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Český překlad

Překlad: shari
Korektury: shari, adbu
Sazba: Chyba

Realita
Invaze na Zemi, popsaná v předchozích příbězích
Torgu, se udála v jedné z verzí našeho světa.
V té po mnoho let slavili Velkovládci úspěch, ale
nakonec byli poraženi místními statečnými Bouřnými rytíři.
Ale verzí našeho světa existuje nekonečné množství.
Tenhle příběh je z jiné Země...
Takové, kde věci nešly až tak dobře...
Dobyvatelé z jiných kosmů – jiných realit – spojili své
síly, aby ukradli živou energii Země… aby spořádali
její možnosti. Tito Zloději Možností si s sebou přinesli své vlastní reality a přetvořili části naší planety na
úplně jiná místa.
Záhadný a starobylý jedinec, známý pouze jako Vychrtlivec, vedl Velkovládce, aby si každý z nich pro
sebe zabral kousek Země. V našem světě si založili
své říše, ať už primitivní, pulpovou, temnou fantasy,
kyberpapežství, špičkovou technologii nebo horor,
a tím uvedli dobývání do pohybu.
V některých realitách narazili dobyvatelé na tuhý
odpor místních obyvatel a obránců Energie Možností, „Bouřných rytířů“. Ti se proti Vychrtlivcovi a jeho
spojencům postavili, bojovali s nimi se vší zuřivostí
své vůle a nakonec vetřelce svrhli.
Tohle ale není jedna z těch realit. V této realitě,
v tomto čase, Velkovládci zatím vítězí...

Velkovládci

Na Zemi útočí dobyvatelé z jiných realit – jiných
„kosmů“. Každý kosmos odráží jinou realitu, jako
třeba temný svět klasických hororů, bujný a divoký
svět pravěku, nebo i fantastickou říši mečů a čarodějů.
Velkovládci připravovali svou invazi do Původní
Země po několik let před jejich příchodem, aby pomocí starobylých relikvií zvaných „Nástroje Temnoty“ vstoupili do našeho světa a zaplavili naši realitu
tou jejich.

Aby se vliv jejich kosmů na Zemi udržel, musí být
podporován „stelami“. Tyto monumenty ukotvují
a podporují reality dobyvatelů a postupně transformují Zemi v nové prostředí a vysávají z ní její drahocennou Energii Možností.
Lidé, kteří v těchto transformovaných zónách žijí,
se nakonec stanou alternativní verzí sebe sama. Například pokladní v Živoucím Kraji se stane lovcem
v primitivním světě, který kdysi býval Severní Amerikou.

Torg

A proč jsou ti Zloději Možností právě tady? Většina
z nich už vládne svým vlastním kosmům, proč by riskovali všechno, jen aby napadli říši napříč celou realitou? Legenda praví, že ten, kdo se stane ultimátním
dobyvatelem, spojí své vědomí se svým Nástrojem
Temnoty a dosáhne na úroveň moci legendární bytosti zvané „Torg“. Toto starobylé slovo se objevuje
už od počátku věků a ani sami Velkovládci úplně neznají jeho význam. Ale pro hamižné, sobecké bytosti
jako oni je to zářivý diamant na obloze, po kterém
jejich černá srdce touží. A oni ho získají, a pro jeho
dosažení neváhají zničit národy, životy i celé světy.

Bouřní rytíři

Ale stále je tu naděje. Někteří lidé či jiní tvorové dokážou těmto invazním realitám odolávat, mají vrozenou schopnost ovládat realitu uvnitř sebe samých
a v nejbližším okolí. Těmto mužům a ženám se říká
Bouřní rytíři a právě oni představují poslední šanci
na spásu Země.
Světové armády, agenti i obyčejní lidé bojují v této
klíčové válce proti nohsledům dobyvatelů, ale pouze
Bouřní rytíři dokáží inspirovat masy k vytvoření –
a udržení – Energie Možností. Pokud uspějí, dokáží
zničit stely, odrazit Velkovládce a vrátit zemi do přirozeného stavu.
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Původní Země

Země v Torg Eternity je velmi podobná Zemi, jakou
známe my, ale magie, zázraky a monstra zde existují a Původní Země vyznívá více akčně a filmově.
Hrdinové zde můžou dokázat neuvěřitelné skutky či
přežít věci, které by, ve více realistické verzi Země,
člověka rovnou zabily.
Ale to nejdůležitější je, že tato Země je velmi bohatá na Energii Možností, což je i důvod, proč si dobyvatelé vybrali právě ji. Velkovládci prahnou po
této Energii, která dokáže proměnit obyčejné lidi na
Bouřné rytíře.

Živoucí Kraj

Velkovládce Baruk Kaah, ještěrovitý humanoid ze
světa Takta Ker (což doslova znamená Živoucí Kraj),
vládne pravěké, mlhou obestřené říši, která se teď
rozpíná přes rozlehlé pláně Severní Ameriky.
V Kraji se nacházejí neproniknutelné džungle, aktivní sopky, strmé útesy a ruiny ztracených světů.
Džunglím i nebesům dominují tvorové, kteří vypadají, jako by přišli z prehistorických období Země.
Baruk Kaahovi ještěrovití lidé si říkají edeinové,
a přišli sem zabíjet. V Živoucím Kraji je spirituální
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energie natolik mocná, že se edeinoská bohyně života, Lanala, prochází mezi svým lidem. Technologie,
na druhou stranu, od doby kamenné moc nepostoupila.
Kam se Živoucí Kraj rozšíří, tam se zázraky stanou
běžnou záležitostí, ale pokročilé zbraně zreznou.
New York byl zasažen hned v prvních hodinách invaze a teď je zarostlý vegetací a plný řevu běsnících
dinosaurů.

Zápletka

V den, kdy Baruk Kaah a jeho edeinové přišli, byly
hráčské postavy jen obyčejní lidé v New Yorku. Malstrómový most z Takta Ker udeřil z čistého nebe do
Queensu, odkud transformace začala.
Postavy jsou v Battery parku, na jižním cípu Manhattanu, a právě přežily hrůzostrašný útok něčeho
velmi podobného Tyranosauru Rexovi! Během napadení se každý z hrdinů snažil bojovat nebo pomáhat ostatním, jak jen mohl. To spustilo „krizový okamžik“ a proměnilo je v Bouřné rytíře.
Teď se tito nově stvoření Bouřní rytíři musí proplést
nebezpečími proměněného New Yorku a pomoci
ostatním přežít den.

Pravidla
Atributy

Pamatuj, že modifikátory nikdy nemění Výsledek
hodu, pouze Výsledek akce.

