakyla verte +5.
Pvz.: prieš skorpiono nuodus buvo surinkta 50 PT. Kadangi
pasiektas pirmasis tobulinimo slenkstis, tai atsparumas
skorpiono nuodams padidơja +5.
Ligos ar alergeno atveju, kai tikrinant Imuniteto metimą
rezultatas papuolơ Ƴ grafą “N”, tuomet, priklausomai nuo ligos
rǌšies, Ƴgaunamas ilgalaikis imunitetas, kuris ir yra Ƴrašomas veikơjo lape.

Tvermiǐ tobulinimas
Tos paþios taisyklơs kaip ir Ʋgǌdžiǐ tobulinimui galioja ir tvermiǐ (Fi, Bi ir Psi) tobulinimui.
Skirtumas tik tas, kad patirtis tvermơms pastarǐjǐ tobulinimui yra renkama tuomet kai
yra patiriamas tiesioginis kerǐ poveikis (kerais veikia kitas kerơtojas ar kerai suveikia ant
kerơtojo Ƴvykus kerơjimo fiasko).

Kerơjimo tobulinimas
Kerơjimo Ƴgǌdžiai yra tobulinami kerơtojui kerint (PT renkama už sơkmingą kerơjimą ar
nesơkmĊ) bei už kerǐ padarytą poveikƳ (žalą, sunaikinimą, darbą ar pan.). Tobulinamas
yra sugebơjimas kerơti tam tikros grupơs kerais. Kerơjimo tobulinimui galioja tos paþios
taisyklơs kaip ir Ʋgǌdžiǐ tobulinimui.
Pvz. Surinkta patirtis naudojant ŽiebtuvơlƳ lygi 240 PT, Ugnies þiurkšles – 200 PT bei
Ugnies kamuolƳ – 024 PT. Šios patirtys sumuojasi ir surinkti 240+200+024=464 PT
tobulina Ugnies kerǐ ƳgǌdƳ. Pasiekus Ʋgǌdžio tobulinimo slenkstƳ, Ƴgǌdžio vertơ padidơja
+5. Žiǌr. Magija, psl. 5.

Žiežirbǐ skaiþiaus didơjimas
Kiekvieną kartą, kada kyla bet kokios Kerǐ Grupơs lygis (Magijos grupơs, ne Tvermơs;
žiǌr. Kerơjimo lygis, psl. 5), kerơtojas papildomai gauna tiek žiežirbǐ, kokia yra jo
Esminơs Prigimties Mažojo Priedo vertơ.
Esminơs prigimties priedai: magui Prp(!), vitalistui Inp(!), mentalistui Vap(!), nekromantui
Inp (!) ir t.t. (žiǌr. Profesijos ir Esminơs prigimtys; psl. 3).

Treniruotơs
Kartais gali bǌti taip, kad žaidimo metu veikơjas, turơdamas laisvo laiko ir noro, gali
bandyti treniruoti vieną ar kitą ƳgǌdƳ metu. Taþiau treniruotes ne visada Ƴdomu specialiai
atžaidinơti – tai gali bǌti nuobodus užsiơmimas ir realaus laiko gaišinimas. Todơl
tokioms treniruotơms gali bǌti Ƴvertinamas sugaištamas laikas bei atitinkamai,
priklausomai nuo jǐ sơkmingumo, renkama patirtis. Tai gali bǌti kautyniǐ, kerơjimo ar
kitokie Ƴgǌdžiai.

Naujǐ Ƴgǌdžiǐ išmokimas
Ʋsisavinti naujus Ƴgǌdžius veikơjas gali tiesiog juos pradơdamas naudoti ir tobulinti nuo
pradinio lygio žaidimo eigoje. Jei veikơjas nori Ƴsisavinti naują ƳgǌdƳ ne žaidimo metu
(pvz.: jis pasitraukia iš žaidimo ir pasiryžta tam skirti tam tikrą laikotarpƳ), tuomet tam yra
panaudojama Civiliniǐ Ƴgǌdžiǐ Ƴsisavinimo lentelơ, Ƴvertinant šiam reikalui skirtą laikotarpƳ
(Stažas) bei metant d00. Po to pagal metimą surandama naujai Ƴsisavinto Ƴgǌdžio
vertơ.
Jei naujasis Ƴgǌdis gali bǌti susijĊs su kautynơmis, tuomet pagal Civilinơs profesijos
koviniǐ pranašumǐ lentelĊ yra surandamas kovinio pranašumo rangas ir atitinkamai
koreguojamas kovinis Ƴgǌdis (susumuojant su turima ar su pradine kovinio Ƴgǌdžio
verte).

Nenaudojamǐ Ƴgǌdžiǐ praradimas
Tais atvejais, kai veikơjas ilgą laiką (kelis metus ar pan.) nenaudoja vieno ar keliǐ
Ƴgǌdžiǐ (kokiǐ nors kerǐ, gamybos, amatǐ ar vagies Ƴgǌdžiǐ, su laiku jie gali bǌti
užmirštami ar iš viso prarandami. Tuo tikslu ŽM, pastebơjus jog ilgą laikotarpƳ (20-30
žaidimǐ metu) veikơjas nenaudoja kokio nors konkretaus Ƴgǌdžio, gali priversti veikơją
tikrinti ar jo Ƴgǌdžio vertơ nesumažơjo ar Ƴgǌdis nebuvo prarastas visai.
Tuo tikslu ŽM Ƴvertina tokio Ƴvykio tikimybĊ ir veikơjas meta d00. Metimui nepavykus
Ƴgǌdžio vertơ yra sumažinama nurodoma verte.
Tikimybinis metimas šiuo atveju yra nepavykĊs, jei išmetama mažiau ar lygiai nei
nurodyta tikimybơ. Pvz. tikimybơ, kad magas Agurotis pamirš kerą Oro nuspơjimas yra
20%. Metamas d00. Rezultatas 3. Vadinasi magas pamiršo šƳ kerą.
00 metimas visada yra kažkas nepaprasto (gal magas prisiminơ užslơptą kero poveikƳ ar
prisiminơ dar vieną).
0 visada yra fiasko ir veikơjas papildomai tikrina ar neprarado daugiau Ƴgǌdžiǐ (gal
magas pamiršo dar viena ar kelis kitus kerus).
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PRIEDAI
Rasiǐ atstovǐ kǌrimo ir statistikos lentelơs
DRIEZAZMOGIAI
d100
01-55
56-65
66-70
71-75
76-84
85-99
00

Profesija
Kariai
Vagys
Magai
Vitalistai
Mentalistai
Pơdsekiai
Ypatinga

d100
01-01
02-05
06-11
12-32
33-41
42-57
58-67
68-88
89-94
95-98
99-99
00

ǋgis
155
170
178
185
193
200
208
215
223
230
245
260

d100
01-30
31-60
61-80
81-90
91-95
96-99
00
Masơ
56
74
84
95
107
120
134
149
165
183
221
264

Ginklai
Smigiai, akstis
Smigiai, st. ietis
Akstis, st. kuoka
St. ietis, st. kuoka
Akstis, kardas
Smigiai, kardas
Egzotiškas ginklas

SvP
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35

d100
01-01
02-05
06-16
17-40
41-64
65-81
82-87
88-96
97-00
Fiz. Branda
22
20
17
15
14
13
12
11
10
9
8

Oda
Albinosas
Pilkšva
Pilka
Pilkai žalia
Rudai žalia
Žalia
Ruda
Tamsiai žalia
Juoda
Senơjimas
34
39
44
50
59
74
90
120
181
211
227

d100
01-13
14-54
55-80
81-87
88-96
97-99
00
d100
01-01
02-12
13-23
24-38
39-52
53-63
64-74
75-83
84-89
90-92
93-95
96-98
99-00

Akys
Rusvai geltonos
Geltonos
Rausvai geltonos
Oranžinơs
Rausvos
Raudonos
Tamsiai raudonos
Amžius
9
13
18
22
33
44
55
66
76
87
98
109
120

d100
01-01
02-34
35-43
44-60
61-77
78-92
93-96
97-99
00
Fiz. Branda
37
33
29
25
23
21
19
17
15
13
11

Oda
Albinosas
Balta
Gelsva
Šv. ruda
Ruda
T. ruda
Bronzinơ
Chaki
Melanistas
Senơjimas
71
83
95
110
122
141
161
200
278
317
337

d100
01-13
14-54
55-80
81-87
88-96
97-99
00
d100
01-01
02-12
13-23
24-38
39-52
53-63
64-74
75-83
84-89
90-92
93-95
96-98
99-00

Akys
Juodos
T. rudos
Šv. rudos
Purpurinơs
Geltonos
Pilkos
Skirtingos
Amžius
14
21
29
36
54
72
91
109
127
145
164
182
200

d100
01-15
16-35
36-60
61-75
76-90
91-99
00

Plaukai
Balti
Šv. geltoni
Geltoni
Rusvi
Rudi
Pilki
Juodi

d100
01-01
02-05
06-25
26-55
56-75
76-99
00
d100
01-01
02-12
13-23
24-38
39-52
53-63
64-74
75-83
84-89
90-92
93-95
96-98
99-00

Grupơ
~12
~24

Vid. ǌgis

Iš jǐ
1
1
5
50%
+30%
SvP=0
Vid. masơ

200 cm
Vid.
branda
15 m

120 kg
V. senimo
slenkstis
50 m

Bǌstinơ

Lygiai
4-7
6-7
4-5
moterys
vaikai
Vid. gyv.
trukmơ
120 m
Min.
branda
10 m

DVORFAI
d100
01-40
41-60
61-65
66-70
71-75
76-99
00
d100
01-01
02-05
06-11
12-32
33-41
42-57
58-67
68-88
89-94
95-98
99-99
00

Profesija
Kariai
Vagys
Magai
Vitalistai
Mentalistai
Pơdsekiai
Ypatinga
ǋgis
100
110
115
120
125
130
135
140
145
150
160
170

d100
01-25
26-45
46-55
56-80
81-85
86-96
97-99
00
Masơ
30
39
45
51
58
65
73
81
90
100
121
145

Ginklai
Kalavijas, kirvis
Kalavijas, tr. lankas
Kirvis, tr. lankas
2R kirvis
K. kǌjis, tr. lankas
S. k. kǌjis
S. plunksnius
Egzotiškas ginklas

d100
01-35
36-45
46-50
51-60
61-80
81-90
91-99
00
Masơ
34
41
45
50
55
60
65
71
77
84
98
113

Ginklai
kalavijas, lankas
katana, lankas
špaga, lankas
ietis, lankas
kardas, lankas
2R kalavijas, tr.lankas
2R kirvis, tr.lankas
Egzotiškas ginklas
SvP

SvP
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35

d100
1-23
24-45
46-50
51-72
73-93
94-00
Grupơ
~50

Plaukai
d100
Barzda
Juodi
01-02 L.menka
T.pilki
03-08 Menka
Chaki
09-29 Vidutinơ
T.rudi
30-69 Vešli
T.raudoni
70-98 L.vešli
Raudoni
99-00 Kuokštais
Iš jǐ
Lygiai
1
4-5
9
2-3
~150
1
6-7
5
4-5
25
2-3
Bǌstinơ
40%
moterys
+30%
vaikai
SvP=0
Vid.
Vid.
Vid. gyv.
ǌgis
masơ
trukmơ
130 cm
65 kg
200 m
Vid.
V.senơjimo
Min.
branda
slenkstis
branda
25 m
110 m
15 m

ELFAI
d100
01-35
36-40
41-55
56-70
71-75
76-99
00
d100
01-01
02-05
06-11
12-32
33-41
42-57
58-67
68-88
89-94
95-98
99-99
00

Profesija
Kariai
Vagys
Magai
Vitalistai
Mentalistai
Pơdsekiai
Ypatinga
ǋgis
140
150
155
160
165
170
175
180
185
190
200
210

-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35

Fiz. brandos
slenkstis
55
46
38
30
28
26
24
22
20
18
16

Senimo
slenkstis
123
146
169
200
226
270
313
400
574
661
704

Akys
Raudonos
Geltonos
Žalios
Mơlynos
Pilkos
Rudos
Juodos
Amžius
19
34
49
64
101
139
176
213
251
288
325
363
400

d100
01-15
16-45
46-75
76-90
91-99
00
Grupơ
~50
~150
Bǌstinơ

Vid.
ǌgis
170 cm
Vid.
branda
30 m

Oda
Balta
Geltona
Rausva
Rusva
Ruda
Juoda
Iš jǐ
1
9
1
5
25
50%
+30%
SvP=0
Vid.
masơ
60 kg
V.senimo
slenkstis
200 m

Lygiai
4-5
2-3
6-7
4-5
2-3
moterys
vaikai
Vid. gyv.
trukmơ
400m
Min.
branda
20 m
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GNOLIAI
d100
01-50
51-60
61-65
66-70
71-75
76-99
00

Profesija
Kariai
Vagys
Magai
Vitalistai
Mentalistai
Pơdsekiai
Ypatinga

d100
01-01
02-05
06-11
12-32
33-41
42-57
58-67
68-88
89-94
95-98
99-99
00

ǋgis
165
180
188
195
203
210
218
225
233
240
255
270

d100
01-35
36-47
48-64
65-82
83-93
94-99
00
Masơ
55
68
75
83
91
100
109
119
129
140
162
187

Ginklai
Kalavijas 1.5R
Kardas ir tr. lankas
Ietis ir lasas
Ietis ir kardas
K. kǌjis
Spragilas 2R
Egzotiškas ginklas

SvP
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35

d100
01-04
05-28
29-53
54-59
60-65
66-89
90-99
00

d100
01-10
11-30
31-65
66-85
86-99
00

Oda
Juoda
Pilka
Pilkšvai žalia
Žalia
Gelsvai žalia
Geltona

Senơjimas
26
29
31
35
38
42
46
55
72
81
85

d100
01-11
12-22
23-37
38-51
52-62
63-73
74-82
83-88
89-91
92-94
95-97
98-99
00

Amžius
9
11
13
14
19
23
28
32
37
41
46
50
55

Oda
Albinosas
Pilkai
ruda
76-85
Gelsvai
ruda
86-95
Ruda
96-98
T.ruda
99-99
Juoda
00
Melanistas
Fiz. Branda
Senơjimas
32
47
28
54
24
61
20
70
19
87
18
115
18
143
17
200
16
313
15
370
14
398

d100
01-30
31-40
41-45
46-55
56-70
71-99
00
d100
01-11
12-22
23-37
38-51
52-62
63-73
74-82
83-88
89-91
92-94
95-97
98-99
00

Plaukai
Balti
Šv. geltoni
Geltoni
Gelsvi
Šv. pilki
Pilki
Juosvi
Amžius
15
22
30
37
55
73
91
109
127
146
164
182
200

d100
Akys
d100
Barzda
01-15 Pilkos
01-02 L.menka
16-25 Žalsvos
03-08 Menka
26-60 Melsvai
09-29 Vidutinơ
pilkos
30-69 Vešli
61-95 Melsvos
70-98 L.vešli
96-00 T. mơlynos
99-00 Kuokštais
Grupơs
iš jǐ
Lygiai
~50
1
4-5
9
2-3
~150
1
6-7
5
4-5
25
2-3
Bǌstinơ
50%
moterys
+50%
vaikai
SvP=0
Vid.
Vid.
Vid. gyv.
ǌgis
masơ
trukmơ
95 cm
45 kg
200 m
Vid.
V.senơjimo
Min.
branda
slenkstis
branda
20 m
70 m
16 m

d100
01-33
34-42
43-59
60-76
77-91
92-95
96-98
99-99
00
d100
01-11
12-22
23-37
38-51
52-62
63-73
74-82
83-88
89-91
92-94
95-97
98-99
00

Akys
Albinosas
Balta
Gelsva
Šv.ruda
Ruda
T.ruda
Bronzinơ
Chaki
Melanistas
Amžius
8
10
11
13
17
21
25
29
34
38
42
46
50

d100
01-23
24-45
46-50
51-72
73-93
94-00
Grupơs
~30

Fiz. Branda
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

Plaukai
Albinosas
Balti
Gelsvi
Geltoni
Oranžiniai
Sk. raudoni
T.raudoni
Juodi

d100
Akys
01-30 Juodos
31-85 Antracito
juodumo
86-95 T. pilkos
96-99 Pilkos
00
Baltos
Grupơs
iš jǐ
~20
1
7
~50
1
5
10
Bǌstinơ
70%
+30%
SvP=0
Vid.
Vid.
ǌgis
masơ
210 cm
100 kg
Vid.
V.senơjimo
branda
slenkstis
15 m
35 m

