Речник
GURPS е ролева игра (RPG). Подобно на всяко
хоби, ролевите игри имат своя терминология. За да
се запознаеш с концепциите и термините използвани в тази игра (и други ролеви игри), ще започнем с
няколко дефиниции:
Ролева игра (RPG): Игра, в която играчите поемат разиграването на въображаеми индивиди, наречени персонажи, в измислен или исторически
свят и се опитват да разиграват действията им с
думи.
Водещ (GM): Играч, който определя последиците от действията на играчите, измисля сюжета на
приключението, и определя резултатите при хвърляния на зарове. Неговата дума е закон!
Персонаж: Всяко същество – човек, животно,
робот и т.н., което се разиграва от Водещия или
играчите. Персонаж, създаден и разиграван от един
от играчите, се нарича Игрови Персонаж (PC), а
тези, разигравани от Водещия, се наричат Неигрови
Персонажи (NPC).
Игрови Свят: Декорът, на който се развива
действието; приказен, исторически или фантастичен град, държава, континент, планета или цяла
вселена.
Приключение: Основна мярка на ролевата игра, представляваща един сюжет или мисия. Едно
приключение може да се разиграе наведнъж или на
няколко отделни сесии.
Случка: Една “сцена” от приключение, например
среща на игровите персонажи с един или няколко
неигрови, една битка с чудовища и т.н.
Кампания: Поредица от приключения, свързани
с обща сюжетна нишка. Кампанията включва често
един и същ екип от игрови персонажи и се води от
един и същ Водещ (или екип от Водещи).
Показатели: Числени стойности, които описват
способностите на персонажа, качествата на неговата екипировка и прочие.
Качества и Недостатъци: Индивидуализиращи
черти, които не се вписват в числените стойности на
показателите и чиито ефекти – положителни и отрицателни – са развити подробно.
Умения: Числени стойности, които описват познанията и натрупаният опит на персонажа. Те зависят пряко от способностите на персонажа.

GURPS Lite е с запазени права © 1998, 1999, 2000, 2001, 2003,
2004 от Steve Jackson Games. Разпространява се безплатно.
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Какво е GURPS?
GURPS е съкращение на “Обобщена Универсална
Ролева Система”, ролевата игра, от която са съставени тези правила. Защо се нарича така? Ами...
“Обобщена.” GURPS е базирана на няколко лесни правила и се разширява с толкова допълнителни
детайли, колкото пожелаете. Тази съкратена версия
представя само “основните правила”, използвани от
повечето Водещи.
“Универсална.” Основните правила са създадени
за да отговарят на реалността. Те съответстват на
всяка ситуация – от фентъзи до история; от минало
през настояще до далечното бъдеще.
“Ролева.” Това не е просто поредната игра с насилие и убийства. Правилата са написани така, че
да окуражат вживяване в измислената роля. Поне
за кратко, чрез GURPS всеки може да превърне в
някой друг.
“Система.” Над 200 различни книги с правила са
публикувани за GURPS, на девет различни езика.
Това е една от най-популярните в световен мащаб
ролеви игри.

Относно GURPS Lite
Този документ съдържа “същината” на GURPS:
основополагащите правила, но не и всички опции и
допълнения, които често объркват новите играчи.
Веднъж щом се запознаеш с тези правила, можеш
да закупиш GURPS Basic Set и да се хвърлиш в
дълбокото. Опитните Водещи, надяваме се, ще намерят този документ полезен за въведение на нови
играчи в своите игри.

Основни Правила
може да изпиташ Силата на персонажа си за да
спреш затварянето на тежка стоманена врата.

GURPS използва единствено шест-стенни зарове. За да се определят нанесени щети и други подобни резултати, използва се формулата “зарове+точки”. Ако оръжие нанася “4d+2” щети, това е
съкращение на “хвърли 4 зара и добави 2 точки към
резултата”. Също така, “3d-3” означава “хвърли 3
зара и извади 3 точки от резултата”. А ако видиш
просто “2d”, това означава “хвърли два зара”.
GURPS Lite използва само три основни “игрови
механики”, описани на следващата страница.

Какво се хвърля?
Когато персонаж опита да извърши дадено действие (например, да използва умение), хвърли три
зара за да определиш изхода. Това се нарича
“хвърляне за успех”. Действието е успешно ако сборът от заровете е по-малък или равен на числото,
което определя възможностите в ситуацията – найчесто това е умение или показател. В противен случай, персонажът се проваля. Например, ако хвърляш срещу Сила и ST на персонажа е 12, резултат
от 12 и по-малък е успешен. Така че колкото повисок е показателят или умението, толкова полесно е да успееш при хвърлянето.

Хвърляне за Успех
Хвърляне за успех се извършва при дадено начинание, за да се “изпита” един от показателите
или уменията на персонажа. Понякога хвърля играчът, а понякога Водещият наместо него. Например,
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Независимо от стойността, срещу която се хвърля, резултат от 3 и 4 е винаги успех, докато резултат 17 или 18 е винаги неуспех.
По принцип, играчът хвърля зарове за действията на своя персонаж. Но понякога Водещият може
да хвърли наместо него и да запази резултата в
тайна – виж Когато Водещият Хвърля, по-долу.

умение плюс или минус съответните модификатори.
В примерите с умението Отключване по-горе базовото умение е винаги 9, докато ефективното умение
е съответно 4, 19 и 14.
Ако ефективното умение спадне под 3, хвърляне
за него е невъзможно освен ако не се хвърля за
отбрана (стр. 33)

Кога се хвърля?

Степен на Успех и Провал
Веднъж след като бъде изчислено ефективното
умение чрез добавяне на всички уместни в случая
модификатори, хвърли 3d, за да определиш резултата. Ако сборът от заровете е по-малък или равен
на ефективното умение, персонажът успява, а разликата между ефективното умение и резултата от
заровете е степента на успех.
Пример: Ако ефективното умение е 18 и хвърлянето на заровете е 12, персонажът успява; степенната на успех е 18 – 12 = 6.
Ако хвърлиш по-високо от ефективното умение,
това е провал и разликата между ефективното умение и резултата от заровете е степента на провал.
Пример: Ако ефективното умение е 9 и хвърлянето на заровете е 12, персонажът се проваля; степента на провал е 12 – 9 = 3.
Някои правила използват степента на успех или
провал, за да определят резултата от действията,
така че не пропускай да ги отбележиш при хвърляне.

За да не се забави прекомерно играта с безкрайни хвърляния на зарове, Водещият може да изисква
хвърляне за успех само когато здравето, богатството, приятелите, репутацията или екипировката на
игровите персонажи е застрашена. Това включва
преследвания, битки (дори и когато противникът е
неподвижна мишена), шпионаж, кражба и други
“приключенски” дейности. А също така и когато
персонажите имат възможност да спечелят на своя
страна съюзници, информация, нови способности,
положение в обществото, или богатство.
Водещият не се нуждае да хвърля ако персонажите извършват най-обикновени действия без какъвто и да е риск, като пресичането на улица, каране на автомобил из града, хранене на домашното
куче, намиране на най-близкия магазин или включване на персоналния компютър. Или например делничната работа при най-обикновена и лишена от
приключенски дух професионална дейност.

Кога хвърля Водещият?

Критичен Успех и Провал

Има основно два случая, в които Водещият трябва да хвърли за успех без знанието на играчите и
без да им съобщава резултата: когато персонажите
не биха могли да узнаят дали са успели или не и
когато играчът не би трябвало да знае какво всъщност става.

Критичният успех е изключително добър успех.
Резултат 3 или 4 при хвърляне на заровете е винаги
критичен успех. Резултат 5 е критичен успех ако
ефективното умение е 15 или повече. Резултат 6 е
критичен успех ако ефективното умение е 16 или
повече. Когато получиш критичен успех, Водещият
определя какво следва. Това не винаги е нещо добро! Колкото по-нисък е резултатът, толкова поголям е успехът.
Критичният провал е изключително слаб резултат. Резултат 18 при хвърляне на заровете е винаги
критичен провал. Резултат 17 е критичен провал
ако ефективното умение е 15 или по-малко; иначе е
обикновен неуспех. Всяка степен на провал равна
на 10 точки или повече е критичен провал: 16 при
ефективно умение 6; 15 при ефективно умение 5; и
т.н. Когато получиш критичен провал, Водещият
определя какво следва. Това не винаги е нещо лошо! Колкото по-висок е резултатът, толкова посериозни са последствията.

Модификатори
Правилата често определят модификации за определени хвърляния за успех. Тези бонуси или санкции променят числото, срещу което се хвърля –
т.н. “целево число”, - но не и резултата, който е
хвърлен. Бонусите винаги подобряват шанса за успех, докато санкциите го намаляват.
Например, когато се използва умението Отключване в пълен мрак, Водещият може да наложи санкция -5 към хвърлянето за успех. Ако умението Отключване е със стойност 9, то хвърлянето срещу 9
минус 5 изисква успех 4 или по-малко при пълен
мрак.
В някои случаи могат да приложат модификатори, които позволяват изключителна лекота за успех
в дадена ситуация. Например, в дадено приключение отключването на ключалка може да е с бонус
+10 поради примитивността на изработката й. Ако
умението Отключване бе 9, то с бонуса ще стане
9+10, или 19. Понеже най-високият резултат при
хвърляне на 3d е 18, това гарантира успех. Или
поне наглед – виж Критичен Успех и Провал, подолу.
Модификаторите се натрупват в общ сбор, освен
ако не е обявено обратното. Например ако се опиташ да отключиш тази примитивна ключалка в
мрачна стая, и двата модификатора ще се приложат
и хвърлянето ще е срещу 9 – 5 + 10, или 14.

Повторен Опит
Понякога имаш само един шанс да извършиш дадено действие (обезопасяване на бомба, скок от
скала, отрязване на възпален крайник, задоволяване на кралските прищевки с песен). В други случаи
можеш да опиташ отново и отново докато успееш
(отключване на ключалка, хващане на риба, анализирана на отрова). В трети случаи не знаеш дали си
успял или не докато не е твърде късно за да опиташ
отново (превод на стара карта водеща до съкровище, поръчка в френски ресторант, построяване на
кораб). И накрая, има случаи в които провалът може да доведе до физически щети и това не ти позволява да опитваш до безкрай (изкачване на стена,
сприятеляване с племенен шаман).
Водещият трябва да използва разумни доводи, за
да прецени в кой от тези случаи се намират персонажите, когато опитват дадено действие отново.

Базово vs. Ефективно Умение
Базово умение е съответното ниво на дадено
умение, както е записано на персонажният лист.
Ефективното умение в дадена ситуация е базовото

2

Противопоставяне

Водещият трябва да пази резултата в тайна от
играчите. Те не трябва да знаят, например, дали
приятелски настроеният селянин, от който търсят
съвет, им помага или ги изпраща на сигурна смърт.
Хвърлянето за Реакция не е хвърляне за успех.
Между двете има три важни разлики: при хвърляне
за Реакция няма целево число, по-високият резултат е по-добър, а не по-лош, и модификаторите към
Реакция се налагат на резултата за хвърлянето.
Реакционен бонус е всеки фактор, който прави неигровите персонажи приятелски настроени, а реакционна санкция е всичко, което настройва неигровите персонажи срещу героите.
Някои често срещани реакционни модификатори
са: външността и поведението на персонажите, особено на водача на групата, когато той говори от
името на всички; расови, етнически и национални
предрасъдъци, например враждата между елфи и
джуджета, французи и англичани и т.н.; и дори
разиграването на ролята от страна на играча: правилният подход и добра ролева игра води до бонус
за добро разиграване от +1 или повече, а при погрешно поведение до санкция между -1 и -2. Водещият не трябва да каже на играча кога поведението
му е било погрешно, но трябва да разиграе подобаващо реакцията на неигровите персонажи.
Случайните хвърляния за реакция са добър начин да се добави нередсказуемост в играта – а това
често е забавно за Водещите! И все пак, никога не
замествайте здравият разум и логика с шанса.

Понякога има ситуации, в които два персонажа
трябва да сравнят показатели, умения или други
качества, за да разрешат даден спор. Персонажът с
най-висок показател не винаги надделява... но все
пак има голямо значение. “Противопоставянето” е
бърз начин да се разреши подобен спор без да се
разиграва в детайл. При Противопоставяне, всеки
противник хвърля за успех срещу избран показател
или умение – прилагайки всички необходими модификатори – и след това сравнява с резултата на
противника. Има два различни начина за разиграване на Противопоставяне.

Бързо противопоставяне
Бързо противопоставяне се случва за кратко
време – често в рамките на една секунда или мигновено. Примери за това са два противника, хвърлящи се към изпуснат револвер, или двама стрелци
опитващи се да улучат мишена.
Всеки противник хвърля за успех. Ако един от
противниците успее, а другият се провали, резултатът е ясен. Ако и двамата успеят, победителят е
този с по-голяма степен на успех; ако и двамата се
провалят, победител е този с по-малка степен на
провал. Равенство означава, че никой не е победител (в примерите горе, двамата противници хващат
револвера едновременно, или и двата стрелци улучват целта еднакво добре).

Степен на Победа

Реакционна Таблица

Разликата между резултата от хвърлянето за успех на победителя и победения в някои случаи е
важна – успех с 5 точки срещу провал с 5 точки
означава повече от успех с 2 точки срещу успех с 1
точка! “Степента на Победа” на победителя е разликата между степента на успех на двата противник
или сумата от степента на успех на победителя и
степента на провал на победения, или разликата
между степента на провал между двата противника.

Хвърли 3 зара и нанеси съответните модификатори, след което провери резултата в таблицата:
0-

1 до 3

Стандартно Противопоставяне
Стандартно противопоставяне е продължително
състезание, в което всеки противник може да надделее или изостане в даден момент – например, при
канадска борба. Всеки персонаж хвърля за успех.
Ако един от персонажите успее, а другият се провали, победителят е ясен. Ако и двамата успеят или се
провалят, позициите им са непроменени и те хвърлят отново. В даден момент един от тях ще успее, а
другият не, и в този момент този, който е успял, ще
бъде определен за победител.
Продължителността в игрово време на всяко
хвърляне за успех зависи от самото действие и се
определя от Водещия. В бойна ситуация всеки опит
за нанасяне на удар на противника отнема една
секунда... но в състезание по изследване на библиотека, победата зависи от това кой пръв ще направи
точната справка сред хилядите томове, и всяко
хвърляне за успех може да отнеме дни.

4 до 6

7 до 9

10 до 12

13 до 15

Хвърляне за Реакция
16 до 18

Когато персонажите срещнат неигрови персонаж,
чието отношение към тях е неустановено (виж подолу), Водещият трябва да хвърли 3d по таблицата
за Реакция. Колкото по-висок е резултатът, толкова
по-добра е реакцията. Водещият разиграва неигровият персонаж според полученият резултат.

19+
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Катастрофално. Неигровият персонаж
мрази героите и ще действа против тях
на всяка цена, без да се спира от нищо:
нападение, предателство, публични подигравки и отхвърляне на молбите им за
помощ
Много лошо. Неигровият персонаж не
харесва героите и ще действа против
тях, стига това да не води до особен
риск: атакуване в гръб, огромно надценяване на продавани стоки и прочие.
Лошо. Неигровият персонаж не се интересува от играчите и би действал срещу
тях (виж по-горе), стига това да му носи
полза.
Слабо. Неигроеият персонаж не е впечатлен от героите. Той може да ги заплаши, да поиска голям подкуп преди да
им помогне или нещо подобно.
Неутрално. Неигровият персонаж не обръща внимание на героите. Той е напълно незаинтересуван от тях. Разговори и
търговски сделки ще протекат успешно,
стига да следват протокола.
Добро. Неигровият персонаж харесва
героите и би им помогнал в рамките на
обикновените,
делнични
отношения.
Всички умерени молби ще бъдат изпълнени.
Много добро. Неигровият персонаж има
високо мнение за героите и ще бъде услужлив и приятелски настроен, предлагайки помощ и добри условия за търговия в повечето случаи.
Изключително. Неигровият персонаж е
сериозно впечатлен от героите и е готов

тивника. Хвърлянето за щети използва формулата
“зарове+точки” (виж стр. 1)
Много фактори въздействат върху крайната рана,
нанесена от атаката. Броните намаляват щетите
нанесени на този, който ги използва. Определени
атаки нанасят допълнителни щети, ако успеят да
пробият бронята. Всички тези неща са обяснени в
бойните правила – виж стр. 34.

да им помогне във всеки случай, дори с
това да рискува благосъстоянието си,
репутацията и дори живота!

Хвърляне за Щети
Хвърлянето за щети се извършва по време на
битка, за определяне на вредите нанесени на про-

Персонажите
По време на ролева игра, всеки играч поема ролята на определена личност – “персонаж”, който той
пресъздава. GURPS позволява да определиш точно
в какъв герой би искал да се превърнеш. Астероиден миньор? Магьосник? Професионален пътешественик във времето? Можеш да извлечеш вдъхновение от литературен герой или героиня, или да създадеш своето ново “аз” от самото начало. Веднъж
щом решението е взето, време е да вдъхнем живот
на този персонаж!
Водещият, който “води” играта, определя количеството персонажни точки (CP), с които можеш да
“закупиш” показатели, качества и умения за своя
персонаж. Например, колкото по-силен би искал да
е той, толкова повече точки ще трябва да изхабиш.
Може също да закупиш и полезни социални качества като богатства, или разнообразни умения и индивидуални черти, наречени Качества (виж стр. 8).
Ако искаш да закупиш повече способности, отколкото можеш да си позволиш с предоставеният
сбор точки, можеш да получиш допълнителни чрез
избор на недостатъци – по-слаба сила, понеприятна външност, бедност, ниско социално положение или негативно влияещи на персонажа Качества, като например Слабо Зрение или Страх от
Височини (виж стр. 11).
Двете най-важни неща, които трябва да знаеш за
своя персонаж, е кой е той и каква е неговата роля
в предстоящите приключения. Проучи какъв тип
приключение Водещият планира и какви персонажи
възнамерява да допусне в него. След това започни
да добавяш детайли. Има няколко различни подхода
към това.
Можеш да избереш уменията на твоя персонаж,
да ги закупиш с персонажни точки и след това да
изградиш представата за персонажа така, че да им
отговаря. Един добър персонаж е много повече от
сбор от точки и показатели, но “закупуването” им
често може да е добро вдъхновение.
Или можеш да изградиш първо представата си за
персонажа – основните неща, които го отличават от
останалите, като неговото минало, външност, поведение, способности и натрупан опит. След това помисли как да пресъздадеш тези качества чрез показатели, умения и качества, използвайки предоставените от Водещия точки.

стойност – а това означава, че дава точки наместо
да отнема. Например, ако започнеш с 125 точки и
закупиш 75 точки предимства и 15 точки недостатъци, ще имат 125 – 75 + 15=65 оставащи точки.

Персонажни Точки
Водещият решава колко персонажни точки да
предостави за изграждане на игровите персонажи.
Това зависи от това колко способни и умели би искал той да са те. Ето няколко примерни нива:
25
25-50
50-75

75-100
100-200

200-300

300-500

Слаб. Игровите персонажи са малки деца, безмозъчни роби, зомбита и т.н.
Обикновени хора, например шофьори на
таксита и счетоводители.
Професионалисти. Атлети, полицаи, богаташи... всеки който има някакви таланти и предимства над “обикновените”
хора
Изключителни. Спортни звезди, опитни
ченгета и прочие.
Героични. Персонажи достигнали върховите граници на физическото, умствено
и социално развитие; например ветерани
от Флота, световно признати учени и
известни милионери.
Невероятни. Персонажи, поемащи главните роли в кунг-фу филми, приказни
романи и т.н.
Легендарни. Протагонисти от епични
поеми и легендарни истории.

Избраният сбор персонажни точки на места се
нарича още Ниво на Мощ в провежданата игра.

Ограничение на Недостатъците
Недостатъците са всички отрицателни черти,
включващи ниски показатели, понижено социално
положение и определени качества, наречени Недостатъци (стр. 11). На теория, можеш да избереш толкова недостатъци, колкото ти е необходимо да получиш достатъчно точки за качествата на своя персонаж. Но на практика, повечето Водещи биха ограничили количеството Недостатъци, които един персонаж може да има. Добро правило е да не се позволява по-голям сбор точки от Недостатъци от 50%
началният сбор Персонажни Точки – например, не
повече от -75 точки при Ниво на Мощ от 150 точки.

Персонажни Точки

Основни Показатели

Персонажните точки са “валутата”, с която се закупува персонажа. Всичко, което подобрява способностите му, струва персонажни точки: трябва да
заплатиш толкова точки, колкото е описаната цена
на умението преди да го добавиш на персонажния
лист и използваш по време на игра. Всичко, което
вреди и ограничава персонажа, има отрицателна

Четири стойности, наречени “основни показатели”, определят способностите на персонажа: Сила
(ST), Ловкост (DX), Интелект (IQ) и Здраве (HT).
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Интелект (IQ)

Стойност 10 за всеки основен показател е безплатна и представлява средната човешка способност.
По-високите стойности струват точки: 10 персонажни точки за повишаване на ST и HT с една точка, 20
персонажни точки за повишаване на DX и IQ с една
точка. Подобно, по-ниските стойности имат отрицателна цена и дават допълнителни точки: -10 персонажни точки за понижаване на ST и HT, -20 персонажни точки за DX и IQ.
Повечето човешки персонажи имат стойности за
основни показатели в рамките на 1-20, като повечето хора имат стойности между 8 и 12 точки.
Стойности над 2 са възможни, но запазени на легендарни и божествени създания – нужно е да получиш разрешение от Водещия преди да закупиш
такава стойност. В другия край на скалата, стойност
1 е минималната стойност за човек.
Основните Показатели определят способностите
на персонажа по време на игра – неговите силни и
слаби страни. Така че избирайте внимателно:
6-

7

8-9

10

11-12

13-14

15+

±20 точки/ниво

Интелигентността обобщава умствените способности, включващи изобретателност, интуиция, памет, възприятие, разум, психика и воля. Тя определя способността да се използват “умствени” умения
– различни науки, социално общуване, магия и т.н.
Всеки магьосник, учен или изобретател се нуждае
от висока IQ. Второстепенните показатели, свързани с Интелекта, са Воля (виж по-долу) и Възприятие
(стр. 6).

Здраве (HT)
±10 точки/ниво

Здравето представлява енергичността и
жизнеността на персонажа.
Тя
определя
неговата издръжливост
и устойчивост (на отрови, болести, радиация и др.). Почти всеки се нуждае от висок
HT – но Здравето е
жизненоважно
при
примитивните
воини.
Здравето
определя
също така Базовата
Скорост (виж стр. 6) и Базовия Ход (стр. 6).

Инвалид. Показателят сериозно ограничава живота на персонажа. Той е смятан
за “неспособен” в съответната сфера.
Слаб. Показателят води до ограничение,
което е видимо за всички, които срещнат
персонажа. Това е най-ниската стойност,
която той може да има и все още да минава за “способен”
Понижен. Тези стойности ограничават
персонажа, но в рамките на обикновеното. Водещият може да забрани стойности
за показатели под 8 за действащи приключенци.
Средна. Повечето хора се справят сравнително добре с показатели със средна
стойност!
Повишен. Тези стойности надвишават
средните, но са в рамките на обикновените човешки способности.
Изключителни. Показателите са мигновено разпознати от останалите – издути
мускули, грациозна походка, духовит
разговор или великолепно здраве.
Изумяващи. Показателят привлича постояно вниманието на останалите и по
принцип предопределя професионалното
развитие на персонажа.

Базова Товароносимост (BL)
Базовата Товароносимост е максималната тежест, която
персонажът може да вдигне с една ръка за една секунда
време. Тя е равна на (ST x ST)/10 килограма. Ако BL е 5
килограма или повече, закръгли числото към най-близката
цяла стойност; например 8.1 килограма става 8 килограма.
Обикновен човек с ST 10 има BL 10 килограма.

Основна и Слаба Ръка
Избери дали персонажът е десняк или левак. Каквото и
да прави с по-слабата си ръка, персонажът получава санкция -2 към хвърлянето. Това не се отнася за неща, които
могат да се извършват нормално със слабата ръка, като
използване на щит например.
GURPS не различава десняците от леваците; това качество струва 0 точки. Въпреки това обаче, качесвото
Боравене с Две ръце струва персонажни точки – виж стр.
9.

Сила (ST)
±10 точки/ниво

Силата предопределя физическата мощ и телесен обем. Тя е изключително важна, ако персонажът
е воин в примитивен свят, понеже висока ST позволява да се нанасят повече щети в близък бой. Всеки
приключенец би намерил ST за полезна при хвърляне, носене на товар и прочие.
Силата е по-малко ограничена от останалите показатели: понякога стойности над 20 се срещат често при огромни животни, приказни чудовища и роботи.

Производни Показатели
Производните показатели зависят изцяло от основните показатели. Техните стойности могат да се
повишават или понижават чрез промяна на стойностите на четирите описани по-горе показателя.
Жизнени Точки (HP) представляват способността на тялото да издържа на нанесени щети,
както и неговата маса. Персонажът има HP равни на
неговата ST. Например ST 10 дава 10 HP.
Волята (Will) определя способността на персонажа да издържа на психологически стрес (промиване на ума, страх, хипнотизъм, разпитване, прелъстяване, мъчение и т.н.) и издръжливостта му на
свръхестествени атаки (магия, псионика и т.н.). Will
е равна на IQ. Will не дава физическа издръжливост
– за целта трябва да се закупи HT.

