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Kiel krei personojn

Paŝo 1: Priskribi vian personon
Malferma Legendo estas rolludo. Tio signifas ke via persono bezonos pli da 
profundeco ol simple elektitajn atributojn, talentojn, kaj ekipaĵon. Por interesigi 
vian personon, aldonu iom da la jenaj detaloj. Se vi ankoraŭ ne povas pensi pri 
io, plenigu la detalojn dum viaj unuaj seancoj de ludo dum vi konadas vian 
personon.

Heroeca nomo. Konversaciu kun via ludestro por vidi ĉu li aŭ ŝi havas iajn 
ideojn pri la ludmondo. Filĉjo la Batalisto ŝajnus tre stranga flanke al Terilas la 
Ventestro kaj Goriono la Kraniohakanto.

Via raso. Via elekto de raso nur estas limigata de via imago, la ludmondo, kaj la 
limoj deciditaj de via ludestro. Kutima fantazia kampanjo povas enhavi nanojn, 
elfojn, mezulojn, ĉielulojn, kaj drakosanguloj. Se vi ludas en estonteca kosma 
opero je la limoj de la galaksio, via ludestro eble havos multajn eksterteranajn 
rasojn, el kiuj vi povos elekti. Iuj kampanjoj, ekzemple tiuj pri teruraĵoj de 
LOVECRAFT, eble nur permesos simplajn homojn. Tamen, se estas permesata 
de via ludestro, vi povas havi iun ajn personon, kiun vi volas, ĉu estas psiĥumista
tigreca homo, kelkcentimetra feo, aŭ io ajn plu.

Dum vi decidas vian rason, ankaŭ elektu vian grandecon: malgranda, 
mezgranda, aŭ granda. Mezgranda persono havas la saman grandecon, kiun 
havas la kutima homo. Malgranda kreaĵo havas la altecon de duono da metro ĝis 
1.5 metroj, kaj grandaj kreaĵoj havas la altecon de 2 metroj ĝis 3 metroj. Granda 
kreaĵo okupas kvadraton de 4 metroj por 4 metroj kaj havas atingopovon de 4 
metroj (jen ĉapitro 6: batalo). La ludestro povas decidi ke via persono havas 
avantaĝon aŭ malavantaĝon dum situacioj, kiam via grandeco estas grava. 
Ekzemple, malgrandaj kreaĵoj povas gajni avantaĝon je ĵetoj por kaŝi sin mem 
kaj ricevi malavantaĝon je ĵetoj por dispiedbati pordon. Simile, granda kreaĵo 
eble havas malavantaĝon je atakĵetoj en malgrandaj spacoj sed gajnas avantaĝon 
je ĵetoj por minaci malgrandajn kreaĵojn.

Se la ludestro permesas, vi povas elekti ke via persono estu pli granda aŭ pli 
malgranda ol la jam skribitaj grandecoj. La atingopovo de granda kreaĵo estas la 

1



sama al la longeco de sia bazo. Do, giganto kun bazo de kvar metroj por ses 
metroj havus atingopovon de ses metroj. Ĉiuj kreaĵoj ĉiam havos atingopovon de 
almenaŭ du metroj.

Du elstaraj korpaj trajtoj. Pensu pri la du trajtoj, kiujn la aliaj personoj 
rimarkas kiam ili vidas vian personon. Ĉu ĝiaj okuloj brilas ruĝe kolere? Ĉu ĝia 
alteco estas pli ol du metroj? Ĉu ĝia haro estas kolorata kvazaŭ ĉielarko?

Du difinantaj sociaj trajtoj. Ĉu ĝi balbutas kiam ĝi estas nervoza? Ĉu ĝi ne 
fidas la aliajn ĝis vidi pruvon? Aŭ, ĉu ĝi estas amikema bardo kiu preskaŭ ĉiam 
parolas kante? La du sociaj trajtoj estas tiuj, kiujn la aliaj lernos rapide post 
ekkoni vian personon.

Sekreto. La sekreto eble ne estos malkovrata de kunuloj ĝis ili konos vian 
personon bone. Ĝi ankaŭ estas uzebla de la ludestro por pli ellabori la 
kampanjon.

Ekzemploj de sekretoj

Antaŭ ol li ŝanĝis sian nomon kaj komencis vagi la landon kiel barbara 
dungosoldato, li estis la heredonto de la trono.

Sinjoro Tomas Tukburo estis murdisto por la proksima gildo de ŝtelistoj ĝis 
fuŝiĝis kontrakto kaj li murdis senkulpan infanon - tiam estis kiam li komencis 
fariĝi pastro.

Talia ekde sia juneco estis druidino de la Dorna Rozo, sed forfuĝis pro la 
malpacemo de la ordo. Nun, ŝi timas la venĝon de ŝiaj ekskunuloj ĉiumomente.

Ĵetoj

La plejmulto de la rezultoj de gravaj agoj, kiujn via persono penos fari en 
Malferma Legendo estos determinataj de la ĵetado de kubetoj.

Por determini la finon de ago, ĵetu dudekflankan kubeton kaj iujn ajn aldonajn 
kubetojn pro la atributo de via persono kiu estas plej taŭga por la ago. Iu ajn 
kubeto kiu haltiĝas je sia maksimumo eksplodas. Tio signifas ke vi povas ĝin 
reĵeti kaj adicii la nombron al la tuto. Reĵetu ĝis neniu eksplodas.

Kunigu ĉiujn la ĵetojn por trovi vian finan tuton. Se via tuto estas pli alta ol la 
defio, vi sukcesas. Alie, la ludestro decidos ĉu vi sukcesas neatendite aŭ 
malsukcesas tiel ke la rakonto progresu.
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Ĵetu dudekflankan kubeton + atributkubetojn (ĉiuj kubetoj eksplodas) 

Egalas aŭ estas pli alta ol la defio La persono sukcesas.

Estas malpli ol la defio

La persono sukcesas neatendite. 
- AŬ -
La persono malsukcesas sed la 
rakonto progresas (laŭ la opinio de 
la ludestro)

Paŝo 2: Elekti atributojn
Atributoj estas la fundamento de ĉiu persono en Malferma Legendo. Ili difinas 
kion via persono povas kaj ne povas fari, la fakoj, kie li aŭ ŝi kleregas, kaj kiel ŝi 
aŭ li estas plej malforta. Kiam ajn via persono penas fari heroan agon en 
Malferma Legendo, vi povos rigardi siajn atributojn por vidi ĉu li aŭ ŝi sukcesos 
aŭ ne.

En Malferma Legendo, estas kvar kategorioj de atributoj: korpaj, sociaj, mensaj, 
kaj eksterordinaraj.

La klereco de persono pri ĉiu atributo estas esprimata de nombro de 0 (tute 
malklera) al 9 (superhoma). Persono ne povas uzi eksterordinarajn atributojn se ŝi
aŭ li havas nombron de nulo.

La kutima komunulo aŭ laboristo ofte havos atributojn de 1 al 3 je multaj korpaj, 
sociaj, kaj mensaj atributoj. Eksterordinaraj atributoj estas kutime nur havataj de 
personoj potencaj kaj rimarkindaj.

La tabelo de referenco de atributoj montras rapide iom de la komunaj agoj, kiujn 
la atributoj helpos al via persono fari.

Korpaj atributoj

Lerteco
Elturniĝi de atakoj, movi silente, fari akrobataĵojn, uzi pafarkon, ŝteli
de poŝo.

Fortikeco
Rezisti venenon, ignori doloron, travivi dezerton, surhavi pezan 
kirasaĵon.

Forteco Uzi martelegon, supersalti fendegon, rompi pordon, lukti ĝis venko.

Mensaj atributoj

Lernado Memori faktojn pri la historio, magio mistika, la medio, kaj tiel plu.
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Logiko
Solvi enigmojn, malĉifri, kreumi ilojn, kompreni la strategion de 
malamiko, trovi esceptojn.

Percepto
Diveni verajn motivojn, sekvi spurojn, antaŭscii, ekvidi kaŝan 
malamikon, trovi sekretan pordon.

Volo Stari firme, venki kontraŭaĵojn, rezisti torturon, resti veka, resti racia.

Sociaj atributoj

Trompo Mensogi, ruzi, alivestiĝi, disvastigi onidiron, friponi malsaĝulon.

Persvado Negoci, konvinki al iu, marĉandi, eligi informon.

Ĉeeco Oratori, kanti, inspiri armeon, uzi vian karakteron, bonŝanci.

Eksterordinaraj atributoj

Ŝanĝado Formŝanĝi, ŝanĝi molekulajn strukturojn, transmutacii.

Kreado
Komuniki kun plej altaj potencoj, fari ion el nenio, regeneri, diece 
helpigi.

Energio Krei kaj regi la elementojn - fajron, malvarmon, elektron.

Entropio Disigi, mortigi per vorto, krei nemortaĵojn, malsanigi.

Influo
Regi la mensojn de aliaj, paroli per penso, timigi, krei iluziojn, 
nevidebligi.

Movo Teleporti, flugi, rapidigi, malrapidigi.

Prognozo
Vidi la estontecon, legi pensojn aŭ aŭreolojn, vidi distance, sentumi 
sorĉon aŭ malbonon, komuniki kun eksterkosmaĵoj.

Protekto
Ŝirmi de difekto, rompi supernaturan influon, disigi magion, haltigi 
eksterkosmaĵojn.

En Malferma Legendo, vi povas difini la fortojn kaj malfortojn de via persono 
per elekti la atributojn laŭ via koncepto. Sekve estas skribataj multaj manieroj, 
kiel vi povas asigni atributojn.

Rapida kreo
Se vi estas nova al rolludoj, aŭ nur volas krei personon rapide, elektu unu el la 
atributaroj de la jena tabelo. Asignu la nombrojn al la atributoj, kiuj difinas la 
personon, kiun vi volas ludi. Viaj aliaj atributoj komencos je nulo.
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Heroo specialigita
5, 4, 3, 2, 2, 2
Bone balancigita heroo
4, 4, 3, 3, 3, 1, 1
Ĉiuspertulo
3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1

Propra kreo
Se vi volas asigni la atributojn, vi povas aĉeti ilin. Per ĉi tiu metodo, je la unua 
nivelo, vi povas elspezi 40 poentojn, kaj la kostoj estas troveblaj en la jena 
tabelo. La plej alta nombro, kiun vi povas havi, estas 5 je la unua nivelo, kaj vi ne
devas elspezi ĉiujn la poentojn dum personkreado.

Aĉeti atributojn

Nombro Kosto
0 0
1 1
2 3
3 6
4 10
5 15

Skribi la kubetojn por atributoj
Ĉiu atributnombro pli ol 0 donas al vi adiciajn kubetojn por pliebligi sukceson. 
Rigardu la jenan tabelon kaj skribu la taŭgajn kubetojn. (Vi vidos kion fari per 
tiuj kubetoj poste.)
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Atributkubetoj

Atributnombro Kubetoj
1 1k4
2 1k6
3 1k8
4 1k10
5 2k6

Paŝo 3: Skribi defendojn, vivpoentojn, kaj 
rapidecon.
Se malamiko penas ataki vin - aŭ per pafo de fusilo, lerta ponardo de glavo, aŭ 
mensa atako - ĝi unue devos venki vian defendon. Vi havas tri defendnombrojn, 
kaj ĉiu protektas vin de certaj atakoj. Ju pli alta estas via defendo, des vi pli ofte 
vi povos ignori la atakojn de viaj malamikoj. 

Firmeco = 10 + Ĉeeco + Volo
Firmeco reprezentas la povon de via persono rezisti mensan dominion kaj stari 
kuraĝe kontraŭ danĝero. Malamikoj kiuj penas vin ĉarmi, trompi per iluzio, aŭ 
timigi devas agi kontraŭ via firmeco.

Gardo = 10 + Lerteco + Forteco + Kirasaĵo
Gardo protektas vin de atakoj kiuj povas esti elturnitaj, deturnitaj, aŭ rezistataj 
de pura korpa potenco. Viaj malamikoj devos superforti vian gardon por trafi vin 
per grenado, sago, aŭ madzo.

Rezisto = 10 + Fortikeco + Volo
Rezisto protektas vin de atakoj kiuj provas vian daŭropovon, korpan sanon, 
fortikon, kaj travivpovon. Ekzemple, malamikoj kiuj penas vin veneni, fordreni 
vian vivecon, aŭ mallertigi vin agos kontraŭ via rezisto.

Vivpoentoj = 2 multiplikata de (Fortikeco + Ĉeeco + Volo) + 10
Tio estas la sumo de la nombroj de via Fortikeco, Ĉeeco, kaj Volo. Multiplikata 
de 2. Kun 10 adiciata.

6



Vivpoentoj (aŭ VP) abstrakta mezuro de kiom vi povas ignori doloron, eviti 
finajn mortigajn batojn, kaj resti je la batalkampo malgraŭ vundoj aŭ laceco. Se 
ili estas malpliigataj al nulo, vi malvekiĝas kaj estas proksima al la morto.

Rapideco montras kiom distancon povas movi via persono dum unu mova ago. 
(jen ĉapitro 6: batalo). Via baza rapideco estas 12 metroj. Aliaj efikoj, kiel 
malhelpoj, helpoj, kaj talentoj povas aŭ pliigi aŭ malpliigi vian rapidecon.

Paŝo 4: aĉeti talentojn
Viaj atributoj difinas vian klerecon pri heroaj agoj, sed viaj talentoj estas tio, kio 
faras ke via persono estu unika inter la aliaj personoj. Talentoj ebligas al vi 
ellabori vian personon, ebligante al vi fari specifajn agojn tre lerte.

Ekzemple, du personoj kiuj specialiĝas pri proksima batalado ambaŭ komencas 
kun Forteco de 5. Tamen, unu estas glavista piratino, kaj uzas movantan 
bataladon por movi lerte de malamiko al malamiko kvazaŭ derviŝo. La alia, 
veterana barbarulo, uzas bataltrancon por freneze dishaki malamikojn.

Elekti viajn talentojn
Talentoj estas aĉetataj de talentpoentoj. Je la unua nivelo, Vi havas 6 poentojn 
tiajn. Iu ajn poentoj ne uzataj povas esti konservataj kaj uzataj poste.

Listo de uzeblaj talentoj povas esti trovata en ĉi tiu SRD (sistema referenca 
dokumento) en la sekcio pri talentoj kaj enserĉebla listo de uzeblaj malhelpoj kaj 
helpoj povas esti trovata (en la angla) je la retejo de Malferma Legendo.

Paŝo 5: Elekti komencan ekipaĵon
En kutima ludo de Malferma Legendo, via persono komencos kun tio, kion ŝi aŭ 
li bezonas por simpla vivo de aventurado. La ludestro, tamen, povas decidi ke la 
kampanjo komencas je specialaj cirkonstancoj (ekzemple kun la grupo en kaĝoj 
en sklavejo) kiuj povas ŝanĝi tion.

Kutime, via persono komencas kun nivelo 2 de riĉeco, kaj povas elekti tri aŭ 
malpli havaĵojn valoratajn je tiu nivelo kaj iom ajn havaĵojn de malpli altaj 
niveloj. Jen ĉapitro 4 por reguloj pri riĉeco kaj ekipaĵo.
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Paŝo 6: Elekti fortaĵojn kaj malfortaĵojn
Kune kun la detaloj, kiujn vi jam kreis, vi povas elekti ne pli ol du fortaĵojn kaj 
du malfortaĵojn el la jenaj listoj.

Fortaĵoj estas karakterizoj, tre specifaj klerecoj, sintenoj, historioj, aŭ oportunoj, 
kiuj donas avantaĝon al via persono je specifaj situacioj. Ekzemple, vi povas esti 
nobelo kaj do povas devigi al potenculoj, aŭ vi povas antaŭe esti meĥanikisto sur 
kosmoveturilo kaj do via sperto pro tio helpas vin nun.

Malfortaĵoj estas via kalkano de Aĥilo. Ili estas la malfortoj, kiujn malamikoj 
povas ekspluati aŭ tio, kio malhelpas vin precize dum la plej maltaŭga momento. 
Vi povas esti obstina kvazaŭ azeno kiu neniam konsentas. Via avideco povas regi
vin, kaj via amo de mono estos eĉ pli forta ol via lojaleco al amikoj. Viaj difektoj 
ankaŭ povas esti korpaj: vi povas esti blinda, vi povas havi nur unu brakon, aŭ vi 
povas havi vundo je la genuo kiu malrapidigas vin.

Aktivigi fortaĵojn
Fortaĵoj donas specifajn helpojn aŭ efikojn dum specifaj situacioj. La priskribo 
de  fortaĵo klarigos kion ĝi faras kaj kiom ofte ĝi povas esti aktivigata. Iuj fortaĵoj
povas esti uzataj kiam la situacio permesas kaj aliaj estas pli limigataj. Se la uzo 
de fortaĵo dependas de ke ĝi estu taŭga por situacio laŭ la fako de la fortaĵo, la 
ludestro decidas ĉu estas uzebla aŭ ne. Ekzemple, la fortaĵo profesio donas 
avantaĝon 1 je eksterbatalaj agĵetoj pri via elektita profesio. Se persono volus uzi 
sian fortaĵon profesio: ĉasisto por havi avantaĝon je ĵeto por sekvi orkon, la 
ludestro klarigus ĉu la sperto de la persono helpus trovi homumon aŭ ne.

Aktivigi malfortaĵojn
Fortaĵoj helpas laŭ siaj priskriboj, sed malfortaĵoj estas uzataj de ludantoj por 
malhelpi siajn proprajn personojn. Vi uzus tiujn pro du kialoj: unue, por plibonigi
kaj variigi vian personon; kaj due, por gajni legendpoentojn, kiuj povas esti 
uzataj por plioftigi la sukceson de estontaj agoj (jen agoj kaj atributoj). Tiel, 
malfortaĵoj kaj legendpoentoj havas kvazaŭ karma balanco rilate unu la alia. Via 
oferaĵo dum unu situacio estos rekompencata dum alia situacio.

Vi povas gajni nur po unu legendpoenton por seanco. Ankaŭ, vi tute regas kiel 
kaj kiam viaj malfortaĵoj influas vin. Ekzemple, vi povas ludi blindan samurajon 
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(per la malfortaĵo invalida) kiu havas tiel plifortigitaj sensoj de aŭdo, flaro, kaj 
tuŝo ke li aŭ ŝi kutime ne estas ĉagrenita de sia blindeco. Nur dum tre malkutimaj
cirkonstancoj ŝi aŭ li estas ĉagrenata de sia blindeco.

Por aktivigi malfortaĵon, vole decidu agi malavantaĝe laŭ via malfortaĵo, kreante 
interesan aŭ konfliktan momenton en la intrigo. Kiam vi faras tiel, diru al via 
ludestro ke vi aktivigas vian malfortaĵon kaj parolu pri kiel ĝi malhelpas viajn 
intencojn aŭ influas viajn decidojn. Se la ludestro konsentas ke via malfortaĵo 
estas kreanta rimarkindan malavantaĝon kaj avancigas la rakonton, vi ricevas unu
legendpoenton. Iam la ludestro rekonos ke vi estas rolludanta malfortaĵon sen via
direkta diro. Tiufoje, la ludestro ankaŭ povas doni al vi legendpoenton.

La ĉagreno pro aktivigi malfortaĵon devas esti pli grava ol simple malhelpi 
sukceson. Bonaj ekzemploj de aktivigi malfortaĵon estas endanĝerigi vin mem aŭ
amikon, decidi malprave, misuzi havaĵon, kaj tiel plu. Ankaŭ estas grave memori 
ke bona uzo de malfortaĵo estas fari ion novan kaj interesan anstataŭ halti la 
intrigon. Ekzemple, anstataŭ aktivigi malfortaĵon por malsukcesi atakon, vi povas
ataki amikon. Aŭ, anstataŭ aktivigi malfortaĵon por ne trovi kaŝan pordon, vi 
povas fari bruon dum la serĉado kaj do logi nevolatan atenton.

Gajni fortaĵojn kaj malfortaĵojn
Dum la kreo de via persono, vi povas elekti ne pli ol du fortaĵojn kaj du 
malfortaĵojn, kaj vi ne devas elekti iujn ajn. Dum la aventuro, la ludestro povas 
doni al vi adiciajn fortaĵojn kaj malfortaĵojn laŭ viaj agoj. Ekzemple, se via grupo
restas multajn monatojn sur ŝipo, la ludestro povas doni al ĉiuj la fortaĵon 
profesion: ŝipano. Simile, se vi ricevas aĉajn brulvundojn pro ĥemia eksplodo en 
laboratorio, la ludestro povas doni al vi la malfortaĵon korpan misformaĵon por 
reprezenti vian cikatritan vizaĝon.

Vi povas ankaŭ elekti adiciajn fortaĵojn kaj malfortaĵojn laŭ la permeso de via 
ludestro pro la kresko de via persono. Ekzemple pro oftaj renkontiĝoj kun 
minacegaĵoj vi akiros la malfortaĵon malkuraĝan. Aŭ post pasi longan tempon 
kun forĝisto, vi akiros la fortaĵon metiiston. La ludestro decidos kiam kaj kiel vi 
povos elekti novajn fortaĵojn kaj malfortaĵojn.
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Kiel krei novajn fortaĵojn kaj malfortaĵojn
La listoj en ĉi tiu ĉapitro neniel estas tutaj, bonvolu kunlabori kun via ludestro 
por krei la fortaĵojn kaj malfortaĵojn, kiuj reprezentas vian personon.

Malfortaĵoj estas facile kreataj, ĉar ili simple estas kondiĉoj, kiuj malhelpas la 
kreskadon de via persono. La ludanto decidas kiam aktivigi malfortaĵojn, do 
balancigi ne estas necesa dum la kreo de novaj malfortaĵoj.

Aliflanke, fortaĵoj ofte helpas, eĉ meĥanisme. Ili postulas ke vi kunlaboru kun via
ludestro por ke viaj fortaĵoj estu balancitaj je la aliaj fortaĵoj akireblaj de la aliaj 
ludantoj. La unua regulo pri fortaĵoj estas ke ili nur havu efikojn ekster batalo, 
ĉar talentoj, malhelpoj, kaj helpoj estas la ĉefaj manieroj por ke ludantoj estu pli 
efikaj dum batalo. Ankaŭ, certigu ke via proponata fortaĵo estu limata al specifa 
tipo de tasko aŭ relative malofta situacio. Ekzemple: la fortaĵo metiisto donas 
klerecon pri nur unu profesio, kaj la fortaĵo belaspekta nur estas helpema dum 
sociaj situacioj, kiuj dependas de korpa aspekto. Se via fortaĵo estas efika pli 
ĝenerale, do la efiko estu pli limigita ol aliaj fortaĵoj. Ekzemple, la fortaĵo idolo 
kaŭzas ke vi estu fidata de preskaŭ iu ajn, sed ĝi povas esti uzata nur unufoje 
dum ĉiu seanco.

Listo de fortaĵoj

Amiko de la naturo

Kreaĵoj de la naturo povas senti vian profundan respekton al la natura ordo. 
Sovaĝaj bestoj evitas vin, druidoj fidetas vin, kredante ke vi ne intencas detruadi, 
kaj vi ofte povas paroli kun la ĉefulo de malgranda loka tribo pro via reputacio 
defendi la naturon.

Mistika praulo

Inter via prauloj estis drako, feo, aŭ simile magia kreaĵo. Tial, vi estas respektata 
de tiuj, kiuj uzas la mistikajn artojn. Oni kredas ke vi konas la magion kaj ke via 
destino estos granda, kaj traktas vin respekte. Ĉi tio povas certigi ke vi havu 
pozicion je mistika lernejo, lernu de fama ĉefmagiisto, aŭ povu kaŭzi ke magiisto
kiu ne konas vin bone faru ion pro via konsilo se ĝi temas pri mistika scio.
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Asketo

Vi konas bone la arton de vivi per malpli. Ĉu estinte klostra monaĥo, transkosma 
psiĥumisto, aŭ saĝulo, kiu pasis jarojn en turo plena de libroj, vi estas sperta pri 
vivi longe sen multe da manĝaĵo, akvo, aŭ aliaj homoj – kaj pro tio, tiaj situacioj 
emas ne ĉagreni vin. Vi estas fortigita kontraŭ korpa kaj mensa malhavo kaj estas
envieble memrega.

Aŭskultata de estro

Vi faris ion por havi la favoron de iu reganto: aŭ senatano, armeestro, 
komercestro, kaj tiel plu. Estas ebla ke vi savis lian aŭ ŝian vivon aŭ evitigis 
gravan perdon de mono. Pro tio, kion vi faris, li aŭ ŝi ŝuldas al vi kaj konsentos 
helpi vin se fari tiel ne estos kosta aŭ danĝera. Po unu fojo por kampanjo, vi 
povas peti de ŝi aŭ li ion kostegan aŭ danĝeran. Li aŭ ŝi faros tion, sed vi tuj 
perdos la kapablon, ĉar la ŝuldo estos repagita.

Belaspekta

Vi estas simple tre bonaspekta. Ĉi tio helpas vin ne nur romantike, kaj via 
aspekto estas utila dum multaj sociaj situacioj. Kiam ajn via bela aspekto helpus 
je situacio, vi havos avantaĝon 1 je taŭgaj agĵetoj.

Bonŝanca

Po unu fojo por seanco, se vi bezonas, vi povas bonŝanci. La ludestro decidas 
kiel vi bonŝancas. Ekzemple, atako kontraŭ vi povas esti anstataŭ kontraŭ amiko, 
vi povas trovi kaŝitan vojon por ne trafiĝi de rulanta ŝtonego, aŭ gardisto de la 
urbo povas ignori krimon de vi ĉar ambaŭ vi kreskiĝis je la sama strato.

Brutulo

Aliaj konvinkas per dolĉaj vortoj, sed vi parolas la universalan lingvon de la 
timo. Po unu fojo por seanco, vi povas montri vian korpan fortecon por uzi vian 
Fortecon por persvadi. Se via Persvado jam egalas aŭ estas pli granda ol via 
Forteco, vi havas avantaĝon 1 je la ĵeto.
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Ĉiuspertulo

Vi facile lernas novajn kapablojn. Po unu fojo por seanco, se vi havas sufiĉan 
tempon, vi povas tuj sukcesi je ne-ataka agĵeto kiu temas pri ia metio, sperto, aŭ 
simila laboro kiu havas defion de malpli ol 14.

Dieca agento

Vi estas servanto de potencaĵo kaj do estas protektata. Po unu fojo por seanco, se 
vi estas la celo de fina mortiga bato havante malpli ol 1 vivpoenton, vi tuj 
saniĝas ĝis havi 1 vivpoenton.

Dieca sciigo

Vi estas iel ligata al dio, dieto, aŭ ia ajn diaĵo, kiu donas al vi eksterkosman scion.
Po unu fojo por seanco, vi povas elekti unu temon pri la rakonto. La ludestro 
diros ion pri tio, kiu povas esti utila. Se vi ĵus malsukcesis je lernadoĵeto kaj uzas 
ĉi tiun kapablon, la ludestro decidos ĉu doni utilan aŭ ne rilatan informon.

Eksterleĝulo

Vi estas membro de krimula grupo, aŭ gildo de ŝtelistoj, grupo de 
kontrabandistoj, kaj tiel plu. Po unu fojo por seanco, vi povas peti ion simplan de 
alia en la grupo, ekzemple trovi informon, aŭ organizi sekuran vojaĝon. Se vi 
petas ion danĝeran, ŝi aŭ li povos ĝin fari, sed povas ankaŭ peti ion egale 
danĝeran interŝanĝe.

Eksterordinara ĉeeco

Via naturo eksterordinara montriĝas laŭ via elekto. Ekzemple, viaj okuloj brilas, 
vi estas ĉiam malvarmega, aŭ herboj emas morti ĉirkaŭ vi. Via eksterordinara 
ĉeeco povas kaŭzi ke la aliaj vin timu, admiru, aŭ fidu — aŭ iel havi ŝanĝatajn 
opinion pri vi. Kiam ajn via eksterordinara ĉeeco helpus je socia situacio, vi 
havos avantaĝon 1 je taŭgaj agĵetoj.

Klerulo

Vi pasis multajn jarojn studante unu fakon, ekzemple sciencon, sanigon per 
herboj, drakikon, historion, politikon, aŭ religion. Po unu fojo por seanco, vi 
povas reĵeti se vi malsukcesas lernoĵeton pri via fako, havante avantaĝon 2. 
Ankaŭ, vi havas kolegojn kaj konektojn je via fako, kaj scias kiel rajte eniri 
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specialajn laboratoriojn, bibliotekojn, templojn, aŭ aliajn lokojn rilatajn al via 
studado.

Flaro

Via flarpovo estas simila al tiu de sovaĝa besto. Uzante fokusago, vi povas lerni 
la nombron kaj proksimuman lokon de vivantaj kreaĵoj en radiuso de 24 metroj 
de vi. Per adicia fokusago, vi povas distingi unu odoron kaj scii kie estas ĝia 
eliganto dum ĝi restas malpli ol 24 metrojn de vi. Ankaŭ vi havas avantaĝon 1 je 
ĵetoj pri ĉasi kreaĵon, kiu lasis odorspuron.

Honoro de batalisto

Estante veterana batalisto, vi estas respektata eĉ de malamikoj. Po unu fojo por 
seanco, vi povas uzi ĉi tiun kapablon por kaŭzi al malamiko aŭ grupo de 
malamikoj agi favore al vi pro nepriparolata honoro. La ludestro decidas kiel 
aspektas tio. Ekzemple, viaj malamikoj povas decidi ke vi estas fidinda kaj ne 
enkatenigos vin, aŭ ignoros insulton kiu alimaniere plidanĝerigus la situacion.

Idolo

Via reputacio pro ia eksterordinara virteco estas vaste konata, kaj homoj emas 
estimi vin. Po unu fojo por seanco, vi povas uzi vian reputacion por inspiri fidon 
de iu kiu dubas vin, viajn agojn, aŭ viajn amikojn.

Imuneco kontraŭ malsano

Vi ne estas infektebla de naturaj malsanoj. Ĉi tio ne helpas vin kontraŭ 
supernaturaj malbenoj, ekzemple luphomismo.

Konversaciisto

Vi scias kiel meti ĉarmetojn kaj subliminajn mesaĝojn en kutiman 
konversaciadon. Po unu fojo por seanco, dum konversacio kun inteligenta kreaĵo 
kiu daŭras almenaŭ 5 minutojn, vi povas lerni unu utilan sekreton elektatan de la 
ludestro pri ĝi.

Kuraĝema

Via koro estas kuraĝega. Po unu fojo por seanco, per libera ago vi povas neniigi 
ĉiujn malhelpajn efikojn je vi kiuj temas pri timo aŭ memfido.
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Loka heroo

Vi estas bone konata kaj respektata kiel protektanto de komunuloj en malgranda 
regiono. La komunuloj respektas vin kaj ofertos al vi manĝaĵon, ŝirmon, aŭ aliajn
necesaĵojn. Ili eĉ riskos sin mem aŭ pagos por helpi aŭ protekti vin, se la risko ne
estas mortiga.

Metiisto

Elektu specifan metion, ekzemple armilfaradon, forĝadon, vitroblovadon, aŭ 
bierfaradon. Vi bone konas kiel krei varojn altkvalitajn de via fako. Vi estas klera
metiisto, kaj povas krei varojn tre kostaj per la necesaj materialoj kaj tempo. 
Ankaŭ, kiam vi estas faranta taskon, kiu estus helpata de via klereco, vi havas 
avantaĝon 1 je iu ajn agĵeto, kiun vi faras.

Negocisto

Vi konas la arto de la ekonomiko tiom, kiom la plej kleraj negocistoj. Estante 
majstro de la mendado kaj ofertado, vi scias kiam aĉeti kaj kiam vendi. Oni ne 
povas trompi vin pri interŝanĝado, kaj vi ĉiam scias se kosto estas justa. Ankaŭ, 
vi havas amikojn inter la negocistoj kaj gildanoj de via hejmurbo, kaj facile 
povas fari tiajn amikojn en novaj lokoj.

Nobelo

Estante de reganta deveno, vi estas konsiderata helpanto de la malaltaj klasoj. Ili 
fidos kaj helpos vin, esperante rekompencon. Malgravaj nobeloj traktas vin kiel 
egalulo kaj vi ofte povas peti paroli kun ili. Ankaŭ, leĝoservantoj ofte kredos ke 
vi estas neriproĉinda krom vidi klaran indikaĵon.

Observema

Viaj viglaj sensoj ebligas al vi rimarki detalojn, kiujn la aliaj kutime ne rimarkus. 
Po unu fojo por seanco, vi povas uzi ĉi tiun kapablon por rimarki ion ne 
normalan. Ekzemple, vi povas rimarki kaŝitan pordon trans librobreto, sangerojn 
sub la ungoj de alia persono, aŭ perukon ne konvinkantan. Se vi uzas ĉi tiun 
kapablon post malsukcesi je perceptoĵeto, la ludestro decidos ĉu vi rimarkas la 
unuan detalon, pri kiun vi ĵetis aŭ rimarkas alian detalon.
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Parolanto kun sovaĝaĵoj

Po unu fojo por seanco, vi povas fari demandon kies respondo estas "jes" aŭ "ne"
al vegetaĵo aŭ besto kiu povas aŭdi vin. La vegetaĵo aŭ besto tuj fidas vin sufiĉe 
por respondi vere. Vi ricevas la respondon per ena sento, do ĉi tiu kapablo ne 
povas esti uzata por konversacii.

Profesio

Elektu specifan profesion, ekzemple navigado, bataladon, aŭ minadon. Vi konas 
ĉion pri ĝi kaj estas majstro de la bezonataj spertoj. Ekzemple, navigisto povas 
fari ian ajn nodon, navigi laŭ la steloj, kaj fari ian ajn laboron je ŝipo. Soldato 
konas bone multajn armilojn, komprenas militajn taktikojn, kaj scias kiel agi 
efike inter rangoj. Ankaŭ, kiam vi estas faranta taskon, kiu estus helpata de via 
klereco, vi havas avantaĝon 1 je iu ajn agĵeto, kiun vi faras.

Pura koro

Iu ajn afabla kreaĵo, kiun vi renkontas estas kutime amikema je vi anstataŭ 
neŭtra. Cirkonstancoj povas ŝanĝi ĉi tion, sed eĉ se onidiro aŭ pasintaj agoj 
ŝajnus malbonaj al bona kreaĵo, ĝi restus pli iomete amikema je vi ol alie.

Rezistema

Po unu fojo por seanco, vi povas tuj sukcesi je agĵeto kies defio estas ne pli ol 10 
+ duoble via Fortikeco.

Senaĝa

Aŭ pro esti androido konstruata de avanca materialo kiu ne estas forviŝata de la 
tempo, la lojala servanto de potencaĵo, aŭ la celo de mistika rito, vi konas la 
sekreton de la senmorteco. Vi estas imuna al la paso de la tempo kaj la 
maljuneco. Via korpo ne aĝiĝas kaj ne povas esti vundata de eksterordinaraj 
efikoj kiuj maljunigas. Laŭ la kaŭzo de via senaĝeco, vi povas decidi ĉu via 
aspekto ŝanĝiĝas pro la tempo.

Stratulo

Vi kreskiĝis je la stratoj aŭ almenaŭ pasis longan tempon rampante je ili. Tial, vi 
scias kiel movi rapide tra urboj, kaŝi vin mem, kaj trovi manĝaĵon kiam vi ne 
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povas fari tiel normale. Estante unu de la nevideblaj bubaĉoj kiuj plenas la urbon,
vi povas facile aŭdi la onidiron en drinkejoj kaj plenaj stratoj.

Subteristo

Kiam vi estas sub la surfaco, vi ĉiam povas ne trovi kion, vi serĉas, sed vi neniam
povas esti tute perdata. Vi ĉiam povas trovi vojon al kie vi eniris lokon. Ankaŭ, vi
havas avantaĝon je agĵetoj kiuj estus helpataj de scio pri subteraj lokoj, ekzemple
scii ĉu baldaŭ kolapsos kaverno aŭ trovi kaŝitan pordon.

Ŝajne naiva

Ĉu pro fea praulo aŭ simpla emo, vi havas infanecan sintenon kiu povas 
kompatigi eĉ la plej malafabla koro. Po unu fojo por seanco, vi povas uzi vian 
naivecon por kompatigi malamikon. La malamiko povas ignori ion malleĝan, 
kion vi faris, pardoni ŝuldon nepageblan aŭ paroli boni pri vi al registoj.

Ŝatata de la homamaso

Ĉu estante aktoro, muzikisto, rakontisto, aŭ ia ajn regalisto, via verko estas amata
de la popolo. Vi estas amata de la popolo ĉar via arto elprenas ilin el sia ĉiutaga 
laborado, kaj vi povos ĉiam trovi kien regali kaj gajni monon ĉe drinkejoj kaj 
gastejoj.

Trovisto

Vi vivis vivon de bezonado, kaj do scias kiel havigi tion, kion la aliaj devus 
manki. Po unu fojo por seanco, vi povas facile akiri unu kutimaĵon eĉ se ĝi 
postulos tempon akiri aŭ estus tute neakirebla. Laŭ la cirkonstancoj, la ludestro 
povas decidi ke tio, kion vi akiras estas nur provizora aŭ regata de raciaj 
kondiĉoj. Ekzemple, vi povas uzi ĉi tiun fortaĵon por akiri ŝnuron en la dezerto, 
sed la ludestro povas decidi ke ĝi estas tre difektita de la suno kaj eble rompiĝos 
post kelkaj uzoj.

Vaganto

Jam estinte en sovaĝejo dum longa tempo, vi scias kiel travivi kaj navigi tie. Vi 
ĉiam scias kie estas la nordo kaj povas trovi sufiĉan manĝaĵon por vi mem kaj 
nombron da aliaj personoj egala al via Lernado.
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Listo de malfortaĵoj

Ambicia

Vi estas volema fari ion ajn por plibonigi vian vivon kaj ofte tio signifas 
piedpremi la aliajn je via vojo al la potenco. Kiam la situacio bezonigas 
kompaton por tiuj sub vi, vi emas ilin ignori. Ankaŭ, vi iam klopodas tro pro 
progresi, decidante aŭdace kaj riske kaj endanĝerigante viajn kunulojn.

Analfabeta

Vi ne povas legi aŭ skribi, eĉ en la lingvoj, kiujn vi parolas flue.

Avida

Tiel estas la vivo: vi ŝatas havaĵojn. Mono, juveloj, potencaj havaĵoj - ili ĉiam 
vokas vin kaj vi agos riskeme kaj eĉ perfidos amikojn se la rekompenco estas 
sufiĉa. Oni facile povas subaĉeti vin, kaj vi ofte puŝos negocojn kaj interŝanĝojn 
por pliigi vian parton de la profito, eĉ se tio kreas kelkajn malamikojn.

Brava

Vi emas agi drame, kaj ofte penos kuraĝajn aŭ aŭdacajn movojn pro la amuzo. 
Ekzemple, dum batalo vi povas pendoli de lustro eĉ se ĝi ne donas taktikan 
avantaĝon.

Dependeco

Aŭ la ĵetado de kubetoj, la fumo de la nigra lotuso, aŭ la eskapo de la maŝino de 
virtuala realeco. Ĉu via dependeco estu korpa, mensa aŭ socia, la rezultoj estas 
ĝenerale la samaj: vi havas jukon kaj devas grati ĝin, kaj iam faros malsaĝe aŭ fie
por satigi viajn dezirojn. Vi povas decidi la naturon kaj fortecon de via 
dependeco.

Devemo

Vi havas nerezisteblan devon fari ion elektitan de vi. Ekzemploj estas grincigi 
viajn dentojn, frapeti per via piedo, mordi viajn ungojn, nombri monerojn, aŭ lavi
viajn manojn. Via devemo povas iam krei embarasajn aŭ hontigajn situaciojn, 
ekzemple devi lavi viajn manojn tuj post premi la manon de ambasadoro.
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Fervora

Vi reprezentas ion - aŭ religion, nacion, regularon, vivmanieron, aŭ ion similan - 
kaj vi iros trans la limojn de kutima agado por helpi ĝin. Vi povas fariĝi 
malakceptulo ĉar vi penadas konverti la aliajn, aŭ vi povas esti volema fari tion, 
kion vi kutime kredas malbona, ekzemple endanĝerigi senkulpulojn, por avancigi
tion, kion vi sekvas.

Fiera

Oni nomas al ĝi tro granda egoo. Aliaj diras ke estas aroganteco. Sed vi scias ke 
vi estas simple tiel bona. La popolamaso estas pli malbona ol vi, kaj vi ne timas 
diri tion. Via fiereco povas esti universala sinteno de propra fortaĵo, aŭ povas nun
aperi dum specifaj situacioj. Ekzemple, via rango en la Reĝa Stelmilitŝiparo faras
ke vi ne respektu tiujn, kiuj trejniĝis en malpli famaj militŝiparoj.

Fobio

Vi sentas teruron kaj ne povas pensi racie kiam aperas tio, kion vi timas. Tio 
povas esti io kiel araneoj, serpentoj, malgrandaj spacoj, homamasoj, aŭ io malpli 
kutima kiel kodependeco aŭ soleco.

Tro honesta

Vi ne mensogos aŭ parolos trompe, eĉ por savi vian propran vivon aŭ tiun de alia.

Impulsiĝema

Vi estas tiel kuraĝa kaj aŭdaca ke vi ŝajnas malsaĝa. Vi ne havas tempon por 
planoj, kalkuloj, aŭ strategia pensado. Braveco kaj iomete da bonŝanco estas 
sufiĉa al vi. Forbatu la pordon kaj la detaloj ne gravas.

Invalida

Vi havas ian korpan invalidecon kiu malhelpas vin. Vi decidas la naturon kaj 
fortecon de via invalideco. Iuj ekzemploj de invalideco estas blindeco, surdeco, 
manki membron, parta paralizeco, malfortaj ostoj, aŭ alergio.
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Kolerema

Vi koleriĝas facile kaj la rezultoj estas detruemaj. Iam via kolero kreskas 
malrapide kaj iam ĝi eksplodas neatendite. Sed kiam vi malmemregiĝas, la 
rezultoj malofte estas bonaj.

Korpa misformaĵo

Io pri vi faras ke vi estu ne belaspekta, nedezirata, aŭ fakte abomena. Vi povas 
decidi la naturon kaj fortecon de via misformaĵo. Ekzemploj estas cikatro je la 
vango, tute blankaj okuloj, brulcikatroj je la tuto de la korpo, aŭ ne havi nazon. 
Malgraŭ la formo de via misformaĵo, ĝi nur estas aspekta kaj do kutime nur estos 
grava dum sociaj situacioj.

Laceca

Viaj pulmoj estas tre malfortaj kaj vi laciĝas facile. Ekkuroj, kuradoj, kaj 
marŝadoj aŭ estas nefareblaj de vi aŭ lasas vin tute malkapabla.