Atributy jsou charakteristiky, které mají všechny bytosti. V TORG Eternity je pět atributů:
• Charisma určuje, jak sympatická, atraktivní či
vlivná je postava z pohledu ostatních.
• Obratnost měří rychlost, zručnost, hbitost a reflexy.
• Mysl je inteligence, vnímání, znalosti a rafinovanost.
• Vůle určuje odhodlání, sebevědomí a odolnost
proti strachu.
• Síla odráží sílu, vytrvalost a fyzickou zdatnost.
V extrémních případech může být po postavě vyžadován test síly, aby mohla zvednout těžký předmět.
Standardně může postava zvednout až osminásobek své síly v kilogramech, nebo dvanáctinásobek
síly po krátkou dobu. Co postava může a nemůže
unést je na Průvodci Hrou (PH), vybavení a situaci.

Hodnoty Obtížnosti

„Hodnota Obtížnosti“, neboli „HO“, je číslo, které
postava potřebuje, aby v úkolu uspěla. Pokud je hrdinův Výsledek akce po započtení všech modifikátorů roven nebo vyšší než dané HO, jedná se o úspěch.
Standardní HO je 10, ale občas jím může být hodnota dovednosti nebo atributu cílové postavy. Provokace, například, používá vlastní hodnotu Provokace
nepřítele jako Hodnotu Obtížnosti.

Modifikátory Obtížnosti

Okolnosti můžou přidat nebo ubrat z Výsledku akce
(opět, modifikátory nikdy nemění Výsledek hodu,
pouze Výsledek akce). Obvykle by hráči měli vědět,
jak je upravená Hodnota Obtížnosti pro daný úkol.
Zde je seznam s modifikátory a jejich popisy, které
může Průvodce Hrou použít pro zvýšení či snížení
obtížnosti:

Hody kostkou

Po většinu času hráči prostě řeknou, co chtějí, aby jejich postavy udělaly, a ono se to stane. Pokud existuje
možnost, že daná akce selže nebo uspěje zajímavým
způsobem, hra využívá dvacetistěnnou kostku (k20)
ke zjištění, co se stane:
• Hoď k20. Pokud hodíš 10 nebo 20, házej znovu
a hozená čísla přičítej tak dlouho, dokud nehodíš
něco jiného než 10 nebo 20. Celkový součet je tvůj
Výsledek hodu.
• V Tabulce Bonusů, kterou najdeš ve spodní části
karty postavy (a zde níže), vyhledej svůj Výsledek
hodu.
• Přidej Bonus z tabulky k hodnotě dovednosti
nebo atributu, kterou k tomu používáš, a další modifikátory podle okolností. Celkový součet je tvůj
Výsledek akce.

Modifikátory Obtížnosti
Modifikátor

Upravená
HO

Popis úkolu

+4
+2
–
–2
–4
–6
–8
–10

6
8
10
12
14
16
18
20

Velmi snadný
Snadný
Standardní
Výzva
Obtížný
Velmi obtížný
Hrdinský
Téměř nemožný

Tabulka Bonusů
Výsledek
hodu

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15

16

17

18

19

20

21
25

26
30

31
35

36
40

41
45

46
50

+5

Bonus

–10

–8

–6

–4

–2

–1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

+1
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Příklad: Dean hraje Aidana, hrdinu z Původní
Země. Hledá tajný vchod do pyramidy a PH si
řekne o hod na Hledání proti HO 10. Dean hodí
10 na k20, což znamená, že hází znovu. Poté hodí
znovu 10 a nakonec 3. Výsledek hodu je tedy 23,
což představuje +8 v Tabulce Bonusů. Aidanova
schopnost Hledání je 11, takže jeho Výsledek akce
je 19.
Najde tajné dveře a vstoupí do zakázané komnaty
za nimi.

Nehody

Pokud při prvním hodu kostky pro test atributu
nebo dovednosti hodíš jedničku, nastává Nehoda.
Jedničky při dodatečných nebo opravných hodech
se jako Nehody nepočítají. Při Nehodě se vždy jedná
o selhání a nelze utratit Možnosti pro změnu výsledku. To znamená, že ani postavy s nejvyšší možnou
hodnotou dovednosti či atributu nemusí být vždy
úspěšné.
Některé situace můžou rozsah pro Nehodu rozšířit,
například 1–2, nebo dokonce i 1–4. Toto může k Nehodě přidat dodatečné následky, které bývají popsány v patřičné sekci, pokud jsou potřeba. Pokud
budou splněny podmínky pro více situací, všechny nastanou při kterékoli Nehodě. Nehody vzniklé
hody 2, 3 nebo 4 můžou stále vyústit v úspěch akce,
pokud je výsledek dostatečný (nebo hráč utratí Možnosti, což je více pravděpodobné), ale následky Nehody přeci jen nastanou.

Úrovně úspěchu

Výsledek, který je roven HO, je úspěch, avšak vyšší
výsledky často můžou mít dodatečné efekty. Pokud
je Výsledek akce alespoň o 5 vyšší než HO, postava dosáhla Lepšího úspěchu. Pokud je alespoň o 10
bodů vyšší než HO, jedná se o Nevídaný úspěch. Obvykle potřebujeme vědět jen to, zda je úspěch větší
nebo roven HO, HO+5 nebo HO+10.

Úrovně úspěchu
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Počet bodů nad HO

Typ Úspěchu

0–4

Standardní

5–9

Lepší

10+

Nevídaný

Možnosti

Bouřní rytíři, Stormeři a některé bytosti mají Možnosti, které můžou použít ke zvýšení svých šancí na
úspěch. Hráčské postavy si na začátku každého aktu
obnovují Možnosti do celkového počtu tři (případně
více, pokud mají specifické Výhody).
Kdykoliv se postava pokusí o nějakou akci, hráč
může utratit Možnost a získat tak další hod, který
přičte ke stávajícímu výsledku hodu. Na jednu Akci
může být utracena pouze jedna Možnost. Energie
Možností je natolik mocná, že jakýkoliv hod menší než 10 se počítá jako 10 (ovšem bez dodatečných
hodů).

Akce

Soubojové kolo v TORG Eternity trvá 10 sekund.
Během nich může ve svém tahu každá postava provést Akci.

Pohyb

Postavy se můžou každé kolo pohnout o počet metrů rovný jejich Obratnosti. Nebo můžou běžet do
vzdálenosti rovné osminásobku jejich Obratnosti
v metrech, což jim ale způsobí postih -2 na jakýkoliv
další test během stejného tahu. Pohyb není Akce – je
to jednoduše součást hrdinova tahu.

Akce

Akce zahrnují různé činnosti, jako například útok,
nebo pokus o Interakci. Obecně cokoliv, co vyžaduje hod kostkou, se počítá jako Akce. Hrdinové se
můžou pokusit o více Akcí během svého tahu – viz
Vícenásobné akce v kapitole Vybrané možnosti boje
a Akcí.
Snadné akce: Některé aktivity, například mluvení,
stisknutí vypínače, nebo tasení zbraně, jsou „snadné“ Akce. Postava běžně zvládne jednu nebo dvě
snadné Akce během svého tahu (rozhodnutí PH).