Lygiai
5-6
3-4
7-8
5-6
3-4
moterys
vaikai
Vid. gyv.
trukmơ
55 m
Min.
branda
10 m

GNOMAI
d100
01-55
56-60
61-70
71-80
81-85
86-99
100

Profesija
Kariai
Vagys
Magai
Vitalistai
Mentalistai
Pơdsekiai
Ypatinga

d100
01-01
02-05
0611
12-32
33-41
42-57
58-67
68-88
89-94
95-98
99-99
00

ǋgis
65
75
80
85
90
95
100
105
110
115
125
135

d100
01-15
16-40
41-60
61-70
71-85
86-95
94-99
00
Masơ
17
25
29
34
39
45
51
58
65
73
89
108

Ginklai
buožơ, tr.ietis
tr.kalavijas, tr.ietis
kirvis, tr.lankas
buožơ, svaidyklơ
tr.kalavijas, kirvis
s.plunksnius, svaidyklơ
kirvis 2R, svaidyklơ
Egzotiškas ginklas

d100
01-50
51-59
60-74
75-84
85-94
95-99
00

Ginklai
Tr.Kalavijas
ýekanas, tr. lankas
Buožơ, svaidyklơ
Tr.ietis, tr. lankas
Kirvis 2R
Ryto žvaigždơ
Egzotiški ginklai

SvP
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35

d100
01-20
21-75

GOBLINAI
d100
01-50
51-64
65-69
70-79
80-84
85-99
100

d100
01-01
02-05
06-11
12-32
33-41
42-57
58-67
68-88
89-94
95-98
99-99
00

Profesija
Kariai
Vagys
Magai
Vitalistai
Mentalistai
Pơdsekiai
Ypatinga

ǋgis
115
120
123
125
128
130
133
135
138
140
145
150

Masơ
37
41
43
45
48
50
52
55
58
60
66
72

SvP
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35

d100
01-33
34-42
43-59
60-76
77-91
92-95
96-98
99-99
00

Fiz. Branda
17
17
16
15
14
13
11
10
9
8
7

Oda
Albinosas
Balta
Gelsva
Šv.ruda
Ruda
T.ruda
Bronzinơ
Chaki
Melanistas

Senơjimas
23
25
27
30
33
37
41
50
67
76
80

Plaukai
d100
Barzda
Juodi
01-02 L.menka
T.pilki
03-08 Menka
Chaki
09-29 Vidutinơ
T.rudi
30-69 Vešli
T.raudoni
70-98 L.Vešli
Raudoni
99-00 Kuokštais
iš jǐ
Lygiai
1
4-5
5
3
10
2
~60
1
5-6
5
4
15
3
25
2
Bǌstinơ
100%
moterys
+50%
vaikai
SvP=0
Vid.
Vid.
Vid.gyv.
ǌgis
masơ
trukmơ
1,3 m
50 kg
50 m
Vid.
V.senơjimo
Min.
branda
slenkstis
branda
15 m
30 m
9m

Kariai&Magai
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KOBOLDAI
d100
01-40
41-50
51-55
56-65
66-70
71-99
100
d100
01-01
02-05
06-11
12-32
33-41
42-57
58-67
68-88
89-94
95-98
99-99
00

Profesija
Kariai
Vagys
Magai
Vitalistai
Mentalistai
Pơdsekiai
Ypatinga
ǋgis
95
100
103
105
108
110
113
115
118
120
125
130

d100
1-23
24-35
36-52
53-76
77-87
88-99
00
Masơ
28
32
34
36
38
40
42
45
47
50
55
61

Ginklai
Tr.kalavijas ir ietis
ýekanas ir tr.lankas
Kardas ir akstys
Kirvis 1R ir tr.lankas
Buožơ
Kirvis 2R
Egzotiškas ginklas

SvP
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35

d100
01-07
08-23
24-59
60-96
97-98
99-99
00
Fiz. Branda
21
18
16
14
13
12
10
9
8
7
6

Oda
Albinosas
Plytǐ
raudonumo
Ruda
T.rǌdžiǐ
Rudai juoda
Juoda
Melanistas
Senơjimas
34
39
43
50
58
73
87
115
172
200
214

d100
Akys
01-03 Baltos su mažais
raudonais vyzdžiais
01-45 Rausvos
46-90 Raudonos
91-98 Rudos
99-00 Raudonos su
baltais vyzdžiais
d100
Amžius
01-11
7
12-22
11
23-37
15
38-51
20
52-62
30
63-73
41
74-82
51
83-88
62
89-91
73
92-94
83
95-97
94
98-99
104
00
115

Grupơs
~40
~100

Bǌstinơ
65%
30%
Vid.
ǌgis
110 cm
Vid.
branda
14 m

iš jǐ
1
10
1
15
25
50%
30%
2-5
1-4
SvP=0
Vid.
masơ
40 kg
V.senơjimo
slenkstis
50 m

Lygiai
4-5
2-3
6-7
4-5
2-3
moterys
vaikai
šernai
žebeniai
Vid. gyv.
trukmơ
115 m
Min.
branda
8m

MINOTAURAI
d100
01-80
81-85
86-90
91-92
93-99
100

d100
01-01
02-05
06-11
12-32
33-41
42-57
58-67
68-88
89-94
95-98
99-99
00

Profesija
kariai
magai
vitalistai
mentalistai
pơdsekiai
ypatinga

ǋgis
210
220
225
230
235
240
245
250
255
260
270
280

d100
01-10
11-30
31-40
41-50
51-80
81-99
100
Masơ
150
169
179
189
199
210
221
233
244
257
282
309

Ginklai
kalavijas ir ietis
2R kalavijas
1R kirvis ir alebarda
1R kirvis ir ietis
2R kirvis
ietis
ypatingas

SvP
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35

d100
01-15
16-30
31-45
46-65
66-85
85-99
00

Fiz. Branda
21
19
18
16
15
14
12
11
10
9
8

Oda
Balta
Geltona
Rausva
Ruda
T. ruda
Juoda
Dơmơta

Senơjimas
35
39
44
50
55
64
73
90
125
142
151

d100
01-01
02-11
12-41
42-70
71-99
00

Galvos plaukai
Albinosas
Balti
Šơmi
Žali
Juodi
Melanistas

d100
01-01
02-12
13-23
24-38
39-52
53-63
64-74
75-83
84-89
90-92
93-95
96-99
00

Amžius
9
12
15
19
26
34
42
50
58
66
74
82
90

d100
01-09
10-23
24-53
54-59
60-78
79-90
91-99
100
d100
01-11
12-22
23-37
38-51
52-62
63-73
74-82
83-88
89-91
92-94
95-97
98-99
00

Akys
Juodos
T.rudos
Šv.rudos
Oranžinơs
Geltonos
Pilkos
Žalios
Skirtingos
Amžius
9
11
13
16
21
27
32
38
43
49
54
60
65

d100
01-15
16-35
36-75
76-90
91-99
00
Grupơs
~5
~10
~15
Bǌstinơ

Vid.
ǌgis
240 cm
Vid.
branda
16 m

iš jǐ
1
1
3
1
3
50%
+30%
SvP=0
Vid.
masơ
210 kg
V.senơjimo
slenkstis
50 m

Akys
Geltonos
Gelsvai rudos
Rudos
Rusvai pilkos
Pilkos
Raudonos
Lygiai
3-4
5-7
3-4
6-8
5-7
moterys
vaikai
Vid. gyv.
trukmơ
90 m
Min.
branda
10 m

MISKAVAIKIAI
d100
01-40
41-60
61-65
66-70
71-75
76-99
100

d100
01-04
05-10
11-31
32-40
41-56
57-66
67-87
88-93
94-97
98-98
99-99
00

Profesija
Kariai
Vagys
Magai
Vitalistai
Mentalistai
Pơdsekiai
Ypatinga

ǋgis
80
90
95
100
105
110
115
120
125
130
140
150

d100
01-25
26-45
46-55
56-80
81-85
86-96
97-99
00
Masơ
20
27
31
35
40
45
50
56
62
68
82
98

Ginklai
kalavijas, akstis
kalavijas, tr.lankas
kirvis, tr.lankas
kirvis, akstis
akstis, tr.lankas
Ietis
plunksnius
Egzotiškas ginklas

SvP
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35

d100
01-31
32-54
55-78
79-90
91-95
96-98
99-99
00

Fiz. Branda
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

Oda
Albinosas
Balta
Gelsva
Šv.ruda
Ruda
T.ruda
Bronzinơ
Melanistas

Senơjimas
34
39
44
50
52
55
58
65
78
85
88

d100
01-11
12-22
23-44
45-68
69-91
92-99
00
Grupơs
~50

Plaukai
Balti
Peleniniai
Rusvi
Šv.rudi
Rudi
Juodi
Melsvai juodi
iš jǐ
1
9
~150
1
5
25
Bǌstinơ
30%
+40%
SvP=0
Vid.
Vid.
ǌgis
masơ
110 cm
45kg
Vid.
V.senơjimo
branda
slenkstis
15 m
50 m

d100
01-77
78-94
95-99
00

Barzda
Neauga
L.menka
Menka
Vidutinơ

Lygiai
4-5
2-3
6-7
4-5
2-3
moterys
vaikai
Vid. gyv.
trukmơ
65 m
Min.
branda
10 m

Kariai&Magai
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OGRAI
d100
01-40
41-60
61-65
66-70
71-75
76-99
100

Profesija
Kariai
Vagys
Magai
Vitalistai
Mentalistai
Pơdsekiai
Ypatinga

d100
01-01
05-10
11-31
32-40
41-56
57-66
67-87
88-93
94-97
98-99
99-99
00

ǋgis
180
210
225
240
255
270
285
300
315
330
360
390

d100
01-25
26-50
51-60
61-75
76-85
86-99
00
Masơ
73
107
127
149
173
200
229
260
294
330
411
502

Ginklai
Kuoka, ilg. lankas
Bardišius, svaidyklơ
Ietis, ilg. lankas
Ietis, kuoka
Ietis, kalavijas
2R kalavijas
Egzotiškas ginklas

SvP
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35

d100
01-01
02-19
20-37
38-55
56-74
75-92
93-96
97-99
00
Fiz. Branda
33
30
28
25
23
21
19
17
15
13
11

Oda
Albinosas
Pilkšvai geltona
Geltona
Geltonai ruda
Ruda
Juosvai ruda
Pilkai violetinơ
Juoda
Melanistas
Senơjimas
55
63
70
80
88
101
114
140
192
218
231

d100
01-30
31-35
36-65
66-70

Plaukai
Geltoni
Gelsvai žali
Žali
Žalsvai
mơlyni
Mơlyni

d100
01-30
31-40
41-70
71-75
76-80
81-00

Plaukai
Juodai mơlyni
Juosvi
Juodai žali
Pilkšvi
Pilki
Juodi

d100
01-11
12-22
23-37
38-51
52-62
63-73
74-82
83-88
89-91
92-94
95-97
98-99
00

Amžius
14
19
24
29
41
54
66
78
91
103
115
128
140

d100
Akys
01
Baltos
02-99 Purpurinơs,
o vyzdžiai
balti
00
Raudonos
Grupơs
~50
~150
Bǌstinơ

Vid.
ǌgis
270 cm
Vid.
branda
25 m

iš jǐ
1
9
1
5
25
30%
+40%
SvP=0
Vid.
masơ
200 kg
V.senơjimo
slenkstis
80 m

d100
01-02
03-50
51-96
99-00

Barzda
Nơra
Menka
Šeriai
Vešli

Lygiai
4-5
2-3
6-7
4-5
2-3
moterys
vaikai
Vid. gyv.
trukmơ
140 m
Min.
branda
15 m

OGREMAGAI
d100
01-30
31-35
35-60
61-75
76-85
86-99
00

Profesija
Kariai
Vagys
Magai
Vitalistai
Mentalistai
Pơdsekiai
Ypatinga

d100
01-01
02-05
06-11
12-32
33-41
42-57
58-67
68-88
89-94
95-98
99-99
00

ǋgis
240
260
270
280
290
300
310
320
330
340
360
380

d100
1-23
24-35
36-52
53-76
77-87
88-99
00

Masơ
137
168
184
202
220
240
261
282
305
328
379
433

Ginklai
Tr.kardas ir ietis
1R kirvis ir dao
Katana ir akstys
1R kirvis ir tr.lankas
Buožơ ir rimbas
Kovos spragilas
Egzotiškas ginklas

SvP
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35

71-00

Fiz. Branda
35
32
28
25
23
21
19
17
15
13
11

Senơjimas
55
63
70
80
93
115
137
180
267
310
332

d100
01-10
11-25
26-45
46-75
76-95
96-99
00
d100
01-01
02-12
13-23
24-38
39-52
53-63
64-74
75-83
84-89
90-92
93-95
96-99
00

Akys
Geltonos
Rusvos
Šv. rudos
Rudos
T. rudos
Pilkos
Juodos
Amžius
14
21
27
34
50
66
82
99
115
131
147
164
180

d100
01-04
05-48
49-91
92-99
00
Grupơs
~40

Oda
Albinosas
Šv.žydra
Žalsva
Rusva
Melanistas
iš jǐ
1
10
~100
1
15
25
Bǌstinơ
50%
30%
65%
2-5
30%
1-4
SvP=0
Vid.
Vid.
ǌgis
masơ
300 cm
240 kg
Vid.
V.senơjimo
branda
slenkstis
25 m
80 m

d100
01-35
36-70
71-90
91-00

d100
1-12
13-68
69-93
94-99
00
Grupơs
~30

d100
1-20
21-50
51-79
80-99
00

Barzda
Neauga
L. menka
Menka
Vidutinơ

Lygiai
4-5
2-3
6-7
4-5
2-3
moterys
vaikai
šernai
žebeniai
Vid. gyv.
trukmơ
180 m
Min.
branda
15 m

ORKAI
d100
01-40
41-60
61-65
66-70
71-75
76-99
00

d100
01-01
02-05
06-11
12-32
33-41
42-57
58-67
68-88
89-94
95-98
99-99
100

Profesija
Kariai
Vagys
Magai
Vitalistai
Mentalistai
Pơdsekiai
Ypatinga

ǋgis
145
150
153
155
158
160
163
165
168
170
175
180

d100
1-10
11-21
22-31
32-42
43-52
53-73
74-94
95-99
100
Masơ
55
60
62
65
67
70
73
76
78
81
88
94

Ginklai
kardas ir tr.ietis
kalavijas ir tr.ietis
1R kirvis ir akstis
buožơ ir arbaletas
1R kirvis ir tr.lankas
kardas ir tr.lankas
spragilas ir kirvis
katana ir kirvis
Ypatingas ginklas
SvP
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35

d100
01-01
02-03
05-09
10-16
17-31
32-70
71-98
99-00

Fiz. Branda
15
15
14
13
12
11
11
10
9
8
7

Oda
Albinosas
Balta
Gelsva
Geltona
Rusva
Ruda
Rusvai žalia
Melanistas

Senơjimas
25
28
31
35
37
40
43
50
63
70
73

d100
Plaukai
1-43 Juodi
44-86 T.rudi
87-90 Juodi
sruoguoti
91-00 T.rudi
sruoguoti

d100
01-01
02-12
13-23
24-38
39-52
53-63
64-74
75-83
84-89
90-92
93-95
96-99
00

Amžius
8
10
11
13
17
21
25
29
34
38
42
46
50

Akys
Juodos
T.rudos
Šv.rudos
Geltonos
Raudonos
iš jǐ
4
6
~100
1
5
12
20
Bǌstinơ
50%
100%
50%
2-5
SvP=0
Vid.
Vid.
ǌgis
masơ
160 cm
70 kg.
Vid.
V. senimo
branda
slenkstis
13 m
35 m