Malkuraĝa

Via vivmaniero estas memgarda, kaj vi farus preskaŭ ion ajn por eviti danĝeron, 
doloron, kaj morton. Iam, la situacio kaj adrenalino faros ke vi ŝajnu agi kuraĝe, 
sed baldaŭe aŭ malbaldaŭe, via malkuraĝo estos videbla. Vi estas facile minacata 
kaj vi preskaŭ certe donos informon pro pridemando. Dum batalo, vi eble 
partoprenos, sed vi penos resti tiel for kiel vi povas de la danĝero, eĉ se estas 
malhelpe al viaj amikoj.

Mallerta

Viaj korpopartoj ne movas harmonie. Vi malfacile balanciĝas, kaptas, ĵetas, aŭ 
faras similajn agojn, kiuj postulas lertecon aŭ rapidan movon.

Malpacema

Batalado ne estas nur vivmaniero, ĝi estas la vivmaniero. Vi neniam trovis 
konflikton ne plej facile finigita de ŝtalo, kaj viaj amikoj ne facile konvinkos vin 
alie. Vi emas komenci batalojn eĉ kiam ili ne estas necesaj kaj ilin daŭrigi eĉ post
kiam malamikoj kapitulacis.
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Malsana

Vi suferas ian longedaŭran malsanon aŭ kondiĉon, ekzemple tuberkulozon, 
kanceron, artriton, aŭ agaĉigan intestan sindromon. Eĉ se vi havas kiel trakti la 
malsanon aŭ malfortigi la simptomojn, vi tamen povas remalsaniĝi, malhelpante 
vian aventuradon.

Malsekretema

Vi tre malŝatas trompadi, fanfaroni, kaj paroladi. Nu, kio estas pli facila ol diri la 
simplan veron? Kial ne agi tiel? Via emo ne paroli kaŝe povas malhelpi la planojn
de viaj amikoj, ekzemple per diri ion kaŝan dum negocado.

Malvigla

Vi vivas neatente. Vi povas esti forgesema, aŭ vi povas ĉiam pensadi pri pli 
gravaj aferoj. Malgraŭ la kialo de via malvigleco, vi emas malrapide rimarki 
gravajn detalojn kaj emas distriĝi kiam estas plej malhelpa.

Nemetaforema

Vi ne facile komprenas konceptojn kiuj ne estas laŭvorte veraj, ekzemple 
frazaĵojn kaj metaforojn. Vi eble kredus ke okazas ia sorĉado se iu dirus ke “ili 
laboras kvazaŭ abeloj”. Se amiko dirus ŝerce ke “mi mortigus min mem se 
Melzak estus elektita kiel ĉefjuĝisto”, vi estus vere zorgema pri ŝia aŭ lia vivo se 
Melzak elektiĝus.

Obstina

Via estas la nura maniero. Ne ĉiam, sed kiam vi decidas pri io grava, vi ne ŝanĝos
opinion. Vi eble ne eĉ kompromisos.

Pacisma

Vi malakceptas ian ajn batalon aŭ sangoverŝon, kaj kutime vi penados eviti tion. 
Vi povas decidi la fortecon de via pacismo. Vi povas nur batali kiam ne restas 
aliaj elektoj, aŭ vi povas esti tiel neatakema ke vi neniam uzos armilon eĉ por 
defendi vin mem aŭ la aliajn.
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Psiĥa malsano

Vi suferas psiĥan kondiĉon kiu ŝanĝas vian sintenon, ekzemple deprimon aŭ 
anksiecon. Vi decidas la naturon kaj fortecon de via psiĥa malsano.

Psiĥozo

Vi estas tiel mense misigita ke vi iufoje ne rekonas la realecon. Vi povas decidi la
fortecon kaj formon de via psiĥozo, kune kun la incitaĵo. Ekzemple, vi povas 
kredi ke alikosmaj kreaĵoj penas vin kapti, aŭ vi revivas terurigan okazon de via 
estinteco kiam vi aŭdas pafadon.

Socie embarasema

Io pri via konduto estas foriga al la aliaj. Vi povas ne respekti la spacon de aliaj, 
vi babiladas dum konversacio, aŭ vi diras tro personajn detalojn. Malgraŭ la 
formo de via embarasemo, sociaj situacioj estas malfacilaj al vi.

Stulta

Vi ne estas tre inteligenta. Vi ne nur malfacile lernas akademiaĵojn, vi malrapide 
lernas ĉiam. Krom viaj spertoj, vi malfacile lernas novajn spertojn, sekvas 
instruon, kaj eĉ memoras nomojn.

Tropeza

Vi havas adiciajn kilogramojn, kaj ili emas malhelpi kiam estas plej malutila, 
ekzemple kiam vi grimpas sur ŝtupetaro aŭ estas sur malnova ponto el ŝnuro.

Venĝema

Vi ne permesas ke ĝeno restu nepunata. Aliaj povas forgesi insulton de ebriulo en
la drinkejo, sed al vi ĝi estas krimo justigenda. Ju pli grava estas la krimo, des pli 
granda estu via venĝo.

Vere naiva

Aŭ pro esti tute senkulpa, seninforma, aŭ malsperta, la rezulto estas la sama: vi 
estas tro konvinkebla. Vi decidas la formon de via naiveco. Ekzemple, vi povas 
esti urbulo de la orienta marbordo kiu ne scias kiel vivi en la sovaĝa okcidento. 
Aŭ via memoro estis tute forigita antaŭ kelkaj semajnoj kaj vi estas relernanta la 
regulojn de la civilizacio, do tre naiva.
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Gajni spertpoentojn kaj pliniveliĝi
La legendo, kiun vi kreas kreskos kaj en danĝero kaj en grandeco, kaj la potenco 
de via persono ankaŭ kreskos por esti egala al la defio. Ĉi tiu potenco venas de 
spertpoentoj (aŭ SP), kiuj estas donataj de la ludestro kaj ebligas al via persono 
pliniveliĝi kaj atingi novajn talentojn, atributojn, malhelpojn, kaj helpojn. 

La tuto da SP-oj gajnitaj de via persono montras sian nivelon, kaj ĉiuj 3 SP-oj 
ebligas avanci al la sekva nivelo. La nivelo estas determinata de la plej alta 
atributnombro kaj ankaŭ estas taŭga indiko de la potenco de via persono kompare
al aliaj personoj kaj amikaj kaj malamikaj neludantoj. Ĝis via persono atingas la 
5an nivelon, la plej alta atributnombro estas 5. Je la niveloj 6 al 9, la maksimumo
estas egale al la nivelo.

Tabelo de progreso de personoj

Spertpoentoj Nivelo
Plej alta 
atributnombro

0 1 5
3 2 5
6 3 5
9 4 5
12 5 5
15 6 6
18 7 7
21 8 8
24 9 9
27 10 9

Talentoj kaj atributpoentoj
Via persono gajnas po 1 talentpoenton kaj 3 atributpoentojn por ĉiu SP ricevata. 
Ili povas esti elspezataj tuje aŭ konservataj por uziĝi poste. Vi gajnas ĉi tiajn 
poentojn po ĉiu nivelo kiam vi ricevas SP-ojn, ne nur kiam vi pliniveliĝas.

Atributpoentoj povas esti uzataj por pliigi nunajn atributojn, aŭ por aĉeti tute 
novajn atributojn. La kosto por pliigi atributon estas egala al la nova nombro. Do,
ekzemple, pliigi via Forteco de 3 al 4 kostus 4 atributpoentojn. La kosto por aĉeti
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novan atributon estas montrata en la tabelo de atributoj, kiu ankaŭ montras la 
kubetojn por atributoj je pli ol 5.

La tuta listo de de uzeblaj talentoj povas esti trovata (en la angla) je la retejo de 
Malferma Legendo.

Pri atributo

Atributnombro Kosto Atributkubetoj
1 1 1k4
2 3 1k6
3 6 1k8
4 10 1k10
5 15 2k6
6 21 2k8
7 28 2k10
8 36 3k8
9 45 3k10
10 - 4k8

Noto: atributnombro de 10 ne estas aĉetebla de atributpoentoj. Ĝi nur povas esti 
akirita de talentoj, helpoj, aŭ aliaj specialaj manieroj. Neniu atributnombro povas 
esti pli ol 10.

Adiciaj vivpoentoj
En Malferma Legendo, adiciaj vivpoentoj estas akiritaj de pliiĝo de 
atributnombroj. Se vi volas ke via persono povu rezisti pli da batoj, pliigu aŭ la 
Fortikecon, Ĉeecon, aŭ Volon de via persono. Kiel estas montrata en la baza 
formulo, persono gajnos po 2 vivpoentojn kiam vi pliigas iu ajn de tiuj 
atributpoentoj de unu.
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Agoj kaj atributoj
La introduko kaj ĉapitro 1 montris al vi la ĉefan meĥanismon por plenumi agojn 
kaj bazan informon pri kiel la atributoj estas uzataj. Ĉi tiu ĉapitro iros pli 
profunden, eksplikante kiam fari kiajn agĵetojn kaj kion fari pro la rezultoj.

Kiam ĵeti kubetojn
Malferma Legendo celas krei grandajn rakontojn plenajn de epopeindaj 
momentoj de heroismo, kaj vi ĵetos kubetojn por determini la finojn de ili. Ĉefe, 
vi nur devas fari agĵetojn kiam la fino de la volata ago estas grava por la rakonto. 
Dum batalo, ekzemple, vi faros multajn agĵetojn por bati klingojn, sorĉumi, pafi 
laserpistolojn, kaj supersalti fendegojn. Sed vi ne devas uzi Persvadon kiam vi 
estas je la bazaro, kaj vi ne bezonas uzi Logikon kiam vi serĉas vian bileton.

Malferma Legendo enhavas multajn eksterordinarajn atributojn kiu povas 
reprezenti estontan sciencon teorian, sorĉon, aŭ supernaturajn kapablojn. Por ĉiuj
la aliaj atributtipoj, vi povas ĵeti kun atributnombro je nulo, sed eksterordinaraj 
atributoj nur povas esti uzataj se vi havas almenaŭ unu je la atributo.

Ĉiu ĵeto gravas
Alia grava elemento de Malferma Legendo estas ke ĉiu ĵeto devas avancigi la 
rakonton, bone aŭ malbone. Malsukcesa ĵeto la rakonton ne haltiĝu, nek 
malsukceso estu facile maligita de sukcesa ĵeto de alia persono.

Se vi rerigardas la ĉefan meĥanismon, vi rimarkos ke simpla malsukceso ne estas
elektebla:

Ĵetu dudekflankan kubeton + atributkubetojn (ĉiuj kubetoj eksplodas) 
Egalas aŭ estas pli alta ol la 
defio 

La ludanto sukcesas.

Estas malpli ol la defio,
La ludanto sukcesas neatendite. - AŬ - 
la ludanto malsukcesas sed la rakonto
progresas (laŭ la opinio de la ludestro)
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Simpligu ĝin: ĉiu ĵeto estas grava al la ludestro
La regulo ke “ĉiu ĵeto gravas” estas farita por ke la agoj de ĉiuj ludantoj estu 
efikaj ĉu ili sukcesas aŭ ne. Ĝi agnoskas la fakton ke simple sukcesi aŭ 
malsukcesi ne estas tre amuza por ludantoj. Sed “ĉiu ĵeto estas grava” aldonas 
malsimplecon al la ludo ĉar la ludestro devas interpreti spontanee.

Do, kiam la ludestro ĵetas, sukceso estas sukceso kaj malsukceso estas 
malsukceso.

Ĉi tio estas por simpleco kaj amuzo. Kiam ludanto malsukcesas ĵeton, ne estas 
amuza se nenio okazas pro tio. Sed kiam la ludestro malsukcesas ĵeton, ofte 
okazas multe da ĝojo ĉe la tablo.

Grupaj agĵetoj
Iamfoje, la sukceso de ago estas de multaj personoj, ekzemple trezorserĉantoj, 
kiuj distras gardistojn aŭ du kodrompistoj kiuj laboras kune por trovi kaŝatan 
datumaron. Tiufoje, ĉiuj la personoj kiuj partoprenas parolu pri kion ili faras kaj 
ĵetu per la taŭga atributo. Rigardu la sukcesojn kaj la malsukcesojn laŭ la defio 
de la ago. Se estas pli multaj malsukcesoj ol sukcesoj, la ago malsukcesas. Alie, 
la ago sukcesas. La ludestro interpretas la sukceson aŭ malsukceson kvazaŭ estus
unu ĵeto, kaj ne individue.

La ludestro ĉiam rajtas decidi kian ĵeton estas taŭga kaj tiujn personojn, kiuj 
povas partopreni en la ĵeto.

Kiel determini defion
Multaj agoj, kiujn vi povas peni en Malferma Legendo havas defion determinatan
de la reguloj. Atakoj dum batalo, ekzemple, havas la defion de la taŭga 
defendnombro de la celo.

Ofte, la ludestro devos determini la defion de agoj, kiuj ne estas klare en la 
reguloj. Tiam, la ludestro povas uzi la tabelon de defioj por determini la defion.
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Kategorio Defio Ekzemploj

Ĉiutaga 10
Salti 2 metrojn, grimpi sur surfaco kun elstaraĵoj, 
rompi komunan pordon, marĉandi kun negocisto

Defia 15
Grimpi super malebena surfaco, kompreneti tekston 
en nekonata lingvo, rompi fortan lignan pordon

Heroa 20
Grimpi sur ebena surfaco, salti 6 metrojn, traduki 
tekston en fremda lingvo, konvinki neŭtralan partion 
eniri en danĝeron por vi

Epopea 25
Traduki tekston en tute fremda lingvo, rompi feran 
pordon

Legendinda 30
Salti 10 metrojn, grimpi super tute ebena surfaco, 
amikiĝi kun malamiko kiu antaŭe volis venĝon 
kontraŭ vi

Memoru ke la defio kutime ne estas laŭ la nivelo de la aventuristoj. Do, rompi 
fortan lignan pordon havas defion de 15 por aventuristoj je la 1a nivelo aŭ je la 
10a nivelo.

Konfliktataj agoj
Iam, du aŭ plimultaj personoj agos opozicie en forteco, saĝeco, aŭ ĉarmo. 
Ekzemple, fortega barbarulo luktas kun minotaŭro por magia juvelo. Aŭ la 
reprezentantoj de tri stelsistemoj klopodas persvadi al la estro de intergalaksiaj 
rabistoj aliĝi al sia partio. Aŭ kaŝema ŝinobo klopodas preterpasi monaĥojn 
nevidate. Tiaj situacioj nomiĝas konfliktataj agoj.

Por determini la finon de tiaj agoj, ĉiuj la personoj en la konflikto ĵetu je la taŭga 
atributo. Tiu, kiu havas la plej grandan nombron venkas. Iam, ĉiuj la personoj 
uzos la saman atributon, sed ofte, ĉiu persono uzos malsaman atributon, 
ekzemple, fripono kiu klopodas preterpasi gardiston kaŝe uzus Lertecon kaj la 
gardisto uzus Percepton.

Avantaĝo kaj malavantaĝo
Iamfoje, vi penos agon je cirkonstanco preferebla, ekzemple ataki malamikon de 
la malantaŭa flanko. Alifoje, vi agos malgraŭ grandaj obstakloj, ekzemple peni 
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grimpi ŝnuron kovratan de graso. Tiufoje, anstataŭe ŝanĝi la defion, la ludestro 
devas doni avantaĝon aŭ malavantaĝon.

Avantaĝo kaj malavantaĝo estas ĉiam reprezentata de nombro, ekzemple 
"avantaĝo 1" aŭ "malavantaĝo 3". Pluraj efikoj estas kunigataj, do se vi havas 
avantaĝon 1 je atakoj ĉar vi estas flanke al malamiko, kaj vi ankaŭ havas 
talenton, kiu donas al vi avantaĝon 1, vi havos avantaĝon 2.

Se okazas situacio kie vi havas kaj avantaĝon kaj malavantaĝon, trovu la 
diferencon por determini la finan nombron. Ekzemple, se vi havas avantaĝon 1 
kaj malavantaĝon 1, ili neniigas unu la alian kaj la ĵeto estas normala. Se vi havas
avantaĝon 1 kaj malavantaĝon 2, via ĵeto estos kun malavantaĝo 1.

Efikoj de avantaĝo kaj malavantaĝo
Kiam vi havas avantaĝon je ago, ĵetu pli multajn kubetojn egale al la 
avantaĝnombro. Poste, kiam vi kunigas viajn kubetojn, ignoru la plej malaltajn 
kubetojn egalnombre al la nombro de avantaĝo.

Malavantaĝo estas simila. Kiam vi havas malavantaĝon, vi ĵetas la saman 
nombron da atributkubetoj egale al la nombro de malavantaĝo. Sed anstataŭ 
ignori la plej malaltan kubetojn, ignoru la plej altajn.

Avantaĝo kaj malavantaĝo estas aplikataj nur ANTAŬ OL 
eksplodoj
Avantaĝo kaj malavantaĝo nur estas aplikataj al la unuaj kubetoj de ĵeto. Ili ne 
estas aplikataj al adiciaj ĵetoj pro eksplodaj kubetoj.

Avantaĝo kaj malavantaĝo sen atributkubetoj
Kiam vi faras ĵeton kiu ne havas atributkubetojn, ĵetu du k20-ojn, konservante la 
plej altan por avantaĝo kaj la plej malaltan por malavantaĝo; ĉiufoje, vi ne havas 
avantaĝon aŭ malavantaĝon pli altan ol 1. Ĉi tiuj reguloj regas kaj agojn faratajn 
de atributo je nulo kaj ne-agajn ĵetojn (ekzemple la k20 uzata por Rezisto). Via 
persono jam estas tiel malklera pri la ago ke ŝi aŭ li ne povas esti helpata aŭ 
malhelpata de cirkonstancaj okazoj. Ankaŭ, se vi ĵetas sen atributkubetoj, vi ne 
povas vole uzi malavantaĝon interŝanĝe por ia helpa efiko. Do, vi ne povas ataki 
multajn celojn per atributo je nulo.
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Kiel determini avantaĝon kaj malavantaĝon
Avantaĝo kaj malavantaĝo povas esti determinataj de la ludestro pro situaciaj 
kondiĉoj, aŭ de talentoj, malhelpoj, kaj helpoj. Kiam estas determinata tiel, la 
ludestro nur devas aldoni unu nivelon da avantaĝo aŭ malavantaĝo. Talentoj, 
malhelpoj, kaj helpoj, tamen, ofte aldonos pli multajn nivelojn laŭ pliiĝanta 
potencnivelo. La tabelo de ekzemploj de avantaĝo kaj malavantaĝo montras 
oftajn situaciojn, kie la ludestro povas aldoni avantaĝon aŭ malavantaĝon, sed la 
listo neniel estas tuta.

Avantaĝaj situacioj Malavantaĝaj situacioj
Ataki surprizatan aŭ malviglan celon Ataki balancante sur trabo
Ataki celon dum akrobataĵo Ataki en malgranda spaco
Ataki flankatan celon Ataki kuŝe
Negoci kun iu kiu ŝuldas al vi Negoci kun iu al kiu vi ŝuldas
Foruzi valoran sorĉfokusilon aktivigante 
sorĉon

Sorĉumi meze de forta ŝtormo

Studi en bone plenigita biblioteko Studi estante malsana

Serĉi grandan grupon
Serĉi ion pli malgrandan ol 
infano

La tabelo de kutimaj defioj kontraŭ atributnombroj enhavas la meznombrajn 
defiojn por personoj kun specifaj atributnombroj. Persono kun la montrata 
atributnombro povos sukcesi la kunajn defiojn je duono da fojoj.
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Kutima defioj kontraŭ atributnombroj

Atributnombro Kutima defio
0 10
1 12
2 14
3 16
4 18
5 20
6 22
7 24
8 26
9 28

Legendpoentoj
Alia nivelo de profundeco de agoj estas legendpoentoj, kiuj permesas al ludantoj 
uzi pli da kubetoj kiam si volas agi speciale legendinde.

Personoj komencas kun neniuj legendpoentoj, kaj povas havi ne pli ol 10. La 
ludestro povas doni al ludanto legendpoenton kiam la ludanto uzas unu de siaj 
malfortaĵoj por sia propra malavantaĝo aŭ pro speciale forta rolludo (jen ĉapitro 
1: kiel krei personojn).

La ludestro povas fari aliajn regulojn pri doni legendpoentojn. Ekzemple, iuj 
ludestroj permesas ke ĉiu ludanto donu unu legendpoenton al alia ĉiuseance. 
Aliaj grupoj povas havi baloton por la plej bona ludanto aŭ rolludanto je la fino 
de la seanco, kaj la elektito gajnas la legendpoenton.

Kiel uzi legendpoentojn
Antaŭ ol fari agĵeton, ludanto povas elspezi la nombron da legendpoentoj egala al
sia nivelo plus unu. Por ĉiu elspezita legendpoento, li aŭ ŝi gajnos po unu 
avantaĝon je la agĵeto.
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Talentoj
En ĉi tiu ĉapitro, vi trovos la plenajn priskribojn de ĉiuj la talentoj uzeblaj de via 
persono en Malferma Legendo. Talentoj estas uzataj por specialigi vian personon 
— per siaj agoj, taskoj, kaj siaj kapabloj unikaj. Iuj talentoj plibonigos viajn 
ĉefajn agojn, ekzemple per ebligi al vi ataki multajn celojn kun malpli da 
malavantaĝo, kaj aliaj ebligos tute novajn kapablojn, ekzemple ŝanĝi formon.

Akiri talentojn
Dum viaj aventuroj, la ludestro donos al vi spertpoentojn por finigi misiojn kaj 
avancigi la rakonton. Kiam vi gajnas spertpoenton, vi ankaŭ gajnas unu 
talentpoenton, kiu povas esti uzata por aĉeti novajn talentojn tiel, kiel vi faris 
dum la kreo de via persono. Vi ne devas elspezi ĉi tiujn talentpoentojn kiam vi 
akiras ilin. Vi povas uzi iom ajn neuzatajn talentpoentojn poste.

Kiel legi priskribojn de talentoj
Ĉiu priskribo de talento enhavos la jenajn elementojn.

Titolo. La nomo de la talento. Iuj talentoj havas multajn nivelojn, ju pli potencaj 
des pli alta la niveloj. Se talento havas multajn nivelojn, ĉi tiuj estos skribataj 
inter krampoj post la titolo (ekzemple "alternativa formo (I - II)"). 

Kosto Ĉi tiu nombro estas la nombro da talentpoentoj bezonataj por aĉeti la 
talenton. Se la talento havas multajn nivelojn, la kosto estas la sama por ĉiu 
nivelo kaj devas esti pagata kiam nova nivelo estas aĉetata krom se la priskribo 
diras alie.

Postuloj. Multaj talentoj havas specifajn postulojn, kiuj devas esti plenumitaj 
antaŭ ol persono povas aĉeti la talenton. Postuloj povas esti aŭ minimuma 
atributnombro, alia talento, aŭ alia speciala kondiĉo. Se talento havas multajn 
nivelojn kun malsamaj postuloj, ili estos intermarkataj de suprenstreko.

Priskribo. Ĉi tiu simple montras la ĝeneralan aspekton de la talento en la 
rakonto.

Efiko. Ĉi tiu montras la influo de la talento je la reguloj de la ludo.

30



Listo de talentoj
Sekve estas tuta listo de talentoj uzeblaj de iu ajn persono kiu havas la 
postulatojn.

Alternativa formo (I - II)
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1 - 2: Neniu 

Priskribo: Vi povas transformiĝi inter aliaj personaĵoj, aŭ per korpa transformo 
kiel lupfantomo aŭ per ekstera meĥanismo kiel kibernete plibonigita soldato kiu 
povas alvoki simbiozan meĥanikkirasaĵon. 

Efiko: Per aĉeti ĉi tiun talenton, vi povas krei unu alternativan formon laŭ la 
kutima maniero de personkreo kies atributpoentoj kaj talentpoentoj estas regataj 
de la nivelo de ĉi tiu talento.

• Nivelo 1 - Duone da la atributpoentoj de via ĉefa formo (rondigita al la 

pli alta nombro), kaj 3 talentpoentoj. 
• Nivelo 2 - Samaj atributpoentoj kiel via ĉefa formo, kaj po 3 

talentpoentoj por nivelo. 

Kiam via ĉefa formo gajnas novajn atributpoentojn aŭ pliniveliĝas, via 
alternativa formo ankaŭ gajnas poentojn laŭ la antaŭaj formuloj. Per fokusago, vi 
povas ŝanĝiĝi inter iuj ajn de viaj formoj (aŭ via ĉefa formo aŭ iu ajn alternativa 
formo). Vi povas fari tiel en iu ajn de viaj formoj. Ĉiu formo estas tute malsama 
persono laŭ la reguloj - havante malsamajn atributojn, talentojn, fortaĵojn, 
malfortaĵojn, kaj iujn ajn difinantajn ĉefajn karakterizojn. Via alternativa formo 
ankoraŭ havas, tamen, la povon transformi ree al via ĉefa formo. Por ke vi povu 
memori viajn vivpoentojn, skribu la tutan difekton, kiun jam ricevis via persono. 
Kiam vi transformiĝas, la difekto restas je vi eĉ se la maksimumo de viaj 
vivpoentoj ŝanĝiĝas. Ekzemple, Doktoro Ĝekil havas ne pli ol 15 vivpoentojn kaj
Sinjoro Hajd havas ne pli ol 30 vivpoentojn. Dum batalo, Sinjoro Hajd suferas 10
da difekto. Kiam li poste retransformiĝas al la Doktoro Ĝekil, la 10 da difekto 
restas kaj estas subtrahata de la nova maksimumo, do la doktoro havas 5 anstataŭ
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15 vivpoentojn. Ankaŭ, kiam vi ŝanĝiĝas formoj, se viaj vivpoentoj estus 
malpliigataj al malpli ol 1, via tuto da vivpoentoj anstataŭe fariĝas 1.

Speciala: Kiam vi elektas talentojn por via alternativa formo, vi ne povas elekti 
la talenton alternativan formon. Vi povas elekti ĉi tiun talenton multfoje. 
Ĉiufoje kiam vi elektas ĉi tiun talenton, ĝi ebligas al vi uzi po unu formon pli.

Anstataŭigi atributojn (I - II)
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1 - 2: Neniu 

Priskribo: Via kapablo je eksterordinara, mensa aŭ socia atributo estas ligata 
helpe al alia atributo de via persono, ebligante al vi uzi tiun atributon por fari 
tion, kion kutime estas farata de la alia. Ekzemploj de uzoj de Anstataŭigi 
atributojn estas luktartisto kiu estas korpe malforta sed kapabla per ena energio 
ĵeti kaj malkapabligi malamikojn, geniulo kiu uzas sian inteligentecon por frapi 
vitalajn lokojn anstataŭ uzi sian lertecon, aŭ pistolisto kies preciza pafado estas 
pro malbena kontrakto. 

Efiko: Kiam vi aĉetas ĉi tiun talenton, vi kreas daŭran ligon inter du atributoj: la 
pli forta (la ĉefa atributo) kaj la malpli forta (la dependa atributo). Vi povas uzi la
nombron de via ĉefa atributo anstataŭ tiu de la dependa atributo por multaj celoj 
laŭ la nivelo de la talento:

• Nivelo 1:

• Fari nebatalajn agĵetojn 
• Kalkuli vivpoentojn, defendnombrojn, kaj aliajn 

personnombrojn. 
• Egali la postulojn de talentoj, malhelpoj, kaj helpoj 
• Aliaj situacioj laŭ la opinio de la ludestro 

• Nivelo 2:

• Fari atakĵetojn 

La rilato inter la du atributoj estas regata de la ludestro kaj ŝi aŭ li decidas ĉu 
permesi ĉiun uzon. La ligo devas esti logika kaj racia je la tiama rakonto. 
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Ekzemple, bardo kiu uzas Ĉeecon anstataŭ Fortecon por reprezenti ke ŝi batalas 
dance eble ne povus uzi sian Ĉeecon por kalkuli sian portadpovon. Ankaŭ, la 
ludestro devas malebligi ke la ludantoj kreu mallogikajn anstataŭigojn kies celo 
estas krei tro potencan personon. Du ekzemploj de taŭgaj uzoj de ĉi tiu talento 
estas kalkulanta batalisto aŭ luktartisto kiu analizas angulojn, impulsbalancon, 
kaj fizikon por uzi Logikon anstataŭ Fortecon, aŭ pistolisto kiu alvokas malbenan
energion, do pafante precizege per la uzo de Entropio anstataŭ Lerteco.

Batalilfakisto
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Lerteco aŭ Forteco 1 

Priskribo: Kiel kensaja batalisto dediĉata al majstri sian katanon aŭ murdisto kiu
nur uzas siajn favoratajn pistolojn, via trejnado estas unike pri unu batalmaniero 
ekskluzivante la aliajn.

Efiko: Elektu unu armilon (aŭ senarmilan lukton), kaj elektu la atributon de via 
fako: Lerteco aŭ Forteco. Je atakĵetoj per via elektita armilo, via atributnombro 
estos kvazaŭ unu pli por determini atributkubetojn. Via atributnombro ne estas 
ŝanĝata pri talentoj, malhelpoj, helpoj, aŭ similaĵoj. Pro via fervora fokuso je unu
batalmaniero, iu ajn atako, kiun vi faras per alia batalmaniero havos 
malavantaĝon 1.

Atakspecialisto (I - IX)
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Lerteco, Forteco, aŭ iu ajn Eksterordinara je 1 

• Nivelo 2: Lerteco, Forteco, aŭ iu ajn Eksterordinara je 2 

• Nivelo 3: Lerteco, Forteco, aŭ iu ajn Eksterordinara je 3 

• Nivelo 4: Lerteco, Forteco, aŭ iu ajn Eksterordinara je 4 

• Nivelo 5: Lerteco, Forteco, aŭ iu ajn Eksterordinara je 5 

• Nivelo 6: Lerteco, Forteco, aŭ iu ajn Eksterordinara je 6 

• Nivelo 7: Lerteco, Forteco, aŭ iu ajn Eksterordinara je 7 
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• Nivelo 8: Lerteco, Forteco, aŭ iu ajn Eksterordinara je 8 

• Nivelo 9: Lerteco, Forteco, aŭ iu ajn Eksterordinara je 9 

Priskribo: Vi estas tiel trejnata pri ia atakmaniero ke vi povas vundi malamikojn 
pli lerte ol la kutima batalisto.

Efiko: Kiam vi aĉetas ĉi tiun talenton, elektu unu armilon aŭ energitipon. Vi 
gajnas po 1 avantaĝon por nivelo de ĉi tiu talento por iu ajn difektanta atako 
farita de via elektito. Ĉi tiu benefico ŝanĝas la efikon de nek malhelpoj nek 
helpoj.

Ekzemploj de elekteblaj energitipoj estas fajro, malvarmego, fulmo, acido, 
veneno, entropio, kreado, kaj impulso - sed ĉi tiu listo ne estas tuta.

Speciala: Vi povas aĉeti ĉi tiun talenton multfoje por la sama tipo de atako. Via 
tuta avantaĝo je atakoj per tiu atako estas egala al via nivelo de la talento por tiu 
atako. Vi povas specialiĝi je aliaj ataktipoj per reaĉeti la talenton. Ekzemple, 
persono povas havi Atakspecialisto (nivelo 2) pri atakoj per fajro kaj 
Atakspecialisto (nivelo 4) pri atakoj per longa glavo.

Batalkampa defendanto
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Lerteco, Forteco, aŭ Protekto 4 

Priskribo: Via potenco je la batalkampo ebligas al vi puni viajn malamikojn pro 
ĉiu misfarata paŝo.

Efiko: Kiam vi uzas interrompantan defendagon, vi ankaŭ kaŭzas difekton al la 
atakanto egala al la diferenco inter la atakĵeto kaj via agĵeto.
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Batalkampa oportunisto (I -V)
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1 - 5:

• Lerteco aŭ Forteco 5 
• Batalkampa defendanto 

Priskribo: Via klereco je la batalkampo ebligas al vi uzi oportunojn nevidatajn 
de la aliaj, farante al vi pli danĝera en proksima batalado.

Efiko: Vi povas fari po unu atakon oportunan dum vico por ĉiu nivelo de ĉi tiu 
talento, kiun vi havas. Vi povas fari nur po unu atakon oportunan por instiga ago 
(ekzemple, vi ne povas ataki la saman malamikon multfoje se ĝi eliras el via 
minacata spaco pli ol unufoje).

Batalkampa punisto - faligi
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1:

• Forteco 5 
• Batalkampa defendanto 

Priskribo: Vi ne nur havas mirindajn refleksojn dum batalo, sed ankaŭ povas 
faligi malamikojn per viaj defendaj batoj.

Efiko: Se vi kaŭzas difekton per defendago per la talento batalkampa defendanto,
vi povas tuj faligi la atakanton. Se la atako sukcesas, la restaĵo de la movo de la 
celo estas nuligita ĝis la komenco de ĝia sekva vico.
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Batalkampa punisto - mallertigi
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1:

• Lerteco aŭ Forteco 7 
• Batalkampa defendanto 

Priskribo: Vi ne nur havas mirindajn refleksojn dum batalo, sed ankaŭ povas 
mallertigi malamikojn per viaj defendaj batoj.

Efiko: Se vi kaŭzas difekton per defendago per la talento batalkampa defendanto,
vi povas tuj aktivigi la malhelpon mallertigi je la atakanto. Se la celo jam faris 
iun ajn agon antaŭ ol ĉi tiu atako, la restaĵo de siaj movo estas nuligita de la 
malhelpo mallertigi ĝis la komenco de sia sekva vico.

Batalkampa punisto - malrapidigi
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1:

• Lerteco aŭ Forteco 5 
• Batalkampa defendanto 

Priskribo: Vi ne nur havas mirindajn refleksojn dum batalo, sed ankaŭ povas 
malrapidigi malamikojn per viaj defendaj batoj.

Efiko: Se vi kaŭzas difekton per defendago per la talento batalkampa defendanto,
vi povas tuj aktivigi la malhelpon malrapidigi je la atakanto. Se la atako sukcesas
kaj la celo jam movis pli ol 4 metrojn, la restaĵo de sia movo estas nuligata ĝis la 
komenco de sia sekva vico.
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Bataltranco
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Fortikeco aŭ Volo 3 

Priskribo: Vi povas iri en mensan staton pretigante por batalo, dum kiu via 
korpo estas fortigata kaj vi ignoras timon kaj doloron. Ekzemploj estas freneza 
barbarulo, aŭ nehaltebla samurajo kiu estas fokusata kvazaŭ lasero en la batalo.

Efiko: Per libera ago dum via vico, vi povas komenci bataltrancon. Dum la 
tranco, vi havas avantaĝon 1 je ĉiuj atakoj. Ankaŭ, via Rezisto kaj Firmeco estas 
pliigitaj de 3. Se via kirasaĵadicio estas malpli ol 3, ĝi fariĝas 3. Se vi pasas tri 
sekvajn vicojn sen fari atakĵeton kontraŭ malamika kreaĵo, la bataltranco finiĝas. 
Kiam la bataltranco finiĝas, vi tuj suferas 1 nivelon de la malhelpo lacigi.

Bone edukita
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Neniu 

Priskribo: Vi estas edukita pri multaj fakoj, multaj spertoj, aŭ simple havas 
bonan ŝancon. Vi do povas fari tion, pri kiu vi ne havas specialecon.

Efiko: Iam ajn vi uzas atributon, kies nombro estas 2 aŭ malpli por fari nebatalan
agon kiu ne estas aktivigo de malhelpo aŭ helpo, vi havas avantaĝon 1 je la ĵeto.
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Brutala minaco
Kosto: 1 poento
Postuloj:

• Nivelo 1: Forteco 2 

Priskribo: Via kapablo persvadi estas pro brutala forteco kaj ne socia gracio.

Efiko: Se vi povas montri vian korpan fortecon, vi povas uzi vian Fortecon 
anstataŭ vian Persvadon por la agĵeto.

Brutulo kun du bataliloj
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

Nivelo 1:

• Lerteco 4 
• Forteco 5 
• Specialisto pri multaj atakoj 

Priskribo: Estante kaj korpe potenca kaj nekredeble lerta, vi povas uzi per unu 
mano batalilon kiu devas esti uzata de ambaŭ manoj de la aliaj.

Efiko: Vi povas uzi batalilojn kun la eco per du manoj per unu mano kaj vi 
gajnas la kapablojn de kaj unumana uzo kaj dumana uzo. Do vi havas tute 
avantaĝon 2 kiam vi havas dumanan batalilon en ambaŭ manoj, avantaĝo 1 pro la
potenco de dumana batalilo kaj avantaĝo 1 pro havi batalilon en ambaŭ manoj.
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Defenda majstro
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Neniu 

Priskribo: Vi estas speciale trejnata pri la uzo de defendiloj kaj povas esti pli 
protektata de ili. Ekzemploj estas la praktikformoj de luktartisto aŭ la 
tumutoŝildo de soldato.

Efiko: Kiam vi uzas batalilon aŭ aĵon kun la eco defenda, vi gajnas +1 al via 
kirasaĵnombro. Ankaŭ, la defendnombro de la aĵo estas pliigata de 1 kiam vi uzas
ĝin. Do defenda 1 fariĝas 2 kaj defenda 2 fariĝas 3.

Defendaj refleksoj (I - IX)
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1-9: Lerteco 3 

Priskribo: Vi estas majstro de defendado, sciante precize kie batos kontraŭulo 
kaj kiel kontraŭi la atakon.

Efiko: Kiam vi faras defendagon, vi gajnas po avantaĝon 1 je la agĵeto por ĉiu 
nivelo de ĉi tiu talento, kiun vi havas.
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Defendo per du bataliloj
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

Nivelo 1:

• Lerteco 4 
• Atakspecialisto (pri iu ajn unumana batalilo) 

Priskribo: Via majstreco pri uzi du batalilojn ebligas al vi ne nur ataki per du 
bataliloj, sed ankaŭ ebligas al vi protekti vin mem tre bone per deturni atakojn 
per viaj bataliloj.

Efiko: Kiam vi havas batalilon en ambaŭ manoj, via Gardo estas pliigata de 1.

Detrua tranco
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

Nivelo 1:

• Forteco 7 
• Bataltranco 

Priskribo: Via bataltranco ne nur faras al vi sentima sed ebligas al vi vundi viajn 
malamikojn per fortegaj batoj.

Efiko: Kiam vi estas en bataltranco, viaj kubetoj eksplodas je la du plej altaj 
nombroj, ne nur je la plej alta (sed la tuto estas la nombro je la kubetoj). Pro tio, 
k4 eksplodas je 3 aŭ 4, k6 eksplodas je 5 aŭ 6, k8 eksplodas je 7 aŭ 8, kaj tiel plu.
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Deturni atakojn
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Defendaj refleksoj II 

Priskribo: Vi lertas deturni la atakojn de viaj malamikoj. Aŭ per lerta movado, 
magio, aŭ taktika supereco, vi povas returnigi la atakojn de viaj malamikoj.

Efiko: Kiam vi faras defendan agon kaj via ĵeto estas pli alta ol tiu de la 
atakanto, vi povas turni la atakon kontraŭ alia kiu povas esti trafata de la atako. 
La atako ne ŝanĝiĝas, nur la celo. Se la atako estas proksima, vi povas deturni ĝin
al iu ajn je 2 metroj de vi (anstataŭ je 2 metroj de la atakanto).

Disiga bato
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

Nivelo 1:

• Forteco 6 
• Fortega bato 

Priskribo: Viaj senĉesaj batoj ne nur movas viajn malamikojn, sed ankaŭ ilin 
faligas.

Efiko: Kiam vi difektas malamikon, kune kun movi ilin 2 metrojn (se vi volas) 
per la talento Fortega bato, vi ankaŭ povas faligi la malamikon en la spaco kie 
finiĝas la moviĝo; la celo suferas la efikojn de la malhelpo faligi.
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Eksterordinara defendo (I -III)
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Movo, Prognozo, aŭ Protekto 2 

• Nivelo 2: Movo, Prognozo, aŭ Protekto 3 

• Nivelo 3: Movo, Prognozo, aŭ Protekto 4 

Priskribo: Aŭ pro magia barilo, antaŭvido, aŭ supernatura rapideco, vi havas 
eksterordinaran protekton kontraŭ vundiĝo.

Efiko: Vi gajnas po +1 al ĉiuj viaj defendnombroj por ĉiu nivelo de ĉi tiu talento.
Ĉi tio pliigas vian Reziston, Gardon, kaj Firmecon.

Eksterordinara fokusilo
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: iu ajn Eksterordinara 1 

Priskribo: Via eksterordinara kapablo estas uzebla pro via konekto kun specifa 
fokusilo, ekzemple bastono, sankta simbolo, aŭ sorĉlibro.

Efiko: Se via ludestro permesas, elektu fokusilon per kiu vi povas uzi unu 
eksterordinaran atributon. Iuj fokusiloj estas bastono, kristala sfero, sorĉlibro, 
sankta simbolo, batalilo, via voĉo, aŭ io simila. Vi ne povas uzi la elektitan 
eksterordinaran atributon sen via fokusilo. Tamen, pliigu la atributkubetojn de ĉi 
tiu atributo por unu nivelo. Alimaniere ekster la atributkubetoj, via atributnombro
restas neŝanĝita (je talentoj, malhelpoj, helpoj, ktp).

Speciala: Se vi iam perdas vian fokusilon, vole aŭ nevole, vi regajnas la 
talentpoentojn, kiujn vi elspezis je ĉi tiu talento kaj povas elspezi ilin kutime.
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Eksterordinara sanigo
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Kreado 5 

Priskribo: Via majstreco pri eksterordinara sanigo ebligas al vi sanigi mortigajn 
vundojn tro gravajn por la kutima sanigisto.

Efiko: Kiam vi aktivigas la helpon Sanigi, vi povas elekti pasi unu horon 
anstataŭ la kutiman tempon. Se vi faras tiel, vi sanigas mortigan difekton egala al
la tuta sanigo pro la sukcesa aktivigo de la helpo. Ĉi tiu mortiga difekto estas 
sanigata kune kun la kutima difekto al vivpoentoj sanigata de la helpo.

Elturniĝa movado
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Lerteco 4 

Priskribo: Vi povas elturniĝi kaj pretermovi dum batalo, lerte evitante atakojn, 
kiuj trafus pli mallertan batalanton.

Efiko: Kiam vi elmovas el spaco apud malamiko al spaco ne apud malamiko, la 
malamiko ne havas la kutiman oportunan atakon.
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Energirezisto (I - IV)
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1 - 4: Neniu 

Priskribo: Via specialeco pri ia energio aŭ ĝenerala protektado faras al vi 
rezistema kontraŭ tia energio.

