2

Poniższy materiał podlega Klauzuli Ogólnego Dostępu (Open Game Content) i jest licencjonowany do publicznego użytku na warunkach Open Game License v1.0a.
Wzmacnianie potworów
Każde z opisanych stworzeń to typowy przedstawiciel danego gatunku. Niemniej istnieje kilka sposobów kreowania niezwyczajnych lub jedynych w swoim rodzaju potworów. Wszystkie oparto na fundamencie, jakim jest typowy przedstawiciel danego gatunku. Dodaje się mu natomiast klasę postaci, zwiększa liczbę Kostek Wytrzymałości lub nakłada nań szablon. Opisane metody nie muszą wcale być rozłączne – jest możliwe, by stworzenie posiadające szablon zostało wzmocnione poprzez zwiększenie liczby Kostek Wytrzymałości i awans na poziomy klasowe.
Poziomy klasowe: inteligentne istoty, które mają mniej lub bardziej humanoidalne kształty, zwykle rozwijają, się awansując na poziomy klasowe. W przypadku stworzeń zaliczanych do tej kategorii w wierszu “Rozwój” pojawiła się informacja “Zależnie od klasy postaci”. Kiedy potwór zyskuje poziom klasowy, to zwykle odzwierciedla to zwiększenie jego doświadczenia, wyuczenie nowych umiejętności i nabycie zdolności.
Zwiększenie liczby Kostek Wytrzymałości: nieinteligentne potwory oraz inteligentne istoty, które nie mają humanoidalnych kształtów, rozwijają się poprzez zwiększenie liczby Kostek Wytrzymałości. Takie stworzenia to zwykle doskonalsi przedstawiciele danej rasy – więksi i potężniejsi niż ich zwykli pobratymcy.
Szablony: zarówno inteligentne, jak i nieinteligentne istoty obdarzone jakimś dziedzictwem bądź których natura ulegnie zmianie modyfikuje się poprzez nałożenie szablonu. W efekcie powstają potężniejsze byty o możliwościach znacznie odbiegających od tych posiadanych przez normalnych przedstawicieli danego gatunku.
Dalej opisano ze szczegółami każdą z tych trzech metod.
Wartości atrybutów
W przypadku potworów zakłada się, iż mają one całkowicie przeciętne (lub standardowe) wartości atrybutów – 10 lub 11. Do tego dochodzą jeszcze modyfikacje rasowe. Niemniej wzmocnione potwory to jednostki, które często mają wartości atrybutów wykraczające poza normę. Zwykle wykorzystują one również elitarną lub niestandardową matrycę wartości atrybutów. Potwór, którego wzmocniono za sprawą szablonu czy za pomocą zwiększenia liczby Kostek Wytrzymałości, może wykorzystać dowolną z trzech matryc – standardową, niestandardową lub elitarną. Niemniej każdą istotę na tyle wyjątkową, by cieszyć się wzmocnieniem, można z powodzeniem traktować jak elitarną.
Elitarna matryca: tu wartości atrybutów wynoszą 15, 14, 13, 12, 10, 8. Taką istotę cechuje pewna słabość w porównaniu z typowymi przedstawicielami jej rasy, niemniej w gruncie rzeczy jest znacznie potężniejsza. Elitarna matryca pasuje do potworów, które awansują na poziomy w klasach bohaterów graczy.
Niestandardowa matryca: tu wartości atrybutów wynoszą 13, 12, 11, 10, 9, 8. Niestandardowa matryca nie oznacza wcale, że potwór specjalnie wyróżnia się ponad przedstawicieli swego gatunku. Niemniej dzięki niej istota staje się nietypowa – to jednostka posiadająca w porównaniu z typowymi pobratymcami mocne i słabe strony. Niestandardowa matryca najlepiej pasuje do potworów, które awansują na poziomy w klasach BN.
Zwiększanie wartości atrybutów: na potrzeby określenia zwiększenia wartości atrybutów traktuj Kostki Wytrzymałości potwora jak poziomy postaci. Niniejsza zasada dotyczy tylko zwiększającej się liczby Kostek Wytrzymałości – innymi słowy, nie zyskują prawa zwiększenia wartości atrybutu na poziomach “już posiadanych” poprzez rasowe Kostki Wytrzymałości. Po prostu stosowne modyfikacje już ujęto w bazowych wartościach atrybutów.