Útok z Interakce

Útoky z Interakce slouží k rozrušení, unavení nebo
zmanipulování protivníka do špatné situace, a snížení tím jeho efektivity v boji, nebo zvýšení jeho náchylnosti ke zranění.
Útoky z Interakce využívají následující dovednosti:
Zastrašení, Manévr, Provokace, nebo Trik. Hodnota
obtížnosti pro daný útok je hodnota stejné dovednosti u protivníka, případně atribut s ní spojený, pokud danou dovednost nemá. Tedy, HO pro použité

Zastrašení je hodnota protivníkova Zastrašení, nebo
Vůle, pokud Zastrašení nemá.

Účinky Interakcí

Pokud je útok z Interakce úspěšný, útočník si vybere jeden účinek (Zmatený nebo Zranitelný) v případě
Standardního úspěchu a dva účinky v případě Lepšího úspěchu. Útočník může tyto účinky kombinovat
a skládat, jak chce, ale žádný protivník nemůže mít
najednou více než dva účinky stejného typu – ty se
nazývají „Velmi zranitelný“ nebo „Velmi zmatený“.
Nevídaný úspěch navíc dovoluje útočníkovi určit
si dodatečný účinek, zvaný „Rozhodnutí hráče“ (ale
platí i pro nehráčské postavy).
Zde je, co dané efekty znamenají:
• Zmatený: Protivník dostane postih -2 pro všechny Akce až do konce svého příštího tahu. Pokud je
Velmi zmatený, postih je -4. Další přidávání stavu
Zmatený nemá žádný účinek.
• Zranitelný: Akce vedené přímo proti tomuto protivníkovi mají +2 bonus do konce jeho příští Akce.
Pokud je Velmi zranitelný, bonus je +4. Další přidávání stavu Zranitelný nemá žádný účinek.
• Rozhodnutí hráče: Cíli se stane nějaká dodatečná
nešťastná náhoda. Může být shozen z římsy, ztratit svůj tah, nebo se podvolit a pokusit se ze střetu
utéct. PH má poslední slovo, ale slabší protivníci by
měli být vyřazeni ze souboje a ti silnější by měli alespoň ztratit svůj tah.

Načasování

Stavy Zmatený a Zranitelný trvají do konce příštího
tahu cíle, a ne do jeho začátku. Jinak by nemělo moc
smysl využívat výsledek Zmatený, kdyby se ho protivník na začátku tahu zbavil. Postavy, které chtějí
pomoci svým spolubojovníkům tím, že cíle učiní
Zmatené či Zranitelné, by zpravidla měly za svou
stranu jednat první. V případě úspěchu tak spojenci
můžou těchto podmínek využít, a případně znovu
v příštím kole, pokud budou na tahu dřív než protivníci.

Fyzické útoky

Aby mohla postava provést fyzický útok, musí
uspět v testu na dovednost Energetické zbraně, Palné
zbraně, Zbraně na blízko, Projektilové zbraně, nebo
Boj beze zbraně. Pro útok na dálku je HO rovná Úhybu obránce. V boji na blízko je HO obráncova hodnota Zbraní na blízko, pokud je takovou ozbrojen,

nebo Boj beze zbraně, pokud je neozbrojen. Pušky
použitelné jako obušky jsou adekvátní jako zbraň
pro obranu. Kuše, luky, nebo pistole, s nimiž se nelze
účinně bránit, se nepočítají.
Pokud je Výsledek akce útoku stejný nebo vyšší než
příslušná obrana cíle, útok způsobí poškození (viz
níže).

Bonusové Poškození

Pokud při útoku dosáhnete Lepšího úspěchu, dostanete Bonusovou kostku (BK) k výsledku poškození. Nevídaný úspěch přidá dvě Bonusové kostky.
Pokud na Bonusové kostce hodíte Symbol Věčnosti
(nebo 6, pokud používáte standardní šestistěnnou
kostku), výsledek je 5 a útočník hází znovu a přidá
hodnotu k výsledku. Pokračujte v házení a přidávání
5 pokaždé, když hodíte Symbol Věčnosti (nebo 6).

Útoky na dálku

Zbraně na dálku mají ve svém popisu hodnoty pro
Krátký, Střední a Dlouhý dostřel. Útoky na delší
vzdálenosti jsou obtížnější, než na kratší a z Výsledku akce odečítají postih podle následující tabulky.

Postihy za vzdálenost
Modifikátor

Dostřel

–

Krátký

–2

Střední

–4
–8

Dlouhý
Extrémní. Za příznivých podmínek (světlo, terén, atd.), a dle
uvážení Průvodce Hrou, můžou
zbraně střílet až na dvojnásobek
svého Dlouhého dostřelu.

Poškození

Při úspěšném fyzickém útoku udělí útočník zranění,
které závisí na typu použité zbraně:
• Střelná zbraň: daná hodnota
• Zbraň na blízko: Síla + daná hodnota
• Beze zbraně: Síla

Určení poškození

Pokud útok zasáhne, výsledné poškození se porovná
s Odolností cíle.
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Tabulka určení poškození
Body poškození nad
Odolnost

Efekt poškození

Pod Odolností*

1 Otřes

0–4

2 Otřesy

5–9
10–14
15–19
20–24

2 Otřesy + 1 Zranění
4 Otřesy + 2 Zranění
6 Otřesů + 3 Zranění
8 Otřesů + 4 Zranění
...a tak dále
* Poškození nižší než pět bodů pod Odolností cíle nemá
žádný efekt
Další způsob, jak určit výsledek poškození, je, že
za každých pět bodů Poškození nad Odolnost cíle
způsobí jedno Zranění a dva Otřesy. Útoky pod
Odolností (ale ne více než o pět bodů), způsobí jeden
Otřes a útoky rovné nebo vyšší než Odolnost, které
ale nezpůsobují zranění, dva Otřesy.
Příklad: Aidan udeří pěstí edeinoského válečníka
za 12 Poškození. Edeinova Odolnost je 12. To není
dost na způsobení Zranění, ale ještěří muž takto
utrpí 2 Otřesy.

Otřes

Otřes představuje stres a drobná fyzická poranění.
Když postava získá více Otřesů, než je její maximum
(obvykle rovno její Vůli), je Vyřazena. Postava ignoruje další Otřesy nad tento limit.
Vyřazení: Pokud je postava Vyřazena kvůli Otřesům nebo i jiným okolnostem, upadne do bezvědomí
a zůstává mimo souboj po 30 minut, nebo do konce
scény (rozhodnutí PH). Může být oživen úspěšným
testem První pomoci (viz níže). Vyřazená postava si
obnovuje Otřesy normálně.
Příklad: Aidanova Vůle je 9. Ve chvíli, kdy získá 9
Otřesů, je Vyřazen a ignoruje veškeré další Otřesy.

