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Правилата Аксиом16-Класик са логическата база, върху която е 
изградена ролевата система Аскиом16. Логиката на двете системи 
за игра е сходна, но въпреки това те имат и своите различия. 
Аксиом16-Класик е по-олекотената и опростена версия, която 
предполага по-бързо навлизане в играта и би могла да послужи за 
основа, при преминаване към Аксиом16.

Правилата Аксиом16-Класик са предвидени най-вече за нуждите 
на фентъзи приключения и нямат претенциите да са универсална 
ролева система, която може да се приложи в условията на друг 
жанр - например криминален, научна фантастика и др. Въпреки 
това, поради своята лекота и гъвкавост, правилата Аксиом16-
Класик, лесно могат да бъдат модифицирани за нуждите на 
подобни игри след като веднъж са усвоени от играчите.

Условия за разпространение
Правилата Аксиом16-Класик са достъпни за свободно 

разпространение. Всеки има право да ги разпространява с 
некомерсиална цел при условие, че запазва тяхната цялост, така 
както те се предлагат на основиня сайт на играта www.axiom16.
com

Пояснения на основните термини
Ако за първи път се сблъсквате с понятието Ролеви игри, 

горещо ви препоръчваме да посетите нашия сайт www.axiom16.
com където ще можете да намерите допълнителна информация за 
това изключително хоби. Тук ще се спрем само на най-основните 
понятия, като ще дадем най-олекотените, възможни определения, 
така че да можете веднага да започнете с играта:

Ролева игра (РИ)
Ролевите игри са социално хоби, в което вие, заедно с ваши 

приятели, разигравате измислена история, в която всеки поема 
ролята на един от главните герои.

Играч
Това е всеки един от реалните участници в играта. Играчите 

управляват своите герои, като заявяват техните действия на 
Разказвача.

Разказвач
Това е специален играч, който има задачата да разказва 

основната история. Той описва това, което героите в приключението 
виждат, чуват и усещат, като поема ролята на всички останали 
участници в “пиесата”.

Разказвачът е единственият участник в Ролевата игра, който 
трябва да познава отлично, както правилата, така и света, в който 
се разиграва приключението, тъй като при спор, той е този, който 
има последната дума - Разказвачът винаги е прав!

Герой
Това е персонажът, който управлява всеки един от играчите.

Разказвачът (обикновено, но не задължително) не поема 
контрола над свой герой, тъй като има грижата за разиграването 
на всички останали участници в приключението. Избрал съм 
да ги наричам „герои”, защото очаквам, че те ще извършват 
велики дела, така както подобава на едно истинско фентъзи 
приключение.

Не-Игрови Персонажи (НИП) 
Това са всички персонажи, които са под контрол на 

Разказвача.

Показател
Цифрова характеристика, която определя дадено качество 

на героя - например физическа Сила - измерена като число в 
определен диапазон (например между 5 и 16). Колкото по-голямо 
е числото, толкова по-развито е качеството на персонажа.

Какво е нужно, за да играете по 
правилата Аксиом16-Класик?

- Тези правила, за да се запознаете с тях;

- Копие на “Дневник на героя”, намиращ се в края на този 
документ;

- Няколко обикновени зарчета (шестостенни) - поне 3.

- Листове хартия, моливи и фигурки, които да показват 
отделните създания през време на играта. Такива могат да бъдат 
пластмасовите войничета, пионките от “Не се сърди човече”, 
всякакви хартиени фигурки и какво ли още не;

- Не е зле да разполагате и с един голям лист картон, който да 
разграфите на много квадратчета (колкото повече, толкова по-
добре), съобразени с големината на фигурките, които ще ползвате, 
така че да може фигурката на един герой да се събира свободно 
в едно квадратче (за предпочитане е да се събират две) - това ще 
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е вашето “Бойно поле”, за което ще прочетете по-нататък. То 
не е напълно задължително, за да играете играта, но помага и в 
описанието на правилата ще предполагаме, че вие имате такова;

Основни правила

Правило за цялото число
Системата Аксиом16-Класик ползва единствено цели числа и 

пренебрегва стойностите след запетаята, като се взема предвид 
единствено и само цялото число (освен ако изрично не е пояснено 
нещо друго). Така 1,9 се приема като 1, а не 2, макар че в 
действителност е по-близо до 2.