Potwory a poziomy w klasach
Istota, która uzyskała klasę postaci, podlega zasadom dotyczącym wieloklasowych bohaterów. Liczba Kostek Wytrzymałości takiego stworzenia równa się posiadanym przez nie poziomom klasowym plus rasowe Kostki Wytrzymałości. “Klasa potwora” stworzenia to zawsze jego ulubiona klasa i nie podlega ono nigdy karze do PD za jej posiadanie. Należy też pamiętać, iż dodatkowe Kostki Wytrzymałości uzyskane dzięki poziomom w klasie postaci nigdy nie wpływają na rozmiar istoty.
Humanoidy i poziomy klasowe: istoty o KW 1 lub mniej zastępują poziom potwora poziomem postaci. Potwór traci premie do ataków, premie do rzutów obronnych, umiejętności i atuty zyskiwane dzięki 1 KW potwora, a zyskuje premie do ataków, premie do rzutów obronnych, umiejętności, atuty oraz inne właściwości klasowe wynikające z 1. poziomu odpowiedniej klasy.
Dostosowanie poziomu i efektywny poziom postaci: ustalając efektywny poziom postaci (EPP) potworzego bohatera, zsumuj jego dostosowanie poziomu, rasowe Kostki Wytrzymałości i poziomy klasowe postaci. Uznaje się, iż posiada on minimalną liczbę punktów doświadczenia potrzebną, by być śmiałkiem o takim właśnie EPP.
Jeżeli zdecydowałeś się wyposażyć potwora, potraktuj EPP jako poziom postaci na potrzeby określania ekwipunku, jaki może zakupić. Ogólnie rzecz biorąc, sprzęt dla BN otrzymują tylko te istoty, w których opisie w wierszu “Rozwój” pojawia się informacja “Zależnie od klasy postaci”. Pozostałe stworzenia posiadające poziomy postaci należy traktować jak potwory o stosownym SW i przydzielać im skarb, nie wyposażenie.
Zyskiwanie atutów i zwiększanie wartości atrybutów: zyskiwanie atutów i zwiększanie wartości atrybutów zależy od całkowitej liczby Kostek Wytrzymałości potwora, a nie od jego EPP.
Zwiększenie liczby Kostek Wytrzymałości
Wraz ze zwiększeniem liczby Kostek Wytrzymałości stworzenia, jego premia do ataku oraz premie do rzutów obronnych mogą wzrosnąć. Zyskuje ono też więcej atutów i umiejętności, zależnie od swego typu, tak jak to pokazano w “Tabeli: Wzmacnianie istoty danego typu”.
Warto zauważyć, iż istoty uzyskujące klasy postaci ulegają wzmocnieniu zależnie od klasy, a nie od typu.

Tabela: Wzmacnianie istoty danego typu

Kostka Wytrzymałości
Premia do ataku
Wyższe rzuty obronne
Punkty umiejętności*
Gigant
k8
KW ×3/4 (jak kapłan)
Wytr
2 + mod z Int na KW
Humanoid
k8
KW ×3/4 (jak kapłan)
Różnie (jeden dowolny)
2 + mod z Int na KW
Humanoid-potwór
k8
KW (jak wojownik)
Ref, Wola
2 + mod z Int na KW
Istota baśniowa
k6
KW ×1/2 (jak czarodziej)
Ref, Wola
6 + mod z Int na KW
Konstrukt
k10
KW ×3/4 (jak kapłan)
— 
2 + mod z Int na KW**
Magiczna bestia
k10
KW (jak wojownik)
Wytr, Ref
2 + mod z Int na KW
Nieumarły
k12
KW ×1/2 (jak czarodziej)
Wola
4 + mod z Int na KW**
Przybysz
k8
KW (jak wojownik)
Wytr, Ref, Wola
8 + mod z Int na KW
Robactwo
k8
KW ×3/4 (jak kapłan)
Wytr
2 + mod z Int na KW**
Roślina
k8
KW ×3/4 (jak kapłan)
Wytr
2 + mod z Int na KW**
Smok
k12
KW (jak wojownik)
Wytr, Ref, Wola
6 + mod z Int na KW
Śluz
k10
KW ×3/4 (jak kapłan)
— 
2 + mod z Int na KW**
Wynaturzenie
k8
KW ×3/4 (jak kapłan)
Wola
2 + mod z Int na KW
Zwierzę
k8
KW ×3/4 (jak kapłan)
Wytr, Ref (a czasem Wola)
2 + mod z Int na KW
Żywiołak
k8
KW ×3/4 (jak kapłan)
Ref (ogień, powietrze) lub
Wytr (woda, ziemia)
2 + mod z Int na KW
Wszystkie typy posiadają atuty w liczbie 1 + 1 na 3 Kostki Wytrzymałości.