Barzda
Neauga
L.menka
Menka
Vidutinơ
Ypatinga
Lygiai
3-4
2
6
5
3-4
2
moterys
vaikai
ograi

Vid. gyv.
trukmơ
50 m
Min.
branda
9m

Kariai&Magai
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URVAŽMOGIAI
d100
01-30
31-33
34-35
36-50
51-60
61-99
00

Profesija
Kariai
Vagys
Magai
Vitalistai
Mentalistai
Pơdsekiai
Ypatinga

d100
Ginklai
01-14 Ietis ir akm. kirvukas
15-29 Kartis ir svaidyklơ
30-44 Buožơ
45-59 Kuoka ir akstis
60-74 Kirvukas ir akstis
75-89 Akm. kovos kǌjus
90-98 Kartis ir bumerangas
99-00 Trofơjinis
ǋgis
Masơ
155
65
SvP
160
70
-15
165
75
-10
170
80
-5
175
85
0
180
90
5
185
95
10
190
100
15
195
105
20
200
110
25
205
115
30
210
120
35
DIDIEJI URVAŽMOGIAI
ǋgis
Masơ
275
225
280
230
295
235

d100
01-01
02-05
06-11
12-32
33-41
42-57
58-67
68-88
89-94
95-98
99-99
00
d100
01-10
11-25
26-45

d100
01-15
16-30
31-60
61-75
76-90
91-00

Fiz. Branda
23
20
17
15
14
13
12
11
10
9
8
d100
46-70
71-90
91-95
96-00

Oda
Šv. ruda
Ruda
Rusvai
pilka
Pilka
Pilkai juosva
Juoda

Senơjimas
32
34
38
40
42
44
47
50
53
56
60
ǋgis
300
305
310
320

d100
Akys
01-10 Geltonos
11-30 Gelsvai
rusvos
31-60 Rudos
61-80 T. rudos
81-95 Pilkšvos
96-00 Juodos
d100
Amžius
01-01
8
02-12
10
13-23
12
24-38
15
39-52
18
53-63
21
64-74
24
75-83
27
84-89
30
90-92
34
93-95
39
96-98
55
99-00
60
Masơ
240
245
250
260

Plaukai
Kǌnas apaugĊs
plaukais, kurie
tokios pat spalvos
kaip ir oda.
Grupơs
~20

d100
01-05
06-20
21-75
76-99
00

Barzda
L. menka
Menka
Vidutinơ
Vešli
Kuokštais
Lygiai
5-6
3-4
7-8
5-6
3-4
moterys
vaikai
10%

iš jǐ
1
7
~50
1
3
15
Bǌstinơ
50%
+30%
Did. Urvažmogiai
SvP=0
Vid.
Vid.
Vid. gyv.
ǌgis
masơ
trukmơ
180 cm
90 kg
60 m
Vid.
V.senơjimo
Min.
branda
slenkstis
branda
15 m
40 m
8m
d100
Amžius
d100
Amžius
01-10
10
56-65
18
11-25
12
66-75
20
26-45
14
76-85
22
46-55
16
86-00
24

VABALOKIAI
d100
01-50
51-65
66-67
68-77
78-79
80-99
100

Profesija
Kariai
Vagys
Magai
Vitalistai
Mentalistai
Pơdsekiai
Ypatinga

d100
01-01
02-05
06-11
12-32
33-41
42-57
58-67
68-88
89-96
95-98
99-99
00

ǋgis
165
180
188
195
203
210
218
225
233
240
255
270

d100
01-20
21-40
41-45
46-59
60-69
70-79
80-99
00
Masơ
66
82
90
100
110
120
131
143
155
168
195
225

Ginklai
Palašas
Kalavijas 1.5R
Kalavijas 2R
Kirvis 2R
Kirvis ilgakotis
S.plunksnius
Spragilas 2R
Egzotiškas ginklas

d100
01-15
16-40
41-60
61-70
71-85
86-95
94-99
00
Masơ
55
60
62
65
67
70
73
76
78
81
88
94

Ginklai
buožơ, tr.ietis
tr.kalavijas, tr.ietis
kirvis, tr.lankas
buožơ, svaidyklơ
tr.kalavijas, kirvis
s.plunksnius, svaidyklơ
kirvis 2R, svaidyklơ
Egzotiškas ginklas

SvP
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35

d100
01-02
03-05
06-15
16-42
43-84
85-95
96-00

Oda
Balkšva
Šv.geltona
Šv.rausva
Rusva
Šv.ruda
T.ruda
Juoda

Fiz. Branda
18
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7

Senơjimas
24
27
30
33
38
46
54
70
102
118
126

d100
01-01
02-21
22-70
71-89
90-97
98-99
00
d100
01-01
02-12
13-23
24-38
39-52
53-63
64-74
75-83
84-89
90-92
93-95
96-99
00

d100
01-11
12-23
24-35
36-47
48-60
61-72
73-84
85-96
97-00
Fiz. Branda
15
15
14
13
12
11
11
10
9
8
7

Oda
Balta
Balkšva
Pilka
Gelsva
Rusva
Ruda
Juoda
Rausva
Raudona
Senơjimas
25
28
31
35
37
40
43
50
63
70
73

d100
01-30
31-40
41-45
46-55
56-70
71-99
00
d100
01-01
02-12
13-23
24-38
39-52
53-63
64-74
75-83
84-89
90-92
93-95
96-99
00

Plaukai
Albinosas
Gelsvi
Blausiai geltoni
Geltonai rudi
Rudi
Juodi
Melanistas
Amžius
8
10
13
15
21
27
34
40
46
52
58
64
70

Plaukai
Balti
Pilki
Geltoni
Rusvi
Rudi
Juodi
Žalsvi
Amžius
8
10
11
13
17
21
25
29
34
38
42
46
50

d100
01-01
02-10
11-71
72-82
83-98
99-00

Grupơ
~12
~24
Bǌstinơ

Vid.
ǌgis
210 cm
Vid.
branda
14 m

Akys
Baltos
Gelsvos
Šv.žalsvos
Raus.žalios
T.žalios
Juodos

iš jǐ
1
1
5
50%
50%
SvP=0
Vid.
masơ
120 kg
V.senơjimo
slenkstis
33 m

Lygiai
4-5
6-7
4-5
moterys
vaikai
Vid. gyv.
trukmơ
70 m
Min.
branda
9m

ŽMONƠS
d100
01-55
56-60
61-70
71-80
81-85
86-99
100
d100
01-01
02-05
06-11
12-32
33-41
42-57
58-67
68-88
89-94
95-98
99-99
100

Profesija
Kariai
Vagys
Magai
Vitalistai
Mentalistai
Pơdsekiai
Ypatinga
ǋgis
145
150
153
155
158
160
163
165
168
170
175
180

SvP
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35

d100
01-16
16-36
37-52
53-68
69-84
84-00
Grupơs
~50

Akys
d100
Barzda
Pilkos
01-02 L.menka
Žalsvos
03-08 Menka
Melsvos
09-29 Vidutinơ
Mơlynos
30-69 Vešli
Rudos
70-98 L.vešli
Juodos
99-00 Kuokštais
iš jǐ
Lygiai
1
4-5
9
2-3
~150
1
6-7
5
4-5
25
2-3
Bǌstinơ
40%
moterys
+30%
vaikai
SvP=0
Vid.
Vid.
Vid. gyv.
ǌgis
masơ
trukmơ
160 cm
70 kg.
50 m
Vid.
V. senimo
Min.
branda
slenkstis
branda
13 m
35 m
9m
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ƳgǍdis
Koviniai
Kirstyniǐ
Alebardos
Ietys
Kartys
Kirviai
Buožơs/ Kǌjai
Peiliai/ Durklai
Lazdos/ Kalavijai
Špagos/ Kardai
Blokštai/ Grandinơs
Spragilai/ Nunþiakai
Rimbas
Kovos be ginklo
Ranka
Koja
Imtis
Skydo
Skydas
Svaidymo
Akmenys*
Peiliai/ Durklai Sv*
Kalavijai Sv*
Bumerangai/ Diskai*
Kirviai/ Buožơs Sv*
Ietys Sv*
Lasas
Tinklas
Bolos
Svaidyklơ
Šaudymo
Arbaletas
Lankas
Sarbakanas
Lauko
Gyvǌnǐ
Gyvǐ bǌtybiǐ išmanymas
Gyvuliǐ priežiǌra
Gyvǌnǐ anatomija
Dresǌra
Humanoidǐ išmanymas
Jojimas
Varovas
Veterinarija
Gamtos
Augaliniǐ bǌtybiǐ išmanymas
Augalǐ išmanymas
Kalnǐ išmanymas
Mineralǐ išmanymas
Medžioklơ
Miškǐ išmanymas
Navigacija
Orientacija vietovơje
Orǐ išmanymas
Pievǐ išmanymas
Požemiǐ išmanymas
Žvejyba
Fiziniai
Akrobatika
Bơgiojimas
Kasimas
Kvơpavimo sulaikymas
Laipiojimas
Nardymas
Plaukimas
Sunkumǐ kilnojimas
Vagies
Apsimetinơjimas
Išsilaisvinimas
Kišeniǐ kraustymas
Melo atskleidimas
Pastabumas
Rakinimas
Rankǐ miklumas
Sekimas
Sekimas minioje
Sơlinimas
Skaitymas iš lǌpǐ
Slơpimasis
Tardymas
Medicinos
Humanoidǐ anatomija
Slauga
Chirurgija
Diagnostika
Gydymas
Pirmoji pagalba

Pr.

Drž

0
0
0
0
0
10
0
0
-20
-20
-20

Dvr

Elf

Gnl

-5

Rasiǐ Ƴgǌdžiǐ priedai
Gnm
Gbl
Kbl

-5

-5

-5

+5

+5

Mnt

Mšk

Ogr

Ogm

Ork

Urv

Vbl

Žmg

-5

+5

10
10
10

+10
+10
+10

+10
+10
+10

+10
+10
+10

0
10
10
0
10
10
10
-20
-20
-20
-20

-5

+10
+10

+5

-10
-10

10
-20
0

-10
10
0
0
-10
0
-10
-20

+5
+5
+5

-10
-20
-10
-10
0
-20
-20
0
0
0
-20
0
-20
-20
-10
-20
-20
-20
-10

-10

+10
+5

-10

+5
-10

-10

+20

0
0
-10
-10
-10
-10
-20
0
0
-10
-10
0
-20
-10
-10
-20
-10
-20
-10
-20

-20
-20
-20

+10

-20
-10

+10
+10

+5

+10

-10
+10
+10

-10

-10
+5

-10

-10

-5
-5

+10
+20
+10

+5
+5

+10
+10

+10
+5

+5
+10

+10
+20

-20
-10

+5

+5
+20
+10
+5
+5

+5
+5

+20

+20

+5

+10
+10

+10
+5

+10

+15

+20

+20

+5

+5

+5
+10
+20
-10
+20
+20
+10

-5

+5

-10

-5

+5

-10

+5

-10

-10

-5
+10

+10

+10

-10
-15
-10

+5

-5
-10
-5

-5
-10
-5

-5

+10

-5
+10

-5

+5

+5

+10
+5

-20
-5

+5

+10

+5

-5
+5
+5
+10

+5
+5
+5
+5

+10

+5
+5
+20

+5

+10
-5
+10

+5
+10

+10

+10
+5
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Ʋgǌdis
Meno
Dainavimas
Drožyba
Eiliavimas/ Poezija
Kaligrafija
Proza
Oratorystơ
Raižyba
Skulptǌra
Šokiai
Tapyba/ Piešimas
Vaidyba
Grojimas
Arfa
Birbynơ
Bǌgnas
Dǌdmaišis
Švilpavimas
Fleita
Gitara
Kanklơs
Liutnia
Skuduþiai
Smuikas
Trimitas
Amatǐ
Apranga
Architektǌra
Audeklǐ išmanymas
Chemija
Degustavimas
Derybos
Dujǐ išmanymas
Etiketo išmanymas
Ginklǐ gamyba
Heraldika
Ʋkainavimas
Ʋstatymǐ išmanymas
Juvelyrika
Kalbos
Kaulijimas
Kaulo išmanymas
Kirtiklis
Kulinarija
Laidojimo ritualǐ išmanymas
Maisto išmanymas
Mechanika
Medienos išmanymas
Metalǐ išmanymas
Molio išmanymas
Mǌrijimas
Nuodǐ išmanymas
Odǐ išmanymas
Plaustǐ statymas
Pluoštǐ išmanymas
Politika
Raštingumas
Rǌdǐ išmanymas
Šarvǐ išmanymas
Šifravimas
Ugnies išmanymas
Upeivystơ
Valþiǐ gamyba
Valtininkystơ
Važnyþiojimas
Virviǐ išmanymas
Specialǌs
Demonǐ išmanymas
Demonǐ pajuta
Dvasiǐ išmanymas
Gơralǐ išmanymas
Kitǐ pasauliǐ išmanymas
Nemirơliǐ išmanymas
Nemirơliǐ varymas
Žoliǐ išmanymas
Žvơrtakiǐ išmanymas
Žvơrtakiǐ pajuta
Tvermơs
Fi
Bi
Psi

Pr.
-10
-10
-20
-10
0
-10
-10
-20
0
-10
-10
-20
-10
10
10
-10
10
0
-10
-10
-10
10
-20
0
10
-10
10
-10
10
10
-10
10
-10
0
0
-10
-20
-20
0
0
10
0
10
0
-10
0
-10
0
0
-20
0
10
0
0
0
-10
-10
-20
-10
10
-10
10
10
10

Drž

Dvr

Elf

Rasiǐ Ƴgǌdžiǐ priedai (tĊsinys)
Gnl
Gnm
Gbl
Kbl

+10

-10

+5

Mnt

Mšk

Ogr

Ogm

Ork

-10

Urv

Vbl

-10

-5

-10

-5
-5
-10
-5

Žmg

+10
+10

+5

+10

+5
+5

+10
+10

-10

-5

-10

-5

-5

-10
-10

-5

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10
-10
-10
-10

-10
-10
-10
-10

-10
-10
-10
-10

-10
-10
-10
-10

-10
-10
-10
-10

-10
-10
-10
-10

-10
-10
-10
-10

-10
-10
-10
-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-15

-5

+5

+5

+5

+5

+5
+5
+5

-10

-5
+5

-5

-5

-10

-10
+5

+10
+5
+10

+10

+10

+5
+5

+5

+10

+10
+5
+5

+10
+5
+10
+5

+5

+5

+5

+5

+5
+10
+5
+10
+5

+10

+5
+10
+10

+5
+5

+5
+10
+5

+10

+10

+5

0
0
0

+15
+10
+20

+5

+10
+10
+10

+15
+15

+5
+5

-5

-5
-5
-5

+20
+15
+20

+5

+20
+10
+10

+20
+15
+20

+10

+5
+5

+15
+5
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YPATINGOS ŽALOS
YŽ lentelơse naudojamos santrumpos:
 - staigi mirtis. PŽT lygi paskutinei aukšþiau esamai žalai.
[] - kǌno dalis apie kurią kalbama šios lentelơs viršuje
BŠ – žala, jei atakuotasis be šalmo
 - ginklas
& - smǌgis buvo vykĊs, sužeista ne tik ranka, bet ir galva, liemuo
ar šlaunis. Kas dar sužalota, priklauso nuo to, pakeltai ar nuleistai
rankai išmesta YŽ.
AVM – bauda: atakǐ ir veiksmǐ metimǐ nurodyta bauda.
ƲstrigusƳ priešo kǌne ginklą ištraukti pavyks pasisekus JơB-priešo
šarvǐ ŽS.
Kraujavimas:
Labai didelis kraujavimas (KrLD) - per t prarandama 30GT,
Didelis kraujavimas (KrD) - prarandama 20GT,
Vidutinis kraujavimas (KrV) - per t prarandama 0GT.