Правило за изписване на 
показателите

Когато изписвам показателите на героя или друг специален 
термин в системата, който съществува като обикновена дума, ще 
го изписвам с главна буква, за да е лесно различимо, че имам 
предвид показателя, а не смисъла на самата дума. Така например 
“Сила”, изписано така, означава показателя за сила на героя.

Универсална Формула за Успешно 
Действие (УФУД)

Универсалната Формула за Успешно Действие (УФУД) е 
основата, върху която е развита системата Аксиом16. Ако 
запомните (а то не е особено сложно) основната логика на тази 
формула, спокойно можете да считате, че вече сте се запознали с 
най-важното в Аксиом16-Класик.

Успехът на всяко НЕСИГУРНО действие в играта се определя от 
следното уравнение:

Успех = 3 зара + Умение – 16

Където Умение, може да бъде всяко умение, способност или 
характеристика. Такива са всички числови показатели на героя – 
Специални Умения, основни показатели (Сила, Ловкост, Интелект), 
Атака/Стрелба и др.

Ако Успехът е положително число, значи опитът е бил успешен, 
но след това Успехът може да бъде намален от различни видове 
Усложнения – например Базова Защита е усложнение, което 
намалява силата на Успех на атаката, като така може да я 
направи в крайна сметка неуспешна. 

Усложнението може да бъде и силата на Успеха от действие на 
друг персонаж, ако имаме противопоставяне – например при игра 
на канадска борба или париране с оръжие.

Внимание!

Действия с абсолютно предвидим резултат не се нуждаят от проверка 
с УФУД, тъй като те не са “несигурни”. Така например, нямаме нужда 
от “опит да отхапем парче от ябълката” – резултатът е ясен – ще успеем 
да го направи. Това е действие с предизвестен резултат и то просто се 
разиграва от Разказвача и играчите без, за това да се хвърлят зарове.

Забележка!

За целите на Аксиом16-Класик УФУД е леко модифицирана като 
начин на записване и логика спремо оригиналния УФУД на Аксиом16, 
който е неравенство.

Добавяне на Усложнение/Улеснение в 
УФУД

По преценка на Разказвачът може да се добавят Улеснения или 
Усложнения във формулата на УФУД, но това би следвало да се 
ползва само в редки случи, за да не се объркват представите на 
играчите относно способностите на техните герои. Улесненията/
Усложненията варират в рамките на +/-6 и се добавят в основната 
формула на УФУД, като улесненията се добавят с положителен 
знак, а усложненията с отрицателен.

Успех = 3 зара + Умение – 16 + Улеснение - Усложнение

Алтернативно изписване на УФУД
Според предпочитанията ви, УФУД може да се записва и като 

неравенство (такова е оригиналното записване в Аксиом16), 
като всички улеснения се записват от лявата страна, а всички 
усложнения от дясната. В най-чистия си вид, то би било:

3 зара + Умение + Улеснения > 16 + Усложнения

Това изписване е по-удобно когато размерът на Успеха няма 
значение.

Автоматичен Успех / Неуспех
При всяка една проверка по УФУД, ако се паднат три еднакви 

стойности на заровете, това се счита за автоматичен успех (АУ). 
Изключение е случаят, в който се паднат три единици, което е 
автоматичен неуспех (АНУ).

Сила на Успеха при АУ
Силата на Успеха при АУ е поне толкова, колкото е стойността, 

с която е получено АУ - при 2:2:2 стойността на АУ е 2 - и това 
важи само в случаите, в които общият сбор на заровете не е довел 
до естествен Успех. Тогава, когато сборът води, така или иначе, до 
Успех, силата на АУ се прибавя към Успеха.