Efiko: Elektu unu el la jenaj energitipoj: fajro, malvarmego, fulmo, aŭ acido, (aŭ 
alia laŭ la opinio de la ludestro). Kiam vi estas atakata de tia energio, vi estas 
rezistema tiel:

• Nivelo 1 - Viaj defendnombroj estas pliigata de 3 kontraŭ la elektita 

energitipo. 
• Nivelo 2 - Viaj defendnombroj estas pliigata de 6 kontraŭ la elektita 

energitipo. 
• Nivelo 3 - Viaj defendnombroj estas pliigata de 9 kontraŭ la elektita 

energitipo. 
• Nivelo 4 - Vi estas imuna kontraŭ la difekto kaj efikoj de la elektita 

energitipo.

Faka ĉasisto (I - IX)
Kosto: 1 poento
Postuloj:

• Nivelo 1 - 9: Neniu 

Priskribo: Vi estas klera pri trakti specifan specon, rason, aŭ grupon.

Efiko: Elektu specon, rason, aŭ grupon (ekzemple drakoj, hienuloj, aŭ la Ruĝaj 
Kavaliroj). Vi lernas la ĉefan lingvon de konversaciado de ĉi tiu grupo, kaj laŭ la 
decido de ludestro, vi povas lerni aliajn specialajn manierojn de komuniko 
(ekzemple la ĵargono de ŝtelistoj aŭ sekretaj mansignaloj). Ankaŭ, vi havas po 1 
avantaĝon por ĉiu nivelo de ĉi tiu talento al ĉiuj mensoĵetoj (Lernado, Logiko, 
Percepto, kaj Volo) je via elektita grupo.
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Fari eksterordinaraĵon
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1 -3: Ia ajn eksterordinara, aŭ Lernado 5 

Priskribo: Vi estas klera pri fari magiaĵojn, krei magiajn tinkturojn, aŭ fari 
eksterordinaraĵojn. Via potenco estas daŭra, sed varias laŭ via sperto.

Efiko: Se vi havas la taŭgan spacon kaj materialojn (laŭ la opinio de la ludestro), 
vi povas krei eksterordinaraĵojn. Vi povas nur enmeti la atributojn, malhelpojn, 
kaj helpojn kiujn vi havas en aĵojn, kiujn vi kreas. Ekzemple, por krei glavon kun
Energio 5, vi devas jam havi Energion je 5 aŭ pli. La nura escepto estas se vi 
havas la atributojn Kreadon, Lernadon, aŭ Logikon. Tiuj ebligas al vi enmeti iun 
ajn atributon, malhelpon, aŭ helpon en aĵojn se la valoro egalas aŭ estas pli alta ol
via atributnombro. La ludestro povas decidi ke iuj uzoj de Kreado, Lernado, aŭ 
Logiko estas malracia por krei eksterordinaraĵojn.

Via nivelo de ĉi tiu talento determinas la plej altan riĉecnivelon de la aĵo, kiun vi 
povas krei, laŭ la atributnombro, kiun vi uzas por krei ĝin:

• Nivelo 1 - La plej alta nivelo estas la atributnombro minus 2 

• Nivelo 2 – La plej alta nivelo estas la atributnombro minus 1 

• Nivelo 3 - La plej alta nivelo estas egala al la atributnombro 

Ekzemple, persono kun Kreado 5 kaj nivelo 1 de ĉi tiu talento povus krei aĵojn de
ne pli ol riĉecnivelo 3.

Vi povas determini la riĉecnivelon de la aĵo, kiun vi volas krei rigardante la 
ekzemplajn aĵojn en ĉapitro 8: rekompencoj aŭ per la reguloj pri fari viajn 
proprajn eksterordinaraĵojn en tiu ĉapitro.
Krei aĵon kun la atributo foruzebla postulas 8 horojn da laboro seninterrompa. 
Aliaj aĵoj postulas daŭron da seninterrompa laboro laŭ iliaj riĉecnivelo jene:

• Riĉecnivelo 1 - 3 - po du tagoj por riĉecnivelo 

• Riĉecnivelo 4 - 5 - po kvar tagoj por riĉecnivelo 

• Riĉecnivelo 6 - 7 - po unu semajno por riĉecnivelo 

• Riĉecnivelo 8 - 9 - po unu monato por riĉecnivelo 
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Je la fino de ĉi tiu tempo, la aĵo estas kreita. Krei aĵon ja estas elspezo de riĉeco, 
do vi devas havi la bezonatan riĉecnivelon por aĉeti la aĵon, laŭ la reguloj pri 
elspezi en ĉapitro 4: riĉeco kaj ekipaĵo. La ludestro povas ignori iujn aŭ ĉiujn la
kostojn de aĵo se vi havas specialaĵojn por ĝia kreo. Ekzemple, se vi freŝe havigis
la felon de mortigita ruĝa drako kaj decidas krei kirasaĵon de rezisto (kontraŭ 
fajro), la ludestro povas decidi ke la felo de la drako estas sufiĉa por krei la 
kirasaĵon, do la riĉecnivelo de la kirasaĵo estas malpliigata de 3 por kalkuli la 
kreokoston.

Fari kutimaĵon (I -II)
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1 -2: Lernado 3 aŭ Kono I 

Priskribo: Vi estas majstro de specifa metio, kaj per la bezonata tempo kaj 
materialoj, vi povas krei aĵojn rilatajn al ĝi.

Efiko: Elektu specifan metion aŭ profesion. Vi povas krei aĵojn kiuj estas ligata 
al via elektita metio, kaj via ludestro decidos kiel rapide vi kreas la aĵon laŭ ĝia 
naturo kaj la materialoj, kiujn vi povas akiri. Via nivelo de la talento Krei 
kutimaĵon determinas la plej altan riĉecnivelon de tio, kion vi kreas. Malsame al 
akiri aĵojn per via riĉeco (jen ĉapitro 4), krei aĵojn ne limigas vian kapablon akiri 
adiciajn varojn.

• Nivelo 1 - Vi povas krei aĵojn egalajn al via riĉecnivelo. 

• Nivelo 2 - Vi povas krei aĵojn egalajn al via riĉecnivelo + 1. 

Ekzemploj de aĵoj (Ĉi tiu listo ne estas tuta, kaj vi povas krei aliajn taŭgajn 
aĵojn kun via ludestro).

• Alĥemio - acido, ĥemioj, nemagiaj tinkturoj, incenso, reakciiloj 
• Mistikismo - magiaj ingrediencoj, inkoj, volvolibroj, ekzotikaj reakciiloj
• Forĝado - metalo, ledo, bataliloj, kirasaĵoj, radoj, hufoferoj
• Ĥemio - acido, eksplodaĵoj, narkotikoj
• Inĝenierismo - maŝinoj, radoj, dentradoj, pafiloj, veturiloj
• Geografio - mapoj, mapaĵoj, navigaciiloj 
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• Kuracado - kuraciloj, tonikoj, tinkturoj, kontraŭdoloriloj, 
kontraŭveneniloj 

• Herbokuraciado - kataplasmoj, naturaj medikamentoj, stimuliloj, 
fermentaĵoj 

Fluanta batalado
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Neniu 

Priskribo: Vi povas rapide forigi multajn malamikojn. Kvazaŭ legendinda 
samurajo aŭ senegala elfa pafarkisto, malamikoj falas amase antaŭ vi.

Efiko: Ĉiufoje, kiam vi malpliigas la vivpoentojn de malamiko al nulo per atako 
uzante Fortecon aŭ Lertecon, vi povas tuj fari adician atakon per libera ago.

Flugpovo
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Neniu 

Priskribo: Aŭ pro ĉielecaj aŭ inferecaj flugiloj, deena telemova kapablo, aŭ io 
denaska neeksplikebla, vi povas flugi sen helpiloj.

Efiko: Vi gajnas flugrapidon kiu estas egala al via kutima rapideco. Laŭ la 
decido de la ludestro, iaj malhelpaj agoj povas neniigi vian flugpovon, vin 
faligante al malbona sorto. Se via flugpovo estas korpa, la malhelpo haltigi povas
malutiligi viajn flugilojn, se estas pro telemovado, la malhelpo neniigi povas 
haltigi vian flugpovon.
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Fortega bato
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Forteco 4 

Priskribo: La simpla forteco de viaj atakoj ĵetas viajn malamikojn.

Efiko: Kiam vi kaŭzas difekton per batalilo potenca, vi povas elekti movi la 
celon 2 metrojn for de vi.

Fortigata aktivigo (I - III)
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: iu ajn Eksterordinara 4 

• Nivelo 2: iu ajn Eksterordinara 6 

• Nivelo 3: iu ajn Eksterordinara 9 

Priskribo: Pro aktivigi viajn eksterordinarajn kapablojn per ampleksaj ritoj, 
ekzemple meditado, fastado, sangado, aŭ oferoj, vi povas plifortigi viajn 
aktivigojn.

Efiko: Kiam vi aktivigas malhelpon aŭ helpon, vi povas elekti fari tiel kiel 
fortigata aktivigo. La bezonata tempo por fortigata aktivigo estas pli longa jene:

• 1 ago fariĝas 1 minuto 
• 1 minuto fariĝas 10 minutoj 
• 10 minutoj fariĝas 1 horo 
• 1 horo fariĝas 8 horoj 
• 8 horoj fariĝas 24 horoj 

Nivelo 1 - Kiam vi faras fortigatan aktivigon, vi povas elekti unu el la jenaj efikoj
por fortigi vian malhelpon aŭ helpon:

• Aŭ pliigi la distancon de la efiko jene:

• Atributo 5 = 200 metroj 
• Atributo 6 = 1 kilometro 
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• Atributo 7 = 2 kilometroj 
• Atributo 8 = 20 kilometroj 
• Atributo 9 = 200 kilometroj 

• Aŭ neniigi du nivelojn da malavantaĝo pro ataki multajn celojn 
(ekzemple, ataki 2 kreaĵojn aŭ kubon de 3 metroj kutime anstataŭ je 
malavantaĝo 2). 

• Aŭ je atakĵetoj, via atributnombro estos kvazaŭ unu pli por determini 
atributkubetojn. Jen, ĉi tio ne ebligas atingi malhelpojn aŭ helpojn kiujn 
vi ne kutime povus uzi. Ĝi nur pliigas la kubetojn uzatajn en la agĵeto. 

Nivelo 2 - Vi gajnas la jenajn opciojn por kiam vi faras fortigatan aktivigon:

• Aŭ vi povas gvidi aliajn en grupa aktivigo se ĉiuj la partoprenantoj ankaŭ
povas aktivigi la malhelpon aŭ helpon je la sama potencnivelo, je kiu vi 
aktivigas ĝin. Kiam la grupa aktivigo estas plenumata, ĉiu partoprenanto 
povas elekti unu el la efikoj de nivelo 1 de ĉi tiu talento. 

• Aŭ vi gajnas la jenajn opciojn, el kiuj vi povas elekti kiam vi fortigas 
vian aktivigon per ĉi tiu talento.

• Aŭ daŭrigi la aktiviĝon por 1 minuto sen bezoni persistigagon. 
Ankaŭ, malamikoj ne povas finigi la helpon per haltiga atako 
(sed la malhelpo neniigi ankoraŭ tiel faros). 

• Aŭ celoj ne povas fari rezistoĵetojn kontraŭ malhelpo dum unu 
minuto post la aktivigo. 

Nivelo 3 - Vi gajnas la kapablon aktivigi ne finantajn malhelpojn aŭ helpojn. Por 
aktivigi malhelpon aŭ helpon tiel, vi devas fervore zorgi la aktivigon dum la 
sama nombro da tagoj egale al la potencnivelo de la malhelpo aŭ helpo aktivigata
aŭ neniigata. Dum tiu tempo vi povas manĝi, dormi, kaj agi kutime krom du 
kondiĉoj: 1) Vi devas aktive labori je la aktivigo kun minimuma interrompo po 8 
horojn por ĉiu tago. 2) Vi povas eliri el la areo kaj movi libere kiam vi ne estas 
laboranta dum la tagoj, sed dum la 8 horoj de la fortigata aktivigo vi devas resti 
en la sama ĝenerala aŭ geografia loko, kie vi komencis la aktivigon. Kiam la 
tempo estas plenumata, faru agĵeton jene:

• Aktivigi helpon - Faru agĵeton por aktivigi la helpon kiel kutime. Se 

estas sukcesa, vi faras ke netuja kaj nedaŭra helpo senfine influu celon. 
La celo povas poste aktivigi la helpon per libera ago, sen bezoni agĵeton. 
La celo ne devas uzi agon por persistigi la efikon, kaj la efiko nur povas 
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esti neniigata maldaŭre de la malhelpo neniigi, aŭ daŭre per la talento 
fortigata aktivigo (jen sekve pri dispeli helpojn). 

• Aktivigi malhelpon - Faru agĵeton por aktivigi la malhelpon kiel kutime.

Se estas sukcesa, vi faras ke netuja kaj nedaŭra malhelpo senfine influu 
celon. La malhelpo daŭras senfine kaj ne povas esti finigata de 
rezistoĵetoj. La efiko povas esti neniigata maldaŭre de la malhelpo 
neniigi, aŭ daŭre de la talento fortigata aktivigo (jen sekve pri dispeli 
malhelpojn). 

• Dispeli helpon - Faru entropiĵeton kies defio estas 10 + duoble la 

potencnivelo de la helpo, kiun vi volas dispeli. Se vi sukcesas, vi forigas 
daŭran helpon de la celo, malebligante ke ĝi aktivigu la helpon per libera 
ago. 

• Dispeli malhelpon - Faru protektoĵeton kies defio estas 10 + duoble la 

potencnivelo de la malhelpo, kiun vi volas dispeli. Se vi sukcesas, vi 
dispelas la malbenon de daŭra malhelpo kiu influas la celon, sed via celo 
ne gajnas ian ajn imunecon kontraŭ ĝi.

Grimpado
Kosto: 1 poento
Postuloj:

• Nivelo 1: Neniu 

Priskribo: Vi gajnas la kapablon grimpi aŭ parkuri perfekte, kvazaŭ iuj 
vampiroj, misaĵoj, ŝinoboj, kaj insektoj.

Efiko: Vi grimpas tiel rapide, kiel vi movas kutime kaj povas grimpi horizontale 
kaj vertikale, eĉ grimpi renverse, sen timi fali.
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Halucino
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Influo 5 

Priskribo: Vi povas uzi viajn kapablojn de iluzio por ne nur krei fantomaĵojn, 
sed tute domini la percepton de la aliaj.

Efiko: Kiam vi uzas la malhelpon Fantomaĵon, vi povas krei halucinon en la 
menso de unu celo anstataŭ iluzion videblan de ĉiuj. Vi tute regas la sensojn de la
celo (laŭ la nivelo de via malhelpo), kaj do la halucino ne estas limigata de 
grandeco aŭ areo. Via halucino nur povas influi unu celon, kaj do ne povas havi 
multajn celojn.

Halucino - multecela
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

Nivelo 1:

• Influo 7 
• Halucino 

Priskribo: Via halucino estas legendinde potenca, ebligante al vi influi 
malgrandajn grupojn aŭ eĉ homamasojn.

Efiko: Kiam vi aktivigas la halucinon per la malhelpo Fantomaĵo, vi povas influi 
pli da kreaĵoj laŭ via Influnombro. Ĉi tio ne estas multecela atako, kaj do ne 
kaŭzas malavantaĝon je via atakĵeto.

• Influo 7 - 5 celoj 

• Influo 8 - 10 celoj 

• Influo 9 - 50 celoj 
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Helpfokuso (I - III)
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1 - 3: la kapablo aktivigi la celan malhelpon 

Priskribo: Vi estas specialisto pri helpo plej ofte uzata de vi.

Efiko:

• Nivelo 1 - Kiam vi aktivigas la elektitan helpon je unu celo, vi tuj 

sukcesas kaj ne devas fari agĵeton. Vi povas aktivigi la helpon je iu ajn 
alia potencnivelo atingebla alimaniere. Se vi aktivigas je pil ol unu celo, 
vi ne tuj sukcesas, sed vi havas avantaĝon 2 je la agĵeto por aktivigi la 
helpon. 

• Nivelo 2 - Vi havas avantaĝon 3 je la agĵeto por aktivigi la helpon se vi 

aktivigas ĝin je multaj celoj. Ankaŭ, vi povas aktivigi la helpon pli 
rapide, do: Se la bezonata tempo estas ĉefa ago aŭ mova ago, ĝi fariĝas 
malgranda ago. Se la bezonata tempo estas 1 fokusa ago, ĝi fariĝas 1 ĉefa
ago. Se la bezonata tempo estas 1 minuto, ĝi fariĝas 1 fokusa ago. Se la 
bezonata tempo estas 10 minutoj, ĝi fariĝas 1 minuto. Se la bezonata 
tempo estas 1 horo, ĝi fariĝas 10 minutoj. Se la bezonata tempo estas 8 
horoj, ĝi fariĝas 1 horo. Se la bezonata tempo estas 1 malgranda ago, ĝi 
povas esti uzata unufoje per malgranda ago, kaj plu uzata per mova aŭ 
ĉefa ago. 

• Nivelo 3 - La efiko je nivelo 3 estas laŭ la daŭro de la helpo:

Se la elektita helpo havas la daŭron "daŭrigi persistigas" vi havas 
avantaĝon 4 je via agĵeto por aktivigi je multaj celoj. Ankaŭ, unu uzo de 
la helpo povas esti daŭrigata de libera ago, anstataŭ malgranda ago. Se la 
helpo estas iel iamete neniigata, se ne regas alia regulo, vi povas 
reaktigivi ĝin per libera ago. Se ĝi estas influata de la malhelpo neniigi, 
ĉi tiu nivelo nur povas esti neniigata de nivelo 6 aŭ pli de tiu malhelpo.
Se la helpo havas alian daŭron, vi havas avantaĝon 5 je agĵeto por 
aktivigi ĝin se estas je multaj celoj. 
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Helppovo
Kosto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aŭ 9 poentoj

Postuloj:

• Nivelo 1: Neniu 

Priskribo: Vi havas specialan donon: aŭ pro via heredaĵo, renkonto kun magia 
energio, aŭ multaj jaroj trejnante kun majstro. Pro tio, kvankam vi ne havas la 
povon per eksterordinaraj aŭ korpaj kapabloj, vi povas aktivigi unu helpon.

Efiko: Kiam vi aĉetas ĉi tiun talenton, elektu unu helpon kies atributajn postulojn
vi ne havas. La kosto de ĉi tiu talento estas egala al la potencnivelo de la elektata 
helpo. Vi povas aktivigi la elektatan helpon malgraŭ ne havi la postulatan 
atributon. Por aktivigaj ĵetoj, uzu vian atributnombron kiel la potencnivelo de la 
helpo. Se la helpo havas multajn postulatajn atributnomborjn, vi elektas unu 
atributon kiam vi elektas ĉi tiun talenton. Ankaŭ, la helpo, kiun vi elektas, povas 
esti uzata por plenumi la postulojn de aliaj talentoj, kaj via atributnombro por 
plenumi tiajn postulojn estas egala al la potencnivelo de la helpo. La talento 
Helppovo ne estas regata de la kutimaj limoj de atributnombroj laŭ la niveloj de 
personoj, do ununivela persono povus elspezi ĉiujn siajn 6 talentpoentojn kaj 
komenci la ludon kun helpo je la sesa nivelo.

Vi povas akiri ĉi tiun talento multfoje. Ĉiufoje, elektu alian helpon.

Speciala: Jen, per ĉi tiu talento oni povas uzi tre potencajn helpojn kaj povas 
forte influi la rakonton. Do, uzi ĉi tiun talenton por uzi helpojn de nivelo 6 aŭ pli 
alte devas esti permesata de la ludestro antaŭ ol esti uzata en la ludo. Se vi iam 
atingas la postulatajn atributnombrojn por la elektita helpo, vi povas tiam perdi ĉi
tiun helpon kaj regajni la elspezitajn talentpoentojn. Uzu ilin laŭ via volo.
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Apogisto
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Kreado, Ĉeeco, aŭ Protekto 4 

Priskribo: Per inspirigaj vortoj, magia sanigo, aŭ avancata kuracismo, vi havas 
klerecon pri helpi al la aliaj rezisti malhelpojn.

Efiko: Vi povas uzi ĉefan agon por doni al amiko tujan rezistoĵeton (ĝi estas 
libera ago por la amiko) kun avantaĝo 1. Ankaŭ, vi povas havi avantaĝon 1 kiam 
vi penas aktivigi la helpon Neniigi Malhelpon.

Imitisto
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

Nivelo 1:

• Ŝanĝado 4 
• Trompo 3 

Priskribo: Vi praktikas viajn kapablojn formŝanĝi tiel ke vi povas tute imiti 
aliajn kreaĵon. Viaj kapabloj povas deveni de studo de trompaj magioj, de gena 
mutacio, aŭ eĉ de enaj eksterordinaraj kapabloj.

Efiko: Kiam vi uzas la helpon Formŝanĝi, vi povas aspektiĝi kiel specifa kreaĵo. 
Ekzemple, anstataŭ nur Formŝanĝi al elfo, vi povas aspekti kiel Galdiono la elfa 
reĝo. La ruzo estas preskaŭ perfekta al tiuj, kiuj rigardas vin. Se viaj agoj aŭ alio 
estas suspektinda, iu kiu vidas vin povas fari perceptoĵeton kies defio estas 10 + 
trioble la plej granda el via ŝanĝadnombro aŭ tromponombro. Se estas sukcesa, la
rigardanto vidas vian ruzon.
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Inspiriga ĉampiono
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Ĉeeco 4 

• Nivelo 2: Ĉeeco 5 

• Nivelo 3: Ĉeeco 6 

Priskribo: Vi batalas kun tia kuraĝo, heroismo, aŭ braveco ke viaj amikoj estas 
inspirataj batali pli forte ol kutime.

Efiko: Po unu fojo por ĉiu vico, kiam difektanta ĵeto estas 10 aŭ pli alta ol la 
defendnombro de via celo, vi sanigas viajn amikojn jene: Por gajni ĉi tiun 
sanigon, amikoj devas esti en radiuso de po 2 metroj por ĉiu poento da Ĉeeco, 
kiun vi havas.

• Nivelo 1 - Unu amiko kiu povas vidi la atakon saniĝas de 1k4 vivpoentoj.

• Nivelo 2 - Nombro da amikoj egala al via Ĉeecnombro kiuj povas vidi la 

atakon saniĝas de 1k4 vivpoentoj. 
• Nivelo 3 - Ĉiuj amikoj kiuj povas vidi la atakon saniĝas de 2k4 

vivpoentoj. 

Klera kirasaĵuzado (I - II)
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1 - 2: Neniu 

Priskribo: Vi estas speciale trejnita pri uzi kirasaĵon dum batalo, ebligante al vi 
maksimumigi ĝian protektpovon kaj minimumigi ĝiajn malavantaĝojn.

Efiko: Via trejnado ebligas al vi dormi en kirasaĵo sen gajni unu nivelon da la 
malhelpo Lacigi. Ankaŭ, kiam vi surhavas kirasaĵon, vi havas la jenajn 
beneficojn.

• Nivelo 1 - la postulo de Fortikeco por surhavi kirasaĵon estas malpliigata 

de 1. Kiam vi surhavas kirasaĵon, vi gajnas +1 al via Gardo. 
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• Nivelo 2 - la postulo de Fortikeco por surhavi kirasaĵon estas malpliigata 

de 2. Kiam vi surhavas kirasaĵon, vi gajnas +2 al via Gardo. Iu ajn 
redukto de rapideco estas malpliigata de 2 metroj. 

Kono (I - III)
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1 - 3: Neniu 

Priskribo: Vi havas konon pri specifa fako pli profunda ol via ĝenerala 
inteligenteco.

Efiko: Kiam vi aĉetas ĉi tiun talenton, elektu fakon de konado el la sekva listo 
aŭ, se via ludestro permesas, kreu novan fakon.

Ekzemple, fakoj de konado estas alĥemio, mistikismo, supernaturaĵoj, 
inĝenierismo, geografio, historio, iu loko (specife), anatomio, medicino, 
eksplodiloj, komputiloj, herbokuracadon, kaj sovaĝejoj.

Via nivelo de ĉi tiu talento determinas kiom vi konas pri via elektita fako.

• Nivelo 1 - Vi tuj sukcesas je iu ajn lernoĵeto pri via fako kies defio estas 

ne pli ol 16. Por pli altaj defioj, via Lernado estas konsiderata 3 por la 
ĵeto, se via Lernado jam estas 3 aŭ pli alta, vi gajnas avantaĝon 1 je la 
ĵeto. 

• Nivelo 2 - Vi tuj sukcesas je iu ajn lernoĵeto pri via fako kies defio estas 

ne pli ol 22. Por pli altaj defioj, via Lernado estas konsiderata 6 por la 
ĵeto, se via Lernado jam estas 6 aŭ pli alta, vi gajnas avantaĝon 1 je la 
ĵeto.

• Nivelo 3 - Vi tuj sukcesas je iu ajn lernoĵeto pri via fako kies defio estas 

ne pli ol 26. Por pli altaj defioj, via Lernado estas konsiderata 8 por la 
ĵeto, se via Lernado jam estas 8 aŭ pli alta, vi gajnas avantaĝon 1 je la 
ĵeto.
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Kunulo (I - III)
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1 - 3: Neniu 

Priskribo: Kun dungita korpogardisto, lojala besto, aŭ frato kiu ĉiam estas kun 
vi, vi havas la daŭran kaj senĉesan lojalecon de unu alia persono.

Efiko: Vi gajnas kunirantan personon kiu agas sendepende de vi. Dum batalo, via
kunulo havas sian propran pozicion el la batalordo kaj gajnas la kutiman aron da 
agoj, kiujn vi povas elekti. Vi ankaŭ povas decidi la atributojn de via kunulo. La 
plej alta atributo de la kunulo estas regata de via nivelo kaj la nivelo de ĉi tiu 
talento (jen poste). Via kunulo ankaŭ havas atributojn je ĉiu nombro pli malalte 
ol sia plej alta nombro. Ekzemple, se la plej alta atributnombro de la kunulo estas
6, ĝi ankaŭ havos atributojn je 5, 4, 3, 2, kaj 1. La kunulo ne havas aliajn 
kapabloj krom pro la talenton ĉiunivele. Kiam vi gajnas nivelon aŭ aĉetas novan 
nivelon de ĉi tiu talento, vi povas reelekti la atributojn kaj talentojn de via 
kunulo.

• Nivelo 1 - La plej alta atributnombro de via kunulo estas via nivelo 

minus 2 (almenaŭ 3, ne pli ol 9). Via kunulo gajnas 1 talenton, elektita de
la talentlisto en la sekcio "Simpla konstruado" pri neludantoj en ĉapitro 
7: ludestri. 

• Nivelo 2 - La plej alta atributnombro de via kunulo estas via nivelo 

minus 1 (almenaŭ 4, ne pli ol 9). Via kunulo gajnas duan talenton de la 
sama listo. 

• Nivelo 3 - La plej alta atributnombro de via kunulo estas egala al via 

nivelo (almenaŭ 5, ne pli ol 9). Via kunulo gajnas trian talenton de la 
sama listo. 

Ekzemplo: Fezo komencas je la unua nivelo kun Kunulo (nivelo II), elektante 
lupon por sia kunulo. Laŭ la nivelo de Fezo kaj la nivelo de la talento, la plej alta 
atributnombro de la lupo estas 4, do li povas asigni la kvar atributoj de la lupo 
kiel 4, 3, 2, kaj 1. Li asignas jene: Lerteco 4, Percepto 3, Forteco 2, kaj Fortikeco 
1. Je atingi la duan nivelon, Fezo aĉetas Kunulon (nivelo III), pliigante la plej 
altan atributnombron de la lupo al 5, do Fezo reasignas la atributojn jene: 
Percepto 5, Lerteco 4, Forteco 3, Fortikeco 2, Ĉeeco 1.
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Speciala: Se vi iam perdas vian kunulon, vole aŭ nevole, vi regajnas la 
talentpoentojn, kiujn vi elspezis je ĉi tiu talento kaj povas elspezi ilin kutime.

Lertaj piedoj (I - III)
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Lerteco 4, Fortikeco 4, aŭ Movo 2 

• Nivelo 2: Lerteco 5, Fortikeco 5, aŭ Movo 4 

• Nivelo 3: Lerteco 7, Fortikeco 7, aŭ Movo 6 

Priskribo: Aŭ pro kibernitekaj enmetaĵoj, telemovada movigo, aŭ simpla fervora
trejnado, vi estas pli rapida ol la plejmulto.

Efiko: Via rapideco estas pliigata de po 2 metroj por ĉiu nivelo de ĉi tiu talento.

Longa daŭropovo (I -V)
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1 - 5: Fortikeco aŭ Volo 5 

Priskribo: Via daŭropovo kaj voleco estas legendindaj, ebligante al vi avanci 
post kiam la aliaj falus pro lacegeco.

Efiko: Vi povas ignoreti la efikojn de la malhelpo Lacigi. Via nivelo da laceco 
(jen la priskribo de la malhelpo Lacigi) estas kvazaŭ unu nivelo malpli ol la vera 
nivelo por determini la efikojn de la malhelpo. Vi povas elekti ĉi tiun talenton 
multfoje. Ĉiu adicia nivelo de ĉi tiu talento ebligas al vi ignori po unu nivelon pli 
da laceco.
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Majstra ĉasisto
Kosto: 1 poento
Postuloj:

• Nivelo 1: Percepto 4 

Priskribo: Via kapablo sekvi kaj ĉasi tion, kion vi serĉas estas senegala, 
ebligante al vi sekvi spurojn kiam la aliaj ne povus ilin trovi.

Efiko: Se vi povas vidi kaj ne estas magie kontraŭata, vi ĉiam scias kie estas la 
vera nordo. Ankaŭ, kiam vi sukcese trovas la spurojn de celo, vi tuj sukcesas 
sekvi ĝin ĝis 7 tagoj post kiam vi unue trovis ĝin. Nur magie kaŝataj spuroj, celoj 
kiuj flugas, aŭ simile nekutimaj okazoj povas fari ke vi perdu la spurojn de via 
celo.

Malfacile mortigata
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Ĉeeco aŭ Fortikeco 3 

Priskribo: Aŭ pro bonŝanco aŭ forta teno al la vivo, vi povas bataladi post kiam 
la aliaj jam suferis fian sorton.

Efiko: Po unu fojo por tago, se malpliigus viaj vivpoentoj al malpli ol 1 pro 
atako, ili anstataŭ malpliiĝas al 1.

Malhelpfokuso
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: la kapablo aktivigi la celan malhelpon 

Priskribo: Vi estas specialisto pri malhelpo plej ofte uzata de vi.

Efiko: Elektu malhelpon, kiun vi povas aktivigi. Kiam la tuto de via atakĵeto 
estas almenaŭ 5 pli alte ol la defendnombro de la celo (anstataŭ la kutima 10), vi 
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povas aktivigi ĉi tiun malhelpon libere. Ĉiu atako nur povas aktivigi unu 
malhelpon. Kiam vi atakas per ĉi tiu malhelpo, vi ricevas avantaĝon 2 je la 
atakĵeto.

Manipuli areon (I - V)
Kosto: 1 poento
Postuloj:

• Nivelo 1 - 5: Neniu 

Priskribo: Vi estas eksterordinare preciza kiam vi faras areajn atakojn, ebligante 
al vi eviti amikojn, kiuj alie estus trafataj.

Efiko: Por ĉiu nivelo de ĉi tiu talento, kiun vi havas, vi povas eviti po unu 
kvadrato de 2 metroj en la celspaco de area atako.

Mortiga bato (I - II)
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

Nivelo 1:
• Lerteco 6 
• Mortiga frapo I 

Nivelo 2:
• Lerteco 7 
• Mortiga frapo III

 
Priskribo: Vi povas rapide mortigi malamikojn kiuj baldaŭ mortos kaj ilin 
silentigi antaŭ ol ili ekkrias. Ĉi tiu atako estas kutime uzata de murdistoj kiuj 
povas silente malvivigi malfortajn malamikojn nerimarkate.

Efiko:

• Nivelo 1 - Se vi difektas malamikon per mortiga frapo sufiĉe por 

malpliigi ĝian vivpoentojn al 5 aŭ malpli, vi povas malpliigi ilin al nulo. 
Ankaŭ, vi povas elekti silentigi iun ajn malamikon reduktitan al nul 
vivpoentoj per atako de vi. 
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• Nivelo 2 - La instigaj vivpoentoj pliiĝas de 5 al 10. Ankaŭ, je sukcesa 

mortiga frapo, vi tuj kaŭzas la malhelpon mallertigi, kiu ne estas regata 
de la kutima limo de po unu malhelpo por atako.

Mortiga frapo (I - IX)
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Lerteco 1 

• Nivelo 2: Lerteco 2 

• Nivelo 3: Lerteco 3 

• Nivelo 4: Lerteco 4 

• Nivelo 5: Lerteco 5 

• Nivelo 6: Lerteco 6 

• Nivelo 7: Lerteco 7 

• Nivelo 8: Lerteco 8 

• Nivelo 9: Lerteco 9 

Priskribo: Kvazaŭ murdisto, legendinda ŝinobo, aŭ trompema derviŝo, vi povas 
detrui viajn malamikojn per preciza atako neatendita.

Efiko: Viaj atakoj kaŭzas mortigan difekton se vi plenumas almenaŭ unu el la 
sekvaj kondiĉoj:

• Via celo estas malvigla aŭ alie ne antaŭscias la atakon, ekzemple kiam vi 
estas kaŝa, aspektante kvazaŭ amiko, aŭ sukcese trompante. 

• Via celo estas atakebla proksime de amiko. 

Vi havas avantaĝon je mortigaj frapoj egala al via nivelo de ĉi tiu talento. Ankaŭ, 
parto da la difekto (neniam pli ol la tuta difekto) estas mortiga difekto, kiu estas 
nefacile sanigata (jen ĉapitro 6: batalo).

• Nivelo 1 - Avantaĝo 1, ne pli ol 5 mortiga difekto 

• Nivelo 2 - Avantaĝo 2, ne pli ol 5 mortiga difekto 

• Nivelo 3 - Avantaĝo 3, ne pli ol 10 mortiga difekto 

• Nivelo 4 - Avantaĝo 4, ne pli ol 10 mortiga difekto 

• Nivelo 5 - Avantaĝo 5, ne pli ol 15 mortiga difekto 

• Nivelo 6 - Avantaĝo 6, ne pli ol 20 mortiga difekto 
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• Nivelo 7 - Avantaĝo 7, ne pli ol 20 mortiga difekto 

• Nivelo 8 - Avantaĝo 8, ne pli ol 25 mortiga difekto 

• Nivelo 9 - Avantaĝo 9, ne pli ol 25 mortiga difekto 

Movanta batalado
Kosto: 1 poento
Postuloj:

• Nivelo 1: Neniu 

Priskribo: Aŭ per brutala forteco aŭ fulmŝajnaj refleksoj, vi povas uzi la 
movadon de la batalo por movi je la batalkampo facile.

Efiko: Ĉiufoje, kiam vi malpliigas la vivpoentojn de malamiko al nul per atako 
uzante Fortecon aŭ Lertecon, vi povas tuj movi vian rapidecon per libera ago.

Speciala: Se vi havas la atributon Movo, vi povas uzi la helpon Teleporti 
anstataŭ la kutima movo.

Naĝado
Kosto: 1 poento
Postuloj:

• Nivelo 1: Neniu 

Priskribo: Vi estas ano de la akvo kaj povas naĝi surprize rapide, tiel sperte kiel 
fiŝo.

Efiko: Vi gajnas rapidecon de naĝado egala al via kutima rapideco kaj ne devas 
agi speciale por daŭrigi ĝin.

Natura defendo (I - III)
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Neniu 

• Nivelo 2: Fortikeco 1 
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• Nivelo 3: Fortikeco 2 

Priskribo: Aŭ pro draka praulo, kiberniteka eksterskeleto, aŭ nur tutviva 
trejnado, via haŭto estas tre forta, ebligante al via korpo deturni batojn, kiuj 
kripligus la aliajn.

Efiko: Kiam vi ne surhavas kirasaĵon, via Gardo estas pliigata. La nombro de ĉi 
tiu pliigo devenas de via nivelo de ĉi tiu talento:

• Nivelo 1: +1 al via Gardo kaj Rezisto 

• Nivelo 2: +2 al via Gardo kaj Rezisto 

• Nivelo 3: +3 al via Gardo kaj Rezisto 

Neĉasebla
Kosto: 1 poento
Postuloj:

• Nivelo 1: Ŝanĝado, Influo, aŭ Protekto 3 

Priskribo: Via potenco povas montri sin per vegetaĵoj kiuj kreskas post vi, 
magia barilo kontraŭ vido, aŭ iluzia vualo, tamen la efiko estas la sama: oni nur 
malfacile ĉasas vin.

Efiko: Via movado estas kaŝata speciale; viaj spuroj kaj aliaj indikaĵoj ke vi pasis
malaperiĝas eĉ kiam vi estas malproksima. Oni ne povas sekvi viajn spurojn 
krom per eksterordinaraj rimedoj.

Neskuebla firmeco (I - III)
Kosto: 1 poento
Postuloj:

• Nivelo 1: Ĉeeco aŭ Volo 3 

• Nivelo 2: Ĉeeco aŭ Volo 4 

• Nivelo 3: Ĉeeco aŭ Volo 5 

Priskribo: Via firmeco estas mirinda, ebligante al vi rezisti mensajn efikojn 
nerezisteblajn de tiuj, kiuj ne estas same forta.

Efiko: Via defendnombro de Firmeco estas pliigata de 1.
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Neskuebla tranco
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

Nivelo 1:

• Volo 7 
• Bataltranco 

Priskribo: Dum batalo, via volo estas nevenkebla.

Efiko: Kiam vi estas en bataltranco, vi estas imuna kontraŭ malhelpoj kontraŭ 
via Firmeco. Se vi jam estis influata de tia malhelpo, ĝi estas neniigata dum la 
daŭro de via bataltranco kaj reaktiviĝas post la fino de via bataltranco.

Pafisto (I - III)
Kosto: 1 poento
Postuloj:

• Nivelo 1 - 3: Lerteco 5 

Priskribo: Vi estas kompetenta pri specifa malproksima batalilo, kaj tio ebligas 
al vi esti mortiga je longaj distancoj.

Efiko: Elektu malproksiman batalilon. En viaj manoj, la distanco de ĉi tiu 
batalilo estas pliigata de 10 metroj.

Plifortigataj regatoj
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Influo 3 

• Nivelo 2: Influo 5 

• Nivelo 3: Influo 7 

Priskribo: Kreaĵoj magie regataj de vi estas eĉ pli fortaj kiam ili batalas por 
defendi vin aŭ estas komandataj de vi.
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Efiko: Kreaĵoj influataj de via Ĉarmo aŭ Domino havas po unu nivelon da 
avantaĝo je ĉiuj atakoj por defendi aŭ helpi vin por ĉiu nivelo de ĉi tiu talento, 
kiun vi havas.

Potenca malhelpo
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: la kapablo aktivigi la celan malhelpon 

Priskribo: Vi estas tiel sperta pri ia atako ke viaj malamikoj malfacile rezistas 
ĝin. Viaj fajrosferoj brulas pli varmege. Aŭ vi uzas specialajn ĥemion en via 
blindiga polvo. Malgraŭ kial aŭ kiel, viaj malamikoj timas vian legendindan 
atakon.

Efiko: Elektu unu malhelpon kiun vi povas aktivigi kun la daŭro "rezisti finigas".
Kiam celo faras rezistoĵeton por neniigi la aktivigon de la elektita malhelpo; ĝi 
estos je malavantaĝo 1.

Rapida ĉasisto
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

Nivelo 1:

• Lerteco 5 
• Percepto 5 

Priskribo: Vi kompetenteco pri ĉasado estas tiel granda ke vi povas movi je via 
kutima rapideco kaj samtempe sekvi spurojn.

Efiko: Vi povas movi je via plena rapideco dum vi ĉasas ion kaj ne je la 
malpliigata rapideco kutime kaŭzata pro la decido de la ludestro.
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Rapida elpreno
Kosto: 1 poento
Postuloj:

• Nivelo 1: Lerteco 1 

Priskribo: Estante aŭ samurajo, aŭ la plej rapida pafisto en la okcidento, aŭ 
perfekte trejnita stelsoldato, vi povas elpreni vian batalilon pli rapide ol via 
kontraŭulo povas palpebrumi.

Efiko: Po unu fojo por vico, vi povas elpreni unu batalilon kaj eningigi alian per 
libera ago. Alternative, vi povas fari same al iu ajn malgrandaĵo, kiun vi havas.

Rapidaj refleksoj (I - V)
Kosto: 1 poento
Postuloj:

• Nivelo 1: Lerteco aŭ Prognozo 2 

• Nivelo 2: Lerteco aŭ Prognozo 3 

• Nivelo 3: Lerteco aŭ Prognozo 4 

• Nivelo 4: Lerteco aŭ Prognozo 5 

• Nivelo 5: Lerteco aŭ Prognozo 6 

Priskribo: Vi ĉiam atendas danĝeron, facile surprizante viajn malamikojn.

Efiko: Por ĉiu nivelo de ĉi tiu talento, kiun vi havas, vi gajnas po 1 avantaĝon je 
ĉiuj ĵetoj por decidi la batalordon.
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Reaga tranco
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1:

• Volo 5 
• Bataltranco 

Priskribo: Via bataltranco restas kvieta, atendante ekaperi subite.

Efiko: Vi komencas bataltrancon (per la talento Bataltranco) per libera ago eĉ se 
ne estas via vico. Vi povas fari tiel pro alia ago, ekzemple atako de malamiko, 
sorĉumo, aŭ insulto. Vi povas eĉ diri vian volon komenci bataltrancon post la 
fino de ago (ekzemple post atakĵeto jam farita). La efikoj de bataltranco estas 
kalkulataj antaŭ ol la alia ago, do povas neniigi difekton aŭ malhelpajn efikojn 
kiuj alie okazus.

Rezista kvazaŭ fero (I -II)
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Fortikeco 3 

• Nivelo 2: Fortikeco 5 

Priskribo: Vi havas rimarkindan kapablon ignori doloron kaj punon kiu haltus 
pli malfortajn heroojn.

Efiko: Vi daŭre gajnas po 5 vivpoentojn por nivelo de ĉi tiu talento, kiun vi 
havas.
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Rezistema
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Fortikeco, Ĉeeco, aŭ Volo 3 

Priskribo: Aŭ per bonŝanco, eksterordinara volo, aŭ granda kuraĝo, vi povas 
rezisti malhelpojn pli ol la aliaj.

Efiko: Kiam vi faras rezistoĵeton, vi havas avantaĝon 1.

Rezisti falojn (I - II)
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1 -2: Lerteco 4 

Priskribo: Vi estas tiel gracia kiel cigno. Kiel la luktartistoj kaj glavistoj de la 
legendoj, via lerteco ebligas al vi fali de altaj lokoj kaj ne vundiĝi.

Efiko:

• Nivelo 1 - Se vi estas vigla kaj povas agi, duonigu ĉiom da difekto pro 

fali. 
• Nivelo 2 - Se vi estas vigla kaj povas agi, nuligu difekton pro fali. 