* Dopóki istota ma Intelekt wartości przynajmniej 1, zyskuje minimum 1 punkt umiejętności na Kostkę Wytrzymałości.
** Istoty o Intelekcie wartości “—” nie uzyskują ani atutów, ani punktów umiejętności.

Zwiększenie rozmiaru
Istota, której liczba Kostek Wytrzymałości wzrosła, może stać się większa (nowy rozmiar podano w opisie stworzenia w nawiasach w wierszu “Rozwój”).
Zwiększenie rozmiaru wpływa na każdą zdolność specjalną istoty, która jest od niego zależna. Ma ono odzwierciedlenie również w wartościach atrybutów stworzenia, jego KP, premii do ataków oraz obrażeń – co przedstawiono w pobliskich tabelach.

Tabela: Modyfikacje statystyk w wyniku zmiany rozmiaru
Stary rozmiar*
Nowy rozmiar
S
Zr
Bd
Naturalny pancerz
KP/atak
Filigranowy
Drobny
Bez zmian
–2
Bez zmian
Bez zmian
–4
Drobny
Malutki
+2
–2
Bez zmian
Bez zmian
–2
Malutki
Mały
+4
–2
Bez zmian
Bez zmian
–1
Mały
Średni
+4
–2
+2
Bez zmian
–1
Średni
Duży
+8
–2
+4
+2
–1
Duży
Wielki
+8
–2
+4
+3
–1
Wielki
Olbrzymi
+8
Bez zmian
+4
+4
–2
Olbrzymi
Kolosalny
+8
Bez zmian
+4
+5
–4
* Modyfikacje należy zastosować powtórnie, jeżeli istota rośnie o więcej niż jedną kategorię rozmiaru.

Tabela: Zwiększenie obrażeń w wyniku zmiany rozmiaru
Stare obrażenia (każde)*
Nowe obrażenia
1k2
1k3
1k3
1k4
1k4
1k6
1k6
1k8
1k8
2k6
1k10
2k8
2k6
3k6
2k8
3k8
* Modyfikacje należy zastosować powtórnie, jeżeli istota rośnie o więcej niż jedną kategorię rozmiaru.
Szablony
Niektóre istoty powstają poprzez nałożenie szablonu na inne stworzenie. Takie byty to wybryki natury, jednostki powstałe w wyniku eksperymentu albo też pierwsze pokolenie zrodzone z rodziców różnych gatunków.
Szablony dziedziczone i nabywane
Istnieją szablony, które można nałożyć na stworzenie w dowolnym momencie. Tego rodzaju szablony nazywamy nabywanymi, co oznacza, że zyskujące je stworzenia nie zawsze posiadały stosowne cechy.
Inne szablony – zwane dziedziczonymi – stanowią nieodłączną część stworzenia już od początku jego istnienia. Takie stworzenia rodzą się, posiadając dany szablon.
Istnieją także szablony obu wymienionych typów.
Odczytywanie szablonu
W opisie szablonu zebrano instrukcje pozwalające zmienić istniejący byt, zwany stworzeniem bazowym.