Пример:

Ако имаме АУ 2 при Умение= 9 то УФУД би бил 9+6 -16=(-1) или 
Неуспех, но тъй като е постигнат с АУ се счита за Успех със сила 2. Ако 
умението на героя беше 12, то УФУД би изглеждал така: 12+6-16=2 
или Успех със сила 2, но тъй като имаме АУ2, то реалният успех на 
действието е 2+2=4;
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При Автоматиен Успех, стандартните усложнения не могат да 
намалят силата на Успеха – освен ако специално не е упоменато 
друго. Така Атаката с Успех, постигнат с АУ не се намалява от 
Базова защита или други защитни средства.

АУ водят до по-добри от обикновените резултати в действието. 
Разказвачът е този, който има грижата да опише ефекта на всяко 
АУ, колкото се може по-интересно и да възнагради играчите 
за техния късмет, като колкото по-висока е стойността на АУ, 
толкова по-ефектен е Успехът на героя - повишаване на щетите, 
допълнителен ефект и т.н.

При Автоматичния Неуспех (АНУ) също има странични ефекти, 
но те са неблагоприятни за извършващия действието - чупи му се 
инструмента за работа (не и ако е оръжие), изтърва го на земята, 
наранява се, изпада в безсъзнание и т.н.

В правилата Аксиом16, някои от ефектите на АУ и АНУ са 
описани, но в Аксиом16-Класик, това е оставено на преценката 
на Разказвача.

Препоръка!

Ако сте Разказвач, не се притеснявайте да описвате АУ и АНУ по 
изключително цветист и театрален начин, дори е препоръчително да 
го правите именно така - това значително повишава удоволствието от 
играта и радостта от постигнатото.

Измерване на щети / поражения / 
наранявания

По време на битка, а и в някои други ситуации, действията 
на героите и останалите създания, или други странични фактори 
(например падане от високо), водят до нанасяне на щети (или 
наранявания/поражения). Размерът на тези наранявания се 
определя най-често като сбор от определено количество зарове 
като към тях може да бъде прибавено и твърдо число (например 
показателя за базова щета на героя).

Тези щети се записват по определен начин:

- (Х зара): означава да хвърлите Х зара и щетите ще се 
определят от получения резултат. Например при Х=2 щетата е в 
диапазона от 2 до 12;

- (Х зара + У): Означава да хвърлите Х зара и да прибавите 
още У към получения сбор. При Х=2, а У=5, щетата е в диапазона 
от 7 до 17;

- (Х зара - У): Означава, че от сбора на Х зара трябва да 
извадите У. При Х=2, а У=5, щетата е в диапазона от 0 до 8 
(отрицателните стойности за щета се считат като 0).

- (МУ/х) зара: Често срещано записване при определяне 
на магически щети. В случая МУ е Магическото умение на 
произнеслия заклинанието. (МУ/х) зара ще рече, да разделите МУ 
на Х и получената цифра ще определи броя зарове. Например ако 
МУ=18, а Х=5 имаме (18/5)=3,6=3 (винаги се взема само цялото 
число) или щета от 3 зара - диапазон 3 до 18;

- (+Х на зар): Това е описание на допълнителен ефект към 
щетата, което означава, че към резултата от всеки един зар трябва 
да прибавите +Х, така ако щетата се определя от 4 зара, а Х=3 
това ще доведе до общо +12, а ако хвърляте за щета 2 зара, това 

ще доведе до +6. Подобен ефект оказва силно влияние на общата 
щета, най-вече според броя зарове.

Създаване на Героя
За да играете РИ, трябва да разполагате със свой герой, но 

първо той трябва да бъде създаден. Създаването на героя следва 
няколко основни стъпки, които ще опиша по-долу. За да успеете 
да изградите героя такъв, какъвто наистина желаете, е добре да се 
запознаете внимателно с всеки от етапите по неговото създаване, 
а също така и с основните механики, използвани в играта, за да 
разберете смисъла на числата, които ще описват героя ви.

