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Księga Potworów 3,5 kp cz 1.doc Do 2 korekty
Poniższy materiał podlega Klauzuli Ogólnego Dostępu (Open Game Content) i jest licencjonowany do publicznego użytku na warunkach Open Game License v1.0a.
Atuty potworów
Znajdziesz tu opis pewnej liczby atutów często wykorzystywanych przez potwory.
Atak z powietrza [ogólny]
Wymagania: szybkość latania.
Korzyści: lecące stworzenie wykonuje dowolną akcję ruchu (w tym pikowanie) i inną akcję standardową, która następuje w dowolnym momencie ruchu. W rundzie, w której istota atakuje z powietrza, nie może wykonać drugiej akcji ruchu.
Normalnie: stworzenie nieposiadające tego atutu wykonuje akcję standardową przed swoim ruchem albo po nim.
Doskonalszy atak naturalny [ogólny]
Wymagania: broń naturalna, bazowa premia do ataku +4.
Korzyści: wybierz jedną z form ataku naturalnego. Obrażenia zadawane przez tę broń naturalną rosną o stopień, tak jakby stworzenie było rozmiaru większego o jedną kategorię: 1k2, 1k3, 1k4, 1k6, 1k8, 2k6, 3k6, 4k6, 6k6, 8k6, 12k6. Oręż lub atak powodujący 1k10 obrażeń wzrasta w następujący sposób: 1k10, 2k8, 3k8, 4k8, 6k8, 8k8, 12k8.
Zasady specjalne: stworzenie może wybrać ten atut kilkakrotnie. Za każdym razem, gdy po niego sięga, dotyczy on innego ataku naturalnego.
Doskonalszy naturalny pancerz [ogólny]
Wymagania: naturalny pancerz, Bd 13.
Korzyści: premia z naturalnego pancerza istoty rośnie o 1.
Zasady specjalne: stworzenie może wybrać ten atut kilkakrotnie. Za każdym razem, gdy po niego sięga, jego premia z naturalnego pancerza rośnie o kolejny punkt.
Imponujący cios [ogólny, wojownik]
Wymagania: S 25, Doskonalsza szarża byka, Potężny atak, rozmiar duży lub większy.
Korzyści: w standardowej akcji stworzenie może zdecydować się odjąć 4 od testu ataku wręcz, wyprowadzając tym samym imponujący cios. Jeżeli trafi wówczas mniejszego od siebie cielesnego przeciwnika, to musi on wykonać rzut obronny na Refleks (ST = liczba zadanych obrażeń) – nieudany oznacza odrzucenie na odległość 3 metrów w kierunku wybranym przez potwora oraz wylądowanie na ziemi w pozycji leżącej. Atakująca istota ma prawo ciskać wrogami tylko w linii prostej. Ponadto ofiary imponującego ciosu nie mogą w efekcie znaleźć się bliżej atakującego niż na polu, na którym przebywały zanim się wszystko zaczęło. Jeżeli ruch przeciwnika ogranicza jakaś przeszkoda, to zarówno on, jak i bariera otrzymują 1k6 obrażeń. Ponadto wróg staje na polu sąsiadującym ze wspomnianą przeszkodą.
Kontrola kształtu (Rzt)
Każda postać, która zaraziła się likantropią i jest świadoma swego stanu, może nauczyć się umiejętności klasowej Kontrola kształtu (zarażony likantrop nieświadom choroby ma prawo do niewyszkolonych testów Kontroli kształtu). Od niej zależy czy zarażony potrafi kontrolować swe kształty. Naturalne likantropy nie potrzebują niniejszej umiejętności, jako że posiadają pełną kontrolę nad kształtem, jaki przybierają.
Test (mimowolna przemiana): zarażona postać musi wykonywać test o wschodzie księżyca każdej nocy, gdy ten jest w pełni. Pozwala on jej oprzeć się mimowolnej przemianie. Ranna postać również musi wykonywać taki test, by uniknąć niechcianej transformacji – test następuje wtedy, gdy liczba obrażeń przekroczy 1/4 punktów wytrzymałości oraz po utracie kolejnych 25% pw.