Zranění

Vážná poranění a traumata se souhrnně nazývají
Zranění. Pokud postava utrží více než její maximální
hodnotu Zranění, obvykle tři, musí provést test na
Smrt & Porážku (viz níže). Zranění nad maximální
hodnotu se nepočítají. Pokud by postava měla utržit
další Zranění, musí místo toho znovu provést test na
Smrt & Porážku.
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Obyčejní lidé jsou vyřazeni z boje s jediným Zraněním. Neznamená to nutně, že zemřou, můžou být
pouze zraněni natolik, že nemůžou pokračovat, nebo
jsou v bezvědomí, nebo se stáhnou, aby se nechali
ošetřit (pokud jim to útočníci dovolí).
Stormeři a Bouřní Rytíři můžou utržit tři Zranění,
než je čtvrté vyřadí. Velmi odolní jedinci a monstra
můžou být schopni utržit i pět a více Zranění, než
jsou poraženi.
První pomoc: Po boji, úspěšný test první pomoci probudí Vyřazenou postavu a při Standardním
úspěchu obnoví jedno zranění, dvě při Lepším úspěchu a tři při Nevídaném úspěchu. Počítá se pouze
první pokus.
Postihy za zranění: Postava získá postih -1 pro
všechny testy za každé Zranění, které utrpěla (do
maxima -3 bez ohledu na počet Zranění, která může
utržit). Zranění se také přičítají k testu První pomoci
vůči postavě.
Příklad: Aidan je Bouřný Rytíř a jako takový může
utržit až tři Zranění s odpovídajícími postihy. Poté,
při čtvrtém Zranění, musí provést hod na Smrt &
Porážku. Edeinovský voják je vyřazen z boje pokud utrží jediné Zranění.

Vstřebání poškození

Bouřní rytíři můžou využít Možností, aby zrušili
příchozí Zranění a Otřes. Aby mohla Vstřebat poškození, musí zraněná postava utratit Možnost a provést
test Reality ihned poté, co bylo poškození určeno, ale
předtím, než jsou aplikovány jeho efekty. Standardní
HO je 10 a ruší následující poranění:
• Standardní úspěch: jedno Zranění a Veškerý otřes
• Lepší úspěch: dvě Zranění a Veškerý otřes
• Nevídaný úspěch: všechna Zranění a Veškerý
otřes

Obnova otřesu

Otřes zmizí po každém střetnutí, pokud okolní
podmínky dovolí odpočinek. Když se hra odehrává
v kolech (například během souboje, pronásledování
nebo dramatického vyhodnocení dovedností), může
postava obětovat celý svůj tah a obnovit si dva Otřesy (během obnovy nemá povolen pohyb ani žádné
Akce). Obnova není možná, pokud je postava v boji
na blízko, takže si najdi nějaké bezpečné místo!

Smrt & Porážka

Fyzická odolnost postavy určuje, jak velké poškození může vydržet, ale je to její vůle k životu, co ji
udržuje v boji. Pokud postava utrží více Zranění, než
je její maximum, musí okamžitě provést Standardní
(HO 10) test Síly nebo Vůle (podle toho, co je nižší).
Pokud selže, postava umírá. Okamžitě získá jednu
poslední dramatickou Akci předtím, než vydechne
naposledy. Pro tuto hrdinskou Akci může ignorovat
postihy za zranění. Pokud uspěje, je pouze Vyřazená.

Vybrané možnosti boje a Akcí

Níže jsou uvedené nejběžnější možnosti boje, které
můžou hrdinové použít proti Velkovládcům a jejich
nohsledům.

Bezhlavý útok

Tento zoufalý nebo zuřivý útok zbraní na blízko
nebo beze zbraně zvýší výsledek útoku o +4. Tato
Akce ale vyvede útočníka z rovnováhy a nechá jej
nechráněného, a do konce jeho příštího kola bude
Velmi zranitelný.

Společné akce

Pokud se o stejnou Akci pokusí více postav v jednom kole, můžeš použít toto zjednodušení, které je
obzvláště vhodné, když házíš za nehráčské postavy
proti hrdinům.
Ze skupiny si vyber jednu postavu, nazvěme ji „primární“, za kterou hodíš a přičteš bonus z tabulky
Společných akcí podle počtu účastníků.

Tabulka Společných akcí
Počet účastníků

Bonus

1

0

2

+1

3
4–5
6–9
10–14

+2
+3
+4
+5

Příklad: Čtyři edeinové útočí kopími na Aidana.
PH si hodí za jednoho z edeinů a podle tabulky
přičte +3 k jeho hodnotě Zbraní na blízko.

Přiřazování útoků: Pro přiřazování útočníků nehráčských postav by měl Průvodce Hrou používat
selský rozum. Útočníci na dálku obvykle rozdělí
své útoky mezi všechny možné cíle, dokud neuvidí
jasnou hrozbu, na kterou by měli soustředit palbu.
Útočníci na blízko také obvykle čelí rovnoměrně
všem možným protivníkům a zpravidla není možné
přiřadit více než čtyři proti jednomu obránci.
Každá skupina může zasáhnout jen jedním útokem
za všechny členy dohromady, ale bonus ze Společné
akce zvyšuje šanci na získání bonusové kostky pro
poškození.

Kryt

Když se rozpoutá přestřelka, moudří bojovníci si najdou kryt. Útoky na blízko i na dálku získají postih
podle tabulky:

Tabulka krytu
Postih

Popis krytu

-2

Částečný: Je zakrytá více než polovina těla
Střední: Méně než čtvrtina těla je
viditelná

-4
-6

Úplný: Z těla je viditelná jen hlava
nebo ruce

Odpojení

Když nastane Nehoda a postava používá vybavení,
které nepatří do současné reality, Odpojí se z tohoto kosmu. (V ukázkovém dobrodružství se to stane
u všech nástrojů s Technickým Axiomem vyšším než
6 – tedy všechny palné zbraně, auta, nebo cokoliv vynalezeného v posledních zhruba 1000 letech.)
Když je Odpojený, nemůže Bouřný rytíř používat
žádné vybavení, které do současné reality nepatří.
Navíc nemůže Odpojený Bouřný rytíř používat Možnosti k posílení testů nebo Vstřebávání poškození.
Znovupřipojení: Každé kolo si hráč hodí test Reality proti Obtížnosti zóny (v ukázkovém dobrodružství je Obtížnost New Yorku 14). Pokud uspěje, hrdina se automaticky znovu připojí do reality a může
používat všechno své vybavení a Možnosti. Tento
test nevyžaduje Akci. Standardně by další Nehody
v rámci tohoto testu nesly riziko transformace hrdiny do nové reality, ale to není zahrnuto v tomto produktu.
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Střelné zbraně v boji na blízko

Postavy v souboji na blízko nemůžou na protivníka
vedle sebe střílet z luků, pušek nebo jiných dlouhých
zbraní. Pistole nebo jiné krátké zbraně použít můžou
a hod na útok se vyhodnotí normálně. HO pro tento
útok je obráncova hodnota Zbraní na blízko, pokud
je takovou ozbrojen, nebo Boj beze zbraně, pokud je
neozbrojen. Úhyb se používá pouze proti útokům
vedeným na dálku.