Начално оформяне на героя
В самото начало, трябва да създадете образа на героя си във 

вашето въображение - какъв ще е по характер, дали ще се вписва 
в общоприетите архетипи на познатите ни от книги и филми 
приключенци, как ще изглежда на външен вид, дали ще е човек 
или представител на някоя фантастична раса и т.н.

Избор на име
Няма твърдо правило за избор на име на героя. Това е игра и тя 

трябва да доставя преди всичко удоволствие, така че сте в пълното 
си право да кръщавате героите си както пожелаете (можете дори 
да го кръстите на любимото си куче - Индиана).

Избор на раса
Забележка:

Правилата на Аксиом16 са създадени за ползване с “Приключение с 
меч и магия” и описаните в книгата фентъзи раси (пълният списък може 
да намерите на сайта ни). Тук сме включили само най-универсалната 
раса, а именно хората. При нужда вие можете да прибавяте и свои 
собствени раси или да ги приравнявате към описаните в книгата такива, 
според световете, с които смятате да ползвате Аксиом16-Класик.

Добре е при избора на раса да се допитате и до вашия Разказвач, 
какви игрови раси смята да разреши в своето приключение - 
може то да е запланувано само за елфи или джуджета, а може и 
да е свободно за всички.

Расата определя и началните стойности на основните показатели 
на героя, както и максималните такива. За момента запишете с 
молив, само минималните стойности.
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Човек
Основни показатели

- Виталност: 2

- Жизненост: 33

- Сила: 5 (максимално 16)

- Ловкост: 5 (максимално 16)

- Интелект: 5 (максимално 16)

- Прецизност: 5 (максимално 16)

- Издръжливост: 5 (максимално 10)

Константни:

- Скорост: 16

- Магическа Защита: 0

Уникални расови умения

Такива умения съществуват, за да разграничават чувствително 
една фентъзи раса от друга. Всяка раса в Магландиум притежава 
такива умения, но тъй като Аксиом16-Класик, се спира само на 
основните правила, не е необходимо да се ползват и споменават 
тук - повече информация може да намерите на сайта ни, както и 
в книгата “Приключение с Меч и Магия”.

Избор на пол
Изборът на пол не би следвало да ви затрудни. Повечето игрови 

раси във фентъзи световете са двуполови, а половете биват мъжки 
и женски, независимо, че отделните раси могат да имат различни 
названия за представителите на двата пола (например джуджетата 
се делят на Лади и Сина). Изборът на пол на героя е важен, за да 
определи неговото поведение, но показателите му не са повлияни 
от него.

Избор на възраст
Възрастта на героя зависи от избраната раса, тъй като 

различните раси съзряват за различно време. Например герой-
човек спокойно би могъл да започне приключенстването си на 16, 
но джуджетата (или елфите) на 16 са все още деца.

Ако не ви се навлиза в такива подробности, можете просто да 
определите героят си като Млад, На средна възраст, Почти юноша 
и т.н. без да споменавате конкретни години. Можете свободно 
да се договорите с вашия Разказвач за възрастта на героя и 
ако постигнете съгласие, може да играете на каквато възраст 
желаете. В правилата на Аксиом16-Класик няма ограничения или 
придобивки, които да идват от възрастта, но ако желаете можете 
да ползвате секцията с допълнителни правила на Аксиом16 
(поместена в книгата “Приключение с Меч и Магия”) и да 
придадете значимост на възрастта на героя си.

Височина и Тегло
В много редки случаи ще ви е необходимо да ползвате точните 

характеристики височина и тегло на героя си, но поне приблизително 
би следвало да ги знаете. Например едва ли ще е от значение, ако 
героят ви тежи 80 или 83 килограма, но разликата е явна ако той 
е 120. Така че определете тези стойности с приближение до 5 кг 
и 10 сантиметра. Добре е теглото и височината да са съобразени 

с расата на героя, но могат и да варират в леки отклонения от 
нормата, стига Разказвачът ви да няма нищо против това. При 
всички случаи, ако има отклонения, е добре те да са логически 
обосновани и да са с цел по-интересна история на героя, а не 
“просто така”.