Ловкост (DX)
±20 точки/ниво

Ловкостта представлява комбинация от подвижност, координация и фин контрол. Тя определя способността да се извършват атлетични, бойни, пилотиращи и др. умения, както и занаяти изискващи
нежен допир. DX съшо така определя Базовата Скорост (виж стр. 6) и Базовия Ход (стр. 6)
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Възприятие (Per) е общата наблюдателност и будност на персонажа. Водещият може да изисква хвърляния за усет
срещу Възприятие, за да определи дали
персонажът забелязва нещо важно. Per се
равнява на IQ.
Енергия (FP) е енергийният запас на
физическото тяло. Персонажът има FP
точки равни на неговата HT. Например,
HT 10 дава 10 FP.
Базовата Скорост е мярка за рефлексите на персонажа и телесната му
бързина. Тя спомага за определяне на
скоростта на бягане, шанса за отбягване
на вражеска атака и реда на действие по
време на битка (висока Скорост позволява да “надиграеш” своите противници). За
изчисляване на Базовата Скорост, събери
HT и DX и разделете сбора на 4. Не закръглявай стойността. Скорост 5.25 е подобра от 5!
Отбягване (Dodge): Пособността за
отбягване на вражеска атака в битка (виж
Отбягване, стр. 33) се равнява на Базовата Скорост + 3, без дробта. Например,
ако Базовата Скорост е 5.25, то Отбягването е 5 + 3 = 8. Персонажът трябва да
хвърли по-малко от Отбягване с 3d, за да
избегне успешна атака.
Базовият
Ход
е
скоростта
на
придвижване на персонажа в метри за
секунда. Тя измерва колко бързо той може да тича (макар, че при желание той
може да повиши скоростта си при спринтиране по права линия, виж стр. 27). Базовият Ход е равен на Базовата Скорост,
без дробта; например Базова Скорост
5.25 води до Базов Ход 5. Обикновените
хора имат Базов Ход 5; ето защо, те могат
да пробягат до 5 метра в секунда, ако не
са пренатоварени.

Щети (Dmg)
Силата на персонажа определя какви щети може да нанесе в ръкопашен бой или с хладно оръжие. Два типа щети се определят от ST:
Забиващите щети (или накратко “thr”) са базовите щети, които се
нанансят с удар с юмрук, ритник, захапване, или чрез атака с забиващо оръжие като копие и рапира.
Замахващи щети (или накратко “sw”) са базовите щети с замахващо оръжие като секира, боздуган или меч – всяко оръжие, служещо
като лост за увеличаване на силата.
Използвай следната таблица за определяне на базовите щети. Те
са дадени в формат “зарове+точки”.
Сила

Забив.

Замах.

1
2

1d-6
1d-6

1d-5
1d-5

3
4

1d-5
1d-5

1d-4
1d-4

5
6

1d-4
1d-4

1d-3
1d-3

7

1d-3

1d-2

8
9

1d-3
1d-2

1d-2
1d-1

10
11

1d-2
1d-1

1d
1d+1

12
13

1d-1
1d

1d+2
2d-1

14
15

1d
1d+1

2d
2d+1

16
17

1d+1
1d+2

2d+2
3d-1

18

1d+2

3d

19
20

2d-1
2d-1

3d+1
3d+2

На листа запиши първо
забиващите щети, последвани от
наклонена черта и замахващите
щети. Например, ако имаш ST 13, трябва да запишеш "Щети 1d/2d-1".

Външен Вид и Поведение
Грозен: Подобно на Ужасяващ, но не в такава
степен – може да е само стряскаща прическа или
криви зъби. Това води до санкция -2 към Реакция и
дава 8 точки.
Непривлекателен: Персонажът е сравнително
грозноват, но нищо което децата биха сочили с
пръст зад гърба му. Води до санкция -1 към Реакция
и дава 4 точки.
Обикновен: Стандартна външност. Повечето хора има именно такава. Струва 0 точки.
Привлекателен: Персонажът няма шанс в конкурс по красота, но определено е привлекателен за
околните. Това води до бонус +1 към Реакция и
струва 4 точки.
Красив: Ето този тип персонаж би имал шанс в
конкурс по красота. Води до бонус +4 към Реакция
за всеки, привлечен от неговия пол, или +2 към
реакция за всички останали. Струва 8 точки.
Изумително красив: Персонажът спокойно може да спечели всеки конкурс по красота. Това му
дава бонус +6 към Реакция за всеки, привлечен от
неговия пол, или +2 към реакция за всички останали. Струва 16 точки.

Тези качества определят вродените “социални”
предпоставки: външен вид, маниери и обноски.
Качествата с положителни цени (напр. подобрена
Външност или Глас) се приемат за Предимства (стр.
8). Други (понижена Външност, Противни Навици)
имат отрицателна стойност и се приемат за Недостатъци (стр. 11). Трети (напр. височина и тежест, десняк или левак) нямат стойност и само индивидуализират персонажа.

Външност
Външността е предимно “специален ефект” – можеш да избереш всяка телесна външност, която
отговаря на персонажа ти.
Външността се измерва с нива. Повечето хора
имат “обикновена” външност, която струва 0 точки.
Красивата външност дава бонус към Реакция; това е
предимство и струва точки. Грозната външност налага санкция към Реакция; това е недостатък и дава
точки.
Ужасяваща: Персонажът има отвратителен вид,
най-лошото, което може да си представите: сериозно кожно заболяване, разноглед и т.н., често няколко неща наведнъж. Води до санкция -4 към Реакция
и дава 16 точки.
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Чар

стига да си намери учител, но фундаменталните
различия в мисленето и технологиите не му позволяват да усвоява IQ-базирани технологични умения.

5 точки/ниво

Персонажът има вроденото умение да впечатлява
и ръководи останалите. Всеки може да притежава
очарование чрез красива външност, маниери или
интелект – но истинският чар е независим от тези
неща. Всяко ниво дава +1 към всички хвърляния за
Реакция срещу разумни създания, с които персонажът контактува (разговаря, обучава); +1 към хвърляния за Въздействие (виж Въздействие, стр. 28) и
+1 към уменията и Ръководене и Ораторство. Водещият може да реши, че Чарът не въздейства на създания от твърде различни извънземни раси или с
различна представа за чар.

Висока Технологична Ера
5 точки/ниво над стандартната TL

Личното технологично ниво на персонажа е над
това на игровия свят. Той може да започне игра с
екипировка с ниво до това на личната му TL. Това е
особено полезно ако има достъп до високотехнологична екипировка, но дори уменията на модерен
доктор или учен са изключително полезни в един
нискотехнологичен игрови свят, дори и при липса
на подходяща екипировка.

Противен Навик

Владеене на Езици
В GURPS се приема, че повечето персонажи могат да четат и пишат на техния майчин език. Това
умение не струва точки, но трябва да се отбележи
майчиния език на персонажният лист, напр. “Български(Майчин) [0]”

-5, -10 или -15 точки

Персонажът винаги се държи по начин, който отблъсква останалите. Противен Навик има стойност
-5 точки за всяка санкция -1 към Реакция от неигрови персонажи, които забелязват навика. Самият
навик зависи от стойността на това качество и може
да бъде обсъден с Водещия. Примери за леки навици със стойност -5 точки са: неприятна миризма,
постоянно чесане, изнервящо тананикане и др. Пускането на неуместни шеги и плюенето на пода може
да води до санкция -2 към Реакция и струва -10
точки. Оставяме навиците със стойност -15 точки
(санкция -3 към Реакция) на играчите с найизвратено въображение.

Нива на Владеене
Цената в персонажни точки за изучаването на
допълнителен език зависи от “нивото на владеене”:
оценка на това колко добре персонажът владее съответният език. Съществуват четири Нива на Владеене:
Нулево: Персонажът не знае езика, с изключение може би на няколко популярни думи. Цената на
това ниво е 0 точки.
Елементарно: Персонажът може да води елементарен разговор и получава санкция -3 към хвърляния за умения, зависещи от владеенето на езика.
Цената на това ниво е 1 точка за говоримо и 1 точка
за писмено владеене
Добро: Персонажът може да води сложен разговор, но произхода му личи в произношението и стила на писане. Той получава санкция -1 към хвърляния за умения, зависещи от владеенето на езика.
Цената на това ниво е 2 точки за говоримо и 2 точки
за писмено владеене
Пълно: Персонажът може да използва съответният език на ниво, сравнимо с образован представител на съответната нация. Персонажът притежава
собственият си майчин език на това ниво, без да
заплаща цена. Цената за допълнителни езици е 3
точки за говоримо и 3 точки за писмено владеене.

Глас
10 точки

Персонажът има по рождение ясен, плътен и
привлекателен глас. Това му носи бонус +2 към
всички умения, зависещи от говор или пеене (при
одобрението на Водещия, разбира се). Той също
така получава +2 към всички хвърляния за Реакция
спрямо неигрови персонажи, които могат да чуят и
оценят гласа му.

Социална Принадлежност
Често да се родиш във високотехнологични времена или да си грамотен може да бъде предимство,
а липсата им – сериозен недостатък.

Технологична Ера (TL)
Технологичната ера (или “технологично ниво”) е
число, което оценява развитието на технологиите и
науката в дадено общество. Колкото по-напреднало
е обществото, толкова по-висока е TL. Водещият
определя технологичното ниво на своя игрови свят.
Персонажите също имат Технологично Ниво,
равно на това на обществото, от което произлизат.
Освен ако не принадлежат на някое примитивно
племе или високоразвита цивилизация, те имат същото ниво като игровият свят. Например, в свят, в
който технологията е достигнала TL8, една развита
нация може да е TL9, докато друга все още да се
бори с проблемите на TL7.

Ниска Технологична Ера
-5 точки/ниво под стандартната TL

Личното технологично ниво на персонажа е под
това на игровия свят. Той започва игра без знания
(или базови умения) свързани с екипировка над
неговото технологично ниво. Той може да изучава
базирани на DX технологични умения (свързани с
управления на превозни средства, оръжия и т.н.),
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Грамотност

тически жител на игровия свят. Всички работи са
достъпни за него (той може да бъде доктор или
филмова звезда в затруднено положение), но не
изкарва достатъчно. -10 точки.
Средно
Положение:
Персонажът
изкарва
средните доходи за игровия свят, както бе обяснено
по-горе. 0 точки.
Заможен: Персонажът има добра работа и се
радва на добри доходи. Той започва игра с двойно
повече средства. 10 точки.
Богат: Началните средства на персонажа са пет
пъти над средните за игровия свят; персонажът
живее наистина добре. 20 точки
Много Богат: Началните средства на персонажа
са 20 пъти над средните за игровия свят. 30 точки.
Фрашкан с пари: Началните средства на персонажа са 100 пъти над средните за игровия свят. Той
може да закупи почти всичко което пожелае, независимо от цената. 50 точки.

Грамотността на персонажа – умението му да чете и пише на познат език – зависи от Нивото на
Владеене на съответния език:
Неграмотен: Писмено Владеене на Нулево ниво
означава, че персонажът не може дори да чете писмеността на съответния език.
Частична Неграмотност: Писмено Владеене на
Елементарно Ниво означава, че персонажът може да
чете, но бавно – необходимо е хвърляне срещу IQ,
за да може да разбере смисъла на текста.
Грамотност: Писмено Владеене на Добро и Пълно Ниво позволява на персонажа да чете и пише с
пълна скорост, подобно на всички останали.
Персонажът получава Пълно Ниво на Владеене
за майчиния си език безплатно, без да плаща точки.
Ако обаче той е неграмотен дори на собствения си
майчин език, това е недостатък: персонажът получава -1 точка за Добро Ниво, -2 точки за Елементарно Ниво и -3 точки за Нулево Ниво.

Репутация
Възможно е известността на персонажа да достигне такива размери, че тя да бъде както предимство, така и недостатък. Репутацията въздейства
върху хвърлянията за Реакция за неигрови персонажи (виж стр. 2).
Подробностите, описващи репутацията на персонажа, са оставени на играча; може да бъде известен
със своята храброст, ярост, фактът, че яде сурови
змии, или каквото друго пожелаеш. Важно е обаче
да опишеш детайлно причините за репутацията.
След това определи модификатора към Реакция,
който се прилага ако неигровите персонажи го разпознаят. Той определя базовата цена на това качество. За всеки +1 бонус към Реакция (до +4), цената
е 5 точки. За всяка -1 санкция (до -4), цената е -5
точки.

Богатство и Влияние
Следва да се определи положението на персонажа в обществото: с какво богатство разполага, какви привилегии ползва и как реагират останалите на
това?

Богатство
Богатството винаги е относителен фактор.
Средната класа в Америка живее в по-голям лукс от
един средновековен владетел, независимо че не
притежава същото количество злато в мазето си.
Всичко зависи от игровият свят.
Личното богатство се оценява в “Нива на Богатство”. Средно ниво не струва точки и позволява на
персонажа да поддръжа среден жизнен статус за
игровия свят. Останалите правила се прилагат ако
персонажът е много богат или беден, или има източник на доходи, който му позволява да не работи.

Влияние
Признатото място на персонажа в обществото се
отличава от неговата лична слава и богатство.

Социално Положение

Богатство

5 точки/ниво

Променлива

Положението е мястото, което персонажът заема
в обществото. В повечето игрови светове, Положението е в граници от -2 (крепостен селянин или
просяк) до 8 (могъщ император или божествен
представител), като средното ниво на Положение е
0 (свободен, обикновен гражданин). Не е необходимо да закупуваш изрично Положението на персонажа си, то е поначало равно на 0 с цена 0 точки.
Повишаването или понижаването на Положението
струва съответно 5 точки. Например Положение 5
струва 25 точки, докато Положение -2 струва -10
точки. Положение над 0 означава че персонажът е
член на управляващата класа в своето общество. В
резултат всички на по-ниско положение в съответното общество са склонни на отстъпки и услуги,
получавайки бонус към Реакция спрямо персонажа.
Статус под 0 означава че персонажът е или крепостен селянин или роб, или твърде беден.

Богатството е предимство: то означава, че персонажът започва с два или повече пъти над средното. Беднотията е недостатък: тя означава, че персонажът започва само с малка част от доходите, на
които се радват средностатистическите представители на игровия свят.
Мизерия: Персонажът няма работа, нито друг
източник на доходи, никакви пари и никаква собственост освен дрехите на гърба си. Той или е неспособен да работи, или не може да си намери работа.
-25 точки.
Беднотия: Началните средства на персонажа са
само 1/5 от тези на средностатистически жител на
игровия свят. Някои професии не са достъпни за
него и повечето, които са, не се заплащат добре. 15 точки.
Затруднено положение: Началните средства
на персонажа са само 1/2 от тези на средностатис-

Предимства
могат да бъдат закупени на нива, с цена за всяко
ниво (напр. Изострено Сетиво струва 2 точки/ниво,
така че ако искаш Изострено Сетиво 6, трябва да
платиш 12 точки). Предимствата с “променлива”

“Предимството” е полезно качество на персонажа, което му дава физическо, умствено или социално предимство спрямо останалите, които не го притежават. Всяко предимство има цена в персонажни
точки. За някои предимства то е постоянно; други
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цена са по-сложни; прочети описанието на предимството.
Водещият има последната дума дали дадено предимство отговаря на описанието на персонажа.

предприемеш ненужен риск (според Водещия), персонажът получава бонус +1 към хвърлянията за
успех. Нещо повече, можеш да хвърлиш наново
всеки резултат, водещ до критичен провал, докато
поемаш съответния риск.

Списък с Предимства

Гъвкавост

Адаптиране към мрак

5 или 15 точки

Персонажът не се поддава лесно на заплахи и
опасности. Добави броя нива за предимството Безстрашен към Will при хвърляне срещу Страх или при
опит за противопоставяне на умението Заплашване
(стр. 28) или свръхестествени сили, които водят до
страх. Персонажът също така трябва да извади броя
нива за предимството под формата на санкция към
хвърляния за умението Заплашване, насочено срещу него.

Тялото на персонажа е необикновено гъвкаво.
Това предимство има две степени:
Гъвкавост: Персонажът получава бонус +3 към
хвърляния за умението Катерене или при хвърляния
за Измъкване за освобождаване от въжета, белезници и др. подобни средства за задържане. Персонажът може да игнорира до 3 точки санкция при
действия в тесни, затворени пространства (например, при обезопасяване на бомба в асансьорна шахта). 5 точки.
Гумено тяло: Предимство, подобно на Гъвкавост,
но в по-голяма степен. Персонажът не може да разтяга или свива тялото си, но всеки крайник може да
се извива във всяка посока. Персонажът получава
бонус +5 към хвърляния за уменията Катерене,
хвърляния за Измъкване и при други опити за освобождаване. Персонажът може да игнорира до 3 точки санкция при действия в тесни, затворени пространства. 15 точки.

Бойни Рефлекси

Издръжливост

1 точка/ниво

Зрението на персонажа се адаптира при слабо
осветление или мрак. За всяко ниво на тази способност (максимум до девет нива) персонажът може да
игнорира -1 точка от санкция по време на битка или
хвърляне за използване на зрението в мрак, стига
наоколо да има и най-малкото количество светлина.

Безстрашен
2 точки/ниво

Променлива

15 точки

Персонажът има вродена устойчивост (или дори
имунитет) към болести и отрови. Това му дава бонус
към HT за да се предпази от изваждане от строя или
получаване на щети от тях:
Устойчивост на Болести: персонажът може да закупи бонус +3 за 3 точки или бонус +8 за 5 точки.
Устойчивост на Отрови: персонажът може да закупи бонус +3 срешу 5 точки.

Персонажът притежава необичайни рефлекси и
рядко бива изненадан за повече от миг в битка. Той
получава +1 към всички активни отбрани (виж Отбраняване, стр. 33) и +2 към хвърляне срещу Страх
(виж Хвърляне срещу Страх, стр. 28). Той също не
“замръзва” в изненадваща ситуация и получава +6
към всички IQ хвърляния, за да се възстанови от
изненада или умствено “зашеметяване”.

Изострено Сетиво

Боравене с две ръце

Променлива

5 точки

Едно от сетивата на персонажа е изострено и му
дава +1 към хвърляне за съответното Сетиво (виж
стр. 28), независимо дали хвърля играчът или Водещият. За всяко сетиво трябва да бъде закупено
отделно предимство. Възможните типове са:
• Изострен Слух
• Изострен Нюх и Вкус
• Изострен Допир
• Изострено Зрение

Персонажът може да се използва и да се бие
еднакво добре и с двете си ръце и не страда от санкцията -4 към DX при използване на слабата си ръка (виж стр. 5). Ако нещо лошо се случи с една от
двете ръце на персонажа, приеми, че то се отнася
за лявата му ръка.

Висок праг на болка
10 точки

Персонажът
е
податлив
на
раняване подобно на всички останали,
но не чувства пълният ефект на
болката. Той никога не страда от
санкция поради шок когато бъде
ранен. В допълнение, той получава
бонус +3 към всички хвърляния срещу HT
за противопоставяне на зашеметяване и
съборване, а също така и когато
персонажът е подложен на физическо
мъчение. Водещият може да изисква
от играча да хвърля срещу Will+3 за
да се противопостави на болка и в
други ситуации.

Късмет
Променлива

Персонажът е роден късметлия!
Има три, прогресивно “кинематографични” степени
на това предимство:
Късметлия: Веднъж на всеки час проведена игра,
можеш да хвърлиш наново едно
незадоволително хвърляне
до два пъти и да избереш
най-добрият
резултат
от
трите! Трябва да обявиш
използването
на
Късмета
веднага
след
хвърлянето
на
незадоволителния резултат. 15 точки.
Невероятен Късмет: Като Късметлия, но може да
се използва на всеки 30 минути проведена игра. 30
точки.
Абсурден Късмет: Като Късметлия, но
може да се използва на всеки 10 минути
проведена игра. 60 точки.

Воин на съдбата
15 точки

Късметът
се
усмихва
на
твоя
персонаж всеки път, когато поеме
особен
риск!
Всеки
път,
когато
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трира за 10 секунди и хвърли срещу IQ. Ако реши
да избърза с концентрацията, той получава санкция
от -1 към хвърлянето за всяка спестена секунда.
Независимо от стойността на IQ, резултат 14 или
повече е винаги неуспешен. При успех, персонажът
се появява на избраното от него назначение. При
провал, персонажът остава на предишното си място.
При критичен провал, персонажът се прехвърля на
грешно място, което може да е всяко време или
свят, който Водещият избере!
Персонажът се поява на избраното назначение
на същото място, на което се е намирал в предишният свят или време – или най-близко доколкото е
възможно. Ако няма безопасно положение на разстояние от 100 метра, пътешествието е смъртоносен
провал и ти ще разбереш за това по възможно найнеприятният начин.
Тази способност винаги отнема поне 1 точка
Енергия (виж стр. 37), независимо дали използването й е успешно или не. Особено “далечни” времена
и светове могат да струват повече, дори до 10 FP, по
решение на Водещия.

Късметът се отнася единствено за хвърляния на
персонажа за успех, реакция и щети, или когато
персонажът бъде нападнат, като в последния случай
можеш да хвърлиш наново хвърляне на нападателя
до два пъти и да избереш най-слабия резултат. но
последиците от него могат да въздействат на цялата
група.

Лингвистичен Талант
10 точки

Персонажът има специален подход към изучаването на езици, което му позволява да използва всеки език, изучен до Ниво на Владеене над Нулево, на
едно Ниво на Владеене повече.

Меко падане
10 точки

Персонажът владее техники за намаляване на
щетите при падане. Той изважда пет метра от падането автоматично (приеми това за успешно хвърляне за Акробатика – не е нужно да хвърляш отново и
за това умение). В допълнение, при успешно хвърляне срещу DX щетите от падането се намаляват
наполовина (виж стр. 39). За да се възползва от
това предимство, крайниците на персонажа трябва
да са свободни, а тялото му да може да се извърта
във въздуха докато пада.

Разбиране с Животни
5 точки

Персонажът е необичайно талантлив в усещането
на чувствата на животните. Когато се изправи срещу дадено животно, Водещият хвърля срещу IQ на
персонажа и при успех разрива емоционалното състояние на звяра – дали е приятелски настроено,
уплашено, озлобено, гладно и т.н. – както и дали е
под свръхестествен контрол. Персонажът може да
използва умението за Въздействие (виж стр. 28)
върху животното по същия начин, по който би го
използвал върху разумни създания, което обикновено води до положителна реакция от животните.

Перфектен Баланс
15 точки

Персонажът винаги запазва баланс, независимо
колко малка е повърхността, по която се движи
(въже, въжена стълба, ствол на дърво и т.н.) при
обикновени условия, без да е необходимо хвърляне
на зарове. Ако повърхността е мокра, хлъзгава или
нестабилна, той получава бонус -6 към хвърляния
за да запази баланс. В битка, той получава бонус
+4 към DX и DX-базирани умения за да запази баланс и да се предпази от събаряне. Накрая, персонажът получава и +1 бонус към уменията Акробатика и Катерене.

Съпричастност
15 точки

Персонажът има усещане за хората около него.
Когато срещне някой за първи път – или срещне
стар познат след дълго време – той може да поиска
от Водещия да хвърли тайно срещу IQ. При успех,
той трябва да разкрие какво чувства персонажа.
При провал, той има правото да излъже!
Талантът е особено полезен за разпознаване на
самозванци, обладаване и прочие, както и при определяне на истинската преданост на неигровите
персонажи.

Подобрена Отбрана
Променлива

Персонажът е необикновено умел в отбягването
на атаки! Това може да се дължи на внимателно
наблюдение на противника, фокусиране на ки енергия или друга причина. Това Предимство има три
варианта:
Подобрено Блокиране: Персонажът получава +1
към Блокиране на удари с умението Щит. 5 точки.
Подобрено Отбягване: Персонажът получава +1
към Отбягване на противникови удари. 15 точки.
Подобрено Париране: Персонажът получава +1
към Париране. Той може да вземе това предимство
за голи ръце (5 точки), дадено бойно умение (5
точки) или за всички парирания (10 точки). 5 или
10 точки.

Талант
Променлива

Персонажът има вродена склонност в данена насока, което се отразява благосклонно на група
свързани помежду си умения. Талантите идват под
формата на нива, всяко от което дава бонус от +1
към всички включени в таланта умения, дори ако не
са изучени и se практикуваt при нулево равнище.
Това е евтин начин да се подобрят възможностите
на персонажа в малка група умения.
Не можеш да закупиш повече от четири нива от
даден Талант. Но когато няколко различни Таланта
включват едно и също умение, то всички бонуси
могат да надвишат +4.
Цената на Таланта зависи от броя на уменията,
включени в него. Ето няколко примера:
Майстор: включва Арсенал, Поправка на Електроника, Инженер, Механик, и други. 10 точки/ниво.
Човек на природата: включва Камуфлаж, натуралист, Ориентиране, Оцеляване и Следене. 10 точки/ниво.

Пътешественик във времето
100 точки

Персонажът може да пътува през времето или до
паралелни светове (познати като “времеви нишки”),
само като пожелае това. Избери дали персонажът
ще е пътешественик във времето или през паралелни вселени когато избираш това предимство. За да
може да върши и двете едновременно, той трябва да
закупи Пътешественик (Време) и Пътешественик
(Паралелни Светове) отделно, общо на двойна цена.
За да осъществи “скока”, персонажът трябва да
си представи целта на пътешествието, да се концен-
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то си след стандартният период от време – виж Възстановяване от Безсъзнание (стр. 37).