KIRTIS
<0
0-9
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
00-09
0-9
20-29
30-39
>40

<0
0-09
0-9
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89

5
5
5
0
5

Bjaurojanti žaizda

3
4
5

Nukirsta nosis|ausis|lǌpa+dantys

Nukirsta lǌpa+dantys|skruostas
Perkirsta akiduobơ ir akis
Nukirstas apatinis žandikaulis
 Ƴstrigo veidinơj kaukolơs dalyje
BŠ:90
90-99  Ƴstrigo pamatinơj kaukolơs dalyje
00-09
[] perkirstas
0-9
20-29
Perkirsta galva,
30-39
iškrito smegenys
>40
<0
0-09
0-9
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
00-09
0-9
20-29
30-39
>40

Nukirstas amuletas ar pan.
Bjaurojanti žaizda

Pilkas žalos taškǐ ŽT plotas (juodu rơmeliu apibrơžti papildomi
ŽT):
Tikrinamas ar neprasidơjo svaigulys ar nebuvo nokautas.
Tam atliekamas SvB su sekanþiomis baudomis:
Nepavykus SvB-PŽT atakuotasis bus nokautuotas – praras
sąmonĊ ir pargrius.

Nepavykus SvB-½PŽT atakuotasis bus apsvaigintas. Tuomet
tą kt, kuomet jis yra apsvaigintas, jokie jo veiksmai negalimi. TokƳ
asmenƳ gins tik pasyvi gynyba (šarvai, odos šarvuotumas). Šiuo
atveju reiškia, kad atakuotasis “plaukioja”. Papildomai tikrinama
ar atakuotasis nepargrius (žiǌr. Nokdaunas, nubloškimas).
Svaigulys praeis tą kt, kai pavyks SvB-½PŽT. Taip pat galimas
nokdaunas (nugriuvimas).
Jei per tą laiką jo niekas nepribaigs – jam pasisekơ.
Tuo atveju, kai priešininkui ar veikơjui padaroma mirtina žaizda,
bet mirtis ateina ne iš karto (pvz.: perdurti plauþiai, plyšta
kepenys, išvirsta dalis žarnǐ ir pan.), sužeistasis iškeliaus
anapilin po Svp tarpsneliǐ (žiǌr. Mirtis, psl. 49). Tai yra tas laikas,
per kurƳ galima suteikti pagalbą.
YŽ didelơms pabaisoms gali turơti baudas, priklausomai nuo
pabaisos rǌšies (žiǌr. Pabaisyną).

TRIUŠKINIMAS

KIAUŠAS
Padơjo šalmas. ŠƳ t tik gynyba
Svaigulys
5
Svaigulys
Nulơkơ šalmas (BŠ:30)
5
Nulơkơ šalmas (BŠ:40)
Ʋskeltas []
8
0
[] Ƴlǌžo,  siurba
5
Šalmas sudužo (BŠ:70)
Ƴstrigo skliaute

SMǋGIS

8
0
2
4
6

Svaigulys
Ʋsikando liežuvƳ, kalbos VM-30
Nulơkơ šalmas (BŠ:50)
Aptemo akyse (AVM-d25)

5
6
7
0
2

25
40
60


 Ƴstrigo skliaute,  siurba
 Ƴstrigo [], 2 siurbos
 Ƴstrigo [], 3 siurbos
 Ƴstrigo []

20
40
50


[] Ƴlǌžo, 2 siurbos
[] Ƴlǌžo, paralyžius, 3 siurbos
Lǌžo sprandas
[] sukiužo

20
40



Kraujoplǌdis smegenyse, siurba
ŠƳ ir kitą t - apako
ŠƳ ir kitą t - be sąmonơs

4
20
30
40




Per akƳ Ƴ smegenis
Galva pramušta kiaurai




Galva nebeatpažƳstama
Galva ištiško (BŠ:Rm)




Mirtis



(Galva ištiško nuo smǌgio)



Galva ištiško, liko tik kaklas
Galva ištiško, sulaužyta krǌtinơs
ląsta




Galva ištiško nuo smǌgio



3
4
8

Didžiulơ mơlynơ
Išmušơ -4 dantis


3
4

0
2
4
6
20
40


Ʋ(nu)sikando liežuvƳ
Bjaurojanti žaizda
Nuplơšta ausis
Ištrơkšta akis
Išnarintas žandikaulis
Išnarintas žandikaulis, siurba
Smegenǐ sukrơtimas.

5
7
6

2
5
8

Sutraiškyta kakta
Sutraiškytas visas []
Galva ištiško, iškrito smegenys





Smegenǐ sukrơtimas, 2 siurbos
Iširo kaukolơs siǌlơs

25



Galva ištiško nuo smǌgio
Galvos neliko nơ žymơs





Didžiulơ mơlynơ.
Ơmơ mikþioti
Gerklơ, -0 t prarado balsą


3
4
5
7
6

2
5
8
25





7
0
2
5
5
30
45




Galva nusirito

3
4
5
7
0
0
2
0
30
45


Galva nusirito 3 m



Galva nulơkơ 0 m



[] liks kreivas
Perkirsta gerklơ
Perkirstos gerklos, liks nebylys
Perkirsta miego arterija, KrLD
 Ƴstrigo stubure

Pilkas YŽ sužeidimo aprašymo plotas (juoda stora skiriamoji linija
kairiau efekto aprašymo):
YŽ rankai- ta ranka laikytas daiktas iškrito.
YŽ kojai – galimas nokdaunas/ veikơjas griǌva. Ant kojǐ
išsilaiko, jei pavyksta ViB-PŽT (su YŽ). Jei pilnai nukertama
viena ar abi kojos - grius garantuotai.

DǋRIS

Svaigulys
Nulơkơ šalmas (BŠ:30)
Ʋskeltas []
Nukirsta dalis šalmo (BŠ:70)
Nukirsta dalis šalmo bei skalpo
(BŠ:80)
Nukirsta dalis šalmo bei [](BŠ:90)
 Ƴstrigo [], 3 siurbos
Nuvožtas []
[]perkirstas,  Ƴstrigo kaukolơs
pamate.
Perkirsta galva, iškrito smegenys
Perkirstas nuo galvos iki krǌtinơs,
 Ƴstrigo krǌtinơj.
Perkirstas nuo galvos iki
krǌtinơs
Perkirstas nuo viršugalvio iki
dvišakumos

Nukirstas nosies|ausies|lǌpos
galiukas

Šokas yra automatiškai (išskyrus Atsparumo skausmui
ypatybơ)

VEIDAS
Bjaurojanti žaizda
2
Išmušti -8 dantys
Išmušơ -4 dantis
3
Bjaurojanti žaizda
Nukirstas nosies|ausies|lǌpos
5
galiukas
Pramušơ skruostus ir liežuvƳ
6
Sugurinta nosis|ausis
Nukirsta nosis|ausis|lǌpa+dantys
8
Nuplơšta ausis
Išmušơ akƳ
0
Sutraiškytas skruostikaulis
5
Sutraiškyta akis
Suskaldơ skruostikaulƳ
4
Sutrupino žandikaulƳ, siurba
Sutrupino žandikaulƳ
8
Sutrupino žandikaulƳ. Šokas.
Sutrupino žandikaulƳ. Šokas.
25
Sutraiškyta apatinơ [] dalis
Pro akƳ Ƴ smegenis
Pro burną Ƴ smegenis
Per kaktą Ƴ smegenis





Galva ištiško nuo smǌgio



KAKLAS
2
Ơmơ mikþioti
3
Bjaurojanti žaizda
Nukirstas amuletas ar pan.
3
Bjaurojanti žaizda
5
[] liks kreivas
[] liks kreivas
7
Pramušơ gerklĊ
8
Pažeidơ gerklas, sutriks kalba
Pramušơ gerklas, sutriks kalba
5
Sutraiškơ gerklas, liks nebylys
Perkirsta miego arterija, KrLD
8
Sutrupintas slankstelis
20
Lǌžo [], paralyžius
 Ƴstrigo stubure, 50% šokas
Paralyžius
30
Lǌžo [], mirtis

Perkirstas stuburas
[] lǌžo keliose vietose

Galva nutrǌko

3
4
8
0
2
4
6
20
40



[] liks kreivas
Atsiranda trukþiojimo tikas
Atsiras astmos priepuoliai
Pažeidơ gerklas, sutriks kalba
Sutraiškơ gerklas, liks nebylys
Lǌžo []
Lǌžo [], Mirtis
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YPATINGOS ŽALOS
KIRTIS

DǋRIS

TRIUŠKINIMAS

SMǋGIS

KRǌTINơ
<0

Užgniaužơ kvapą (kitą t AVM-0)
(BŠ:30)
0-09 Perkirsta perpetơ (nukrenta ginklas,
nusmunka kuprinơ)
0-9
Šarvas perpus (BŠ:30)

3

3

3

Užgniaužơ kvapą (kitą t AVM-20)
(BŠ:30)
Sutratino -3 šonkaulius

7

Rikošetas Ƴ diržą, sudaužytas
gơralas ar gertuvơ

4

Sulankstytas šarvas (BŠ:30)

7

Sutratino -3 šonkaulius

5

20-29

Nukirsta krǌtis, perkirsta
perpetơ|kuprinơs diržas ir pan.

0

Pramuštas šarvas (BŠ:40)

6

Vienoje pusơje sutratino 2-6
šonkaulius.

0

Sulankstytas šarvas (BŠ:40)

6

30-39

Perkirsti šonkauliai, perpetơ

5

40-49

Perkirstas raktikaulis, AVM-40|5

2

Sulaužytas šonkaulis

8

Sutrupintas raktikaulis, AVM-40

2

Išnarintas petys, AVM-00|25

0

Permuštas raktikaulis, AVM-40|5

0

Išnarintas petys, AVM-00|25

4

Sutrupintas raktikaulis, AVM-40

50-59
60-69
70-79

Perkirstas krǌtinkaulis, perpetơ
Perkirstas krǌtinkaulis, plautis,
perpetơ, AVM-60

7
25
35

2

Pradurtas plautis, AVM-50.
Su Š - žiǌrơti kaklo YŽ-20.
Ʋ plautƳ. Ƴstrigo krǌtinkaulyje,
AVM-60

5
20
35

Sutrupintas krǌtinkaulis
Plyšo kepenys, KrV
Šonkaulis sudraskơ plautƳ, AVM-60

6
20
40

Lǌžo  šono šonkauliai, AVM-60
Šonkaulis sudraskơ plautƳ, AVM-60

0
4
40

80-89

Perkirsti krǌtinkaulis ir abu plauþiai



Pramušti krǌtinkaulis, plautis ir
stuburas. Paralyžius

45

Šonkauliai sudraskơ plauþius



Sulaužytas stuburas, paralyžius

20

90-99
00-09
0-9
20-29
30-39
>40

Perkirstas plautis ir širdis
Atvožta krǌtinơs ląsta
Perkirsti šonkaul.,plauþiai, širdis
Perpus - skersai
Perpus - nuo peties iki
juosmens







Tiesiai Ƴ širdƳ.
Pradurtas plautis ir širdis




Sustojo širdis



Šonkauliai perdǌrơ širdƳ
Širdis nutrǌko nuo aortos




[] pramušta kiaurai


[] ląsta visiškai sutraiškyta



Šonkauliai sudraskơ plauþius
Šonkauliai perdǌrơ širdƳ
Širdis nutrǌko nuo aortos
[]ląsta visiškai sutraiškyta






<0
0-09

Kitą t AVM-0
Ʋ [] talpą, sugadinti -5 daiktai.
Pabiro smulkǌs.
Šarvas perpus (BŠ:40)

3
5

Kitą t AVM-5


3

Kitą t AVM-0
Ʋ [] talpą. Dužo -3 daiktai (BT:20)

2
3

Kitą t AVM-5
Ʋ [] talpą. Dužo  daiktas


3

7

4

Ʋ [] talpą. Dužo 2-4 daiktai.

5

Perkirsti diržas ir [] talpa, iš kurios
pabyra daiktai

0

[] talpa plyšo, dužǌs - sudužo,
viskas išbiro. (Be talpos:30)
Lǌžo 2-4 šonkauliai. (BŠ:40)

3

20-29

Ʋ [] talpą, sugadinti -2 daiktai. (Be
talpos:40)
Lǌžo šonkaulis

30-39

Perkirsti šonkauliai

2

Sugadintas daiktas ant [].

8

40-49
50-59

Perkirsta mentơ, AVM-40
Perkirstas inkstas, KrD

5
7

Skilo mentơ, AVM-20
Pradurtas inkstas, KrV

0
4

60-69
70-79

Perkirstas plautis, AVM-60
Sutrup.slankstelis, paralyžius

22
30

Pradurtas plautis, AVM-60

80-89

Perkirstas stuburas, paralyžius



 Ƴstrigo stubure
Iš šono iki pusơs, Ƴstrigo




5

Užgniaužơ kvapą (kitą t AVM-0)
(BŠ:30)
Nuslydo šonkauliais



Užgniaužơ kvapą (kitą t AVM-20)
(BŠ:30)



6

3

NUGARA

0-9

90-99
00-09
0-9
20-29
30-39
>40

Perpus - skersai
Perpus nuo peties iki juosmens

6

8

6

2

Išnarintas petys, AVM-90

0

Atmuštas inkstas
Sutrupinta mentơ, AVM-40

4
6

Atmuštas inkstas
Nugaros raumens mơšlungis

2
0

20
35

20
25

Dusulys, AVM-0

Išnarintas petys, AVM-60|30

4
40

Ʋstrigo stubure, paralyžius

45

Skilo slankstelis, AVM-0



Ʋ širdƳ.
Kiaurai,  Ƴstrigo krǌtinkaulyje




Permuštas stuburas, paralyžius
Šonkaulis sužalojo širdƳ

20


Pramušơ kiaurai



Ginklas Ƴstrigo krǌtinơs ląstoje.



20
Širdis sustojo



Širdis nutrǌko nuo aortos



Krǌtinơs ląsta sutraiškyta



50%, sudaužytas buteliukas
Dužo gơralas


2
5
6
8


Krǌtinơs ląsta sutraiškyta
PILVAS

<0
0-09
0-9
20-29
30-39

Dužo gơralas | perkirst.kapšas

40-49

Perkirsta perpetơ ir diržas

5

50-59

Perkirsti šarvai. BŠ:70

60-69
70-79

Nutrauktas  daiktas nuo diržo.

Skylơ žarnose


2
4
6
8

Trǌko diržas

2
3
5
8
0

0

Plyšo blužnis, KrV.

4

7

Perdurtas skrandis

4

Perkirstas skrandis

22

Perdurta arterija, KrD

6

25

Perdurtos žarnos, KrD

8

80-89

Perkirsta [] sienelơ (nepamesk
žarnǐ!)
Perkirstos kepenys, KrLD.

90-99
00-09

Perkirstos visos žarnos
Perkirstos žarnos išvirto lauk




Perdurtos kepenys, KrLD.
Perdurtos žarnos.  Ƴstrigo

0-9
20-29
30-39
>40

Perkirstas žarnynas ir stuburas
Perkirstas perpus




stubure, KrLD
(Perdurtas kiaurai)



Perkirsti -2 daiktai ant diržo
Perkirstas diržas

2
4
7
0
2

Dužo gơralas
Perdurtas  daiktas ant diržo.

30

Dužo gơralas

Nutrauktas  daiktas nuo diržo.
Trǌko diržas|kapšas|saitas

0

6

Plyšo šlapimo pǌslơ.

Plyšo kepenys, KrD.

20

Plyšo kepenys, KrV

6

Plyšo kepenys, KrLD.

25

Ʋ saulơs rezginƳ. Be sąmonơs.

20

20

Šokas. KrLD

35

Šokas. Be sąmonơs. /-0 val.

25

22
26

Krito negyvas sustojus širdžiai
Iš skausmo sustojo širdis, plyšo




Ʋ saulơs rezginƳ. Sustojo širdis
Sustojo širdis. Plyšo kepenys.




kepenys, gb skrandis ir žarnos
Visi [] ertmơs organai sumaitoti
Plyšo pilvo sienelơ, viskas
sumaitota




Sutraiškyti visi [] ertmơs
organai
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YPATINGOS ŽALOS
KIRTIS

DǋRIS

TRIUŠKINIMAS

SMǋGIS

ŠLAUNIS
<0

3



3

0-09

5

3

6

4

7


(pakinklis, 50% griǌva)

2

Perkirsta arterija, KrV.

7

20-29

Skilo girnelơ, AVM-0

0

Perdurta arterija, KrV.