Mimowolna zmiana
ST Kontroli kształtu 
Oparcie się mimowolnej przemianie
25

Niepowodzenie oznacza, iż bohater musi pozostać w zwierzęcej formie aż do następnego świtu, kiedy to automatycznie znów przybiera swą bazową postać. Śmiałek świadomy swego stanu może jeden raz ponowić próbę powrotu do humanoidalnych kształtów (patrz dalej), lecz jeżeli mu się ona nie powiedzie, pozostaje w formie zwierzęcej aż do następnego świtu.
Ponowne próby (mimowolna przemiana): wykonuj test oparcia się mimowolnej zmianie za każdym razem, gdy następuje wywołujące ją wydarzenie.

Test (dobrowolna przemiana): ponadto zarażony likantrop świadomy swego stanu ma prawo wykorzystać niniejszą umiejętność do dokonania zmiany w formę zwierzęcą, do przybrania postaci hybrydy lub do ponownej transformacji w humanoida – nie ma na to wpływu ani faza księżyca, ani ewentualne obrażenia, jakie otrzymał.

Dobrowolna zmiana
ST Kontroli kształtu
Powrót do formy humanoidalnej (pełnia*)
25
Powrót do formy humanoidalnej (nie ma pełni)
20
Przybranie postaci hybrydy 
15
Dobrowolna zmiana w formę zwierzęcą (pełnia) 
15
Dobrowolna zmiana w formę zwierzęcą (nie ma pełni) 
20
* Na potrzeby gry uznajemy, iż pełnia w każdym miesiącu trwa trzy noce.

Ponowne próby (dobrowolna przemiana): bohater ma pełne prawo dowolną liczbę razy próbować przybierać postać hybrydy lub zwierzęcia. Może to robić kiedy tylko chce, tyle że każda próba to akcja standardowa. Niemniej nieudany test wykonywany w celu powrotu do humanoidalnej formy oznacza, iż śmiałek musi pozostać w postaci hybrydy lub zwierzęcia aż do następnego świtu, kiedy to automatycznie ją przyjmie.
Specjalne: zarażony likantrop nie może próbować dobrowolnej przemiany, dopóki nie jest świadomy swego stanu (patrz “Likantropia jako choroba”).
Pochwycenie [ogólny]
Wymagania: rozmiar przynajmniej wielki.
Korzyści: istota może postanowić rozpocząć zwarcie, jeżeli trafi w ataku pazurami lub ugryzieniem, jakby posiadała specjalny atak doskonalsze łapanie. W przypadku, gdy stworzenie uzyska trzymanie względem ofiary mniejszej od niego o przynajmniej trzy kategorie rozmiaru, to ściska ją, automatycznie zadając w każdej rundzie obrażenia od ugryzienia lub pazurów. Ponadto pochwycone stworzenie nie ma prawa wykonać rzutu obronnego na Refleks przeciwko broni oddechowej istoty (jeśli takową posiada).
Potwór może upuścić pochwycone stworzenie (akcja darmowa) lub je odrzucić na bok (akcja standardowa). Ciśnięte stworzenie leci 1k6 × 3 metry i otrzymuje 1k6 obrażeń na każde pokonane 3 metry. Jeśli stwór upuści ofiarę w locie, otrzymuje ona obrażenia zależne od upadku lub wspomniane wcześniej – pod uwagę bierze się większe wartości.
Przyspieszenie zdolności czaropodobnej [ogólny]
Wymagania: zdolność czaropodobna na przynajmniej 10. poziomie czarującego.
Korzyści: wybierz jedną z posiadanych przez istotę zdolności czaropodobnych, biorąc pod uwagę opisane dalej ograniczenia. Stworzenie może trzy razy dziennie (lub mniej, jeżeli normalnie ma do tego prawo raz lub dwa razy dziennie) używać jej jako przyspieszonej zdolności czaropodobnej.
Wykorzystanie przyspieszonej zdolności czaropodobnej to akcja darmowa, która nie prowokuje ataku okazyjnego. Dzięki temu stworzenie może w tej samej rundzie wykonać inne działanie, a nawet użyć innej zdolności czaropodobnej. W danej rundzie ma jednak prawo wykorzystać tylko jedną taką przyspieszoną zdolność czaropodobną.
Istota może wybrać tylko zdolność czaropodobną duplikującą zaklęcie o poziomie mniejszym niż połowa jej poziomów czarującego (zaokrąglając w dół) –4. Skrócone informacje dotyczące poziomu znajdziesz w pobliskiej tabeli.
Ponadto nie można przyspieszyć zdolności czaropodobnej duplikującej zaklęcie o czasie rzucania dłuższym niż 1 cała runda.
Normalnie: normalnie istota do wykorzystania zdolności czaropodobnej potrzebuje standardowej akcji i prowokuje wówczas okazyjny atak, chyba że w opisie podano inaczej.
Zasady specjalne: stworzenie może wybrać ten atut kilkakrotnie. Za każdym razem, gdy po niego sięga, dotyczy on innej zdolności czaropodobnej.