От височината и теглото ще се образуват техните модификатори 
- Модификатор Тегло (МТ) и Модификатор Размер (МР). Това 
са числата, които ще оказват влияние на част от действията на 
героя, така че не са без значение.

Модификатор тегло
Модификаторът за тегло се изменя в прогресия, като за да се 

премине на следващо ниво се умножава досегашното изисквано 
ниво по две. Модификаторът започва своето отброяване от тегло 
0 до 50 – МТ=1. Второ ниво за МТ е над 50 до 100 кг, трето ниво 
е над 100 до 200 кг, четвърто над 200 до 400 и т.н., като всяко 
следващо ниво удвоява диапазона на предходното.

Тегло (кг) МТ

до 50 1

51 – 100 2

101 – 200 3

201 – 400 4

401 – 800 5

...и т.н. ... 

Височина и Модификатор Размер
Височината на героя, определя и неговият Модификатор за 

Размер (МР). При създания, за които най-дългата част на тялото 
им не е тяхната височина, а тяхната дължина (при крокодилите 
например) МР се определя от дължината, а не от височината. 
Същото е в сила и ако се отнася до ширина (обиколка на талия, 
гръден кош и т.н.), с две думи взема се най-внушителната като 
цифра характеристика на създанието – височина, ширина 
(дебелина) или дължина.

Модификаторът Размер нараства в прогресия, тръгвайки от 
0,5 метра, където е неговата начална стойност, второто ниво е в 
интервала 0,51-1 метър, третия е до 2 метра и т.н.

Размер (см) МР

до 50 1

51 – 100 2

101 – 200 3

201 – 400 4

401 – 800 5

...и т.н. ...

Отличителни белези
След като сте оформили “модела” на героя е добре да помислите 

и какви са неговите отличителни белези - цвят на очите, косата, 
има ли някакви особености (например белег на бузата), какво е 
първото нещо, което другите биха забелязали у него (несъразмерно 
голямата му глава, вглъбените, замислени очи, отхапан пръст на 
едната ръка и др.). Не е необходимо героят да е супер уникален, но 
и не вреди. Отпуснете въображението си и го опишете!
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История на героя
Сега е моментът да помислите и за историята на вашия герой 

- той е живял до сега, нали!? Къде точно е бил роден? Какво е било 
детството му? Има ли някакви драматични събития в миналото 
му (ако има белези е добре да са свързани именно с тях)? Може 
би е бил изоставен на прага на манастир и отгледан от монасите 
на Салфейс...

...Не, това май е твърде познато... Е какво пък, нека да е 
познато, но да е драматично и героично и... Измислете каквато 
желаете история, но не оставяйте героят си без минало!

Историята е добре, по някакъв начин, да обяснява защо вашият 
герой е избрал пътя на авантюриста. Също не е лоша идея да 
обсъдите идеите си с вашия Разказвач. Историята може и да е 
прекалено тайнствена и да има много неизвестност в нея, да е 
толкова заплетена, че да се налага Разказвачът да измисля 
нещо допълнително в последствие - оставете въображението си 
свободно.

Историята на героя може да бъде описана на няколко реда или 
на няколко страници. Затова и няма отделено специално място за 
нея в дневника на героя - опишете я на отделни листове и дайте 
копие от тях на Разказвача. В процеса на приключението може и 
да допълвате историята.

С това завършва първият етап по създаване на героя - всичко, 
което е необходимо, за да го опишем е тук. Но така той не може 
да бъде използван в играта, тъй като ние все още не знаем 
нищо за способностите му и доколко добре той би се справил в 
дадена ситуация - дали ще може да ползва заклинания или ще 
трябва да разчита на грубата си сила, или пък е усвоил много 
и разнообразни умения, които да му помогнат да се справи в 
тежка ситуация? Отговор на всички тези въпроси ще получим, 
когато видим стойностите на неговите показатели и степента на 
овладените от него умения.