Riĉa
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Neniu 

Priskribo: Aŭ pro naskiĝi de nobeloj, heredi trezoregon, aŭ simple esti establita 
negocisto, vi estas pli riĉa ol la kutima aventuristo.

Efiko: Via riĉecnivelo estas pliigata de 1.
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Saltego (I - III)
Kosto: 1 poento
Postuloj:

• Nivelo 1: Movo, aŭ Lerteco 2 

• Nivelo 2: Movo, aŭ Lerteco 4 

• Nivelo 3: Movo, aŭ Lerteco 6 

Priskribo: Pro eksterordinara potenco aŭ lerteco, vi povas salti longege.

Efiko: Vi povas uzi vian Movon aŭ Lertecon anstataŭ via Forteco por determini 
kiom longe vi povas salti. Ankaŭ, vi havas po 1 avantaĝon je agĵetoj por salti por 
ĉiu nivelo de ĉi tiu talento, kiun vi havas.

Senfina ĉarmo
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Influo 4 

Priskribo: Via ĉarmo estas tiel potenca ke viaj viktimoj povas esti daŭre regataj 
de vi.

Efiko: Kiam vi aktivigas la malhlpon Ĉarmi, celoj kiuj ne faras rezistoĵeton dum 
24 horoj poste estas daŭre influata de ĝi. Ili ne ricevas adiciajn rezistoĵetojn por 
liberigi sin. Aliaj eksterordinaraĵoj, ekzemple, la malhelpo neniigi, povas finigi la
efikon (aŭ alia rimedo povas se la ludestro permesas).

Sengarda frenezo
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Bataltranco 

Priskribo: Per vole puni vian propran korpon, vi povas freneze atakadi.

Efiko: Dum bataltranco, je via vico vi povas elekti kaŭzi 5 punktojn da difekto je
vi mem por fari adician atakon per malgranda ago. Efikoj kiuj neniigas aŭ 
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malpliigas difekton ne kontraŭas ĉi tiun difekton. La difekto okazas antaŭ ol la 
atako, do vi devas havi almenaŭ 6 vivpoentojn antaŭ ol uzi ĉi tiun talenton.

Senmorta tranco
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1:

• Fortikeco 7 
• Bataltranco 

Priskribo: Via batala frenezo estas legendinda, ebliganta al vi bataladi pli daŭre 
ol kutimaj korpaj limoj.

Efiko: En bataltranco vi ne povas esti malvekigata. Ĉiu difekto kontraŭ vi devas 
esti skribata, eĉ se estas sufiĉa por malpliigi viajn vivpoentojn al malpli ol nulo. 
Malgraŭ la difekto, vi restas vigla dum vi daŭrigas la trancon. Kiam la 
bataltranco finiĝas, se viaj vivpoentoj estas malpli ol nulo, vi malvekiĝas. Se vi 
ne estas sanigita al nul aŭ pli vivpoentoj dum 1 vico post vi finigas la 
bataltrancon, vi mortas.

Silentiga frapo
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Lerteco 4 

Priskribo: Kiel kompetenta murdisto aŭ ŝinobo, vi povas malebligi al alia averti 
pri vi.

Efiko: Kiam ajn vi sukcese atakas celon kontraŭ kiu vi havas avantaĝon, la celo 
estas influata de la malhelpo Silentigi.
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Specialisto pri kapablo (I - V)
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1 - 5: Neniu 

Priskribo: Vi havas la okulojn de aglo, la daŭropovon de bovo, la ruzecon de 
vulpo, aŭ ian similan eksterbatalan kapablon.

Efiko: Elektu unu atributon. Kiam ajn vi faras eksterbatalan agĵeton per la 
elektita atributo, vi havas po 1 avantaĝon je la ĵeto por ĉiu nivelo de ĉi tiu talento,
kiun vi havas.

Speciala: Vi povas aĉeti ĉi tiun talenton multfoje. Ĉiufoje, vi povas aŭ uzi ĝin pri
alia atributo aŭ pliigi la nivelon de la talento pri la sama atributo.

Specialisto pri multaj atakoj (I -VI)
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1 - 6: Neniu 

Priskribo: Aŭ farante aron da atakoj, uzante du batalilojn, aŭ alvokante fulmaron
de la ĉielo, vi estas majstro de la arto fari multajn atakojn rapide.

Efiko: Antaŭ ol ataki, vi povas diri ke vi atakas multajn celojn, kaj devas diri 
kiom adiciajn atakojn vi volas fari. ĈIUJ viaj atakoj dum la vico havos 
malavantaĝon egala al trioble la nombro da adicaj atakoj, kiujn vi diras 
(ekzemple, se vi faras 2 atakojn, vi havos malavantaĝon 3; 3 atakoj havos 
malavantaĝon 6). Por ĉiu nivelo de ĉi tiu talento, kiun vi havas, malpliigu la 
malavantaĝon po 1.

Vi povas uzi viajn atakojn por fari ia ajn grupon de atakoj malhelpaj kaj 
difektantaj, sed vi ne povas aktivigi helpojn. Kalkulu ĉiujn atakonj, konsiderante 
aliajn opciojn pri atakojn multecelajn laŭvole. Vi povas movi inter la atakoj kaj 
povas uzi ilin por ataki la saman kreaĵon pli ol unufoje.
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La nombro da adiciaj atakoj, kiujn vi povas fari per ĉi tiu talento estas limigata al
1 + duone via nivelo, rondigata al la plej alta. Do, la limo estas 2 adiaj atakoj je la
unua nivelo, 3 adiciaj atakoj je la tria nivelo, kaj 6 adiciaj atakoj je la sesa nivelo.

Ekzemplo: Vaks la Mortportanto havas Specialisto pri multaj atakoj (je nivelo 
III). Li diras ke li faros tri atakojn dum ĉi tiu vico (du adiciajn atakojn). Do, ĉiuj 
la atakoj havos malavantaĝon 3 (3 x 2 = 6, minus 3 pro la talento je nivelo 3). Lia
unua atako estas mortiga eksplodo kontraŭ kvadrato de 4 metroj. Pro la areo 
atakata, Vaks havas adician malavantaĝon, do lia tuta malavantaĝo je la atako 
estas 5. La dua atako de Vaks estas sorĉo blindiga kontraŭ unu malamiko, 
agĵetante kun malavantaĝo 3. La fina atako de Vaks estas proksima atako de 
mortiga tuŝo kontraŭ tri malamikoj. Ataki tri malamikojn kaŭzas 3 adician 
malavantaĝon, do lia fina atako havas malavantaĝon 6.

Specialisto pri multecelaj atakoj (I - V)
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1 - 5: Neniu 

Priskribo: Vi estas majstro de detrui multajn malamikojn samtempe, aŭ per via 
glavo, aro da sagoj, aŭ sfero de fajro.

Efiko: Kiam vi elektas ĉi tiun talenton, vi devas elekti fokusi je areaj, proksimaj 
atakoj aŭ malproksimaj atakoj. Por ĉiu nivelo, vi malpliigas la malavantaĝon pro 
multecela atakado per via elektita ataktipo po 1. Kiam vi elektas ĉi tiun talenton, 
vi devas elekti unu ataktipon, kaj vi povas elekti la talenton multfoje por elekti 
multajn ataktipojn.

72



Specialisto pri multecelaj helpoj (I - V)
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1 - 5: Neniu 

Priskribo: Vi estas majstro pri aktivigi helpojn je pli ol unu celo.

Efiko: Por ĉiu nivelo de ĉi tiu talento, vi malpliigas la malavantaĝo pro aktivigi 
helpojn je multaj celoj po 1.

Specialisto pri samtempaj malhelpoj
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: La kapablo aktivigi ambaŭ malhelpojn (jen la priskribo) 

Priskribo: Vi estas majstro de atako, kiu ebligas al vi aktivigi du malhelpojn 
samtempe. Eksplodo de glacio kiu blindigas kaj malrapidigas vian malamikon, 
pafo de kartoĉfusilo kiu ŝajnas tondro kiu ĵetas malamikojn kaj ilin faligas, kaj 
kanajla kanto kiu dormigas celojn kaj ŝanĝas iliajn memorojn estas ĉiuj 
ekzemploj de atako kiu povas esti kreata de ĉi tiu talento.

Efiko: Elektu du malhelpojn, kiujn vi povas aktivigi kaj kiuj havas la saman 
bezonatan atributon. Vi povas aktivigi ambaŭ malhelpojn per unu atako. La 
bezonata atributnombro por uzi la du malhelpojn estas egala al la sumo de iliaj 
potencniveloj (ekzemple, kunigi faligi kaj malrapidigi, ambaŭ je nivelo 1, 
necesus atributnombron de 2). Se la malhelpoj estas kontraŭ malsamaj defendoj, 
vi elektas kiun defendon celi. Je sukcesa atakĵeto, la celo estas influata de ambaŭ 
malhelpoj. Ili persistas sendepende kaj estas rezistataj malkune.

Speciala: Por povi uzi la talenton malhelpfokuson en multecela malhelpatakon, 
vi devas havi malhelpfokuson pri ambaŭ malhelpoj.
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Spertulo pri multecelaj helpoj
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1:

• Helpfokuso 
• Specialisto pri multecelaj helpoj I 

Priskribo: Pro via majstreco pri helpi grupojn da amikoj vi povas aktivigi iujn 
helpojn senlabore.

Efiko: Kiam vi aktivigas helpon pri kiu vi havas la talenton specialisto pri 
multecelaj helpoj, vi ne devas fari agĵeton se la kutima malavantaĝo pro agi je 
mutlaj celoj estas neniigata de via talento specialisto pri multecelaj helpoj. Via 
aktivigo tuj sukcesas.

Supera koncentropovo (I - III)
Kosto: 3 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1 - 3: Neniu 

Priskribo: Via kapablo fokusi estas tre trejnata, ebligante al vi daŭrigi multajn 
eksterordinarajn efikojn samtempe.

Efiko: Kiam vi uzas malgrandan agon por daŭrigi helpon, vi povas daŭrigi po 
unu adician helpon por ĉiu nivelo de ĉi tiu talento, kiun vi havas.
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Potencega bato
Kosto: 2 poentoj
Postuloj:

• Nivelo 1: Neniu 

Priskribo: Aŭ pro bruteca forteco, mortiga precizo, aŭ malstabila magio, mortiga
atako de vi estas speciale potencega.

Efiko: Kiam ajn vi faras atakĵeton kaj la k20 haltiĝas je 20, vi havos avantaĝon 1
je sekvaj reĵetoj de la k20 dum la sama vico.
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Riĉeco kaj ekipaĵo
Neniu rakonto pri heroaĵoj estas plena sen egale heroeca ekipaĵo, bataliloj, kaj 
kirasaĵoj. Indiana JONES havis sian vipon, la reĝo Arturo havis Ekskaliburon, kaj
Bilbo havis sian ĉemizon el mitrilo. En ĉi tiu ĉapitro, vi lernos ĉion, kion vi 
bezonas scii pri kiel ekipi vian personon je la unua nivelo kaj poste, kaj kiel 
memori kiom riĉecon vi havas post akiri ĝin de drakoj kaj regnoj.

Riĉeco
Anstataŭ memori ĉiun moneron, juvelon, kaj artaĵon kiun vi akiris dum via 
aventurado, Malferma Legendo uzas simpligitan sistemon de riĉeco.

Ĉiu persono havas riĉecnivelon, kiu komencas je 2 kaj povas iri de 0 al 9, 
ŝanĝante laŭ tio, kiel vi akiras kaj elspezas vian riĉecon. Via riĉecnivelo estas 
ĝenerala priskribo de kiel riĉa vi estas kaj kion vi povas akiri. La tabelo de 
riĉecniveloj priskribas la kutimajn vivmanierojn kaj aĉeteblajn aĵojn de ĉiuj la 
riĉecniveloj.

Akiri aĵojn kaj servojn
Kiam vi penas aĉeti novan ekipaĵon, konstrui ion, aŭ dungi metiiston, via 
riĉecnivelo determinas kion vi povas fari. Ĉiu aĵo kaj servo havas riĉecnivelon 
(decidata de la reguloj aŭ la ludestro). Komparu ĉi tiun nivelon al via riĉecnivelo 
por determini la koston de akiri la aĵon jene:

Se kion vi volas aĉeti havas riĉecnivelon malpli ol via riĉecnivelo, vi povas akiri 
ĝin facile sen uzi tro da via tempo kaj havaĵoj.

Se la riĉecnivelo estas egala al via riĉecnivelo, vi povas akiri ĝin, sed la elspezo 
estas tiel granda ke vi ne povos akiri novajn aĵojn je la sama nivelo aŭ pli altajn 
nivelojn dum du semajnoj.

Se la aĵo kiun vi volas aĉeti estas unu nivelo pli ol via riĉecnivelo kaj via 
riĉecnivelo estas pli ol 0, vi povas akiri ĝin, sed la kosto estas tiel granda ke via 
riĉecnivelo estas malpliigata de 1.
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Vi ne povas aĉeti aĵojn kies riĉecnivelo estas pli ol unu nivelo pli ol via 
riĉecnivelo.

Tabelo de riĉecniveloj

Nivelo
Ekzemplaj 
vivmanieroj

Ekzemplaj varoj

0
almozpetanto, 
stratbubo

3 bonaj manĝaĵoj kaj varma lito

1 malklera metiisto
Festi dum unu nokto, leda kirasaĵo, simplaj 
bataliloj

2
klera metiisto, 
gardisto de la urbo, 
heroo je la 1a nivelo

militaj bataliloj, kvarrada motorciklo, 
maŝkirasaĵo, bona ĉevalo

3
majstra metiisto, 
vilaĝestro

kuglorezista surtuto, arĝentaj kugloj, malgranda 
boato, tre bona ĉevalo, bona aŭtomobilo

4
heroo je la 4a 
nivelo, nobelulo, 
urbestro

elfa platkirasaĵo, malgranda tanko, malgranda 
ŝipo, sieĝilo 

5
sinjoro de la regno, 
mafiestro de granda 
urbo

granda kargoŝipo, muro de urbo, peze kirasaĵata 
tanko, bataliloj por malgranda milico

6
heroo je la 7a 
nivelo, kanceliero 
de federacio

granda militoŝipo, avancata prototipo, dungi ĉiujn
en mezgranda negoco

7 reĝo, prezidento fortikaĵo, milita repuŝaviadilo, elitaj infiltristoj

8
reganto de galaksio, 
heroo je la 10a 
nivelo

Grandega bieno, aĉeti tutan grandan korporacion, 
armeo de 10000 

9 supera imperiestro
kastelo, kosmostacio, armeo de 50000, milita 
ŝiparo

La regulo de prudento. Via riĉecnivelo determinas kion vi povas aĉeti laŭ la 
cirkonstanco. Evidente, se vi estas en dezerto, vi ne povus aĉeti barelon da akvo 
eĉ se vi havus la riĉecon de imperiestro. Simile, eĉ se vi havas sufiĉan monon por
dungi armeon, la ludestro povas decidi ke vi bezonas sufiĉan tempon, laboron, 
kaj ĉarmon por konvinki soldatojn aliĝi al vi.
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Akiri riĉecon
Dum via vojaĝado inter la steloj, ĉasado de mitaj bestoj, kaj tempo inter riĉaj 
nobeluloj, via riĉeco pliiĝos. La ludestro decidas kiam la riĉecnivelo de persono 
pliiĝas, kaj la tabelo de riĉecniveloj montras kutimajn okazojn je la riĉeco de 
personoj je certaj niveloj.

Kutimaj situacioj, kiam la ludestro pliigas vian riĉecnivelon estas akiri parton de 
la trezoron de monstro, trovi aĉetanton por potencega aŭ valorega aĵo, aŭ esti 
rekompencata de reganto.

Portadpovo
Malferma Legendo temas pri ĵeti kubetojn, rakonti epopeojn, kaj amuziĝi. Do la 
reguloj pri kiom vi povas porti estas intence simpligataj por ke vi kaj viaj amikoj 
povu pasi vian tempon je kio gravas: ludi la ludon.

Dudek aĵoj maksimume
Vi povas porti ne pli ol dudek utilaĵojn. Neniujn pli. Nur memoru tion, kio estas 
grava al la ludo. Do, vi ne bezonas skribi la ĉemizon kaj pantalonon de via 
persono je via personfolio. Sed, via kirasaĵo gravas.

Multaj similaj aĵoj povas esti portataj kvazaŭ unu, ekzemple, dudek sagoj en 
sagingo aŭ rimeno kun sanigaj trinkaĵoj, estus kvazaŭ nur unu aĵo. La ludestro 
povas uzi sian propran prudenton pri limoj se estas necesa. Ekzemple, eĉ se 1000 
kuglingoj povus esti kvazaŭ unu aĵo, la ludestro povas decidi ke la persono ne 
povos ilin porti aŭ ke ili estus granda aĵo (jen sekve).

Portataj pezaj aĵoj egalas al Forteco.
Iuj aĵoj havas la econ pezan. La plej alta nombro da pezaj aĵoj, kiujn vi povas 
porti, estas egala al via Forteconombro. Kiam vi portas vian plej altan nombron 
da pezaj aĵoj, via rapideco estas duonigata. Persono kun Forteco de nulo ne povas
porti iujn ajn pezaĵojn.
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Unu (aŭ du) grandaj aĵoj
Iuj aĵoj havas la econ grandan. Vi povas porti unu grandan aĵon sen esti 
malrapidigata. Vi povas porti duan grandan aĵon, sed via rapideco estas 
malpliigata de 2 metroj.

Teĥnikaj niveloj

Teĥnikaj niveloj estas simpla maniero por montri la teĥnikon, kiu estas akirebla 
en socio. Malferma Legendo uzas la jenajn kvar teĥnikajn nivelojn por kategori 
la avancojn de socioj:

TN 0 - Ŝtonepoko, bronzepoko, ferepoko, mezepoka 
TN 1 - Moderna epoko
TN 2 - Baldaŭa estonteco (batalrobotoj, kibernetikaĵoj, laseraj bataliloj)
TN 3 - Fora estonteco (intergalaksiaj vojaĝado, nanoteĥniko, kvantumaĵoj)

Dum li aŭ ŝi planas kampanjon, la ludestro povas specifi kiun teĥnikan nivelon 
(aŭ nivelojn) uzos la kampanjo. Ekzemple, kutima kampanjo de glavoj kaj 
sorĉado estus je teĥnika nivelo 0, kaj vaporpunka kampanjo estus mikso de la 
teĥnikaj niveloj 0 kaj 1.

Miksi teĥnikajn nivelojn.

Povas okazi situacio kie unu grupo havas rimarkindan avantaĝon kontraŭ alia 
grupo, ekzemple se intergalaksia imperio (teĥnika nivelo 3) atakus primitivan 
civilizacion (teĥnika nivelo 0). En tiu situacio, la ludestro povas decidi ke 
ekzistas avantaĝo aŭ malavantaĝo egala al la malsamo de la teĥnikaj niveloj. Laŭ 
la antaŭa ekzemplo, la anoj de la primitiva civilizacio havus malavantaĝon 3 je 
agoj je la teĥnika malsamo kiam estas grava, kaj la intergalaksia imperio havus 
avantaĝon 3 je similaj agoj.

Bataliloj kaj utilaĵoj
En ĉi tiu sekcio, vi trovos kiel elekti batalilojn kaj kirasaĵojn, kiujn uzos via 
persono dum batalo. La unua duono estas simpligata tabelo pri la kreo de 
bataliloj kaj kirasaĵoj por ke vi povu ĝuste elekti por via persono. La dua duono 
estas pli malsimpla sekcio pri fari specifajn batalilojn.
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Malferma Legendo ne postulas ke ĉiu batalilo estu egale utila al la aliaj, do iuj 
bataliloj estos vidataj pli ofte, ĉar ili estas pli avantaĝaj al la uzanto ol la aliaj.

Ekzemploj estas iuj bataliloj kaj kirasaĵoj kiuj povas esti en la kategorio. La listo
neniel estas tuta, sed ekzistas por ke vi ekpensu. Parolu kun via ludestro pri aliaj 
aĵoj kiuj racius.

Kategorio estas la ĝenerala grupo en kie la batalilo apartenas. Iuj bataliloj povas 
esti en multaj kategorioj. Se batalilo estas en pli ol unu kategorio, je ĉiu atako, la 
uzanto devas elekti kiel ĝi estas uzata por gajni la efikojn de la kategorio. 
Ekzemple, dago estas kaj "preskaŭ proksima" kaj "unumana proksima". Je ĉiu 
atako, la uzanto elektas kian atakon uzi.

• Proksima - Tiaj bataliloj estas por proksima manalmana batalo.

• Unumana proksima - La batalilo estas uzata per unu mano kaj 

ebligas ke la alia mano povu porti alian aĵon, batalilon, aŭ estu 
libera por aliaj agoj. Kiam vi havas unumanan batalilon en 
ambaŭ manoj, vi havas avantaĝon 1 je ĉiuj proksimaj atakoj; kun 
du bataliloj, vi povas pli ofte preteriri la defendon de malamiko. 
Se ambaŭ bataliloj, kiujn vi uzas havas econ kiel mortigan aŭ 
defendan, vi havas la plej altan el la du, ne la sumo de ambaŭ. 

• Dumana proksima - La batalilo postulas du manojn por esti 

uzata kaj ne povas esti uzata kun ŝildo aŭ alia batalilo. Dumanaj 
proksimaj bataliloj donas avantaĝon 1 je ĉiuj atakoj; batoj per 
ambaŭ manoj emas esti pli mortigaj. 

• Elektebla maniero - La batalilo povas esti aŭ unumana aŭ 

dumana. La uzanto povas libere elekti unu aŭ la alian kaj havi la 
bonajn kaj malbonajn efikojn de la elektata maniero. 

• Malproksima - Bataliloj en ĉi tiu kategorio povas esti uzata por fari 

malproksimajn atakojn ĝis la plej longa distanco (en metroj) sen havi 
malavantaĝon. Atakoj ĝis duoble la kutima distanco havas malavantaĝon,
kaj atakoj ĝis trioble la kutima distanco havas malavantaĝon 2. Atakoj je 
pli longaj distancoj ne estas fareblaj. Jen ke municio por malproksimaj 
bataliloj ofte ne estas skribata, ĉar estas supozata ke vi portas ĝin kun vi. 
Bataliloj kiel raketoĵetiloj estu unuuzaj, foruzeblaj eksterordinaraĵoj.

• Distancoj
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• Preskaŭ proksima - Distancoj da 10 metroj. 

• Malproksimeta - Distancoj da 20 metroj. 

• Meze malproksima - Distancoj da 30 metroj. 

• Malproksimega - Distancoj da 50 metroj. 

• Tre malproksimega - Distancoj da 120 metroj. 

• Preskaŭ proksimaj kaj malproksimetaj bataliloj estas faritaj 

por esti kompaktaj kaj uzeblaj en malgrandaj spacoj, do estas 
malgrandaj. Ili povas esti uzataj de unu mano, ebligante al vi 
porti ŝildon, duan batalilon, aŭ fari aliajn agojn per la alia mano. 

• Meze malproksimaj, malproksimegaj, kaj tre malproksimegaj

estas iel utilaj, sed ne taŭgas por batalo en malgrandaj spacoj. 
Tial, ili postulas du manojn kaj ne estas uzeblaj kun alia batalilo 
aŭ kun aĵo en la alia mano. 

• Tre malproksimegaj estas faritaj por longaj distancoj kaj iliaj 

specialaj ĝustiĝoj ne ebligas ataki je pli proksime ol 20 metroj. 

La riĉecnivelo montras kiom kostas la aĵo. Jen la sekcio pri riĉeco en ĉi tiu 
ĉapitro por lerni pri tio.

Ecoj estas tio, kio faras ke la batalilo estu unika. Ĉi tiuj ecoj influas en la 
meĥanismoj de la ludo jene.

Malhelpoj montras la specifajn malhelpojn kiujn la batalilo efike aktivigas. 
Kiam atakanto aktivigas unu el la skribitaj malhelpoj, la bezonata potencnivelo 
por aktivigi la malhelpo estas kvazaŭ unu nivelo malpli; la atakanto devas havi la
novan atributnombro. Ankaŭ, se vi faras malhelpatakon per la batalilo, vi havos 
avantaĝo 1 je la atako. Iuj bataliloj havas malhelpojn ne kutime aktivigataj de 
Lerteco aŭ Forteco. Tiufoje, la atributo uzata por ataki povas aktivigi la 
malhelpon.

Ekzemploj Kategorio(j) RN Eco Malhelpoj

Senbatalila 
atako

Unumana 
proksima

0
potenca, preciza, 
rapida

mallertigi, faligi

tranĉilo, 
ponardilaĉo, 
poŝa ilaro

Unumana 
proksima

2 preciza, rapida
persiste difekti, 
malarmigi

cimitaro, 
mallonga glavo, 

Unumana 
proksima

2 potenca, preciza persiste difekti, 
malarmigi

81



maĉeto, segilo

kanpafilo, 
sageto

preskaŭ 
proksima

1 potenca, preciza haltigi

hakileto, dago

preskaŭ 
malproksima,
unumana 
proksima

2
potenca, preciza, 
rapida

persiste difekti, 
malarmigi

longa glavo, 
katano, 
unuklinga glavo

elektebla 
maniero

2 potenca, preciza
persiste difekti, 
malarmigi

pilkobatilo, 
klabo, 
improvizata 
batalilo

Unumana 
proksima

1 potenca faligi, mallertigi

madzo, 
militmartelo

Unumana 
proksima

2 potenca
faligi, mallertigi, 
movigi

granda glavo, 
japana granda 
glavo, bastarda 
glavo

dumana 
proksima

2
potenca, preciza, 
peza

movigi, faligi

motorsegilo
dumana 
proksima

2 potenca, peza
persiste difekti, 
malkuraĝigi, 
deadmonigi

mallonga lanco

elektebla 
maniero, 
preskaŭ 
proksima

1 potenca, preciza
persiste difekti, 
malarmigi, haltigi

martelego, 
militmartelego, 
hakilego

dumana 
proksima

2 potenca, peza
faligi, movigi, 
mallertigi

longa lanco

dumana 
proksima, 
preskaŭ 
proksima

2
potenca, preciza, 
etenda

persiste difekti, 
malarmigi, haltigi

forkego
dumana 
proksima

1 potenca
faligi, haltigi, 
movigi

fuŝardo, 
halebardo, 
naginato

dumana 
proksima

2 potenca, etenda
faligi, haltigi, 
movigi

fajroĵetilo dumana 3 preciza, malrapida, timigi, persiste 
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proksima
area (konuso de 2 
metroj/4 metroj)

difekti

laserpistolo, 
revolvero, mana
pafilo

preskaŭ 
proksima

2 preciza
persiste difekti, 
malrapidigi

grenado, fajrujo
preskaŭ 
proksima

2
preciza, foruzenda, 
area (kubo de 4 
metroj)

persiste difekti, 
faligi, movigi

malpeza 
arbalesto

meze 
malproksima

2 preciza
persiste difekti, 
haltigi

mallongita 
kartoĉfusilo

malproksimeta 2

preciza, 
malrapidigi, area 
(konuso de 4 
metroj)

persiste difekti, 
mallertigi, movigi

mallonga 
pafarko, 
kartoĉfusilo

meze 
malproksima

2 preciza
malrapidigi, 
persista difekti, 
faligi

mitraleto, 
sturmfusilo

meze 
malproksima

3
preciza, area (kubo 
de 4 metroj)

persiste difekti, 
deadmonigi, 
malkuraĝigi

peza arbalesto, 
longa pafarko, 
fusilo

malproksim-
ega

2 preciza
persiste difekti, 
malrapidigi

pafistfusilo, 
laserfusilo

tre 
malproksim-
ega

2 preciza
persiste difekti, 
malrapidigi

pafilego
tre 
malproksim-
ega

2

preciza, 
malrapidigi, area 
(kvadrato de 6 
metroj), longa 
pretigo, peza, 
nemovanta

persiste difekti, 
movigi, mallertigi

malgranda ŝildo
Unumana 
proksima

2 potenca, defenda 1
movigi, mallertigi, 
faligi

ŝildego, turŝildo
Unumana 
proksima

3 potenca, defenda 2
movigi, mallertigi, 
faligi
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Ecoj
Area - Ĉi tia batalilo ĉiam faras multecelan arean atakon je la skribata grandeco 
kaj formo kaj ne povas fari neareajn atakojn. Se la batalilo povas ataki multajn 
grandecojn, la atakanto elektas je ĉiu atako. Ĉi tiuj atakoj ne havas la kutiman 
malavantaĝon pro ataki multajn celojn.

Defenda - Defenda batalilo donas al sia uzanto avantaĝon egala al ĝia nivelo de 
defendeco kiam la uzanto faras defendagon. Dum vi tenas aĵon kun la eco 
defenda, vi ne gajnas avantaĝon 1 je atakoj pro teni unumanajn aŭ dumanajn 
batalilojn. Batalilo ne povas havi defendecon pli ol 3. Teni defendan batalilon 
pliigas vian defendon de 1 malgraŭ ĝia defendecon. La pliiĝo ne estas pli alta se 
vi havas pli ol unu batalilon defendan.

Etenda - Tia batalilo etendigas la atingopovon de kreaĵo 2 metrojn.

Foruzenda - Foruzenda batalilo ne estas regataj de la samaj reguloj pri havaĵoj. 
Tia batalilo plenigas unu parto de via havaĵaro kaj ataki per ĝi foruzas ĝin, 
malebligante al vi reuzi ĝin.

Longa pretigo - La batalilo ne povas esti uzata pli ol unu fojon dum vico. 
Ankaŭ, antaŭ ol uzi la batalilon, la uzanto devas pretigi ĝin per mova ago.

Malrapida - Se vi uzas tian batalilon je la komenco de batalo, vi havas 
malavantaĝon 2 je via ĵeto por batalordo. Se vi ne estas uzanta la batalilon sed 
intencas uzi ĝin dum via vico, vi ankoraŭ havos la malavantaĝon. Se vi uzas pli 
ol unu batalilon, via malavantaĝo je batalordo devenas de via plej malrapida 
batalilo (malrapida, rapida, aŭ neniu).

Mortiga - Iuj bataliloj estas tiel efikaj ke iliaj uzantoj estas rimarkinde pli 
kapablaj. Atakoj per tiaj bataliloj havas avantaĝon egala al ilia nivelo de 
mortigeco. Batalilo ne povas havi nivelon de mortigeco de pli ol 3.

Nemovanta - La grandeco kaj pezo de tia batalilo estas tre rimarkinda. Movi ĝin 
postulas fokusan agon de helpanta persono kiu movas ĝin 12 metrojn.

Peza - Tia batalilo estas tre peza. Vi povas porti nombron da pezajn batalilojn 
egale al via Forteco.
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Potenca - Tia batalilo povas esti uzata per la atributo Forteco kaj aktivigi 
malhelpojn aktiveblajn de Forteco.

Preciza - Tia batalilo povas esti uzata per la atributo Lerteco kaj aktivigi 
malhelpojn aktiveblajn de Lerteco.

Rapida - Se vi uzas tian batalilon je la komenco de batalo, vi havas avantaĝon 2 
je via ĵeto por batalordo. Se vi ne estas uzanta la batalilon sed intencas uzi ĝin 
dum via vico, vi ankoraŭ havos la avantaĝon. Se vi uzas pli ol unu batalilon, via 
malavantaĝo je batalordo devenas de via plej malrapida batalilo (malrapida, 
rapida, aŭ neniu).

Kirasaĵo
Kirasaĵo pliigas vian Gardon, do malpliigante aŭ neniigante difekton kiun vi alie 
suferus pro multaj atakoj.

Ekzistas 3 tipoj de kirasaĵoj: malpeza, mezpeza, kaj peza laŭ kiom ili protektas, 
pliigante vian Gardon de +1 ĝis +3. La sekvaj ekzemploj estas ĝeneralaj, vi povas
krei viajn proprajn nomojn, sed kirasaĵo ne pliigu Gardon de pli ol +3.

La tabelo pri kirasaĵoj montras la jenajn ecojn de ĉiuj la kirasaĵtipoj:

Bezonata Fortikeco estas la plej malalta Fortikeco kiun persono devas havi por 
uzi la kirasaĵon. Sen la taŭga Fortikeco, persono ne povas esti protektata de la 
kirasaĵo.

Pliigo al defendo montras kiom la kirasaĵo pliigas la Gardon de persono.

Malpliigo de rapideco montras kiom persono estas malrapidigata pro la 
grandeco kaj pezo de la kirasaĵo.

Ekzemploj Tipo RN
Bezonata 
fortikeco

Pliigo de 
defendo

Malpliigo
de 
rapideco

Leda kirasaĵo, ŝtalsilko, 
ŝtofa kirasaĵo

malpeza 1 0 1 0

kirasaĵa surtuto, 
elektropolimera kirasaĵo

mezpeza 3 2 2 0

maŝkirasaĵo, kevlara 
veŝto, torsokirasaĵo

mezpeza 2 3 2 0
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joroja kirasaĵo, 
platkirasaĵo, 
kontraŭtumulta kirasaĵo

peza 2 3 3 2 metroj

maŝina kirasaĵo, efla 
platkirasaĵo

peza 4 1 3 0

Surmeti kaj malsurmeti vian kirasaĵon
Surmeti kaj malsurmeti kirasaĵon postulas 1 vicon por malpeza kirasaĵo, 1 
minuton por mezpeza kirasaĵo, kaj 10 minutojn por peza kirasaĵo. Dormi en 
mezpeza aŭ peza kirasaĵo nur estas farebla kun speciala trejnado. Sen la talento 
klera kirasaĵuzado, dormi en kirasaĵo kaŭzas al via persono unu nivelon da la 
malhelpo Lacigi, kiu kaŭzas al vi havi malavantaĝon 1 je ĉiuj eksterbatalaj 
agĵetoj ĝis vi ripozos sufiĉe.

Krei viajn proprajn batalilojn
Antaŭe, ni vidis la meĥanismajn helpojn de iuj simplaj bataliloj. Sed vi povas esti
interesata pri fari pli unikan vian ludmondon per krei proprajn batalilojn. Por fari 
tiel, simple agu laŭ la kvin sekvaj paŝoj. Ĉiu batalilo komencas je la riĉecnivelo 
1, kiu povas esti pliigata aŭ malpliigata dum la kreado.

Paŝo 1: elekti kategorion
Kutime batalilo estas en nur unu kategorio, tamen iuj bataliloj, ekzemple dagoj 
kaj pafilglavoj povas esti en du kategorioj. Neniu batalilo estu en pli ol du 
kategorioj, sed elekti pli ol unu kategorio estas laŭ la decido de la ludestro. Ĉi tio 
ne ŝanĝas la koston de la batalilo.

Paŝo 2: elekti ecojn
Ĉiu batalilo devas havi aŭ la econ potencan aŭ precizan kaj iuj havas ambaŭ 
ecojn. Elektu unu aŭ ambaŭ.

Sekve, elektu iujn ajn adiciajn ecojn, kiujn la batalilo havos. Ecoj ŝanĝas la 
riĉecnivelon laŭ la jena tabelo.

Eco Ŝanĝo al riĉecnivelo
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area
+ la malavantaĝo pro la areo pro mutlecela atako (jen 
ĉapitro 7: batalo)

defenda + la nivelo de defenda
etenda +1
foruzenda -1
longa pretigo -1
malrapida -1
nemovanta -1
peza 0
rapida +1

Paŝo 3: Elekti malhelpojn
Bataliloj estas distingataj de stilo kaj efikeco en batalo per siaj malhelpoj. 
Malhelpoj ne ŝanĝas la riĉecnivelon, kaj kutima batalilo havas 2 aŭ 3 malhelpojn.
Bataliloj kun pli da 3 malhelpoj devas esti aprobataj de la ludestro.

Paŝo 4: Kalkuli la riĉecnivelon
Ĉiuj bataliloj (krom senbatalila atako) komencas je riĉecnivelo 1. Laŭ tio, 
kalkulu la riĉecnivelon de la batalilo laŭ kion vi decidis dum paŝoj 2 kaj 3.

Paŝo 5: Kontroli kun via ludestro
Kvankam ni vidis kiel kalkuli la riĉecnivelon de aĵo laŭ ĝia potenco, ni devas 
memori ke multaj bataliloj havas valoron je la rakonto ne malpliiginda. 
Pafistfusilo povus havi la kapablojn de batalilo je riĉecnivelo 1, sed ĝi estas 
kompetente farita kaj estus neaĉetebla de persono je la unua nivelo. Vi rimarkos 
ke je la tabelo de bataliloj ĝi estas je riĉecnivelo 2. Ludestroj povas ĝustigi la 
riĉecnivelon ĝis ĝi ŝajnas prava. Evidente kutima dago (kiu estas je riĉecnivelo 2 
laŭ la procezo) ne kostas pli ol kutima glavo (kiu estas je riĉecnivelo 1). Simile, 
batalilo kun la eco area 9 ja estas potenca, sed ĝi ne kostus same kiel la armeo da 
50000 menciita je la ekzemploj de riĉecniveloj.
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Ekzemplo de krei batalilon: Kusari-gamo (ĉeno kaj serpo)

Ni kreu nian propran batalilon por ekzemplo. La kusari-gamo estas tre unika 
batalilo de la historio de Japanio kiu estas kunigo de ĉeno kaj ilo nomata 
"kama"(komuna kultivilo).

Paŝo 1 (elekti kategorion) - La kusari-gamo ofte estas uzata kiel mallonga 
klinga batalilo, sed ankaŭ povas esti svingata de ĝia longa ĉeno. Do, ĝi estas en 
kaj la kategorioj unumana kaj preskaŭ proksima.

Paŝo 2 (elekti econ) - La kusari-gamo povas esti uzata de lerta precizeco aŭ de 
potenca svingo de la ĉeno kaj serpo, do ĝi estos kaj preciza kaj potenca. Por pli 
da detaloj, ni diros ke la kapablo de la ĉeno kapti kaj deturni atakojn faras ke ĝi 
havu la ecojn defenda 1 kaj ankaŭ etenda pro povi ataki de distanco. Fine, svingi 
la batalilon postulas longan tempon, do ni donos al ĝi la econ malrapidan.

Paŝo 3 (elekti malhelpojn) - Dum batalo, la kusari-gamo povas esti uzata por 
tiri, ĉirkaŭteni, kaj minaci malamikojn je vasta areo, do ni diros ke ĝi havos la 
jenajn malhelpojn: movigi, haltigi, faligi, kaj deadmoni.

Paŝo 4 (kalkuli riĉecnivelon) - La tuta ŝanĝo al la riĉecnivelo laŭ la decidoj je 
paŝo 2 estas +1. Adiciata al la baza riĉecnivelo de 1, la fina riĉecnivelo de la 
kusari-gamo estas 2.

Paŝo 5 (kontroli kun via ludestro) - Ĉu la ludestro aprobas? Espere. Estus 
malfeliĉaĵo ne konkordi kun li aŭ ŝi.

Rajdaĵoj kaj veturiloj
En ĉi tiu sekcio, vi trovos la regulojn pri rajdi sur via batalpreta ĉevalo aŭ regi 
vian fidelan malnovan kosmoŝipeton. Laŭ la reguloj, rajdaĵoj kaj veturiloj estas la
samaj. Ĉi tiuj reguloj regas se persono rajdas aŭ sur aŭ en alia kreaĵo aŭ aĵo kiel 
sia ĉefa movmaniero. Vi movos kun via rajdaĵo (jen rajdaĵagoj sekve), sed alie vi 
ne estas kunaj je celigo, helpoj, malhelpoj, kaj similaj situacioj.

En ĉi tiu regularo, la vortoj “rajdaĵo” kaj “veturilo” estas uzataj interŝanĝe. La 
reguloj estas la samaj se vi rajdas ĉevaleton aŭ kosmoŝipeton, do ĉio pri “rajdaĵo”
ankaŭ estas pri “veturilo”, kaj inverse.
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Rajdaĵagoj
Kiam vi rajdas ion, vi povas doni vian agojn al ĝi. Ekzemple, kiam vi estas 
rajdanta velociraptoron, vi povas uzi vian movan agon por fari ke via raptoro 
movu 16 metrojn. Kien via rajdaĵo movas, vi movas. Simile, anstataŭ ataki per 
viaj bataliloj, vi povas uzi ĉefan agon por fari ke via raptoro ataku. Via rajdaĵo 
havos siajn proprajn atributojn kaj talentojn, do ĝi ne estas helpata de viaj talentoj
aŭ atributoj.

Kutime rajdaĵoj kaj veturiloj ne povas agi sendepende de siaj rajdantoj, kaj do 
nur agos kiam la rajdanto donos agojn al ili.

Ekzemploj de rajdaĵoj kaj veturiloj
Priskribataj sekve estas multaj rajdaĵoj kaj veturiloj por porti personojn trans 
landoj, maroj, kaj ĉieloj. Ĉi tiuj ekzemploj reprezentas multajn ĝenrojn kaj la 
listo neniel estas tuta. Ludestroj kaj ludantoj devas uzi ĉi tiuj ekzemplojn kiel 
gvidojn kaj kunlabori por krei la detalojn pri adiciaj rajdaĵoj laŭ la bezonoj de siaj
kampanjoj.

Riĉecnivelo montras la riĉecnivelon de la rajdaĵo aŭ veturilo. Akiri rajdaĵon aŭ 
veturilon postulas havi sufiĉan riĉecon kaj estas regata de la reguloj pri riĉeco 
troveblaj en ĉapitro 4: riĉeco kaj ekipaĵo.

Rapideco montras la nombron da metroj kiujn povas movi la rajdaĵo aŭ veturilo 
per unu mova ago.

Ecoj estas kio faras ke ĉiu rajdaĵo estu unika inter la aliaj. Ĉi tiuj ecoj influas en 
la meĥanismoj de la ludo jene.

Atributoj montras la rimarkindajn atributojn de la rajdaĵo aŭ veturilo. Se la 
ludestro decidas, aliaj atributoj povas esti decidataj se estas bezonata.

Talentoj montras la talentojn de la rajdaĵo aŭ veturilo kiuj elstarigas ĝiajn 
unikajn kapablojn. Ili nur influas la agojn de la rajdaĵo, ne tiujn de la rajdanto.

Vivpoentoj montras la tuton da vivpoentoj, kiujn havas la veturilo aŭ rajdaĵo.

Difektnivelo montras kiom difekton povas ricevi rajdaĵo aŭ veturilo. Kiam 
veturilo atingas nul vivpoentojn, ĝi gajnas unu nivelon da difekto kaj siaj 
vivpoentoj repleniĝas. Iom ajn adicia difekto okazas je la novaj vivpoentoj, do 

89



veturilo povas perdi multajn difektnivelojn pro unu atako se ĝi estas sufiĉe 
difektiga. Rajdaĵo havas malavantaĝon je ĉiuj siaj agĵetoj egala al sia nuna 
difektnivelo. Kiam la difektnivelo de rajdaĵo estas je ĝia maksimumo, la rajdaĵo 
ne povas agi ĝis ĝi estos sanigata aŭ riparata. Ripari aŭ sanigi unu nivelon da 
difekto postulas po unu tagon por riĉecnivelo de la veturilo.