6

Plyšo arterija. KrV.

0

30-39

Perkirstas  prie diržo, B:40

2

(užpleišytas kelio sąnaris)

0

Sutrupinta girnelơ, AVM-30

2

8

40-49

Sužalotas [] sąnaris, AVM-40

4

Skilo girnelơ, AVM-20

8

Sutrupintas kelio sąnaris, AVM-60

4

0

50-59

Perkirsta arterija, KrD.

0

Ʋskilo šlaunikaulis, AVM-30

0

Ʋskilo šlaunikaulis, AVM-30

2

Skilo girnelơ, AVM-0

8

60-69

Nukirsta kelio sausgyslơ, AVM-60

8

Sužalotas kelio sąnaris, AVM-40

2

Lǌžo šlaunikaulis, AVM-80

4

Sužalotas kelio sąnaris, AVM-30

2

70-79

Perkirst.šlaunikaulis, AVM-80,

4

Užpleišytas [] sąnaris, AVM-60

4

Sutrupintas [] sąnaris, AVM-80

8

Lǌžo šlaunikaulis, AVM-80

4

80-89

Perkirsta [] arterija, KrLD.

2

Perdurta []arterija, KrD.

0

90-99

Nukirsta [] virš kelio, KrLD.

8

Perplơšta [] arterija, KrLD.

2

Lǌžo šlaunikaulis, perplơšta []
arterija, KrLD.

4

Išnarintas klubo sąnaris, AVM-00

22

00-09

Nukirsta []ties klubu

20

Lǌžo šlaunikaulis, perplơšta []

4

Sutrupintas [] sąnaris, AVM-80,

20

Lǌžo šlaunikaulis, perplơšta []

7

0-9

Nukirsta [], kitai [] YŽ-20

8

arterija, KrLD.

6

Šokas.

22

arterija, KrLD.

8

20-29

Nukirsta [], kitai [] YŽ-0

22

(Kiaurai per raumenƳ, kitai

8

24

30-39

Nukirst.abi [] per kelius.

24

[]YŽ-20)

20

26

Sutrupintas [] sąnaris, AVM-80,

20

>40

Perkirstos abi [] ties klubais

26

28

Šokas.

22

2

(pakinklis, 50% griǌva)

0-9

4
(per pakinklƳ, griǌva)

20

22

Lǌžo [], YŽ kitai []

6

6

BLAUZDA
<0

2



0-09

4

3

(pakinklis, 50% griǌva)



4

2

5

4

5

3

20-29

Perkirsta arterija, KrV.

6

5

6

4

30-39

Perkirstas  [] kaulas, AVM-0

0

Perdurta arterija, KrV.

6

Sulaužytas  [] kaulas



40-49

Perkirsta girnelơ, AVM-20

0

Sutrupintas  [] kaulas, AVM-0

8

Sutrupinta girnelơ, AVM-30

2

50-59

Nukirsta kelio sausgyslơ, AVM-60

0

Skilo girnelơ, AVM-20

0

Sulaužytas  [] kaulas

0

60-69

Perkirsti abu [] kaulai

4

2

Sutrupintas kelis, AVM-60

4

70-79

Sutrupintas kelio sąnaris, AVM-60

4

(užpleišytas kelio sąnaris, AVM-40)

0

Lǌžo [] kaulai

4

80-89

Nukirsta koja ties þiurna

2

90-99

[] perkirsta perpus.

5

Sutrupintas kelis, AVM-60

4

00-09

Nukirsta koja po keliu

5

Sutrupinti abu [] kaulai

2

0-9

0-9

2
Daugybinis [] lǌžis, AVM-60

pakinklis

5

Sulaužytas  [] kaulas, AVM-0

8

6
0
Išnarintas kelis, AVM-50

8

6

[] lǌžo, AVM-50

2

2

Sutrupintas kelis, AVM-60

4

4

6

6

3

Sutrupintas kelis. Šokas.

6

Daugybinis [] lǌžis, AVM-60

4

4

/-0 val.

8

Sutrupintas kelis. Šokas.

4

20

/-0 val.

6

22

Sutrupinti [] kaulai, YŽ kitai []

8

20-29

(Nukirsta koja. Kitai [] YŽ-20)

6

30-39

(Nukirsta koja. Kitai [] YŽ-0)

6

Kiaurai per [], YŽ-0 kitai []

4

>40

(Nukirsta koja. YŽ kitai [])

6

Sutrupinti [] kaulai, YŽ kitai []

4

Sutrupinti [] kaulai, YŽ kitai []

PơDA
<0



0



0

0-09

Nukirstas  pirštas

2



Sutraiškytas  pirštas

2



0-9

Nukirstas  pirštas

2

Sutraiškyti -5 pirštai

4



Nukirsti -5 pirštai, AVM-5

4

20-29

Nukirsti visi pirštai, AVM-0

5

Nukirsti 2 pirštai

3

Sutraiškyti visi pirštai, AVM-0

6

Lǌžo  pirštas

2

30-39

Sutrupintas [] skliautas, AVM-20

7

[] perdurta kiaurai

4

Sutrupintas [] priekis, AVM-0

7

Lǌžo -5 pirštai

4

40-49

Nukirstas [] priekis, AVM-0

8

[] prismeigta prie žemơs

5

Sutrupintas kulnakaulis, AVM-5

8

Lǌžo visi pirštai

5

50-59

[] nukirsta ties kulnu, AVM-40

0

Sutrupintas kulnakaulis, AVM-5

7

Sutrupintas [] skliautas, AVM-20

8

Sutrupintas [] priekis

7

60-69

Nukirstas kulnas, AVM-20

9

Sutrupintas [] skliautas, AVM-20

7

Sutrupinta þiurna, AVM-30

0

Sutrupintas [] skliautas.

8

70-79 Sužalotas þiurnos sąnaris, AVM-20

9

8

0

Sutrupinta þiurna (AVM-30)

9

2

Sutrupinta visa [] (AVM-30)

0

([] prismeigta prie žemơs)
80-89

2

Trǌko Achilo sausgyslơ, AVM-30

90-99

[] nukirsta ties þiurna, AVM-50

6

Sutrupinta visa [], AVM-30.

3

Sutrupinta þiurna, AVM-30

9

3



00-09

4

0

4

2

0-9

5



Sutrupinta visa [], AVM-30.

6

Šokas,/20t

8

Sutrupinta visa [], AVM-30.

4

Šokas,/20t

4

20-29

[] nukirsta ties þiurna,

6

2

30-39

YŽ kitai []

7

3

20

8

4

22

>40

3

4
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ŽASTAS
<0

2



0-09

3

2

0-9

5

3

20-29

Perkirsta arterija, KrV.

30-39

7

0


2
Išmestas laikytas daiktas.

3


Išmestas laikytas daiktas

4

4

9

Perdurta arterija, KrV.

5

Plyšo arterija, KrV.

6

Sužalota alkǌnơ, AVM-20

7

Sužalota alkǌnơ, AVM-20

0

2
3
4

40-49

Sužalota alkǌnơ, AVM-20

0

50-59

Sužalotas peties sąnaris, AVM-40

0

60-69

Perkirsta [] arterija, KrD.

8

Užpleišyta alkǌnơ, AVM-30

8

Lǌžo žastikaulis, AVM-90|5

70-79

Perkirstas žastikaulis, AVM-00|5

2

Užpleišytas peties sąnaris, AVM-40

9

Sutrupintas petys, AVM-90|30

4

80-89

Ranka nukirsta per alkǌnĊ

3

Lǌžo žastikaulis, AVM-00|5

9

Sutrupintas petys, šokas

20

Sutrupinta alkǌnơ, AVM-90|20

0

90-99

Ranka nukirsta per [].

4

Perdurta [] arterija, KrD.

9

Lǌžo [] kaulas, KrD.,

2

Lǌžo žastikaulis, AVM-90|5

0

00-09

Ranka nukirsta ties peþiu

5

0

AVM-90|5

4

Išnarintas petys, AVM-90|30

20

2

[] sutrupintas, KrD., šokas

8

Lǌžo [] kaulas, KrD.,

2

AVM-90|5

3

0-9

7

8

[] prismeigtas prie krǌtinơs

Sužalota alkǌnơ, AVM-20

8

2

Išnarinta alkǌnơ, AVM-90|0

7

0

Lǌžo žastikaulis, AVM-90|5

9

20-29

Ranka nukirsta, & YŽ-20

8

3

[] sulaužytas, & YŽ-20

8

30-39

Ranka nukirsta, & YŽ-0

9

[] lǌžo, & YŽ-20

4

[] sulaužytas, & YŽ-0

20

>40

Ranka nukirsta, & YŽ

20

[] lǌžo, & YŽ-0

5

[] sulaužytas, & YŽ

22

0

4
[] sulaužytas, & YŽ-20

5

DILBIS
<0

2

0

Laikytas iškrito



0-09

3



Laikytas iškrito,

2

4

2

ranka nutirpo iki Sv(-40)B

3

5

3

0-9

Perkirsta arterija, KrV.

20-29
30-39

Perkirstas  [] kaulas, AVM-20

40-49
50-59

6

4

Sulaužytas  [] kaulas, AVM-20

Permuštas  [] kaulas, AVM-20

6

Sužalota alkǌnơ, AVM-20

5

0


4

Perdurta arterija, KrV..

7

0
Laikytas iškrito

2
Laikytas iškrito,

3

7

ranka nutirpo iki Sv(-40)B

4

7

Sulaužytas  [] kaulas, AVM-20

6

6

Sužalota alkǌnơ, AVM-20

8

60-69

Perkirsti [] kaulai, AVM-90|0

0

7

Sutrupinta alkǌnơ, AVM-90|0

0

Sužalota alkǌnơ, AVM-20

7

70-79

Sutrupinta alkǌnơ, AVM-90|0

0

Užpleišyta alkǌnơ, AVM-30

8

Sulaužyti [] kaulai, AVM-90|0

8

Išnarinta alkǌnơ, AVM-90|0

6

80-89

Ranka nukirstas ties riešu

8

Sutrupinta alkǌnơ, AVM-30|0

9

0

Sutrupinta alkǌnơ, AVM-90|0

0

90-99

Ranka nukirsta per [] vidurƳ

0

0

Sulaužyti [] kaulai, AVM-90|0

00-09

2

0
Sutrupinti [] kaulai, AVM-90|0

0-9

Ranka nukirsta per alkǌnĊ

2

20-29

[] nukirstas, & YŽ-20

3

30-39

[] nukirstas, & YŽ-0

4

[] sutrupintas, & YŽ-20

>40

[] nukirstas, & YŽ

5

[] sutrupintas, & YŽ-0

Daugybiniai [] lǌžiai, AVM-90|20

0

3

8
0



[] sutrupintas, & YŽ-20

3

Daugybiniai [] lǌžiai, AVM-90|20

2

[] sutrupintas, & YŽ-0

4

2

[] sutrupintas, & YŽ

5

[] sutrupintas, & YŽ-20

3

2

[]nutrauktas

8

[] sutrupintas, & YŽ-0

4

0
3

PLAŠTAKA
0-09
0-9



0

0



0

0

2

20-29

Nukirsti -3 pirštai, AVM-0

3

Nukirstas  pirštas

2

30-39

Nukirstas nykštis|smilius, AVM-20

2

Lǌžo 2 pirštai, AVM-0

3

40-49

Sužalotas riešas, AVM-20

5

Lǌžo nykštis|smilius, AVM-20

2

50-59

Perkirsti -5 delnakauliai, AVM-30

3

Lǌžo -3 delnakauliai, AVM-25

3

Lǌžo -3 delnakauliai, AVM-25

3

Lǌžo -4 pirštai, AVM-Ƴvairu

3

4

Sužalotas riešas, AVM-20

5

Sužalotas riešas, AVM-20

4

Lǌžo nykštis|smilius, AVM-20

2

5

Sužalotas riešas, AVM-20

4

Sutraiškyti visi pirštai, AVM-90

7
8

Lǌžo visi pirštai, AVM-90

7

Sutrupinta visa [], AVM-00

0

Sutrupinta visa [], AVM-00

7

60-69

Sutraiškytas  pirštas

0

Nukirstas  pirštas

70-79

Nukirsti visi pirštai, AVM-00

5

[] prismeigta prie...

3

80-89

Nukirstas [] priekis, AVM-00

5

[] sumaitota, AVM-90

5

90-99

[] nukirsta ties riešu

5

00-09

[] nukirsta per riešą

6

Riešas sumaitotas, AVM-90

4

0-9

Sutraiškytas  pirštas

0


2

Sutraiškytas  pirštas

3

6


2

5

8

7

5

20-29

[] nukirsta, & YŽ-20

8

6

Sutrupinta visa [], & YŽ-20

2

9

30-39

[] nukirsta, & YŽ-0

9

Peršautas delnas, & YŽ-0

5

Sutrupinta visa [], & YŽ-0

3

0

>40

[] nukirsta, & YŽ

0

Peršautas delnas, & YŽ

5

Sutrupinta visa [], & YŽ

4



Sutrupinta visa [], & YŽ-20
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YPATINGOS ŽALOS

d00
<0
0-09
0-9
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
00-09
0-9
20-29
30-39

IMTIS
Patempta kulkšnis, AVM-5

2
3
4
5
6
7

30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
>00
d00
0-09
0-9
20-24
25-29
30-34
35-39
40-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
00-04
05-09
0-4
5-9
20-24
2529
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
>65

KANDIMAS
0
2
4
6
8
20

Papildoma žala
Sužalota ranka, 70% ginklo
rankos, AM-5
Perkąstas šonas, AM-0,
sunku kvơpuoti

5
6
8
0
2
4

22
24

Sužalota ranka, perkąsta
arterija, AM-5, KrV

6
8

Perkąsta koja, AM-20, KrV

20
22
24

8
9

Nukąstas riešas/pơda,
AM-5/50 ir -70, KrV
Nukąsta viena galǌnơ iki
alkǌnơs/kelio, AM-70/30 ir -90,
KrV
Nukąsta viena galǌnơ iki peties/
klubǐ, AM-80/50 ir -0, KrV

Prisismaugơ, netenka sąmonơs
Lǌžta ranka, jei ginklo - AM-80

0

2

Iškąstas šonas, SvB-60, AM-60
KrLD
Perkąstas per pusĊ

26
28


Sutrupintas peties sąnarys,
AM-90
Lǌžo stuburas, paralyžius
Lǌžo sprandas

3
4
5


Nukąsta galva ir kǌno dalis



Nukąsta galva ir pusơ kǌno.
70%, kad nukąstos dalys bus
prarytos
Stichijos ar Magijos ypatingos žalos
UGNIS
Nusvyla keletas plaukǐ
Plaukǐ liko vos keli, krenta
žavumas per 5
Oda nudegơ plơmais, Ža-5



Patemptas rankos riešas,
50%, kad gnkl. rankos,
tada AM-0.
Pargriovơ, susitrenkơ - 3t
svaigulys

>40
d00
<0
0-09
0-9
20-29

Nekirstyniǐ ypatingos žalos
L. STAMBIǐ PABAISǐ KANDIMAS
Papildoma žala

KARŠTIS/ŠALTIS
Kaista/Šąla pirštai - 5%, kad
išmes ką turơjo rankose
Kaista/Šąla rankos - 20%, kad
išmes laikomus daiktus
Nukaista/Nušąla pirštai
AM-0
Nukaista/Nušąla rankos
AM-20
Nuo karšþio svaigsta galva/
Nevaldomas drebulys AVM-40
Stiprus nudegimas/nušalimas SvB-30 (gali apalpti), AVM-80
Iškepơ/Sušalo


3
5
7
9

3
5
7
9
20


Vidutinis nudegimas, SvB-30
(nepavykus apalps), Ža-30
Stiprus nudegimas, SvB-60
(nepavykus apalps), Ža-40
Pirmo laipsnio nudegimas,
mirtis per 3t
Kvơpuoja ugnim, bet labai
trumpai
Liko pelenǐ krǌva
Siaubo ypatinga žala
Poveikis

