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Talia Przygod

Jak używać Talii Przygód

Dziękujemy za zakup Talii Przygód! Wydrukuj ją na kartonie albo zwykłym
papierze, który włożysz w koszulki lub przykleisz delikatnie do zwyczajnej talii
kart. Ponieważ składa się z 54 wzorów, w tym ostatnim wypadku potrzebna ci
będzie talia z dwoma jokerami.
Używanie Talii Przygód jest proste, jak to w Savage Worlds. Na początku
każdej sesji potasuj karty i rozdaj każdemu graczowi tyle, ile wynosi Ranga jego
bohatera. A więc, postać Doświadczona otrzyma dwie karty, a Legenda – pięć.
Niezależnie od liczby posiadanych kart, grający może podczas sesji zagrać tylko
jedną z nich.
Gracze mogą wymieniać się kartami, ale nie wolno darować ich za darmo.
Kartę Przygody zagrać można w dowolnym momencie sesji albo w chwili określonej w tekście. Niewykorzystane karty odrzuca się na koniec spotkania.
I to wszystko.

Nowa przewaga

Jeżeli używacie Talii Przygód, powinieneś umożliwić graczom wybór nowej
przewagi wrodzonej. Zwykle bohaterowie nie mogą zdobywać takich przewag
podczas rozwoju postaci, ale jeżeli zaczynacie stosować nasze karty w trwającej
kampanii, pozwól ją wykupić.

Wybraniec losu

Wymagania: Nowicjusz
Bohaterowi pisane są wielkie rzeczy. Podczas każdej sesji otrzymuje i może
zagrać dodatkową Kartę Przygody.
Savage Worlds, Evernight, and the Pinnacle logo are Copyright Great White Games, LLC; DBA Pinnacle Entertainment
Group. All rights reserved.
Polish edition is licensed from Pinnacle Entertainment Group. Text of Polish translation and the Gramel logo are
Copyright Gramel. All rights reserved.

Relikt

Ta potężna karta tworzy przedmiot o ogromnej mocy (lub szczególnie dobrze
wykonany, jeżeli w waszej kampanii nie ma magii). MG może ustalić jego działanie arbitralnie albo pociągnąć jedną kartę akcji i sprawdzić moc w poniższej tabeli.
Kier i karo oznacza, że zaklęta została broń bohatera. Trefl oznacza czarodziejską
zbroję (lub ubranie). Pik to przedmiot innego rodzaju: kapelusz, buty czy pas.
Dwójka: Przedmiot został przeklęty! Posiadacz odejmuje -1 od wszystkich
testów współczynników, dopóki nie wypełni jakiegoś zadania lub potężny kapłan
nie zdoła zdjąć klątwy. MG decyduje, czy bohater może pozbyć się przedmiotu
– ale nawet wtedy klątwa będzie działać. Nie można przenieść jej na nikogo
innego.
3-10: Przedmiot zapewnia premię +2 do swojego działania. Jeżeli zaklęty obiekt
jest bronią, +2 dolicza się do testu Walki/Strzelania oraz obrażeń. Zbroja gwarantuje 2 dodatkowe punkt magicznej ochrony – na przykład, płytówka (Pancerz
3) zapewnia 5 punktów Pancerza. Przedmiot innego rodzaju dodaje +2 do testów
jakiejś umiejętności.
Walet-Dama: Przedmiot gwarantuje premię jak wyżej, z tym, że w określonych
okolicznościach wzrasta ona do +4. Na przykład, miecz, którym zabito licza daje
+4 podczas walki z nieumartymi, buty elfów dodają +2 do Skradania lub +4, gdy
nosi je elf, Pancerz zbroi wzrasta o dodatkowe 2 przeciw płomieniom i tak dalej.
Król: Obiekt dodaje +2 do testów jakiegoś współczynnika i wszystkich związanych z nim umiejętności.
As: Przedmiot posiada jakąś moc oraz 10 punktów mocy,których nie można
łączyć z PM bohatera, oraz umiejętność nadprzyrodzoną na k6(bohater może
zamiast niej używać własnej). Moc powinna jakoś współgrać z charakterem
reliktu.
Joker: Artefakt zapewnia premię +2 do cechy i umiejętności (jak król) i posiada
moc (jak as).

Parley

„Powołuje się na prastarą tradycję parley!”
Wszyscy przestają walczyć i przez
przynajmniej 30 sekund słuchają tego,
co mówi bohater. W tym czasie mogą
podejmować tylko akcje obronne. Karta
nie działa na zwierzęta i istoty, które nie
rozumieją języka postaci.

Się wkurzyłem

„To bolało. Teraz moja kolej…”

Zagraj, gdy bohater otrzyma
przynajmniej jedną Ranę. Przez
resztę sceny zadaje +2 obrażenia.

Posiłki

„Są wszędzie! To już koniec!”

Zagraj podczas walki. Przeciwnicy
otrzymują wsparcie określone przez
Mistrza Gry. Każdy gracz ciągnie
Kartę Przygody.

Czas to zakończyć

„Zamierzasz walczyć, czy tylko tak stać
i krwawić?”

Zagraj na początku rundy walki,
w której nikt nie dostał jokera.
Żadna z postaci nie może
wyparować obrażeń, póki ktoś nie
wyciągnie Jokera.

O-o

„Potrzebna nam będzie większa łódź.”

Zagraj na początku walki. Jeden
z przeciwników (wybrany przez
MG) rośnie o dwa rozmiary
i otrzymuje dwa poziomy Siły.
Każdy gracz ciągnie Kartę
Przygody.

Wydawnictwo Gramel wyraża zgodę na wydruk do użytku osobistego.

Zemsta

„To za mojego tatę!”

Zagraj na wrogą Figurę. Przez
resztę sceny, gdy z nią walczysz,
dodajesz +2 do rzutów za atak
i obrażenia.

Użyj rewersu, który najbardziej ci odpowiada.
Wydawnictwo Gramel wyraża zgodę na wydruk do użytku osobistego.

