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Rozšírenie Úsvit druhov je chránené licenciou Creative Commons 4.0.
Toto rozšírenie je voliteľné a pôvodná hra je plne hrateľná aj bez neho.
Rozširuje však možnosti hry o diverzifikáciu postáv na základe ich
pôvodu a daností s tým súvisiacich.
V žiadnom prípade si nespájajte výhody a nedostatky herných druhov s
farbou ľudskej pleti.

Vitaj, dobrodruh!
Toto je prvé voliteľné rozšírenie herného
systému Delveon. Systém, ktorého doménou je
jednoduchosť, pôvodne nepočítal s rôznymi
druhmi, obývajúcimi fantastické svety. Hráči
si mohli postavu predstavovať a popisovať ako
chceli, ale čo sa týka mechaník, jej danosti sa
nijako neprejavovali. To sa však odteraz mení.
V tomto rozšírení nájdeš základnú paletu
druhov, ktorá prináša pestrosť do ináč
ponurého sveta, v ktorom sa príbehy Delveonu
odohrávajú. Každý druh má sa od ostatných
líši v základných atribútoch a prináša i sadu
schopností, ktoré žiaden iný druh nemá.

Rozdielnosti
Vďaka jedinečným danostiam a zameraniu má
každý druh posunuté limity niektorých
atribútov nižšie než obyčajne. To im umožňuje
vynikať v činnostiach vyžadujúcich ostatné
atribúty.
Atribúty s posunutými limitmi má každý druh
napísané. Ich dolný limit sa posúva na -4.

Každý druh má uvedené dve jedinečné
pasívne schopnosti. Úroveň týchto schopností
sa časom nemení (nemožno ich navýšiť
prechodom na vyššiu úroveň) a poskytujú
vždy bonus +1 alebo postih -1 k činnostiam,
ktoré s nimi súvisia.

Elfovia
Posunuté atribúty: STR, DEX

Zvyklosti svetov
Ako najstarší inteligentný druh na svete beriete
na seba rolu archivárov. Uchovávate
vedomosti o zvykoch a tradíciách všetkých
ostatných druhov, od slávenia narodenín po
trúchlenie pri posledných rozlúčkach.

Vnútorná sila
Váš cit pre manu je zvýšený natoľko, že aj tí z
vás, ktorí
manou nevládnu vedome, si
uvedomujú jej spojenie so životom.
Dokážeš siahnuť na dno svojich síl a
chýbajúcu manu získať z vlastnej životnej sily.

Gnómovia
Posunuté atribúty: STR, CHA

Mechanické stroje
Sklápaciu pascu urobí každý. Poskladať
hodinky, komplikované mechanizmy či
dokonca stroje poháňané živlami a mágiou
však vyžaduje znalosti, ktoré máte iba vy.

Lingvisti
Nie každý gnóm je technicky zdatný. Svoju
inteligenciu tak mnohí využívate na štúdium
jazykov a kníh cudzích kultúr, vďaka čomu
dokážete čítať a komunikovať v akomkoľvek
bežnom jazyku.

Hobiti

Ľudia

Posunuté atribúty: STR, KNW

Posunuté atribúty: DEX, KNW

Kulinárstvo

Sebestrední

Už oddávna viete, že všetko živé prežije
najľahšie s plným bruchom. Dokážete aj v
nehostinnej pustatine uvariť jedlo, ktoré zasýti
telo a pohladí dušu a váš jemnocit pre
rozoznávanie chutí a vôní nemá konkurenciu.

Žiaden iný druh nie je tak zahľadený do seba
ako vy. Vždy sa snažíte o čosi viac, keď
konáte v prospech svojho druhu a druhu
svojich predkov.

Naviazaní
Podceňovaní
Váš útly vzhľad a časté zamieňanie s deťmi
ľudí je pre vás dvojsečná zbraň. Počas
zastrašovania, vyhrážania a presviedčania vás
iné druhy neberú až tak vážne.