Defendonombroj estas la Rezisto, Gardo, kaj firmeco de la veturilo aŭ rajdaĵo. 
Se anstataŭ nombro estas “imuna”, atakoj kontraŭ tiu defendo ne havas efikon.

Ecoj

Gvidataj bataliloj - Atakoj faritaj de ĉi tiu veturilo estas malfacile evitataj. Kiam
la veturilo faras atakon per atributo je pli ol nul, la atakanto ĵetas adician k20-on 
kaj konservas la pli altan nombron. Ĉi tio nur okazas je atakoj kontraŭ Gardo.

Gvideblaj bataliloj - Veturilo kun ĉi tiu eco estas pli potenca se ĝi estas regata 
de klera piloto. Se la Lerteco de la piloto estas pli alta ol la atakanta atributo de la
veturilo, atakoj de la veturilo havas avantaĝon egalan al la malsameco. Atakoj 
estas farataj de la veturilo, ne la piloto.

Multpilota - La veturilo povas esti pilotata de tiom pilotoj kiom la skribata 
nombro. Ĉiu piloto povas uzi la veturilon por fari agojn, sed la veturilo ne povas 
fari pli ol 2 movajn agojn dum unu vico.

Pli rapida ol lumo - La veturilo estas kapabla movi pli rapide ol la lumo. La 
piloto devas uzi tri fokusagojn dum tri sekvantaj vicoj por aktivigi ĉi tiun 
kapablon.

Sendependa - Rajdaĵo aŭ veturilo kun ĉi tiu eco povas agi sole, sen la ordono de 
la reganto. Ĝi havas la nombron da ĉefaj agoj egala al la skribata nombro. Ili ne 
povas esti movaj agoj. La rajdanto ja povas doni agojn al la rajdaĵo.

Ekzemploj
R
N

Rapideco Ecoj Atributoj Talentoj
V
P

D
N

Defendoj

Kvado 2 32 metroj Lerteco 4 20 2

Rezisto: 
14
Gardo: 
14
Firmeco: 
imuna
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Batalŝipego 9 400 metroj

pli rapida ol
lumo, 
gvidataj 
bataliloj, 
gvideblaj 
bataliloj, 
sendependa
2, 
multpilota 4

Energio 7
specialisto pri 
multecelaj 
atakoj (area) 5

50 5

Rezisto: 
18
Gardo: 
25
Firmeco: 
imuna

Drako 5 20 metroj
sendependa
1

Energio 6
specialisto pri 
multecelaj 
atakoj (area) 3

38 1

Rezisto: 
18
Gardo: 
20
Firmeco: 
15

Batalŝipeto 5 800 metroj

pli rapida ol
lumo, 
gvidataj 
bataliloj, 
gvideblaj 
bataliloj, 
multpilota 2

Energio 6
specialisto pri 
multecelaj 
atakoj (area) 3

36 4

Rezisto: 
15
Gardo: 
22
Firmeco: 
imuna

Galiono 6 28 metroj

gvideblaj 
bataliloj, 
multpilota 
10

Lerteco 6
specialisto pri 
multecelaj 
atakoj (area) 3

30 5

Rezisto: 
15
Gardo: 
19
Firmeco: 
imuna

Grifo 4 20 metroj
sendependa
1

Forteco 5
malhelpfokuso
(haltigi)

34 1

Rezisto: 
16
Gardo: 
19
Firmeco: 
13

Ĉevalo 3 16 metroj Forteco 4 28 1

Rezisto: 
15
Gardo: 
15
Firmeco: 
10
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Batalroboto 4 16 metroj

gvidataj 
bataliloj, 
gvideblaj 
bataliloj

Energio 5
Lerteco 6

specialisto pri 
multecelaj 
atakoj (area) 2

22 3

Rezisto: 
20
Gardo: 
22
Firmeco: 
imuna

Fenikso 5 20 metroj Energio 7
atakspecialisto
II (fajro)

32 1

Rezisto: 
16
Gardo: 
20
Firmeco: 
19

Pegazo 4 20 metroj
Forteco 4
Kreado 4

helpfokuso I 
(sanigi)

28 1

Rezisto: 
17
Gardo: 
18
Firmeco: 
17

Veloci-
raptoro, 
Lupego

3 16 metroj
Lerteco 5
Percepto 
5

malhelpfokuso
I (faligi)

24 1

Rezisto: 
14
Gardo: 
17
Firmeco: 
15

Tiranosaŭro 5 20 metroj
sendependa
1

Forteco 6
atakspecialisto
II (mordi)

38 1

Rezisto: 
15
Gardo: 
20
Firmeco: 
15

Grandega 
skorpio

4 14 metroj
sendependa
1

Lerteco 5
Percepto 
5

malhelpfokuso
I (persiste 
difekti)

20 2

Rezisto: 
15
Gardo: 
15
Firmeco: 
18

92



Malhelpoj kaj helpoj
Malhelpoj kaj helpoj estas grava elemento kiu permesas ke Malferma Legendo 
estu tre malferma. Ili reprezentas la senfinajn kapablojn, kiujn povas uzi viaj 
personoj kontraŭ aliaj personoj por pli ol simple kaŭzi difekton. Malhelpoj estas 
kondiĉoj, kiuj kontraŭas aliajn personojn: ekzemple per haltigi, timigi, aŭ 
ekbruligi. Helpoj estas la malo: plikapabligoj por amikoj, kiuj permesas al ili 
flugi, ignori difekton aŭ movi rapidege.

Malhelpoj kaj helpoj ne estas ligataj al specifaj sorĉoj, atakoj, aŭ aĵoj. Iu ajn 
persono povas aktivigi iun ajn malhelpon aŭ helpon se li aŭ ŝi havas la bezonatan
atributon. Bezonataj atributoj celas limi la potencon de malhelpoj kaj helpoj por 
ke ili kresku kun via persono. Tial, ekzemple, via mortikisto je la unua nivelo 
povas uzi la helpon vidi malgraŭ blindeco per sia atributo de Entropio je 5, sed 
ne povos uzi la helpon Nemateriigi je si mem aŭ je siaj amikoj ĝis gajni sufiĉan 
sperton por pliigi sian Entropion al 7.

Listo de uzeblaj malhelpoj kaj helpoj povas esti trovata en ĉi tiu SRD (sistema 
referenca dokumento) en la sekcio pri malhelpoj kaj helpoj kaj en serĉebla kaj 
filtrebla formo je la retejo de Malferma Legendo   (en la angla)  .  

Rakonti per malhelpoj kaj helpoj
Malferma Legendo celas disigi meĥanismojn de la rakonto, do kiam vi uzas 
malhelpon aŭ helpon, vi decidas kiel tio aspektas en la ludo. Ekzemple, ĉu vi uzis
faligi per lerta piedbato, ŝovego, aŭ telemovado? Kiam vi uzas rezistigi je viaj 
amikoj, ĉu ili kovriĝas per kirasaĵo de glacio aŭ ĉu estas protektataj de aro de 
robotetoj kiuj ĉirkaŭas ilin kaj forbatas atakojn?

Ju pli granda la potenco, des pli granda la respondeco
Kiam vi rigardas la listojn, vi rimarkos ke viaj atributoj permesas al vi pli da 
malhelpoj kaj helpoj ol vi povos kutime uzi. Iam, atributoj povas esti malsamaj al
malsamaj personoj. Ekzemple, imagu uzi la atributon Ŝanĝadon por la helpo 
formŝanĝi – druido fariĝus grandega urso, sed genetike avancita soldato 
aspektiĝus kiel alta malamikestro. Ĉi tiuj ekzemploj de formŝanĝi estas raciaj kaj 
konkordas kun la kutimaj elementoj de tiaj rakontoj. Sed Alternacio ankaŭ 
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ebligas la helpon nevidebligi. Ĉi tio povas esti konfuza, ĉar oni kredus ke povi 
uzi malhelpon aŭ helpon signifus ke oni devus ĝin uzi, sed ne estas tiel ĉiam. La 
plej bona oportuno por uzi malhelpon aŭ helpon estas kiam ĝi plibonigas la 
rakonton kaj amuzigas la ludon por ĉiuj.

En Malferma Legendo, ni uzas la regulojn por certigi ke la ludo estu justa kaj ke 
ĉiuj havu egalan oportunon por avanci la rakonton – ni ne uzas la regulojn por 
certigi ke la ludo estu logika. Ĉu rakonto estas racia aŭ amuza estas laŭ la opinio 
de la ludanto. Malferma Legendo ebligas ke tiuj detaloj estu konkordataj inter la 
ludantoj kaj la ludestro dum la ludo. Iuj atributoj ebligas mirindajn kolektojn de 
malhelpoj kaj helpoj, sed estas la respondeco de ĉiuj ludantoj respekti unu la 
alian kaj do fari rakonton kiu estos amuza al ĉiuj. Do, via druido kun Alternacio 
eble ne havos kialon uzi nevidebligi, la reguloj ebligas tion se estas bezonata, kaj 
tiel ankaŭ ebligas ludi eksterterana psiĥobatalisto kiu uzas Alternacion por fleksi 
lumon kaj nevidebligi sin.

Aktivigi malhelpojn kaj helpojn
La ĉefa maniero por aktivigi malhelpon estas sukcesi je atributĵeto kontraŭ unu 
de la defendnombroj de via celo, kiu estos la defio, laŭ la skribo pri la malhelpo. 
Alia maniero estas sukcese difekti la celon per atako kiu estas almenaŭ 10 pli ol 
la defendnombro de la celo. Kiam tio okazas, vi povas kaŭzi unu malhelpon kun 
la sama nivelo aŭ malpli ol la nivelo de la atributo, kiun vi uzis por la atako. Por 
aktivigi la malhelpon, via atakĵeto devas esti egala aŭ pli ol la taŭga defendo 
kontraŭ la malhelpo. Se via atako estas kontraŭ multaj celoj, vi povas aktivigi la 
malhelpon kontraŭ ĉiuj la taŭgaj celoj. Celoj povas esti influataj de multaj 
malhelpoj, sed vi ne povas meti la saman malhelpon je la sama celo samtempe, 
krom se la malhelpo permesas tion (ekzemple Lacigi).

Por aktivigi helpon, vi devas sukcesi je atributĵeto kun la defio decidata de la 
potencnivelo de la helpo. La defio estas 10 plus 2 multiplikata de la potencnivelo.
Se helpo povas esti metata je multaj potencniveloj, vi decidos la nivelon post la 
ĵeto. Celoj povas esti influataj de multaj helpoj, sed ne de la sama helpo 
samtempe; se dua uzo de helpo influus personon, li aŭ ŝi elektas kiun helpon 
ĉesigi.

Pli da detaloj pri aktivigi malhelpojn kaj helpojn, ekzemple atakdistancoj kaj havi
plurajn celojn, povas esti trovata en ĉapitro 6: batalo.
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Kiel legi priskribojn de malhelpoj
Ĉiu priskribo de malhelpo enhavos la jenajn elementojn.

Potencnivelo. Ĉi tiu nombro montras la bezonatan nombron, kiun oni devas havi 
por uzi la malhelpon. Se multaj potencniveloj estas skribataj (ekzemple 2 / 4 / 6), 
la malhelpo povas esti aktivata je multaj potencniveloj. La malhelpo persiste 
difekti, ekzemple, kaŭzas ju pli da difekto des pli alta estas la potencnivelo.

Atakatributoj. Ĉi tiu listo montras tiajn atributojn, per kiuj oni povas aktivigi la 
malhelpon. Se vi havas almenaŭ unu atributon skribatan kiu egalas aŭ estas pli 
alta ol la potencnivelo, vi povas aktivigi la malhelpon.

Atako. Ĉi tiu listo montras tiajn atakojn, kiuj povas aktivigi la malhelpon. Ĉiu 
parto estas la atributo, kiun uzas la atakanto por la atakĵeto, kaj la defenda 
atributo, kiu kontraŭas ĝin. Se la atakĵeto egalas aŭ estas pli alta ol la 
defendnombro, la malhelpo estas aktivigata.

Daŭro. Malhelpo kutime daŭras ĝis la celo rezistas ĝin per rezista ago, do la 
plejmulto da malhelpoj havas la daŭron “rezisti finigas”. Se la celo malsukcesas 
rezisti la malhelpon trifoje, la malhelpo ne povas esti plu rezistota. Ĝi daŭros ĝis 
la fino de la tempo inter krampoj.

Priskribo. Ĉi tiu montras la ĝeneralan aspekton de la malhelpo en la rakonto.

Efiko. Ĉi tiu montras la influo de la malhelpo je la reguloj de la ludo.
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Listo de malhelpoj
Sekve estas tuta listo de malhelpoj uzeblaj de iu ajn persono kiu havas la 
postulojn.

Blindigi
Daŭro: Rezisti finigas (malsukcesi trifoje = 1 minuto)
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencnivelo: 5
Atakatributoj: Lerteco, Kreado, Energio, Entropio
Atako:

• Lerteco kontraŭ Gardo 
• Kreado kontraŭ Gardo 
• Energio kontraŭ Gardo 
• Entropio kontraŭ Rezisto 

Priskribo: Vi blindigas vian malamikon per io simila al eksplodo, pugno da 
sablo, arkteca vento, aŭ helega lumo.

Efiko: La celo ne povas vidi dum la efiko persistas. La celo tuj malsukcesas 
perceptoĵetojn, kiuj dependas de kutima vidpovo. Atakĵetoj kaj perceptoĵetoj kiuj 
dependas parte de vidpovo sed povas esti anstataŭigataj de alia senso havas 
malavantaĝon 5. La Gardo de la celo estas malpliigata de 3.

Ĉarmi
Daŭro: Rezisti finigas (speciale) (malsukcesi trifoje = 24 horoj)
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 3, 4, 6
Atakatributo: Influo
Atako:

• Influo kontraŭ Firmeco 
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Priskribo: Ĉarmi estas unu de la grandaj malhelpoj de la legendaro, uzata de tiuj
kiel Kirko (de la Odiseado de Homero), nimfoj, kaj aliaj sorĉistoj kiuj regas la 
volojn de aliaj, ne per dominado, sed per sorĉo de amo aŭ amikeco.

Efiko: La malhelpo Ĉarmi nur povas esti aktivigata de malhelpatako. Difektanta 
atakoj kiuj aktivigas malhelpojn ne povas aktivigi ĉi tiun malhelpon. La malhelpo
Ĉarmi havas du nivelojn: malgranda kaj granda.

Malgranda ĉarmo - La celo estas devigata esti pli amikema al vi, nur ŝanĝante 
sian sintenon pri vi iomete. Se la celo intencas bati vin, ĝi ne faros tiel - restante 
kolera kaj malamikema, sed ne atakema. Se ĝi volas helpi vin kaj komencas vin 
fidi, sed hezitas ĉar ĝi ĵus ekkonis vin, ĝi perdas sian hezitemon.

Granda ĉarmo - La atakanto povas elekti ĉu la ĉarmo estas platona aŭ ama. Se 
estas platona, la malhelpo kaŭzas al la celo pensi ke la atakanto estas sia plej kara
amiko kaj unu el la plej fidelaj kaj noblaj homoj, kiun si konas. Alternative, la 
atakanto povas elekti ke la fido kaj admiro estu ama. La atakito ne povas 
komploti kontraŭ tiu kiu ĉarmis lin aŭ ŝin, kaj (tuj kiam ŝi aŭ li povas) diros al la 
ĉarmanto pri ebla malhelpo aŭ danĝero kiu alproksimiĝas. La influata persono tuj
estas suspektema de iu ajn kiu parolas malafable pri la atakanto.

La celo estas mense devigata ŝati kaj fidi vin pli, laŭ la potencnivelo de la 
malhelpo.

• Potencnivelo 3 - Vi povas aktivigi malgrandan ĉarmon je kreaĵoj de 

kvazaŭbesta inteligento kaj malpli. 
• Potencnivelo 4 - Vi povas aktivigi malgrandan ĉarmon je kreaĵoj de 

homeca inteligento. Vi povas aktivigi malgrandan ĉarmon je kreaĵoj de 
kvazaŭbesta inteligento kaj malpli. 

• Potencnivelo 6 - Vi povas aktivigi grandan ĉarmon je kreaĵoj de homeca 

inteligento. 

Speciala: La plejmulto da malhelpoj daŭras ĝis la celo aktive penas rezisti ilin, 
sed ĉi tiu malhelpo ne permesas al la celo scii ke ĝi estas influata de ĝi kaj do ne 
permesas ke ĝi penu liberigi sin. Tamen, la vera menso de la celo estas magie 
influata sed baraktas kontraŭ ĝi. Tial, je la fino de ĉiuj siaj vicoj, la celo ricevas 
unu rezistoĵeton kiel libera ago por liberigi sin. Kiam via celo sukcesas je 
rezistoĵeto kontraŭ ĉi tiu malhelpo, ĝi fariĝas imuna kontraŭ ĉiuj reaktivigoj de ĉi
tiu malhelpo farotaj de vi dum 24 horoj.
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Deadmonigi
Daŭro: Rezisti (malgrande) finigas (malsukcesi trifoje = 1 minuto)
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 4, 5, 6, 7, 8, 9
Atakatributoj: Lerteco, Kreado, Trompo, Energio, Influo, Forteco, Persvado, 
Ĉeeco
Atako:

• Lerteco kontraŭ Firmeco 
• Kreado kontraŭ Firmeco 
• Trompo kontraŭ Firmeco 
• Energio kontraŭ Firmeco 
• Influo kontraŭ Firmeco 
• Forteco kontraŭ Firmeco 
• Persvado kontraŭ Firmeco 
• Ĉeeco kontraŭ Firmeco 

Priskribo: Per mirinda forteco, minaco, aŭ gvidado, vi ŝajnas tre minaca por ke 
la aliaj timu ataki viajn amikojn.

Efiko: Iu ajn atako farata de la celo, kiu ne estas almenaŭ parte kontraŭ vi havas 
malavantaĝon. Se la sama celo estas influata de aktiviĝoj de pli ol unu 
aktiviganto, kaj se la atako enhavas alemaŭ unu aktiviganto, la celo ne estas 
influata. Malsame al aliaj malhelpoj, via difektanta atako je unu celo povas 
aktivigi ĉi tiun malhelpon je alia se via ĵeto estas egala al aŭ pli ol ĝia Firmeco 
(do, bati unu malamikon ebligus al vi deadmoni alian).

• Potencnivelo 4 - La celo havas malavantaĝon 1 je ĉiuj atakoj kiuj ne 

estas almenaŭ parte kontraŭ vi. 
• Potencnivelo 5 - La celo havas malavantaĝon 2 je ĉiuj atakoj kiuj ne 

estas almenaŭ parte kontraŭ vi. 
• Potencnivelo 6 - La celo havas malavantaĝon 3 je ĉiuj atakoj kiuj ne 

estas almenaŭ parte kontraŭ vi. 
• Potencnivelo 7 - La celo havas malavantaĝon 4 je ĉiuj atakoj kiuj ne 

estas almenaŭ parte kontraŭ vi. 
• Potencnivelo 8 - La celo havas malavantaĝon 5 je ĉiuj atakoj kiuj ne 

estas almenaŭ parte kontraŭ vi. 
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• Potencnivelo 9 - La celo havas malavantaĝon 6 je ĉiuj atakoj kiuj ne 

estas almenaŭ parte kontraŭ vi. 

Devigi veron
Daŭro: 10 minutoj (speciala)
Bezonata tempo: 10 minutoj
Potencnivelo: 5
Atakatributo: Influo
Atako:

• Influo kontraŭ Firmeco 

Priskribo: Per regi la menson de la celo per magio, ĥemiaĵoj, nervomanipuliloj, 
aŭ similaj rimedoj, vi malebligis al ĝi mensogi vole.

Efiko: La celo respondas al ĉiuj demandoj honeste, laŭ sia kapablo. Kiam la celo 
estas devigata diri ion, kion ĝi ne dirus sen minaco, la celo faras voloĵeton, kaj vi 
faras influoĵeton. Se la ĵeto de la celo estas pli alta ol la via, ĝi rezistas la 
malhelpon kaj la efiko finiĝas.

Speciala: Kiam vi sukcese aktivigas ĉi tiun malhelpon, je la fino de ĝia daŭro, vi 
povas fari influoĵeton penante persistigi ĝin. Se vi sukcesas, la malhelpo 
persistiĝas sen ke vi devu pasi la bezonatan tempon.

Se celo venkas la konkurson de Volo kontraŭ Influo, vi ne povos aktivigi ĉi tiun 
malhelpon je la celo dum la venontaj 24 horoj.

Domini
Daŭro: Rezisti finigas (malsukcesi trifoje = 1 horo)
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 3, 5, 9
Atakatributo: Influo
Atako:

• Influo kontraŭ Firmeco 
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Priskribo: Domini estas malofta, sed estas uzata de vampiroj, kaj iam de la plej 
potencaj sorĉistoj kaj frenezaj sciencistoj kiuj regas legionojn de senraciaj 
zombioj tute sklavigataj de iliaj volo.

Efiko: La malhelpo domini povas esti aktivigata je du niveloj: malgrande kaj 
grande.

• Malgrande domini - La celo obeas ordonon da unu vorto ĝis la fino de 

sia sekva vico.

• Grande domini - Ĉiuj la agoj kaj movoj de la celo estas regataj de vi. 

Malsame al la malhelpo ĉarmi, personoj influataj de Domini ne regas 
siajn agojn. Siaj mensoj, tamen, baraktas regi denove siajn korpojn. La 
celo ne povas fari iajn agojn (krom pensi) se ne estas ordonata de vi. Ĉiu 
ordono kiu estas tre kontraŭ la emo de la celo donas al ĝi unu rezistoĵeton
kiel libera ago por liberigi sin. La atakanto ne scias la pensojn de la celo 
kaj do nur povas ordoni ke la celo faru tion, kion la atakanto kredas aŭ 
scias ke la celo povas fari. Fine, ĉiu ordono al la celo postulas unu ĉefan 
agon de la atakanto. Tamen, la ordono povas esti vico de diritaj ordonoj, 
ekzemple "Ataku tiun malamikon kondiĉe ke iu ne eniras per la pordo, se
tio okazas, forkuru.". La dominita kreaĵo sekvados la lastan ordonon ĝis 
ĝi ricevas novan ordonon. Nur unu ordono povas esti aktiva, do doni 
novan ordonon neniigas la antaŭajn.

• Potencnivelo 3 - Vi povas malgrande domini kreaĵojn kies inteligento 

estas subhoma (bestoj, iuj elementaĵoj, iaj nemortaĵoj, ktp).
• Potencnivelo 5 - Vi povas malgrande domini kreaĵojn kies inteligento 

estas homa aŭ pli alta. Vi ankaŭ povas grande domini kreaĵojn kies 
inteligento estas subhoma (bestoj, iuj elementaĵoj, ktp). 

• Potencnivelo 9 - Vi povas grande domini kreaĵojn kies inteligento estas 

homa aŭ pli alta. 

Speciala: La plejmulto da malhelpoj daŭras ĝis la celo aktive penas rezisti ilin, 
sed ĉi tiu malhelpo ne permesas al la celo scii ke ĝi estas influata de ĝi kaj do ne 
permesas ke ĝi penu liberigi sin. Tamen, la vera menso de la celo estas magie 
influata sed baraktas kontraŭ la malhelpo. Tial, je la fino de ĉiuj siaj vicoj, la celo
ricevas unu rezistoĵeton kiel libera ago por liberigi sin. Kiam via celo sukcesas je 
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rezistoĵeto kontraŭ ĉi tiu malhelpo, ĝi fariĝas imuna kontraŭ ĉiuj reaktivigoj de ĉi
tiu malhelpo farotaj de vi dum 24 horoj.

Faligi
Daŭro: tuje
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencnivelo: 1
Atakatributoj: Lerteco, Energio, Forteco, Movo
Atako:

• Lerteco kontraŭ Gardo 
• Energio kontraŭ Gardo 
• Forteco kontraŭ Gardo 
• Movo kontraŭ Gardo 

Priskribo: Aŭ per tondreca bato de granda hakilo, terrompanta supernatura 
energio, aŭ lerta puŝo kontraŭ kie la balanco de malamiko estas malforta, vi 
faligas malamikon.

Efiko: La celo kuŝiĝas. Kuŝantaj celoj havas malavantaĝon 1 je ĉiuj atakĵetoj. 
Proksimaj atakoj kontraŭ kuŝantaj personoj havas avantaĝon 1. Malproksimaj 
atakoj kontraŭ kuŝantaj celoj havas malavantaĝon 1. Stariĝi el kuŝo postulas unu 
movan agon kaj kostas duonon (rondigu malplie) da la rapideco de persono.

Fantomaĵo
Daŭro: speciala
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Atakatributo: Influo
Atako:

• Influo kontraŭ Firmeco 

Priskribo: vi kreas iluzion, kiu trompas la sensojn.

Efiko: Vi kreas fantomaĵon kies formon vi elektas. La potencnivelo limigas kiujn
sensojn vi povas trompi kaj kiom grande povas esti la iluzio jene:

101



• Potencnivelo 1 - Influas guston. Areo de 2 por 2 por 2 metroj. 

• Potencnivelo 2 - Influas flaron, aŭdon, aŭ tuŝon. 

• Potencnivelo 3 - Influas vidon. 

• Potencnivelo 4 - Areo de 4 por 4 por 4 metroj. 

• Potencnivelo 5 - Areo de 6 por 6 por 6 metroj. 

• Potencnivelo 6 - Influas ĉiujn la sensojn. 

• Potencnivelo 7 - Areo de 6 por 6 por 6 metroj. 

• Potencnivelo 8 - Areo de 8 por 8 por 8 metroj. 

• Potencnivelo 9 - Areo de 20 por 20 por 20 metroj. 

Antaŭ ol vi atingas la povon aktivigi la malhelpon je potencnivelo 6, vi povas 
kunmeti iluziojn per adicii la potencnivelojn (ekzemple iluzio kun bildoj kaj 
sonoj postulas potencnivelon 5). Dum la daŭro de la fantomaĵo, vi povas fari 
raciajn ŝanĝojn libere. Ekzemple, iluzia persono povas paroli normale laŭ vi 
regas ĝin kaj povas fali pro atako. Tamen, grandaj ŝanĝoj al la iluzio (ekzemple 
transformigi homon al gobleno) postulas reaktivigi ĝin.

Speciala: Malsimile al aliaj malhelpoj, ĉi tiu malhelpo ne estas aktivigata je 
specifaj malamikoj. Anstataŭe, via aktiviganta influoĵeto estas komparata al la 
Firmeco de ĉiu persono kiu estus influata de ĝi. Se la rezulto de la ĵeto estas 
malpli ol ies Firmeco, la persono ne estas influata de la Fantomaĵo. Se la rezulto 
estas egala al aŭ pli ol ies Firmeco, la persono sensas vian iluzion kvazaŭ la 
realecon.

Kiam vi estas imitanta tre specifa personon, aŭ ion kion la celo konas bone, la 
ludestro estas konsolata pliigi la Firmecon de la celo pri la fantomaĵo.

Personoj konvinkataj de la fantomaĵo povas fari rezistoĵeton normale por peni 
liberigi sin. Se ĝi estas sukcesa, la celo ne plu povas trompiĝi de la efiko. Ankaŭ, 
vi devas uzi malgrandan agon por daŭrigi la malhelpon dum viaj vicoj. Ne fari 
tiel dum via vico finigas la efikojn de la malhelpo je la fino de via vico.

Kiam via celo sukcesas je rezistoĵeto kontraŭ ĉi tiu malhelpo, ĝi fariĝas imuna 
kontraŭ ĉiuj reaktivigoj de ĉi tiu malhelpo farotaj de vi dum la sekvanta 1 horo.
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Haltigi
Daŭro: Rezisti finigas (speciale) (malsukcesi trifoje = 1 minuto)
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencnivelo: 1
Atakatributoj: Lerteco, Ŝanĝado, Kreado, Energio, Entropio, Influo, Forteco, 
Movo
Atako:

• Lerteco kontraŭ Gardo 
• Ŝanĝado kontraŭ Gardo 
• Kreado kontraŭ Rezisto 
• Energio kontraŭ Rezisto 
• Entropio kontraŭ Rezisto 
• Influo kontraŭ Firmeco 
• Forteco kontraŭ Gardo 
• Movo kontraŭ Gardo 

Priskribo: Aŭ per lukti, precizaj nervofrapoj, tenantaj vegetaĵoj, mensa devigo, 
aŭ ostoglaciiga malvarmego, vi faras ke via malamiko ne povu movi.

Efiko: Via celo ne povas movi de sia nuna spaco. Se vi aktivigas la malhelpon de
Fortecoĵeto kaj estas je 2 metroj de la celo, kaj vi kaj la celo restas senmovaj en 
viaj spacoj dum la daŭro de la malhelpo (luktante). Dum vi luktas tiel, vi povas 
peni aktivigi ĉi tiun malhelpon je la celo. Se vi sukcesas, vi povas movi je via 
rapideco kaj porti la celon kun vi. Se la atako malsukcesas, vi povas nur movi se 
vi lasas la celon kaj finigas la malhelpon.

Se vi aktivigas la malhelpon per atributo krom Forteco, vi povas movi libere kaj 
la celo restas influata.

Vi povas elekti liberigi la celon per libera ago, tuj finigante la malhelpon.

Speciala: Kiam influata celo sukcesas je rezistoĵeto por finigi la efikon, ĝi povas 
movi 6 metrojn per libera ago.
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Lacigi
Daŭro: speciala
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencnivelo: 5
Atakatributo: Entropio
Atako:

• Entropio kontraŭ Rezisto 

Priskribo: Vi kaŭzas ke la korpo de celo velku kaj lacigu, malrapide 
malkapabligata la celon ĝis ĝi mortas.

Efiko: Ĉi tiu malhelpo havas multajn nivelojn kiuj estas aktivigataj vice. Ĉiam, 
kiam la malhelpo estas aktivigata, se la celo jam estas influata, la nivelo pliiĝas 
de unu.

• Nivelo 1 - La celo havas malavantaĝon 1 je ĉiuj eksterbatalaj agĵetoj. 

• Nivelo 2 - La celo estas influata de la malhelpo Malrapidigi, do movante 

duone rapide. Ĉi tia formo de Malrapidigi ne povas esti rezistata. Ĝi 
daŭras ĝis ĝi estas neniigata. 

• Nivelo 3 - La celo havas malavantaĝon 1 je ĉiuj atakĵetoj. 

• Nivelo 4 - La celo ne plu povas adicii siajn atributnombrojn al siaj 

defendonombroj (Lerteco kaj Forteco al Gardo, Fortikeco kaj Volo al 
Rezisto, Volo kaj Ĉeeco al Firmeco). Ĝi ankoraŭ havas defendnombroj 
pro kirasaĵo, eksterordinaraj atributoj, aŭ talentoj. 

• Nivelo 5 - La celo malvekiĝas kaj estas senhelpa. Devigata ripozi, unu 

nivelo de laceco estas neniigata de persono post 24 horoj, kondiĉe ke 
nenio malebligas ripozi pace. 

• Nivelo 6 - La celo mortas. 

Speciala: Malsimile al aliaj malhelpoj, neniigi ĉi tiun malhelpo postulas tempon 
kaj ripozon. Pasi 24 horojn kun nur iometa korpa laboro neniigas po unu nivelon 
da laceco. Se la helpo Neniigi Malhelpon estas aktivigata, la persono kiu 
aktivigas ĝin povas neniigi unu nivelon da laceco (kune kun la nivelo neniigata 
de natura ripozo) se la atributo uzata estas inter 1 kaj 6. Celo ne povas esti 
rehelpata de la helpo Neniigi Malhelpon dum la sekvantaj 24 horoj. Se la 
aktiviganto de la helpo Neniigi Malhelpon aktivigas ĝin de atributo je pli ol 7, 
ĉiuj la niveloj da laceco estas neniigataj.
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Malarmigi
Daŭro: tuje
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 3, 6
Atakatributoj: Lerteco, Ŝanĝado, Energio, Entropio, Influo, Forteco, Movo
Atako:

• Lerteco kontraŭ Gardo 
• Ŝanĝado kontraŭ Gardo 
• Energio kontraŭ Gardo 
• Entropio kontraŭ Rezisto 
• Influo kontraŭ Firmeco 
• Forteco kontraŭ Gardo 
• Movo kontraŭ Gardo 

Priskribo: Vi devigas al kontraŭulo ĉesi uzi tenatan aĵon per brutala forteco, 
mensa devigo, lerta deturno, varmigi ĝin, forpafi ĝin, ktp.

Efiko:

• Potencnivelo 3 - La celo lasas fali la aĵon, kiun ĝi tenas je loko kiun vi 

elektas en radiuso de 6 metroj. 
• Potencnivelo 6 - Anstataŭ movi la aĵon, vi povas elekti preni ĝin. Se vi 

sukcesas, vi ektenas ĝin. Se la celo volas rehavigi la batalilon, ĝi povas 
reagi per propra aktivigo de Malarmigi por kontraŭi la efikon aŭ fari 
atributĵeton (kutime de Forteco) kies defio estas egala al 10 + 2 
multiplikata de la atributnombro, kiun vi uzis por aktivigi la malhelpon. 
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Malkapabligi
Daŭro: Rezisti finigas (malsukcesi trifoje = 1 minuto)
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 5, 7, 9
Atakatributoj: Lerteco, Entropio, Influo
Atako:

• Lerteco kontraŭ Rezisto 
• Entropio kontraŭ Rezisto 
• Influo kontraŭ Firmeco 

Priskribo: Malkapabligo estas ĝenerala malhelpo multefika, kaj tuta paralizigo, 
dormigo, ŝtonigo, venenigo, malvekigo, svenigo, aŭ similaj kondiĉoj, kiuj faras 
ke personoj estu tute senhelpaj.

Efiko: La celo ne povas movi (ne povas movi el sia nuna spaco) kaj malveka. Ĝi 
havas malavantaĝon 5 je ĉiuj perceptoĵetoj kaj ne povas movi sin mem. Do, 
neniel povante movi sin, malkapabligata persono povas esti viktimo de finaj 
mortigaj batoj.

• Potencnivelo 5 - La efiko povas esti neniigata de malgranda interrompo, 

ekzemple puŝo, piedbato, glaso da akvo, laŭta sono, ktp. 
• Potencnivelo 5 - La efiko nur povas esti neniigata se la celo ricevas 1 

poenton da difekto aŭ pli. 
• Potencnivelo 9 - La efiko ne povas esti neniigata de eksteraj agoj. Nur la

sukcesa rezistoĵeto de la persono povas finigi la efikon. 

Speciala: La plejmulto da malhelpoj daŭras ĝis la celo aktive penas rezisti ilin, 
sed ĉi tiu malhelpo ne permesas al la celo scii ke ĝi estas influata de ĝi kaj do ne 
permesas ke ĝi penu liberigi sin. Tamen, ĝia korpo penadas revekigi sin. Tial, je 
la fino de ĉiuj siaj vicoj, la celo ricevas unu rezistoĵeton kiel libera ago por 
liberigi sin. Kiam via celo sukcesas je rezistoĵeto kontraŭ ĉi tiu malhelpo, ĝi 
fariĝas imuna kontraŭ ĉiuj reaktivigoj de ĉi tiu malhelpo farotaj de vi dum la 
sekvanta 1 horo.
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Malkuraĝigi
Daŭro: Rezisti (malgrande) finigas (malsukcesi trifoje = 1 minuto)
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 3, 6, 8
Atakatributoj: Lerteco, Energio, Entropio, Influo, Forteco, Persvado, Ĉeeco

Atako:

• Lerteco kontraŭ Firmeco 
• Energio kontraŭ Firmeco 
• Entropio kontraŭ Firmeco 
• Influo kontraŭ Firmeco 
• Forteco kontraŭ Firmeco 
• Persvado kontraŭ Firmeco 
• Ĉeeco kontraŭ Firmeco 

Priskribo: Per via sprito, minaca ĉeeco, aŭ eĉ forta montro de magia potenco, vi 
faras ke malamikoj dubu sin mem.

Efiko: La influata celo havas malavantaĝon je ĉiuj agĵetoj.

• Potencnivelo 3 - malavantaĝo 1 

• Potencnivelo 6 - malavantaĝo 2 

• Potencnivelo 8 - malavantaĝo 3 

Speciala: Rezisti ĉi tiun malhelpon postulas nur malgrandan agon.

Mallertigi
Daŭro: Rezisti finigas (malsukcesi trifoje = 1 minuto)
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencnivelo: 4
Atakatributoj: Lerteco, Energio, Entropio, Forteco
Atako:

• Lerteco kontraŭ Rezisto 
• Energio kontraŭ Rezisto 
• Entropio kontraŭ Rezisto 
• Forteco kontraŭ Rezisto 
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Priskribo: Vi konfuzas la sensojn de la celo, farante ke ĝi agu malpli efike.

Efiko: Dum la vico de la celo, ĝi estas limigata al nur unu ĉefa ago, nur unu 
mova ago, aŭ nur unu malgranda ago. Efikoj kiuj ebligas fari adiciajn agojn ne 
kontraŭagas ĉi tion kondiĉe ke ili ne ebligas liberan agon. Rimarku ke celo kiu 
uzas sian movan agon por rezisti ĉi tiun malhelpon ricevos siajn aliajn agojn se la
rezistoĵeto sukcesas.

Speciala: Ĉi tiu malhelpo havas specialajn regulojn pri ĉefaj neludantoj. Ĉefa 
malamiko nur estas influata de la malhelpo Mallertigi dum sia normala vico laŭ 
batalordo. Ĝi povas fari siajn ĉefulagojn laŭ kutimo.

Malrapidigi
Daŭro: Rezisti finigas (malsukcesi trifoje = 1 minuto)
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencnivelo: 1
Atakatributoj: Lerteco, Energio, Entropio, Forteco, Movo
Atako:

• Lerteco kontraŭ Gardo 
• Energio kontraŭ Gardo 
• Entropio kontraŭ Rezisto 
• Forteco kontraŭ Gardo 
• Movo kontraŭ Gardo 

Priskribo: La movpovo de la celo estas malhelpata aŭ de malvarmego, 
longetempa varmego, veneno, aŭ vundigo de unu aŭ ambaŭ krurojn.

Efiko: La rapideco de la celo estas duonigata, rondigante malplie al la plej 
proksima spaco de 2 metroj. Ĉiu korpa movado (flugado, marŝado, grimpado, 
ktp) estas influata. Se la celo estas influata de io, kio rapidigas, la du efikoj 
neniigas unu la alian dum la tempo, kiam ambaŭ influas la celon.
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Mortigi
Daŭro: Rezisti finigas (speciale) (malsukcesi trifoje = nepasa)
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencnivelo: 9
Atakatributoj: Lerteco, Entropio
Atako:

• Lerteco kontraŭ Rezisto 
• Entropio kontraŭ Rezisto 

Priskribo: Per aŭ legendinda precizo aŭ la potenco de la entropio, vi ĉesigas la 
vivon de la celo tute.

Efiko: Je sukcesa aktivigo, la celo tuj estas haltigata, malvekigata, kaj ne povas 
fari agojn. Ĝi havas malavantaĝon 5 je ĉiuj perceptoĵetoj kaj ĉiuj difektantaj 
atakoj kontraŭ la celo estas mortigaj.

Se la celo malsukcesas je tri rezistoĵetoj, li aŭ ŝi mortas. La morto estas daŭra kaj 
nur povas esti maligata se la ludestro permesas specialan mision por uzi 
maloftegan teĥnikaron aŭ longe forgesitan magion kiu povas relevigi mortintojn.

Speciala: La plejmulto da malhelpoj daŭras ĝis la celo aktive rezistas, sed ĉi tiu 
malhelpo malebligas al la celo agi kaj do malebligas al ĝi aktive peni liberigi sin. 
Tamen, la korpo penas revekiĝi kaj rezisti la alproksimiĝantan morton. Tial, je la 
fino de ĉiuj siaj vicoj, la celo ricevas unu rezistoĵeton kiel libera ago por liberigi 
sin. Kiam la celo sukcesas rezistoĵeton kontraŭ la malhelpo, ĝi fariĝas imuna 
kontraŭ la malhelpo dum la sekvantaj 24 horoj.
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Movigi
Daŭro: tuje
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 2, 4, 6, 8
Atakatributoj: Lerteco, Energio, Forteco, Movo
Atako:

• Lerteco kontraŭ Gardo 
• Energio kontraŭ Gardo 
• Forteco kontraŭ Gardo 
• Movo kontraŭ Gardo 

Priskribo Per forta bato, magia vento, aŭ telemovada puŝo, vi movigas 
malvoleman malamikon.

Efiko: La celo estas movata distancon nevole, laŭ la potencnivelo de la 
malhelpo. Kien iras la celo estas elektata de la atakanto.

• Potencnivelo 2 - La celo estas movata 2 metrojn. 

• Potencnivelo 4 - La celo estas movata 4 metrojn. 

• Potencnivelo 6 - La celo estas movata 6 metrojn. 

• Potencnivelo 8 - La celo estas movata 8 metrojn. 

Naŭzigi
Daŭro: Rezisti finigas (malsukcesi trifoje = 1 minuto)
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencnivelo: 3
Atakatributo: Entropio
Atako:

• Entropio kontraŭ Rezisto 

Priskribo: Entropia energio superfortas la celon, ĉirkaŭante ĝin kaj kaŭzante 
naŭzon kiu malfaciligas iajn ajn agojn.

Efiko: La celo havas malavantaĝon je ĉiuj agĵetoj.
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Neniigi
Daŭro: tuje
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Atakatributo: Protekto
Atako:

• Protekto kontraŭ Firmeco 

Priskribo: Aŭ per magia potenco, kodrompado, aŭ similaj rimedoj, vi povas 
neniigi la helpojn de malamikoj.

Efiko: Vi nuligas helpon kiu estas influanta celon se ĝia potencnivelo egalas aŭ 
estas malpli ol la potencnivelo de ĉi tiu malhelpo. La nivelo de la malhelpo ankaŭ
havas la jenajn efikojn:

• Potencnivelo 1 - Neniigi helpon de potencnivelo 1. Vi povas neniigi 

helpon, kiu devas esti aktive aktivigata. Ankaŭ, la celo ne povas esti 
influata de la helpo aŭ havi la helpon reaktivigatan je ĝi dum 1 minuto. 

• Potencnivelo 2 - Neniigi helpon de potencnivelo 2. 

• Potencnivelo 3 - Neniigi helpon de potencnivelo 3. 

• Potencnivelo 4 - Neniigi helpon de potencnivelo 4. 

• Potencnivelo 5 - Neniigi helpon de potencnivelo 5. 