Vícenásobné akce

Postava se může pokusit
o více věcí během svého
kola, a to použitím Vícenásobné akce. Všechny
Akce musí deklarovat
předem a na všechny
Akce má postih -2 za každou dodatečnou Akci. Například pokud se chce pokusit o tři Akce, má postih
-4 na všechny tři. Poté Akce
vyhodnotí v jakémkoli pořadí si hráč zvolí (nebo v jakém
to dává smysl).
Modifikátory získané z jiných
zdrojů než z Vícenásobné akce
aplikuj pouze k Akcím, kde jsou relevantní. Pokud
někoho Zastrašuješ a poté střílíš na někoho jiného,
kdo je ve tmě, postih za tmu aplikuj pouze na střelbu.

Vícenásobné cíle

Fyzickými útoky nebo útoky z Interakcí může postava zaútočit na více protivníků najednou. Za každého
dalšího protivníka získá postih -2 k vyhodnocení.
Například střelba na tři protivníky získá postih -4.
Pokud je útok úspěšný, všechny cíle jsou zasaženy
a utrpí Poškození jako normálně.

Rychlá palba a Plně-automatický režim

Většina moderních zbraní, jako například revolvery
nebo poloautomatické zbraně, můžou vystřelit vícekrát rychle za sebou.
Rychlá palba přidá +2 k Výsledku akce a zvyšuje tak
šanci na Bonusové kostky poškození. Zároveň spotřebuje tři náboje a zvýší šanci na Nehodu na 1–2.
Zbraň, která umožňuje Plně-automatický režim, při jeho použití přidá +4 k Výsledku
akce, spotřebuje sedm nábojů a zvýší
šanci na Nehodu na 1–4.
Nehoda s hodem 1 znamená, že útok se
neprovede a zbraň získá Poruchu. Nehoda s hodem 2 a více znamená, že Porucha
nastane až po provedení útoku (který může
stále zasáhnout, pokud má postava dostatečnou dovednost, Možnosti k utracení,
atp.). Zbraň s Poruchou je nepoužitelná,
dokud postava nepoužije Akci k tomu,
aby ji opravila (nevyžaduje test).
Pokud střílí na více cílů, musí útočník použít ten samý útok pro každého
z nich. Pokud zbraň nemá dostatek nábojů, útok není možné provést. PH může
pro zjednodušení sem tam počet nábojů
zaokrouhlit.
Příklad: Aidan útočí Rychlou palbou na pět edeinů a získá +2 k Výsledku akce za Rychlou palbu
a zároveň -8 za Vícenásobné cíle. Jeho modifikátor
Výsledku akce je tedy -6. V pistoli má 15 nábojů,
což je přesně akorát kolik potřebuje.

Nabíjení

Nabití zbraně pomocí klipu, zásobníku nebo až tří
jednotlivých nábojů stojí Akci a nevyžaduje test.
Zbraň může být během jednoho kola nabita pouze
jednou, ale nabití lze provést i v rámci Vícenásobné
akce.

Toto je jen drobná ochutnávka hry TORG Eternity. V plné
hře posilují Zákony světů změny v každé zóně, Dramatické
karty přidávají Iniciativu a změny v průběhu soubojů, Karty osudu dávají Bouřným rytířům nové volby, a mnohem
více!
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Invaze

Akty a Scény

Pokud se budou hrdinové zdržovat na místě, edeinové si jich všimnou (použij nepřátele ze Scény 5: deinoští průzkumníci). Pokud půjdou po zvuku střelby,
dojdou do Scény 2: Pod sutinami. Pokud se rozhodnou prozkoumat kopáče, měli by být opravdu, ale
opravdu nenápadní, jinak spustí Scénu 6: Edeinoská
bojová skupina. Jiné pokusy o útěk z tohoto místa
jsou blokovány buď kopáči nebo nebezpečnými bytostmi, které se objevily ve vodách kolem parku.

Každá postava má na začátku Aktu tři Možnosti,
popřípadě čtyři, pokud má Výhodu Génius. Další Možnosti dej hráčům za odměnu, pokud udělají
něco, co učiní hru zábavnější (mimořádně hrdinská
akce, okamžik vystihující postavu, nebo i obzvlášť
povedený vtip).
Pokud má postava více než pět Možností, hráč by se
měl snažit více, aby získal další. Naopak pokud má
jednu nebo žádnou Možnost, vyzvi ho, aby udělal
něco zábavného, nebo se pokus najít jinou záminku
proč mu pomoct.

Ulice vedle parku jsou přeplněné zrezlými auty a zarostlé novou, divokou vegetací. Obrovský triceratops
si tam pochutnává na rostlinách a odstrkuje auta, aby
se dostal k další potravě. Z jednoho z rozmáčknutých
aut jsou slyšet slabé vzlyky.
Triceratops ignoruje nově příchozí a soustředí se
právě na toto auto. Pokud bude pokračovat, osoba
uvnitř velmi brzy zemře. Pokud ji budou chtít zachránit, musí Bouřní rytíři triceratopse odlákat.
• Triceratops (1): Viz podkapitola Protivníci. Pokud
nehrajete s kartami, v každém kole jednají hrdinové
jako první, poté triceratops.
Pokud hrdinové úspěšně triceratopse odlákají, můžou z auta vyprostit ženu jménem Laura Dale. Je
v šoku, ale s tím pomůže První pomoc nebo Přesvědčování. Pokud nabyde příčetnosti, řekne hrdinům,
že její syn (Luke Dale) zůstal v bytě poblíž a je odhodlaná jít za ním. Hrdinové můžou jít s ní (Scéna
3: Chlapec z třetího patra), nebo bez ní pokračovat
dál směrem, odkud slyšeli střelbu (Scéna 4: Přestřelka). Pokud budou chtít Lauru přesvědčit, aby šla
s nimi ke střelbě předtím, než půjde za svým synem,
potřebují úspěšný test Přesvědčování s HO 18.

V TORG Eternity se dobrodružství dělí do Aktů (obvykle jedno herní sezení) a dále do Scén v rámci jednoho Aktu. Toto dobrodružství má jediný Akt, který
se odehrává v jižní části newyorské čtvrti Manhattan
a cílem Bouřných rytířů je dostat se do relativního
bezpečí. Scény pak popisují jednotlivé události, které
můžou hrdinové po cestě potkat.