Všetky druhy žijú v spoločenstvách, ale vaše
väzby majú zvláštne, nadprirodzené puto.
Každú akciu, ktorá je v priamej súvislosti s
postavou, voči ktorej máte vytvorenú väzbu,
vykonávate s väčším úsilím.

Na druhej strane, pri nečakaných akciách je
váš výkon o to prekvapivejší.

Polorkovia
Trpaslíci
Posunuté atribúty: DEX, CHA

Zlatníctvo
Vytrvalým dolovaním vzácnych kameňov a
kovov z vás urobilo odborníkov na ceniny.
Rozoznáte falošné zlato, drahokamy zo skla a
oceníte presne akúkoľvek kopu vzácneho
kamenia.

Posunuté atribúty: CHA, KNW

Zmysel pre česť
Slovo sa musí dodržať za každú cenu, to sa u
vás traduje už celé generácie. Vždy, keď
konáte na základe dohody, či už dodržanej
alebo porušenej, dbáte na to, aby bola splnená
do bodky a spravodlivo potrestaná, ak ju
niekto porušil.

Druhý dych
Pažravosť
Honba za drahokamami má aj svoje tienisté
stránky. Vždy, keď máte odmenu na dosah,
získavate stav zaslepený k všetkým atribútom.

Napriek životu v nehostinných podmienkach si
život samotný užívate a neviete sa ho vzdať.
V momente, keď vám zdravie klesne na nulu
alebo nižšie, vráti sa na 1 bod.
Túto schopnosť možno medzi
oddychmi použiť zakaždým iba raz.

dlhými

Miešanci
Čas od času sa stane, že zo stretu druhov
vznikne nový prúd, ktorý reprezentuje to
najlepšie alebo aj najhoršie z obidvoch strán.
Smieš si vytvoriť postavu, ktorá je spojením
viacerých druhov. Pri jej tvorbe sa drž
nasledovnými zákonitosťami:

Vývoj atribútov
Pozri si limity jednotlivých atribútov každého
druhu, z ktorého tvoj miešanec pochádza. Iba
tie atribúty, ktoré majú posunuté limity v
každom druhu, budú prítomné aj pri tvojej
postave.
Elfovia nevynikajú silou, ani obratnosťou.
Gnómovia zasa nevynikajú charizmou a silou.
Ich spoločný potomok, gnómelf, tak bude mať
znížený iba STR limit na hodnotu -4, ostatné
atribúty nadobudnú pôvodné limity.

Dedenie schopností
Spojením druhov dochádza k miešaniu nátury
ale aj ich prirodzených schopností. Preto si pri
vytváraní svojho miešanca zapíš vždy iba
jednu pasívnu schopnosť z jedného druhu a
jednu pasívnu schopnosť z druhého.
Náš gnómelf zdedil po gnómoch nadanie na
jazyky a po elfoch zasa schopnosť využívať
svoju životnú silu na magické úkony.

Postoje k miešancom
Miešaním vznikajú nové poddruhy, ktoré
mávajú často viac výhod ako nevýhod. Keďže
sú však iní než majority, z ktorých pochádzajú,
stretávajú sa s nepochopením, odsudzovaním a
často aj prenasledovaním.
Čím väčší miešanec je tvoja postava, tým horšie ju
budú akceptovať vo svete.

Kultúra a jazyky
Každý druh má vlastnú kultúru a históriu. U
niektorej je slávna a veľkolepá, iná prežíva
nepozorovane a nerušene v tieni velikánov.
Každý druh si počas vekov rozvinul vlastný
jazyk a písmo, ktorými sa dorozumieva v
rámci svojho spoločenstva. Kvôli spolupráci s
inými druhmi však vznikol aj univerzálny
jazyk univerae, ktorým až na výnimky
hovoria zástupcovia všetkých druhov.

Vykročte do sveta plného nových postáv!