• Potencnivelo 6 - Neniigi helpon de potencnivelo 6. Vi povas neniigi 

helpon kiu estas daŭra, pasiva, aŭ eca al la celo (ekzemple, la 
nevideblecon de vaglumaĵo). Efikoj kiuj kutime malebligus neniigi ne 
havas efikon. Ankaŭ, la celo ne povas esti influata de la helpo aŭ havi la 
helpon reaktivigatan je ĝi dum 1 minuto. 

• Potencnivelo 7 - Neniigi helpon de potencnivelo 7. 

• Potencnivelo 8 - Neniigi helpon de potencnivelo 8. 

• Potencnivelo 9 - Neniigi helpon de potencnivelo 9. 

Speciala: Se la neniigota malhelpo kovras grandan areon, vi povas neniigi ĝin 
per aktivigi ĉi tiun malhelpon je la parto, kiun vi povas vidi, aŭ per aktivigi 
multecele je kuboj de 2 metroj kie vi kredas ke ĝi estas. Se la helpo influas areon 
anstataŭ kreaĵon, vi ĵetas kontraŭ la defio de la helpo anstataŭ Firmeco. La defio 
estas 10 + 2 multiplikata de la potencnivelo de la helpo.
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Persiste difekti
Daŭro: Rezisti finigas (malsukcesi trifoje = 1 minuto)
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 2, 4, 6, 8, 9
Atakatributoj: Lerteco, Energio, Entropio
Atako:

• Lerteco kontraŭ Gardo 
• Energio kontraŭ Gardo 
• Entropio kontraŭ Rezisto 

Priskribo: Aŭ per ekbruligi celojn, ilin kovri per acido, tranĉi arterion, aŭ 
malbeni de formanĝanta malsano, vi aktivigas ian daŭran kaj reokazantan 
difekton je celo.

Efiko: Je la komenco de la vico de la celo, antaŭ ol ĝi faras agojn, ĝi ricevas 
difekton laŭ la potencnivelo de la malhelpo. La difekto ne estas malpliigata de la 
defendoj de la celo sed povas esti malpliigata de rezistoj kontraŭ iaj difektoj (jen 
la helpo rezistigi). Same al ĉiuj ĵetoj, la kubetoj eksplodas.

• Potencnivelo 2 - Po 1k4 da difekto por vicaro. 

• Potencnivelo 4 - Po 1k6 da difekto por vicaro. 

• Potencnivelo 6 - Po 1k8 da difekto por vicaro. 

• Potencnivelo 8 - Po 1k10 da difekto por vicaro. 

• Potencnivelo 9 - Po 2k6 da difekto por vicaro. 

Speciala: Ekzistas multaj formoj de persista difekto: korpa difekto (pro 
sangado), energia difekto (pro elektro, fajro, malvarmego, acido, ktp), entropia 
difekto (mortika difekto) kaj aliaj. Ĉiu formo havas sian propran haltmanieron. 
Kiam la haltmaniero estas metata per ĉefa ago (aŭ de la celo aŭ de alia), la celo 
ricevas unu rezistoĵeton (kiel libera ago) kun avantaĝo 1 por finigi la efikon. La 
ludestro decidos ĉu haltmaniero estos helpa je ia persista difekto, sed la jenaj 
ekzemploj povas helpi.

• Sangado estas haltata de sukcesa ĵeto de Lernado, Logiko, aŭ Kreado. 
• Elektra difekto estas haltata de terkonekti. 
• Malvarmega difekto estas haltata de varmo, varmego, aŭ fajro. 
• Acida difekto estas haltata de alkalaĵoj (lakto, ktp). 
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• Fajra difekto estas haltata de akvo aŭ kovri. 
• Entropia difekto estas haltata de eksterordinara aŭ magia sanigo. 

Aliformigi
Daŭro: Rezisti finigas (malsukcesi trifoje = 1 horo)
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 5, 6, 8, 9
Atakatributo: Ŝanĝado
Atako:

• Ŝanĝado kontraŭ Rezisto 

Priskribo: Vi ŝanĝas la grandecon, formon, kaj sintezon de la celo per 
pligrandigi, malpligrandigi, aŭ ŝanĝi ĝian kunmetecon, ekzemple al ŝafoj aŭ 
trituro.

Efiko: Via potencnivelo determinas kiom vi povas transformigi vian celon jene. 
Se la celo estas transformata al alia kreaĵo, ĝi havos la samajn atributnombrojn de
Forteco, Lerteco, Fortikeco, kaj Percepto de la nova kreaĵo.

• Potencnivelo 5 - Aliformigi unu kreaĵon al kreaĵo de la sama grandeco. 

La nova formo povas malpliigi la atributnombrojn de la celo de ne pli ol 
2 punktoj. Se la nova formo havus pli altajn atributnombrojn, la celo 
fariĝas supera formo de tia kreaĵo. Ekzemple, transformigi kleran 
pafiston kun lerteco je 5 al stulta ogro kun lerteco 0, lasus la celon kun 
lerteco je 3 anstataŭ la 0 kutime al la nova formo. 

• Potencnivelo 6 - Aliformigi la kreaĵon al alia kreaĵo kies grandeco estas 

inter duoble kaj duone da la normala grandeco de la kreaĵo. La nova 
formo de la kreaĵo malpliigas la atributnombrojn de la celo ne pli ol de 3.

• Potencnivelo 8 - Aliformigi la kreaĵon al alia kreaĵo kies grandeco estas 

inter kvaroble kaj kvarone la normala grandeco de la kreaĵo. Alternative, 
vi povas transformigi la celon al aĵo de la sama grandeco. La nova formo 
de la kreaĵo malpliigas la atributnombrojn de la celo ne pli ol de 5. 

• Potencnivelo 9 - Aliformigi la kreaĵon al alia kreaĵo de iu ajn grandeco. 

Alternative, vi povas transformigi la celon al aĵo de la sama grandeco. La
nova formo de la kreaĵo malpliigas la atributnombrojn de la celo ne pli ol
de 7. 
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Por memori vivpoentojn, la celo skribu la difekton kiun si jam ricevis. 
Transformiĝante, la difekto restas je ĝi eĉ se siaj maksimumaj vivpoentoj 
ŝanĝiĝas. Ekzemple, la plej alta nombro da vivpoentoj de Agento Valker estas 20,
sed ŝi estas transformigata al ŝafo kaj ŝia Fortikeco estas malpliigata de 2, farante
ke ŝia maksimumo estu 16. Dum batalo, ŝi ricevas 10 punktojn da difekto. Kiam 
ŝi refariĝas Agento Valker, la 10 punktoj da difekto restas kaj estas subtrahata de 
ŝia nova maksimumo, lasante al ŝi 10 el 20 vivpoentoj. Ankaŭ, se la transformiĝo
malpliigus la vivpoentojn de la celo al malpli ol 1, la nombro da vivpoentoj de la 
celo anstataŭ fariĝas 1.

Scii pensojn
Daŭro: Rezisti finigas (malsukcesi trifoje = 1 minuto)
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 2, 4, 6, 8, 9
Atakatributo: Prognozo
Atako:

• Prognozo kontraŭ Firmeco 

Priskribo: Vi serĉas en la menso de alia kreaĵo kaj legas siaj pensojn.

• Potencnivelo 2 - Ĉi tiu potencnivelo nur povas esti aktivigata je kreaĵoj 

kies inteligento estas besta aŭ malpli. Vi scias la nunajn pensojn de la 
celo.

• Potencnivelo 4 - Ĉi tiu potencnivelo povas esti aktivigata je kreaĵoj de ia

ajn inteligento. Vi scias la nunajn pensojn de la celo. 
• Potencnivelo 6 - Ĉi tiu potencnivelo povas esti aktivigata je kreaĵoj de ia

ajn inteligento. Vi scias la nunajn kaj freŝajn pensojn de la celo. 
Komence, vi povas scii la pensojn de la antaŭa tago. Por ĉiu vico kiu 
daŭras la malhelpo, vi scias po unu tagon pli da memoroj. 

• Potencnivelo 8 - Ĉi tiu potencnivelo povas esti aktivigata je kreaĵoj de ia

ajn inteligento. Vi scias la nunajn kaj malnovajn pensojn de la celo. 
Komence, vi povas scii la pensojn de la antaŭa jaro. Por ĉiu vico kiu 
daŭras la malhelpo, vi scias po unu jaron pli da memoroj. Alternative, vi 
povas elekti serĉi la memorojn pri iu loko, aĵo, aŭ okazo. 
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• Potencnivelo 9 - Ĉi tiu potencnivelo povas esti aktivigata je kreaĵoj de ia

ajn inteligento. Vi scias ĉiujn la memorojn de la celo, ne limigate de 
tempo. Alternative, vi povas elekti serĉi la memorojn pri iu loko, aĵo, aŭ 
okazo. 

Speciala: Kiam vi penas aktivigi ĉi tiun malhelpon kaj la celo sukcesas rezisti 
ĝin, la celo estos imuna kontraŭ aliaj aktivigoj de la malhelpo farotaj de vi dum 
24 horoj.

Silentigi
Daŭro: Rezisti finigas (malsukcesi trifoje = 1 minuto)
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencnivelo: 2
Atakatributoj: Lerteco, Ŝanĝado, Entropio, Forteco
Atako:

• Lerteco kontraŭ Rezisto 
• Ŝanĝado kontraŭ Rezisto 
• Entropio kontraŭ Rezisto 
• Forteco kontraŭ Rezisto 

Priskribo: La celo estas silentigata aŭ de la fleksado de sono ĉirkaŭ ĝi aŭ de 
korpa efiko kiel strangolado aŭ sofokado.

Efiko: Se vi aktivigas ĉi tiun malhelpon per Forteco, Lerteco, aŭ Entropio, la 
celo estas estanta strangolata kaj ne povas paroli. Se vi aktivigas la malhelpon per
Ŝanĝado, ĉiuj la sono en radiuso de 2 metroj ĉirkaŭ la celo estas eksterordinare 
ĉesigata, do la sono de siaj paŝoj kaj la movado de siaj havaĵoj estas neaŭdebla.

Spioni
Daŭro: 10 minutoj (speciala)
Bezonata tempo: 10 minutoj
Potencniveloj: 5, 6, 7, 9
Atakatributoj: Prognozo
Atako:

• Prognozo kontraŭ Firmeco (speciala) 
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Priskribo: Aŭ per ekstersensa percepto aŭ speciala ilo kiel komputilo, bolanta 
kaldrono, aŭ kristala sfero, vi povas vidi celon de distanco.

Efiko: Vi povas spioni personon aŭ lokon, kiun vi konas. La potencnivelo de ĉi 
tiu malhelpo determinas la plej longan distancon inter vi kaj la celo. Se vi 
sukcese aktivigas la malhelpon, vi povas vidi kaj aŭdi ĉion, kio okazas en radiuso
de 24 metroj ĉirkaŭ la celo. Ĉiuj personoj en la radiuso kun Firmeco pli alta ol 
via prognozoĵeto por aktivigi la malhelpon ekscias ke io estas en la areo 
(kvankam vi sukcesis aŭ ne). Iuj kreaĵoj kiuj scias pri tio povas rekoni vian 
spionadon.

• Potencnivelo 5 - 2 kilometroj aŭ malpli 

• Potencnivelo 6 - 200 kilometroj aŭ malpli 

• Potencnivelo 7 - Pli ol 200 kilometroj, sed en la sama dimensio de 

realeco 
• Potencnivelo 9 - En iu ajn dimensio de realeco. (Rigardi en iujn 

dimensiojn povas endanĝerigi vin se la ludestro decidas tiel) 

Speciala: Kiam vi sukcese aktivigas ĉi tiun malhelpon, je la fino de ĝia daŭro, vi 
povas fari prognozoĵeton penante persistigi ĝin. Se vi sukcesas, la malhelpo 
persistiĝas sen ke vi devu pasi la bezonatan tempon. Tamen, vi devas reĵeti 
kontraŭ la Firmecoj de ĉiuj, kiuj estas en la areo por determini ĉu ili povas senti 
vian ĉeecon.

Vi povas spioni je la sama celo ajnfoje, sed se via agĵeto malsukcesas, la celo 
estos imuna kontraŭ spioniĝi de vi dum la sekvantaj 24 horoj.

Stultigi
Daŭro: Rezisti finigas (malsukcesi trifoje = 1 minuto)
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencnivelo: 7
Atakatributo: Influo
Atako:

• Influo kontraŭ Firmeco 

Priskribo: Stultigi faras ke la celo kredu ke la situacio estas sekura, trankvila, 
kaj paca.
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Efiko: La celo ne povas pensi klare, kaj siaj mensaj defendoj estas malpiliigataj. 
Se celo estas stultigata, sia Firmeco estas malpliigata al 10. Ankaŭ, la celo havas 
inteligenton kvazaŭ de infano. Se ĝi estas atakata, la celo defendos sin ĝis finiĝas 
la atako per siaj naturaj bataliloj, sed la celo neniam uzos malsimplajn taktikojn 
aŭ kapablojn, ekzemple sorĉadon. Se la celo vidas fajron, ĝi ekfuĝos. Se ĝi sentas
doloron, ĝi fuĝos.

Speciala: La plejmulto da malhelpoj daŭras ĝis la celo aktive penas ilin rezisti, 
sed ĉi tiu malhelpo malebligas al la celo penu liberigi sin. Tamen, la vera menso 
de la celo estas magie influata sed baraktas regi denove. Tial, je la fino de ĉiuj 
siaj vicoj, la celo ricevas unu rezistoĵeton kiel libera ago por liberigi sin. Iu ajn 
atako kiu kaŭzas mensan aŭ korpan doloron donas al la celo adician rezistoĵeton 
por liberigi sin. Ankaŭ, iu ajn ago kiu ektimigus beston (esti batata de ŝtono, esti 
manbatata je la vizaĝo, ktp) ankaŭ donos al la celo rezistoĵeton kiel libera ago. 
Malsame al aliaj rezistoĵetoj, tiuj ebligataj de difekto, timo, kaj bato ne estas 
nombrata inter la kutime 3 permesataj malsukcesoj, kiuj farus ke persistu la 
malhelpo. Kiam la celo sukcesas rezistoĵeton kontraŭ la malhelpo, ĝi fariĝas 
imuna kontraŭ la malhelpo dum la sekvantaj 24 horoj.

Surdigi
Daŭro: Rezisti finigas (malsukcesi trifoje = 1 minuto)
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencnivelo: 4
Atakatributoj: Lerteco, Energio, Entropio
Atako:

• Lerteco kontraŭ Gardo 
• Energio kontraŭ Rezisto 
• Entropio kontraŭ Rezisto 

Priskribo: Vi surdigas vian malamikon per tondro, lerte frapi orelojn, aŭ malhela
energio kiu malebligas aŭdopovon.

Efiko: La celo ne povas aŭdi dum kiam la efiko persistas. La celo tuj 
malsukcesas perceptoĵetojn, kiuj dependas sole de povi aŭdi. Atakĵetoj kaj 
perceptoĵetoj kiuj dependas parte de aŭdopovo sed povas esti anstataŭigataj de 
alia senso havas malavantaĝon 3.
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Ŝanĝi memoron
Daŭro: tuje
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 5, 6, 8
Atakatributo: Influo
Atako:

• Influo kontraŭ Firmeco 

Priskribo: Tordi aŭ regi la menson estas unu el la plej timataj kapabloj de 
ĉarmistoj, kiuj kaŭzas al potencaj herooj forgesi siajn hejmojn, familiojn, kaj 
misiojn.

Efiko: Vi ŝanĝas la memorojn de la celo laŭ la jenaj niveloj de la malhelpo.

• Potencnivelo 5 - Vi maldaŭre ŝanĝas malgrandan parton de la memoro 

de la celo. La celo regajnas la perditan veran memoron kaj konfuziĝas 
post 1 horo. 

• Potencnivelo 6 - Vi daŭre forigas aŭ ŝanĝas la lastajn 5 minutojn da la 

memoro de la celo. La celo ne scias tion, kio okazis dum la tempo krom 
kion vi kreas (inkluzive vidi vin, se la celo faris tiel). Adiciaj uzoj de ĉi 
tiu malhelpo forigas po 5 minutojn da memoro. 

• Potencnivelo 8 - Anstataŭ la freŝan estintecon, vi povas ŝanĝi memorojn 

de iam ajn. 

La malhelpo ŝanĝi memoron nur povas esti aktivigata de malhelpatako. 
Difektanta atakoj kiuj aktivigas malhelpojn ne povas aktivigi ĉi tiun malhelpon.

La malhelpo ne sciigas al la atakanto pri la memoroj de la celo. La aktiviganto 
devas scii pri memoroj aŭ pro onidiro, kono, antaŭscio, aŭ alia rimedo.

Speciala: Kiam vi penas aktivigi ĉi tiun malhelpon kaj via agĵeto ne estas pli alta
ol la Firmeco de la celo, la celo estos imuna kontraŭ aliaj aktivigoj de la 
malhelpo farotaj de vi dum 24 horoj.
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Timigi
Daŭro: speciala
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencnivelo: 5
Atakatributoj: Kreado, Entropio, Influo, Forteco
Atako:

• Kreado kontraŭ Firmeco 
• Entropio kontraŭ Firmeco 
• Influo kontraŭ Firmeco 
• Forteco kontraŭ Firmeco 

Priskribo: Per teruriga korpa forteco aŭ eksterordinara potenco, vi timigas 
malamikojn kaj kaŭzas ke ili fuĝu de vi.

Efiko: Je sia vico, la influata celo devas uzi sian tutan vicon por movi for de vi. 
Ĝi ne povas uzi siajn agojn por fari ion ajn krom fuĝi, kaj ne povas vole 
alproksimiĝi al vi dum persistas la malhelpo.

Speciala: La plejmulto da malhelpoj daŭras ĝis la celo aktive penas ilin rezisti, 
sed ĉi tiu malhelpo malebligas al la celo pensi klare. Tamen, la logika menso de 
la celo penas regi denove. Do, je la fino de ĉiuj siaj vicoj, la celo ricevas unu 
rezistoĵeton kiel libera ago por liberigi sin. Kiam via celo sukcesas je rezistoĵeto 
kontraŭ ĉi tiu malhelpo, ĝi fariĝas imuna kontraŭ ĉiuj reaktivigoj de ĉi tiu 
malhelpo farotaj de vi dum la sekvanta 1 horo.

Kiel legi priskribojn de helpoj
Ĉiu priskribo de helpo enhavos la jenajn elementojn.

Potencnivelo. Ĉi tiu nombro montras la bezonatan atributnombron, kiu oni devas
havi por uzi la helpon. Se multaj potencniveloj estas skribataj (ekzemple 2 / 4 / 
6), la helpo povas esti aktivigata je multaj potencniveloj. La helpo sanigi, 
ekzemple, maligas ju pli da difekto des pli alta estas la potencnivelo. La 
potencnivelo ankaŭ determinas la defion de la atributĵeto por aktivigi la helpon. 
La defio estas 10 + 2 multiplikata de la potencnivelo.
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Atributoj. Ĉi tiu listo montras tiajn atributojn, kiuj povas aktivigi la helpon. Se 
vi havas almenaŭ unu atributon skribatan, kiu egalas aŭ estas pli alta ol la 
potencnivelo, vi povas aktivigi la helpon.

Bezonata tempo. La tempo kiu oni devas pasi por aktivigi la helpon. La 
plejmulto da helpoj havas la tempon bezonatan de 1 ĉefa ago. Por aktivigi 
helpojn kun pli longaj tempoj por aktivigi, vi devas pasi la tutan tempon 
koncentrante je nenio krom la helpo. Se vi estas interrompata, vi devas 
rekomenci la aktivigon.

Daŭro. La plejmulto da helpoj havas la daŭron “daŭrigi persistigas”, kiu montras
ke la aktiviganto devas uzi daŭrigan agon je ĉiu vico por daŭrigi la helpon. Se vi 
ne daŭrigas tian helpon, ĝi ĉesos je la fino de via vico. Daŭrigi helpon estas 
malgranda ago, kiu nur estas farebla unufoje dum vico, do vi kutime nur povas 
daŭrigi unu helpon.

Priskribo. Ĉi tiu montras la ĝeneralan aspekton de la helpo en la rakonto.

Efiko. Ĉi tiu montras la influon de la helpo je la reguloj de la ludo.
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Listo de helpoj
Sekve estas la tuta listo de helpoj uzeblaj de iu ajn persono, kiu havas la 
postulojn.

Alvoki kreaĵon
Daŭro: daŭrigi persistigas
Bezonata tempo: 1 fokusa ago
Potencniveloj: 4, 5, 6, 7, 8, 9
Atributoj: Ŝanĝado, Kreado, Entropio, Energio

Priskribo: Vi alvokas kreaĵon por helpi vin.

Efiko: Vi kreas aŭ alvokas maldaŭran neludantan kunulon ne tro inteligentan 
regatan de vi. La atributoj de via kunulo estas determinataj de la potencnivelo de 
la helpo. Vi povas decidi la jenajn atributnombrojn de la kreaĵo: Lerteco, 
Fortikeco, Forteco, Percepto, Energio, kaj Entropio. La atributoj de via kunulo ne
ŝanĝas siajn vivpoentojn aŭ defendojn.

Potencnivelo Vivpoentoj Defendoj Atributoj

4 4 11 2, 1, 1

5 5 12 3, 2, 2

6 6 13 4, 3, 3

7 7 14 5, 4, 4

8 8 15 6, 5, 5

9 9 16 7, 6, 6

Via kunulo ne povas agi dum la vico kiam ĝi estas alvokata. Je ĉiuj viaj venontaj 
vicoj, via kunulo agas je via batalordo laŭ viaj ordonoj, kun la kutima agaro. La 
plej granda nombro da kreaĵoj, kiujn vi povas alvoki estas egala al la 
atributnombro, per kiu vi aktivigis la helpon. Talentoj kaj aliaj kapabloj ne povas 
pliigi ĉi tiun nombron.

Speciala: Kreaĵoj alvokitaj de ĉi tiu helpo ne povas esti sanigataj se siaj 
vivpoentoj estas malpliigata al nul. Ili estas daŭre mortaj. Ankaŭ, kreaĵoj 
alvokitaj de ĉi tiu helpo ne povas aktivigi ĝin.

121



Uzi ĉi tiun helpon multecele ne estas same al aliaj helpoj. Vi povas uzi unu 
aktivigon por alvoki multajn kreaĵojn. Por ĉiu adicia kreaĵo, kiun vi alvokas, vi 
havas po malavantaĝon 2 je via agĵeto por alvoki alian. Iu ajn efiko kiu ŝanĝas 
malavantaĝon pro agi multecele ankaŭ efikas je ĉi tiu helpo.

Animigi
Daŭro: Senlima
Bezonata tempo: 8 horoj
Potencniveloj: 6, 8
Atributoj: Kreado, Entropio, Logiko

Priskribo: Vi kreas ion kun subhoma inteligento kiu persistas senlime kaj 
memrege. Ĝi povas esti vivanta kreaĵo, nemortaĵo, racia konstruaĵo, aŭ ia ajn 
kreaĵo, kiu posedas vivecajn atributojn. Ekzemploj de ĉi tiu helpo estas 
mortikisto kiu kreas nemortan korpogardiston, freneza sciencisto kiu faras 
subhoman kreaĵon el korpopartoj kolektitaj de multaj kadavroj, kaj inĝeniero kiu 
kreas kiborgon el partoj el reciklejo.

Efiko: Vi povas krei memregan aĵon el nevivaj komponentoj, ekzemple grundo, 
ostoj, akvo, vegetaĵo, metalo, aŭ sablo (la komponentoj uzataj estas decidataj de 
la ludestro). Por fari tiel, vi devas pasi 8 horojn en la rito, eksperimento, aŭ simila
procezo. Post la plenumiĝo de la procezo, ĵetu por aktivigi ĉi tiun helpon. Se vi 
sukcesas, la neanimita formo estas senfine donata de racieco.

Via kapablo krei animitaĵojn ne donas al vi la kapablon de ilin regi daŭre. Tamen,
nove kreitaj kreaĵoj estas influataj de la malhelpo ĉarmi (jen la malhelpoj), kaj do
traktas al vi favore tuj post sia kreiĝo. 

La ludestro, ne la ludanto, decidas la atributojn kaj kapablojn de la kreaĵo kaj 
devas sekvi la konsilon de la sekcio "Simpla konstruado" por neludantoj en 
ĉapitro 8: ludestri. Tio, kio estas kreita de ĉi tiu helpo kutime estas limataj al tiuj, 
kiuj havas subhoman inteligenton, ekzemple zombioj, batalrobotoj, kaj golemoj.

• Potencnivelo 6 - Vi povas animigi unu kreaĵon. Via atributo, kiun vi uzas

por aktivigi la helpon, devas egali aŭ esti pli alta ol la plej alta atributo de
la kreaĵo. Je sukcesa aktivigo, la kreaĵo jam estas ĉarmata (de malgranda 
ĉarmo) kaj neniu ĵeto estas bezonata. 
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• Potencnivelo 8 - Vi povas animigi grupon da kreaĵoj: aŭ 10 kreaĵojn kun 

plej alta atributo de 2, aŭ 5 kreaĵoj kun plej alta atributo de 3, aŭ 2 kreaĵo 
kun plej alta atributo de 5. Ankaŭ, la ĉarmo estas granda anstataŭ 
malgranda. 

Antaŭscio
Daŭro: 1 vico
Bezonata tempo: 1 minuto
Potencniveloj: 1, 3, 5, 7
Atributo: Prognozo

Priskribo: Vi vidas la estontecon por gajni scion pri ago, okazo, persono, aŭ 
loko.

Efiko: 

• Potencnivelo 1 La celo demandas pri ago, kiun ŝi aŭ li intencas fari dum 

la venontaj 5 minutoj. La ludestro respondas per malklaraj simboloj, 
sentoj, aŭ unu vorto kiel "bonŝanca" aŭ "malbonŝanca".

• Potencnivelo 3 La celo demandas pri ago kiun li aŭ ŝi intencas fari dum 

la venonta 1 horo. La ludestro respondas per malklaraj simboloj, sentoj, 
aŭ unu vorto kiel "bonŝanca" aŭ "malbonŝanca". 

• Potencnivelo 5 - La celo demandas pri unu okazo, decido, persono, loko,

ktp. La ludestro respondas klare (ne malklare, sed ja mallonge) per unu 
aŭ du frazoj pri la scio, kiun serĉas la celo. La celo nur povas fari unu 
demandon pri la sama temo ĉiusemajne. 

• Potencnivelo 7 - La celo demandas pri unu okazo, decido, persono, loko,

ktp. Post aktivigi ĉi tiun helpon, la celo komencas sperti 
eksterordinaraĵojn (vidojn, trancojn, sonĝojn, eksterkorpajn sentojn, ktp) 
per kiu la ludestro priparolas al la celo pri la celo de la prognozo. La 
informo nur estas pri unu celo samtempe, tamen koncentri sin ne estas 
necesa por daŭrigi la staton, ĝi daŭras ĝis vi elektas finigi ĝin aŭ vi 
elektas fokusi je aliaĵo. 
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Aŭreolo
Daŭro: daŭrigi persistigas
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 4, 6, 8
Atributoj: Ŝanĝado, Kreado, Energio, Entropio, Influo, Movo, Ĉeeco, Prognozo,
Protekto

Priskribo: Vi ĉirkaŭas voleman celon de aŭreolo kiu malhelpas malamikojn aŭ 
helpas amikojn.

Efiko: La aŭreolo etendiĝas de volema celo al la jenaj distancoj laŭ la 
potencnivelo de la helpo.

• Potencnivelo 4: Radiuso de 2 metroj 

• Potencnivelo 6: Radiuso de 4 metroj 

• Potencnivelo 8: Radiuso de 6 metroj 

Elektu unu malhelpon aŭ helpon, kies atributo estas la sama al tiu, kiun vi uzis 
por aktivigi la aŭreolon. La plej alta potencnivelo de la malhelpo aŭ helpo devas 
esti unu duono da la potencnivelo de la aŭreolo. Via aŭreolo aktivigas la elektitan
malhelpon aŭ helpon jene:

• Se la aŭreolo estas malhelpa, la celo de la aŭreolo ne estas influata de 

ĝi. Ĉiuj aliaj kreaĵoj (amikaj aŭ malamikaj) kiuj vole eniras la aŭreolon 
aŭ finas sian vicon en ĝi estos la celo de malhelpatako. Neniu kreaĵo 
povas esti influata de la malhelpo de la sama aŭreolo pli ol unufoje dum 
vico. 

• Se la aŭreolo estas helpa, la celo de la aŭreolo estas ankaŭ influata de 

ĝi. La celo kaj ĉiuj siaj amikoj, kiuj finas sian vicon en la aŭreolo tuj 
estas influataj de la helpo. Kiam oni eliras el la aŭreolo, la influo tuj 
finiĝas. Neniu kreaĵo povas esti influata de la sama helpo de la sama 
aŭreolo pli ol unufoje dum vico. 

Speciala: Ĉi tiu helpo eble estos atentinda por la ludestro, ĉar ne ĉiuj helpoj kaj 
malhelpoj estus taŭgaj aŭreoloj. Telemovado, ekzemple, ne estas helpo kiu povas 
esti donata al amikoj kaj do ne estas taŭga aŭreolo.
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Barilo
Daŭro: daŭrigi persistigas
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 3, 5, 7, 9
Atributoj: Kreado, Energio, Entropio, Protekto

Priskribo: Vi kreas muron de dornoj, rondon de fajro, aron de robotetoj, 
entropian nebulon, aŭ ian similan barilon por vundi aŭ embarasi viajn 
malamikojn.

Efiko: Kiam vi aktivigas ĉi tiun helpon, vi devas uzi la sistemon de ataki multajn
celojn por establi la areon de via barilo. Je sukcesa aktivigo, elektu iujn uzeblajn 
ecojn por via barilo laŭ via potencnivelo:

• Potencnivelo 3 - elektu 1 econ: el difektantan (1k4), kaŝantan, 

embarasantan 
• Potencnivelo 5 - elektu 2 ecojn: el difektantan (1k8), kaŝantan, 

malhelpan, moveblan 
• Potencnivelo 7 - elektu 3 ecojn: el difektantan (1k10), kaŝantan, 

malhelpan, moveblan, netrapaseblan 
• Potencnivelo 9 - elektu 4 econ: el difektantan (2k6), kaŝantan, 

malhelpan, moveblan, netrapaseblan 

Difektanta: Kreaĵo kiu finas sian vicon en la barilo aŭ voleme eniras ĝin, tuje 
difektiĝas laŭ la skribo. Kreaĵo nur povas esti difektata unufoje dum vico.

Embarasanta: Kreaĵoj movas duonrapide kiam si movas tra la barilo.

Kaŝanta: Kreaĵoj ne povas vidi tra pli ol 2 metroj da la barilo.

Malhelpa: Elektu malhelpon, kiun vi povas aktivigi, kies potencnivelo egalas aŭ 
estas malpli ol la nivelo via barilo. Kiam kreaĵo finas sian vicon en la barilo aŭ 
voleme eniras ĝin, vi povas tuj fari malhelpatakon kontraŭ ĝi por aktivigi la 
elektitan malhelpon. Kreaĵo nur povas esti influata de tia atako de la barilo 
unufoje dum vico.

Movebla: Vi povas uzi ĉefan agon por movi la barilon ne pli ol 12 metrojn.

Netrapasebla: Kreaĵoj kaj aĵoj ne povas movi tra la barilo. Se vi metas 
netrapaseblan barilon en la spacon okupatan de kreaĵo, movu ĉi tiun kreaĵon al la 
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plej proksima pozicio laŭ sia elekto kie ne estas en la barilo. Ĉi tiu movo ne 
ebligas oportunajn atakojn.

Detekti
Daŭro: daŭrigi persistigas
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencnivelo: 1
Atributoj: Prognozo

Priskribo: Vi ekhavas eksterordinaran vidpovon, kiu permesas al vi vidi 
koloratajn aŭreolojn, kiuj montras ecojn spiritajn aŭ aliajn eksterordinaraĵon.

Efiko: Kiam vi aktivigas ĉi tiun helpon, vi devas diri kian aŭreolon vi estas 
detektanta: ĉu sanktan, malsanktan, vivan, mortan, aŭ magian. Vi povas 
percepti kutime nevideblajn aŭreolojn de la elektita eco kaj vi sentas proksimume
ilian fortecon (de malforta ĝis netolerebla). La aŭreoloj kutime estas pro volema 
ago, do alimaniere afabla butikisto havus aŭreolon de morto iam post veneni aŭ 
mortigi iun. Eĉ paladino kiu mortigis malbonan ĉefsorĉiston havos aŭreolon de 
morto iam post fari la mortigan baton.

• Sankta - Sankta energio ĉirkaŭas eksterkosmajn kreaĵojn de la ĉieloj aŭ 

similaj bonemaj kosmoj kie pura boneco estas ĉie. 
• Malsankta - Malsankta energio ĉirkaŭas eksterkosmajn kreaĵojn de la 

inferoj aŭ similaj malbonemaj kosmoj kie pura malboneco estas ĉie. 
• Vivo - Viveca energio ĉirkaŭas kreaĵojn de ĉielecaj dimensioj, estontecan

regenerigan nanoteĥnikon, kaj klerikojn, kiuj sanigis aŭ protektis tutvive.
• Morto - Morteca energio ĉirkaŭas mortikistojn, nemortaĵojn, kaj 

murdistojn. Je nemortaĵoj, la aŭreolo estas konstanta, ĉar la potenco de 
morto kaj magio ilin animigas. 

• Magio - Eksterordinaraj aŭreoloj ĉirkaŭas aĵojn aŭ lokojn plenatajn de 

tiaj efikoj. Eksterordinaraj kreaĵoj kiuj estas deene magiaj, ekzemple 
nimfoj, ĉiam elmontras magion. Naturaj kreaĵoj kiuj uzas magion, 
ekzemple homa magiisto, havos magian aŭreolon nur post uzi sian 
kapablon. 

Speciala: Malsame al aliaj helpoj, ĉi tiu helpo ne povas esti aktivigata je aliaj 
personoj. Nur la persono kiu aktivigas la helpon povas vidi la aŭreolojn. Ankaŭ, 
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la ludestro povas permesi ke aliaj aŭreoloj estu detekteblaj se estas racia en la 
ludmondo.

Ensorbi aĵon
Daŭro: Senlima
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencnivelo: 4
Atributoj: Ŝanĝado, Movo

Priskribo: Pere de la rekonstruo de via korpo, eksterkosma spaco, kibernetika 
korpoŝanĝo, aŭ simila rimedo, vi ensorbas objekton en vian korpon, kaj tiel tute 
kaŝas ĝin de aliaj, ebligante al vi forprenu ĝin tuje.

Efiko: La aĵo restas tute kaŝata de la percepto de aliaj, ĝis la celo alvokas aŭ 
elprenas ĝin (tuje) per malgranda ago. Se io okazas, kiu maligus ĉi tiun helpon 
(ekzemple la malhelpo neniigi), la aĵo estas tuje elĵetata el la korpo de la celo 
kvazaŭ ĝi estus elprenita.

Flugi
Daŭro: daŭrigi persistigas
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 5, 6, 8
Atributoj: Ŝanĝado, Movo

Priskribo: La celo ekflugas.

Efiko:

• Potencnivelo 5 - La celo havas flugrapidecon de 4 metroj. 

• Potencnivelo 6 - La celo havas flugrapidecon de 12 metroj. 

• Potencnivelo 8 - La celo havas flugrapidecon de 24 metroj. 

Se la helpo estas neniigata dum la celo estas fluganta, ĝi tuj ekfalas teren.
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Formŝanĝi
Daŭro: daŭrigi persistigas
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencnivelo: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Atributo: Ŝanĝado

Priskribo: La korpa strukturo de la celo estas maldaŭre ŝanĝata, permesante al la
celo aspekti preskaŭ iu ajn kreaĵo komuna aŭ ne.

Efiko: Vi aŭ volema kreaĵo tuŝata de vi transformiĝas al kreaĵo kies plej alta 
atributnombro egalas aŭ estas malpli ol via Ŝanĝado. Via Ŝanĝado por ĉi tiu 
helpo estas limigata de la maksimumo pro via nivelo. Krom Ŝanĝado, ĉiuj la 
eksterordinaraj atributoj de la celo fariĝas nul, kaj ĝi gajnas la Lertecon, 
Fortikecon, Fortecon, kaj Percepton de la nova formo.

La ludestro, ne la ludanto, decidas la atributojn de la kreaĵo. Estas konsilata ke ĉi 
tiu kreaĵo fariĝu laŭ la sekcio "simpla konstruado" pri krei neludantojn.

Por memori vivpoentojn, la celo skribu la difekton kiun si jam ricevis. 
Transformiĝante, la difekto restas je ĝi eĉ se siaj maksimumaj vivpoentoj 
ŝanĝiĝas. Ekzemple, la plej alta nombro da vivpoentoj de Vera estas 20, sed ŝi 
estas transformigata al drako kaj ŝia Fortikeco estas pliigata de 5 al 9, faranta ke 
ŝia maksimumo estu 28. Dum batalo, ŝi ricevas 10 poentojn da difekto. Kiam ŝi 
refariĝas homo, la 10 poentoj da difekto restas kaj estas subtrahata de ŝia nova 
maksimumo, lasante al ŝi 10 el 20 vivpoentoj. Ankaŭ, se la transformiĝo 
malpliigus la vivpoentojn de la celo al malpli ol 1, la nombro da vivpoentoj de la 
celo anstataŭ fariĝas 1.

Limoj ekzistas komence de potencnivelo 2 sed malaperas iomete je ĉiu posta 
nivelo.

• Potencnivelo 2 - La nova formo devas havi la saman grandecon de la 

celo. Ĝi devas havi similan fiziologion al la celo; homumoj kaj bestoj 
estas mamuloj kaj do povas interformŝanĝi. Tamen drakoj, vegetaĵoj, 
elementaĵoj, kaj ŝlimaĵoj havas malsimilajn fiziologiojn kaj do ne povas 
interformŝanĝi. La celo ne gajnas novajn movmanierojn (flugpovon, 
naĝadon, grimpadon, fosadon, ktp). La celo ne gajnas la eksterordinarajn 
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atributojn de la nova formo (do ne povas aktivigi malhelpojn, kiuj 
dependas de la eksterordinaraj atributoj de la kreaĵo). 

• Potencnivelo 3 - La nova formo povas esti inter duone kaj duoble da la 

grandeco de la celo. La celo ankaŭ gajnas ĉiujn la movmanierojn de la 
nova kreaĵo krom flugpovo. 

• Potencnivelo 4 - La nova formo povas esti inter kvarone kaj kvaroble da 

la grandeco de la celo. 
• Potencnivelo 5 - Gajnas la flugpovon de la nova formo, se ĝi ekzistas. 

• Potencnivelo 6 - Formŝanĝi al viva kreaĵo kun malsimila fiziologio, 

ekzemple elementaĵo, ŝlimaĵo, aŭ vegetaĵo. 
• Potencnivelo 7 - Gajnas ĉiujn la eksterordinarajn atributojn de la nova 

formo. Se ambaŭ formoj havas atributnombron de Ŝanĝado, la celo 
elektas kiun uzi. 

• Potencnivelo 8 - Formŝanĝi al kreaĵo de ajna grandeco. 

Speciala: Formŝanĝi al specifa kreaĵo (falsi esti ĝi) postulas trompoĵeton kontraŭ
la Percepto de iu ajn kiu vidas la kreaĵon. Ankaŭ, je potencnivelo 4 kaj malpli, la 
celo ne povas lerte uzi la specialajn movmanierojn de la nova formo. Do sia 
rapideco estas duonigata por movmanieroj, kiuj ne povas fari sia nova formo, kaj 
la ludestro povas decidi ke iuj agoj, ekzemple batali naĝante, havas 
malavantaĝon je taŭgaj ĵetoj.

Ekestigo
Daŭro: tuje
Bezonata tempo: Speciala
Potencniveloj: 1, 3, 5, 7, 9
Atributo: Kreado

Priskribo: Vi kreas ion el nenio.

Efiko: 

• Potencnivelo 1 - Vi povas krei maldaŭran neracian materialon 

(vegetaĵojn, grundon, akvon, herbojn, ktp); io ajn kreata tiel disfaliĝos aŭ
putriĝos ĝis senutileco post 1 horo. Per ĉi tiu helpo vi povas krei po unu 
kuban decimetron da neviva materialo por ĉiu nivelo, kiun vi havas de la 
aktiviga atributo. La bezonata tempo por aktivigi ĉi tiel estas 10 minutoj.

129



• Potencnivelo 3 - Vi povas krei daŭran neracian materialon (vegetaĵojn, 

grundon, akvon, herbojn, ktp). Per ĉi tiu helpo vi povas krei aŭ po 
sufiĉan manĝaĵon por 1 persono aŭ po 1 kuban decimetron da neviva 
materialo por ĉiu nivelo, kiun vi havas de la aktiviga atributo. La 
bezonata tempo por aktivigi ĉi tiel estas 1 horo. 

• Potencnivelo 5 - La kvanto da daŭra neracia materialo (vegetaĵoj, 

grundo, akvo, herboj, ktp), kiun vi povas krei pligrandiĝas, vi nun povas 
krei po 2 metrojn por ĉiu nivelo, kiun vi havas de la aktiviga atributo. 

• Potencnivelo 7 - Vi povas krei daŭran kutiman kaj malsimplan aŭ 

densan materialon, ekzemple juvelojn, feron, aŭ marmoron. La valoro de 
la aĵo ne povas esti pli ol riĉecnivelo 2. Per ĉi tiu helpo vi povas krei po 
unu kuban decimetron da materialo por ĉiu nivelo, kiun vi havas de la 
aktiviga atributo. La bezonata tempo por aktivigi ĉi tiel estas 8 horoj. 

• Potencnivelo 9 - Vi povas krei ne nur krudajn materialojn, sed daŭrajn 

laboritaĵojn - sed metiisto devas pli ellabori ilin por ke ili estu kvalita. La 
bezonata tempo por aktivigi ĉi tiel estas 8 horoj. 

Helpigi
Daŭro: daŭrigi persistigas
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 3, 6, 8
Atributoj: Ŝanĝado, Kreado, Prognozo, Ĉeeco

Priskribo: Vi plioftigas la sukceson de via celo per inspiro, korpoŝanĝo, dieca 
beno, aŭ supernatura introspekto. Via celo fariĝas pli kompetenta ol kutime.

Efiko: Elektu unu atributon. La celo gajnas avantaĝon je siaj ĵetoj kun tiu 
atributo laŭ la potencnivelo de la helpo.

• Potencnivelo 3 - avantaĝo 1 

• Potencnivelo 6 - avantaĝo 2 

• Potencnivelo 8 - avantaĝo 3 
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Legi
Daŭro: daŭrigi persistigas
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 5, 6, 7, 8, 9
Atributoj: Prognozo

Priskribo: Vi etendigas vian pensadon kaj konektas kun aĵo aŭ loko, ebligante al 
vi legi restantan informon de ĝi kaj diveni tion, kio okazis proksime.