Možnosti

Scéna 1: Battery park

Před pár hodinami se svět změnil k nepoznání. Mobily ztratily signál, motory a elektřina přestaly fungovat. Ve chvíli, kdy v baseballovém parku Citi Field
začínala hra, narazil do něj masivní most, nebo spíše
jeden jeho konec, tvořený liánami a popínavými rostlinami. Z tohoto Malstrómového mostu se vyhrnula
monstra – dinosauři a děsiví ještěří lidé (edeinové).
Mnoho lidí hledalo úkryt uvnitř zdí pevnosti Castle
Clinton, ale pevnost padla, když edeinové přivedli
tyranosaura rexe. Hráčské postavy jsou jediní lidé,
kterým se podařilo odtamtud utéct.
Nech hráče hodit test na Hledání, aby si tuto herní
mechaniku vyzkoušeli. Ať už uspějí nebo ne, uslyší
střelbu ze severovýchodu, která by mohla značit, že
se vetřelcům někdo postavil na odpor. Při Standardním úspěchu uvidí v dálce spousty edeinů, kteří kopou v zemi. Při Lepším úspěchu uvidí poblíž kopáčů
lidská těla a při Nevídaném úspěchu uvidí podobné
skupiny ještě dále. Z Battery parku se stává masový
hrob.

Scéna 2: Pod sutinami

Scéna 3: Chlapec z třetího patra

Když se Bouřní rytíři přiblíží k budově, uvidí chlapcův obličej v okně ve třetím patře. Budova je zchátralá a pokrytá popínavými rostlinami. Když chlapec
družinu uvidí, zavrtí hlavou, ústy naznačí „sem ne“
a zmizí uvnitř.
Pokud se družina přiblíží k budově, což Laura udělá, pokud je s nimi, uslyší zevnitř zvuky rozbíjených
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věcí a křik. Hlasy zní lidsky, ale nepříčetně. Venkovní požární schodiště stihlo zreznout téměř úplně
a rozpadlo se, takže jediná cesta do třetího patra je
skrz hlavní schodiště uvnitř.
Nová realita Žijící Země transformovala skupinu
lidí uvnitř do zdivočelých vandalů, kteří zaútočí na
všechny, kdo nejsou součástí jejich malé tlupy. Jednu
takovou tlupu potkají hrdinové uvnitř. Je možné je
Zastrašit, ale pravděpodobně budou muset bojovat.
• Divocí lidé (1 za každého hrdinu): Viz podkapitola Protivníci. Pokud nehrajete s kartami, v každém
kole jednají hrdinové jako první, poté protivníci.
Po zneškodnění divokých lidí je už snadné se dostat
do třetího patra a vyzvednout chlapce. Ten jim řekne,
že se snažil být potichu, aby ho vandalové nenašli
a nechtěl přivést hrdiny do nebezpečné situace. Nikdo jiný v budově není.

Scéna 4: Přestřelka

Krátce po záchraně Luka, nebo pokud šly postavy po
směru střelby, dojdou na místo masakru. Mrtví vojáci a edeinové pokrývají zemi. Jeden voják, vojín Gummer, je stále naživu, i když těžce zraněný a v šoku.
Úspěch ve standardním testu na První pomoc ho stabilizuje natolik, že bude moct mluvit.
Gummer je z Národní gardy a jeho jednotka měla
rozkazy najít přeživší a dovést je do nemocnice na
Lower Manhattanu. Jenže byli přepadeni velkou
skupinou edeinů vedených válečníkem s červenou
barvou na obličeji. Gummer ho pojmenuje „Rudý
ksicht“ a s hrůzou vypráví, jak se prosekával skrz
jeho přátele.
Zpočátku to vypadalo, že Národní garda vyhraje,
ale pak jejich zbraně postupně přestávaly fungovat, i když na nich nebyly žádné známky poruchy.
Tyto zbraně budou fungovat pro Bouřné rytíře, ale
Gummer se Odpojil a nedokáže zprovoznit žádné
zařízení. A protože není Bouřný rytíř, nemůže se
znovu Připojit, dokud se nevrátí do Původní Země.
Gummer nepatřil mezi ty nejbystřejší ani ve svých
nejlepších dnech a Odpojení z reality ho jen zmátlo
ještě víc.
Dobrá zpráva je, že kolem je spousta užitečného
vybavení, které můžou hrdinové použít ke zvýšení
šancí na přežití:
• Neprůstřelná vesta: Zvýší Odolnost nositele o 3.
Pokud se Odpojí, o tento bonus přijde.
• Kopí z Hrocktu (bambusu podobná rostlina z Živoucího Kraje): Poškození je Síla +2. Nehoda při
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použití této primitivní zbraně nezpůsobí Odpojení
z reality.
• M4 puška: Poškození 14, může využít akcí Rychlá
palba a Plně automatický režim se zásobníkem na
30 nábojů. Krátký dostřel je 40 metrů.
• M9 pistole: Poškození 13, může využít akci Rychlá palba se zásobníkem na 15 nábojů. Krátký dostřel
je 10 metrů, Střední 25 a Dlouhý 40.
• Náboje: Dostatek záložních zásobníků do obou
typů zbraní pro každého hrdinu.
Pokud hrdinové Gummerovi nepomůžou, najdou
mapy a rozkazy zmiňující nemocnici na Lower Manhattanu, kam se můžou přeživší jít schovat. Odsud
to není daleko, ale naneštěstí v okolí loví Rudý ksicht
a hrdiny objeví, než se tam stihnou dostat (Scéna
6: Edeinoská bojová skupina).

Scéna 5: Edeinoští průzkumníci

Tato scéna se může odehrát kdykoliv, když se tempo
hry zpomalí nebo když Bouřní rytíři zůstanou dlouho na jednom místě. Průzkumníci se můžou objevit
i na bojišti ve Scéně 4, těsně poté, co družina získá
zbraně – nebo i těsně předtím!
• Edeinoští válečníci (1 za každé 2 hrdiny): Viz
podkapitola Protivníci. Pokud nehrajete s kartami,
v každém kole jednají protivníci jako první, poté
hrdinové.
Pokud zbyde naživu jeden válečník, pokusí se utéct
zpět k bojové skupině, aby o Bouřných rytířích informoval Rudého ksichta. Pokud ho budou hrdinové pronásledovat, dej jim jeden útok, aby ho mohli
zastavit. Pokud se jim to nepovede a budou ho pronásledovat i dál, střetnou se s bojovou skupinou ve
Scéně 6!

Scéna 6: Edeinoská bojová skupina

Aby se hrdinové dostali do relativního bezpečí nemocnice na Lower Manhattanu, musí projít přes Rudého ksichta a jeho bojovou skupinu. Rudý ksicht je
Stormer, což znamená, že, stejně jako Bouřní rytíři,
má k dispozici Možnosti a vydrží čtyři Zranění, než
padne. Dej mu dvě Možnosti, které použij k posílení
jeho útoků nebo k Vstřebání poškození. Pokud budeš
chtít, aby toto střetnutí byla pro hrdiny větší výzva,
můžeš mu dát Výhodu Rychlost, která mu dovolí
utratit Možnost a získat tak druhou akci!
Edeinové jsou tvrdí a se Stormerem v čele je obtížné
si s nimi poradit. Hrdinové budou potřebovat zbraně ze Scény 4, aby proti nim měli šanci. Rudý ksicht
rozhodně zajatce nebere.

