Absolutna przewaga
+4 do ataku i obrażeń

Na ziemi
Zapewnia średnią osłonę, powoduje -2 do Walki
i Obrony. Ataki dystansowe z odległości 3” i
mniejszej ignorują osłonę.

Chwyt
Schwytanie wymaga przeciwstawnego testu Wysportowania. Zwycięstwo atakującego
oznacza, że obrońca jest Pochwycony (Unieruchomiony przy przebiciu). Może od tej
pory wykorzystać akcję na przeciwstawny test Siły by się uwolnić. Jego przeciwnik
może wykorzystać akcję na przeciwstawny test Siły, by zadać Pochwyconemu lub
Unieruchomionemu przeciwnikowi obrażenia swoją Siłą.

Celowanie
+2 do Strzelania / Rzucania jeżeli bohater nie ruszał się ani nie wykonał innej akcji.
Ataki obszarowe
Cele dotykające wzornika otrzymują obrażenia. Zignoruj zbroję która nie jest całkowicie
szczelna, a osłonę traktuj jak Pancerz. Atak, który chybi, zostaje zniesiony o 1k6” (broń
miotana) lub 1k10” (wyrzutnie). Odległość ta zwiększa się x2 dla średniego zasięgu i x3,
jeżeli był daleki.

Ogień ciągły
Rzuć tyloma kośćmi Strzelania, ile wynosi SzS (plus ewentualna Kość Figury). -2 do
trafienia ze względu na odrzut.
Atak mierzony
Kończyna -2; głowa -4 (+4 do obrażeń); mały cel -4; bardzo mały cel -6

Osłona
Lekka -1; średnia -2; pełna -4, prawie
całkowita -6
Dobicie
Natychmiast zabija bezbronnego
przeciwnika

Niewinni przechodnie
Nieudany test Strzelania/Rzucania, w
którym na kości umiejętności wypadła
1 (1 i 2 dla strzelb i ognia ciągłego)
powoduje trafienie losowej osoby w
pobliżu.

Obrona
+2 do obrony. Nie można wykonywać innych akcji, ale można się poruszać
Rozbrojenie
-2 do rzutu na atak; cel testuje Si przeciwko otrzymanym obrażeniom, by nie upuścić broni.
Dublet
+1 do Strzelania i +1 do obrażeń, nie można łączyć z ogniem ciągłym i serią trzypociskową.

Broń
improwizowana
-1 do ataku i Obrony oraz….
Mały przedmiot: zasięg 3/6/12,
obrażenia Si+k4, min. Si k4
Średni przedmiot: zasięg 2/4/6,
obrażenia Si+k6, min. Si k6
Duży przedmiot: zasięg 1/2/3,
obrażenia Si+k8, min. Si k8

Pełna obrona
Wynik testu Walki+2 zastępuje
Obronę, jeżeli jest wyższy; nie można
się przemieszczać

Schwytany/Unieruchomiony
Schwytany: ofiara nie może się
poruszać i jest Zmylona
Unieruchomiony: Ofiara nie może się
poruszać, jest Zmylona i Odsłonięta,
a jedyna akcja fizyczna, jaką może
wykonać, to próba wyswobodzenia się.

Ogień zaporowy
Udany test Strzelania powoduje, że
wszyscy pod Średnim Wzornikiem
testują Ducha, by uniknąć Szoku.
Wrogowie, którzy wyrzucili w tym
teście 1 zostają trafieni

Lewa ręka
−2 do testów ataków wykonywanych
mniej sprawną ręką.
Seria trzypociskowa
+2 do Strzelania i +2 do obrażeń,
nie można łączyć z ogniem ciągłym i
dubletem.

Desperacki atak
+2 do Walki, +2 do Obrażeń, -2
do Obrony do następnej akcji
atakującego.

Dwie bronie
-2 do ataku, dodatkowo -2 do
lewej ręki jeżeli postać nie jest
Oburęczna

Obrońca bez broni
Uzbrojony przeciwnik dodaje +2 do testów
Walki

Wycofanie ze starcia
Pobliscy wrogowie, którzy nie są w Szoku
otrzymują po jednym darmowym ataku przeciw
rejterującemu.

Strzelanie w walce wręcz
Broń nie większa od pistoletu;
Poziom Trudności trafienia równa
się Obronie przeciwnika.
Zasięg
Krótki: 0
Średni: –2
Długi: –4

Sztuczka
Opisz działanie i wykonaj przeciwstawny test Zręczności, Siły lub odpowiedniej
umiejętności. Sukces oznacza, że przeciwnik jest Odsłonięty. Przebicie pozwala rzucić w
tabeli Pomysłowych zagrywek

Próba woli
Opisz działanie i wykonaj
przeciwstawny test Sprytu, Ducha
lub odpowiedniej umiejętności.
Sukces oznacza, że przeciwnik jest
Zmylony. Przebicie pozwala rzucić w
tabeli Pomysłowych zagrywek

Zmylony i Odsłonięty
Zmylony: Bohater odejmuje -2 od wszystkich testów cech i umiejętności.
Odsłonięty: Ataki i inne akcje przeciwko bohaterowi otrzymują premię +2. Nie kumuluje
się z bezwzględną przewagą – używaj wyższej premii.

Szaleńczy atak
-2 do Obrony; wykonaj do 3 ataków
wręcz (+kość figury) lub oddaj do 6
strzałów z broni samopowtarzalnej
lub rewolweru, odejmując od
wyników -4.

Odepchnięcie
Atakujący wybiera jedną z poniższych opcji i testuje Siłę (+2, jeżeli przemieścił się o
więcej, niż 3” w stronę celu):
Cios: Odpycha przeciwnika o 1”, 2” przy przebiciu. Jeżeli cel uderzy w twardą przeszkodę,
otrzymuje 1k6 obrażeń za każdy 1”.
Cios tarczą: jak wyżej, ale powoduje obrażenia równe Sile +1 jeżeli tarcza jest mała, +2
przy średniej i +3 przy dużej.
Powalenie: Przeciwnik pada na ziemię

Niegroźne obrażenia
Zadeklaruj przed rzutem za
atak. Wyeliminowany cel jest
nieprzytomny przez 1k6 godzin, ale
jego życiu nic nie grozi.