5
8
2
5
8
2
24
27
30


Nukąsta plaštaka, 70%, kad
ginklo rankos, KrD
Perkąsta dalis veido, Ža-5, KrD
Iškąstas tarpukojis, KrD
Skausmo YŽ
Perkąsta miego arterija, laiku
nesuteikus pagalbos - 
ELEKTRA
TruputƳ papurto
Nupurtơ, svaigulys, jei
nepavyks SvB-20
Nupurtơ. Svaigulys, jei
nepavyks SvB-40
Pažeidơ motoriką, AVM-20
Sutrinka judesiai, AVM-40



Nudegơ keletas nervǐ,
paralyžius
Pro visus galus virsta garai



Dega kaip fakelas

30
35
40

3
5
7
9

3
5
7
9
2



Nustebimas t. Jis praeina automatiškai
Nustebimas t. Praeina pavykus SvB
Nustebimas 2t. Praeina pavykus (Sv-30)B. Dar 2t drebulys (AM-20)
Nustebimas 3t. Praeina pavykus (Sv-30)B. Dar 3 t drebulys
Mikþiojimas 20d min. (Kerǐ, kalbos AM-30)
Supykina. Skrandžio turinys eina lauk. Skaiþiuojama kaip nustebimas 5t.
Nualpimas  min. Atsigaus kai pavyks (Sv-30)B
Mikþiojimas 2d val. (Kerǐ, kalbos AM-30)
Nualpimas 2 min. Atsigaus kai pavyks (Sv-30)B
Mikþiojimas 5d val. (Kerǐ, kalbos AM-30)
Nualpimas 5d min. Atsigaus kai pavyks (Sv-60)B.
Mikþiojimas 5d val. (Kerǐ, kalbos AM-30)
Nualpimas 20d min. Atsigaus kai pavyks (Sv-60)B.
Apima panika. Bơgs, panikuos, kris ant keliǐ ar pan. 5d min.
Praơjus šiam laikui pasibaigs tą t kai pavyks SvB.
Apalpimas 5d min. Atsigaus pavykus (Sv-60)B. AtsigavĊs supanikuos ir puls bơgti
Fizinis poveikis: balti plaukai, per naktƳ pasensta 3-5 metais ar pan.
Apalpimas 5d min. Atsigaus pavykus (Sv-60)B. AtsigavĊs supanikuos ir puls bơgti.
Ʋgaunama manija (švelni fobija) susijusi su patirtu Ƴvykiu ("Aš monstras", "Aš nemirtingas" ar "Visi gơjai")
Koma. Trunka d val. Atsigaus pavykus (Sv-30)B. Nepavykus liks komoje dar 2d val.
Ʋgaunama manija (švelni fobija) susijusi su patirtu Ƴvykiu
Koma. Trunka 5d val. Atsigaus pavykus (Sv-60)B. Nepavykus liks komoje dar 2d val.
Ʋgaunama manija (švelni fobija) susijusi su patirtu Ƴvykiu
Epilepsijos priepuolis 5d min. Patiriama Max 20ŽT. Po to prarandama sąmonơ. Ʋgaunama fobija.
Širdies smǌgis. Patiriama Max 50ŽT. Ʋgaunama fobija.
Absoliuti panika. Tavo veiksmai nustatomi atsitiktinai (kuo didesnis d00 metimas tuo kvailesnis veiksmas).
Pvz. gali šokti nuo olos bơgdamas nuo monstro ar pan. Ʋgaunama fobija.
Koma. Trunka 5d parǐ. Atsigaus pavykus (Sv-60)B. Nepavykus liks komoje dar 2d parǐ.
Fizinis poveikis: balti plaukai, per naktƳ pasensta 3-5 metais ar pan. Ʋgaunama fobija.
Smegenǐ paralyžius (insultas). Proto prigimtis krenta -0. Patiriama Max 50ŽT. Su protu susijĊ Ƴgǌdžiai -5. Žiežirbos -0d.
Mirtis
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Veikơjo
Veik jo lapas
RǌŠIS

PROFESIJA

Prigimtys

VertƢ

LYGIS

Priedai
P

Išvaizda

p

JƠGA
VIKRUMAS
PROTAS
INTUICIJA
VALIA
SVEIKATA
ŽAVUMAS
MENIŠKUMAS
KLAUSA
REGA
UOSLƠ

Lytis:
Amžius:
ǋgis:
Svoris:
Ranka:
Oda:
Akys:
Plaukai:
Barzda:
Charakteris:

JudƢjimas
YpatybƢs/TrǍkumai

1/10 Vi

LAIPSNIS

K

Ginklai

ŠARVAI
Tipas:
GP
ŽS

Pr

NuotoliǑ priedai
Min (+5)

Rankos
Antžąs.
Antdilb.
Piršt.

Torsas

PG

1/20 Vi

Opt

1/2 (-10)

1/4 (-20)

Kojos

Galva

Antšl.
Antbl.
Batai
PATIRTIS

GAJUMAS

Šarvai
Magija

Išsisukimas
(PG+ViP)

Šaudymas

ŽT

D

RasinƢs ypatybƢs

Koviniai

VARDAS

Vertơ

Vertơ

L(/0Ƴg.)

ƳGǌDŽIAI
Blokav.

IŠS

L(/0Ƴg.)

tGPT
nGPT
GPT
Slenktis

SKYDAS
Patirtis

Patirtis

PT slensktis

Tipas
SkS
SkŽS
Bauda
GT

BUV.PROFESIJA
Ʋgǌdis

KALBOS
Vertơ

AM

PT slensktis
DAIKTAI
PinigǑ ir brangenybiǑ kapšelis

Svaidymas

Vertơ

L(/0Ƴg.)

IŠS

Patirtis

PT slensktis

Skydas

Vertơ

L(/0Ƴg.)

Blok. (IŠS+sk.)

Patirtis

PT slensktis

TvermƢs
Fi
Bi
Psi
Imunitetas
(=SvP)
ƳgǍdžiai

Vertơ

L(/0Ƴg.)

VM+/-

Patirtis

PT slensktis

Vertơ

L(/0Ƴg.)

VM+/-

Patirtis

PT slensktis

Vertơ

L(/0Ƴg.)

Patirtis

PT slensktis

VS

VM +/-

Drabužiai

Maistas

ƳvairenybƢs
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Treniruotơs..............................................................................9
Tvermơ......................................................................................2
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tobulinimas .......................................................................9
Uoslơ.......................................................................................36
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Veiksmai .................................................................................34
absoliuti sơkmơ ................................................................34
agitacija............................................................................37
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bơgimas............................................................................35
daiktǐ kơlimas ir judinimas................................................35
dalinơ sơkmơ ....................................................................34
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Ƴtikinơjimai.........................................................................37
jojimas..............................................................................36
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kritimas.............................................................................49
liga 49, 50
mirtis ................................................................................49
natǌralus gajumo atstatymas............................................48
nepalankios sąlygos .........................................................49
nokautas...........................................................................48
nokdaunas........................................................................48
nubloškimas .....................................................................48
nuodai ..............................................................................49
patirta ...............................................................................47
patirta žala........................................................................47
pirmoji pagalba.................................................................48
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svaigulys ..........................................................................48
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Žolơs .......................................................................................78

Kariai&Magai

Gyn-Ataka
d100 >

-80
7

-75
8

-40
9

-65
10

-60
12

-55
13

Gyn-Ataka
d100 >

30
65

35
68

40
70

45
73

50
75

55
78

Sunkumas
Elemtarus
Lengvas
Vidutinis
Sunkus
Labai sunkus

VEIKSMO SơKMơ
N
-00%
F
02
01
03-05
01
03-30
02
11-70
02
03-10
31-110
03
04-30
51-150
05-50
04

PATAIKYMAS HUMANOIDUI
Spec.pataik.
KǍno dalis
d00
(AM bauda)
01-02
K.pơda
40
03-04
D.pơda
40
05-09
K.blauzda
30
30
D.blauzda
10-14
20
K.šlaunis
15-23
D.šlaunis
20
24-32
Tarpukojis
40
33-33
K.plaštaka
40
34-35
40
D.plaštaka
36-37
20
Pilvas/Nugara
38-50
K.dilbis
30
51-56
30
D.dilbis
57-62
20
Krǌtinơ/Nugara
63-80
20
81-84
K.žąstas
20
85-88
D.žąstas
40
89-92
Kaklas
40
83-96
Veidas
Kiaušas
40
97-00
♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

-50
15

ATAKOS SơKMơ
-45 -40 -35 -30 -25
18 20 23 25 28

-20
30

-15
35

60
80

70
85

95
98

100 105 110 115 120 125 130 135 140
100 103 105 108 110 113 115 118 120

75
88

80
90

85
93

90
95

-10
40

-5
45

0
50

5
53

10
55

15
58

20
60

25
63

K E R ơ J I MO S ơ K M ơ
Fiasko NesƢkmƢ
SƢkmƢ
F
N
00%
-00%
03
04-50
00
51-150
+ Kerơjimo Ƴgǌdis
Padidinta FIASKO tikimybƢ
Kero ž sk. > Lkerơjimo
F = 03 + (ž-Lker) * 3

Veiksmo
sunkumas
Labai sunkus
Priedai

00%
> 06
> 31
> 71
> 111
> 151

Salyga

P A T A I K Y M A S A R K L I U I, B R I E D Ž I U I, E L N I U I I R K T
KǍno
KirstynƢs
Šaudymas
KǍno
Šonas
Priekis Užpakalis
Priekis Užpakalis
Šonas
dalis
dalis
01-06
01-15
01-20
01-15
01-13 Kojos prk.
Kojos prk.
16-37
07-54
21-36
16-37
14-42 Kojos užp.
Kojos užp.
38-63
01-06
55-88
43-52 Krǌtinơ
37-68
38-63
Krǌtinơ
64-82
07-44
89-00
53-79 Pilvas
69-74
64-82
Pilvas
83-84
45-68
80-81 Uodega
83-84
Uodega
85-93
69-84
82-91 Kaklas
75-87
85-93
Kaklas
92-00 Galva
94-00
85-00
94-00
88-00
Galva

KǍno
dalis
Kojos prk.
Kojos užp.
Krǌtinơ
Pilvas
Uodega
Kaklas
Galva

P A T A I K Y M A S V I L K U I, Š U N I U I I R K T
Šaudymas
KǍno
KirstynƢs
Šonas
Priekis Užpakalis
Šonas
Priekis Užpakalis
dalis
01-12
01-23
01-06 Kojos prk.
01-12
01-23
01-06
13-30
24-30
07-33 Kojos užp.
13-30
24-30
07-33
31-57
31-60
34-51 Krǌtinơ
31-57
31-60
34-51
58-77
61-68
52-78 Pilvas
58-77
61-68
52-78
78-81
69-70
79-85 Uodega
78-81
69-70
79-85
82-88
71-81
86-91 Kaklas
82-88
71-81
86-91
89-00
82-00
92-00 Galva
89-00
82-00
92-00

P R I E D A I & B A U D O S: š a u d y m a s / s v a i d y m a s
Taikymasis: 1 kt - AM +10, 2 kt - AM +15. Sužeidus šaulƳ - SvB -PŽT
Ʋ judantƳ taikinƳ:
km/val
5
10 20 40 60 80 100
Greitis
m/s
1,4 2,8 5,6 11,1 16,7 22,2 27,8
Bauda
AM 10 20 40 60 70 80 90
Pozicija:
Matosi tik galva: AM -25
Matosi tik galva ir peþiai: AM -20
Kǌnas matosi dalinai: AM -15
Už lengvos uždangos: AM -10
Už kitos bǌtybơs: AM -20
Gulint kniǌbsþias be uždangos: AM -20
Gulint už nedidelơs uždangos: AM -25
Gulint kniǌbsþias už geros uždangos: AM -35
Pritǌpus (išskyrus arbaletus): AM -10
Iššokus iš už priedangos:
Svaidykle: AM -50
Lanku ar arbaletu: AM -40 +InP
Jojant, esant judanþioje transporto priemonơje:
judant negreitai: AM -20
lekiant raitam šuoliais: AM -40
Pataikymas raiteliui, kai šǌvis nesơkmingas:
Taikơsi Ƴ, bet ataka
Pataikơ Ƴ
Sąlyga
RaitelƳ
Žirgą
nesơkminga
Bet kurƳ
01-10
Iki sơkmơs trǌksta 10
21-35
RaitelƳ
Iki sơkmơs trǌksta 20
01-20
Iki sơkmơs trǌksta 10
Žirgą
01-20
Pataikymas Ƴ neteisingą taikinƳ: psl. 45

♦
♦
♦

♦
♦

♦
♦

P R I E D A I & B A U D O S: k i r s t y n Ƣ s
Ataka ne pagrindine ranka: AM -40
Ataka naudojant skydą: AM - (Skydo Ƴgd. - Skydo sauga)
Pozicija:
Puolantysis aukšþiau 0,5 m: AM +5
Puolantysis aukšþiau >0,5 m: AM +10
Atakuojamasis suklupĊs: AM +25, jo Gyn - IŠS
Atakuojamasis pargriuvĊs: AM +40, jo Gyn - IŠS
Atakuojamasis nustebintas: AM +5, jo Gyn - PG
Atakuojamasis nusilpĊs: AM nuo +10 iki +30
Atakuojant kirstyniǐ ginklu pritǌpus: AM -20
Atakuojant kirstyniǐ ginklu gulint: AM -40
Atakakuojant iš nugaros: AM +20, priešo Gyn - PG
Kautynơs prietemoje ar tamsoje:
Prietemoje: AM -50 +ReP, išskyrus su spec. rega
Tamsoje suvokiant kur taikinys kirstynơs: AM -40
Tamsoje suvokiant kur taikinys šaudant: AM -60
Praradus orientaciją: AM -100 +InP
Ant blogo grunto: AM -20
Atakos vandenyje:
Esant iki blauzdǐ: AM -10, Gyn - normali
Esant iki keliǐ: AM -20, Gyn - be ViP
Esant iki pusơs šlaunǐ: AM -30, Gyn - be ViP
Esant iki juosmens: AM -40, Gyn - be ViP
Esant iki pažastǐ: AM -60, visǐ atakǐ žala -15 ŽT
Pilnai panirus: AM -80, visǐ atakǐ 1/2 Max ŽT ir YŽ
Jei akuojantysis yra sausumoje, o besiginantis vandenyje, tada pirmasis
gauna tokƳ AM priedą, kokia besiginanþio AM bauda.