Przyspieszenie i wzmocnienie zdolności czaropodobnej
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Skupienie na zdolności [ogólny]
Wybierz jeden ze specjalnych ataków istoty.
Wymagania: specjalny atak.
Korzyści: dodaj +2 do ST wszystkich rzutów obronnych na specjalny atak, na którym skupia się istota.
Zasady specjalne: stworzenie może wybrać ten atut kilkakrotnie. Jego efekty się nie kumulują. Za każdym razem, gdy po niego sięga, dotyczy on nowego ataku specjalnego.
Stworzenie konstrukta [tworzenie przedmiotów]
Wymagania: Stworzenie cudownego przedmiotu, Stworzenie magicznej broni i pancerza.
Korzyści: istota posiadająca niniejszy atut potrafi stworzyć dowolny konstrukt, dla którego wymagania spełnia. Magiczny proces kreacji zajmuje dzień na każde 1000 sz ceny rynkowej. Wymaga również poświęcenia 1/25 ceny przedmiotu w PD oraz zużycia surowców o wartości równej 1/2 wspomnianej ceny (szczegóły znajdziesz w opisie poszczególnych potworów będących konstruktami).
Ponadto istota posiadająca niniejszy atut potrafi też naprawić konstrukt, który uległ uszkodzeniu czy otrzymał obrażenia. Podczas jednego dnia pracy reperuje 20 ran, wydając przy tym 50 sz na każdą z nich.
Nowo stworzony konstrukt posiada przeciętne punkty wytrzymałości na każdą z Kostek Wytrzymałości.
Unoszenie się [ogólny]
Wymagania: szybkość latania.
Korzyści: w akcji ruchu lecąca istota może się przestać poruszać do przodu i unosić w miejscu. Ma potem prawo pofrunąć w dowolnym kierunku – również opadać prosto w dół lub unosić się prosto w górę, tyle że z połową prędkości, niezależnie od zwrotności.
Jeśli istota rozpoczyna swą turę unosząc się, to może na czas jej trwania pozostać w miejscu i wykonać akcję całorundową. Unoszące się stworzenie nie ma prawa atakować skrzydłami, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by raziło innymi kończynami czy członkami w akcji całkowitego ataku. Ponadto istota, która normalnie włada bronią oddechową lub rzuca czary, może skorzystać z tych opcji zamiast wyprowadzać atak fizyczny.
Jeśli istota rozmiaru przynajmniej dużego unosi się maksymalnie 6 metrów nad ziemią pokrytą znaczną ilością luźnego piachu i żwiru, poruszając skrzydłami wzbudza podmuch powietrza i tworzy półkulistą chmurę o promieniu 18 metrów. Powstały w ten sposób wiatr gasi pochodnie, małe ogniska, niezakryte latarnie i inne małe, niechronione płomienie o niemagicznym pochodzeniu. Chmura ogranicza pole widzenia na zasięg 3 metrów. Stworzenia przebywające w odległości od 4,5 do 6 metrów korzystają z ukrycia (ryzyko chybienia 20%), a te znajdujące się 7,5 metra lub dalej z całkowitego ukrycia (ryzyko chybienia 50%, a ponadto atakujący nie może ich lokalizować za pomocą wzroku).