Efiko: Kiam vi sukcese aktivigas ĉi tiun helpon, vi gajnas informon pri aĵo aŭ 
loko jene:

• Potencnivelo 5 - La celo povas legi malklarajn ideojn kaj sintenojn por 

scii tion, kio okazis proksime al aĵo aŭ loko dum la lasta horo. 
• Potencnivelo 6 - La celo povas legi klarajn ideojn kaj sintenojn por scii 

tion, kio okazis proksime al aĵo aŭ loko dum la lasta horo. 
• Potencnivelo 7 - La celo povas scii al kiu apartenis aĵo aŭ tiujn, kiuj laste

estis je loko. Ĉi tiu scio estas sufiĉa por aktivigi la malhelpon spioni por 
trovi tiujn, kiujn montris ĉi tiun helpon. 

• Potencnivelo 8 - Elektu unu efikon: La celo vidas la plej freŝan gravan 

okazon, kiu okazis proksime al al aĵo aŭ loko - AŬ - la celo povas 
demandi ĉu io specifa okazis je la aĵo aŭ loko. 

• Potencnivelo 9 - La celo povas, per sufiĉa tempo, scii ĉiujn la memorojn 

je aĵo aŭ loko. Vi devas koncentri vin mem, kaj devas fari tiel dum 10 
minutoj por vidi ion novan el la estinteco de aĵo aŭ loko. La ludestro 
determinas la ordon de la apero de informo. Laŭ la decido de la ludestro, 
kaŝataj aŭ tre malfreŝaj memoroj povas postuli pli longan tempon por esti
vidataj. 
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Lingvoj
Daŭro: daŭrigi persistigas
Bezonata tempo: 10 minutoj
Potencniveloj: 5, 6
Atributo: Prognozo

Priskribo: Vi aŭ amiko maldaŭre povas legi, skribi, kaj paroli lingvojn kiun alie 
vi aŭ via amiko ne povus kompreni.

Efiko:

• Potencnivelo 5 - Via celo povas kompreni kaj paroli la lingvon kiun vi 

elektas. 
• Potencnivelo 6 - Via celo povas legi la lingvon kiun vi elektas.

Lumo
Daŭro: daŭrigi persistigas
Bezonata tempo: 1 malgranda ago
Potencniveloj: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Atributoj: Kreado, Energio

Priskribo: Vi lumigas areon per hela lumo.

Efiko: Elektu areon aŭ aĵon en la distanco. Eksterordinara lumo eliras el la celo 
je radiuso de po 2 metroj por potencnivelo de la helpo. Se la areo de lumo estas la
sama influata de la helpo mallumo, la helpo kun la plej alta potencnivelo efikas. 
Se la potencniveloj de ambaŭ estas samaj, neniu influas.
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Mallumo
Daŭro: daŭrigi persistigas
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Atributoj: Entropio, Influo

Priskribo: Vi kreas areon de iluzia mallumo aŭ entropia energio kiu neniigas 
ĉiun lumon.

Efiko: Elektu areon aŭ aĵon en la distanco. Mallumo eliras el la celo en radiuso 
de po 2 metroj por ĉiu potencnivelo de la helpo. La efiko estas la neniigo de ĉiu 
natura lumo en la radiuso kaj kreaĵoj, kiuj bezonas lumon por vidi estas kvazaŭ 
influataj de blindigi kiam ili estas en la areo influata. Kreaĵoj, kiuj ne bezonas 
lumon por vidi (per tremsento, vidi malgraŭ blindeco, ktp) ne estas influataj. Se 
la areo de mallumo estas la sama influata de la helpo lumo, la helpo kun la plej 
alta potencnivelo efikas. Se la potencniveloj de ambaŭ estas samaj, neniu influas.

Nemateriigi
Daŭro: daŭrigi persistigas
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencnivelo: 7
Atributoj: Ŝanĝado, Entropio

Priskribo: Kreaĵo nemateria ne estas limigata de fizikaj bariloj.

Efiko: La celo gajnas la kapablon libere pasi tra fizikaj bariloj kvazaŭ ili estus 
neokupataj spacoj. Ankaŭ, ĝi gajnas la kapablon movi libere horizontale aŭ 
vertikale je sia rapideco (12 metroj por la plejmulto da personoj). Dum la celo 
estas nemateria, ĝi estas imuna kontraŭ ĉiuj atakoj kontraŭ Gardo aŭ Rezisto. 
Tamen, la celo ne povas ataki kontraŭ Gardo aŭ Rezisto.

Se la aktiviganto ial ĉesas koncentri sin aŭ la helpo finiĝas dum la celo estas en 
solidaĵo, la celo estas movigata al la alternativa dimensio kie ĝi estis antaŭe.
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Neniigi malhelpon
Daŭro: tuje
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Atributoj: Kreado, Protekto

Priskribo: Vi neniigas ĉion, kio malhelpe influas vian celon.

Efiko: Vi neniigas ĉiujn la malhelpojn de la sama potencnivelo al via aktivigo aŭ 
malpli ol ĝi.

• Potencnivelo 1 - Neniigas malhelpojn de potencnivelo 1 aŭ malpli. 

• Potencnivelo 2 - Neniigas malhelpojn de potencnivelo 2 aŭ malpli. 

• Potencnivelo 3 - Neniigas malhelpojn de potencnivelo 3 aŭ malpli. 

• Potencnivelo 4 - Neniigas malhelpojn de potencnivelo 4 aŭ malpli. 

• Potencnivelo 5 - Neniigas malhelpojn de potencnivelo 5 aŭ malpli. 

• Potencnivelo 6 - Neniigas malhelpojn de potencnivelo 6 aŭ malpli. 

• Potencnivelo 7 - Neniigas malhelpojn de potencnivelo 7 aŭ malpli. 

• Potencnivelo 8 - Neniigas malhelpojn de potencnivelo 8 aŭ malpli. 

• Potencnivelo 9 - Neniigas malhelpojn de potencnivelo 9 aŭ malpli. 

Speciala: Vi povas neniigi malhelpojn per ĉi tiu helpo, kiuj estas je pli alta nivelo
ol la nivelo de ĉi tiu helpo. Por fari tiel, vi devas aktivigi ĉi tiun helpon per agĵeto
(do vi ne estus helpata de la talento “helpfokuso”). La defio estas 20 + duoble la 
potencnivelo de la malhelpo. Ekzemple, malhelpo de potencnivelo 9 povas esti 
neniigata de ĵeto de 38 eĉ se la aktiviganto ne havas atributnombron de 9.
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Nevidebligi
Daŭro: daŭrigi persistigas
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencnivelo: 5, 6
Atributoj: Ŝanĝado, Influo

Priskribo: La celo malaperas de la videbla spektro per aŭ fleksi lumon, krei 
iluzion, aŭ eniri en spacon inter dimensioj.

Efiko: Lumo pasas tra la celo, ĝin diafanigante, tamen sia fizika formo distordas 
kaj rifraktas lumon videble de tiuj kiuj povas percepti bone. La celo gajnas 
avantaĝon laŭ la potencnivelo de la helpo je lertecoĵetoj pro kaŝi sin mem. Se la 
celo restas nemovante, la avantaĝo estas duobligata. La Gardo de la celo estas 
pliigata kontraŭ proksimaj kaj malproksimaj atakoj, sed ne kontraŭ areaj atakoj. 
Kiam vi atakas celon, kiu ne povas vidi vin, sia Gardo estas malpliigata. Vi ne 
povas esti la celo de oportunaj atakoj kondiĉe ke malamiko ne povu vidi vin 
alimaniere.

• Potencnivelo 5 - Avantaĝo 3 je peni kaŝi sin, +3 al Gardo kontraŭ 

malproksimaj kaj proksimaj atakoj, kaj -2 al la Gardo de celoj kiuj ne 
povas vidi vin. 

• Potencnivelo 6 - Avantaĝo 5 je peni kaŝi sin, +5 al Gardo kontraŭ 

malproksimaj kaj proksimaj atakoj, kaj -4 al la Gardo de celoj kiuj ne 
povas vidi vin. 

Rapidigi
Daŭro: daŭrigi persistigas
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 2, 4, 6, 8
Atributoj: Ŝanĝado, Movo

Priskribo: La celo movas eksterordinare rapide, elturniĝante pli lerte kaj 
finigante agojn mirinde.

Efiko:

• Potencnivelo 2 - La rapideco de la celo estas pliigata de 3 adiciaj metroj.
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• Potencnivelo 4 - La rapideco de la celo estas pliigata de 6 adiciaj metroj,

kaj la celo gajnas +1 al Gardo. 
• Potencnivelo 6 - La rapideco de la celo estas pliigata de 8 adiciaj metroj,

kaj la celo gajnas +2 al Gardo. Ankaŭ, la celo povas fari po unu adician 
ĉefan agon por ĉiuj siaj vicoj. Ĉi tiu ago ne povas esti interrompa ago. Se
la ago postulas ĵeton, ĝi estos je malavantaĝo 3. 

• Potencnivelo 8 - La rapideco de la celo estas pliigata de 12 adiciaj 

metroj, kaj la celo gajnas +3 al Gardo. Ankaŭ, la celo povas fari po du 
adiciajn ĉefajn agojn por ĉiuj siaj vicoj. Ĉi tiuj agoj ne povas esti 
interrompaj agoj. Se la celo uzas 1 adician agon la ĵeto estos je 
malavantaĝo 3, se la celo uzas duan adician agon, la ĵeto estos je 
malavantaĝo 6. 

Regenerigi
Daŭro: daŭrigi persistigas
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 1, 3, 5, 7, 9
Atributoj: Ŝanĝado, Kreado

Priskribo: La celo gajnas eksterordinaran kapablon sanigi sin.

Efiko: Dum la persistigo de la helpo regenerigi, la celo ricevas vivpoentojn je la 
komenco de la vico de la aktiviganto de la helpo. Kiom poentoj estas determinata
de la potencnivelo de la helpo.

• Potencnivelo 1 - 1k4 

• Potencnivelo 3 - 1k6 

• Potencnivelo 5 - 1k8 

• Potencnivelo 7 - 1k10 

• Potencnivelo 9 - 2k6 

Speciala: Ĉi tiu helpo ne sanigas mortigan difekton.
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Rezistigi
Daŭro: daŭrigi persistigas
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 3, 5, 7, 9
Atributoj: Ŝanĝado, Energio, Movo, Protekto

Priskribo: La celo fariĝas pli rezistema kontraŭ iaj atakoj.

Efiko: Kiam ĉiu tiu helpo estas aktivigata, la aktiviganto elektas unu tipon de 
atako kaj la celo povas pli facile rezisti ĝin La tipoj estas preciza, potenca, fajra, 
malvarmega, elektra, acida, influo, kaj entropia (aliaj tipoj devas esti permesataj 
de la ludestro). La pliigo de rezisto estas determinata de la potencnivelo de la 
helpo (niveloj anstataŭigas la antaŭajn).

• Potencnivelo 3 - La defendnombroj de la celo estas pliigataj de 3 kontraŭ

la elektita ataktipo. 
• Potencnivelo 5 - La defendnombroj de la celo estas pliigataj de 5 kontraŭ

la elektita ataktipo. 
• Potencnivelo 7 - La defendnombroj de la celo estas pliigataj de 9 kontraŭ

la elektita ataktipo. 
• Potencnivelo 9 - La celo estas imuna kontraŭ la elektita ataktipo. 

Sanigi
Daŭro: tuje
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Atributoj: Kreado, Lernado, Logiko, Ĉeeco

Priskribo: Ekzistas du formoj de sanigo: la riparo de vundoj kaj rompitaj ostoj 
per medicino, ĥirurgio, aŭ supernatura vivpotenco, aŭ la inspirado de celoj 
bataladi, eĉ proksime al morto.

Efiko: Ĵetu kubetojn laŭ la potencnivelo de la helpo jene. Ĉi tiuj kubetoj 
eksplodas normale. La celo ricevas la nombron da vivpoentoj laŭ la tuto de la 
ĵeto.

• Potencnivelo 1 - Sanigi 1k4 
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• Potencnivelo 2 - Sanigi 1k6 

• Potencnivelo 3 - Sanigi 1k8 

• Potencnivelo 4 - Sanigi 1k10 

• Potencnivelo 5 - Sanigi 2k6 

• Potencnivelo 6 - Sanigi 2k8 

• Potencnivelo 7 - Sanigi 2k10 

• Potencnivelo 8 - Sanigi 3k8 

• Potencnivelo 9 - Sanigi 3k10 

Speciala: Ĉi tiu helpo ne sanigas mortigan difekton.

Ŝteli vivon
Daŭro: daŭrigi persistigas
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencnivelo: 5
Atributo: Entropio

Priskribo: Ĉi tiu helpo ebligas al la celo ŝteli la vivecon de siaj malamikoj.

Efiko: Dum la persisto de la helpo, la celo saniĝas unu duono da la poentoj 
(rondigu plie) da difekto kaŭzata pro atakoj kontraŭ aliaj. Se la celo difektas 
multajn malamikojn, la celo de ĉi tiu helpo estas sanigata laŭ la tuto da difekto je 
ĉiuj malamikoj atakitaj.

Telemovi
Daŭro: daŭrigi persistigas
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 3, 5, 7, 9
Atributo: Movo

Priskribo: Vi eksterordinare regas neanimitaĵon.

Efiko: Tuj post aktivigi ĉi tiun helpon, kaj post kiam vi persistigas ĝin, vi povas 
movi la celon 12 metrojn. Movante aĵon, vi povas ankaŭ manipuli ĝin (ekzemple,
turnigi pordanson aŭ malfermi monujon). Nova aktivigo de la helpo estas 
postulata se vi volas movi alian aĵon. La potencnivelo de la helpo determinas 
kiom granda kaj la peza povas esti la celo.
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• Potencnivelo 3 - La aĵo devas esti malpli granda ol kubo de decimetro, 

aŭ malpli peza ol 5 kilogramoj. 
• Potencnivelo 5 - La aĵo devas esti malpli granda ol kubo de 2 metroj, aŭ 

malpli peza ol 50 kilogramoj. 
• Potencnivelo 7 - La aĵo devas esti malpli granda ol kubo de 4 metroj, aŭ 

malpli peza ol 500 kilogramoj. 
• Potencnivelo 9 - La aĵo devas esti malpli granda ol kubo de 8 metroj, aŭ 

malpli peza ol 5000 kilogramoj. 

Telepatio
Daŭro: daŭrigi persistigas
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 3, 5, 6, 7
Atributoj: Influo, Prognozo

Priskribo: Vi povas mense komuniki kun volema celo per pensoj.

Efiko: Vi kaj via celo povas komuniki simple per penso. Telepatio ne donas 
inteligenton al kreaĵoj, do vi ne povus komuniki kun sciuro se vi ne povis antaŭe. 
Ankaŭ, telepatio estas lingva, do vi devas jam koni la lingvon de via celo.

• Potencnivelo 3 - Vi povas komuniki kun unu kreaĵo kies inteligento estas

kvazaŭ besto aŭ malpli. Memoru ke vi nur povas komuniki konceptojn 
kompreneblajn de la celo. 

• Potencnivelo 5 - Vi povas komuniki kun unu kreaĵo kies inteligento estas

homa. 
• Potencnivelo 6 - Vi povas krei mensan ponton inter ne pli ol 5 aliaj 

personoj kiu permesas al ili komuniki kun la tuta grupo samtempe. 
• Potencnivelo 7 - Vi povas komuniki kun ĉiuj la kreaĵoj, kiujn vi povas 

vidi. 
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Teleporti
Daŭro: tuje
Bezonata tempo: 1 mova ago
Potencniveloj: 3, 5, 7, 9
Atributo: Movo

Priskribo: Vi povas tuj movi vin mem aŭ amikon de unu loko al alia.

Efiko:

• Potencnivelo 3 - Vi povas teleporti la celon al iu ajn neokupata spaco po

2 metrojn por poento da la atributo, per kiu vi aktivigis la helpon se vi 
povas nature vidi la celatan lokon.

• Potencnivelo 5 La distanco ne ŝanĝiĝas, sed vi povas movi la celon al 

loko kiun vi ne povas vidi. Se vi elektas okupatan spacon, via celo 
translokiĝas al la plej proksima neokupata spaco (hazarde se ekzistas 
multaj lokoj) kaj via celo estas mallertigata dum 1 vico (rezistoĵeto ne 
estas necesa por finigi la efikon). 

• Potencnivelo 7 - Vi povas decidi uzi pli da tempo por aktivigi la helpon. 

Se vi decidas fari tiel, por ĉiu minuto da aktivigo (atendo antaŭ ol ĵeti) vi 
povas teleporti la celon po 2 kilometrojn, ne pli ol egale al via 
atributnombro de la aktiviganta atributo. Ju pli granda la distanco, des pli
danĝera estas la movo, ĉar miskompreni direkton aŭ geografion povas 
meti la celon en lokon tre distancan kaj malhelpan. Vi simple elektas la 
direkton (relative al via komenca loko) kaj teleportas vian celon la 
nombron da kilometroj egale al duoble via Movonombro. Dum la 
aktivigo, vi devas uzi fokusan agon ĉiuvice ĝis la bezonata tempo pasas. 

• Potencnivelo 9 - Uzante la saman bezonatan tempon kiel je potencnivelo

7, vi nun povas teleporti vian celon ien ajn en la plej longa distanco se vi 
antaŭe vidis la lokon (magie aŭ normale). 
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Transmutacii
Daŭro: daŭrigi persistigas
Bezonata tempo: 1 minuto
Potencniveloj: 3, 5, 7, 8, 9
Atributo: Ŝanĝado

Priskribo: Vi povas ŝanĝi la grandecon, formon, kaj erojn de materio kiun vi 
tuŝas.

Efiko: Via potencnivelo determinas la tipon de materio, kiun vi povas 
transmutacii kaj la daŭron de la efiko. La daŭro estas aŭ maldaŭra aŭ daŭra. 
Maldaŭra transmutacio devas esti persistigata ĉiuvice. Daŭra transmutacio ne 
devas esti persistigata kaj daŭras ĝis alia efiko neniigos ĝin. La plej granda 
volumeno da materio, kiun vi povas transmutacii estas 2 metroj multiplikata de 
via aktiviganta atributnombro.

• Potencnivelo 3 - Maldaŭre transmutacias aĵon al alia aĵo de la sama 

grandeco kaj pezo. 
• Potencnivelo 5 - Maldaŭre transmutacias aĵon al alia aĵo de la sama 

grandeco kaj kiu pezas inter unu duono kaj tri duonoj de ĝi. Maldaŭre 
transmutacias aĵon al alia aĵo de la sama pezo kaj  kies grandeco estas 
inter duono kaj tri duonoj de ĝi. 

• Potencnivelo 7 - Daŭre transmutacias aĵon al alia aĵo de la sama 

grandeco kaj pezo. Maldaŭre transmutacias aĵon al alia aĵo de la sama 
grandeco kaj inter duone kaj duoble la sama pezo. Maldaŭre 
transmutacias aĵon al alia aĵo de la sama pezo kaj inter duone kaj duoble 
la sama grandeco. 

• Potencnivelo 8 - Daŭre transmutacias aĵon al alia aĵo de ne pli ol duoble 

la grandeco aŭ pezo. Maldaŭre transmutacias unu aĵon de rimarkinda 
malsimpleco. La valoro de la aĵo ne povas esti pli ol riĉecnivelo 2. 

• Potencnivelo 9 - Daŭre transmutacias simplaĵon al normala malsimplaĵo.

La valoro de la aĵo ne povas esti pli ol riĉecnivelo 2. 
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Vere vidi
Daŭro: daŭrigi persistigas
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 5, 7, 8, 9
Atributo: Prognozo

Priskribo: Vi donas al vi mem aŭ al amiko la kapablon eksterordinare vidi tra 
tio, kio haltas aŭ trompas normalan vidon, ekzemple mallumo, solidaĵoj, iluzioj, 
kaj eĉ la baroj inter dimensioj.

Efiko:

• Potencnivelo 5 - La celo vidas eksterordinarajn efikojn kiel magion, 

kaŝilojn, kaj aliajn efikojn, kiuj povas esti vidataj de ekstervida percepto. 
Ankaŭ, ĉi tiu helpo donas avantaĝon 1 je ĉiuj ĵetoj por detekti normalajn 
kaŝaĵojn kiel sekretajn pordojn, ujojn en mebloj, kaj insidaĵojn. 

• Potencnivelo 7 - La eksterordinara vidpovo de la celo distingas iluziojn. 

• Potencnivelo 8 - La celo povas vidi tra solidaĵoj kaj povas vidi tiel ĝis 

sia natura distanco. 
• Potencnivelo 9 - La eksterordinara vidpovo de la celo ebligas vidi aliajn 

dimensiojn. La celo povas vidi dimensiujojn kaj aliajn efikojn de aliaj 
dimensioj. Ankaŭ, la distanco ĝis kiu povas vidi la celo estas longigata. 

Vidi malgraŭ blindeco
Daŭro: daŭrigi persistigas
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencnivelo: 5
Atributoj: Ŝanĝado, Entropio, Percepto, Prognozo

Priskribo: Eĉ kie ne estas lumo, vi povas distingi ĉirkaŭaĵojn.

Efiko: La celo estas imuna al la malhelpo blindigi kaj povas vidi normale eĉ en 
kondiĉoj de malmulta aŭ neniu lumo. Vidi malgraŭ blindeco ankaŭ eblas kontraŭi
nevideblecon, sed la ludestro devos decidi ĉu la maniero de vidi malgraŭ 
blindeco estas taŭga por kontraŭi kiel nevidebligi estas aktivigata.
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Vidi per alia
Daŭro: daŭrigi persistigas
Bezonata tempo: 1 ĉefa ago
Potencniveloj: 4, 5, 6
Atributo: Prognozo

Priskribo: vi vidas per la okuloj de volema amiko.

Efiko: Dum vi povas koncentrigi vin mem, vi povas vidi per la okuloj de la celo: 
volema amiko. La celo povas esti amikema kreaĵo, aŭ besto, rampaĵo, aŭ 
homumo. La distanco estas determinata de la potencnivelo de ĉi tiu helpo.

• Potencnivelo 4 - La amiko devas esti je 40 metroj de vi. 

• Potencnivelo 5 - La amiko devas esti je 2 kilometroj de vi. 

• Potencnivelo 6 - La amiko devas esti je la sama dimensio. 

Speciala: se la aktivigo ne sukcesas, la sama amiko ne povas esti la celo dum la 
venonta horo.
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Batalo

Kiam komenciĝas batalo
Unue, oni devas scii ke ne ĉiu malpaca okazo en la ludo devas sekvi la tutan 
procezon. La fino de simpla lukto en drinkejo, kiu povas esti grava al la intrigo 
sed ne amuziga, povas esti decidata de agĵetoj priskribataj en ĉapitro 2. Sed la 
fina batalo kontraŭ malbonega mortikisto sur aerŝipo inter la nuboj estas sufiĉe 
epopeinda kaj amuziga por esti tute priparolenda. La ludestro decidas ĉu okazas 
batalo kaj povas fari tiel per du vortoj: "Ĵetu batalordon!".

Komenci batalon
Kiam la ludestro komencas la batalon, la ludo estas dividata en vicoj. Ĉiu vico 
reprezentas proksimume ses sekundojn en la ludo, kaj dum vico, ĉiu persono de 
la ludantoj kaj tio, kio estas regata de la ludestro ricevas unu vicon. Antaŭ ol la 
batalo, oni devas fari du taskojn: determini surprizon kaj ĵeti por batalordo.

Determini surprizon
Dum iu ajn batalo, unu aŭ pli da batalantoj povas esti surprizata se lia aŭ ŝia 
malamiko atakas kiam la batalanto estas malvigla. Ekzemple, se grupo de 
ŝtelistoj pretigas embuskon kontraŭ la aventuristoj, la ludestro povas fari ke ĉiuj 
la ludantoj faru perceptoĵeton kontraŭ la lertecoĵetoj de la ŝtelistoj. Iu ajn ludanto 
kiu malsukcesas estas surprizata. La ludestro decidas ĉu iuj aŭ ĉiuj la batalantoj 
estas surprizataj.

Surprizataj persono ĉiam agas post ne surprizataj personoj, laŭ la reguloj pri 
batalordo. Ankaŭ, ĝis la komenco de sia unua vico, surprizata persono ne povas 
fari interrompajn agojn kaj ĉiuj atakoj kontraŭ ŝi aŭ li havas avantaĝon 1.

Ĵeti batalordon
Post decidi surprizon, ĉiu batalanto faras lertecoĵeton. Ĉies tuto de lertecoĵeto 
estas sia nombro por la batalordo. La ludestro povas decidi ke unu ĵeto apartenas 
al grupo de batalantoj anstataŭ memori ĉiujn la batalordojn de la grupanoj.
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Skribu ĉiujn la nombrojn por batalordo de la plej alta al la malplej alta. Dum 
batalo, personoj agas laŭ la ordo de la nombroj de batalordo. Se du nombroj estas
egalaj, la persono kun la plej alta Lerteco agas unue. Se la Lertecoj estas egalaj, 
determinu ilian ordon hazarde.

Jen: Personoj kiuj tenas batalilon kun la eco rapida je la komenco de batalo 
havas avantaĝon 2 je la ĵeto por batalordo. Persono ankaŭ povas havi tiun 
avantaĝon ne tenante la batalilon se ŝi aŭ li elprenos la batalilon dum sia unua 
vico.

Se almenaŭ unu persono estas surprizata, skribu du listojn de batalordo: unu laŭ 
surprizo kaj la alia laŭ la ĵetoj. Ĉiuj personoj kiuj ne estas surprizataj agas unue, 
kaj poste agas la surprizataj personoj.

Atendi agi
Se vi ne volas agi dum via vico, vi povas elekti prokrasti vian vicon, aŭ per 
atendi aŭ per esti preta reagi pro iu situacio. Se vi atendas, vi povas agi inter la 
vico de aliaj personoj, sed ne post alia persono jam komencis sian vicon.

Se vi estas pretiĝanta reagi, vi devas priparoli ĝenerale pri tio, kion vi planas fari,
ekzemple "Mi agos kiam malamiko eniras per la pordo." aŭ "Mi havas sagon en 
mia pafarko por ataki malamikon kiu alproksimiĝas la altaron." kiam la atendita 
kondiĉo okazas, vi povas elekti agi eĉ se tio interrompas la agon de alia 
(ekzemple se ŝi aŭ li estas movanta). Kiam vi finas vian vicon, iu ajn persono 
kiun vi interrompis povas fini sian vicon.

Se je la fino de la ciklo de vicoj via atendita kondiĉo ne okazis, vi povas fari vian
vicon.

La ĉefa meĥanismo en batalo
La ĉefa meĥanismo de Malferma Legendo celas inspiri kreemon de la ludantoj 
kaj ludestro por ke la rakonto ĉiam avancu kaj neniu ĵeto ŝajnu misuzita. Tamen, 
dum batalo la ludantoj ofte faras pli da agĵetoj ol kutime, do la ludestro povas 
senti troŝarĝata pro devi interpreti malsukcesajn ĵetojn spontanee.
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Iuj ludestroj ŝategas tian defion, kaj por ili la ĉefa meĥanismo povas esti uzata 
dum batalo same kiel en la aliaj partoj de la ludo. Ludestroj kiuj volas ion pli 
simpligitan povas uzi la sekvan ŝanĝon al la ĉefa meĥanismo dum batalo:

Ĵetu dudekflankan kubeton + atributkubetojn (ĉiuj kubetoj eksplodas) 

Egalas aŭ estas pli alta ol la defio La ludanto sukcesas.

Estas malpli ol la defio,

La ludestro kaj la ludanto elektas 1:
Kaŭzi 3 poentojn da difekto
Aktivigi 1 malhelpon de potencnivelo
3 aŭ malpli
Movi 4 metrojn sen oportunaj atakoj

Per ĉi tiuj ŝanĝitaj reguloj, ludanto kiu malsukcesas je atako ne atingus tion, kion 
si volis, sed atingus ion. Ankaŭ ekzistas la kosto ke la ludestro ankaŭ povas elekti
efikon. Memoru ke la reguloj pri interpreti malsukcesajn ĵetojn nur influas je la 
ludantoj. Por la ludestro, sukceso estas sukceso kaj malsukceso estas malsukceso 
(jen ĉapitro 2).

Kial sukcesi je malsukcesa ĵeto?
Iuj ludantoj eble demandus al si kial ludanto rajtas sukceseti eĉ pro ne ĵeti egale 
al la defio. Ĉi tio povas ŝajni nerealeca ĉar en kinoj kaj romanoj, ekzemple, iam 
kugloj kaj glavoj ne trafas. En Malferma Legendo, la reguloj de "neatendita 
sukceso" por batalo certigas ke batalo neniam estu malamuza. Eĉ kiam la kubetoj
ne favoras al la ludantoj, la batalo tamen daŭras pligravigante al kininda fino dum
la batalantoj movas je la batalkampo kaj ambaŭ partioj forigas la kapablojn de la 
aliaj. Vivpoentoj reprezentas pli ol nur korpa daŭropovo, kaj ne egali la 
defendnombrojn de celo povas aspekti malsame al nur maltrafi. Eĉ se pafado ne 
trapasas la kirasaĵon de malamiko, ĝi povas malfortigi sian firmecon (kaŭzi 3 
poentojn da difekto), devigi al la malamiko iri malantaŭ barilon (aktivigi faligi), 
aŭ permesi al la atakanto avanci (movi 4 metrojn).

Kaŭzi difekton per atributoj
Batalo en Malferma Legendo estas frenezaĵo de batantaj klingoj, insidaĵoj, fulmo,
kaj laseroj. Tamen, pro la libera rakontado de Malferma Legendo, oni ne ĉiam 
scias kiujn atributojn oni povas uzi por ataki.
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Ĉiam
Iuj atributoj povas preskaŭ ĉiam esti uzataj por kaŭzi difekton. Tiuj estas Forteco,
Lerteco, Energio, kaj Entropio. Tiuj estas la kutimaj por uzi martelegojn kaj 
pafilojn, ekbruligi, ŝteli vivon, ktp.

Fojfoje
Iuj atributoj povas esti uzataj por fari difektantajn atakojn se cirkonstancoj 
specialaj permesas ke la difekto estu pro tiuj atributoj. Tiuj estas Logiko, 
Protekto, Ŝanĝado, Influo, kaj Movo. Oni nur malofte povos uzi ĉi tiujn 
atributojn difekte se la rakonto permesas. Ekzemploj de kiel ĉi tiuj atributoj 
povas esti uzataj por fari difektantajn atakojn estas skribata sekve.

Logiko. Aktivigi insidaĵon.

Protekto. Ŝirmi vin mem per muro de magiaj tranĉiloj.

Ŝanĝado. Kaŭzi ke branĉo strangolu malamikon.

Influo. Sufiĉe konvinkantaj iluzioj povas fari ke malamiko pensu ke ĝi estas 
vundata ĝis la trompo estas rimarkata. Mense regataj malamikoj povas esti 
devigataj ponardi sin.

Movo. Uzi telemovadon por ĵeti ŝtonegon kontraŭ malamiko.

Preskaŭ neniam
La aliaj atributoj ne estas taŭgaj por kaŭzi difekton. Krom tre bona kialo, la jenaj
atributoj ne povas esti uzataj por fari difektantajn atakojn: Fortikeco, Lernado, 
Percepto, Volo, Trompo, Persvado, Ĉeeco, Kreado, kaj Prognozo.
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Plenumi vian vicon
Je via vico en la batalordo, vi povas fari unu ĉefan agon, unu movan agon, kaj 
iom ajn malgrandajn agojn (sed vi ne povas fari la saman tipon de malgranda ago
pli ol unufoje). Anstataŭ fari tiajn agojn, vi povas fari fokusan agon.

Dum via vico vi povas fari... Aŭ
1 ĉefan agon* 1 fokusan agon

1 movan agon

iom ajn malgrandajn agojn
* La ĉefa ago povas anstataŭ esti mova ago

Ĉefaj agoj
Vi faras gravaĵojn dum batalo per ĉefaj agoj. Ĉefa ago povas esti:

• Difektanta atako 
• Malhelpatako 
• Aktivigi helpon 
• Helpi amikon 
• Fari adician movan agon 

Ĉiaj la agoj estas priskribataj sekve.

Batalo je krado

Multaj ludantoj ŝatas reprezenti batalon sur krado per miniaturoj kaj bildetoj por 
la batalantoj. Ĉiu kvadrato reprezentas spacon de 2 metroj por 2 metroj. Movo 
nur okazas laŭ kvantoj da 2 metroj, kaj vi bezonas almenaŭ 2 metrojn da movo 
por eniri novan kvadraton. Batalantoj ne povas movi diagonale tra la angulo de 
kvadrato kiu enhavas solidaĵon kiu malhelpus movon, ekzemple arbon, 
konstruaĵon, aŭ ŝtonegon.

Fari difektantan atakon

Ataki malamikon penante difekti ĝin estas priskribata en la tabelo de atakoj, kun 
pli da detaloj poste. Ĉiu atako estas aŭ fizika aŭ eksterordinara. Fizikaj atakoj 
kutime estas farataj de bataliloj, ungegoj, dentegoj, aŭ aliaj naturaj vundiloj kiuj 
dependas de la Forteco aŭ Lerteco de la atakanto. Eksterordinaraj atakoj estas tiuj
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kiuj uzas la eksterordinarajn atributojn de la atakanto, ekzemple krei fajran sferon
per Energio. Persono nur povas fari eksterordinaran atakon se ŝi aŭ li havas 
almenaŭ unu nivelon je la taŭga atributo.

1. Kalkuli proksimecon

Atakoj per proksimaj bataliloj povas atingi celojn en via atingopovo.

Atakoj per maproksimaj bataliloj povas atingi celojn en sia distanco sen 
malavantaĝo. Atakoj en duoble da la distanco havas malavantaĝon 1, kaj ne pli ol
malavantaĝon 2 en trioble la distanco.

La distanco de eksterordinaraj atakoj varias laŭ la uzata atributo, videble en la 
tabelo de distancoj de eksterordinaraj atakoj. Malsame al ĵetantaj bataliloj, 
eksterordinaraj atakoj ne povas esti etendataj pli ol siaj kutimaj distancoj.

La agĵeto por atakoj

Ĵetu dudekflankan kubeton + atributkubetojn (ĉiuj kubetoj eksplodas) 
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Paŝo 1: Malproksima = en via atingopovo

Kalkuli proksimecon
Ĵetaĵoj = distanco de la batalilo (po malavantaĝo 1 
por ĉiu adicia oblo da distanco)

Eksterordinara

1 - 3 = 10 metroj

4 - 6 = 20 metroj

7 - 9 = 30 metroj

Paŝo 2: Se estas pli ol unu celo...

Determini celojn Proksima = po 1 malavantaĝo por atakata celo

Malproksima = po 1 malavantaĝo por atakata celo 
(ne pli ol 5 en kvadrato de 10 metroj) 

Area = Malavantaĝo varias (jen sekve)

Paŝo 3: Atakoj de bataliloj estas kontraŭ Gardo

Determini la 
atakatan defendon

Eksterordinaraj atakoj estas kontraŭ la plej racia 
defendo

Gardo se la atako povas esti elturnata aŭ deturnata.

Rezisto se la atako estas kontraŭ korpa saneco.

Firmeco se la atako estas kontraŭ la menso aŭ volo.

Paŝo 4: La kaŭzita difekto = la atakĵeto minus la defendo

Ĵeti la atakon kaj 
kalkuli difekton

Se la atako estas almenaŭ 10 pli alta ol la defendo, vi 
povas aktivigi unu malhelpon

Distancoj de atakoj per eksterordinaraj atributoj

Atributnombro 1 - 3 4 - 6 7 - 9

Distanco 10 metroj 20 metroj 30 metroj

Malproksimaj atakoj en proksima batalo

Kiam ajn vi faras malproksiman atakon (per batalilo aŭ eksterordinare) kaj 
malamiko estas proksime al vi, vi havas malavantaĝon 1 je via atakĵeto. Areaj 
atakoj estas malproksimaj atakoj se la atakata areo ne enhavas almenaŭ unu 
spacon proksime al la atakanto.
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2. Determini celo(j)n

Kutime, vi atakas nur unu malamikon. Tamen, vi povas elekti ataki multajn 
malamikon aŭ areon. Ataki pli ol unu celo malavantaĝigas vian atakĵeton, jene 
priskribate.

Proksime ataki multajn celojn

Vi povas ataki tiom multe celojn kiom estas en via atingopovo. Kiam vi atakas 
pli ol unu celon, vi havas malavantaĝon egale al la nombro da celoj, kiujn vi 
atakas (2 celoj = malavantaĝo 2, 3 celoj = malavantaĝo 3, ktp).

Malproksime ataki multajn celojn

Vi povas ataki ne pli ol kvin celojn kiuj estas en kvadrato de 10 metroj. Kiam vi 
atakas pli ol unu malamikon, vi havas po 1 malavantaĝon por atakata celo, same 
al proksimaj atakoj.

Ataki multajn celojn en areo

Vi povas elekti el multaj formoj por atakoj priskribataj sekve. Kaj amikoj kaj 
malamikoj estos atakataj se ili estas en la areo.

Kubo. Vi atakas je kubo kun la sama longeco, larĝeco, kaj alteco decidata de vi. 
La atako havas po 1 malavantaĝon por ĉiu 2 metroj da grandeco. Do kubo de 2 
metroj havus malavantaĝon 1, kubo de 4 metroj havus malavantaĝon 2, ktp.

Linio. Vi atakas je linio kun larĝeco de 2 metroj, longeco de 4 metroj, kaj alteco 
de 4 metroj. Vi povas krei pli multajn liniojn dum la sama atako, sed ĉiuj devas 
konekti al alia. Ĉiu linio adicias po 1 malavantaĝon al la atako.

Konuso. Vi atakas je konuso kiu aperas de via spaco al la distanco kiun vi 
elektas. Je iu punkto en ĝi, la konuso estas tiel larĝa kiel ĝi estas longa. Ĉiu 
adiciaj 2 metroj da distanco adicias po 1 malavantaĝon al la atako.
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Ataki multajn celojn

Proksimaj atakoj Malavantaĝo = nombro da celoj.

Malproksimaj 
atakoj

Malavantaĝo = nombro da celoj.

ne pli ol 5 celojn. Devas esti en kvadrato de 10 metroj.

Kubo Malavantaĝo = po 1 por 2 metroj da grandeco

Linio Malavantaĝo = po 1 por linio de 2 por 4 por 4

Konuso Malavantaĝo = po 1 por 2 metroj da konuso

3. Determini la atakatan defendon

Ĉiu atako estas kontraŭ unu el la tri defendoj de via malamiko: Rezisto, Gardo, 
aŭ Firmeco

Atakoj per bataliloj ĉiam estas kontraŭ Gardo.

Eksterordinaraj atakoj estas pli liberaj kaj ofte la ludestro devas decidi kian 
defendon estas atakata laŭ la jenaj reguloj:

• Rezisto kontraŭas atakojn per korpa daŭropovo, saneco, aŭ korpa 

firmeco, ekzemple venenon kaj mortecan energion. 
• Gardo kontraŭas atakojn kiuj povas esti elturnitaj, deturnitaj, aŭ evitataj 

de kovri sin mem, ekzemple fajra sfero aŭ magia muro de tranĉiloj. 
• Firmeco kontraŭas mensajn atakojn kaj trompojn, ekzemple la atakojn 

de fantoma besto aŭ difekton pro iluzia falo. 

4. Ĵeti la atakon kaj kalkuli difekton

Faru atakĵeton per la taŭga atributo por determini kiel efika estas via atako. 
Potencaj bataliloj uzas Fortecon kaj precizaj bataliloj uzas Lertecon. 
Eksterordinaraj atakoj uzas atributon taŭgan al la rakonto (ekzemple Energion 
por fajra eksplodo aŭ Entropion por disiga radio).

Vi kaŭzas difekton egale al la tuto de via atakĵeto minus la defendo de la celo, 
ignorante negativajn rezultojn. La difekto estas subtrahata de la vivpoentoj de la 
celo. Se la tuto de via atakĵeto estas egala al defendo de la celo, ĝi estas 
neatendia sukceso (iomete malsama al la ĉefa meĥanismo).
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Granda sukceso

Se via difektanta atako estas almenaŭ 10 poentoj pli ol la defendo de via celo, vi 
povas aktivigi malhelpon kies potencnivelo egalas aŭ estas malpli ol la 
atributnombro, kiun vi uzis por ataki. Por aktivigi la malhelpon, via atakĵeto 
devas egali aŭ esti pli ol la taŭga defendo kontraŭ la malhelpo. Se via atako estas 
kontraŭ multaj celoj, vi povas aktivigi la malhelpo kontraŭ ĉiuj la taŭgaj celoj.

Fari malhelpatakon

Anstataŭ peni difekti celon, vi povas elekti aktivigi malhelpon je malamiko. Por 
aktivigi malhelpon, vi devas havi la bezonatan atributon je la potencnivelo de la 
malhelpo, laŭ la priskriboj   de malhelpoj  . Celoj povas esti influataj de multaj 
malhelpoj, sed vi ne povas meti la saman malhelpon je la sama celo samtempe, 
krom se la malhelpo permesas tion (ekzemple Lacigi).

Kalkulu malhelpatakojn jene:

1. Determini la distancon kaj celo(j)n

Malhelpatakoj estas regataj de la samaj reguloj pri distanco kaj nombro da celoj 
kiel difektantaj atakoj.

2. Determini la atakatan defendon

La atakata defendo estas determinata de la malhelpo, kiun vi aktivigas. Legu la 
priskribojn   de malhelpoj   por determini kiun defendon ataki.

3. Ĵeti la atakon

La priskriboj   de malhelpoj   ankaŭ enhavas la atributojn, kiuj povas aktivigi  
malhelpojn. Faru atakĵeton per la taŭga atributo. Se la tuto de la ĵeto egalas aŭ 
estas pli alta ol la defendo de la celo, la celo estas influata de la malhelpo.
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Aktivigi helpon

Vi povas aktivigi helpojn je vi mem kaj je viaj amikoj. Por aktivigi helpon, vi 
devas havi la bezonatan atributon je la potencnivelo de la helpo, laŭ la priskriboj 
de helpoj. Por aktivigi helpon, agu jene:

1. Determini la distancon kaj celo(j)n

Aktivigi helpojn estas regataj de la samaj reguloj pri distanco kaj nombro da 
celoj ke difektantaj atakoj.

2. Ĵetu por aktivigi

Faru agĵeton per la taŭga atributo laŭ la priskriboj   de helpoj  .

3. Determini potencnivelon

Iuj helpoj havas nur unu potencnivelon, kaj aliaj povas esti aktivigataj je multaj 
potencniveloj. Uzu la tabelon de defioj de helpoj por determini la plej altan 
potencnivelon, je kiu vi povas aktivigi helpon per via agĵeto. Malgraŭ via ĵeto, vi 
ne povas aktivigi helpon je potencnivelo pli alta ol la nombro de la atributo, kiun 
vi uzas por aktivigi la helpon. Se via ĵeto ne estas pli alta ol la defio de la plej 
malalta potencnivelo de la helpo, la aktivigo malsukcesas.