Хладнокръвен Хитрец: включва всички умения за
Въздействие, както и Актьорство, Общуване, Лидерство и Ораторство. 15 точки/ниво.
Има толкова много възможности за Таланти! Водещите трябва да се чувстват свободни да създават
свои, ако не е необходимо.

Усет за Опасност
15 точки

Не можеш да разчиташ само на него, но понякога
персонажът усеща онова специфично сърбенe e
задната част на врата, което му подсказва че нещо
не е наред... Водещият хвърля веднъж срещу Възприятие, тайно, във всяка ситуация, която е засада,
изненадваща заплаха или подобна опасност. При
успех той трябва да те предупреди, така че да можеш да действаш. При резултат 3 или 4 от хвърлянето той може да сподели малко информация относно естеството на заплахата.

Труден за убиване
2 точки/ниво

Персонажът е изключително труден за убиване.
Всяко ниво на това предимство дава +1 към хвърлянето срещу HT за оцеляване под –1хHP жизнени
точки, както и при всяко хвърляне срещу HT когато
провал води до мигновена смърт (сърдечен удар,
отрова и т.н.) Ако този бонус спаси персонажа от
сигурна смърт, той наместо това припада, наглед
мъртъв (или осакатен), но ще възстанови съзнание-

Недостатъци
татъка и да го разиграеш е пример за добра ролева
игра.

Недостатъците са дефекти и ограничения, които
намаляват способностите на персонажа под равнището на неговите показатели, предимства и умения.
В допълнение към описаните в тази секция качества, за недостатъци се броят и всички описани погоре ограничения, които дават персонажни точки:
ниско Социално Положение, Бедност и т.н.
Сигурно се чудиш, “Защо трябва да избирам недостатъци за своя персонаж?” Всеки Недостастък
има отрицателна стойност в персонажни точки. Така
че Недостатъците не отнемат, а дават допълнителни
точки, с които можеш да подобриш персонажа си в
други области. Освен това един или два недостатъка
определено ще направят персонажа по интересен и
реалистичен, а това спомага за удоволствието от ролевата игра!

Списък с Недостатъци
Алчност*
-15 точки

Персонажът изпитва неутолима страст към парите. Хвърли за самоконтрол всеки път, когато на персонажа са предложени пари – заслужено заплащане
за извършена работа, дял от съкровище или грабеж
или компрометираща “стръв”. При провал, той би
направил всичко, за да получи парите. Малките
суми не изкушават толкова силно богатите, но ако
персонажът е беден, той получава санкция до -5
към хвърлянето за самоконтрол когато получи изключително предложение.

Ограничение на Недостатъците
Водещият може да ограничи количеството допълнителни точки, които могат да бъдат получени
чрез избор на Недостатъци. Добро правило е да се
ограничат Недостатъците до 50% от началните персонажни точки – например, до -75 точки при персонаж с начален капитал от 150 точки, - макар че
Водещият винаги има последната дума.
Неутрализирани
Недостатъци:
Не
можеш
да
избереш
Недостатък
който
се
неутрализира с избрано Предимство! Например, не
можеш да комбинираш Отслабен Слух с Изострен
Слух.
Недостатъци за Злодеи: Някои Недостатъци –
например, Жажда за Кръв – не са винаги
препоръчителни за героични персонажи, така че
Водещият може да ограничи достъпа до тях. Те поскоро биха се срещали сред най-противните злодеи
в приключенската литература и е добре да се имат в
предвид при създаването на неигрови персонажи.
Някои умствени Недостатъци не въздействат
постоянно на персонажа. Те са отбелязани със
звездичка (*) до името им и позволяват на
персонажа да преодолее порива им. Във
всяка ситуация, която би активизирала
подобен недостатък, можеш да хвърлиш 3d
за самоконтрол срещу целево число 12.
При резултат 12 или по-малко персонажът
успява да се въздържи да прояви
недостатъка си. При хвърляне 13 или повече
персонажът е принуден да изтърпи ефекта
на
недостатъка.
Хвърлянето
не
е
задължително – често да приемеш ефекта на недос-

Жажда за кръв*
-10 точки

Гибелта на враговете е сред най-големите удоволствия за персонажа. В битка, той винаги използва най-смъртоносните удари и дори е готов да насече на парчета загубили съзнание противници, за да
е сигурен в смъртта им. Хвърли за самоконтрол във
всяка
ситуация
в
която
персонажът е молен за пощада, избягва среща с пазач,
залавя пленник и т.н. При
неуспех,
персонажът
е
подтикнат към убийство – дори и
това да доведе до нарушаване на
закона,
излагане
на
риск,
изхабяване на муниции или
нарушаване на заповед. Извън
битка, персонажът никога не
забравя, че врагът е винаги враг.

Заблуден
-5 до -15 точки

Персонажът вярва в нещо, което просто не е
така. Това може да накара останалите да го
помислят за луд. И със сигурност ще са прави! Ако
персонажът страда от Заблуда, трябва да я
разиграваш според неговите представи по всяко
време. Цената на Заблудата зависи от нейното естество.
Лека Заблуда въздейства върху поведението на
персонажа и всички наоколо скоро ще забележат
това (и реагират при санкция -1), но това не му
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Голяма Клетва: Въздържане от използване на остри оръжия; пазене на тишина по всяко време; никога да не спи в сграда; да не притежава повече от
това, което конят му може да носи. -10 точки.
Велика Клетва: Никога да не отказва на вик за
помощ; винаги да се бие със слабата си ръка; да
преследва враг докато не го унищожи; да предизвиква всеки рицар на дуел. -15 точки.

пречи да действа повече или по-малко като останалите. -5 точки.
Сериозна Заблуда въздейства силно върху поведението на персонажа, но това не му пречи да води
нормален живот. Останалите хора реагират при
санкция -2. -10 точки.
Жестока Заблуда влияе до такава степен на поведението на персонажа, че той не е способен дори
да води нормален живот. Останалите персонажи
реагират при санкция -3, но те по-скоро биха се
страхували, отбягвали или съжалявали персонажа
отколкото да го атакуват. -15 точки.

Кутсузлия
-10 точки

Персонажът реагира зле спрямо тези, които изглеждат по-умни, по-красиви или по-образовани от
него! Той би отказал всеки план, предложен от неговият “конкурент” и мрази всеки, който му отнема
вниманието на останалите. Ако неигрови персонаж
е завистлив, Водещият може да наложи санкция от
-2 до -4 към Реакцията спрямо обекта на неговата
завист.

Персонажът има отвратителен късмет. Всичко,
което може да се обърка, се обърква – при това
обикновено в най-неудачният момент. Веднъж на
сесия, Водещият може субективно и умишлено да
нагласи нещо във вреда на персонажа. Персонажът
може да пропусне жизненоважно хвърляне, или
врагът (независимо от обстоятелствата) се появява
в най-неудачният момент. Ако сюжетът на приключението изисква нещо лошо да се случи на някой от
групата, това ще е кутсузлията. Не е препоръчително Водещият да убие на мига притежателят на този
недостатък, но всичко друго е позволено.

Задължение

Лакомия*

Завист
-10 точки

-2 до -20 точки

-5 точки

Персонажът изпитва морално задължение и ангажимент спрямо определена група хора. Той не
може да ги предаде, да ги изостави в беда или да
позволи да умрат от глад или да страдат, стига да
може да им помогне.
Водещият трябва да определи цената в точки на
Задължението според размера на групата, към която
персонажът е обвързан:
Индивид (президентът, брат по оръжие и т.н.): -2
точки.
Малка група (близки приятели, другари приключенци или военен отряд): -5 точки.
Голяма група (нация или религия, всички, които
персонажът познава лично): -10 точки.
Цяла раса (цялото човечество, всички елфи и
т.н.): -15 точки.
Всяко живо същество: -20 точки.

Персонажът има влечение към добрата храна и
напитки. Винаги когато има тази възможност, той би
се презапасил с храна. Той също така никога не би
се отказал доброволно от добро ядене. Хвърли за
самоконтрол всеки път, когато персонажът е изправен пред изкусително ястие или качествено вино, на
които трябва да устои. При провал, той се нахвърля
на храната – независимо от последствията.

Импулсивност*

Любопитен*

Лош Нрав*
-10 точки

Персонажът има проблеми с овладяването на
емоциите си. Хвърли за самоконтрол във всякакви
стресови ситуации. При провал, персонажът изпада
в яростно състояние и може да обиди, атакува или
предприеме други импусивни действия срещу причината за стреса.

-5 до -15 точки

-5 точки

Персонажът ненавижда продължителните дискусии и преговори, той предпочита действието! Ако е
сам, той първо би действал, а после би мислил за
последствията. В група, когато неговите другари
спрят да обсъдят нещо, той би изразил прибързаното си мнение – ако въобще намери време за това - и
след това би действал. Разигравай този недостатък!
Хвърляй за самоконтрол единствено когато найразумното решение би било да се спре и обмисли
правилният подход. При провал, персонажът действа мигновено!

Персонажът е по природа любознателен. Това не
е любопитството, което може да изпита всеки персонаж (“Какво има в тази пещера? Откъде дойде
летящата чиния?”), а сериозен недостатък (“Какво
ще стане ако натисна този голям червен бутон?”).
Хвърли за самоконтрол когато персонажът е изправен пред интересна ситуация или предмет. При провал, той ще го огледа внимателно дори и да осъзнава опасността. Добрите ролеви играчи не биха залагали на това хвърляне твърде често...

Мания*

Клетва

-5 или -10 точки

Целият живот на персонажа се върти около една
единствена, непреодолима идея която мотивира
всички негови действия.
Хвърли за самоконтрол всеки път, когато би било
правилно персонажът да се отклони от целта на
своята мания. Ако се провали, той трябва да продължи да я преследва, независимо от последствията. Цената на недостатъка зависи от времето и усилията, необходими за постигането й. Краткотрайните мании (напр. да убие някого) струват -5 точки,
докато продължителните (напр. да стане президент)
струват -10 точки.

-5 до -15 точки

Персонажът е дал клетва да извърши (или да се
въздържи да извърши) нещо. Независимо каква е
клетвата, той я приема сериозно; ако не бе така,
клетвата въобще не би била Недостатък.
Това качество е удачно за рицари, монаси или
всякакви фанатици. Цената в точки на Клетвата
зависи от неудобствата, които носи на персонажа.
Водещият решава това. Няколко примера са:
Малка Клетва: Пазене на тишина през деня; вегетарианство; полово въздържание (да, за целите
на играта, това е малка клетва). -5 точки.
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Нетърпимост

че лъжа! Ако се провали, той или казва истината,
или се обърква дотам, че лъжата му е очевидна. Той
има постоянна санкция -5 към умението Надприказване, а умението Актьорство е с постоянна санкция
-5 при опити за заблуда.

-5 до -15 точки

Персонажът не харесва и не се доверява лесно
(или въобще) на хора, които се различават от него.
Той може да е предубеден спрямо социалната класа,
етнически произход, националност, религия, пол
или раса. Жертвите на неговата Нетърпимост реагират на неговото поведение със санкция от -1 до -5
(по редешение на Водещия). Цената на недостатъка
зависи от степента на Нетърпимост.
Ако персонажът проявява пълна нетърпимост,
той реагира със санкция -4 към всеки който не принадлежи на неговото положение, етнос, нация, религия или раса (избери едно). Пълната Нетърпимост
от този тип струва -10 точки.
Нетърпимостта към един точно определен социален клас, етнос, нация, религия, пол или раса струва -5 точки за често срещана жертва до -1 точка
(просто индивидуална черта) за рядко срещана
жертва.

Правила на поведение
-5 до -15 точки

Персонажът следва определени принципи на поведение и се гордее с това. Поведение зависи от
самия персонаж, но винаги е смятано от него за
“благородно”. Персонажът е готов на всичко – дори
да рискува живота си – за да не опетни или опозори
името си (каквото и да означава това за него).
Цената в точки на дадено Правило на Поведение
зависи от това, в каква степен затруднява живота
му и колко условни и ирационални са изискванията,
които поставя пред него. Непринудени правила,
които се отнасят единствено до отношения с приближените на персонажа,, струва -5 точки. Официални Правила, които се отнасят единствено при отношения с приближените на персонажа, както и непринудени Правила, следвани по всяко време и
спрямо всички, струват -10 точки. Официални Правила, следвани по всяко време и спрямо всички,
струват -15 точки. Водещият има последната дума
за определяне на цената. Ето няколко примера:
Правила на Поведение (Пират): Винаги отвръщай
на обидата, независимо от опасността; врагът на
твоя приятел е твой враг; никога не атакувай другар освен в честен дуел. Всичко друго няма значение. Тези Правила важат и за разбойници, рокери и
т.н. – 5 точки.
Правила на Поведение (Джентълмен): Никога не
нарушавай даденато обещание. Никога не пренебрегвай лична обида или към твоята нация; обида
може да бъде изличена единствено чрез извинение
или дуел (не е задължително да е до смърт!) Никога
не се възползвай от слабостта на противника; оръжията и обстоятелствата трябва да равни (освен на
бойното поле). Тези Правила се отнасят единствено
между джентълмени. Опозоряването от всеки със
Социално Положение 0 или по-малко води до бичуване, не дуел! – 10 точки.

Отслабен Слух
-10 точки

Персонажът не е глух, но има частична загуба на
слуха. Той получава санкция -4 към хвърляне за
Възприятие чрез слуха си, както и за всяко умение
за което е важно да разбере някой друг (ако персонажът говори, този недостатък не му влияе).

Пацифизъм
-10 или -25 точки

Персонажът се противопоставя на насилието. Този недостатък може да има две степени.
Неохотен Убиец: Персонажът получава санкция
-4 при опит да удари друг човек (не и чудовище,
машина и т.н.) със смъртоносна атака, или -2 ако не
може да види неговото лице. Ако убие някого, хвърли 3d – той е мрачен, необщителен и неспособен да
се контролира за толкова дни. -5 точки
Неспособен да Нарани: Персонажът може да се
бие – и дори да започне битка, – но може да използва смъртоносна сила единствено срещу противник,
който е решен да го убие. -10 точки.

Почтеност*

Развратен*

-5 до -15 точки

-15 точки

Персонажът винаги спазва законите и се стреми
да принуди и останалите да правят така. В области
със слаби закони или беззаконие, този персонаж не
действа необуздано – той по-скоро би приложил
законите на собствения си народ или личната си
представа за справедливост. Персонажът също така
приема останалите за почтени, докато не докажат
обратното с действията си.
Почтеността е недостатък, защото често ограничава възможностите на персонажа! Хвърли за самоконрол когато персонажът е изправен пред “нуждата” да наруши неоснователни закони; при провал,
той трябва да спази закона, независимо от последствията. Ако успее да надделее над почтеността си и
наруши закона, хвърли отново за самоконтрол. При
неуспех, персонажът би изпитал желание да се предаде на властите!

Персонажът изпитва необикновено силно привличане към романтичните авантюри. Хвърли за самоконтрол винаги, когато той осъществи контакт с
привлекателен представител на привличащия го пол
– при санкция -5 ако е Красив и санкция -10 ако е
Много Красив. При провал, персонажът просто
трябва да опита да го съблазни, използвайки всички
трикове на занаята и умения които притежава.

Самоувереност*
-5 точки

Персонажът вярва, че е по-силен, по-интелигентен и по-способен отколкото всъщност е. Той
може да е шумен и надут или просто тих и целенасочен, но този Недостатък трябва да бъде разиграван.
Хвърли за самоконтрол винаги когато Водещият
сметне, че персонажът проявява неоснователна
предпазливост. При провал, персонажът трябва да
действа така, сякаш е сигурен, че може да се справи със ситуацията! Той получава бонус -2 към всички хвърляния за реакция от млади и наивни индивиди (които вярват, че той наистина е толкова до-

Правдив*
-5 точки

Персонажът мрази да изрича лъжи или се справя
твърде зле с това. Хвърли за самоконтрол всеки път
когато той трябва да запази в тайна някаква неудобна истина (лъжа чрез премълчаване). Хвърли
при санкция -5 ако персонажът е принуден да изре-
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докато причината за страха не изчезне, както и
трябва да хвърля за самоконтрол на всеки 10 минути, за да провери дали страха няма да го завладее.
Ако персонажът се провали в опита си за самоконтрол, той може да се превие от страх, да побегне, да
изпадне в паника или да действа по всеки друг начин, който не му позволява да вземе разумно решение или действие.
Дори най-малкото присъствие на обекта на фобия изисква хвърляне за самоконтрол при бонус +4.
Ако това хвърляне е причинено от действия на враг,
хвърлянето се извършва без описания бонус.
Няколко примерни фобии са:
Кръв (Хемофобия): -10 точки.
Мрак (Скотофобия): -15 точки.
Височини (Акрофобия): -10 точки.
Числото 13 (Трискадекафобия): Самоконтрол при
санкция -5 при комбинацията Петък 13-ти! – 5 точки.
Паяци (Арахнофобия): -5 точки.

бър, колкото казва), както и санкция -2 към реакция от страна на по-опитни неигрови персонажи.

Слабо зрение
-10 или -25 точки

Персонажът има слабо зрение, което му дава
санкция -6 към хвърляния за Възприятие с очите си
и -2 към атака в битка. Този недостатък струва -10
точки ако може да бъде преодолян (чрез очила или
контактни лещи) или -25, когато това е невъзможно.

Фобия*
Променлива

Фобията е страх от специфичен предмет, същество или ситуация. Колкото по-често срещана е причината за фобията, толкова по-голяма е цената на
този недостатък. Ако персонажът има фобия, той
може временно да я надделее чрез успешно хвърляне за самоконтрол, но страха си остава. Дори да
надделее фобията си, той получава санкция -2 към
всички хвърляния за DX, IQ и свързани с тях умения

Индивидуализиращи Черти
Умствените Черти са маловажни индивидуализиращи черти, но независимо колко маловажни са те,
трябва да се разиграват. Ако персонажът има чертата “не харесва височини”, а в същото време се катери по дървета или скали без да му мигне окото,
когато това е необходимо, Водещият трябва да накаже играча за лошо разиграване на персонажа.
За да бъде определена за умствена, индивидуализиращата черта трябва да отговаря на два критерия: да изисква определено действие, поведение
или избор от персонажа от време на време; или да
му дава малка санкция (не повече от -1) в редки
случаи за определени действия.
Физическите Черти са физически недостатъци,
които ограничават твърде слабо или рядко. Те не
изискват разиграване, но могат да дават малки санкции (не повече от -1) по време на игра.

Индивидуализиращите черти са маловажни качества на персонажа. Те не са нито предимства нито
недостатъци – по-скоро нещо специално относно
персонажа. Например, важно качество като Алчност
е Недостатък, но ако персонажът просто винаги
настоява да му се заплаща в злато, това е Индивидуализираща Черта.
Можеш да избереш до пет Индивидуализиращи
Черти, всяка от която дава -1 персонажна точка.
Ако измислиш точно пет, ще разполагаш с още 5
персонажни точки за разпределяне. В някои ситуации персонажът може да “откупи” дадена индивидуализираща черта с придобити от опит точки, но това
трябва да е изключение, а не правило. Индивидуализиращите черти може да имат малка цена, но те
играят важна роля за вдъхването на живот в избрания персонаж.

Умения
Водещ Показател

Уменията са определени знания и опит; например карате, физика, автомобилна механика или
произнасянето на смъртоносно заклинание. Всяко
умение се изучава отделно, макар че някои умения
могат да спомогнат за изучаването на други. Както
и в реалния свят, персонажът започва своята кариера с набор от умения и може да научи нови, стига
да отдели нужното време и усилия.
Ниво на Умението е числена стойност, която измерва способността на персонажа да използва това
умение. Колкото по-висока е стойността, толкова
познанието е по-пълно. Например “Къс Меч-17”
означава, че персонажът владее боя с къс меч на
ниво 17. Когато персонажът се опита да използва
свое умение, ти (или Водещият) хвърля 3d срещу
Нивото на Умението, модифицирано в зависимост от
ситуацията.
Ако резултатът от хвърлянето е по-малък или равен на модифицираното Ниво на Умението, това е
успех! Но от друга страна, резултат 17 или 18 е
автоматичен неуспех.
Повече за хвърлянията за успех, модификаторите, успеха и провала ще намериш на стр. 1.

Всяко умение е свързано с един от четирите основни показателя. Нивото на умението се изчислява
пряко от този “водещ показател”: колкото по-висока
е стойността на показателя, толкова по-ефективно е
всяко умение, което е свързано с него! Ако представата за твоя персонаж изисква множество умения
свързани с даден показател, трябва да прецениш
дали не е уместно да започнеш с висока стойност за
показателя, като така ще спестиш точки в бъдеще.
Свързаните със ST умения зависят изцяло от физическата мощ на персонажа и са много редки.
Свързаните с DX умения разчитат на координацията, рефлексите и непоколебимата длан. Свързаните
с IQ умения изискват познание, изобретателност и
логическа мисъл. Свързаните с HT умения се ръководят от здравословното състояние на персонажа.

Нива на Трудност
Някои области на познанието изискват повече
изучаване и практика от други. GURPS Lite използва три “нива на трудност” за да оцени меобходимото
усилие да се научи или подобри дадено умение.
Колкото по-трудно е умението, толкова повече точ-
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Нулево Равнище:
Умения, които не познаваш!

ки трябва да бъдат изхарчени за да се закупи избрано ниво.
Лесните умения (E) са неща ,които всеки може да
извършва сравнително добре след кратък обучаващ
период.
Обикновените умения (A) включват повечето
бойни и професионални умения, както и практически социални умения и такива за оцеляване, използвани в ежедневието.
Сложните умения (H) изискват напрегнато и редовно изучаване и тренировки.

Повечето умения имат “нулево равнище”: ниво,
при което умението се използва без каквото и да е
обучение или тренировка. Умение на нулево равнище е нещо, което всеки един от нас може да направи... макар и зле. Стандартното нулево равнище за
уменията е -4 за Лесни, -5 за Средни и -6 за Сложни
умения.
Някои умения нямат нулево равнище. Така например, умението Карате е толкова сложно, че въобще не може да бъде използвано без каквато и да е
подготовка.

Технологични Умения
Определени умения се различават през всяка
Технологична Ера (виж Технологична Ера, стр. 7) и
се отбелязват с добавката “/TL”. Когато подобно
умение бъде изучено, то се научава на съответно
Технологично
Ниво
(TL).
Винаги
отбелязвай
стойността на TL при записване на умението. Ориентиране/TL2 (поглед към разположението на звездите) няма нищо общо с Ориентиране/TL7 (използване на GPS локатор).
Персонажът може да научи технологични нива на
собственото си TL равнище. Той също може да научи
умения от по-ниски TL равнища, стига да пожелае
това. Но за да научи умения на по-високо TL равнище, персонажът трябва да си намери учител по
време на игра, и то само ако умението не е свързано с показателя IQ. За изучаване на IQ-базирани
умения на по-високо TL равнище, персонажът първо
трябва да повиши личното си TL равнище.

Правилото 20
Ако дадено умение е свързано с основен показател, чиято стойност е по-голяма от 20, приеми, че
стойността на показателя е точно 20 при изчисляване на нулевото равнище. Супергероичните персонажи получават добри нулеви равнища, но не и
страхотни такива.

Кой получава Нулево Равнище?
Само персонажи от общества, в които умението е
познато, могат да хвърлят за умение при нулево
равнище. Например, нулевото равнище за умението
Подводно Гмуркане приема, че персонажът идва от
общество, в което съществуват водолазни костюми и
повечето хора са наясно как се използват – дори и
само от телевизионни предавания. Един средновековен рицар, прехвърлен в 21-ви век, няма да може
да използва водолазен костюм при нулево равнище,
докато не му бъде обяснено как става това.

Закупуване на умения
За да научи или подобри дадено умение, персонажът трябва да изхарчи персонажни точки. Когато
изхарчиш определено количество точки на умение,
неговото ефективно ниво се повишава. Уменията се
изучават лесно в началото – малко обучение и вече
знаеш основното! Но подобренията струват повече.
Крайно Ниво
На Умението
Показател
Показател
Показател
Показател
Показател
Показател
Показател
Още +1

-3
-2
-1
+0
+1
+2
+3

Списък с Умения
Списъкът
с
умения е подреден по азбучен
ред. Всяко умение
предлага следната
информация:
Име: Името на
умението. Технологичните умения
са
отбелязани
като такива; напр.
“Механик/TL”.
Тип: Свързаният с умението показател и Нивото
на
Трудност;
напр. “IQ/А”. Буквата Е означава
Лесно, А означава
Средно и H означава Сложно умение.
Нулево Равнище: Показателят, с който е свързано умението, ако не е изучавано преди. “Няма” означава, че няма нулево равнище – умението не може да се използва, освен ако не бъде изучено.
Описание: Описание какви сфери от живота и
науката покрива даденото умение и как се използва
по време на игра.

Ниво на Трудност
Лесно
Средно
Трудно
–
–
–
–
–
1
–
1
2
1
2
4
2
4
8
4
8
12
8
12
16
+4
+4
+4

Цената на умението в персонажни точки зависи
от две неща: Нивото на Трудност и крайната
стойност, която персонажът се опитва да посигне.
Използвай таблицата по-горе, за да изчислиш цената на умението.
Първата колона показва нивото на умението със
стойност относителна спрямо водещият показател –
DX за DX-базираните умения, IQ за IQ-базираните
умения и т.н. Например, ако персонажът има DX 12,
ниво “Показател-1” би означавало DX-1, или 11;
ниво “Показател” би означавало DX, или 12; и ниво
“Показател+1” би означавало DX+1, или 13.
Следващите три колони показват цената в персонажни точки за да се изучи съответното умение при
трите трудности – Лесна, Средна и Сложна – до
желаното ниво. По трудните умения изискват поголяма инвестиция!