Istoty, które chcą rzucić zaklęcie znajdując się w chmurze, muszą wykonać udany test Koncentracji (ST 10 + 1/2 KW unoszącego się potwora).
Normalnie: Stworzenie pozbawione niniejszego atutu lecąc musi się cały czas poruszać, chyba że posiada doskonałą zwrotność.
Walka kilkoma orężami [ogólny]
Wymagania: Zr 13, przynajmniej trzy dłonie.
Korzyści: kary wynikające z walki kilkoma orężami maleją o 2 w przypadku ręki podstawowej, a o 6 w przypadku drugorzędnych.
Normalnie: stworzenie pozbawione tego atutu podlega karze –6 do ataków wykonywanych podstawową kończyną oraz –10 do ataków wykonywanych drugorzędnymi kończynami (każda istota ma wyróżnioną kończynę podstawową, a pozostałe są drugorzędne). Patrz “Walka dwoma orężami.
Zasady specjalne: ten atut zastępuje Walkę dwoma orężami w przypadku istot posiadających więcej rąk niż dwie.
Wielokrotny atak [ogólny]
Wymagania: trzy lub więcej naturalnych rodzajów broni.
Korzyści: drugorzędne ataki wykonywane bronią naturalną podlegają karze jedynie –2.
Normalnie: stworzenie nieposiadające tego atutu wykonuje drugorzędne ataki bronią naturalną z karą –5.
Wzmocnienie zdolności czaropodobnej [ogólny]
Wymagania: zdolność czaropodobna na przynajmniej 6. poziomie czarującego.
Korzyści: wybierz jedną z posiadanych przez istotę zdolności czaropodobnych, biorąc pod uwagę opisane dalej ograniczenia. Stworzenie może trzy razy dziennie (lub mniej, jeżeli normalnie ma do tego prawo raz lub dwa razy dziennie) używać jej jako wzmocnionej zdolności czaropodobnej.
Wszystkie zmienne liczbowe efekty wzmocnionej zdolności czaropodobnej ulegają zwiększeniu o połowę. Nie wpływa to na rzuty obronne oraz na testy sporne. Atut nie działa też w połączeniu ze zdolnościami czaropodobnymi pozbawionymi zmiennych liczbowych.
Istota może wybrać tylko zdolność czaropodobną duplikującą zaklęcie o poziomie mniejszym niż połowa jej poziomów czarującego (zaokrąglając w dół) –2. Skrócone informacje dotyczące poziomu znajdziesz w tabeli przy opisie atutu Przyspieszenie zdolności czaropodobnej (patrz wcześniej).
Zasady specjalne: stworzenie może wybrać ten atut kilkakrotnie. Za każdym razem, gdy po niego sięga, dotyczy on innej zdolności czaropodobnej.
Zwrot przez skrzydło [ogólny]
Wymagania: szybkość latania.
Korzyści: lecące stworzenie potrafi w każdej rundzie szybko zmieniać kierunek w darmowej akcji. Ten atut pozwala mu skręcać nawet o 180 stopni, i to niezależnie od zwrotności (niezależnie od skrętów, jakie normalnie istocie przysługują). W rundzie, w której stworzenie wykonuje zwrot przez skrzydło, nie może nabierać wysokości, może jednak pikować. Zmiana kierunku lotu kosztuje 3 metry ruchu.