Tu omawiamy zmiany, jakie mogą nastąpić w każdym wierszu statystyki stworzenia. Uogólniając, jeśli szablon nie powoduje zmian w danym współczynniku, to dotyczących go informacji po prostu brak. Niemniej czasem, dla jasności, w opisie statystyki, atrybutu czy zdolności nieulegającej zmianom pojawia się informacja “Jak stworzenie bazowe”.
Rozmiar i typ: szablony często zmieniają typ istoty, a wiele może wpłynąć też na jej rozmiar.
Jeżeli szablon zmienia typ bazowego stworzenia, to istota otrzymuje również podtyp udoskonalony byt, chyba że w opisie szablonu podano inaczej. Wspomniany podtyp zawsze wiąże się z oryginalnym typem istoty. Jeżeli w szablonie nie podano inaczej, powstała istota posiada cechy nowego typu, a właściwości oryginału.
Jeżeli szablon wpływa na rozmiar istoty, to wykorzystaj “Tabelę: Modyfikacje statystyk w wyniku zmiany rozmiaru” i przy jej użyciu oblicz efekt tej modyfikacji na naturalny pancerz, Klasę Pancerza, testy ataków oraz premię do zwarcia.
Kostki Wytrzymałości i punkty wytrzymałości: większość szablonów nie zmienia liczby Kostek Wytrzymałości, jakie posiada stworzenie. Niemniej nieliczne to czynią.
Niektóre szablony zmieniają rozmiar Kostki Wytrzymałości istoty (zwykle w wyniku modyfikacji jej typu). Nieliczne wpływają na wcześniej zyskane Kostki Wytrzymałości, a także przewartościowują Kostki Wytrzymałości uzyskiwane wraz z poziomami klasowymi. Niemniej większość szablonów konwertujących Kostki Wytrzymałości modyfikuje tylko oryginalne KW istoty, a klasowe Kostki Wytrzymałości pozostawia bez zmian.
Jeżeli w opisie szablonu brak informacji na temat Kostek Wytrzymałości, to znaczy, że Kostki Wytrzymałości i punkty wytrzymałości nie ulegają zmianie, chyba że przewartościowaniu ulegnie modyfikator z Budowy istoty.
Inicjatywa: jeżeli szablon zmienia Zręczność albo też dodaje atut Doskonalsza inicjatywa bądź go pozbawia, to modyfikacji ulegnie również niniejsza informacja.
Szybkość: jeśli szablon wpływa na szybkość stworzenia, to w opisie dokładnie wyjaśniono, co się dzieje. Najczęściej obdarza on istotę nowym sposobem poruszania się.
Klasa Pancerza: jeżeli szablon wpływa na rozmiar istoty, to do określenia nowej Klasy Pancerza i zmiany naturalnego pancerza wykorzystaj “Tabelę: Modyfikacje statystyk w wyniku zmiany rozmiaru”. W niektórych wypadkach ustalenie Klasy Pancerza ulega radykalnym zmianom, a wówczas w opisie szablonu pojawi się wyjaśnienie dotyczące ustalenia KP stworzenia.
Bazowy atak/zwarcie: szablon zwykle nie zmienia bazowej premii do ataku stworzenia. Jeśli jednak już to czyni, w opisie rzecz jasna wyjaśniono, w jaki sposób. Z kolei zamiana wartości Siły istoty może wpłynąć na premię do zwarcia, podobnie zresztą jak modyfikacja jej rozmiaru.
Atak i całkowity atak: większość szablonów nie zmienia ani premii do ataku stworzenia, ani sposobów, w jaki atakuje, nawet jeżeli modyfikacji ulega typ istoty (bazowa premia do ataku stworzenia jest taka sama jak w przypadku istoty o oryginalnym typie). Rzecz jasna wszelkie konwersje wartości atrybutów mogą wpłynąć na premię do ataku. Jeżeli zmianie ulegają Siła lub Zręczność, to do ustalenia premii do ataku wykorzystaj nowe modyfikatory. Również przemiana rozmiaru potwora wpływa na jego premię do ataku – patrz “Tabela: Modyfikacje statystyk w wyniku zmiany rozmiaru”.