Акробатика (DX/H)
Нулево Равнище: DX-6
Умението да се изпълняват гимнастически номера, търкаляния, поемане на падания и т.н.
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Актьорство (IQ/A)

ползване с две ръце. Умения: Копие (А), Алебарда
(А), Боен Прът (А, +2 бонус при париране).
Мечове: Това са твърди, завършващи с дръжка
остриета с остър връх, сечащ ръб или и двете. Всички мечове са балансирани и можат да се атакува и
парира с тях без да е необходима Подготовка за
удар. Умения: Широк меч (А), Нож (E, -1 санкция
при париране), Къс Меч (А) и Двурък Меч (А).

Нулево Равнище: IQ-5
Способността да се разиграват различни настроения, емоции и гласове, както и да се лъже убедително.

Арсенал/TL (IQ/А)
Нулево Равнище: IQ-5
Умението да се изгражда, променя и поправя
специфичен тип оръжия или броня. Успешно хвърляне позволява да се открие повреда; повторно
хвърляне е необходимо да се поправи. Времето зависи от Водещия.

Географско Познание (IQ/Е)
Нулево Равнище: IQ-4
Умение, покриващо запознатостта на персонажа
с хората, навиците, месностите и политиката в даден регион. Обикновено всеки персонаж притежава
това умение за областта, в която е роден или живее.

Въздействие (Променлива)
Нулево Равнище: Променливо
Има няколко начина да се повлияе на останалите; всеки един от тях е отделно умение. Успешно
хвърляне ще доведе до положителна реакция от
неигрови персонаж. Провал води до лоши последици (освен при Дипломация, където провалът не заплашва директно персонажа). За да се принуди или
манипулира неигрови персонаж е нужно хвърляне
за Бързо Противопоставяне между това умение и
Will на неигровия персонаж.
Методите за въздействие на околните включват:
Дипломация (IQ/H): Прговори и компромиси. Нулево равнище при IQ-6.
Надприказване (IQ/A): Лъжа и измама. Нулево
равнище при IQ-5.
Заплашване (IQ/A): Заплахи и насилие. Нулево
равнище при IQ-5.
Тактичност (IQ/E): Маниери и етикет. Основно
при контакти сред висшето общество. Нулево равнище при IQ-4.
Сексапил (HT/A): Съблазняване и прелъстяване,
обикновено при противоположния пол. Нулево равнище при HT-3.
Уличен Тон (IQ/A): Контакти и (обикновено) недоловима заплаха. Използва се само на “улицата” и
сред престъпници. Нулево равнище при IQ-5.

Декизиране/TL (IQ/А)
Нулево Равнище: IQ-5
Изкуството да се промени външността на персонажа чрез дрехи, грим и протези. Добрата декизировка изисква успешно хвърляне за това умение и
от 30 минути до един час за подготовка.

Диагностика/TL (IQ/H)
Нулево Равнище: IQ-6
Умението да се определят щетите и причината за
тях при болни и ранени, както и какво е довело да
смъртта на човек. Успешно хвърляне може и да не
даде точен отговор, но винаги води до подсказки,
изключва възможности и т.н.

Дресиране (IQ/A)
Нулево Равнище: IQ-5
Умението да се обучават и работи с животни. Когато се работи с дресирани животни, хвърли срещу
това умение за всяка задача, зададена на животното.

Езда (DX/A)
Нулево Равнище: DX-5
Умението да се язди определено ездитно животно. Хвърляне за това умение е необходимо когато
персонажът за първи път обяздва дадено животно и
всеки път когато се случи нещо, което може да изплаши или затрудни животното (напр. скок).

Въоръжен Бой (DX/Променлива)
Нулево Равнище: Специално
Въоръженият бой покрива цяла група от умения
– всеки тип оръжие се брои за отделно, макар и
близко до останалите, умение. Уменията от групата
Въоръжен Бой са базирани на DX, и имат нулево
равнище съответно DX-4 за Лесни, DX-5 за Средни и
DX-6 за Сложни умения.
Фехтоваческо оръжие: Тези оръжия са леки,
обикновено за една ръка и удобни за париране,
като саби, рапири и т.н. Умения: Рапира (А) и Къс
Меч (А).
Млатещи оръжия: Това са гъвкави, небалансирани оръжия, чиято тежест е концентрирана в млатеща глава, свързана с дръжката чрез верига. Понеже
тези оръжия се увиват около целта си, опитите за
блокиране са при санкция -2 и опитите за парирането им са при санкция -4. Умения: Млатило (H;
включва нунджаку и боздуган с верига).
Сечащи оръжия: Това са тежки, небалансирани
оръжия, чиято тежест е концентрирана в ударна
глава или острие. Примери за такива оръжия са
секири и боздугани. Тези оръжия не могат да бъдат
използвани за париране в същия ход, ако с тях е
атакувано. Умения: Секира/Боздуган (А).
Прътове: Дълги (обикновено дървени) оръжия,
често завършващи с пробивен връх. Изискват из-

Екипаж/TL (IQ/Е)
Нулево Равнище: IQ-4
Умението да се служи на борда на голям кораб.
Това включва запознатост с “корабният живот”,
познания за безопасността и действия при аварии.

Експлозиви/TL (IQ/A)
Нулево Равнище: IQ-5
Умението да се работи с експлозиви и запалителни вещества, включително умението да се залагат, неутрализират и премахват бомби и други експлозиви.

Измъкване (DX/H)
Нулево Равнище: DX-6
Умението на персонажа да се измъква от въжета,
белезници и други възпиращи и задържащи средства. Първото хвърляне отнема една минута; всеки
следващ опит отнема 10 минути.
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Изнамиране (IQ/E)

Катерене (DX/A)

Нулево Равнище: IQ-4
Умението да се намери нещо, изкопае или установи положението на изгубен предмет, който останалите не могат да открият. Всеки опит отнема един
час. Това не е умение за кражба, а просто възможност предметът да бъде открит.

Нулево Равнище: DX-5
Умението на персонажа да изкачва планини, скали, дървета, стени на сгради и т.н. Виж Катерене
(стр. 26) за повече информация.

Клопки/TL (IQ/H)
Нулево Равнище: IQ-6
Умението да се изграждат, поставят и обезопасяват клопки. За целите на това умение, уредите, с
които се охраняват обекти, също са “клопки”. Затова, това умение покрива всичко – от покрити ровове
до изключително сложни системи за сигурност!

Използване на Електроника/TL (IQ/А)
Нулево Равнище: IQ-5
Това умение позволява на персонажа да използва електронни уреди. Необходимо е хвърляне единствено в спешни ситуации и при “необикновено”
приложение на екипировката – не и при обикновеното й използване.

Контрабанда (IQ/А)
Нулево Равнище: IQ-5
Умението на персонажа да скрива предмети в багаж или превозни средства. Това умение може да се
използва и за скриване на предмет в стая или здание Хвърли за това умение за скриване на предмет
срещу обикновено претърсване. При активно търсене от друг персонаж, той трябва да успее в Бързо
Противопоставяне между неговото умение за Търсене и умението Контрабанда.

Използване на Компютър/TL (IQ/E)
Нулево Равнище: IQ-4
Това е умението да се използва компютър: да се
извличат данни, стартират програми, играят игри и
т.н. Това е единственото умение, необходимо на
крайните компютърни потребители.

Изследване/TL (IQ/A)
Нулево Равнище: IQ-5
Умението да се борави с документи, библиотека
или база данни. Хвъряне за това умение е необходимо при търсене на важна информация или точно
място за изследване... стига информацията, която
се търси, да е някъде там.

Криене (DX/А)
Нулево Равнище: DX-5
Умението на персонажа да се крие или придвижва тихо. Успешно хвърляне му позволява да се
скрие практически навсякъде или да се придвижи
толкова тихо, че да не бъде усетен. Ако обаче някой
внимателно оглежда наоколо, например пазач, Водещият може да изисква Бързо Противопоставяне
между умението Криене и умението Наблюдателност
на пазача.

Използване на щит (DX/E)
Нулево Равнище: DX-4
Умението на персонажа да използва щит за защита или атака. Умението на персонажа да Блокира
с щит е равно на (Умение/2) +3, закръглено надолу.

Криминология/TL (IQ/А)

Инженер/TL (IQ/А)

Нулево Равнище: IQ-5
Познание за престъпленията и престъпният ум.
Успешно хвърляне позволява да се открият и тълкуват улики, да се изгради профил на сериен убеиц и
т.н.

Нулево Равнище: Няма
Умението да се проектират и създават технологични уреди и системи. Успешно хвърляне позволява да се проектира нова система, да се установи
грешка, да се определи приложението на неизвестен уред, или да се импровизира с налични средства
за решаване на проблем.

Лидерство (IQ/А)
Нулево Равнище: IQ-5
Умението да се ръководи екип от хора. Хвърли за
Лидерство при всеки опит за ръководене на неигрови персонажи в опасна или стресова ситуация. Игровите персонажи могат сами да решат дали искат
да последват персонажа или не.

Камуфлаж (IQ/E)
Нулево Равнище: IQ-4
Умението да се използват природни материали,
специални тъкани или бои, за да се скрие персонажа, неговото положение и екипировка.

Литература (IQ/A)

Карате (DX/H)

Нулево Равнище: IQ-5
Умението да се съчинява писмен текст с ясен и
интересен стил. Успешно хвърляне означава, че
произведението е четимо и точно пресъздадено.

Нулево Равнище: Няма
Това умение покрива всяко бойно изкуство, в което се прилагат сложни ръкопашни техники и атаки.
Хвърли срещу Карате, когато персонажът се опита
да удари с юмрук (при санкция -4 ако използва слабата си ръка), и Карате -2 за изпълнение на ритник.
Бойните изкуства подобряват възможността за
нанасяне на щети; ако персонажът изучи Карате до
ниво DX, той може да добави +1 към резултата от
всеки хвърлен зар при изчисление на щетите за
ръкопашен удар – юмрук, ритник, удар с лакът и
т.н. Ако персонажът изучи Карате до ниво DX+1 или
по-добро, той може да добави +2 към резултата от
всеки хвърлен зар за ръкопашни щети.

Математика/TL (IQ/H)
Нулево Равнище: IQ-6
Науката да се борави с количествени стойности и
величини, както и отношенията помежду им, чрез
използване на числа и символи.

Медицина (IQ/А)
Нулево Равнище: IQ-5
Умението на персонажа да помага на болните и
ранените, да предписва лекарства и грижи и т.н.
Хвърли за това умение за да ускориш естественото
възстановяване след рана (виж Възстановяване,
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Различни типове на Ориентиране включват: Морско, Въздушно, Наземно, Космическо и Свръхсветлинно.

стр. 37) и всеки път когато Водещият поиска да
изпита познанията на персонажа по медицина.

Метателни Оръжия (DX/Е)

Оцеляване (IQ/А)

Нулево Равнище: DX-4
Умението на персонажа да мята специфични оръжия по врага. Всеки вид оръжие е отделно умение,
примери за такива са:
Секири/Боздугани: Всякакви секири, брадвички
или боздугани, които са балансирани за хвърляне
(не и небалансирани като бойни секири и чукове!)
Ножове: Всички видове ножове.
Шурикен: Всички видове остриета без дръжка
Копия: Всички видове копия за хвърляне.

Нулево Равнище: IQ-5
Това е умението да се живее сред природата, да
се открива безопасна храна и вода, да се избягват
опасностите, да се построи подслон и т.н. За успешен живот сред дивата природа, персонажът трябва
да хвърля за умението Оцеляване. При провал, персонажът или някой друг, за който той се грижи,
получава 2d-4 щета поради нараняване, отравяне
или друга причина. Има различни видове Оцеляване, за съответна среда (джунгла, пустиня, гора и
т.н.), които се закупуват като отделни умения.

Механика/TL (IQ/А)
Нулево Равнище: IQ-5
Умението да се определят повреди и да се отстраняват обикновени механични проблеми. Успешно
хвърляне позволява да се острани или поправи една
повреда.

Пилотаж (DX/Променлива)
Нулево Равнище: Променлива
Всеки вид превозно средство изисква отделно
умение за пилотиране. Персонажът хвърлия веднъж,
за да потегли, и след това всеки път, когато се изправи пред някое препятствие. Провалът означава
изгубено време в маневри или дори катастрофа!
Уменията от групата Пилотаж са базирани на DX и
имат нулево равнище DX-4 за Лесни, DX-5 за
Средни и DX-6 за Сложни умения. Моторните превозни средства със сложно управление могат да се
базиран и върху IQ, при същите санкции. Примерни
умения: Колоездене (DX/E), Гребане (DX/A) за малки лодки, Шофиране (DX/A) за автомобили и мотори, Пилотаж (DX/A) за самолети, Подводници (DX/A)

Обществени Науки (IQ/H)
Нулево Равнище: IQ-6
Всяка обществена наука (напр. Антропология,
Археология, Психология и Социология) е отделно
умение.

Общуване (HT/E)
Нулево Равнище: HT-4
Това е умението да се общува, провеждат събирания, забави и т.н. Успешно хвърляне дава бонус
+2 при молба за помощ и информация, или просто
при реакция от страна на неигрови персонаж. Провал означава, че персонажът се е изкарал като пълен глупак, получавайки санкция -2 към реакция
спрямо тези, с които е общувал.

Плуване (HT/E)
Нулево Равнище: HT-4
Умението на персонажа да се задържи над
водната повърхност и да плува, както и да спаси
живота на удавник. Хвърли срещу по-високата
стойност между Плуване и HT, за да избегнеш умора
или травма по време на плуване.

Окултизъм (IQ/А)
Нулево Равнище: IQ-5
Науката за непознатото и свръхестественото.
Окултистът е специалист в древни ритуали, прогонвания на духове, мистицизъм, примитивни магически вярвания, психически феномени и т.н.

Поправка на Електроника/TL (IQ/А)
Нулево Равнище: IQ-5
Умението да се определят повреди и да се поправят познати на персонажа електронни уреди.

Отключване/TL (IQ/А)

Поход (HT/A)

Нулево Равнище: DX-5
Умението да се отключват ключалки без използването на ключ или шифър. Всеки опит отнема една
минута. При успешно хвърляне за отключване, всяка една точка от степента на успех намалява времето за отключване с 5 секунди.

Нулево Равнище: HT-5
Това умение покрива тренировки по извършване
на продължително ходене, маршируване или поход.
Хвърли за Поход в началото на всеки ден в
придвижване; при успех, увеличи изминатото разстояние с 20%.

Ораторство (IQ/A)

Право (IQ/H)

Нулево Равнище: IQ-5
Умението да се говори точно и ясно, както и да
се въздейства на останалите чрез произнасяне на
речи. Успешно хвърляне позволява на персонажа да
изнесе добра политическа реч, да забавлява приятели около лагерния огън, да доведе до бунт или да
го потуши, или да изпълни шутовски номера пред
публика.

Нулево Равнище: IQ-6
Умението да се използва познанието относно законите и юриспунденцията. Успешно хвърляне позволява да се запомни, извлече или открие отговор
на правен въпрос.

Пребъркване (DX/H)
Нулево Равнище: DX-6
Умението да се открадне портфейл, нож и т.н. от
някой друг – или да се постави компрометиращ
предмет.

Ориентиране (IQ/А)
Нулево Равнище: IQ-5
Това е умението на персонажа да установява
разположението си чрез внимателно наблюдение на
околната среда или използването на уреди. Успешно хвърляне позволява на персонажа да узнае къде
се намира или да начертае курс на придвижване.

Предпазен Костюм/TL (DX/А)
Нулево Равнище: DX-5
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Разпитване (IQ/А)

Умението покрива тренировката по използване
на специфичен тип предпазен костюм. Костюмите
създадени срещу природни стихии или с приложение в космоса са толкова комплексни, че персонажът не просто ги носи – той ги управлява.
Боен Костюм/TL: Всички видове захранвани с
енергия бойни костюми и екзоскелети.
Подводен Костюм/TL: Всички видове специални
костюми за подводно гмуркане.
Предпазен Костюм/TL: Всички видове костюми
срещу вредни стихии и вещества.
Космически Костюм/TL: Всички видове космически костюми и скафандри.

Нулево Равнище: IQ-5
Умението да се задават въпроси на пленник и да
се изтръгва информация. Хвърли за Бързо Противопоставяне между това умение и Will на пленника за
всеки въпрос. Необходимото време е около 5 минути
на въпрос. При степен на успех поне 1 точка, персонажът получава верен отговор. При нулева степен
на успех или провал, пленникът отказва да говори
или излъгва. Ако степента на провал е повече от 5
точки, пленникът изрича лъжа, на която персонажът
е склонен да повярва!

Ръкопашен Бой (DX/E)

Преследване (IQ/А)

Нулево Равнище: Няма
Умението на персонажа да се бие с голи ръце.
Хвърли успешно срещу Ръкопашен бой за удар с
юмрук, и Ръкопашен Бой -2 за ритник.

Нулево Равнище: IQ-5
Умението да се презследва друг персонаж в сенките или в тълпа без да бъде забелязан. Хвърли за
Бързо Противопоставяне на всеки 10 минути срещу
умението Преследване и Наблюдение на целта. При
провал, целта е изгубена от поглед; при степен на
провал по-голяма от 5, целта забелязва преследвача.

Скачане (DX/E)
Нулево Равнище: DX-4
Това умение покрива тренировките на персонажа
да извършва скок на голямо разстояние. При всеки
опит за скок, хвърли срещу по-високата стойност
измежду Скачане и DX. В допълнение, можеш да
използваш половината от умението Скачане (закръглено нагоре) наместо Базов Ход при определяне
на разстоянието, което персонажът е прескочил.
Виж Скачане, стр. 26.

Прикриване (IQ/А)
Нулево Равнище: IQ-5
Умението да се прикриват предмети по персонажа или другите хора (обикновено без тяхна помощ).
Размерът на предмета и неговата форма определят
колко добре може да бъде скрит, от бонус +4 за
малък скъпоценен камък или пощенска марка, до
санкция -6 за арбалет или тежък снайпер.

Следене (IQ/А)
Нулево Равнище: IQ-5
Умението да се наблюдават внимателно опасни
или “интересни” ситуации, без това да бъде явно за
останалите. Използвай това умение за следене на
дадена месност, група от хора или околната среда
за скрити или важни детайли.

Природни Науки/TL (IQ/H)
Нулево Равнище: IQ-6
Всички науки свързани с природната среда, като
Биология, Химия, Геология, Астрономия, Физика,
както и други, одобрени от Водещия.

Стрелба (DX/Променлива)

Природознание (IQ/H)

Нулево Равнище: Променлива
Стрелбата включва цяла група от умнения - всяко покриващо специален клас стрелкови оръжия.
Уменията са базирани на DX, и имат нулево равнище съответно DX-4 за Лесни, DX-5 за Средни и DX-6
за Сложни умения.
Артилерия: Умението да се използват тежки
стрелкови оръжия, обикновено поставени на триножник, върху превозно средство или животно, при
директна атака – това включва и насочването към
целта, стига да има видимост. Всички умения от
тази група са DX/E.
Лъчеви оръдия: Всички видове енергийни оръжия: лазери, плазмени и т.н.
Оръдия: Всички видове тежки стрелящи оръжия
– напр. основното оръдие на танк или бордови оръдия на звездолет, - които извършват единични изстрели.
Картечници: Всички видове тежки изстрелващи
оръжия, способни да извършват последователни
изстрели
Огнестрелни Оръжия: Умението да се използват лични огнестрелни или химически оръжия.
Всички умения са DX/E.
Леки бронебойни оръдия: Всички видове леки
ракетохвъргачи и безоткатни пушки.
Пистолети: Всички видове лични пистолети
включително барабанни и кремъчни пистолети, и
полу-автоматични пистолети.

Нулево Равнище: IQ-6
Умението покрива практическите познания за
природата – най-важните от които да разпознаването на отровни разстения, хищници, намирането на
подслон и как да се различават промените във времето.

Програмиране на Компютър/TL (IQ/H)
Нулево Равнище: Няма
Умението да се пише компютърен софтуер, да се
разучава софтуерен код и да се проверява за грешки.

Проследяване (IQ/H)
Нулево Равнище: IQ-6
Умението на персонажа да открие и проследи
следи, оставени от животно или човек. Хвърли за
Проследяване за да откриеш следа, след което
хвърли отново на всеки 15 минути за да не я изгубиш, като в зависимост от околната среда Водещият
може да наложи модификатор от 0 за лек терен до 6 за градските улици.

Първа Помощ/TL (IQ/Е)
Нулево Равнище: IQ-4
Умението да се превръзват рани на бойното поле
(виж Възстановяване, стр. 37). Хвърли срещу умението за да спреш кървене, да изсмучеш отрова, да
извършиш изкуствено дишане на удавник и т.н.
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скрити предмети, Водещият може да използва Бързо
Противопоставяне между умението Търсене и умението Прикриване или Контрабанда, използвано за
да се скрие предметът. При провал, Водещият просто може да каже, че персонажът не открива нищо.

Пушки: Всички видове пушки – ловни и бойни
пушки, снайпери и т.н. – които извършват единични
изстрели.
Гладкоцевни пушки: Всички гладкоцевни пушки,
способни да извърват последователни изстрели.
Картечници: Всички къси, изцяло автоматични
оръжия които изстрелват малокалибрени амуниции,
включително автоматични пистолети.
Огнехвъргачки: Умението да се използва оръжие, което изстрелва струя, запалителна или друг
вид газ или течност. Умението е DX/E.
Други Стрелкови Оръжия:
Духателна тръба (DX/H): оръжие, позволяващо
да се изстрелват леки, обикновено отровни, стрелички. Може да се използва и за изстрелване на
прахообразни вещества към цели на разстояние до
метър.
Лък (DX/A): Умението да се използват всички лъкове, с изключение на арбалети.
Арбалет (DX/E): Умението да се използват всички
видове арбалети.

Фалшификация/TL (IQ/H)
Нулево Равнище: IQ-6
Умението да се създават фалшифицирани документи (лични карти, паспорти и т.н.) При използване на фалшифициран документ, хвърли за Фалшификация на автора на документа всеки път когато
той е проверяван – освен ако хвърлиш критичен
успех при първото хвърляне. Провал означава, че
някой разкрива фалшификацията.

Фотография (IQ/А)
Нулево Равнище: IQ-5
Уменето да се използва фотографска или видео
камера с професионална цел, проявяване на снимки
(TL5+) или обработка на компютър (TL8+) за създаване на привлекателни изображения. Всеки може да
хвърля за нулено равнище при използване на фотокамера, но не всеки може да проявява филма в тъмната стаичка.

Тактика (IQ/H)
Нулево Равнище: IQ-6
Умението да се предскаже и надиграе противник
в схватка един срещу друг или в сражение между
малобройни отряди. Когато персонажът заповядва
на своя отряд, той трябва да хвърли срещу Тактика
за да подреди бойците на правилното място за изпълнение на засада, охраняване и т.н. В лична
хватка, персонажът може да хвърли за Тактика преди началото на битката. При успех, той може да
започне битката в изгодна ситуация – напр. прикривайки се зад някой предмет или намирайки се
високо над противника – по решение на Водещия.

Хазарт (IQ/А)
Нулево Равнище: IQ-5
Умението да се играе на карти или зарове. успешно хвърляне за Хазарт позволява (покрай всичко останало) да разбере кога в играта се мами, да
разпонае известен играч около масата и да се преценят шансовете в трудна ситуация.

Хвърляне (DX/A)
Нулево Равнище: DX-3
Умението да се хвърлят малки, сравнително балансирани предмети, с размер до този на дланта на
персонажа. Примерни предмети са бейсболни топки,
ръчни гранати и малки камъни.

Търговия (IQ/А)
Нулево Равнище: IQ-5
Умението да се купува, продава и сключват делки относно стоки и услуги. Това включва пазаренето, маркетинга, както и следването на търговки процедури.

Хуманитарни Науки (IQ/H)
Нулево Равнище: IQ-6
Всяка академична хуманитарна наука или изкуство (като История, Литература, Философия или Теология) е отделно умение.

Търсене (IQ/E)
Нулево Равнище: IQ-4
Умението да се претърсват хора, изгубен багаж
или превозни средства за предмети, които не са
видими от пръв поглед. Водещият хвърля веднъж,
тайно, за всеки предмет. За изключително добре

Развиване на Персонажа
Получените точки могат да се използват и за подобряване на умения и придобиването на нови. При
подобряване на умение, цената на подобряването е
разликата между настоящата и подобрената стойност.

В края на всяка ролева сесия, Водещият може да
раздаде допълнителни персонажни точки; те се
използват да подобряване на персонажа. Запиши ги
като “неизползвани” на персонажния лист.
За подобряване на основните показатели, трябва
да платиш разликата между цената на настоящата и
подобрената стойност. Подобрението се отразява и
на производните показатели!
Повечето Предимства са вродени и не могат да се
купуват в последствие. Изключения са такива като
Бойни Рефлекси или Език, които могат да бъдат
научени, или Социално Положение, което можат да
бъдат заслужени. За добавяне на предимство, достатъчно е да се плати неговата цена.
Персонажът може да се отърве от някои от началните Недостатъци, стига да може да върне точките, която е получил при избора им, и Водещият да
е съгласен с това.