♦

Atakuojant nemaþius priešo: AM -50 +InP
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1
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5
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1
2
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13
14
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17
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1
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
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16
18
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20
21
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24
25

30
2
3
5
6
8
9
11
12
14
15
17
18
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21
23
24
26
27
29
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2
4
5
7
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14
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YPATINGOS ŽALOS TIKIMYBơ
YŽ bus, jei d00 >
Patirta
Kirtis,
DǍris
Ugnis,
ŽT
smǍgis
elektra
01-05
100
80
100
06-10
90
70
95
11-15
80
60
90
16-20
70
50
80
21-25
60
40
70
26-30
50
30
60
31-35
40
50
20
40
36-40
30
10
41-45
20
5
30
46-50
10
15
51-55
5
> 55
ATAKOS BE GINKLO ŽALOS
Max ŽT, bet ne mažiau kaip Max 5 ŽT
Kumštis
Koja
Imtis
Taranas
JơP
JơP +5
JơP
JơP
UGNIES ŽALA
Vaikšþiojimas: Max 20 ŽT / t
Stovơjimas: Max 30 ŽT / t
Stovint su šarvais: neveiks Ša / 5 t
Uždegti drabužiai: Max 30 ŽT / t
ƲkaitĊ šarvai: Max 20 ŽT / t
Degant: VaB -2*PŽT
Šarvai saugo nuo ugnies - ŠŽS
SPROGIMAS
SmǍgio / triuškinimo žala:
Epicentre: pilna žala
Iki 1/4 sprog. spindulio: visa žala
Iki 2/3 sprog. spindulio: pusơ žalos
Nuo 2/3 sprog. spindulio: 1/4 žalos
SkeveldrǑ žala:
Žalojanþiǐ skeveldrǐ spind.: ŽT*5
Gynyba - tik PG
Už kiekvieną m nuo epic. Gyn +5
Pritǌmpus Gyn +5, gulint Gyn +10

ŽALOS TAŠKAI
50 55 60 65 70
3
3
3
3
4
5
6
6
7
7
8
8
9
10 11
10 11 12 13 14
13 14 15 16 18
15 17 18 20 21
18 19 21 23 25
20 22 24 26 28
23 25 27 29 32
25 28 30 33 35
28 30 33 36 39
30 33 36 39 42
33 36 39 42 46
35 39 42 46 49
38 41 45 49 53
40 44 48 52 56
43 47 51 55 60
45 50 54 59 63
48 52 57 62 67
50 55 60 65 70

45
2
5
7
9
11
14
16
18
20
23
25
27
29
32
34
36
38
41
43
45

75
4
8
11
15
19
23
26
30
34
38
41
45
49
53
56
60
64
68
71
75

80
4
8
10
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80

85
4
9
13
17
21
26
30
34
38
43
47
51
55
60
64
68
72
77
81
85

90
5
9
14
18
23
27
32
36
41
45
50
54
59
63
68
72
77
81
86
90

95
5
10
14
19
24
29
33
38
43
48
52
57
62
67
71
76
81
86
90
95

00 0 20 30 40
5
6
6
7
7
10 11 12 13 14
15 17 18 20 21
20 22 24 26 28
25 28 30 33 35
30 33 36 39 42
35 39 42 46 49
40 44 48 52 56
45 50 54 59 63
50 55 60 65 70
55 61 66 72 77
60 66 72 78 84
65 72 78 84 91
70 77 84 91 98
75 83 90 97 105
80 88 96 104 112
85 94 102 110 119
90 99 105 117 126
95 105 114 123 133
100 110 120 130 140

GALIMI PAPILDOMI ŽALOS POVEIKIA
Galimas povekis
Bandymas
Bauda
AVM - 1/2 PŽT
Šokas
SVB -1/2 PŽT
> SvP
AVM -100
Svaigulys
SVB -1/2 PŽT
YŽ (nurodyta YŽ len.)
Be sąmonơs
Nokautas
SvB -PŽT
PŽT = 1/2 GT
- koja ir ranka
Kai PŽT = 1/2 GT
SvB -PŽT
YŽ: korpusas, galva
Nokdaunas arba
griuvimas
ViB -PŽT
YŽ: koja
nubloškimas
PŽT

KRAUJAVIMAS
Patiriama Žala
Tipas
Labai didelis
per t - 30 ŽT
Didelis
per t - 20 ŽT
Vidutinis
per t - 10 ŽT
Mažas
per t - 5 ŽT

ŽALA GALǌNơMS
KǍno dalis
Max PŽT
GT
Galva
GT
Korpusas
Koja
GT / 2
Ranka
GT / 3
KRITIMAS
Aukštis, m
Max ŽT / m
1-2
5
10
3-5
15
6-9
20
> 10

KRENTANþIǐ OBJEKTǐ ŽALA
MasƢ, kg
Aukštis, m
Max ŽT
Kieti daiktai
m
kg*m
m
2*kg*m
Aštrǌs daiktai
m
1/2kg*m
Minkšti objektai

IMUNITETAS
Medžiaga Max ŽT /
Poveikis

N / ata
d100

-00%
d100
IPT GPT
Nuodai
04-12
n
+
t
16-40
n
+
t
31-65
n
+
t
61-90
t
n
+
91-00
t
n
+
111-120
t
n
+
Liga / Alergenas
04-12
n
+
t
16-40
t
n
+
31-65
t
n
+
61-90
t
n
+
91-00
t
n
+
111-120
n
+
t

IPT GPT

L.silpni
Silpni
Vidutiniai
Stiprǌs
L.stiprǌs
Itin stiprǌs

10
20
30
40
60
80

01-03
01-15
01-30
01-60
01-90
01-110

-

L.silpni
Silpni
Vidutiniai
Stiprǌs
L.stiprǌs
Itin stiprǌs

10/spec
20/spec
30/spec
40/spec
60/spec
80/spec

01-03
01-15
01-30
01-60
01-90
01-110

-

00%
*

d100

+
+
+
+
+
+

> 13
> 41
> 65
> 91
> 101
> 121

+
+
+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

> 13
> 41
> 65
> 91
> 101
> 121

+/l
+/l
+/l
+/l
+/l
+/l

-

+
+
+
+
+
+

IPT GPT

*

ƳVAIRǌS VEIKSMAI
Naštos lygis
Lengva
Vidutinơ
Sunkoka
Sunki
Labai sunki
Maksimali

MasƢ
(Jơ*0,2) kg
(Jơ*0,4) kg
(Jơ*0,8) kg
(Jơ*1) kg
(Jơ*1,5) kg
(Jơ*2,5) kg

NAŠTA
AVM bauda
-20
-40
-50
-75
-95

DAIKTǐ KơLIMAS IR JUDINIMAS
BǍdas
Max masƢ, kg
BǍdas
Kơlimas viena ranka
Traukimas:
0,5*Jơ
Kơlimas abiem rankomis
2*Jơ
gulinþio objekto
Maksimali našta
2,5*Jơ
dviraþio vežimo
Stǌmimas
2*Jơ
keturraþio vežimo
Stǌmimas su Ƴsibơgơjimu
3*Jơ
nelygiu paviršiumi
KELIONơ
Našta
Max km
Be naštos
50
40
Lengva
30
Vidutinơ
20
Sunki
10
Labai sunki
PLAUKIMAS
Greitis Vi/50 m/s (min 1 m/s)

d00
01-20
21-30
31-40

41-50

51-60
61-70
71-80
81-85
86-90
91-93
94-96
97-99
00

Max masƢ, kg
4*Jơ
20*Jơ
40*Jơ
1/2 masơs

GREIþIO DAUGIKLIAI
VietovƢ
PƢsÿias
Raitas
Lyguma
2
1
1,5
0,75
Retas miškas
0,5
0,5
Tankus miškas
0,1
0,25
Džiunglơs
1,5
0,5
Dykuma
Kalnai
0,5
Perơja
1
1
Karavanas

LIPIMAS
Veiksmas Greitis
Lipimas
3 m/s
E
Kopơþiomis aukštyn
2 m/s
E
Kopơþiomis žemyn
50 cm/s
L
Medžiu
10 m/min
V
Kalnais
2 m/min
LS
Vertikalia siena
1 m/s
V
Stora (>2 cm) virve
Plona (<2 cm) virve
20 cm/s
S
Virve žemyn
V
1 m/s

ŠUOLIS
SĆlyga
Ʋsibơgơjus Ƴ tolƳ
Ʋsibơgơjus vieną žingsnƳ Ƴ tolƳ
Iš vietos Ƴ tolƳ
Ʋ aukštƳ iš vietos
Peršokamas aukštis

Pastabos Grÿ.koef.
1
ViP -10
0,8
ViP -20
0,4
Gyn - PG
0,2
Gyn - PG
0,1
Nejudama
-

JOJIMAS
Veiksmas
GyvǍnas
V
Arklys, mulas
V
Briedis, elnias
Didvilkis
S
Dramblys
V
Kupranugaris
V
Grifonas
LS
Drakonas
IS

JUDơJIMO / VEIKSMO FIASKO
Nutikimas
Susipainioji, pameti ar i6barstai rankose turimus daiktus. Jei rankos
neužimtos, tiesiog prarandi orientaciją. Jei šneki - nusišneki ir pan.
Prarandi pusiausvyrą ir orientaciją. Jei kalbi -"suskeli" netinkamą frazĊ.
Jei turi daiktus - juos išmeti, kuprinĊ išbarstai ir pan.
Turimi daiktai pasklinda 3 m spinduliu, pats guli ant žemơs. Jei reikơjo
laikytis tylos - sukeli baisǐ triukšmą, jei atlikti kokƳ darbą - sukeli avariją,
sugadini naudojamus daiktus. Jei avarija pavojinga - galima žala.
Turimi daiktai pasklinda 5 m spinduliu, pats guli ant žemơs. Jei reikơjo
laikytis tylos - sukeli baisǐ triukšmą, jei atlikti kokƳ darbą - sukeli avariją,
sugadini naudojamus daiktus. Šiek tiek susižeidi, Max 5ŽT. 1t AVM-10.
Jei atlieki fizinƳ darbą - fiziškai susižaloji, Max 10ŽT, 1t AVM -10. Taip
pat sugadini naudojamą daiktą. Jei kalbi - užspringsti, reikia SvB.
Papildomai gali užkliudyti/sužaloti šalia stovintƳ. Max 15ŽT, 2t AVM -20.
Jei judi - griǌni, dirbi - smarkiai susižaloji, kalbi - užsprinsti (nepavykus
SvB -30 reikalinga skubi pagalba). Max 20ŽT, 3t AVM -10.
Max 25ŽT, 3t AVM -20.
Max 30ŽT, 1t be orientacijos (kitą t negalimas joks veiksmas).
Max 30ŽT, 2t be orientacijos (kitus 2t negalimas joks veiksmas).
Ko gero kažką susilaužai - Max 40ŽT, galima YŽ-20. 3t be orientacijos.
Jei judi - griǌni, dirbi - sukeli smarkią avariją, nusikerti pirštą ar kitaip
susižaloji. Max 40ŽT, YŽ -20, 10t be orientacijos. Kalbant - užspringsti.
Netikơta ir paslaptinga mirtis.

Veiksmas
Elementarus
Lengvas
Vidutinis
Sunkus
Labai sunkus
NeƳtikơtinas

SVAIDYMAS
MasƢ
Atstum.
< 250 g
0,7*Jơ
0,5 kg
0,4*Jơ
1 kg
0,3*Jơ
3 kg
0,2*Jơ
5 kg
0,16*Jơ
0,12*Jơ
10 kg
0,06*Jơ
20 kg
40 kg
0,02*Jơ

Atstumas
Jơ / 10 m
Jơ / 20 m
Jơ / 30 m
30+Jơp*10 cm
50+JơP/10 cm

NUOVARGIS
SvB bauda
-10
-20
-30
-40
-80

AM bauda
-5
-10
-20
-30
-50

KASIMAS
Greitis = 0,2*Jơ/10 kub.m/val.
Koef.
SĆlygos
1
Normali dirva
1,5
Lengva dirva
0,5
Sunki dirva
Akmeninga dirva
0,2
Metaliniai Ƴrankiai
1
Mediniai Ƴrankiai
0,5
0,2
Improvizuoti Ƴrankiai
MEDŽIOKLơ
KĆ galima rasti

Nieko
Pơdsakai

d00
01-20
21-70

d00

01-40
41-45
46-70
71-75
76-82
83-95
96-99
01-40
Bǌstai
71-80
41-55
56-70
71-90
91-99
01-06
Patys
81-99
gyvǌnai
07-15
16-20
21-30
31-45
46-80
81-99
Ypatinga
00
00
AtsitiktiniǑ objektǑ pastebƢjimo sunkumas
VM
Objektas
d00
+30
Elementariai pastebimas
01-06
+10
Lengvai pastebimas
07-15
16-70
Vidutiniškai pastebimas
0
71-94
Sunkiai pastebimas
-20
95-99
Labai sunkiai pastebimas
-40
00
-80
Tik su ypatingomis pastabomis
Pơdos
Maisto atliekos
Teritorinơs žymơs
Kiaušiniǐ lukštai
Išmatos
Rausimo žymơs
Kvapai
Lizdai
Urvai
Nameliai
Gultavietơs
Nerštavietơs
Augalinơs bǌtybơs
Vabzdžiai
Žuvys
Varliagyviai
Ropliai
Paukšþiai
Žinduoliai

d00
01-07
08-14
15-21
22-28
29-35
36-42
43-49
50-53
54-56
57-63
64-70
71-77
78-84
85-91
92-99
00

KERơJIMO FIASKO
Poveikis
Dingo 1/2 kerui sukerơti reikalingǐ žiežirbǐ.
Dingo visos kerui sukerơti reikalingos žiežirbos. Vietoje laukto rezultato tik pašalinis nenaudingas Ƴvykis ar nenormalus, nepavojingas
kero rezultatas ar poveikis.
Norimas keras suveikơ nepavojingai klaidingai. Rezultatas: didelis garsas, bjaurus kvapas, iškreiptas vaizdas ir panašiai.
Atrodo, jog keras suveikia, taþiau visas rezultatas tiktai iliuzija.
Pamiršo kerą mažiausiai 1 parai. Pavykus Prigimties bandymui kerą pavyks atsiminti (tikrinama vieną kartą per parą).
Keras besuveikơ, kerơtojas apsvaigintas. Apsvaigimas praeis tą tarpsnelƳ kai pavyks SvB -30.
Kerai paveikia šalia esantƳ artimiausią asmenƳ. Jei artimiausias asmuo ir buvo bandomas paveikti keru, tuomet paveiks sekantƳ šalia
esantƳ asmenƳ. Jei šalia nơra asmenǐ, 50% tikimybơ, kad paveiks šalia esantƳ objektą.
Keras paveikia ne tą taikinƳ (atsitiktinai).
Keras suveikia priešingai. Jei ugnis - tai vanduo, jei oras - tai žemơ, jei gydymas - tai sargdinimas, jei miegas - tai nemiga ir panašiai.
Kerai paveikia patƳ kerơtoją: jei šaudmuo, tai sprogo šalia ar pataikơ Ƴ patƳ kerơtoją; jei informacinis - identifikavo save; jei susijĊs su
objekto kǌrimu - tai kažkas sukurta taip, jog tampa susihĊ su kerơtoju ir panašiai.
Kerơtojas patira Max 40 ŽT, be YŽ.
Kerơtojas patira Max 60 ŽT, be YŽ.
Kerơtojas patira Max 80 ŽT, be YŽ. Kerơtojas apsvaigintas.
Keras nepavyko. Fi, Bi - kerơtojo rankoms Max 80 ŽT, jos yra išnarintos, rankomis AVM -40. Psi - kontuzija, Max 80 ŽT, AVM -40.
Keras nepavyko. Fi, Bi - kerơtojo rankoms Max 120 ŽT, jos yra išnarintos, rankomis AVM -90, atliekant bet kokƳ judesƳ rankomis
tikrinamas VaB -PŽ ar pavyks tai atlikti. Psi - kontuzija, Max 80 ŽT, AVM -80, tikrinti ar neprarasta sąmonơ.
Kerai absoluþiai nepavyko, magiškos energijos smǌgis užmuša kerơtoją.