Defioj de helpoj

Potencnivelo Defio
0 10
1 12
2 14
3 16
4 18
5 20
6 22
7 24
8 26
9 28
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Helpi amikon

Vi povas uzi ĉefan agon por helpi amikon je agĵeto se li aŭ ŝi uzas atributon je 
kiu vi havas 1 aŭ pli. La amiko tuj havas avantaĝon 1 je sia helpo.

Fari adician movan agon

Je iu ajn vico, anstataŭ fari ĉefan agon, vi povas uzi adician movan agon.

Movaj agoj
Movaj agoj estas kutime kiel vi movas je la batalkampo, sed vi povas uzi ilin 
alicele. Movaj agoj povas fari jene:

• Movi je via rapideco 
• Fari specialan movon 
• Rezisti malhelpojn 

Movi je via rapideco

Vi povas movi ne pli ol je via rapideco. La baza rapideco de personoj estas 12 
metroj. Ĉi tiu movo povas esti partigata de aliaj agoj. Ekzemple, vi povas movi 4 
metrojn, uzi malgrandan agon por malfermi pordon, movi 8 metrojn, kaj uzi vian 
ĉefan agon por ataki malamikon.

Fari specialan movon.

Ekzemploj de speciala movo estas grimpi, salti, naĝi, kaj aliaj movmanieroj, kiuj 
ne estas simple kuri je la batalkampo.

Salti. Faru fortecoĵeton. Vi povas movi ne pli ol 4 metrojn kurante libere antaŭ ol
salti. Se vi faras tiel, vi havas po 1 avantaĝon por ĉiuj 4 metroj pli ol via kutima 
rapideco (plej ofte 12 metroj).

• Longa salto, vi saltas la nombron da metroj egale al la tuto de via ĵeto 

dividata de 2. 
• Alta salto, vi saltas la nombron da metroj egale al la tuto de via ĵeto 

dividata de 4. 
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Grimpi. Vi povas grimpi je unu duono da via kutima rapideco. La ludestro povas
devigi fortecoĵeton aŭ lertecoĵeton se la situacio estas rimarkinde danĝera.

Naĝi. Vi povas naĝi je unu duono da via kutima rapideco. La ludestro povas 
devigi fortecoĵeton aŭ fortikecoĵeton se vi estas naĝanta longan distancon, 
kontraŭ tre forta fluo, aŭ en simile defiaj situacioj.

Rezisti malhelpojn

Anstataŭ uzi vian movan agon por movi, vi povas uzi la energion por rezisti la 
influon de malhelpoj aktivigitaj je vi. Por ĉiu malhelpo kiu influas vin, ĵetu 1k20 
(sen attributkubetoj). Se la ĵeto estas 10 aŭ pli, la malhelpo estas neniigata. Ĉi tiu 
ĵeto ne estas agĵeto, kaj do ne estas influata de avantaĝo aŭ malavantaĝo.

Multaj malhelpoj persistos pli longe post tri malsukcesaj rezistoĵetoj. Do, 
konservu liston de la malhelpoj, kiujn vi ne sukcesis rezisti.

Malgrandaj agoj
Malgrandaj agoj estas taskoj kiuj ne postulas multan tempon aŭ agadon, sed ofte 
pretigas pligrandajn agojn. Vi povas fari iom ajn malgrandajn agojn dum via 
vico, sed vi ne povas fari la saman tipon de malgranda ago pli ol unufoje dum via
vico. Ekzemploj de malgrandaj agoj estas:

• Elpreni aŭ eningigi batalilon 
• Elpreni ion sur vi 
• Daŭrigi helpon 
• Fari perceptoĵeton por rigardi ĉirkaŭ vi 
• Fari lernadoĵeton por memori informon 
• Malfermi pordon, kestegon, tirkeston, ktp. 
• Fari oportunan atakon 
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Oportunaj atakoj

Oportuna atako estas speciala tipo de malgranda ago ĉar ĝi ne okazas dum via 
vico. Se vi tenas proksiman batalilon, kaj malamiko eliras el spaco en via 
atingopovo en spacon ne en via atingopovo, vi povas fari liberan atakon kontraŭ 
tiu malamiko. (Rimarku ke estante malgranda ago, vi nur povas fari unu 
oportunan atakon unufoje dum vico).

Nur volema movo dum la vico de la movanta persono povas ebligi oportunajn 
atakojn. Movo pro la malhelpo movigi aŭ la helpo telemovado de amiko, 
ekzemple, ne ebligas oportunajn atakojn.

Daŭrigi helpojn

Multaj helpoj havas la daŭron daŭrigi persistigas, do kiam persono uzas la agon 
daŭrigi, la helpo daŭras unu vicon pli. Se vi estas daŭriganta helpon kaj ĉesas 
daŭrigi ĝin, la helpo finiĝas je la fino de via vico. Daŭrigi helpon estas malgranda
ago, do vi kutime ne povas daŭrigi pli ol unu helpon samtempe, kaj vi ne povas 
daŭrigi helpon dum vi faras fokusan agon.

Fokusa ago
Uzi fokusan agon signifas uzi tutan vian energion kaj atenton je unu tasko. Se vi 
elektas ne fari ĉefan, movan aŭ malgrandan agon, vi povas anstataŭe fari fokusan
agon. Elektu unu el la sekvaj tipoj de fokusaj agoj:

Dishelpa ago. Faru difektantan atakon laŭ la kutimaj reguloj. Se via ĵeto estas 
almenaŭ 10 pli alte ol la defendo de la celo, ĉiuj la helpoj daŭrigataj de la celo 
estas tuj finigataj.

Supera ago. Vi povan fari unu agon kun avantaĝo 1.

Sturmi. Vi povas movu ne pli ol je duoble via rapideco kaj fari unu proksiman 
atakon je malavantaĝo 1.
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Interrompaj agoj
En iuj situacioj, vi eble volus fari agon responde al la ago de alia. Je tiuj okazoj, 
vi povas uzi interrompan agon. Tamen, kiam ajn vi uzas interrompan agon, vi 
perdas vian ĉefan agon dum la venonta vico laŭ la batalordo. Vi povas uzi vian 
interrompan agon por peni fari jene:

Defendi. Vi povas fari defendan agon post kiam malamiko faras sukcesan 
atakĵeton kontraŭ vi aŭ via amiko por peni deturni la atakon. Diru kiel vi estas 
defendanta kaj faru agĵeton per la taŭga atributo (Protekto, Lerteco, kaj Forteco 
estas kutimaj ekzemploj de atributoj uzataj por defendi). Unu defenda ago nur 
povas defendi unu celon.

Se via atributĵeto estas pli alta ol la defendo de la atakata celo, via ĵeto 
anstataŭigas la defendon de la celo. (Jen: Personoj kiuj tenas batalilon kun la eco
defenda havas avantaĝon egala al la defendeco de la batalilo je defendagoj).

Parte de via defendago, vi povas movi ne pli ol duono da via rapideco iam ajn 
dum via ago. Se vi estas defendanta amikon kaj estas apud ŝi aŭ li dum via 
defendago, ŝi aŭ li povas movi duonon da ŝia aŭ lia rapideco. Nek vi nek via 
amiko ebligas oportunajn atakojn dum ĉi tiu ago. Ĉi tiu movo ne povas neniigi la 
originalan atakon, eĉ se ĝi movas la celon el la atingopovo aŭ areo de la atako.

Improvizi. Vi povas uzi vian interrompan agon por improvizi respondon al 
situacio en batalo. Ekzemple, se amiko falas de krutaĵo, vi povas uzi vian 
interrompan agon por aktivigi la helpon flugi kaj savi vian amikon. Improvizataj 
interrompaj agoj ĝenerale devas esti nur eksterbatalaj reagoj kiuj helpas amikojn.

Liberaj agoj
Se talento, fortaĵo, helpo, aŭ alia kialo ebligas liberan agon, tia ago povas esti 
farataj ne limate de la kutima nombro da agoj dum vico.
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Difekto kaj sanigo
Vivpoentoj (aŭ VP) estas abstrakta mezuro de kiom vi povas ignori doloron, eviti
mortigajn batojn, kaj resti je la batalkampo malgraŭ vundoj aŭ laceco. Kiam ajn 
vi estas difektata, viaj vivpoentoj estas malpliigataj, kaj kiam ajn vi estas sanigata
ili estas pliigataj.

Finaj Mortigaj atakoj
Kiam vi estas difektante atakata dum vi estas malvigla, malkapabla, aŭ 
alimaniere ne povante vin mem defendi, la atako estas mortiga atako kaj povas 
tuj kaŭzi morton. Via defendo kontraŭ mortigaj atakoj ne estas pliigata de viaj 
atributoj. Ankaŭ, se mortiga atako kaŭzas iom ajn difekton, vi devas fari 
fortikecoĵeton kies defio estas 10 plus duone da la difekto. Se vi ne sukcesas, vi 
mortas.

Esti je nul vivpoentoj
Kiam vi estas je nul vivpoentoj, vi malvekiĝas. Viaj vivpoentoj ne povas esti 
malpliigataj al malpli ol nul. Se vi estas malveka, vi estas senhelpa kaj iu ajn 
atako kontraŭ vi estas mortiga atako. Iu ajn sanigo, kiun vi ricevas kiu pliigas 
viajn vivpoentojn al pli ol nul vekigas vin.

Sanigi post batalo
Post batalo, se vi havas almenaŭ dek minutojn por ripozi kaj restariĝi, viaj 
vivpoentoj repleniĝas se vi estas veka. Se vi estas malveka, vi revekiĝas kaj viaj 
vivpoentoj repleniĝas post 2k4 horoj.

Mortiga difekto
Mortiga difekto estas uzata malofte en Malferma Legendo por ke la ludestro 
povu montri la konsekvencojn de vundoj. Ĉi tio estas utila en seriozaj rakontoj 
kie la efikoj de vundoj devas resti post batalo. Ludestro povas enmeti insidaĵon 
aŭ danĝeron en la medio kiu kaŭzas mortigan difekton. Ĉar ĉi tiuj situacioj 
okazas ekster batalo, kutima difekto ne havus influon je la rakonto.
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La maksimuma vivpoentaro de kreaĵo estas malpliigata de la kvanto da mortiga 
difekto, kiun ĝi ricevis. La maksimuma mortiga difekto ricevebla de kreaĵo estas 
egala al sia maksimuma vivpoentaro. Se kreaĵo ricevas kvanton da mortiga 
difekto kiu egalas aŭ estas pli alta ol sia maksimuma vivpoentaro, la kreaĵo estas 
malveka ĝis ĝi estas sanigata de 1 poento da mortiga difekto.

Mortiga difekto estas pli malfacile sanigata ol kutima difekto, sanigata po 1 
vivpoento ĉiutage por poento da Fortikeco (almenaŭ 1 vivpoento).  Per la zorgo 
de klera flegisto aŭ doktoro, povas saniĝi iom ajn personojn en la sama loko kiuj 
evitas laboron po egale al la Kreado, Ĉeeco, aŭ Lernado de la la sanigisto por ĉiu 
tago. Multaj flegistoj ne plirapidigas la sanigon (la pliigo estas egala al la plej 
alta atributo inter la flegistoj).

Ekzemple, batalisto kun Fortikeco 4 saniĝas po 4 mortiga difekto por ĉiu tago 
sole. Per la helpo de kuracisto kun Lernado de 8, la sama batalisto saniĝus po 12 
mortiga difekto por ĉiu tago.

Gravaj atakoj (alternativa regulo)
Ludestroj kiuj volas havi pli seriozan kaj realisman ludon povas uzi la regulojn 
de gravaj atakoj.

Laŭ ĉi tiu regulo, kiam ajn la k20 haltiĝas je 20 je difektanta atako, la atako 
kaŭzas iom mortigan difekton. La kvanto da mortiga difekto estas egala al la tuto 
de la sekvaj ĵetoj de la k20 (tio estas, la tuto de la eksplodado de la k20), ne pli ol
egale al la difekto pro la atako.
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Ludestri
Rekompenci la ludantojn
La fervoro de aventuro, la plenumiĝo de personoj, kaj la ĝojo de vidi la avancon 
de la intrigo ĉiuj estas apriore rekompencantaj eventoj kiuj revenigos la ludantojn
ofte. Sed la ludantoj ankaŭ ŝatos eksterajn rekompencojn. En Malferma Legendo,
ĉi tiaj rekompencoj aperas kutime duforme: riĉeco kaj potenco.

Kiel kaj kiam doni spertpoentojn

En Malferma Legendo, la ĉefa maniero per kiu ludantoj gajnas pli da potenco 
estas spertpoentoj (SP-oj) kaj atingi pli altajn personnivelojn, tiel pliigante siajn 
atributnombrojn kaj ekpovante uzi pli da talentoj, malhelpoj kaj helpoj. Ĉiu SP-o 
kiun la ludantoj ricevas egalas 1 talentpoento kaj 3 atributpoentoj, kaj ĉiuj 3 SP-
oj egalas unu nova personnivelo.

Anstataŭ doni iom da spertpoentojn pro venki monstrojn aŭ defiojn, Malferma 
Legendo uzas tre simplan metodon por determini kiam la ludantoj pliniveliĝas: la
ludestro. Jes ja. Vi decidas kiam la ludantoj plipotenciĝas. Jen du manieroj kiujn 
vi povas uzi por decidi kiam doni SP-ojn:

Gravaj atingoj. Vi povas doni novan nivelon kiam la ludantoj finigas ĉefan 
mision, venkas potencan malamikon, aŭ maldanĝerigas minacaĵon. Per ĉi tiu 
metodo, vi eble volos plani la gravajn atingojn, kiujn vi kredas ke okazos dum 
via kampanjo. Kiam ajn viaj ludantoj atingas unu de tiuj gravaĵoj, vi donos al ili 
3 SP-ojn kaj do novan nivelon. Mapo de gravaj atingoj povas aspekti simile al ĉi 
tio:

• Nivelo 2: La herooj haltas unu el la tri malamikoj kiuj minacas 

Arbarkastelon. 
• Nivelo 3: La herooj trovas la kulton de la Drako. 

• Nivelo 4: La herooj malebligas la riton de la Tri. 

• Nivelo 5: La herooj prenas la trezoron je la fundo de la Sinkita Stelo. 

• Nivelo 6: La herooj finigas la konflikton inter la Barbaruloj kaj la 

Kolektistoj. 
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• Nivelo 7: La herooj liberigas la vilaĝon de Montsupro de la vampirino 

Tesa. 
• Nivelo 8: La herooj malkovras la sekreton de la la ruinoj de Mastika. 

• Nivelo 9: La herooj trovas kiel malfortigi la potencon de Dezer-Kaj je la 

lando.
• Nivelo 10: La herooj venkas al Dezer-Kaj. 

Pro ludita tempo. Facila maniero de decidi kiam doni rekompencojn estas doni 
1 SP-on je la fino de ĉiu seanco. Do la ludantoj ĉiam esperos gajni iomete da 
potenco pro atributoj kaj talentoj. Malofte vi povas decidi ŝanĝi la ŝablonon kaj 
doni 2 aŭ 3 SP-ojn al la ludantoj se ili faris ion tre gravan. Per ĉi tiu metodo, vi 
ne devas plani la gravajn atingojn de la kampanjo, sed povas ŝanĝi ĝin laŭ la 
potenco de viaj ludantoj.

Post la 10a nivelo
Oficiale, Malferma Legendo estas dizajnita kun maksimuma personnivelo de 10, 
sed vi povas etendi vian kampanjon trans ĉi tiu limo se vi volas la defion 
(personoj je pli altaj niveloj estas malfacile regataj kaj defiataj). Vi povas libere 
daŭrigi la kampanjon se ĝi restas amuza por kaj vi kaj viaj ludantoj. Por fari tiel, 
vi nur devas daŭrigi la ŝablonon de avanco de 3 SP-oj por ĉiu nova nivelo, kun 
po 1 talentpoento kaj po 3 atributpoentoj por SP-o.

Ĉio kio brilas: Pliriĉigi viajn ludantojn

Kune kun potenco, la plejmulto da ludantoj ŝatas havi pli da influo je la 
ludmondo per amasigi trezorojn. Pli da mono ebligas aĉeti pli bonan ekipaĵon, 
dungi helpantojn, konstrui fortikaĵojn, kaj eĉ krei armeojn.

Ĉapitro 4 temas pri la simpligata sistemo de riĉeco de Malferma Legendo, kaj la 
tabelo de riĉeco montras la kutiman riĉecon de ludantoj je multaj personniveloj. 
Ludantoj komencas je riĉecnivelo 2 kaj tio pliiĝas kiam ajn la ludestro decidas. 
Same al kiel pliiĝi spertoniveloj estas granda pliiĝo de potenco, novaj 
riĉecniveloj ebligas ke la personoj aĉetu pli valorajn utilaĵojn. Persono kiu 
avancas de riĉecnivelo 3 al 4, ekzemple, iras de povi aĉeti bonan ĉevalon al povi 
aĉeti sieĝilon.

Vi povas uzi ĉi tiun tabelon kiel ĝeneralan gvidilon pri kiam doni pli da riĉeco al 
viaj ludantoj, speciale se vi jam kreis liston de gravaj atingoj por doni 
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spertonivelojn. Ekzemple, la tabelo montras ke je la 4a nivelo, persono devus 
havi riĉecnivelon 4. Uzante la planon de spertoniveloj priskribita antaŭe, ni 
povus decidi ke post halti la unuan minacon al Arbarkastelo, la vilaĝanoj 
amasigas rekompencon por la herooj. Ni ankaŭ povas plani ke la Kulto de la 
Drako havas trezoron kiu pliigos la riĉecnivelon de la aventuristoj.

Malgraŭ kiel vi planas doni riĉecon, vi povas vidi ke la ĝenerala konsilo estas ke 
la riĉeco de la personoj duobliĝi je ĉiuj tri niveloj.

Tabelo de riĉecniveloj

RN Ekzemplaj vivmanieroj Ekzemplaj varoj

0 almozpetanto, stratbubo 3 bonaj manĝaĵoj kaj varma lito

1 malklera metiisto
Festi dum unu nokto, leda kirasaĵo, simplaj 
bataliloj

2
klera metiisto, gardisto de la 
urbo, heroo je la 1a nivelo

militaj bataliloj, kvado, maŝkirasaĵo, bona 
ĉevalo

3 majstra metiisto, vilaĝestro
kuglorezista surtuto, arĝentaj kugloj, 
malgranda boato, tre bona ĉevalo, bona 
aŭtomovilo

4
heroo je la 4a nivelo, nobelulo, 
urbestro

elfa platkirasaĵo, malgranda tanko, 
malgranda ŝipo, sieĝilo 

5
sinjoro de la regno, mafiestro 
de granda urbo

granda kargoŝipo, muro de urbo, peze 
kirasaĵata tanko, bataliloj por malgranda 
milico

6
heroo je la 7a nivelo, kanceliero
de federacio

granda militoŝipo, avancata prototipo, dungi
ĉiujn en mezgranda negoco

7 reĝo, prezidento
fortikaĵo, milita repuŝaviadilo, dungi elitajn 
infiltristojn

8
reganto de galaksio, heroo je la 
10a nivelo

Grandega bieno, aĉeti tutan grandan 
korporacion, armeo de 10000 

9 supera imperiestro
kastelo, kosmostacio, armeo de 50000, 
militoŝiparo

Se viaj ludantoj jam ludis aliajn sistemojn, kie ili kutime prenis la havaĵojn de ĉiu
malamiko, vendis ĉiun la trovitan ekipaĵon, kaj fervore memoris ĉiun moneron, la
sistemo de riĉeco de Malferma Legendo povas senti stranga. Se tiel estas, 
pripensu la sekvaĵojn:
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Nelundantoj ja portas aĵon. Oni ne devas pasi horojn skribante ĉion havitan de 
malamikoj, sed malamikoj ne iras senhavaĵe. Tiu detalo estas malgrava por ke vi 
povu fokusi je la rakonto.

Pensu pri kinoj kaj romanoj. Kiom ofte la fokuso de la rakonto estas serĉi je la 
korpoj de venkitaj kontraŭuloj? Malofte. Kaj, se la herooj prenas ion de 
malamiko, ĝi kutime estas grava al la intrigo.

Do, kiam finiĝas batalo, anstataŭ diri al la ludantoj kiom sagojn havis ĉiuj la 
ŝtelistoj, diru ke la aventuristoj trovas kelkajn valoraĵojn sed ne sufiĉe por pliigi 
sian riĉecnivelon. Se ludanto ja bezonas alian kuglingon aŭ dagon aŭ mantelon, 
vi povas decidi ĉu estus racia ke la neludantoj havus ĝin.

Riĉeco reprezentas influon. Ĉar la ludantoj ne listas ĉiujn siajn monerojn, 
dolarojn, aŭ juvelojn, situacioj kiel subaĉeti povas komence esti malfacile. Sed 
bona gvidilo estas ke persono povas facile uzi monon por influi aliulon kun pli 
malalta riĉecnivelo.

Se ricevanto de subaĉeto havas la saman riĉecnivelon kiel la persono, subaĉeti 
estus "granda elspezo", do estas farebla, sed tiel kosta ke la persono ne povos 
aĉeti aĵojn de tiu nivelo dum du semajnoj. Se la ricevanto de la subaĉeto estas 
unu riĉecnivelo pli alta ol la persono, la kosto estas tiel granda ke la riĉecnivelo 
de la persono estas daŭre malpliigata de 1. Subaĉeti aliulon kies riĉecnivelo estas 
pli ol du niveloj pli alte ol la persono ne estas farebla kutime.

Do, persono kun riĉecnivelo 2 estus ĉagrenata de subaĉeti gardiston de urbeto, 
kaj persono eble bezonus almenaŭ riĉecnivelon de 5 por facile subaĉeti potencan 
politikiston kiel urbetestron.

Ĉi tiuj gvidiloj taŭgas je similaj situacioj, ekzemple dungi laborantojn, festeni 
kun potenculoj, aŭ imponi homamasojn per riĉeco.

Statistikoj de monstroj kaj neludantoj
Multaj monstroj kaj neludantoj, kiujn la ludantoj renkontos dum sia aventuro nur 
estos uzataj por rolludi kaj montri la sintenon. Ĉi tiaj fonaj personoj kutime ne 
bezonos plenan liston de atributoj, talentoj, kaj plej oftaj malhelpoj ĉar, tre eble, 
vi neniam faros agĵeton por ili. Anguso la Forĝisto, ekzemple, povas interesigi la 
bazaron per sia skota parolmaniero kaj rakontoj de falsaj atingoj - sed la grupo 
neniam devos batali lin.
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Tamen, multaj de viaj monstroj kaj neludantoj bezonos priskribojn por bataloj kaj
sociaj renkontiĝoj. Ĉi tiu sekcio enhavas du manierojn, kiujn vi povas uzi por 
krei la priskribojn: la malsimpla konstruado kaj la simpla konstruado.

Malsimpla konstruo

Kiam vi dizajnas neludanton per la malsimpla konstruo, simple kreu ĝin same al 
persono de ludanto. Elektu la taŭgan nivelon kaj uzu la procezon en ĉapitro 1 por 
kalkuli atributojn, talentojn, kaj aliajn apartaĵojn.

La malsimpla konstruo estas bona opcio kiam vi kreas tre gravan kanajlon aŭ 
amikon kiu aperos grave en la rakonto. Ĉi tiu procezo povas postuli multan 
tempon, do ne estas taŭga por krei subulojn, dungulojn, aŭ bestojn, kiuj nur 
aperos unufoje.
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Simpla konstruo

La opcio de simpla konstruado estas utila kiam vi devas krei ion subite. 
Ekzemple, imagu ke la grupo malsukcesas je ĵeto por movi neaŭdate tra marĉo 
por eviti tion, kio vivas en ĝi. Vi decidas ke ili atentigis kelkajn serpentojn 
venenajn, kiuj vivas en la marĉo, sed vi ne havas priskribojn jam faritajn. Je ĉi tiu
situacio, vi povas uzi la simplan konstruon por ebligi batalon rapide.

Uzu la tabelon de simpla konstruo de neludantoj por determini la plej elstarajn 
apartaĵojn de la monstro. El la kolumnoj de vivpoentoj kaj defendoj, elektu 
nombrojn laŭ la fortoj kaj malfortoj de la monstroj, kiujn vi estas kreanta. Elektu 
aŭ 1, 2, aŭ 3 atributojn, kiuj estos la bazo de la atakoj kaj agoj de la monstro, kaj 
elektu aliajn atributojn por montri ĝiajn aliajn kapablojn.

Simpla konstruado de neludantoj

Nivelo Vivpoentoj Defendoj Ĉefaj atributoj Malĉefaj atributoj
1 10 - 22 10 - 18 4 3
2 12 - 24 11 - 18 5 3
3 14 - 26 12 - 19 5 4
4 16 - 28 13 - 19 6 4
5 18 - 30 14 - 20 6 5
6 20 - 32 15 - 21 7 5
7 22 - 34 16 - 22 7 6
8 24 - 36 17 - 23 8 6
9 26 - 38 18 - 24 8 7
10 28 - 40 19 - 25 9 7

Post vi skribis la bazajn nombrojn, elektu kelkajn talentojn el la sekva listo por 
ke via monstro havu specialajn atakojn kaj kapablojn.

• Atakspecialisto (nivelo egale al la neludanto, ne pli ol 9): Je unu 

ataktipo, havu po 1 avantaĝon por nivelo de la talento. Ĉi tiu benefico 
ŝanĝas la efikon de nek malhelpoj nek helpoj. 
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• Malhelpfokuso: Elektu unu malhelpon, kiun vi povas aktivigi. Kiam la 

tuto de atakĵeto estas almenaŭ 5 pli alte ol la defendnombro de la celo, vi 
povas aktivigi tiun malhelpon libere. 

• Malhelprezisto (nivelo 1 - 2, vi elektas, nur uzebla de la ludestro): 

Elektu unu malhelpon kaj vi gajnas la jenajn helpaĵojn: 
• Nivelo 1: Gajnu +5 al via defendo kontraŭ la elektita malhelpo. 

• Nivelo 2: Vi estas imuna kontraŭ la elektita malhelpo. 

• Supera malhelpfokuso (nur uzebla de la ludestro): Elektu unu 

malhelpon, kiun vi povas aktivigi. Kiam ajn vi kaŭzas almenaŭ unu 
poenton da difekto per atako, vi povas tuj aktivigi tiun malhelpon. 

• Helpfokuso (nivelo 1 - 3, vi elektas): Elektu unu helpon, kiun vi povas 

aktivigi. Vi gajnas la jenajn helpaĵojn:

• Nivelo 1: Kiam vi aktivigas la elektitan helpon je unu celo, vi tuj 

sukcesas kaj ne devas fari agĵeton. Vi povas aktivigi la helpon je 
iu ajn alia potencnivelo atingebla alimaniere. Se vi aktivigas je 
pli ol unu celo, vi ne tuj sukcesas, sed vi havas avantaĝon 2 je la 
agĵeto por aktivigi la helpon. 

• Nivelo 2: Vi gajnas avantaĝon 3 je via agĵeto se vi aktivigas la 

elektitan helpon je pli ol unu celo. Ankaŭ, vi povas aktivigi la 
helpon pli rapide, do: Se la bezonata tempo estas ĉefa ago aŭ 
mova ago, ĝi fariĝas malgranda ago. Se la bezonata tempo estas 
1 fokusa ago, ĝi fariĝas 1 ĉefa ago. Se la bezonata tempo estas 1 
minuto, ĝi fariĝas 1 fokusa ago. Se la bezonata tempo estas 10 
minutoj, ĝi fariĝas 1 minuto. Se la bezonata tempo estas 1 horo, 
ĝi fariĝas 10 minutoj. Se la bezonata tempo estas 8 horoj, ĝi 
fariĝas 1 horo. Se la bezonata tempo estas 1 malgranda ago, ĝi 
povas esti uzata unufoje per malgranda ago, kaj plu uzata per 
mova aŭ ĉefa ago. 

• Nivelo 3: La efiko je nivelo 3 varias laŭ la daŭro de la helpo: se 

la daŭro de la elektita helpo estas "daŭrigi persistigas", vi gajnas 
avantaĝon 4 je la agĵeto se vi aktivigas la helpon je pli ol unu 
celo. Ankaŭ, la helpo ĉiam estas aktiva je via persono kaj estas 
persistigata de libera ago, anstataŭ per malgranda ago. Se la 
helpo estas iel iamete neniigata, se ne regas alia regulo, vi povas 
reaktivigi ĝin per libera ago. Se la helpo havas alian daŭron, vi 
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gajnas avantaĝon 5 je via agĵeto se vi aktivigas la helpon je pli ol 
unu celo. 

• Difektrezisto (nivelo 1 - 3, vi elektas, nur uzebla de la ludestro): 

Elektu aŭ precizon aŭ potencon kaj gajnu la jenajn helpaĵojn:

• Nivelo 1: Viaj defendnombroj kontraŭ la elektita difekttipo estas 

pliigataj de 3. 
• Nivelo 2: Viaj defendnombroj kontraŭ la elektita difekttipo estas 

pliigataj de 6. 
• Nivelo 3: Viaj defendnombroj kontraŭ la elektita difekttipo estas 

pliigataj de 9. 
• Nivelo 4 - Vi estas imuna kontraŭ la difekto kaj malhelpaj efikoj 

de la elektita difekttipo. 
• Energirezisto (nivelo 1 - 4, vi elektas): Elektu unu energitipon kaj vi 

gajnas la jenajn helpaĵojn:

• Nivelo 1 - Viaj defendnombroj estas pliigata de 3 kontraŭ la 

elektita energitipo. 
• Nivelo 2 - Viaj defendnombroj estas pliigata de 6 kontraŭ la 

elektita energitipo. 
• Nivelo 3 - Viaj defendnombroj estas pliigata de 9 kontraŭ la 

elektita energitipo. 
• Nivelo 4 - Vi estas imuna kontraŭ la difekto kaj malhelpaj efikoj 

de la elektita energitipo. 
• Elturniĝa movado: Kiam vi elmovas el spaco apud malamiko al spaco 

ne apud malamiko, la malamiko ne havas la kutiman oportunan atakon. 
• Mortiga bato (nivelo egala al la neludanto, ne pli ol 9): Mortigaj batoj 

kaŭzas mortigan difekton (kiu ne saniĝas kutime) je specifaj situacioj. 
Mortiga difekto povas esti farata per du manieroj:

• Ataki malviglan malamikon, aŭ pro via Lerteco aŭ per Trompo 
per vestoj aŭ ruzo. 

• Se malamiko estas proksime al amiko kiu tenas proksiman 
batalilon, vi povas fari mortigan baton kontraŭ ĝi. 

Se estas okazanta unu el la du situacioj, vi povas fari mortigan baton, kiu 
donas al vi avantaĝon kaj kaŭzas mortigan difekton laŭ la nivelo kiu ne 
estas facile kuracata. Sekve estas montrata la avantaĝon kaj maksimuman
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mortigan difekton pro ĉiu nivelo. Se vi kaŭzas difekton kiu egalas aŭ 
estas pli malalta ol la maksimumo, la mortiga difekto estas egala al la 
difekto kiun vi faris. Se vi kaŭzas pli ol la maksimumo, vi kaŭzas 
difekton egale al la maksimumo.

• Nivelo 1 - Avantaĝo 1, maksimuma mortiga difekto: 5 

• Nivelo 2 - Avantaĝo 2, maksimuma mortiga difekto: 5 

• Nivelo 3 - Avantaĝo 3, maksimuma mortiga difekto: 10 

• Nivelo 4 - Avantaĝo 4, maksimuma mortiga difekto: 10 

• Nivelo 5 - Avantaĝo 5, maksimuma mortiga difekto: 15 

• Nivelo 6 - Avantaĝo 6, maksimuma mortiga difekto: 20 

• Nivelo 7 - Avantaĝo 7, maksimuma mortiga difekto: 20 

• Nivelo 8 - Avantaĝo 8, maksimuma mortiga difekto: 25 

• Nivelo 9 - Avantaĝo 9, maksimuma mortiga difekto: 25 

• Specialisto pri multecela atakoj: Antaŭ ol ataki, vi povas diri ke vi 

atakas multajn celojn, kaj devas diri kiom adiciajn atakojn vi volas fari. 
Ĉiuj viaj atakoj dum la vico havos malavantaĝon egala al trioble la 
nombro da adiciaj atakoj, kiujn vi diras (ekzemple, se vi faras 2 atakojn, 
vi havos malavantaĝon 3; 3 atakoj havos malavantaĝon 6). Por ĉiu nivelo
de ĉi tiu talento, kiun vi havas, malpliigu la malavantaĝo po 1. 

Vi povas uzi viajn atakojn por fari ia ajn grupon de atakoj malhelpaj kaj 
difektantaj, sed vi ne povas aktivigi helpojn. Kalkulu ĉiun atakon, 
konsiderante aliajn opciojn pri atakoj multcelaj laŭvole. Vi povas movi 
inter la atakoj kaj povas uzi ilin por ataki la saman kreaĵon pli ol unufoje.
La nombro da adiciaj atakoj kiujn vi povas fari per ĉi tiu talento estas 
senlima.

• Specialisto pri multecelaj atakoj (nivelo egala al la neludanto, ne pli 

ol 5): Elektu areecon, malproksimecon, aŭ proksimecon kiam vi elektas 
ĉi tiun talenton. Pro ĉiu nivelo, vi neniigas po 1 malavantaĝon pro ataki 
multecele. Do, se vi kutime havus malavantaĝon 2, vi anstataŭ havus 
malavantaĝon 1, ktp. 

• Specialisto pri samtempaj malhelpoj: Elektu du malhelpojn, kiujn vi 

povas aktivigi kaj kiuj havas la saman bezonatan atributon. Vi povas 
aktivigi ambaŭ malhelpojn per unu atako. La bezonata atributnombro por
uzi la du malhelpojn estas egala al la sumo de iliaj potencniveloj 
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(ekzemple, kunigi faligi kaj malrapidigi, ambaŭ je nivelo 2, necesigus 
atributnombron de 4). Se la malhelpoj estas kontraŭ malsamaj defendoj, 
vi elektas kiun defendon celi. Je sukcesa atakĵeto, la celo estas influata de
ambaŭ malhelpoj. Ili persistas sendepende kaj estas rezistataj malkune. 

• Potenca malhelpo: Elektu malhelpon. Kiam vi aktivigas la elektitan 

malhelpon je celo, rezistoĵetoj de la celo havos malavantaĝon 1. 
• Rezistema: Kiam ajn vi faras rezistoĵeton, vi havas avantaĝon 1. 

• Supera koncentropovo (nivelo 1 - 3, vi elektas): Kiam vi faras la agon 

daŭrigi helpon per malgranda ago, vi povas daŭrigi po 1 adician helpon 
por ĉiu nivelo de ĉi tiu helpo, kiun vi havas. 

Speciala: Ĉi tiu talento povas esti aĉetata multfoje (ne pli ol 3), kaj ĉiu 
aĉetita nivelo ebligas al vi daŭrigi po unu malhelpon pli per la sama 
malgranda ago.

Ĉefaj neludantoj

Ĉefulo estas sola monstro aŭ nelundanto kiu estas kapabla batali grupon de 
personoj pro sia eksterordinara potenco en batalo. Ĉefuloj povas esti epopeindaj 
kanajloj, kiujn la grupo estis ĉasanta dum la tuta kampanjo, ekzemple la reĝliĉo 
Akrako, aŭ ili povas esti monstraj bestoj kun malprofunda historio kiuj simple 
ekzistas por dramatike avanci la rakonton, ekzemple trolo je ponto kiu devas esti 
venkata antaŭ ol la aventuristoj povas avanci. Aliaj ekzemploj de ĉefuloj estas la 
Krakeno, legendinda pistolisto, drako, aŭ la militestro de eksterterana armeo.

Kiam vi decidas ke unu el viaj monstroj aŭ neludantoj meritas esti ĉefulo, uzu la 
tabelo por konstrui ĉefulojn por krei ĝiajn nombrojn same al kiel vi uzus la 
simplan konstruadon antaŭe. Vi rimarkos ke ĉefuloj havas pli da vivpoentoj, pli 
altajn defendnombrojn, kaj pli bonajn atributojn por povi kontraŭi plenajn 
grupojn sole. Kiam vi uzas la malsimplan konstruadon, vi povas ŝanĝi iliajn 
vivpoentojn kaj defendnombrojn laŭ ĉi tiu tabelo por pli taŭge montri la potencon
de la ĉefulo.

170



Nivelo Vivpoentoj Defendoj
Ĉefaj 
atributoj

Malĉefaj 
atributoj

Plifortigo

1 40 13 - 16 6 4 1

2 50 14 - 17 6 4 1

3 60 15 - 18 7 5 2

4 70 16 - 19 7 5 2

5 70 17 - 20 8 6 2

6 80 18 - 21 8 6 3

7 80 19 - 22 9 7 3

8 90 20 - 23 9 7 3

9 90 21 - 24 10 8 4

10 100 22 - 25 10 8 4

Plifortigo

Ĉefulo estas rimarkinda, kaj do estas pli potenca multmaniere. Ĉefulo ne povas 
ricevi mortigajn batojn kondiĉe ke sia tuto da vivpoentoj estas pli ol nul. Ĉefa 
neludanto havas avantaĝon je ĉiuj atakĵetoj egale al sia plifortigo.

Kune kun siaj kutimaj agoj, ĉefulo ankaŭ ricevas nombron da ĉefulaj agoj egale 
al siaj plifortigo. Ĉiu ĉefula ago estas unu ĉefa ago kiu ne estas limigata de la 
kutima nombro. Ĉiu ĉefula ago estas farata je malsama tempo en la batalordo. 
Komencu per la kutima agaro je ĝia vico en la batalordo. La unua ĉefula ago 
okazas tuj post la vico de la sekva ludanto. La aliaj ĉefulaj agoj okazos inter la 
vicoj de la ludantoj ĝis ne restas agoj aŭ la batalordo rekomencis. Restantaj 
ĉefulaj agoj okazos je la fino de la batalordo.

Plani batalajn renkontojn
Vi ĵus lernis kiel krei solajn monstrojn aŭ neludantojn por kontraŭi la heroojn, kaj
ĉi tiu sekcio helpos al vi konstrui interesajn batalojn.

Malfacileco de la renkontoj
Kiam vi dizajnas batalan renkonton, elektu se vi volas ke ĝi estu facila, modera, 
aŭ malfacila. Facila renkonto ne estos tre minaca al la ludantoj kondiĉe ke ili ne 
estu tre bonŝancaj aŭ ili decidu malsaĝe. Modera renkonto estos defia al la 
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ludantoj, sed ili eble venkos. Malfacila renkonto estos tre defia al la personoj, 
kaj povos ilin venki aŭ eĉ mortigi. 

Uzu la tabelon de defioj de renkontoj por decidi kiom monstrojn meti en la 
batalon.

Facila Tutaj niveloj de la personoj x .5

Modera Tutaj niveloj de la personoj x 1

Malfacila Tutaj niveloj de la personoj x 2

Ekzemple, modera renkonto por grupo de 4 ludantoj kiuj ĉiuj estas je la 5a nivelo
havus tutan monstronivelaron de 20. Facila renkonto por la sama grupo havus 
tutan monstronivelaron de 10, kaj malfacila renkonto estus 40.

Uzante aŭ la simplan aŭ malsimplan metodon por krei neludantojn, vi povas uzi 
la buĝeton por krei renkontojn proksimume al la malfacileco, kiun vi volas.

Ĉefuloj

Se la renkonto enhavas ĉefulojn, kvarobligu iliajn nivelojn en la buĝeto (do, 
ĉefulo je la 5a nivelo estus 20 en la buĝeto).

Malamiketoj

Kiam vi estas dizajnanta renkonton, vi iam volos ke iuj monstroj estu 
malamiketoj, aŭ facile forigeblaj kontraŭuloj kiuj ankoraŭ estas danĝera al la 
grupo. Tri malamiketoj egalas unu kutima malamiko. Malamiketoj havas la 
nombrojn laŭ siaj niveloj, sed siaj vivpoentoj estas dividataj de kvar. Fakte, 
malamiketoj.

Ekzemple, imagu ke vi planas facilan renkonton kun aregon da goblenoj kontraŭ 
grupo da ses herooj je nivelo unu. La buĝeto nur permesus havi ses malamikojn 
je nivelo 1, sed vi decidas anstataŭigi ilin per malamiketoj, permesante havi 18 
goblenojn.
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Difekto pro la medio
Iam dum viaj renkontoj kaj aventuroj, vi povas kaŭzi difekton al la grupo ne pro 
atakoj de malamikoj. Ekzemple, la grupo ne viglas en malnova batalkampo kaj 
eksplodigas terajn minojn. Aŭ iu estas faligata en lafon dum invado de la loĝejo 
de ruĝa drako. Aliaj komunaj kaŭzoj de difekto pro la medio estas fali, acido, kaj 
malvarmego.

En tiaj situacioj, kiam difekto ne estas pro atakĵeto kontraŭ defendnombro, vi 
povas ĵeti simplan difekton kontraŭ la difektataj personoj. Simple elektu la 
taŭgan nivelon de difekto el la tabelo de difekto pro la medio kaj ĵetu la 
montratan kubetaron, kiu eksplodas kutime. Vi povas uzi la priskribojn je la 
tabelo por elekti la nivelon de minaco, aŭ vi povas uzi ĉi tiujn gvidilojn:

Malgranda difekto (niveloj 1 - 4): La difekto verŝajne estas nur malgranda 
ĉagreno, sed ne tre minacaj al la personoj.

Modera difekto (niveloj 5 - 7): La difekto estas rimarkinda, sed verŝajne ne tute 
haltos la personojn.

Granda difekto (niveloj 8 - 9): La difekto estas minaca al vivo, kaj povas facile 
malvekigi personon en malhelpa situacio.

Nivelo Difekto Ekzemploj

1 1k4 Fali 4 metrojn, fali en malgrandan fajron

2 1k6 Fali 8 metrojn, resti 24 horojn en ekstrema vetero

3 1k8 Fali 12 metrojn, pintplena truo

4 1k10 Fali 16 metrojn, ekbruligi

5 2k6 Fali 20 metrojn, malgranda ŝtonfalo

6 2k8 Fali 24 metrojn, aŭtomobila akcidento

7 2k10 Fali 26 metrojn, fali en acidon

8 3k8 Fali 28 metrojn, aviadila akcidento

9 3k10 Fali 30 metrojn aŭ pli, fali en lafon

La ludestro povas decidi ke difekto pro la medio estas mortiga difekto. Kutime, ĉi
tio okazas ekster batalo, ekzemple per insidaĵo aŭ natura danĝero.
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