Допълнителни Точки
В края на всяка ролева сесия, Водещият трябва да раздаде персонажни точки за добра игра. “Добра игра” е
всичко което е спомогнало за забавлението или за успешната мисия на персонажите – или и двете.
Водещият може да раздаде колкото точки пожелае... но
в повечето случаи, те трябва да са между 0 и 5 точки,
средно 2 или 3 точки, на сесия.
Водещият може също така да даде и голяма награда от
точки при завършеха на успешно епично приключение.
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Екипировка
Следващата стъпка е изборът
на екипировка. Обикновено, Водещият определя цената и тежестта на всеки предмет, пожелан от играча. В една съвременна
игра, той може да предложи на
играчите дори действителни каталози! Оръжията и доспехите са
изключение, защото при използването им се отчитат множество
други фактори. В този раздел ще
намериш достатъчно информация
за да подбереш бойната екипировка на своя персонаж.
Персонажът започва игра с начални средства, модифицирани
спрямо неговото Ниво на Богатство (виж стр. 8). Водещият може
да предложи списък с екипировка, който дава информация за
тяхната цена, тежест и друга информация, както и да вземе решение за всичко останало, което
засяга собствеността на персонажа. Цената на всеки предмет
трябва да бъде извадена от началните средства, а остатъкът
може да се използва от персонажа по време на игра.

Начален Капитал
Началният капитал покрива едновременно парите и екипировката. Всеки
персонаж започва с толкова средства, колкото му дава неговото Ниво на
Богатство за съответният игрови свят. С тях той може да закупи всичко, което
може да си позволи, а неизползваните пари са за по-нататъшна употреба.
В действителност, ако персонажът има установен живот, той трябва да
вложи около 80% от началният капитал за дом, дрехи, храна и т.н., което му
оставя само 20% за "приключенска" екипировка. Ако е скитник (странстващ
рицар, търговец и т.н.) или е Беден или по-зле, Водещият може да позволи да
инвестира всичките си средства в движима собственост.
Всички цени в GURPS се изчисляват в "$": удобно съкращение за всички
видове валути. Един $ може да се равнява на един долар, един кредит, един
сребърник, или друга валута. Цените отразяват стандартна продажна цена.
Технологичната Ера (стр. 7) определя началният капитал, понеже технологично развитите персонажи са често по-богати. Таблицата по-долу дава примерни средства:
TL0

Каменна Епоха (Праистория).

$250

TL1
TL2

Бронзова Епоха (3500 B.C.+).
Желязна Епоха (1200 B.C.+).

$500
$750

TL3

Средновековие (600 A.D.+).

$1,000

TL4
TL5

Възраждане (1450+).
Индустриална Ера (1730+).

$2,000
$5,000

TL6
TL7

Механизирана Ера (1880+).
Атомна Ера (1940+).

$10,000
$15,000

TL8
TL9

Дигитална Ера (1980+).
Микротехнологична Ера (2025+?).

$20,000
$30,000

TL10
TL11

Роботизирана Ера (2070+?).
Далечното Бъдеще

$50,000
$75,000

TL12+

Каквото Водещият пожелае!

$100,000

Доспехи
димо те да бъдат закупувани отделно или да се отчита тежестта и защитните им свойства. Таблицата
дава следната информация за всички доспехи.
Доспехи: Името на доспехите.
DR: Защитните Свойства на доспехите. Извади ги от стойността на
всеки удар, който порази защитената част от тялото. Например, ако
персонажът носи DR 6 лята броня и
бъде ударен в гърдите с 8 точки
щета, само 2 точки ще преминат и
ще го наранят.
Цена: Цената на доспехите, в $.
Тежест: Тежестта на доспехите, в килограми.

Доспехите са изключително полезни по време на
битка. Дори един-единствен удар с меч или куршум
може да убие или направи персонажа негоден до
края на дните му... но доспехите ще му дадат втори
шанс. Защитните Свойства (DR) на доспехите намаляват щетите, нанесени от вражески оръжия. Доспехите не изискват умение за използване – просто
трябва да бъдат носени!
Ефективните доспехи обаче са тежки. Тежестта
им може да затрудни играча (виж Товар и Придвижване, стр. 25), да намали неговата Отбрана и Карате
Париране.

Доспехи

Таблица на Доспехите
Доспехите, дадени в следващата таблица, включват в стойностите си и лекото облекло, което се
носи под доспехите – т.н. подплънки. Не е необхо-
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Доспехи

DR

Цена

Тежест

Дебели дрехи
Кожени доспехи

1
2

$150
$340

6
10.2

Лека плетена ризница
Тежка плетена ризница

3
4

$610
$645

24.7
29

Доспехи от стоманени пластове
Излята стоманена броня

5
6

$1,360
$4,040

32
39.7

Обикновена бронежилетка
Балистична бронежилетка

7
8

$500
$400

10
1

Тактическа бронежилетка

12

$900

4.5

Щитове
няване, стр. 33) срещу фронтални атаки или от
страната на щита, дори и персонажът да няма никакви познания как да го използва.
Цена: Цената на щита, в $.
Тежест: Тежестта на щита, в килограми.

Щитовете са жизненоважни в близкия бой, но
почти безполезни срещу огнестрелни оръжия. Щитовете обикновено се носят привързани за едната
ръка. Ръката, която носи щит, не може да използва
оръжие (не позволявайки използването на двуръки
оръжия), но може да държи друг предмет.
Щитът помага на персонажа при неговата отбрана (Блокиране, Отбягване и Париране) без нужда от
допълнителни усилия. Щит може да се използва и за
осъществяване на активно блокиране, виж Блокиране (стр. 33). Следващите статистики се отнасят до
щитовете:
Щит: Името на щита.
DB: Бонус към Отбрана. Бонусът който щитът добавя към всички хвърляния за Отбрана (виж Отбра-

Щитове
Щит

DB

Цена

Тежест

Малък Щит

1

$40

4

Среден Щит
Голям Щит

2
3

$60
$90

7.5
12.5

Оръжия
като модификатор на базовата за забиващи (thr) и
замахващи (sw) щети, дадени на таблицата Щети
(стр. 34). Например, копие нанася щети “thr+2”,
така че ако персонажът има ST 11, това му дава
базова замахваща щета 1d-1, или копието нанася
щета при забиване 1d+1. Замахващите оръжия
действат като лост и поради това нанасят по-големи
щети.
При огнестрелните оръжия и други захванвани
оръжия за близък бой, щетите са дадени като установена формула от зарове и точки, напр. 9-мм автоматичен пистолет нанася “2d+2”, което означава,
че всеки персонаж трябва да хвърли 2d и да добави
2, за да получи нанесените щети.
Делител на Доспехи: Число в скоби след щетите
– напр. (2) – е делител на защитните свойства на
защитни доспехи. Раздели DR на доспехите на жертвата на това число преди да извадиш защитната
стойност от нанесените щети (или да ги добавиш
към хвърляне срещу HT за предпазване от влияние).
Например, всяка атака с Делител (2) би намалила
наполовина DR способностите на доспехите.
Тип Щета: Съкращението означава типа щета,
която оръжието нанася:

Приключенците често носят всякакви оръжия, от
широкият меч на рицаря, до.38-милиметровият револвер на детектива или лазерният пистолет на
космическия пират.
Изборът на оръжие на първо място трябва да зависи от предназначението му. Дали е за самозащита, заплашване (“Спри, или ще стрелям!”), битка
или лов? Освен това прегледай уменията и Силата
на персонажа. Високотехнологичните оръжия (огнестрелни, лъчеви и т.н.) работят еднакво добре за
всеки, но примитивните – като мечове, боздугани и
т.н. – нанасят повече щети от физически силен персонаж.
Накрая, огледай статистиките за всяко оръжие.
Щетите, които то нанася, оценяват неговата ефективност, но има много други важни фактори като
обхват, скорострелност и точност.

Оръжейни Показатели
Оръжейните таблици описват следните показатели, представени по-долу. Всеки показател е описан
само за този тип оръжия, за които се отнася. Във
всички случаи, “-“ означава, че показателят не се
отнася, и “пром.” че показателят е променлив.

Съкращение
burn
cr
cut
imp
pipi
pi+

ТL (Tехнологична Ера)
Teхнологичното ниво, на което за първи път
оръжието става общодостъпно. Персонажът може да
закупи оръжия единствено от TL на игровия свят и
по-ниско, освен ако има предимството Висока TL
(стр. 7)

Оръжие
Общият клас оръжия, за който става
въпрос; напр. “къс меч” или “щурмова пушка”.
Всеки вид може да включва голям брой
индивидуални оръжия.
При огнестрелните оръжия, всеки вид
включва балистичният диаметър, или калибър,
даден в милиметри (напр. 9мм) или инчове (.50),
както е прието да се обозначава оръжието.

Тип Щета
Огнена
Трошаща
Сечаща
Пробождаща
Мало-пронизваща
Пронизваща
Едро-пронизваща

Жертвата губи HP равни на щетата, която
премине през DR на доспехите. Намали тази
разлика наполовина за мало-пронизващи
щети; увеличи с 50% за сечащи и едропронизващи щети; удвои за пробождащи
щети.

Точност (Точ)

Щети

Само за стрелкови и огнестрелни оръжия. Добави
Точност към хвърлянето за умението, ако персонажът предприеме маневра Прицелване. Ако оръжието
има вградена система за прицелване, бонуса от него

Щети: При базираните на физическа сила оръжия за близък или отдалечен бой, като мечове и
лъкове, щетите се основават на ST и се записват
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ST (Сила)

се записва като отделен модификатор след точките
за Точност на оръжието; напр. “7+2”.

Минималната Сила, необходима за да се използва оръжието. Ако персонаж се опита да използва
оръжие изискващо повече ST отколкото има, за всяка точка разлика той получава санкция -1 към
хвърляне за използване на оръжието и губи 1 допълнителна FP точка на края на битка, продължила
достатъчно да го умори.
При оръжия за близък бой, ефективната ST на
персонажа, използвана за изчисляване на щета, не
може да надвиши три пъти дадената ST на оръжието. Например, голям нож има минимум ST 6, така че
максималната ST на персонажа, която има значение
за изчисляване на щетите, ще е 18. Ако персонажът
има ST 19 или повече, то той ще изчислява щетите
все едно има ST 18.
Вродените оръжия (напр. юмрук или ритник) нямат минимални или максимални стойности за ST.

Обхват
Само за стрелкови и огнестрелни оръжия. Ако
оръжието има само една стойност за Обхват, това е
Максималният Обхват в метри, на което то може да
атакува цел. Ако са дадени две стойности, разделени с наклонена черта, първата е Отслабен Обхват
(1/2D), след който щетите се намаляват наполовина, а втората стойност е Максимален Обхват.
Базираните на физическа сила стрелкови оръжия
обикновено дават Отслабения и Максимален Обхват
под формата на множител към ST на персонажа, а
не определена стойност. Например “x10/x15” означава, че Отслабеният Обхват е на 10хST метра, а
Максималният Обхват е на 15хST метра, така че
персонаж със сила ST 10 би могъл да стреля с лък
на 100 метра Отслабен Обхват и 150 метра Максимален Обхват. За арбалети се използва ST показателя на самото оръжие, не на персонажа.

Символът “†” означава, че оръжието изисква две
ръце. Ако персонажът има поне 1.5 пъти ST на оръжието (закръглена нагоре), той може да използва
оръжието и с една ръка, но то ще губи баланс в
края на всяка атака. Ако персонажът има поне 2
пъти ST на оръжието, той може да атакува с него
без да губи баланс. Но ако оръжието изисква една
ръка за придържане и друга за насочване, като
например лък или пушка-помпа, то винаги изисква
две ръце, независимо от ST.
Символът “‡” означава, че оръжието изисква две
ръце и губи баланс в края на всяка атака, освен ако
персонажът има поне 1.5 пъти ST на оръжието (закръглена нагоре). За да се използва с една ръка и да
не изисква приготвяне след всеки удар, персонажът
трява да има поне 3 пъти ST на оръжието.
Символът “B” означава, че оръжието (обикновено огнестрелно или стрелково) използва стойка.
При стрелба от легнало положение, приеми че оръжието е все едно носено в ръце и промени изискването му за ST до 2/3 от описаната стойност (закръгли нагоре). Напр. оръжие с ST 13 става ST 9.
Арбалети и ST: Арбалетите имат своя стойност за
ST, която се използва наместо ST на персонажа за
определяне на обхвата и щетите. Стойността на ST
на подобно оръжие трябва да е уточнена при закупуването му. Винаги може да използваш арбалет
или лък, който изисква по-малко ST от тази на персонажа, но ако се използва по-силен арбалет, той
ще отнема повече щети, но и ще отнема повече
време за презареждане (виж Муниции, по-горе).

Скорострелност (Скр)
Само за стрелкови и огнестрелни оръжия. Максималният брой изстрели, които всеки персонаж
може да изстреля с това оръжие за една секунда.
Оръжието може да изстреля и по-малко изстрели
(до минимум 1), ако персонажът пожелае.

Муниции и Презареждане (МП)
Само за стрелкови и огнестрелни оръжия. Муниции е броят изстрели, които оръжието може да изстреля, преди да трябва да се презареди. Символът
“Т” означава, че оръжието се хвърля. За да го “презареди”, персонажът трябва да го вдигне от земята
или да извади ново оръжие!
Числото в скоби след броя муниции означава
броя секунди, които персонажът трябва да изхаби в
маневрата Подготовка, за да презареди нацяло оръжието – или, за хвърляни оръжия, времето необходимо да се извади ново оръжие. Символът “i” до
числото означава, че всеки изстрел/куршум трябва
да се презарежда отделно за указаното време, а не
всички наведнъж.
Презареждането на арбалет отнема указаното
време за презареждане (4 хода) само ако неговата
стойност за ST не е по-голяма от тази на персонажа.
Удвои това време ако ST на оръжието надвишава
силата на персонажа с 1 или 2 точки. Ако разликата
е 3 или 4 точки, необходимо е специално приспособление за опъване на тетивата. Ако разликата е 5
или повече точки, оръжието не може да бъде презаредено.

Бележки
Числата, дадени тук се отнасят до бележките под
линия (ако има такива) на края на таблицата.

Цена

Оръжия за близък бой

Цената на ново оръжие, в $. За мечове и ножове,
тя включва и ножница. За огнестрелни оръжия,
включва и необходими приспособления за поддръжка.

Всички оръжия за близък бой са групирани според умението, необходимо за използването им. Името на умението е дадено с големи букви, а нулевото
равнище в скоби, напр. “СЕКИРА/БОЗДУГАН (DX-5)”.
Ако има няколко начина да се използва дадено
оръжие, всеки от тях е описан на отделен ред. Ако
няколко умения покриват дадено оръжие, то е описано при всяко от тях. Например, уменията Боен
Прът и Двурък Меч позволяват да се използва Сопа
– като всяко позволява да се замахва с нея или да
се забива, ако е необходимо.

Тежест
Тежестта на оръжието, в килограми. За стрелкови оръжия с над 2 Муниции, това е тежестта при
положение, че е заредено. Тежестта на едно презареждане е дадена след наклонена черта.
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Алебарда (DX-5)
TL
3

Оръжие
Алебарда
...или

Щета
sw+4 cut
thr+4 cr

Цена
$120

Тежест
5

ST
12‡
12‡

Бележки

Оръжие
Боен Нож
...или

Щета
sw-2 cut
thr imp

Цена
$40

Тежест
0.5

ST
6
6

Бележки

Оръжие
Сопа
...или

Щета
sw+2 cr
thr+2 cr

Цена
$10

Тежест
2

ST
7†
7†

Бележки

ST
7†
7†
12†
12†

Бележки

Боен Нож (DX-4)
TL
0

Боен Прът (DX-5)
TL
0

[1]

Двурък Меч (DX-5)
TL
0

Оръжие
Сопа
...или

Щета
sw+2 cr
thr+1 cr

Цена
$10

Тежест
2

3

Двурък меч с връх
...или

sw+3 cut
thr+3 imp

$900

3.5

Щета
thr+2 imp
thr+3 imp

Цена
$40

Тежест
2

ST
9
9†

Бележки
[1]

Оръжие
Къс Меч
...или

Щета
sw cut
thr imp

Цена
$400

Тежест
1

ST
8
8

Бележки

Оръжие
Рапира

Щета
thr+1 imp

Цена
$500

Тежест
1.35

ST

Бележки

Копие (DX-5)
TL
0

Оръжие
Копие
...с две ръце

Къс Меч (DX-5)
TL
2

Рапира (DX-5)
TL
4

9

Ръкопашен Бой, Карате или DX
TL
1

Оръжие
Юмрук
Джопан

Щета
thr-1 cr
thr cr

Цена
$10

Тежест
0.12

ST
-

Бележки

TL
0
2

Оръжие
Секира
Боздуган

Щета
sw+2 cut
sw+3 cr

Цена
$50
$50

Тежест
2
2.5

ST
11
12

Бележки

TL
0

Оръжие
Широк Меч
...или
Широк Меч с връх
...или

Щета
sw+1 cut
thr+1 cr
sw+1 cut
thr+2 imp

Цена
$500

Тежест
1.5

Бележки

$600

1.5

ST
10
10
10
10

Секира/Боздуган (DX-5)

Широк Меч (DX-5)

2

Забележки
[1] Може да се хвърля. Виж следващата таблица.

Стрелкови и Метателни Оръжия
Всички примитивни оръжия за отдалечен бой или оръжия за хвърляне (брадвички, копия и т.н.) или обикновени стрелкови оръжия като лъкове и прашки. Всички оръжия са групирани според умението, необходимо за
използването им. Някои оръжия за хвърляне се срещат и в таблицата за оръжия за близък бой; статистиките тук
се отнасят само когато се хвърлят.

Арбалет (DX-5)
TL
2
3

Оръжие
Арбалет
“Кози Крак”

Щета
thr+4 imp
-

4
-

TL
0
0

Оръжие
Голям Лък
Къс Лък

Щета
thr+2 imp
thr imp

3
1

Лък (DX-5)
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Точ

Точ

Обхват
X20/x25
х10/х15

Тежест
3/0.3
1/0.05

Скр
1
1

МП
1(4)
(20)

Цена
$150
$50

ST

Обхват
x15/x20
х10/х15

Тежест
1.5/0.05
1/0.05

Скр
1
1

МП
1(2)
1(2)

Цена
$200
$50

ST
10†

7†
7†

7†

Бележки
[1]
[2]
Бележки
[1]
[1]

Метателни Оръжия (Боен Нож) (DX-4)
TL
0

Оръжие
Нож за хвърляне

Щета
thr+4 cut

0

TL
0

Оръжие
Копие

Щета
thr+3 imp

2

TL
0

Оръжие
Брадва за хвърляне

Щета
sw+4 cut

2

Метателни Оръжия (Копие) (DX-4)

Точ

Обхват
х0.8/x1.5

Точ

Обхват
x1/x1.5

Тежест
2

Обхват
x1/x1.5

Тежест
2

Метателни Оръжия (Секири/Боздугани) (DX-4)
Точ

Тежест
0.5

Скр
1

МП
T(1)

Цена
$40

ST
6

Бележки

Скр
1

МП
T(1)

Цена
$40

ST
9

Бележки

Скр
1

МП
T(1)

Цена
$60

ST
11

Бележки

Забележки
[1] Стрела за лък или арбалет струва $2.
[2] Лост за опъване на тетивата на арбалет. Позволява да се опънат тетивата на арбалет със сила до 4 пъти над
ST на персонажа с 20-секундна Приготвяща маневра.

Огнестрелни Оръжия
Огнестрелни оръжия са всички револвери, пистолети, ракетохвъргачки и лъчеви оръжия, които не използват
физическа сила. Огнестрелните оръжия се появяват през TL4 и са често срещани през TL5+. Лъчевите оръдия се
появяват в края на TL8 (предимно монтирани върху превозни средства), лични лъчеви оръжия са достъпни през
TL9 и често срещани през TL10+.

Огнестрелни Оръжия(Пистолети) (DX-4)
TL
5
6
7
8

Оръжие
Деринджър, .41
Полуавтоматик, 9мм
Револвер, .357
Полуавтоматик, .44М

Щета
1d pi2d+2 pi
3d-1 pi
3d pi+

1
2
2
2

Точ

Обхват
80/650
150/1850
185/2000
230/2500

TL
5
6
8

Оръжие
Карабина, .30
Презареждаща, 7.62м
Снайпер, .338

Щета
5d pi
7d pi
9d+1 pi

Точ
4
5
6+3

Обхват
450/3000
1000/4200
1500/5500

Тежест
3.5/0.15
5/0.25
9.25/0.4

TL
6

Оръжие
Пушка-помпа, 12G

Щета
1d+1 pi-

Точ
3

Обхват
50/125

Тежест
4/0.35

Огнестрелни Оръжия(Пушки) (DX-4)

Огнестрелни Оръжия(Картечници) (DX-4)

Тежест
2.5/0.05
1.2/0.2
1.5/0.10
2.2/0.3

Скр
1
3
3
3

МП
3(3i)
8+1(3)
6(3i)
9+1(3)

Цена
$100
$350
$500
$750

ST
9
9

Скр
1
3
1

МП
6+1(3i)
8(3)
4+1(3)

Цена
$300
$600
$5600

ST
10†
10†

Скр
2x9

МП
5(3i)

Цена
$240

ST
10†

Бележки

10
12
Бележки

11†
Бележки

Действия
Дотук бяха правилата за създаване и екипиране на персонажи. Предстои да видим как се извършват различни действия в самата игра. Водещият описва ситуацията и запитва всеки играч какво действие би предприел
неговият персонаж. След като играчът отговори, Водещият отвръща какво се случва с него. В даден момент Водещият няма да е сигурен дали персонажите биха могли да се справят с това, което играчите искат... “Опитваш
се да прескочиш пропастта с целия този товар?”... и тогава заровете влизат в игра.

Товар и Придвижване
Безпроблемна Тежест (0): Общ товар до Базова Товароносимост (виж стр. 5). Ход = Базов Ход. Пълно
Отбягване.
Лека Тежест (1): Общ товар до 2 пъти Базова Товароносимост (2xBL). Ход = Базов Ход х 0.8. Отбягване 1.
Поносима Тежест (2): Общ товар до 3 пъти Базова
Товароносимост (3хBL). Ход = Базов Ход х 0.6. Отбягване -2
Голяма Тежест (3): Общ товар до 6 пъти Базова Товароносимост (6хBL). Ход = Базов Ход х 0.4. Отбягване
-3
Смазваща Тежест (4): Общ товар до 10 пъти Базова
Товароносимост (10хBL). Ход = Базов Ход х 0.2. Отбягване
-4.

Товароносимостта е мярка за общата тежест, който
персонажът може да носи със себе си, в зависимост от
неговата Сила. Когато персонажът бъде пренатоварен,
това се отразява на възможностите му. Пренатовареността е разделена на пет “нива”, в зависимост от
носената тежест. Всяко ниво, освен най-ниското, намалява Хода на персонажа с процент от Базовия Ход и
налага санкции към Отбягване.
Премахни всички дроби. Тежестта никога не може
да намали Ход и Отбягване под 1.
Обърни внимание на това, че нивата на Пренатовареност са отбелязани от 0 до 4. Когато някое правило изисква да добавиш или извадиш Пренатовареността на персонажа от хвърляне на зар, използвай това
число. Например, Пренатовареността води до санкции
равни на нивото към уменията Катерене, Криене и
Плуване.
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Физически Действия
Следват правила за извършване на стандартни физически действия с голяма важност за
приключенците. За всички неописани тук действия, Водещият може да изисква хвърляния срещу DX при необходимост от прецизност и координация и HT при нужда от издръжливост. За
определяне на преместена тежест или извършена работа, използвай Базовата Товароносимост.
Скоростите на придвижване трябва обикновено
да са пропорционални на Базовия Ход.

Лоши условия: Лош терен, гори или стръмни
хълмове. Поход х 0.5.
Обикновени условия: Лека гора или малки
хълмове. Поход х 1.
Добри условия: Равнини и поля. Поход х
1.25.
Изключителни метеорологични прогнози –
дъжд, сняг и градушка – често могат да намалят
допълнително изминатото разстояние.

Скачане

Катерене

Когато персонажът се опита да прескочи някой малък предмет, Водещият може да отговори,
“Добре, прескачаш го,” и хвърляне не е необходимо. Но когато препятствието е значително,
използвай следните правила.

За да изкачи повърхност по-сложна от стълба, персонажът трябва да хвърли срещу умението Катерене (стр. 17). Нулевото му равнище е
DX-5. Модификаторите към хвърлянето зависят
от сложността на катеренето (виж по-долу). Във
всички случаи извади Пренатовареността от
хвърлянето. При катерене в стресова ситуация
(битка, спасяване на другар и т.н.) персонажът
губи 1 FP на всяко хвърляне срещу Катерене.
Персонажът хвърля веднъж за да започне да
се катери и още веднъж на всеки пет минути.
Всеки неуспех води до падане (виж Падане, стр.
39). Ако персонажът използва въже, за да се
подсигури, той пада до момента на опъване на
въжето, освен ако хвърли критичен неуспех.

Базовият Ход определя разстоянието, което
персонажът може да прескочи, както следва:
Висок Скок: (15 х Базов Ход) – 25, в сантиметри. Например, Базов Ход 6 позволява на персонаж да прескочи греда, поставена на 90 – 25
= 65 сантиметра. При засилване, персонажът се
нуждае от толкова метра, колкото е Базовият
Ход използван в сметката, и може да прескочи
два пъти по-голяма височина.