Ginklas
Akstis
Alebarda
Bardišius
Blokštas
Buožơ
ýekanas
Daga
Durklas
Espantonas
Estokas
Gaudyklơ
Glefa
Grandinơ
Ietis
Kalavijas
Kalavijas 1,5R
Kalavijas 2R
Kalavijas ilgas
d00
01-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60

61-70
71-80
81-90
91-99
00

F
02
04
04
07
01
02
02
01
03
01
03
04
07
03
03
05
05
03

GINKLǐ FIASKO TIKIMYBơ
KirstyniǑ ginklai
Ginklas
Ginklas
Ginklas
F
F
Kalavijas S 2R
07 Kuza
04 Sajas
Kalavijas trumpas
02 Lazda
01 Spetumas
Kardas
03 Meþetơ
02 Spragilas
Kardas 2R
04 Naginata
04 Spragilas 2R
Kardas trumpas
02 Nunþiakas
04 Stiletas
Kartis
04 Oatati 2R
05 Šoudao
Kastetas
01 Palašas
02 Špaga
04 Palašas 2R dakandao 04 Tomohaukas
Katana
03 Partizanas
03 Tridantis
Kirvis
Kirvis 2R
03 Peilis
01 Žiedas kovinis
Kirvis ilgakotis
04 Plunksnius
02
03 Ragotinơ
03
Kirvukas
04 Raitelio ietis
03
Kovos dalgis
04 Rapyra
02
Kovos šakơs
Kovtestafas / Kartis
04 Rimbas
06
Kǌjis
03 Ryto žvaigždơ
02
Kǌjis 2R
04 Ryto žvaigždơ
06
Kuoka
02 Runka
03

F
01
03
06
07
01
04
04
02
04
01

Svaid / Šaun ginklai
Ginklas
F
01
Akmuo
05
Bola
03
Bumerangas
02
Dartas
03
Diskas
07
Lasas / Arkanas
03
Siurikenas
06
Svaidyklơ
08
Tinklas
06
Arbaletas didelis
04
Arbaletas mažas
05
Arbaletas vidutinis
04
Balisteris
03
Lankas ilgas
03
Lankas sudơtinis
03
Lankas trumpas
03
Lankas vidutinis
02
Sarbakanas

KAUTYNIǐ FIASKO
KirstyniǑ / Šaunamasis / Svaidomasis ginklai
Ginklas susipainiojo rankose. ŠƳ kt negalite atakuoti. Jei ginklui reikalingas paruošimas, tuomet jƳ teks paruošti iš naujo. Galima tik gintis,
taþiau priešininko AM +20.
Kaip punkto prieš tai, tik priešininko AM +30.
Jǌsǐ ginklas lǌžo, trǌko templơ, trǌko ar susimezgơ virvơ, lǌžo strơlơ. Išimtis gali bǌti kai kurie lǌžimui atsparǌs ginklai: buožơs, spragilai,
kovos kǌjai, metaliniai strypai, taip pat magiški ar ypatingos kokybơs ginklai (tuomet žr. grafą aukšþiau).
Išsprǌdo ginklas. Nukrito už d5 metrǐ. Jei tai šaunamasis ginklas - prarastas šaudmuo, kuris nukrito šalia. Jei tai lasas ar tinklas -susipynơ.
Ginklas nulơkơ už d20 metrǐ. Jei tai šaunamasis ginklas, tai jis pamestas, taþiau tik d2 metrǐ atstumu.
Jei tai kertantis ar bukas ginklas, kuriuo atliekamas smǌgis, tuomet sužeista blauzda ar šlaunis (Max ginklo žala). Jei duriamasis ginklas 1/2 Max ginklo ŽT. Jei šaunamasis - tuomet sužeista plaštaka ar dilbis (1/2 Max ginklo ŽT). Jei tai sarbakanas - gal tiesiog užspringote
(praeis tą kt, kai pavyks SvB -20). Jei svaidomas ginklas - sužeista plaštaka ar veido dalis (1/2 Max ginklo ŽT). Jei tai lasas ar tinklas
pats susipainiojote su juo.
Kaip ir aukštesnơs grafos atveju, tik Max visa ginklo žala.
Išnarinta ranka. Bet kokia gynyba ar ataka su ta ranka AM -50. Šaudyti neƳmanoma. Ginklas nơra pamestas.
Išnarinta ranka. Bet kokia gynyba ar ataka su ta ranka AM -90. Šaudyti neƳmanoma. Papildomai pamestas turơtas ginklas.
Jei atakavote su kirtyniǐ ar svaidomu ginklu - jǌs griǌvate, Max 10 ŽT. Jei atakavote su šaunamuoju ginklu, tiesiog prarandate
pusiausvyrą ir 2 kt negalite atakuoti. Priešininko AM +40.
Jei atakavai kirstyniǐ ar svaidomu ginklu, tai neaiškiom ir nenumatytom aplinkybơm prarandi sąmonĊ. Jei atakuoji su šaunamuoju ginklu išsimuši akƳ (kairơ/dešinơ). Max ginklo žala, galima YŽ.

ƳVAIRǌS KIRSTYNIǐ ELEMENTA
ATAKA IŠSITRAUKIANT GINKLą
Ištraukus iš makšþiǐ, iš už diržo atakuos jei nereikalingas ginklo paruošimas:
ViB -30: peilis, durklas
ViB -50: balansuotas ginklas (kardas, špaga, kalavijas, lazda)
ViB -70: buožơ, kǌjis, kirvis, þekanas
Bandymui pavykus: iniciatyvos bauda -5 ir AM -40
ATAKA ILGESNIU GINKLU
Trumpas ginklas (TG) prieš ilgą ginklą (IG) - dviejǐ siekǐ skirtumas:
1. IG su paruoštu ginklu visada atakuoja pirmas
Jei ataka sơkminga - tą kt IG priešo neprisileidžia, atakuoti galima tik ginklą
2. Jei IG ataka nesơkminga, TG pavykus ViB -40, prieina artyn ir gali atakuoti
3. Iš arti alebardǐ, ieþiǐ ir pan. AM -10, kirviǐ, bardišiǐ - AM -20, Max ŽT -20
4. Gynyba normali
5. IG atakuos normaliai tik atsiplơšus

Atakuojanÿio

GINKLO ATAKAVIMAS
1. Atakuojanþio ataka - naudojamo ginklo Ƴgǌdis, priešininko gynyba - 1/2 ginklo
Ƴgǌdžio + ViP.
2. Bauda atakuojanþiam dơl priešininko ginklo ar jo paties ginklo siekos (lentelơ).
3. Jei ataka sơkminga, tikrinamas atakos rezultatas:
a) vienu smǌgiu priešo ginklas gali bǌti sulaužytas, jei atakuotasis ginklas patiria
Ginklo atakavimo bauda
daugiau ŽT nei jo Max ŽT;
Ginklas
Besiginanÿio
b) medinis kotas gali bǌti perkistas tik
Sieka
nuo kirþio;
I
II
III IV
c) metalinis ginklas gali bǌti sulaužytas tik
0
-40 -35 -30 -25
nuo kirþio ar buko ginklo smǌgio;
I
-40 -35 -30 -25
d) gali bǌti papildomi priedai ginklo
II
-35 -25 -20 -15
atsparumui žalai priklausomai nuo
III
-30 -20 -15 -10
IV
naudojamǐ ginklǐ kokybơs.
-30 -20 -10 -10
GINKLO IŠMUŠIMAS
Sąlyga: ataka ne lanksþiu ginklu.
1. Sơkmingai atakuoti priešininko ginklą.
2. Sơkminga JơR. Atakavusio JơR priedas +2, papildomai +1 tam, kieno ginklas
sunkesnis bent 2 kartus.
3. Pavykus - ginklas išmušamas ir numušamas 5d metrǐ.
4. Rungties metimas d10 lygus 1 - rungties fiasko ir atakavĊs praranda ginklą.
GINKLO IŠPLơŠIMAS SU LANKSþIU GINKLU
Sąlyga: ginklas - spragilas(AM -20), ryto žvaigždơ (AM -10), rimbas (AM -0),
nunþiakas (AM -30), blokštas (AM -0), grandinơ (AM -0).
1. Sơkminga ginklo ataka.
2. Sơkminga ataka reiškia, kad atakuojanþio ginklas apsivyniojo aplink priešininko
ginklą. Jei priešininkas tokią ataką stengiasi blokuoti ginklu, tuomet rezultatas vis
tiek yra atakuojanþio sơkmơ.
3. Sơkminga JơR. Atakavusio JơR priedas +2, papildomai +1 tam, kieno ginklas
sunkesnis bent 2 kartus.
4. Rungties metimas d10 lygus 1 - rungties fiasko ir atakavĊs praranda ginklą.

KONTRATAKA
Pavykus:
Sąlygos:
AM +2ViP
1. Aukštesnơ iniciatyva.
2. Leisti priešui atakuoti pirmam.
Nepavykus:
3. ViR su priedu +2.
AM -10
PAŠơLUSI ATAKA
1. Sơkmingas atakuojanþio VaB.
2. Galimi variantai:
a) per kt galima daryti 2 atakas:
jei atakuojama 2 ginklais nơra ViB,
jei atakuojama 1 ginklu - ViB, nepavykus, ataka baigta;
b) AM +2VaP, bet nemažiau kaip AM +10;
c) ŽT +JơP, bet ne mažiau kaip ŽT +10.
3. SekantƳ kt gina tik PG.
Atakuoti pašơlusiai galima tik kas antrą kt.
ATSIPLơŠIMAS
Sąlyga: neatakuoti priešininko.
1. ViR su priedu +2, su kiekvienu priešu šalia.
2. Pavyjus pirmą kt nutolsta 1/20 Vi m, antrą iki 1/10 Vi m.
3. Nepavykus, priešininko AM +10.
4. Laimơjus antrą ViR atsiplơšiama visiškai.
Toliau - gaudynơs.
AKLINA GYNYBA
Sąlyga: neatakuoti priešininko.
1. Naudojant BlokG = Išsisukimas + ginklo Ƴgǌdis + JơP.
2. Naudojant BlokSk = BlokSk + 2JơP (ne < 10).
3. Aklinai gintis baigiama kai:
a) niekas neatakuoja;
b) pavyksta VaB.

♦

♦

♦

♦
♦

PATAIKYMAS Ƴ SKYDą IR SKYDO SKALDYMAS
Sơkmingai pavykus BlokSk gynybai, atakuojantysis automatiškai pataiko tik Ƴ skydą.
1. Skydas patiria d100 (ginklo Max ŽT) minus skydo ŽS žalos.
2. Kai skydo GT krenta iki 1/3, skydas subirs nuo bet kurios kirþio ar smǌgio YŽ.
3. Jei metant d100 iškrenta 99 ar 00, skydas subyra automatiškai.
4. Skydas subyra nuo bet kokios ŽT, jei jo GT tampa lygus 0 ar mažiau.
5. Nuo dǌrio skydas patiria tik 1/2 žalos, nuo kirþio, smǌgio - patiria visą ŽT.
6. YŽ skydui bus tik tada, kai lieka ne daugiau kaip 1/3 skydo GT bei skydas vienu
metu patiria 1/2 YŽ slenksþio žalos arba vienu smǌgiu patiria tiek žalos, kiek yra
YŽ slenksþio vertơ. Po tokios YŽ skydas sulǌžta, subyra ir pan.
ƳSTRIGĊS GINKLAS
Ginklas darantis didelĊ dǌrio žalą, gali Ƴstrigti. Tada atakavusio JơB -Ša ŽS. 4 psl.

♦

♦

ATAKOS ƳVAIRIAIS GINKLAIS
Nuo visǐ spragilǑ grp. ginklǐ gynyba su bauda -10
Nuo spragilǐ grp. ginklǐ gynyba su ginklu -20
Špagomis, kardais, durklais nuo jǐ Gyn neƳmanoma
Ataka gaudykle -sơkminga ataka reiškia, kad asmuo
yra užsfiksuotas gaudyklơs (kaklas, koja, ranka)
Tuomet suþiuptą priešą reikia išlaikyti - JơR, priešo
bauda -3. Priešui nugalơjus, ginklas išplơšiamas
Jei gaudyklơ su spygliais JơR priešui bauda -5 ir
patiriama Max 20 ŽT
Nusiimti savarankiškai - ViB -95
Ataka rimbu - pataikius reikia tikrinti VaB -ŽT dơl
skausmo, pataikius Ƴ ranką ir nepavykus VaB rankoje
turơtas daiktas išmetamas
Ataka skydu - naudojamas skydo Ƴgǌdis, žala kaip
be ginklo ir papildomai ŽT +10
Atakavus lasu, arkanu - sơkminga ataka reiškia,
jog laso kilpa užmesta ant taikinio. Toliau JơR.
Aukai laimơjus, kilpa atsilaisvina arba ištraukiamas
lasas iš turơjusio rankǐ. Užmetus ant kaklo aukos
JơR -6. Aukai pralaimơjus - smaugimas.
Atakavus tinklu - sơkmingai - užmetamas ant aukos.
Išsilaisvinti pavyks, kei 3t iš eilơs pavyks ViB -40.
Susipainiojusios aukos AVM -80.
Atakavus bola - sơkmingai - auka ar jos kǌno dalis
apvyniojima, bei padaroma žala. Pataikius Ƴ kojas
tikrinamas ViB -ŽT -30, nepavykus - griǌna.

Kiti niuansai puslapiuose 38 - 46:
"KARIAI & MAGAI: pagrindiniǑ taisykliǑ rinkinys"

PATIRTIS
Lprš-L
<7
-7 -4
-3 -0
1
2
3
4
5
6

ŽALATAŠKIAI
PT už ŽT
Lprš-L
7
1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
8
14
10
12
15

PT už ŽT
15
18
21
24
28
32
36
40
45

Lprš-L
<7
-7 -4
-3 -0
1
2
3
4
5
6

LAVONTAŠKIAI
PT už ŽT
PT už ŽT
Lprš-L
50
7
750
150
8
900
200
9
1050
250
10
1250
300
11
1450
350
12
1700
400
13
2000
500
14
2300
600
15
2600

PATIRTIS UŽ VEIKSMUS / DARBą
ƳgǍdžio naudojimo trukmƢ per parĆ (val.)
Veiksmo sunkumas
Vnk 1
2
4
6
8
10 12 14 16
Elementarus (E)
25 50 100 150 200 250 300 350 400
Lengvas (L)
50 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Vidutinis (V)
75 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Sunkus (S)
100 150 200 250 300 350 400 500 550 600
Labai sunkus (LS)
150 200 250 300 350 400 450 550 600 700
Itin sunkus (IT)
200 250 300 350 400 450 550 600 650 750

L(žiež.sk.) -Lveik.
Paveikơ
Nepaveikơ
Fiasko
L(žiež.sk.) -Lveik.
Paveikơ
Nepaveikơ
Fiasko

Žiež.
sk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

P
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
570
600

Nuodai
L.silpni
Silpni
Vidutiniai
Stiprǌs
L.stiprǌs
Itin stiprǌs


N
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

-9

PATIRTIS UŽ KERǐ POVEIKƳ
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -

>16
450
500
550
650
750
800

0



2

30

45

60

75

90

105

120

135

150

180

210

240

90

135

180

225

270

315

360

405

450

540

630

720

60

90

120

150

180

210

240

270

300

360

420

480

3

4

5

6

7

8

9

0



2

3

4

270

300

330

360

390

420

450

480

510

540

570

600

810

900

990

1080 1170 1260 1350 1440 1530 1620 1710 1800

540

600

660

720

F
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400

N, ata
-

P
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
570

2
N
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

-00%
100
200
300
500
700
1000

F
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380

780

P
135
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540

840

900

960

1020 1080 1140 1200

3
N
45
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180

PATIRTIS UŽ KERơJIMą
KerƢjimo ƴgǍdžio kerǑ grupe lygis
4
5
F
P
N
F
P
N
F
90 120 40 80 105 35 70
100 135 45 90 120 40 80
120 150 50 100 135 45 90
140 180 60 120 150 50 100
160 210 70 140 180 60 120
180 240 80 160 210 70 140
200 270 90 180 240 80 160
220 300 100 200 270 90 180
240 330 110 220 300 100 200
260 360 120 240 330 110 220
280 390 130 260 360 120 240
300 420 140 280 390 130 260
320 450 150 300 420 140 280
340 480 160 320 450 150 300
360 510 170 340 480 160 320

♦
♦
♦
♦

DAUGIKLIAI / KITA
Už pirmą kartą nukautą priešą:
lavontaškiai x 3
Už sudaužytą skydą gauna PT
kaip už 0 lygio nukautą priešą
Už priešą paimtą Ƴ nelaisvĊ gauna
PT kaip už nukautą priešą
Patirta žala gajumui skaiþiuojama
kaip neigama ir teigama gajumo
patirtis, jǐ skirtumas x 5 - tai ir yra
gajumo patirtis (GPT)

PATIRTIES SLENKSþIAI
GPT, ƳgǍdis, TvermƢ,
Lygis
BP
Imunitetas
2
10.000
1.000
3
20.000
2.000
4
40.000
4.000
5
80.000
8.000
6
160.000
16.000
7
240.000
24.000
8
320.000
32.000
40.000
9
400.000
48.000
10
480.000
56.000
11
560.000
64.000
12
640.000
13
720.000
72.000
800.000
14
80.000
880.000
15
88.000
16
960.000
96.000
17
1.040.000
104.000

P
90
105
120
135
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450

6
N
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

PATIRTIS UŽ IMUNITETO ATSPARUMą
00
Liga
N, ata
-00%
00% ar 00
100
300
+visam laikui L.silpni
200
+visam laikui Silpni
600
300
+visam laikui Vidutiniai
900
500
+visam laikui Stiprǌs
1500
700
+visam laikui L.stiprǌs
2100
1000
+visam laikui Itin stiprǌs
3000

F
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

P
75
90
105
120
135
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420

7
N
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140

00% ar 00
300+laikas
600+laikas
900+laikas
1500+laikas
2100+laikas
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