Показатели на героя:

Всички характеристики, умения и способности на героя са описани, 
като числови стойности, за да могат лесно да се ползват при определяне 
успеха на всяко негово действие. Всички те се наричат показатели на 
героя. Колкото по-голяма е стойността на даден показател, толкова по-
добре развит е той.

Точки за Развитие
Ресурсът за изграждане и развитие на героя ви са неговите 

Точки за Развитие, които той може да похарчи, за да закупува 
нови стойности на избрани показатели или умения. Точките за 
Развитие изразяват качествените промени, които настъпват у героя, 
в следствие на натрупания от него опит (в приключенстването). 
Макар да са абстрактна величина, най-лесно ще е да ги 
възприемете като парични средства, с които ще купувате нови 
умения и способности на вашия герой или ще подобрявате стари 
такива, както и ще повишавате основните му показатели.

Как се използват Точките за Развитие
Всяка промяна на показател, научаване на ново умение, 

повишаване на степента на вече придобито умение, запаметяване 
на заклинание и т.н. си има своята цена, определена в ТР. Така 
например, за да покачите Силата на героя от 10 на 11 ще са ви 
необходими 11 ТР, докато за да научите заклинание от 3 ниво на 
сложност (освен, че трябва да имате необходимите способности за 
това) ще трябва да заплатите 2 ТР. Цената за начално придобиване 
на дадено умение или способност са споменати в описанието на 
самата способност.

Правило!

Като общо правило, за да покачите някой от основните показатели 
на героя, или степента на дадено умение с +1 ще трябва да заплатите 
толкова ТР, колкото е новата стойност, която ще достигне избраният 
показател. Заплаща се при всяко покачване на показателя (степента) 
с +1.

Така, за да повишите избран показател от 11 на 12 ще трябва да 
заплатите 12 ТР, а за да го покачите от 11 на 15 ще трябва да заплатите 
общо 12+13+14+15=54 ТР.

Основните показатели на героя, както и придобитите умения имат 
максимално допустима стойност, която въпреки това може да бъде 
надвишена, но на двойно по-висока цена за всяко +1 над максимума. 
Така, ако играчът желае, героят му да повиши степента си на владеене на 
дадено Специално Умение от 12 (която е максимална) на 13 ще трябва да 
заплатите не 13, а 26 ТР. Това е в сила за всички максимални стойности, 
така че реално показателите са без ограничение на своя максимум, но 
имат пределна граница, след която покачването им е много по-трудно.

Начални Точки за Развитие
Всеки герой започва играта със 180 ТР, които играчът ще 

може да ползва, за да “закупи” по-добри показатели, Умения и 
способности за  своя герой.

В течение на играта, при достигане на всяко ново ниво на героя, 
ще получавате допълнителни ТР, които ще може да ползвате както 
намерите за добре. Неизползваните ТР, се запазват и могат да 
бъдат използвани в началото или края на всяка отделна игрова 
сесия.

Допълнителни ТР при достигане на ново 
ниво

Точките за Развитие, които героят получава при достигане 
на ново ниво, зависят от показателя му за Интелект (ИН), преди 
достигане на нивото. Определят се по формулата:

ТР=16+(ИН/3)зара

Това ще рече, че при достигане на ново ниво, получавате 
минимумът от 16 ТР, делите ИН на героя на 3 и след това хвърляте 
толкова зара. Прибавяте получения резултат към 16 и получавате 
крайния размер на новопридобитите ТР.

Временните промени не се отразяват на ТР! Взема се само 
твърдата стойност на ИН, а не временната такава, която може да 
е повишена или намалена под въздействие на заклинания, отвари 
и др.
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Пример:

Герой с ИН=10, достига ново ниво. Следователно той получава 
допълнителни ТР в размер на 16+3 зара. При резултат от заровете 3:6:4, 
той ще получи общо 16+13=29 ТР.