не се хвърля
не се хвърля
+5
0
-3
-3
-2

Ситуация
Обикновена
Стресова
1 стъпало/сек.
3 стъпала/сек.
1 стъпало/сек.
2 стъпала/сек.
0.5 метра/3 сек
0.5 метра/сек.
10 метра/мин.
0.5 метра/2 сек.
2 метра/мин.
0.5 метра/5 сек,
0.5 метра/мин.
0.5 метра/10 сек.
10 метра/мин.
0.5 метра/сек.

-1
-1

15 метра/мин.
6 метра/сек.

Тип Катерене
Изкачване на стълби нагоре
Изкачване на стълби надолу
Обикновено дърво
Обикновена скала
Отвесна скала
Стена на здание
Изкачване по въже
Спускане по въже
(без екипировка)
(с екипировка)

Разстояние

Мод.

Поход

1 метър/сек.
6 метра/сек.

Скок на разстояние: (0.6 х Базов Ход) – 1, в
метри. Например, Базов Ход 6 позволява на персонаж да прескочи 2.6 метра от стартовата позиция. При засилване, персонажът се нуждае от
толкова метра, колкото е Базовият Ход използван в сметката, и може да скочи на двойно поголямо разстояние.

Изминатото разстояния за цял ден продължителен поход зависи от Хода на персонажа. Вземи
Базовия Ход и го намали с Нивото на Пренатовареност (виж Товар и Придвижване, стр. 25), и
умора (виж Умора, стр. 37) ако е необходимо.
Изминатото разстояние за един ден, при идеални условия, е равно на 16 х Ход, в километри.
Успешно хвърляне срещу умението Поход
(стр. 18) позволява изминатото разстояние да се
увеличи с 20%. Хвърля се за всеки ден. Група
водена от персонаж с умението Лидерство на
ниво 12+ може да хвърли веднъж спрямо
средната ефективна стойност за умението Поход
за цялата група (Поход има нулево равнище
HT-5 за тези, които не са го освоили). Успех
означава, че цялата група получава увеличение
на изминатото разстояние с 20%; провал означава, че групата не може да се възползва от
бонуса.
Веднъж щом бъде определено идеалното растояние, промени го в зависимост от условията:
Много лоши условия: Дълбок сняг, гъста гора, планини, пясъци или блата. Поход х 0.2.

Вдигане и Преместване
Базовата Товароносимост определя тежестта,
която персонажът може да вдигне и носи. Водещият може да позволи на няколко персонажа да
обединят своята Товароносимост (но не и своята
ST) когато това е удачно; напр. при бутане на
каруца или издърпване на котва.
Вдигане с една ръка: до 2 х BL (отнема две
секунди).
Вдигане с две ръце: до 8 x BL (отнема четири
секунди)
Бутане/Дърпане: до 12 х BL. Удвои ако персонажът може да се засили преди да бута. Водещият може да увеличи множителя за добре
балансирани предмети, които лесно се бутат или
издърпват напред.
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Носене на гръб: до 15 х BL. Персонажът може
да носи на гръб повече, отколкото с ръце, но
всяка секунда в която носи повече от 10 х BL
(тоест, носи Смазваща Тежест [4]), той губи 1
FP.
Избутване: В зависимост от разположението
на предмета и стойката на персонажа, той може
да избута настрани предмет с тежест до 50 x BL.

Проблеми по време на игра
Когато възникне спор относно правилата, думата
на Водещият е закон. Водещият решава какви допълнителни правила да използва, както и как да разреши
всяка неочаквана ситуация. Добрият Водещ обсъжда
важните въпроси с играчите, преди да вземе последно
решение – а добрият играч винаги приема решението
на Водещия.
Водещият трябва да познава правилата изцяло. Когато правилата не дават отговор в дадена ситуация –
или когато е необходима справка с действителна информация – Водещият може да приложи едно от
следните решения:
Хвърляне за Успех. Водещият може да изисква
хвърляне за успех спрямо някой от показателите,
умения и т.н. на персонажа – виж стр. 2. Хвърли за
успех когато всичко зависи от способността на персонажа да извърши дадено действие.
Случайно хвърляне. Случайно хвърляне е често
най-удачно за намиране на бърз отговор на прости
въпроси като “Ключовете в колата ли са?” или “Някой
от войниците има ли кон с цвят като моя?” Водещият
решава какви са шансовете и хвърля зарове.
Произволно решение. Не е нужно да се хвърлят зарове въобще. Ако има само един верен отговор, който
може да пасне на сценария на приключението – това е
той! “За твой късмет, гранатата се търкулва надолу по
стълбището. Никой не е ранен, но ето че стражите са
предупредени за присъствието ти!”

Бягане
Скоростта на бягане, или наземният Ход, на
персонажа се равнява на неговия Базов Ход,
променен с Нивото на Пренатовареност – за
целта виж Товар и Придвижване (стр. 25).
Спринтирането е бягане с повишена скорост; то
е много по-бързо, но и изморително. Персонажът
може да спринтира след като пробяга стандартно поне една секунда. Добави 20% към Хода на
персонажа за останалата част от спринта. Например, персонаж с Ход 7 може да спринтира 8.4
метра за секунда след пробягване за една секунда при скорост 7 метра за секунда.
Ако персонажът трябва да бяга на дълги разстояние, Водещият ще иска да провери дали той
може да издържи на напрежението. Равномерното (още известно като маратонно) бягане има
скорост половината от скоростта на спринтиране
изчислена по-горе. След всеки 15 секунди
спринтиране или една минута равномерно бягане, хвърли срещу HT. При провал, персонажът
губи 1 FP. Веднъж щом точките FP спаднат до
1/3 или по-малко от максималната стойност на
FP, намали наполовина скоростта при бягане;
виж Умора (стр. 37).

Хвърлянето на предмет по време на битка –
независимо дали е атака или не – изисква маневрата Атака. Персонажът може да хвърли до 2
x BL килограма с една ръка, по-тежки предмети
изискват хвърляне с две ръце. Хвърли срещу
DX-3 за улучване на точно определена цел, или
срещу DX при неточно хвърляне срещу определена площ. Приложи необходимите модификатори за размер на цел, скорост и разстояние.

Плуване
Хвърли срещи умението Плуване (стр. 18)
всеки път, когато персонажът навлезе в дълбока
водна среда, и след това на всеки 5 минути задържане на повърхността. Извади под формата
на санкция два пъти Нивото на Пренатовареност; добави 3 ако персонажът е влязъл умишнено във водната среда. При провал, персонажът губи 1 FP и трябва да хвърля отново след 5
секунди, и така докато не достигне 0 FP и не се
удави, или бъде спасен, или хвърли успешно.
При успешно хвърляне, за плуване се хвърля
отново след една минута. При успех и при това
хвърляне, последващите хвърляния са на 5 минути.
Наземните създания, като хората например,
имат плавателен Ход равен на Базов Ход /5
(закръгли надолу), минимум до 1 метър на секунда. След всяка минута плуване на максимална скорост, хвърли срещу по-високата стойност
измежду HT и умението Плуване. При провал,
персонажът губи 1 FP. Когато Енергията на персонажа достигне 1/3 или по-малко FP, намали
наполовина плавателния му Ход; виж Умора
(стр. 37).

Разстояние при хвърляне
За да не се забави играта с твърде много математически изчисления, Водещият трябва да
приложи следните правила само когато е необходимо... но когато е важно да се знае точното
разстояние, използвай следната процедура:
1. Умножи тежестта на предмета в килограми
по 2, след което раздели полученият резултат на
Базовата Товароносимост, за да получиш Съотношение на Тежестта (СТ).
2. Намери най-близкото Съотношение на Тежестта по таблицата, дадена по-долу. Ако съотношението се намира между две стойности, използвай по-високата.
3. Запиши Модификатора на Разстояние (МР),
който съответства на Съотношението.
4. Умножи Силата (ST) на персонажа по Модификатора на Разстояние, за да получиш разстоянието в метри, на което предметът може да
бъде хвърлен.

Хвърляне
Персонажът може да хвърли всеки предмет,
който може да повдигне с една или две ръце –
това прави всичко с тежест 8 x BL или по-малко.
Ако предметът не се намира в ръцете на персонажа, той трябва да изхаби една или няколко
Подготвителни маневри, за да го вдигне. Виж
Вдигане и Преместване, по-горе, за повече информация.
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СТ

МР

СТ

МР

0.05
0.10
0.15
0.20
0.40
0.50
1.0
1.5

3.5
2.5
2.0
1.5
1.0
0.8
0.60
0.40

2.0
2.5
3.0
4.0
6.0
10
12

0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.06
0.05

Щети при хвърляне

Тежест
До BL/8
До BL/4
До BL/2
До BL
До 2 х BL
До 4 х BL

Хвърлените предмети нанасят забиващи (thr)
щети в зависимост от ST на персонажа (виж
Щети, стр. 34), изменени според тежестта на
предмета по таблицата по-долу. Типът щета от
от хвърлен тъп предмет е обикновено трошаща.
Чупливите предмети (или когато е хвърлено
живо същество) получават същите щети, които
нанасят; хвърли щетите отделно за целта и за
хвърленият обект.

До 8 х BL

Щета
Забиваща, -2 към всеки зар
Забиваща, -1 към всеки зар
Забиваща
Забиваща, +1 към всеки зар
Забиваща
Забиваща, -1/2 към всеки зар
(закръгли надолу)
Забиваща, -1 към всеки зар

Умствени Действия
Възприятие

Въздействие

Хвърлянето за Възприятие включва сетивата
на персонажа – Зрение, Слух и Вкус/Мирис. За
да забележи нещо с дадено сетиво, персонажът
трябва да хвърли срещу показателя Възприятие.
Възприемане: Успешно хвърляне за Възприятие позволява на персонажа да забележи нещо.
Това е често достатъчно, но в някои случаи Водещият може да изиска повторно хвърляне, за
да бъде усвоена възприетата информация; напр.
да установи че бухането, не е от бухал, а от
индиански воин, или че сладникавата миризма,
която персонажът усеща, идва от цвета на човекоядно разстение. Това хвърляне е срещу IQ за
получаване на обща информация, до която всеки би достигнал, или спрямо съответното умение, ако познанието е специфично за дадена
област.
Усет за Опасност: Ако персонажът има предимството Усет за Опасност (стр. 11) и се провали при хвърляне за Възприятие, или при опит да
възприеме получената информация, Водещият
тайно може да хвърли за Възприятие. Ако това
хвърляне успее, персонажът все пак усеща
опасността!

Хвърлянето за Въздействие е умишлен опит
за гарантиране на положителна реакция от неигрови персонаж. Персонаж с подходящо умение
за Въздействие може винаги да го замени за
обикновено хвърляне за Реакция, с разрешение
на Водещия. Виж Хвърляне за Реакция (стр. 3)
за повече информация.
Персонажът избира кое умение от групата
Въздействие ще използва: Дипломация, Наприказване, Заплашване, Тактичност, Сексапил или
Уличен Тон. Избирай внимателно! Водещият
може да позволи и други умения за Въздействие
в определени ситуации (напр. умението Право
при дискусия със съдия). След това хвърли за
Бързо Противопоставяне между умението за
Въздействие и Волята (Will) на неигровия персонаж. При успех, персонажът получава “Добра”
реакция от неигровия персонаж – или “Много
Добра” ако е използвал Сексапил. Във всеки
друг случай, неигровият персонаж се възмущава
от опитите да бъде манипулиран. Това води до
“Лоша” реакция – или “Много Лоша” ако е използвал Заплашване
Изключение: Когато персонажът използва
Дипломация, Водещият трябва също да извърши
и обикновено хвърляне за Реакция и да използва по-добрият от двата резултата. Това е така,
защото Дипломацията е сравнително безвреден
начин за въздействие...

Зрение
Хвърли за Зрение всеки път, когато е важно
персонажът да забележи нещо. Когато се опитва
да открие нещо умишлено скрито, Водещият
може да изиска Бързо Противопоставяне срещу
умението, използване за скриването (Камуфлаж,
Прикриване) и да позволи – или изисква - умение като Наблюдение или Търсене наместо
хвърляне за показателя Възприятие.

Хвърляне срещу Страх
Когато персонажът се изправи пред стресова
ситуация или нещо, което го разсейва, Водещият може да изиска от играча да хвърли срещу
Воля (Will), за да запази концентрация. При успех, персонажът може да действа нормално. При
неуспех, той се поддава на страха или на напрежението, губи концентрация и т.н.
Хвърлянето за Страх е вид хвърляне срещу
Will за противопоставяне на страх или паника.
Хвърлянето се случва тогава, колкото Водещият
прецени. В една игра на ужасите, в която обикновените хора срещат страховити създания,
хвърлянето за Страх ще е често срещано! Дори
с малки промени, Водещият може да използва
тези правила за хвърляне за удивление, объкване и т.н., подобно на страх.
По принцип, “обикновените” страховити неща
не изискват Хвърляне за Страх. Хвърляне е необходимо само когато ситуацията е толкова необичайна и ужасяваща, че персонажът може да
бъде зашеметен или белязан емоционално за
дълъг период от време.

Слух
Хвърли за Слух всеки път, когато е важно
персонажът да чуе даден звук. Водещият може
да изиска отделно хвърляне срещу IQ за различаване на говор, особено на чужд език. Когато
персонажът се опита да чуе някой, който се
придвижва или говори тихо, Водещият може да
изиска Бързо Противопоставяне срещу умението
Криене. Ако персонажът слухти постоянно за
звуци, Водещият може да му позволи да използва умението Наблюдение наместо показателя
Възприятие.

Вкус и Мирис
Вкусът и мирисът са две различни прояви на
едно и също сетиво. Хвърли за Вкус за да усетиш даден вкус, и срещу Мирис за да надушиш
определен аромат.
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При критичен провал персонажът припада и не
може да бъде свестен за толкова минути, колкото е степента на провал, плюс 1d6. Остава да се
надяваш нещата, които са го изплашили до такава степен, не са гладни...

При Хвърлянето за Страх се прилагат всякакви модификатори, включително такива от предимства и недостатъци, или от обстоятелствата.
Провал при хвърляне за Страх води до зашеметяване на персонажа (виж стр. 36) за толкова
секунди, колкото е степента на провал, плюс 2d.

Битки
Водещият решава от кой момент да използва
бойните правила. Това обикновено става когато
започне битка и противниците започнат да се
отглеждат, търсейки тактически преимущества.
Водещият може да използва тези правила и за
да пресъздаде други “екшън” ситуации като
преследвания и турнири.

Свободни Действия
Свободните действия са неща, които могат да бъдат извършени по време на всяка маневра. Ето няколко примера:
Говорене. Персонажът винаги може да говори по
време на битка. Ако пожелае допълнителен реализъм,
Водещият може да позволи не повече от едно изречение за секунда... но обикновено е далеч по-забавно
ако се игнорира това ограничение.
Изпускане на предмет. Персонажът винаги може да
изпусне "приготвен" предмет. Ако се придвижва в своя
ход, той може да изпусне предмета във всяко положение по време на движението.
Навеждане. Ако персонажът е изправен, той може
да избере да се наведе (или да се опита да избегне
атаки от разстояние) в началото на своя ход. Това
обикновено намалява скоростта на придвижване (виж
Смяна на Позата, стр. 30) и персонажът не може да се
наведе и спринтира едновременно. Ако персонажът е
вече наведен, изправянето е свободно действие, извършено в началото на неговия ход.

Поредност на Действие
Битките се разиграват секунда по секунда.
Всеки персонаж, въвлечен в битка, има една
възможност да действа всяка секунда, което ще
наричаме негов “ход”. След като всеки персонаж
извърши своя ход, секундата е изминала. Водещият не трябва да се чувства ограничен от
едносекундния ход. Това е просто един начин за
разкъсване на битката в множество, лесни за
управление участъци от време! Той може да
излезе извън забавеното “бойно” темпо по всяко
време, когато драматизмът изисква това, и да се
върне в него когато небойните действия отстъпват на тактическата размяна на удари.
Инициативата е поредността, по който персонажите извършват своите действия. Тя се определя в началото на битката и не се променя по
нейния край. Боецът с най-висока Базова Скорост действа първи и извършва хода си, след
това с по-ниска Базова Скорост и т.н. до последният боец. Веднъж след като всеки персонаж
е извършил действието си, секундата е отминала
и идва следваща.
Едновременна Инициатива: Ако няколко неигрови персонажа на една страна от битката
имат еднаква Базова Скорост, Водещият сам
решава кой действа пръв – това не винаги е
толкова важно. Но ако игрови персонажи имат
еднаква Базова Скорост, тогава преимущество
има този с най-висока стойност за показателя
DX. Ако пак има равенство, Водещият определя
преимуществото между тях случайно.
Ходът на всеки участник в битката е равен на
едносекунден период от време, започващ от
момента, в който той извършва своето действие
до следващата възможност да действа. Този
период застъпва ходовете на останалите персонажи.

бъде избрана различна в следващия ход. Например, ако избереш Пълна Отбрана (която дава
защитни предимства), ползите от тази маневра
ще действат и след извършването на хода, и
така до мига в който на следващ ход бъде избрана различна маневра.
Ако персонажът е атакуван преди да е имал
възможността да избере маневра – обикновено в
началото на битката – смята се че той е избрал
маневрата Почивка (виж по-долу).

Почивка
Всеки персонаж, който просто стои на място,
се приема, че си почива. В частност, когато започне битка, всеки който все още не е извършил
своя ход се приема че е избрал тази маневра
преди да се включи в битката.
Персонаж, който е в съзнание, но зашеметен
или изненадан, трябва да избере тази маневра.
За всеки ход Почиване, той може да хвърли
срещу HT за да се възстанови от физическо зашеметяване или срещу IQ за да преодолее психологическо зашеметяване. При успех, той се
възстановява на края на хода – тоест, той си
Почива този ход, но може да избере друга маневра на следващия.

Маневри
Маневрата е действие, което може да бъде
предприето в рамките на един ход. Всеки ход,
персонажът може да избере една от следните
маневри: Прицелване, Пълна Атака, Пълна Отбрана, Атака, Смяна на Позата, Концентрация,
Почивка, Придвижване, Придвижване и Атака и
Подготовка. Изборът определя какво може да
бъде извършено в даден ход, както и възможността за активна отбрана– умението да се отбягват, парират и блокират атаки (виж Отбраняване, стр. 33).
За целите на активната отбрана, избраната
маневра се смята действаща до момента, в който

Придвижване
Персонажът може да се придвижи, но не и да
извърши друго действие освен Свободни Действия (виж по-горе). Той може да се придвижи на
всяко разстояние до пълния си Ход в метри.
Повечето маневри позволяват някакво малко
преместване по време на хода; само тази маневра обаче позволява пълно движение.
Играчите трябва да обявят на Водещият къде
точно се насочват персонажите, за да можи да
държи сметка за разположението им в битката.
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Водещият решава къде и как се придвижват
неигровите персонажи и информира играчите,
стига персонажите да могат да забележат това.

Ръкопашен Бой
Понякога на персонажът ще му се наложи да се бие
без оръжия, или с импровизирани такива. Това се
нарича Ръкопашен Бой. Всеки може да участва в невъоръжена битка, но определени умения помагат за
ефективността на боеца.
Виж следващата таблица за обхвата, щетите и т.н.,
на юмруци, ритници, ухапвания и прочие невъоръжени
атаки.

Смяна на Позата
Тази маневра позволява на персонажа да
смени положението на тялото си от една поза в
друга. Възможните пози са: изправен, наведен,
седнал, коленичил, пълзящ, легнал по гръб,
легнал по корем. Всяка поза освен изправената
забавя движението и води до санкции при атака
и отбрана, но също така и намалява шанса персонажът да бъде улучен от разстояние.
Персонажът не може да се изправи направо
от легнало положение. Ако той лежи по гръб или
корем, той трябва първо да премине в пълзяща,
клекнала или седнала поза. Следваща маневра
Смяна на Поза е необходима за да се изпрази от
която и да е от тези три пози. Преминаването от
изправена поза към легнала поза обаче отнема
само една маневра – или е свободно действие,
ако промяната не е по желание на персонажа
(т.е. е съборен!)
Персонажът може да премине от коленичила
към (само) изправена поза под формата на стъпка напред при използване на която и да е маневра позволяваща придвижване с поне една
стъпка – не е необходимо да се използва Смяна
на Позата. Извършването на една стъпка движение замества тази маневра. Поради това персонажът може да премине от легнала към коленичила поза в един ход, и в следващия ход да избере поза, която позволява придвижване –
напр. Придвижване или Придвижване и Атака –
за да се избправи. Навеждането не изисква маневра Смяна на Поза; виж Свободни Действия
(стр. 29).
Следващата таблица описва модификаторите
при атака, отбрана и придвижване, когато персонажът заема определена поза:
Атака: Модификатор при извършване на атака, докато персонажът се намира в тази поза.
Отбрана: Модификатор при извършване на
активна отбрана (Отбрана, Париране и Блокиране) докато персонажът се намира в тази поза.
Цел: Модификатор към хвърлянето на противник, опитващ се да улучи персонажа от разстояние със стрелково или огнестрелно оръжие.
Ход: Ефект върху придвижването.
Поза
Изправен
Наведен
Коленичил
Пълзящ
Седнал
Легнал

Атк
Обикн.
-2
-2
-4
-2
-4

Отб
Обикн.
Обикн.
-2
-3
-2
-3

Цел
Обикн.
-2
-2
-2
-2
-2

Ръкопашен Бой, Карате или DX

TL

Оръжие

Щета

$

Теж

ST

Бел

-

Юмрук

thr-1 тр

-

-

-

1

1

Джопан

thr тр

$10

0.12

-

1,2

TL

Оръжие

Щета

$

Теж

ST

Бел

1

Ритник
+ Ботуш

thr тр
thr+1 тр

-

-

-

1
1,2

ST
7

Бел

Ръкопашен Бой -2, Карате -2 или DX -2

Ръкопашен Бой или DX

TL

Оръжие

Щета

$

Теж

1

Палка

thr-1 тр

$20

1

Забележки
[1] Умението Карате (стр. 17) увеличава щетите.
[2] При провал на ритник, хвърли срещу DX за да се
задържиш на крака.

към умението. Ако персонажът подпира пушка
или арбалет, той получава допълнително +1 към
Точност. Оръжието е подпирано ако е разположено върху торба с пясък, ниска стена, превозно средство и т.н. Огнестрелни оръжия за една
ръка (напр. пистолет) се смятат за подпряни
когато се използват с две ръце. Огнестрелни
оръжия за две ръце (напр. пушка) се смятат за
подпряни когато се използват от легнало положение или чрез поставка.
Ако персонажът се Прицелва повече от една
секунда, той получава допълнителен бонус: +1
за две секунди Прицелване; +2 за три и повече
секунди.

Атака
Тази маневра се използва за нанасяне на въоръжена или ръкопашна атака в близък бой или
за използване на метателно или стрелково оръжие от разстояние. За да се използва оръжие в
атака, то трябва да бъде приготвено.
Ако персонажът използва оръжие за близък
бой или невъоръжена атака, целта трябва да се
намира в необходимият обсег. За целта виж Атака в близък Бой (стр. 32).
Ако персонажът използва оръжие от разстояние, целта трябва да се намира в рамките на
Максималният Обхват на оръжието. За целта
виж Атака от Разстояние (стр. 32). Ако персонажът е предприел маневрата Прицелване (погоре) през изминалия ход, той получава бонус
към атаката.

Ход
Обикн.
2/3
1/3
1/3
Невъзм.
1 м/сек

Прицелване
Тази маневра се използва за прицелване със
стрелково или огнестрелно оръжие (или уред
като телескоп или фотокамера). Персонажът
трябва да избере точно определена цел. Той
трябва да има видимост към нея и да може да
установи разположението й. Обяви кое оръжие
използваш за Прицелване и коя е целта.
Ако последваш маневрата Прицелване с Атака или Пълна Атака със същото оръжие срещу
същата цел, персонажът получава бонус към
атаката. Добави Точността (Точ) на оръжието

Пълна Атака
С тази маневра персонажът атакува противник с приготвено оръжие, без да прави какъвто
и да е опит да се отбранява срещу вражеските
атаки. Той не може да хвърля за активна отбрана – Блокиране, Париране и Отбягване. Преди
нанасянето на удар, избери един от тези три
варианта на тази маневра:
Решителна Атака: Персонажът може да извърши една атака при бонус +4 към хвърлянето.
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принуден да използва активна отбрана, бъде
съборен, ранен или смутен по какъвто и да е
начин преди да довърши започнатото, той трябва да хвърли срещу Will-3. При провал, той губи
концентрацията си и трябва да започне отначало.

Двойна Атака: Персонажът може да извърши
две атаки срещу един противник, стига да разполага с две подготвени оръжия или едно оръжие, което не изисква подготовка за следващ
удар. Атаките с второ оръжие, държано в слабата ръка на персонажа, получават санкция -4
(виж Силна и Слаба Ръка, стр. 5) освек ако персонажът няма предимството Боравене с Две Ръце
(стр. 9).
Силна Атака: Персонажът може да извърши
една атака при нормалната стойност на умението. Ако улучи, той получава +2 към нанесените
щети – или +1 към щетите от всеки зар, ако
това води до по-голям бонус. Този вариант се
отнася единствено за атаки базирани на сила и
нанасящи забиваща и замахваща щета.
При извършване на атака от разстояние,
единственият вариант за Пълна Атака е извършването на една атака при бонус +1 към хвърлянето.