Obrażenia: obrażenia zmieniają się wraz z modyfikacjami wartości Siły. Jeżeli stworzenie używa oręża dwuręcznego lub jednej broni naturalnej, do obrażeń należy dodawać premię z Siły pomnożoną przez 1,5. Jeśli istota ma więcej ataków niż jeden, to do podstawowego ataku stosuje się premię z Siły, a do drugorzędnych połowę premii z Siły.
Przestrzeń/zasięg: szablon może wpłynąć na informacje z tego wiersza, jeżeli zmienia rozmiar potwora.
Specjalne ataki: szablon może pozbawić istotę specjalnych ataków lub też obdarzyć ją nimi. W jego opisie, rzecz jasna, pojawiają się wszystkie stosowne informacje, wliczając w to sposób określania ST rzutów obronnych (jeżeli jest to konieczne).
Specjalne cechy: szablon może pozbawić istotę specjalnych cech lub też obdarzyć ją nimi. W jego opisie pojawiają się wszystkie stosowne informacje, wliczając w to sposób określania ST rzutów obronnych (jeżeli jest to konieczne). Nawet jeżeli w prezentacji szablonu brak informacji o specjalnych cechach, istota posiada wszelkie właściwości wynikające z nowego typu.
Bazowe rzuty obronne: analogicznie do ataków, zmiana typu potwora nie zawsze wpływa na jego bazowe rzuty obronne. Powinieneś je dostosować jedynie ze względu na nowe modyfikatory z Budowy, Zręczności czy Roztropności. Niemniej w szablonie może się pojawić informacja o jakichś wyższych rzutach obronnych.
Atrybuty: jeżeli szablon zmienia wartość jednego lub większej liczby atrybutów, to tu pojawiają się stosowne informacje.
Umiejętności: analogicznie do ataków, zmiana typu potwora nie zawsze wpływa na jego punkty umiejętności. Większość szablonów nie modyfikuje liczby posiadanych przez istotę Kostek Wytrzymałości, a zatem w ten sposób nie wpływają na umiejętności, chyba że wartości związanych z nimi atrybutów kluczowych ulegają zmianie lub też szablon zapewnia premię do jednej czy większej liczby umiejętności, bądź wreszcie szablon obdarza atutem wpływającym na testy umiejętności.
Nieliczne szablony zmieniają sposób określania punktów umiejętności, ale zwykle dotyczy to tylko tych punktów umiejętności, które istota otrzymuje po jego nałożeniu. Umiejętności podane w opisie stworzenia bazowego należy traktować jak klasowe, podobnie zresztą jak wszelkie nowe umiejętności zapewniane przez szablon.
Atuty: większość szablonów nie zmienia liczby Kostek Wytrzymałości istoty, nie wpływa zatem na liczbę atutów, jakie ta posiada. Niemniej niektóre szablony mogą zapewnić jeden lub więcej atutów premiowych.
Środowisko: zwykle takie samo jak stworzenie bazowe.
Występowanie: zwykle takie samo jak stworzenie bazowe.
Skala Wyzwania: gros szablonów zwiększa Skalę Wyzwania istoty. W większości wypadków podano modyfikator, który dodaje się do SW stworzenia bazowego albo też cały przedział modyfikatorów zależnych od oryginalnej liczby Kostek Wytrzymałości lub SW stworzenia bazowego.
Skarb: zwykle taki sam jak stworzenie bazowe.
Charakter: zwykle taki sam jak stworzenie bazowe, chyba że szablon jest związany z konkretnym charakterem.
Rozwój: zwykle taki sam jak stworzenie bazowe.
Dostosowanie poziomu: w tym miejscu podano modyfikator do dostosowania poziomu stworzenia bazowego. Warto pamiętać, że wszelkie dostosowanie poziomu nie ma znaczenia, chyba że istota po nałożeniu szablonu posiada wystarczający Intelekt (minimum 3), by zyskiwać poziomy klasowe.