• Edeinoští válečníci (1 za každého hrdinu): Viz
podkapitola Protivníci. Jeden z těchto edeinů je
Rudý ksicht. Pokud nehrajete s kartami, v každém
kole jednají hrdinové jako první, poté protivníci.
A pokud budeš chtít toto střetnutí okořenit, můžeš
vyměnit jednoho z edeinů za triceratopse.

Zakončení

Po porážce bojové skupiny je cesta k nemocnici volná. Před vchodem stojí obrněné auto a několik vojáků drží hlídku. Konečně jste v bezpečí – alespoň
prozatím.

Protivníci

Dav: Pokud skupina nepřátel získá Otřes, počítej ho
dohromady jako celek. Pokaždé, když nasbírají počet Otřesů rovný Vůli protivníka, jednoho z nepřátel
odeber (který dává největší smysl). Otřes a Zranění
pro Stormery, jako je Rudý ksicht, počítej zvlášť.

Edeinoský válečník

Edeinové trénují v boji od narození. Vyrůstají s kopím v rukou a zuřivě pronásledují a loví kořist, kterou pak svými ostrými zuby roztrhají.
Atributy: Charisma 5, Obratnost 9, Mysl 6, Vůle 8,
Síla 10
Dovednosti: Jízda na zvířatech 10, Úhyb 10, Víra 9,
Zastrašování 10, Manévr 10, Boj zblízka 11, Střelné
zbraně 10, Nenápadnost 10, Přežití 8, Stopování 8,
Boj beze zbraně 11
Pohyb: 9; Odolnost: 12; Otřes: 8; Zranění: –
Vybavení: Kopí z Hrocktu (Síla +2)
Možnosti: Vzácně (2)
Zvláštní schopnosti:
Zbroj: Šupinatá kůže +2
Útok drápem/kousnutím: Poškození Síla +1 (11)

Možnosti: Nikdy
Speciální schopnosti: –

Triceratops

Tyto bytosti z Živoucího Kraje nejsou úplně stejné
jako dinosauři z dávných věků Země, ale kvůli kostěnému plátu a tří rohů na hlavě nedokáže většina lidí
poznat rozdíl. Triceratopsové slouží mnohým edeinoským klanům jako oblíbená jízdní zvířata.
Atributy: Charisma 4, Obratnost 6, Mysl 4, Vůle 8,
Síla 16
Dovednosti: Úhyb 11, Hledání 8, Zastrašování 8,
Manévr 7, Nenápadnost 7, Boj beze zbraně 10
Pohyb: 8; Odolnost: 19; Otřes: 12; Zranění: 3
Vybavení: –
Výhody: –
Možnosti: Nikdy
Speciální schopnosti:
• Zbroj: Kostěný pancíř a tlustá kůže +3 (započítáno v Odolnosti)
• Zteč: +2 Poškození k útoku, který triceratops provede poté, co se pohne o víc metrů, než je jeho rychlost chůze
• Rohy: Poškození Síla +2
• Velmi velký: Triceratops může dorůst až devíti
metrů na délku a váží až pět tun. Útoky proti němu
mají bonus +4.

Divocí lidé

Realita Živoucího Kraje transformovala téměř třetinu obyvatel Lower Manhattanu. Někteří z nich podstatu své nové divoké reality přijali, a společně začali
lovit a drancovat.
Atributy: Charisma 5, Obratnost 7, Mysl 5, Vůle 6,
Síla 9
Dovednosti: Úhyb 9, Hledání 6, Zastrašování 8, Manévr 8, Boj zblízka 9, Přežití 7, Boj beze zbraně 8
Pohyb: 7; Odolnost: 9; Otřes: 6; Zranění: Vybavení: Improvizovaná palice (poškození Síla +2,
Zranitelný po minutí)
Výhody: –
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Předpřipravené postavy

Uděluje se povolení okopírovat si kartu postavy na konci tohoto dokumentu, aby si každý z hráčů mohl
zvolit jeden z archetypů níže a okopírovat si tam vlastnosti té postavy. Je důležité, aby každý hráč měl svou
vlastní kartu postavy kvůli Tabulce bonusů, kterou budou potřebovat pro každý test, na který budou házet.

Profesor intelektuál

Atributy: Charisma 7, Obratnost 7, Mysl 11, Vůle 8, Síla 7
Dovednosti: Analýza důkazů +2, Hledání +3, Jízda na zvířatech +0, Manévr +0,
Nenápadnost +1, Projektilové zbraně +0, Provokace +0, První pomoc +0, Přesvědčování +2, Přežití +3, Realita +2, Střelba +0, Trik +2, Úhyb +1, Zastrašení +0, Zbraně
na blízko +0
Pohyb: 7; Odolnost: 7; Otřes: 8; Zranění: 3
Výhody: Génius (Začínáš s jednou Možností navíc)
Vybavení: Improvizovaná palice (poškození Síla +2, Zranitelný po minutí), mobilní
telefon, kapesní pouzdro na pera
Nikdy by tě nenapadlo, že být expert na rostliny a zvířata z období křídy by se někdy mohlo hodit k něčemu praktickému. Jsi chytřejší než všichni ostatní; nezapomeň jim to čas od času připomenout. Tvou nejsilnější stránkou je dovednost Trik, neboj se ho použít a učinit nepřátele Zranitelné vůči útokům, nebo Zmatené,
aby měli menší šanci zranit tvé přátele.

Rádoby atlet

Atributy: Charisma 7, Obratnost 9, Mysl 6, Vůle 8, Síla 10
Dovednosti: Analýza důkazů +0, Hledání +1, Jízda na zvířatech +0, Manévr +2,
Nenápadnost +0, Projektilové zbraně +2, Provokace +2, První pomoc +1, Přesvědčování +0, Přežití +0, Realita +1, Střelba +1, Trik +0, Úhyb +2, Zastrašení +1, Zbraně
na blízko +3
Pohyb: 9; Odolnost: 10; Otřes: 8; Zranění: 3
Výhody: Oblíbená zbraň (Můžeš přehodit jedničky na BK s baseballovou pálkou)
Vybavení: Baseballová pálka (poškození Síla +2), baseballový míček (poškození Síla
+1, vrhací projektilová zbraň, dostřel 5/10/40 metrů), posilující sportovní nápoj
Možná nemáš na to hrát první ligu, ale nepřestáváš trénovat a nevzdáváš se naděje. Teď tihle divní ještěří
lidé likvidují tvé rodné město. Ukaž těmto vetřelcům výsledky svého tréninku a jak se umíš ohánět svou
baseballovou pálkou.

