
Atributkubetoj
0 1k20
1 1k20+1k4
2 1k20+1k6
3 1k20+1k8
4 1k20+1k10
5 1k20+2k6
6 1k20+2k8
7 1k20+1k10
8 1k20+3k8
9 1k20+3k10
10 1k20+4k8

Ataki (kostas 1 ĉefan agon)

Per atributo
Kalkulu proksimecon.
Se la celo estas en
la proksimeco, ĵetu la
atributkubeto(j)n.
Difekto estas
ĵeto minus defendo.

Proksimeco
Proksima: ĉirkaŭa kvadrato
Preskaŭ proksima: 10m
Malproksimeta: 20m
Meze malproksima: 30m
Malproksimega: 50m
Tre malproksimega: 120m
Duoble la distanco = m-av 1
Trioble la distanco = m-av 2

Libera ago
Iom ajn pro
viaj prodaĵoj,
valoroj
kaj aktivaj 
helpoj.

Eksterordinare laŭ
atributnombro

1 – 3: 10 metroj
4 – 6: 20 metroj
7 – 9: 30 metroj

La vico
1 ĉefa ago kaj 1 mova ago kun malgrandaj agoj

aŭ
1 fokusa ago

Per malhelpo
Kalkulu proksimecon.
Se la celo estas en
la proksimeco, ĵetu la
atributkubeto(j)n. Se
la ĵeto egalas aŭ
estas pli alta ol la
defendo, sukcesas
la atako.

Malavantaĝo pro
ataki multajn celojn

Proksime = la nombro da celoj
Malproksime = la nombro da celoj

   (5 aŭ malpli)
Kubo = po 1 por 2 metroj da latero
Linio = po 1 por parto da 4 metroj
Konuso = po 1 por 2 metroj

Salti
Po 1 avantaĝo por ĉiuj 4 metroj
jam kuritaj.
Metroj da longa salto = fortecoĵeto÷2
Metroj da alta salto = fortecoĵeto÷4

Movi vian rapidecon.
Movi duoble ankaŭ kostas
1 ĉefan agon.

Grimpi
je duone da via rapideco

Rezisti malhelpon
ĵetu 1k20
10 aŭ pli finigas la malhelpon
9 aŭ malpli estas malsukceso

Naĝi
je duone da via rapideco

Movi (kostas 1 movan ago)



Malgranda ago

Ekzemple:
Elpreni ion
Daŭrigi helpon
Fari perceptoĵeton
Malfermi ion
Fari oportunan atakon

Vi povas fari iom ajn
malgrandajn agojn
dum via vico, sed
nur povas fari la saman
formon de ago unufoje
dum via vico.

Fokusa ago
(kostas la tutan vicon)
Dishelpa ago: atakĵeto
da almenaŭ 10 pli ol
la defendo tuj finigas la
helpojn daŭrigatajn de
la celo.
Supera ago: 1 ago kun
avantaĝo 1.
Sturmi: movi duoble da
via rapideco kun atako
kun malavantaĝo 1.

Interrompa ago
(kostas la ĉefan agon

de la venonta vico)

Defendi: atributĵeto
anstataŭigas la
kutiman gardon.
Improvizi: helpi alian
(la ludestro decidas
ĉu vi povas fari tiel).

Aktivigi helpon

Nivelo – Defio
1 – 12
2 – 14
3 – 16
4 – 18
5 – 20
6 – 22
7 – 24
8 – 26
9 – 28

Se via ĵeto ne estas
sufiĉa por la nivelo,
kiun vi volis, vi ankoraŭ
povas aktivigi ĝin je pli
malgranda nivelo, se
ĝi ekzistas.

Notoj
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