Nałożenie większej liczby szablonów niż jeden
W teorii nie istnieje ograniczenie liczby szablonów, które można nałożyć na istotę. Chcąc dodać więcej niż jeden, po prostu należy zastosować każdy z nich pojedynczo. Musisz jednakże zawsze nakładać wpierw szablon dziedziczony, a dopiero potem nabywany. Niemniej zawsze, gdy wykorzystujesz względem jednej istoty większą liczbę szablonów, zwracaj uwagę na jej typ – możesz użyć wszak szablonu, przez który stworzenie nie będzie spełniać warunków innego, po jaki chciałbyś sięgnąć.
Skala Wyzwania wzmocnionych potworów
Dodając poziomy klasowe istocie o 1 lub mniej KW sprawiasz, że awansuje ona jak bohater. W pozostałych aspektach wykorzystaj niniejsze wskazówki.
Dodawanie poziomów klasowych
Jeżeli rozwijasz potwora, awansując go na poziomy klasowe niczym bohatera gracza, to musisz ustalić, czy rzeczone poziomy klasowe bezpośrednio zwiększają możliwości już przez niego posiadane.
W przypadku, gdy postanawiasz obdarzyć stworzenie poziomami klasowymi, powinieneś zapewnić mu również typowe wartości atrybutów odpowiednie dla danej klasy. Większość istot przedstawionych w niniejszym podręczniku wykorzystuje standardową matrycę wartości atrybutów – 11, 11, 11, 10, 10, 10 – zmienioną ze względu na modyfikatory rasowe. Jeżeli obdarzasz stworzenie klasą BG, to użyj elitarnej matrycy wartości atrybutów (15, 14, 13, 12, 10, 8), a potem zastosuj modyfikatory rasowe. Z kolei istoty o klasach BN powstają w oparciu o niestandardową matrycę (13, 12, 11, 10, 9, 8).
Wzmacniające poziomy klasowe
Poziomy klasowe, które zwiększają istniejący potencjał potwora, nazywamy wzmacniającymi. Na każdy taki poziom klasowy, jaki stworzenie posiada, jej SW rośnie o 1.
Barbarzyńca, paladyn, tropiciel oraz wojownik to klasy wzmacniające w przypadku stworzeń, które często wykorzystują możliwości bojowe.
W przypadku istot polegających na ukradkowości i za jej sprawą zaskakujących przeciwników lub wykorzystujących umiejętności dla zyskania przewagi, za wzmacniające poziomy uznaje się te w klasach łotrzyka i tropiciela.
Klasa pozwalająca rzucać czary będzie wzmacniającą, jeżeli dana istota już potrafi rzucać zaklęcia jakby była bohaterem posiadającym rzeczoną klasę, gdyż w takim przypadku poziomy w danej klasie będą się kumulować z wrodzonymi zdolnościami czarowymi wynikającymi z poziomów potwora.
Niewzmacniające poziomy klasowe
Jeżeli obdarzysz potwora poziomem klasowym, który nie wpływa bezpośrednio na jego potęgę, to taki poziom klasowy nazywamy niewzmacniającym, a sprawa się nieco komplikuje. Dodanie takich poziomów klasowych zwiększa SW stworzenia o 1/2 na poziom, pod warunkiem jednak, iż niewzmacniające poziomy klasowe nie równają się liczbie oryginalnych Kostek Wytrzymałości. Kiedy zaś nastąpi to ostatnie, każdy dodatkowy poziom tej samej klasy lub podobnej uznajemy za poziomy wzmacniające, a zatem zwiększające SW o 1.
Poziomy w klasach BN zawsze uznaje się za niewzmacniające.
Dodawanie Kostek Wytrzymałości
Jeżeli zwiększasz potęgę potwora dodając mu Kostki Wytrzymałości, ustal wpływ tej operacji na jego SW przy wykorzystaniu “Tabeli: Wzrost SW wzmocnionych potworów”. Miej na uwadze, że dodając Kostki Wytrzymałości zwiększasz też rozmiar. Pamiętaj też, iż to zwiększanie SW nie kumuluje się ze wzrostem SW wynikającym z poziomów klasowych.