Licencja Otwartej Gry
Wersja 1.0a PL

Poniższy tekst jest własnością Wizards of the Coast, Inc, Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc ("Wizards"). Wszystkie prawa zastrzeżone.

1. Określenia: (a) "Udzielający" oznacza właściciela praw autorskich i/lub znaków towarowych, który przyczynia się do tworzenia Otwartej Zawartości Gry; (b) "Materiały Pochodne" oznacza materiały objęte prawami autorskimi, włączając w to opracowania i tłumaczenia (w tym na języki komputerowe), cytaty, modyfikacje, korektę, dodatki, rozszerzenia, uaktualnienia, ulepszenia, kompilacje, skróty lub inne formy w jakich istniejące dzieło może być ponownie opublikowane, adaptowane lub zmienione; (c) "Dystrybucja”" oznacza reprodukcję, udzielenie licencji, najem, użyczenie, sprzedaż, emisją, wystawienie na widok publiczny, transmisję lub innego rodzaju dystrybucję; (d) "Otwarta Zawartość Gry" oznacza mechanikę gry, włączając w to metody, procesy i procedury w takim zakresie, że nie zawierają Tożsamości Produktu i są rozszerzeniem wcześniejszego dzieła i wszelkiej dodatkowej zawartości jednoznacznie określonej przez Udzielającego, jako Otwarta Zawartość Gry i oznaczająca każde dzieło objęte tą Licencją, włączając w to tłumaczenia i Materiały Pochodne chronione prawem autorskim, lecz wyłączając Tożsamość Produktu. (e) "Tożsamość Produktu" oznacza nazwę, logo i znaki szczególne w tym szatę graficzną produktu lub serii produktów; artefakty, stworzenia, postacie, opowieści, scenariusze, fabułę, elementy tematyczne, dialogi, wydarzenia, języki, ilustracje, symbole, wzory, wyobrażenia, podobizny, formaty, pozy, pomysły, motywy oraz graficzne, fotograficzne i inne zobrazowania graficzne lub dźwiękowe; imiona i opisy postaci; nazwy i opisy czarów, efektów magicznych, schematów zachowań, drużyn, ważnych osobistości, podobieństw, specjalnych umiejętności, miejsc, lokacji, środowiska, stworzeń, wyposażenia, magicznych i nadnaturalnych zdolności lub efektów, logo, symboli lub projektów graficznych; i wszystkie inne Znaki Towarowe lub Zastrzeżone Znaki Towarowe jasno określone jako Tożsamość Produktu, przez ich właściciela, za wyjątkiem Otwartej Zawartości Gry. (f) "Znak Towarowy" oznacza logo, nazwy, znaki, motto, układ graficzny wykorzystywany przez Udzielającego do identyfikacji siebie, lub swoich produktów lub powiązanych produktów stworzonych przez Udzielającego według zasad Licencji Otwartej Gry. (g) "Użytek", "Użyty" lub "Używanie" oznacza użytkowanie, dystrybucję, kopiowanie, edytowanie, formatowanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub w jakikolwiek inny sposób wytwarzanie Materiałów Pochodnych według zasad Licencji Otwartej Gry. (h) "Ty", "Twój" i inne odwołania w drugiej osobie liczby pojedynczej oznaczają licencjobiorcę w rozumieniu tej umowy.

2. Licencja: Ta Licencja dotyczy każdego fragmentu Otwartej Zawartości Gry, który zawiera informację, wskazującą, że Otwarta Zawartość Gry może być użyta tylko na warunkach tej Licencji. Musisz załączyć taką informację do każdego fragmentu Otwartej Zawartości Gry, którego Używasz. Nie można dodawać ani ujmować żadnych postanowień do i z niniejszej Licencji, oprócz możliwości wymienionych w Licencji. Żadne inne warunki i postanowienia nie mogą się odnosić do Otwartej Zawartości Gry rozpowszechnianej na zasadach tej Licencji.

3. Oferta i akceptacja: Używając Otwartej Zawartości Gry stwierdzasz, że akceptujesz warunki niniejszej Licencji.

4. Zapewnienia i postanowienia: W zamian za akceptację używania tej Licencji, Licencjodawca zapewnia Ci wieczystą, ogólnoświatową, wolną od tantiem, niewyłączną licencję o postanowieniach niniejszej Licencji na Używanie Otwartej Zawartości Gry.

5. Oświadczenie o prawie do udzielenia Licencji: Jeżeli publikujesz własne, oryginalne materiały jako Otwartą Zawartość Gry stwierdzasz, że Twój wkład jest Twoim wytworem i/lub masz prawo do zapewnienia praw gwarantowanych przez niniejszą Licencję.

