
zbraně na dálku
zbraň malý velký efektivní rychlost/nabíjení zranění

 hvězdice 5 10 15 0 0p
 nůž 5 10 15 0 1p
 sekera 6 12 20 -2 3s
 oštěp 7 20 40 -3 3p
 prak 20 50 180 1 tah nabíjení sil p
 krátký luk 30 60 170 -2 sil b
 reflexní luk 40 70 250 -2 2+sil b
 dlouhý luk 40 70 250 -3 2+sil b
 luk ramawi 45 100 300 -2 3+sil b
 lov. Kuše ruční 30 60 120 1 tah nabíjení 2+sil b
 voj. Kuše páková 40 80 160 2 tahy nabíjení 3+sil b
 voj. Kuše naviják 45 90 200 9-Zr. tahů nabíjení 6+sil b

cílení na dálku jiné okolnosti
část těla obtížnost zranění okolnost obtížnost zranění

 tělo běžná běžné  míření* -1
 nohy +1 -1  větší cíl -1
 ruce +2 -1  menší cíl +1
 hlava +2 +2  vrh nad malý/velký +1/+2 běžné/-1
 obličej +3 +2  střelba nad malý/velký +1/+2 běžné/-2
 krk/srdce +3 +3  malý/velký/pavéza +1/+2/+3
 loket/koleno/podpaždí +3 ?  viditelnost/počasí/další otoč list

*míření je akce trvající jeden tah při níž útočník nemůže bojovat

talent obtížnost
 střelba v sedle 0 (+2)
 střelba v pohybu 0 (+1)
 odhad obránce +1 střelec
 zásah z dálky +4

- hodnota uvedená v závorkách je směrodatná v případě absence talentu

poškození zdraví bank čas do úmrtí obtížnost doba léčby (dny) zkrácení (h)
 škrábnutí běžný 4 1 4
 pohmoždění -1 5 2 6
 lehké zranění -1 alden 6 3 8
 zranění -2 2 dny 7 4 12
 vážné zranění -2 den 8 5 12
 zmrzačení -5 10 minut 9 10 24
 smrtící zranění 0 1 minuta 10 10 24

- kuše i luky ramawi přidávají k Banku +1 a u kuší nestoupá obtížnost v případě, že se Střelba rovná 0

- obtížnost určuje šanci na vyřazení (Odolnost+Pevnost mysli), tak i ošetření (Zručnost+Ranhojičství)
- zkrácení je čas, o který se sníží doba léčby tolikrát, kolik je součet úspěchů lékaře a Odolnost zraněného


	na dálku