Uogólniając, gdy podwoisz SW stworzenia, powinieneś uważnie przyjrzeć się wszelkiemu dodatkowemu rozwojowi jego możliwości. Dodanie Kostek Wytrzymałości zwiększa przeróżne właściwości istoty, a radykalny wzrost ich liczby może nie odzwierciedlać tej progresji w nieskończoność. Porównaj premię do ataku, premię do rzutów obronnych oraz ST specjalnych zdolności potwora o zwiększonej liczbie KW z możliwościami typowych bohaterów na odpowiednim poziomie i stosownie zmodyfikuj SW.

Tabela: Wzrost SW wzmocnionych potworów
Oryginalny typ stworzenia
Wzrost SW
Gigant, humanoid, istota baśniowa, konstrukt, nieumarły, robactwo, roślina, śluz, wynaturzenie, żywiołak 
+1 na 4 dodane KW 
Humanoid-potwór, magiczna bestia, zwierzę 
+1 na 3 dodane KW 
Przybysz, smok, niewzmacniające poziomy klasowe
+1 na 2 dodane KW lub 2 dodane poziomy
Bezpośrednio wzmacniające poziomy klasowe
+1 na dodany poziom
Inne modyfikatory

Rozmiar zmienia się na duży lub większy
+1 do SW
Wartości atrybutów potwora oparto na elitarnej matrycy*
+1 do SW
Potwór posiada specjalne ataki lub cechy, które znacznie zwiększają jego możliwości bojowe
+2 do SW
Potwór posiada specjalne ataki lub cechy, które w niewielkim stopniu zwiększają jego możliwości bojowe
+1 do SW
Nałożenie szablonu
+ modyfikator SW szablonu
* Nie stosuj tego modyfikatora do SW, jeżeli potwór awansuje na poziomy klasowe (uznajemy bowiem, że takie istoty wykorzystują elitarną matrycę).
Zwiększanie rozmiaru
Uogólniając, wraz ze zwiększeniem się rozmiaru potwora rośnie też jego efektywność bojowa. Duże stworzenia zyskują dodatkową Siłę, zasięg oraz inne korzyści. Zastosuj niniejszy modyfikator, jeżeli zwiększasz rozmiar istoty ponad średni i w połączeniu z innym dodatkami.
Pamiętaj tylko o zachowaniu ostrożności. Potwory, które zyskują korzyści dzięki mniejszemu rozmiarowi, tracą na efektywności, gdy ulegnie on zwiększeniu. Stworzenia, które wraz ze zwiększeniem się rozmiaru nie zyskują dodatkowych korzyści, właśnie z tego powodu nie rozwijają się w rzeczony sposób.
Dodawanie specjalnych zdolności
Masz pełne prawo obdarzyć istotę dowolną zdolnością czaropodobną, nadnaturalną czy nadzwyczajną. W tym przypadku, analogicznie do poziomów klasowych, powinieneś określić, jak bardzo lub jak nieznacznie rzeczona moc wpływa na posiadany przez stworzenie repertuar możliwości. Zestaw zdolności, które się uzupełniają i dobrze ze sobą współpracują, należy uznawać za pojedynczy modyfikator z niniejszego powodu. Jeżeli zaś moc (lub ich kombinacja) znacząco zwiększa bojowy potencjał potwora, to zwiększ jego SW o 2. Pomniejsze zdolności zmodyfikują SW istoty o 1. Natomiast te zupełnie trywialne w ogóle nie wpłyną na SW. Jeżeli zyskiwane przez potwora specjalne zdolności nie są związane z klasą czy zwiększeniem się liczby Kostek Wytrzymałości, to wzrost SW się kumuluje.
Za specjalny atak o znaczącym potencjale należy uznać taki, który ma duże szanse na unieszkodliwienie czy okaleczenie bohatera w jedną rundę. Znacząca specjalna cecha to taka, która istotnie zmniejsza wrażliwość potwora na powszechne ataki. Nie stosuj niniejszego czynnika dwukrotnie, jeżeli stworzenie posiada zarówno specjalne ataki, jak i specjalne cechy.
Upewnij się, że “oszacujesz” potęgę rzeczonych zdolności poprzez aktualne SW potwora.
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