6. Informacja o Prawach Autorskich: Jesteś zobowiązany uaktualniać INFORMACJĘ O PRAWACH AUTORSKICH, tak by zawierała dokładny tekst INFORMACJI O PRAWACH AUTORSKICH każdego fragmentu Otwartej Zawartości Gry, który kopiujesz, modyfikujesz, lub dystrybuujesz, musisz także dodać tytuł, datę praw autorskich i nazwę właściciela praw autorskich do Informacji o Prawach Autorskich, dla każdego fragmentu Otwartej Zawartości Gry, którą dystrybuujesz.

7. Używanie Tożsamości Produktu: Zobowiązujesz się do nieużywania żadnej części Tożsamości Produktu, włączając w to wskazanie zgodności, chyba że na podstawie odrębnej umowy licencyjnej z właścicielem każdego z elementów Tożsamości Produktu. Zobowiązujesz się nie wskazywać zgodności lub powiązań z żadnym Znakiem Towarowym ani Znakiem Handlowym w połączeniu z dziełem zawierającym Otwartą Zawartość Gry, chyba że na podstawie odrębnej umowy licencyjnej z właścicielem takiego Znaku Towarowego lub Znaku Handlowego. Użycie którejkolwiek z Tożsamości Produktu w Otwartej Zawartości Gry nie stanowi naruszenia własności danej Tożsamości Produktu. Właściciel Tożsamości Produktu wykorzystanej w Otwartej Zawartości Gry zachowuje pełne prawa, tytuły i korzyści do i z Tożsamości Produktu.

8. Identyfikacja: Jeżeli dystrybuujesz Otwartą Zawartość Gry musisz jasno określić jaka część pracy przez ciebie dystrybuowanej jest Otwartą Zawartością Gry.

9. Uaktualnienie Licencji: Wizards lub jej określeni Przedstawiciele, mogą publikować uaktualnione wersje niniejszej Licencji. Możesz używać każdej autoryzowanej wersji tej Licencji do kopiowania, modyfikacji i dystrybucji każdej Otwartej Zawartości Gry, oryginalnie dystrybuowanej na niniejszej Licencji w dowolnej jej wersji.

10. Kopia Licencji: Jesteś ZOBOWIĄZANY dystrybuować kopię niniejszej Licencji z każdą kopią Otwartej Zawartości Gry.

11. Użycie danych Udzielającego: Nie możesz wykorzystywać nazwy lub nazwiska żadnego z Udzielających do Wprowadzenia na rynek ani Reklamy Otwartej Zawartości Gry, chyba że posiadasz na to pisemną zgodę Udzielającego.

12. Niemożność wywiązania się: Jeżeli nie jesteś w stanie wywiązać się z któregokolwiek warunku niniejszej Licencji w stosunku do Otwartej Zawartości Gry, ze względu na ustawę, rozporządzenie lub wyrok sądu, nie możesz Używać Otwartej Zawartości Gry której dotyczy.

13. Przerwanie: Niniejsza Licencja zostaje automatycznie cofnięta jeżeli któryś z warunków w niej zawartych zostanie naruszony, a uchybienie nie zostanie naprawione w ciągu 30 dni od stwierdzenia naruszenia. Wszystkie sublicencje działają nadal po zerwaniu niniejszej Licencji.

14. Przystosowanie: Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Licencji jest niemożliwe do zastosowania, takie postanowienie powinno zostać przystosowane, lecz tylko w granicach koniecznych dla zapewnienia stosowalności.

15. INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH
Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc. System Reference Document Copyright 2000-2003, Wizards of the Coast, Inc.; Authors Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Williams, Rich Baker, Andy Collins, David Noonan, Rich Redman, Bruce R. Cordell, John D. Rateliff, Thomas Reid, James Wyatt, based on original material by E. Gary Gygax and Dave Arneson.
[Odpowiednia notka o twoich prawach autorskich wg wzoru:] (tytuł pracy) Copyright (rok), (właściciel praw autorskich).

KONIEC LICENCJI