Подготовка
Персонажът може да използва тази маневра
за да вземе или извади предмети и да ги приготви за използване; напр. да извади меч от ножницата или пистолет от кобура, да презареди
пушка. В някои случаи, той трябва да използва
Подготовка и за да получи контрол над небалансирано оръжие след замах, или да се приспособи към обхвата на голямо оръжие.
Той може да използва маневрата Подготовка
за да извърши физически действия различни от
самата битка: отваряне и затваряне на врата,
отключване на ключалка, копаене, вдигане на
тежки предмети и т.н.

Придвижване и Атака

Атакуване

Придвижването по време на битка е обяснено
при маневрата Придвижване (стр. 29). По време
или след извършването на движението, персонажът, използващ тази маневра, може да извърши една зле насочена атака – или с голи
ръце или с приготвено оръжие. Атаката се извършва както е обяснено при Атака (стр. 30), но
при санкция -4. При атака с метателно или
стрелково оръжие, персонажът губи и бонусите
за Прицелване, ако има такива. При удар с оръжие за близък бой, ефективното умение, спрямо
което се хвърля, не може да надвишава 9.

Атака е всеки опит да се удари противник
или друг обект. За целта персонажът трябва да
използва маневра Атака, Пълна Атака или
Придвижване и Атака. Той може да атакува
единствено с оръжие, което е подготвено за
удар.
Водещият винаги има възможността да реши,
по каквато и да е причина, че даден боец не
може да атакува определени противници. Например, осем персонажа не могат да ударят
едновременно един обикновен човек (дори три
или четири персонажа наведнъж биха си пречели взаимно!)
Има два вида атака: атака в близък бой (стр.
32) и атака от разстояние (стр. 32). Целта трябва да бъде в близък обсег за да се нанене близка атака, или в рамките на максималният обхват
за да бъде улучен с лък или пистолет. Извършването на Атака изисква следните три хвърляния:
• Първо е хвърлянето за Атака. Ако то е успешно, атаката има шанс да улучи противника.
• След това противникът хвърля за Отбрана
за да се опита да отбегне, блокира или парира
удара. Ако успее, атаката е отбегната или спряна и удар не е нанесен.
• Ако противникът се провали в отбрана си,
атаката поразява целта си и се хвърля за щети.

Пълна Отбрана
Тази маневра е особено полезна, когато персонажът е заобиколен от противници – особено
такива, които използват Пълна Атака! При нея
той не може да извършва какъвто и да е вид
атака - Атака, Пълна Атака или Придвижване и
Атака. Избери един от тези три варианта на тази
маневра:
Подобрена Отбрана: Персонажът добавя +2
към един вид активна отбрана: Отбягване, Париране или Блокиране. Бонусът важи до
следващия ход.
Двойна Защита: Персонажът може да използва две различни активни отбрани срещу една и
съща атака. Ако той се провали при първата
отбрана срещу нея, той може да хвърли за втори
и различна отбрана. Например, ако персонажът
се провали в опита да Блокира, той може да
опита а Отбегне или Парира същият удар. Ако се
провали да Парира (с оръжие или не) с една
ръка, той може да извърши повторно Париране с
другата ръка, стига да е свободна или държи
приготвено оръжие в нея. Това се брои за “втора
отбрана”.

Хвърляне за Атака
Хвърлянето за Атака е обикновено Хвърляне
за Успех. Изчисли ефективното ниво на използваното умение (базовото ниво плюс или минус
съответните модификатори). Ако резултатът от
заровете е по-нисък или равен на “ефективното”
умение, атаката ще удари противника освен ако
той не се отбранява успешно (виж Отбрана, стр.
33). Ако се провали в отбраната си – или ако не
може да се отбранява – персонажът ще го удари. Ако резултатът е по-голям от ефективното
умение, атаката е неуспешна и няма никакъв
шанс да улучи целта.
Независимо какво е умението на персонажа,
резултат 3 или 4 винаги улучва; това е критичен
удар. Резултат 5 и 6 са критичен удар, в зависимост от умението. Ако ефективното ниво е 15,
тогава резултат 5 и по-малко е критичен удар.

Концентрация
Персонажът се нуждае от концентрация, когато извършва важни физически или умствени
действия. Примери могат да включват хвърлянията за Възприятие за разпознаване на невидим
воин, хвърлянето за Лидерство за даване на
заповеди, хвърлянето за Използване на Електроника за работа със специален сензор и повечето други IQ-базирани умения.
Някои дейности изискват персонажът да се
Концентрира за няколко секунди. Ако той бъде
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Ако ефективното ниво е 16 и повече, тогава
резултат 6 и по-малко е критичен удар.
При критичен удар, атаката автоматично
улучва противника – той не получава право да
хвърля за отбрана. Освен това, при резултат
точно 3, атаката нанася максимални щети – не е
нужно да хвърляш заровете. Например, максималните щети за 1d+2 удар са 6+2, или 8 точки.
Другите критични удари изключват отбраната,
но се хвърля нормално за щети.
Независимо от умението, резултат 17 и 18
винаги е провал.

Основни Модификатори при Атака
Маневри на Нападателя
Придвижване и Атака:

-4

Положение на Нападателя
Лоша стойка:
-2 или повече
Сериозно разсейване:
-3 или повече
Леко разсейване:
-2
ST под мин. на оръжието: -1 за всяка точка

Видимост
Сляп, цел невидима, пълен мрак:
-10
Не вижда врага:
-6 или -4, ако знае
къде се намира
Частичен мрак, мъгла, дим:
-1 до -9

Атака в близък бой
Когато персонажът предприеме маневра, позволяваща му да извърши атака в близък бой,
той трябва да уточни кого атакува и с кое оръжие. Той може да извърши атака с всяко подготвено за атака оръжие (включително естествени
такива като ритник, ухапване и юмрук). Той
може да използва някои оръжия по повече от
един начин; напр. може да замахне или забие
къс меч. Подобни оръжия имат няколко реда в
таблицата с оръжия (стр. 24). Когато се използва подобно оръжие, той трябва да уточни методът, по който го използва.
Оръжията за една ръка са подготвени, когато
се държат в една ръка. Двуръките оръжия изискват да се държат с две ръце. Някои небалансирани оръжия (напр. алебарда) стават негодни за
последващ удар след атака, освен ако персонажът е изключително силен (виж стр. 23).
За да извади ново оръжие от ножница или
кобур, или за да подготви небалансирано оръжие за нов удар, персонажът трябва да предприеме маневрата Подготовка (стр. 31).
Естествени оръжия (юмрук, ритник и т.н.) са
винаги готови освен ако частта от тялото, която
ги позволява, не е заета или вързана.

Модификатори при Близък Бой
Маневри на Нападателя
Пълна Атака (Решителна):

+4

Положение на Нападателя
Държи голям щит:

-2

Други Действия на Нападателя
Бой със слаба ръка (без предимство
Боравене с Две Ръце)

-4

Модификатори при Бой от Разстояние
Маневри на Нападателя
Пълна Атака (Решителна):

+1

Други Действия на Нападателя
Прицелване за един ход:
+Точ
Прицелване за два хода:
+Точ +1
Прицелване за три и повече хода: +Точ +2
Подпряно оръжие:
+1
(само при Прицелване)
Бой със слаба ръка (без предимство
-4
Боравене с Две Ръце)

Атака от разстояние
Атака от разстояние е всяка атака извършена
от разстояние, от хвърлен камък до стрелба с
лазерна пушка.
Персонажът може да извърши атака от разстояние само спрямо цел, която се намира в обсега на оръжието. За да установиш това, сравни
разстоянието с таблицата с оръжия. Повечето
оръжия за бой от разстояние имат Отслабен
Обхват (1/2D) и Максимален Обхват, в метри.
Целта трябва да се намира не по-далече от Максималният Обхват; Отслабеният Обхват само
намалява наполовина нанесените щети.
Всички оръжия от този тип имат Точност
(Точ). Това е бонус, който персонажът получава
ако предприеме една или няколко маневри Прицелване точно преди атаката. Когато се Прицелва, персонажът получава допълнителни бонуси
за по-продължително процелване, подпиране на
оръжието или използване на оптичен мерник.
Метателни оръжия са тези оръжия, които се
хвърлят по целта: камъни, ръчни гранати, нинджа звездички (шурикени) и т.н. Персонажът
може да хвърля също така някои оръжия за близък бой като брадвички, ножове и копия. Третирай метателните оръжия подобно на всяка друга
атака от разстояние.

Насочващи Приспособления
Мерник:

+1 за сек. Прицелване
до макс. бонус за мерник

Размер, Скорост и Разстояние
Предназначението на следващата таблица е
боят от разстояние, но Водещият може да я използва и при хвърляния за Възприятие или други хвърляния за успех, където размерът, скоростта и разстоянието са от значение. Тази таблица използва същата прогресия за размер, както и за сумата от скорост и разстояние, но модификаторите за размер са противоположни на
тази за скорост и размер; големият размер дава
бонус, докато голямата скорост или размер дават санкция. Така че ако целта е два пъти поголяма но също и два пъти по-далеч или два
пъти по-бърза, модификаторите ще са едни и
същи.
Размер: Колкото по-голяма е целта, толкова
по-лесно е да бъде улучена. Модификаторът към
Атака на този обект поради размера и се нарича
“Размерен Модификатор” (SM). Хората имат SM
0. Обектите, по-големи от човек, дават бонус
при атака, докато малките обекти налагат сакция.
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Ако противник изпълни успешно хвърляне за
Атака, персонажът може да избере една активна
отбрана и да хвърли срещу нея. Маневрата Пълна (Двойна) Отбрана позволява на персонажа да
изпълни втора отбрана срещу същата атака, ако
първата се провали.
Активната отбрана се избира в зависимост от
ситуацията – особено спрямо маневрата, избрана през предишния ход. Някои маневри, като
Пълна Атака, не позволяват активно отбраняване. Също така персонажът не получава право на
активна отбрана ако не е забелязал откъде идва
атаката. Персонажът не може да се отбранява и
ако е припаднал, обездвижен или неспособен да
реагира по други причини.

Намери най-близката SM стойност за създание или обект, използвайки таблицата. Сравни
най-голямото от трите измерения на обекта
(напр. височина, за хората) в колоната “Линейна Скала” и запомни отговарящия й Размерен
Модификатор. Ако обектът е изключително малък в другите си две измерение (напр. стоманен
кабел дълъг 100 метра, но дебел 5 сантиметра),
използвай най-малкото измерение наместо найголямото.
Скорост и Разстояние: Скоростта и Разстоянието се отнасят само за бой от разстояние.
Събери скоростта на обекта в метри за секунда с
разстоянието до него в метри. Сравни сбора със
стойностите в колоната “Линейна Скала” и запомни отговарящият й Дистанционен Модификатор.
Ако размерът или сборът от скоростта и разстоянието се намират между две стойности в Линейна Мярка, използвай по-голямата; напр. смятай 8 метра за 10 метра. За бойците, стоящи на
място, приеми че скоростта е 0 и единствено
сравнявай за разстоянието. За превозни средства, скоростта в метри за секунда е сравнително
равно на една трета от скоростта в километри за
час.
Пример: Мъж на разстояние 8 метра може да
бъде улучен при санкция -4 към атака. Мотоциклет, намиращ се на 40 метра разстояние,
движещ се с 30 метра в секунда (60 километра в
час), по таблицата има скорост/разстояние от 40
+ 30 = 70 метра, което се равнява на -9 към
атака.
Модификатор
Скоростен

Размерен

0
0
0
-1
-2
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

-5
-2
0
+1
+2
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10

Хвърляне за Отбрана
Отбраняващият се персонаж хвърля 3d срещу
стойността на използваната отбрана. Ако резултатът е по-малко или равен на ефективната отбрана, той успява да отбегне, парира или блокира атаката. В противен случай, активната отбрана е неуспешна и атаката застига персонажа.
Ако товва се случи, нападателят хвърля за щети.
Резултат от заровете 3 и 4 при хвърляне е
винаги успешен – дори и ако ефективната отбрана е само 1 или 2! Резултат 17 или 18 е винаги провал.
Ако нападателят нанесе критичен удар, персонажът не получава право да хвърля за отбрана. Ако персонажът е зашеметен, активната му
отбрана е при санкция -4.
Ако персонажът има подготвен за използване
щит, той може да добави неговият Отбранителен
Бонус (DB) към всяко хвърляне за Отбягване,
Париране и Блокиране извършено от атака
идваща от пред персонажа или от страната на
щита.

Линейна
Скала
1/3 метър
1 метър
2 метра
3 метра
5 метра
10 метра
15 метра
20 метра
30 метра
50 метра
70 метра
100 метра

Отбягване
Отбягването е активен опит да отместване от
предполагаемия път на атаката. Често това е
най-добрата отбрана когато персонажът не е
достатъчно умел с оръжието и няма щит, или
пък е атакуван от няколко посоки,
Отбягването обикновено е единствената отбрана която може да бъде предприета срещу огнестрелни оръжия. Това обаче не означава, че
могат да се отбягват куршуми! Отбягването срещу този тип атаки е всъщност опит на персонажа да не се намира там, накъдето нападателят е
насочил оръжието, чрез отскачане настрани или
назад в точния момент.
Стойността за Отбягване на персонажа е равна на Базов Ход + 3, без дробта, и при санкция
равна на Нивото на Пренатовареност (виж Товар
и Придвижване, стр. 25). Запиши стойността за
Отбягване на персонажния лист за справка.
Персонажът може да отбегне всяка атака освен тези, за които не предполага! Той може да
хвърли само веднъж за Отбягване срещу една
атака, освен ако използва Пълна (Двойна) Атака, но няма ограничение на броя пъти, в които
персонажът отбягва различни атаки в рамките
на своя ход.

Отбраняване
Ако персонажът е успял да атакува своя противник, това все още не означава, че е нанесен
удар; освен, може би, ако атаката е критична.
Има три вида “активна отбрана”, която един
боец може да използва за да отбегне или да се
предпази от вражески удар: Отбягване, Париране и Блокиране. Стойностите за тези способности се изчисляват предварително и записват на
персонажния лист.
Активната отбрана на персонажа е неговият
опит да отбегне определена атака. Това е възможно само ако отбраняващият се персонаж е
наясно за възможността от атака от своя нападател и е способен да реагира... чрез отместване от пътя на атаката (отбягване), отразяване на
атаката чрез оръжие или гола ръка (париране)
или посрещане на атаката с щит (блокиране).

Блокиране
Блокирането е опит на персонажа да посрещне вражеска атака с щит, пелерина или подобен
голям предмет. Този вид отбрана изисква подготвен за целта щит или друг предмет; ако пер-
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оръжия, или -2 при малки оръжия като малки
ножове, шурикени и други с тежест под половин
килограм.
Ако персонажът успешно парира невъоръжена атака (захапване, юмрук и т.н.) с оръжие, той
може да нарани нападателя. Хвърли срещу умението за оръжието, използвано за париране.
Наложи санкция -4 ако нападателят използва
умението Карате. При успех, парирането нанася
щети на нападателя, без последният да има възможност да се отбранява. Хвърли зарове за щета, както е описано в правилата.

Невъоръжена Отбрана
Ако персонажът се бие без оръжия, или поне една
от ръцете му е свободна, той може да парира с голи
ръце. Създания, които нямат длани (като повечето
животни) не могат да парират с голи ръце - те могат
само да отбягват атаки.
Персонажът може да използва уменията Ръкопашен
Бой или Карате - или DX, което е с най-висока стойност, - за да парира с една ръка. Стойността на активното Париране е равно на 3 + половината от стойността на използваното умение или DX, без дробта.
При париране на ръкопашна атака на противника
не съществува санкция. Но персонажът получава -3
при опит за париране на оръжия, освен ако атаката не
е забиваща или персонажът използва умението Карате
(и в двата случая се използва пълното Париране).

Основни Модификатори при Отбрана
Екипировка на Отбранителя
Париране с нож
или кинжал:
Париране с боен прът:
Париране с голи ръце:
срещу оръжие:

сонажът е достатъчно силен, той може да хване
и повдигне друг персонаж и да блокира с неговото тяло!
Стойността за Блокиране на персонажа е
равна на умението Щит, разделено наполовина
и закръглено надолу, + 3, без дробта, и при
санкция равна на Нивото на Пренатовареност
(виж Товар и Придвижване, стр. 25). Например,
умението Щит-11 води до Блокиране равно на 3
+ (11/2) = 8.5, което се закръглява до 8.
По принцип, персонажът може да блокира
всяка атака в близък бой, метателно или стрелково оръжие, хвърлена по него течност и т.н.
Той обаче не може да блокира куршуми и лъчеви изстрели... тези атаки идват твърде бързо за
да бъдат спряни по този начин.
Персонажът може да опита да Блокира една
единствена атака в своя ход.

-1 към Париране
+2 към Париране
-3 към Париране
(0 срещу забиващи
щети,или Карате)

Маневра на Отбранителя
Пълна Атака:
невъзможна отбрана
Пълна (Подобрена) Отбрана:
+2 към
избрана отбрана
Придвижване и Атака:
само Отбягване
или Блокиране; невъзможно Париране

Маневра на Отбранителя
Лоша стойка:
Нападател невидим:

-1 или повече
-4, и Блокиране
или Париране изисква
хвърляне за Слух-2
Разсейване:
-1 или повече
Пренатоварен:
санкция, равна на Нивото
на Пренатовареност към Отбягване
или Париране с умението Карате.
Зашеметен:
-4

Париране
Парирането е опит да се отклони удар чрез
оръжие или голи ръце. Персонажът не може да
парира освен ако оръжието не е подготвено –
или, ако се бие с голи ръце, няма свободна ръка. Той може да Парира една единствена атака в
своя ход.
Персонажът може да използва повечето оръжия за близък бой с цел париране. Някои дълги,
добре балансирани оръжия (напр. боен прът)
дават бонус +1 или +2 към париране поради
способността си да държат противника на разстояние.
Стойността за Париране на персонажа е равна на умението за използваното оръжие, разделено наполовина и закръглено надолу, + 3, без
дробта, и при санкция равна на Нивото на Пренатовареност (виж Товар и Подвижване, стр.
25). Например, умението Широк Меч-13 дава
стойност за Париране 9.
Парирането не може да спре други видове
атаки освен атака в близък бой и от метателни
оръжия.
Изключение: Ако противник атакува със
стрелково или огнестрелно оръжие и се намира
в обхвата на оръжието за близък бой на персонажа, той може да парира. Но той ще парира
спрямо оръжието, а не изстрелите! Например,
ако нападателят стреля с пистолет от разстояние
един метър, персонажът може да опита да парира с голи ръце. Успех означава че с удар по
оръжието той го отклонява и изстрелите профучават настрани.
Персонажът може да парира метателни оръжия, но при санкция: -1 към повечето метателни

Естество на Атаката
Атайка отзад:
невъзможна отбрана
Млатило/Боздуган на верига:
-4 Париране
и -2 Блокиране
Метателни оръжия:
-1 Париране
и -2 Париране при малка
тежест (под 1/2 кг.)

Щети и Рани
Щом атаката е успешна и противникът се
провали в опита си за отбрана (ако въобще се
отбранява), нанесен е удар! Ако атаката е способна да го нарани, хвърлят се зарове за определяне на нанесените щети.
Оръжието (или, при базираните на сила оръжия, силата на персонажа) определя колко зарове се хвърлят и какви точки се добавят към
тях. Ако противникът има някаква Защитна Способност (DR) – доспехи, защитни заклинания и
т.н. – тя се изважда от резултата от хвърлянето.
Ако резултатът от хвърлянето е равно или помалко от DR на противника, атаката не успява
да преодолее защитата – тя е отклонена настрани или абсорбирана. Но ако резултатът надвишава DR на противника, разликата между двете
стойности преодолява неговата защита. Ако
противникът няма DR стойност, нанася се пълна
щета.
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Веднъж, след като се определи каква щета
преодолява защитата на жертвата, приложи
Множителят за Рана в зависимост от типа щета
(това се отнася единствено за сечаща, пробиваща и някои типове пронизваща щета, виж подолу). Крайният резултат дава размера на нанесената рана в точки, които се изваждат от Жизнените Точки на жертвата.

При нанасяне на щета, извади Защитна Способност от базовата щета. Резултатът е “проникваща щета”, която пробива или деформира доспехите дотам, че да нанесе значително нараняване. Например, ако персонаж бъде ударен за 6
точки базова щета и той носи плетена ризница с
DR 4, той ще получи 2 точки проникваща щета.
По принцип, DR от множество защитни средства се натрупва; напр. ако персонажът има вродена DR 2 и облече тактическа бронежилетка с
DR 12, той ще има обща DR 14. Изключенията от
това правило винаги се отбелязват в правилата.

Хвърляне за Щети
Обикновено играчът хвърля за щетите, нанесени от неговия персонаж, а Водещият хвърля
за неигровите персонажи. Щетите се записват
под формата на зарове, често с модификатор;
напр. “6d-1” или “1d+2”. Отрицателният модификатор не може да намали щетите под 0, ако
нанася трошащи щети, или под 1 ако нанася
друг тип щети.
Резултатът от хвърлянето на заровете (след
нанасянето на модификатори, както е обяснено
по-горе) е “базовата щета” от атаката.
При стрелковите и метателни оръжия има два
показателя за обхват, първият от който е Отслабен Обхват (1/2D), в метри. Ако целта се намира
извън 1/2D обхвата, базовите щети се намаляват
наполовина, закръглени надолу.

Множител за Рана
Всички щети останали след приспадането на
Защитната Способност от базовите щети е “проникваща щета”. Ако има нанесена такава, умножи я по Множителя за Рана, даден по-долу. Той
зависи от типа щета, както следва:
• Мало-пронизваща (pi-):
• Сечаща (cut) и едропронизваща (pi+)
• Пробождаща (imp):

х0.5
х1.5
х2.0

Щетата, получена след прилагането на модификатора, е крайната щета: намали Жизнените
Точки на противника с толкова точки, колкото е
крайната рана. Закръгли надолу, като минималната проникнала щета, независимо от множителя, не може да падне под 1 точка.

Защита от Наряняване и Проникване
Защитните Способности (DR) оценяват степента на защитеност от естествена броня, носени доспехи, силово поле и т.н., които намаляват
нанесените щети. Предметите и превозните
средства имат свои стойности за DR, които ги
предпазват от получаване на щети – и ако персонажът се скрие зад или в тях, тяхната DR
стойност ще го предпази.

Последици от Щетите
Характерът и типът нанесена щета определят
какви ще са последиците за раненият персонаж.
Виж следващият раздел за правила за рани и
възстановяне.

Наранявания, Възстановяване и Умора
по-долу обобщава ефектите от ниска или отрицателна стойност за HP. Ефектите се натрупват:

Животът на приключенеца не е нито твърде
славен, нито твърде дълъг. Той се изморява. Той
губи съзнание. Той може да бъде ранен – или
още по-лошо, убит!
За щастие, всички тези проблеми имат своето
разрешение. Дори смъртта. Чети нататък, за да
разбереш как...

• По-малко от 1/3 HP – Персонажът е отслабен от получените рани. Намали наполовина
Ход и Отбягване (закръгли нагоре).
• 0 HP и по-малко – Персонажът рискува да
изгуби съзнание. В допълнение към горния
ефект, хвърли срещу HT в началото на
следващия ход, при -1 за всеки цели HP точки под нулата. Провал означава, че персонажът пада в безсъзнание (или просто спира да
работи, ако не е живо или разумно същество); виж Възстановяване от Безсъзнание
(стр. 37). Успех означава, че персонажът може да действа нормално, но трябва да хвърля
срещу HT отново всеки следващ ход.
Изключение: Ако персонажът избере маневрата Почивка в своя ход, и не се отбранява
активно, той може да запази съзнание без да
хвърля. Хвърляй само за ходове, в които персонажът извърши отбранително действие или
предприеме маневра, различна от Почивка.
• -1хHP и по-малко – В допълнение към описаните по-горе ефекти, персонажът рискува
мигновена смърт. Хвърли веднага срещу HT.
Ако персонажът постигне неуспех само с 1
или 2 точки степен на провал, той умира, но
не внезапно – виж Смъртоносни Рани, стр.
36). Ако успее, персонажът все още може да

Наранявания
Понесените рани и болестите водят до временна загуба на Жизнени Точки (HP). Поради
това Жизнените Точки са изражение на способността на персонажа да издържа на наранявания; виж Жизнени Точки (стр. 5). Ако някоя
рана намали тези точки до 0 или по-малко HP,
персонажът скоро може да падне в безсъзнание.
Персонажът може да има отрицателни Жизнени
Точки... но ако са твърде много, той рискува да
загине. В повечето случаи обаче, разликата
между пълните HP и отрицателните HP е един
или два удара с меч или куршума.

Обикновени Рани:
Изгубени Жизнени Точки
Продължителнто понасяне на рани рано или
късно довежда и най-издръжливият персонаж до
отслабване и загуба на съзнание, дори и нито
една от раните да не е смъртоносна. Таблицата
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Смъртоносни Рани

говори, да се бие и т.н., както е описано погоре (докато не хвърли неуспешно срещу HT
и припадне). Хвърли отново срещу мигновена
смърт всеки път, когато персонажът достигне
отрицателни Жизнени Точки, кратни на максималната стойност за HP, независимо от
една или множество рани. Например, персонаж с 11 HP ще хвърля срещу мигновена
смърт при -11 HP, -22 HP, -33 HP…
• -5хHP – Персонажът загива на мига. Той е
изгубил общо 6 пъти HP ! Никой не може да
оцелее след толкова щети.
• -10хHP – Пълно телесно унищожение, в зависимост от типа на щетата – например 200
точки щети от стрели водят до надупчен, но
лесно разпознаваем труп; 200 точки от огнени щети оставят нищо повече от неразпознаваема купчинка пепел. Разликата между типовете щета са важни в игрови светове, където съживяването и възстановяването чрез
магически средства е възможно!