Přepracovaný záchranář

Atributy: Charisma 6, Obratnost 8, Mysl 10, Vůle 9, Síla 7
Dovednosti: Analýza důkazů +1, Hledání +2, Jízda na zvířatech +0, Manévr +0,
Nenápadnost +1, Projektilové zbraně +0, Provokace +0, První pomoc +3, Přesvědčování +0, Přežití +1, Realita +2, Střelba +1, Trik +1, Úhyb +2, Zastrašení +1, Zbraně
na blízko +1
Pohyb: 8; Odolnost: 7; Otřes: 11; Zranění: 3
Výhody: Vytrvalost (+2 Otřesy, již započítáno)
Vybavení: Mobilní telefon, improvizovaná palice (poškození Síla +2, Zranitelný po
m i n u t í ) , rolka fixační náplasti
Špatně tě platí, děláš dlouhé přesčasy a komunikace s pacienty nikdy nebyla tvoje silná stránka. Ze všeho
nejvíc toužíš po alespoň krátké pauze, ale ta je teď uprostřed války v nedohlednu. Tvůj zdravotnický výcvik
je pravým požehnáním pro lidi kolem tebe a když na to přijde, zvládneš se i ohánět zbraní.
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Frustrovaný vedoucí

Atributy: Charisma 7, Obratnost 8, Mysl 7, Vůle 10, Síla 8
Dovednosti: Analýza důkazů +1, Hledání +2, Jízda na zvířatech +0, Manévr +0,
Nenápadnost +0, Projektilové zbraně +0, Provokace +2, První pomoc +0, Přesvědčování +2, Přežití +1, Realita +2, Střelba +2, Trik +0, Úhyb +1, Zastrašení +3, Zbraně
na blízko +1
Pohyb: 8; Odolnost: 8; Otřes: 10; Zranění: 3
Výhody: Motivační proslov (Můžeš utratit jednu Možnost a všem spojencům obnovit 2 Otřesy.)
Vybavení: .38 revolver (poškození 12, munice 6, dostřel 10/25/40, Rychlá palba), peněženka,
mobilní
telefon
Víš, že dokážeš vést ostatní, i když se ti to zrovna nelíbí. Tahle invaze je příšerná věc, ale zároveň se cítíš
víc naživu, než za posledních kdovíkolik let. Lidé si nemůžou pomoct, prostě tě berou vážně, neboj se tedy
využít Zastrašení ke svému prospěchu. Ta zbraň, co máš, nebyla původně tvoje, ale původní majitel už tu
není a tobě docela sedne.

Pseudocelebrita

Atributy: Charisma 10, Obratnost 9, Mysl 6, Vůle 8, Síla 7
Dovednosti: Analýza důkazů +0, Hledání +1, Jízda na zvířatech +0, Manévr +1,
Nenápadnost +1, Projektilové zbraně +0, Provokace +2, První pomoc +0, Přesvědčování +3, Přežití +1, Realita +1, Střelba +2, Trik +1, Úhyb +2, Zastrašení +0, Zbraně
na blízko +1
Pohyb: 9; Odolnost: 7; Otřes: 8; Zranění: 3
Výhody: Pomocník (Během své akce můžeš u spojence zrušit až dva postihy, například Zmatený nebo Zranitelný.)
Vybavení: Mobilní telefon, improvizovaná palice (poškození Síla +2, Zranitelný po minutí), sluneční brýle
Nikdo o tobě sice neslyšel, ale jsi oficiálně celebritou - po účasti v jedné epizodě reality show. Tvůj šarm ti
sice moc nepomůže proti dinosaurům, ale dělá zázraky u ostatních přeživších, obzvláště těch vystrašených.
A když úsměv nezabere, pořád jsi v kondici a zvládáš dobře střílet.

Drobný podvodník

Atributy: Charisma 7, Obratnost 10, Mysl 7, Vůle 8, Síla 8
Dovednosti: Analýza důkazů +1, Hledání +2, Jízda na zvířatech +0, Manévr +1,
Nenápadnost +3, Projektilové zbraně +0, Provokace +0, První pomoc +0, Přesvědčování +0, Přežití +0, Realita +1, Střelba +1, Trik +0, Úhyb +2, Zastrašení +1, Zbraně
na blízko +2
Pohyb: 10; Odolnost: 8; Otřes: 8; Zranění: 3
Výhody: Smršť útoků (Ignoruj první postih -2 při útoku na vícenásobné cíle)
Vybavení: .38 revolver (poškození 12, munice 6, dostřel 10/25/40, Rychlá palba),
placatka, vystřelovací nůž
Některá tvá životní rozhodnutí byla fakt špatná, ale dovedla tě sem. Možná, ať už se děje cokoliv, tohle je
tvá šance na nápravu. Nebo šance na urvání pár extra věcí zadarmo. Je čas si vybrat. Život tě tím těžším způsobem naučil, jak bojovat a jak se pohybovat kolem bez zbytečného poutání pozornosti.

Které dovednosti patří ke kterým atributům?

Analýza důkazů – Mysl, Hledání – Mysl, Jízda na zvířatech – Obratnost, Manévr – Obratnost, Nenápadnost – Obratnost, Projektilové zbraně – Obratnost, Provokace – Charisma, První pomoc – Mysl, Přesvědčování – Charisma,
Přežití – Mysl, Realita – Vůle, Střelba – Obratnost, Trik – Mysl, Úhyb – Obratnost, Zastrašení – Vůle, Zbraně na
blízko – Obratnost
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Atributy a Dovednosti

Obratnost

Mysl

Vůle

Pohyb

Síla

Odolnost

Běh

Zbroj

Obrana

-3
-3

Atribut

-3

Další

Obrana Na Blízko

Obrana beze zbraně

Bonus

Hodnota

-2

Atribut
Obr
Obr
Obr
Obr
Obr
Atribut
Vůle
Obr
Cha
Mysl

-1

Bojová dovednost
Energetické zbraně
Palné zbraně
Zbraně na blízko
Projektilové zbraně
Boj beze zbraně
Interakce
Zastrašení
Manévr
Provokace
Trik

Otřes
Bonus

Portrét

Hodnota

Zranění
Výbava

Předmět

Axiom

Poznámky

Výhody

Výhoda

Zmatený

KO

Úhyb

Efekt

Zbroj

Zbroj

Zbraň

Axiom

Poškození

Munice

Axiom Bonus

Poznámky

Munice

Poznámky

Tabulka Bonusů

Hod
kostkou

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15

16

17

18

19

20

21
25

26
30

31
35

36
40

41
45

46
50

+5

Bonus

X

–8

–6

–4

–2

–1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

+1

Ukazatel zranění

Charisma

Zranitelný

Axiomy:Magie___ Společnost___ Duchovno___ Technika___ Stupeň prověření___

-2

Neutracené

+4

Kosmos

-4

Celkem ZK

Rasa

+2

Jnéno