Ако при хвърляне срещу мигновена смърт при
-1xHT или по-малко, персонажът се провали със
Степен на Провал от 1 или 2 точки, той не умира
веднага, но получава Смъртоносна Рана. Това е
рана толкова сериозна, че вътрешните счупвания и разкъсани органи могат да доведат до
смърт дори и след като раната спре да кърви.
Ако персонажът бъде ранен смъртоносно, той
е неспособен да извършва каквито и да е действия. Той може да продължи да е в съзнание или
да го изгуби (по решение на Водещия). Всяка
допълителна щета, която получи, води до хвърляне срещу HT и всеки провал води до моментална смърт.
Докато е смъртоносно ранен, персонажът
трябва да хвърля срещу HT на всеки половин
час. При провал той умира. При успех, той продължава да се бори за живота си още половин
час – след това хвърля отново. При критичен
успех, персонажът оцелява като по чудо: той
вече не е смъртоносно ранен (но все още е изваден от строя).
Персонажът може да се възстанови от смъртоносна рана с успешно хвърляне срещу HT всеки път, когато при лечение или под влиянието
на лечебно заклинание възстанови някакво количество Жизнени Точки – дори и все още общата им стойност да е отрицателна.
След като се възстанови от смъртоносна рана, персонажът трябва да хвърли още веднъж
срещу HT. При провал, той губи завинаги 1 точка HT. При критичен провал, Водещият може да
наложи съответен недостатък (стр. 11) или някакъв друг ефект (напр. погрозняла външност
поради множество белези).

Шок от Болка
Всеки път, когато персонажът получи щети,
намали стойностите за показателите DX и IQ с
броя точки, извадени от HP – до максимум -4,
независимо от нанесените щети – само за
следващия негов ход. Този ефект, известен като
“шок от болка”, е временен; показателите възстановяват нормалните си стойности на последващия ход.
Шокът въздейства върху DX и IQ-базирани
умения, но не и върху активната отбрана и други защитни действия.

Сериозни Рани
Сериозна Рана е това нараняване, което нанася щета за повече от 1/2 от HP на персонажа.
Всяка сериозна рана изисква хвърляне срещу HT
за избягване на събаряне или зашеметяване
(виж по-долу).

Смърт
Дори когато персонажът бъде убит, в някои
случаи може да продължиш да отчиташ загубата
на жизнени точки. В някои футуристични и магически светове, мъртвите могат да бъдат върнати към живот по определен начин, стига тялото
им да не е напълно унищожено (да не е доведено до -10xHP)
Разчленяването, обезглавяването и т.н. биха
убили всеки, независимо от стойността за HT и
количеството HP. Ако безпомощен персонаж
(спящ, в безсъзнание и т.н.) бъде атакуван по
явно смъртоносен начин, той може да бъде убит
на мига. Не е необходимо да хвърляш за щети,
да изчисляваш оставащите HP точки и т.н. Просто приеми, че персонажът е сведен до -5хHP.
Това не се отнася обаче в случай, когато персонажът е способен да действа, но не и да забележи атаката. Например, ако персонажът се
промъкне зад страж с нож в ръка, той не може
да го убие автоматично. В случая трябва да се
разиграе реалистично – понеже е изненадваща
атака, стражът няма да може да отвърне: персонажът получава право на Пълна Атака! Атаката
на персонажа почти със сигурност ще успее.
Жертвата в случая не получава право и на активна отбрана. Това означава, че ще бъде нанесена щета която ще рани и дори може да убие
стража. Но смъртта не е автоматична и изисква
хвърляне на зарове.

Събаряне и Зашеметяване
Всеки път, когато персонажът получи Сериозна рана, той трябва да хвърли два пъти срещу
HT за да избегне отделно събаряне или зашеметяване. При успех при всяко хвърляне, той не
получава никакви допълнителни санкции освен
тази за Шок от Болка.
При провал срещу събаряне, персонажът е
зашеметен; виж по-долу. Той пада на земята
(ако не се намира в легнало положение) и ако
държи нещо в ръце, го изпуска. Този ефект се
нарича “събаряне”. При Степен на Провал равна
на 5 или повече точки, или при Критичен Провал, персонажът губи съзнание! Виж Възстановяване от Безсъзнание (стр. 37).
При провал срещу зашеметяване, персонажът
не може да извърши никакво действие и трябва
да предприеме маневрата Почивка на следващия
си ход. Той може да се отбранява активно докато е зашеметен, но хвърлянията за отбрана са
при санкция -4.
На края на своя ход, зашеметеният персонаж
трябва да хвърли срещу HT. При успех, той се
възстановява от зашеметяването и може да
действа на следващия си ход. При провал той
остава зашеметен; в следващия си ход той трябва отново да предприеме маневрата Почиване и
да хвърля срещу HT на края на хода... и така,
докато се възстанови.
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Възстановяване

но минимум 1 HP. Критичен успех възстановява
максималното възможно количество!
Резултатът от това хвърляне включва и 1 HP
от бързо превързване; така че, резултат от заровете 1 HP не възстановява допълнителни HP
от пълно прилагане на Първа Помощ.
При критичен провал, пациентът губи 2 HP,
наместо да възстанови!

Правилата за нанасяне на рани могат да изглеждат твърде жестоки, но не се отчайвай… нещата могат да се подобрят!

Възстановяване от Безсъзнание
Степен на провал от 5 точки или повече при
хвърляне срещу събаряне, провал при хвърляне
срещу HT за запазване на съзнание при 0 HP
или по-малко, или много други причини могат да
доведат до безсъзнание. Зависи от Водещия да
реши дали става дума за истинско безсъзнание
или безпомощно състояние поради болка и сериозно нараняване – но и в двата случая, персонажът не може да върши каквото и да е. Персонажът се възстановява както следва:

TL
0-1
2-3
4
5
6-7
8
9+

• Ако персонажът има 1 или повече положителни HP, той се пробужда автоматично до 15
минути.
• Ако персонажът е от 0 до -1хHP, той трябва
да хвърля срещу HT за пробуждане на всеки
час. Веднъж щом успее, той може да действа
нормално. Но понеже е под 1/3 HP, той ще
има намалени наполовина стойности за Ход и
Отбягване.
• При -1хHP и по-малко, персонажът е в лошо
състояние. Той може да хвърли срещу HT за
пробуждане след 12 часа. Ако успее, той се
пробужда и може да действа както е описано
по-горе. Но ако се провали, той не може да
дойде в съзнание без лекарска намеса или
магическо лечение – ако успее при хвърляне
срещу HT за възстановяване на Жизнени Точки, той ще се пробуди и ще може да действа
както е описано по-горе. Но докато не получи
лекарска или магическа помощ, персонажът
трябва да хвърля срещу HT на всеки 12 часа;
при провал, той умира.

Време
30 минути
30 минути
30 минути
20 минути
20 минути
10 минути
10 минути

Възстановяване
1d-4
1d-3
1d-2
1d-2
1d-1
1d
1d+1

Умора
Бягането или плуването на дълги разстояние,
задушаването и много други неща могат да доведат до “умора”: временна загуба на FP точки.
Стойността за Енергия (FP) е първоначално равна на показателят HT на персонажа. Подобно на
това как раните представят физическата травма
и се изваждат от HP, така и умората представлява изгубена енергия и намаляват FP. Когато персонажът губи FP, отбелязвай това на персонажния лист.

Изгубена Енергия
Таблицата по-долу обобщава ефектите от
ниска или отрицателна FP стойност. Всички
ефекти се натрупват.
• По-малко от 1/3 FP – Персонажът е много
изморен. Намали наполовина Ход, Отбягване
и ST (закръгли нагоре). Това намаляване не
се отразява на производните от ST показатели, като HP и щети.
• 0 FP и по-малко – Персонажът е на ръба на
строполяването. При натрупване на допълнителна умора, за всяка изгубена FP точка персонажът губи и 1 HP физическа щета. За да
извършва други действия, освен да говори и
да си почива, той трябва да хвърли срещу
Will; в битка, хвърли преди всяка маневра
различна от Почивка. При успех, персонажът
може да действа нормално - ако се дави,
например, той може да продължи да се бори
– но за всяка допълнително изгубена 1 FP губи 1 HP. При провал, той се строполява на
земята (или пътъва) безпомощен и не може
да извърши нищо, докато не се възстанови до
положителна FP стойност.
• -1хFP – Персонажът изгубва съзнание. Докато е в безсъзнание, той възстановява изгубени FP точки със същото темпо както при
нормална почивка. Той се пробужда когато
стойността
за
FP
стане
положителна.
Стойността за FP не може да падне под -1xFP
– под тази стойност всяка загуба на FP води
до загуба на HP.

Естествено Възстановяване
Почивката позволява на персонажа да възстанови изгубени Жизнени Точки, освен ако щетите са от такова естество, което не се лекува с
времето (например, виж Болести и Зарази, стр.
39). На края на всеки ден изцяло отдаден на
възстановяване, и при наличие на добра храна,
персонажът може да хвърли срещу HT. При успех, той възстановява 1 HP. Водещият може да
наложи санкции при лоши условия, или бонус
когато условията спомагат за възстановяването.

Първа Помощ
Основните два метода на приложение на умението Първа Помощ (стр. 19) са превързването
на рани и облекчаването на болка.
Поставянето на бърза превръзка или турникет отнема една минута. Това позволява да се
спре кървенето и да се възстанови 1 HP.
След това лечителят може да използва допълнително време, за да наложи по-добро покритие на раната и да облекчи болката. Той трябва да затопли раненият, ако е необходимо, да го
държи неподвижен, да му даде болкоуспокояващи лекарства и т.н. След време, указано на
следващата таблица, лечителят може да хвърли
срещу умението Първа Помощ.
При успех, лечителят може да хвърли по
формулата, дадена в таблицата, за да определи
колко HP точки възстановява на своя пациент -

Изтощение при Дейност
Следните действия често водят до натрупване
на умора и загуба на FP точки:
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може да позволи възстановяването на 1 допълнителна FP точка когато персонажът се нахрани
добре по време на почивка. Определени лекарства, специални отвари и т.н. могат да възстановят изгубени FP, както и магически заклинания
Персонажът може да възстанови енергия, изгубена поради недоспиване, чрез сън продължаващ поне 8 часа. Това възстановява 1 FP. Допълнителен непрекъснат сън възстановява 1 FP
за час. Персонажът също така се нуждае от храна и вода за да възстановия FP изгубени поради
глад и обезводняване; виж по-горе.

Битка: Всяка битка, която продължи повече
от 10 секунди/хода отнема FP точки - персонажът губи енергия по-бързо, когато се бие за
живота си. Бойците, които не предприемат атака
или активна отбрана по време на битка, не получават тази загуба на енергия, но други действия (напр. изричане на заклинания) имат цена в
FP точки. На края на всяка битка, персонажът
губи 1 FP плюс Нивото на Пренатовареност, което е важало по време на битката.
Тези цени се отнасят за цялата битка, не за
всеки 10 секунди от нея. Дълги сражения може
да отнемат повече (по решение на Водещият),
но ще трябва да продължат поне 2 или 3 минути
(120 до 180 хода!) преди допълнителната цена в
FP точки да е реалистична.
Поход: Използвай цената в FP точки за провеждане на битка, но ги прилагай за всеки час
от похода; напр. един час маршируване с лек
товар отнема 2 FP.
Пренапрягане: Носенето на товар с тежест
над
Смазваща
Тежест
[4],
или
бутането/дърпането на много тежък товар, отнема 1 FP
на секунда (виж Вдигане и Преместване, стр.
26)
Бягане и Плуване: Всеки 15 секунди спринтиране, или минута в равномерно бягане или
плуване, изисква хвърляне срещу HT за избягване на загуба от 1 FP.
Гладуване: Човешкият организъм се нуждае
от три пъти поемане на храна на ден. За всяко
пропуснато хранене, персонажът губи 1 FP.
Обезводняване: Човешкият организъм се
нуждае от 2 литра вода на ден – 3 литра при
горещ климат, до 5 литра в пустинята! Ако персонажът пие по-малко от необходимото, той губи
1 FP на всеки осем часа. Ако персонажът пие помалко от половин литър на ден, той губи 1 FP и
1 HP на ден. Той може да възстанови изгубените
FP поради обезводняване след един ден почивка
при достатъчно налична вода. Изгубените HP
точки се възстановяват както обикновено.
Недоспиване: Когато персонажът е буден
през по-голямата част от деня, обикновено 16
часа, той ще започне да се изморява и се нуждае от сън. Той губи 1 FP ако не може да се наспи, и 1 FP за четвърт ден (обикновено 4 часа)
ако остане буден след това.
Ако персонажът изгуби половината или повече от своите FP поради недоспиване, той трябва
да хвърли срещу Will за всеки два часа, прекарани в неактивно състояние (напр. като караул
на пост). При провал, персонажът заспива на
място, спейки докато не бъде пробуден или възстановия изгубените FP точки. При успех, той
успява да се удържи буден, но получава санкция -2 към DX, IQ и хвърлянията за самоконтрол
на някои недостатъци. Ако изгубената от недоспиване енергия спадне до 1/3 FP или по-малко,
хвърлянията описани по-горе се извършват на
всеки 30 минути в неактивно състояние или на
всеки 2 часа в активно състояние. Това може да
е изключително опасно!

Други Опасности
Освен опасността да бъдат накълцани на парчета, застреляни или омагьосани, приключенците рискуват да се изправят и пред други опасности.

Студ
Студът може да е смъртоносен, затова персонажите трябва да носят дебели дрехи или изолиращи доспехи, за да се предпазят от продължително излагане на заобикалящ ги студ.
Хвърли срещу HT за всеки 30 минути, прекарани в “обикновена” студено време. За повечето
хора това означава температура под 2°С. При
лек вятър (15+ км/час), хвърли за всеки 15 минути. При силен вятър (50+ км/час) хвърли за
всеки 10 минути. В допълнение, силният вятър
значително намалява ефективната температура
(т.н. смразяващ фактор). Приложи модификаторите по-долу, когато е необходимо:
Ситуация
Леко облекло или липса
на облекло
Обикновени зимни дрехи
“Арктическо” облекло
Термокостюм
Мокри дрехи
Всеки -5°C под -15°С

Мод. HT
-5
+0
+5
+10
още -5
-1

Провал при хвърлянето води до загуба на 1
FP. Както обикновено, веднъж щом FP достигне
0, последващата умора води до загуба на 1 HP
за всяка отрицателна FP. Възстановяването на
FP и HP изгубени поради студ изисква съответен
подслон и източник на топлина (огън, електрическа печка, телесна топлина, т.н.).

Сблъсък и Падане
Жизнените Точки на персонаж или предмет
определят неговата маса – и поради това ускоряването при определяне на щетите при сблъсък. Ускоряването е величина, измерваща колко
бързо персонаж или предмет се придвижва, в
метри за секунда (3 км/ч = 1 м/с)
При сблъсък, движещият се обект нанася щета, равна на (HP x Ускорение)/100, в брой зарове. Ако резултатът от формулата е по-малък от
1d, приеми, че е 1d-2.
Ако движещият се обект удари неподвижна
преграда, който е твърде голяма, за да бъде
преместен настрани – например земята, планина
или айсберг – той нанася изчислената щета на
себе си и на неподвижната преграда. Ако преградата е чуплива, тя не може да поеме и нанесе
обратно повече щети от собствените си HP + DR.

Възстановяване на Енергия
Персонажът може да възстанови изгубената
енергия по естествен път, като си почива. Четенето, разговорите и мисленето не пречат за това; движението и напрягащите действия обаче
пречат. Изгубените точки FP се възстановяват с
темп от 1 FP на 10 минути почивка. Водещият
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Падане

Подходящо лечение – билки, лекарства и т.н.
– дават бонус при цикличното хвърляне срещу
HТ за излекуване. При TL6+, антибиотици (напр.
пеницилин) дават +3 към възстановяване дори
от най-силните бактериални зарази.

Падането е сблъсък с неподвижна преграда:
земята. В следващата таблица намери ускорението на персонажа (в метри в секунда) в момента,
в който се сблъсква с земята и го използвай за
изчисляване на получените и нанесени щети:

Огън

Разстояние

Ускорение

Разстояние

Ускорение

1 метър
2 метра
3 метра
4 метра
5 метра
10 метра
15 метра

5
7
8
9
10
15
18

20 метра
30 метра
40 метра
50 метра
75 метра
100 метра
1,000 метра

21
26
30
33
40
47
146

Понеже земната повърхност не получава щети, удвои щетата в брой зарове, която получава
падащият обект.
В случай, че предмет падне върху персонажа,
намери ускорението му от таблицата и го използвай за изчисляване на нанесените щети на персонажа подобно на обикновено падане.

Болести и зарази
Болести и непознати зарази може да очакват
приключенците в далечни, екзотични земи... или
дори в родния им дом. Търсенето на лекарство –
дали за пагубната болест на принцесата, срещу
извънземен вирус или терористично биооръжие
– е добро начало на приключение.
Това, което трябва да знаеш за болестите, е:
Хвърляне за Устойчивост: Хвърляне срещу HT
за предпазване от заразяване. Повечето болести
изискват хвърляне срещу HT до HT-6. При успех,
персонажът не се заразява. При провал той
прихваща заразата, но получава право на последващи хвърляния – веднъж на “цикъл”, – за
да се отърве от нея.
Инкубация: Това е времето от началното заразяване до проявата на първите симптоми при
заразения. За обикновени болести инкубацията
е 24 часа, но варира в големи граници.
Щета: Ефектът на болестта в игрови термини.
Обикновено това е 1 точка токсична щета, не
може да е и повече – до 1d – за силно вирулетни
зарази. DR не защитава срещу зарази! Симптоми
(треска, кихане, кашляне, обриви и т.н.) се проявяват в момента, в който заразеният персонаж
започне да страда от болестта. Щетите от болест
не се възстановяват по естествен път докато
персонажът не хвърли успешно срещу HT за да
се излекува!
Цикъл: Болестите нараняват персонажа на
равни интервали докато той не успее да хвърли
успешно срещу HT или до достигане на максимален брой цикли. Стандартният цикъл - времето между две хвърляния срещу HT – е един ден.
Максималният брой на циклите зависи от смъртоносността на болестта; например, една сравнително опасна, продължителна болест може да
нанася само 1 HP на цикъл, но да продължава до
20-30 цикъла.
Веднъж щом симптомите на болестта станат
явни, разпознаването на болестта става с хвърляне срещу Диагноза. Това хвърляне не позволява да се разпознае непозната болест, но при
успех персонажът може да получи достатъчно
информация относно естеството й.

Ако персонажът престои част от своя ход в
огнена среда (напр. тичане през огън), той получава 1d-3 огнени щети. Ако прекара цял ход в
горяща среда – или ако самият той гори – персонажът получава 1d-1 огнени щети на секунда.
Изключително интензивна огнена среда нанася
повече щети; например, разтопен метал от леярна би нанесъл 3d за секунда!
Продължителното излагане на огън може да
доведе до прекомерна горещина, която да изтощи персонажа дори и ако той няма досег с пламъците или е защитен от тях. Виж Горещина (подолу).
Всяко излагане на огън или огнена атака, която нанесе поне 3 точки огнени щети, може да
запали една от дрехите на персонажа. Това води
до 1d-4 огнени щети за секунда и е разсейващо
(-2 към DX, освен ако щетите не могат да наранят персонажа). За да потуши огъня, персонажът може да използва ръцете си. Това изисква
хвърляне срещу DX, като всеки опит изисква
маневра Подготвяне, ако се случва по време на
битка.
Всяко излагане на огън или огнена атака, която нанесе поне 10 точки огнени щети, запалва
всичките дрехи на персонажа. Това води до 1d-1
огнени щети за секунда и е особено разсейващо
(-3 към DX, освен ако щетите не могат да наранят персонажа). За да потуши огъня, персонажът трябва да се търкаля по земята. Това изисква хвърляне срещу DX, като всеки опит изисква
маневра Подготвяне, ако се случва по време на
битка. Скок във вода отнема само една секунда
и автоматично потушава огъня.
Във всички случаи, не забравяй да приложиш
санкциите за шок от болка към DX, ако пламъците нанасят щети.

Горещина
В обикновено горещо време, персонажът не
получава никакви санкции ако стои на сянка
или не се движи твърде много. Но ако трябва да
бъде активен при повишена температура – над
26°С за хора – той трябва да хвърля срещу HT
за всеки 30 минути.
Провалът му коства 1 FP. При критиен провал, той получава слънчев удар; губи 1d FP.
Както обикновено, при достигане на 0 FP, допълнителните загуби на енергия водят до загуба
на 1 HP за всяка 1 FP. Персонажът не може да
възстанови FP или HP загубени поради жега
докато не се премести при по-поносима среда.
Освен това, високи температури – между
32°С и 48°С – водят до загуба на на 1 допълнителна FP всеки път, когато персонажът губи FP
поради пренапрягане или обезводняване. Температури между 48°С и 65°С водят до допълнителна загуба на 2 FP.

Отрови
Отровите могат да се използват за намазване
на оръжия; на стрелички, игли, шипове в клопки; в напитка, предложена от предател; или
навсякъде, където не ги очакваш.
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Това, което трябва да знаеш за отровите, е:
Забавяне: Повечето отрови изискват между
няколко секунди и няколко часа, за да подействат. Това е винаги в сила за отровите, които се
поглъщат.
Устойчивост: Някои отрови позволяват на
жертвата да хвърли срещу HT, за да устои на
ефекта им. Хвърля се след изминаване на периода на забавяне. Често има модификатор: лека
отрова може да изисква HT+2 хвърляне, докато
най-невъзможните за превъзмогване изискват
хвърляне срещу HT-8! Обикновено хвърлянията
са между HT и HT-4. DR никога не предпазва от
подобни щети.
Ако персонажът се намира в отровна среда
(като газов облак или токсична атмосфера) и
успее в първото хвърляне срещу HT, той трябва
да хвърля отново всяка секунда докато отровата
не му подейства или напусне средата преди това. Ако отровата има период на забавяне, използвай периода на забавяне между хвърлянията наместо една секунда.
Ефект: Най-често срещаният ефект от отровите е токсичната щета и изтощаването. Леки
отрови могат да нанесат щета от 1 HP или FP;
по-сериозни отрови могат да нанесат до 1d и
повече. DR няма ефект върху тази щета. Загубата на HP и FP се възстановява обикновено, по
естествен път.

симо от FP или HP, персонажът умира след четири минути без въздух. Ако той може да вдиша
чист въздух преди да умре, той спира да губи FP
и започва да възстановява FP със стандартен
темп (виж Възстановяване на Енергия, стр. 38).
Ако е загубил съзнание, той се пробужда веднъж
щом достигне 1 FP. Ако се е давил, спасителят
трябва да приложи хвърляне срещу Първа Помощ за да изтласка водата от дробовете му и да
го спаси.
Ако персонажът е прекарал без въздух повече от две минути, хвърли срещу HT – при неуспех персонажът получава постоянна мозъчна
травма: -1 към IQ.

Игрови Светове
При създаването на собствен игрови свят или
вселена, започни с основите, описани в следния
списък. Той в никакъв случай не е изчерпателен, но ако имаш време и търпение да опишеш
основите, това е едно начало за бъдещото му
развитие.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Задушаване
При пълна липса на въздух, персонажът губи
1 FP за секунда. Ако той се дави след неуспешно
хвърляне за Плуване, той може да погълне малко въздух, но заедно с нея и вода: хвърли срещу
Плуване на всеки пет секунди; провал води до
загуба на 1 FP (виж Плуване, стр. 18).
При 0 FP, хвърли срещу Will за всяка секунда,
при провал персонажът губи съзнание. Незави-

Езици
Закони и Обичаи
Общество и Управление
Технологично Развитие
Икономика
Равнини (измерения) на Съществуване
Приключения в света
Умения, Професии и Занимания
Оръжия и Битки

От сайта на Steve Jackson Games можеш да изтеглиш формуляр за планиране на игровия свят, както и
още много подпомагащи материали за твоята GURPS
игра: http://www.sjgames.com/gurps/resources/.

GURPS 4th Edition излиза през Август 2004!
С GURPS можеш да разиграеш всеки персонаж – елф,
биещ се на страната на доброто, потайна фатална дама
с шпионска мисия, космически пират, разсичащ враговете си с лазерен меч... всичkо, което ти дойде наум!
GURPS е водеща универсална ролева система за повече
от две десетилетия. С четвъртото си издание, тя става
още по-добра.
GURPS Basic Set: Characters събира заедно всичката
информация от Basic Set Third Edition и Compendium I,
плюс стотици нови правила. Над 350 предимства и
недостатъци, над 400 умения! 336-страници, пълен
цвят, твърди корици – всичко, от което се нуждаеш, за
да създадеш своя персонаж!
GURPS Basic Set: Campaigns комбинира информация
от Basic Set Third Edition и Compendium II, плюс нов
игрови свят, за безкрайни възможности сред паралелни
светове и различни времена! 240 страници, пълен цвят,
твърди корици – всичко, от което се нуждае Водещият,
за да подготви и разиграе своята кампания!
През 2004-та година ще се появят и GURPS Fantasy,
GURPS Magic и GURPS Infinite Worlds!
Посети форумите на Steve Jackson Games
на адрес: http://forums.sjgames.com/
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