Ниво на героя!

Нивото на героя, показва доколко опитен в приключенстването е той 
- дали е стар морски вълк, или начинаещ юнга. Всяко действие по време 
на приключенията ще води пряко или косвено до натрупване на опит.

В официалните правила на Аксиом16, НИ участва във формулите 
за определяне стойността на някои от вторичните показатели, но в 
Аксиом16-Класик, Нивото само определя момента, в който героят ви 
трябва да получи новите си ТР.

За достигане на ново ниво на развитие, героят се нуждае от определено 
количество приключенски опит, а всяко следващо ниво изисква все 
повече и повече натрупан опит.

В следващите няколко параграфа ще се запознаете с всеки 
един показател, с които се описва героя ви и ще видите записан 
в неговия дневник. 

Жизненост
Жизнеността определя общото физическо състояние на 

организма, неговата устойчивост на различни неблагоприятни 
условия.

Жизнеността се измерва в Жизнени Точки и определя техния 
максимум. Те показват, колко наранявания може да понесе героя 
по време на битка преди да припадне или загине.

Внимание:

Жизнеността е абстрактна характеристика и не се влияе от размера 
на създанието, а от способността му да понася наранявания и други 
неблагоприятни въздействия. Така че може да срещнете създание с 
размерите на заек, което да има по-висока жизненост от планинска 
мечка и това не бива да ви обърква и притеснява.

Жизнеността е устойчив показател, който НЕ може да се 
покачва със заплащане на Точки за Развитие. Стойността й се 
повишава единствено при достигане на ново ниво от героя, като се 
определя от неговата Виталност и Сила.

Жизнеността може да бъде временно (или трайно) променена 
под въздействие на странични фактори, болести, проклятия и др. 
но като цяло тенденцията при този показател е да върви само 
нагоре.

Виталност (жизнена база)
Виталността е показател, който пряко влияе на Жизнеността на 

героя. Той също НЕ може да се развива с ТР, но освен това остава 
и непроменен при достигане на ново ниво. Виталността се променя 
в много редки случаи, обикновено под влияние на допълнителни 
умения и способности.

Виталността служи за база при покачване на Жизнеността 
на героя - това е минималното покачване на Жизнеността и 
Жизнените Точки на героя, което следва при достигане на ново 
ниво.

Всички Герои от еднаква раса, започват с еднакви показатели 
за Жизненост и Виталност. При покачване на ниво, количеството, 
с което се повишава Жизнеността е различно за всеки герой, тъй 
като се влияе както от Виталността му, така и от показателя му 
за Сила, а също така и от други допълнителни умения.

Покачване на Жизнеността!
При достигане на ново ниво Жизнеността се увеличава, 

ползвайки следната формула:

Покачване на Жизн. = (Виталност) + (СИ/4) зара;

Разделете СИ на героя, на четири, хвърлете толкова зара, 
съберете резултата с показтеля за Виталност – това е стойността, 
с която се покачва Жизнеността на героя.

Силата и Виталността участват във формулата със своите 
постоянни стойности и се пренебрегват всички временни ефекти 
върху тях – повишения/намаления в следствие на магически 
заклинания, отвари и др.;

Основни показатели
Това са основните показатели, които описват базовите 

способности на героя. Тук влизат неговата физическа сила, 
умствени способности, ловкост, прецизност и издръжливост. 
Героят може да развива (тренира) тези показатели по време на 
приключенията си, заплащайки за това с ТР. Често те са пряко 
свързани с интересите на героя и пътя на развитие, който той 
е поел. Например, един добър магьосник се нуждае от висок 
Интелект, докато наемният боец би обърнал най-голямо внимание 
на своята Сила.

Началната и максималната стойност на Основните показатели 
на героя се определя от неговата раса. Тези показател могат да 
бъде повишаван с помощта на ТР, като за да ги повишите с +1 ще 
трябва да заплатите толкова ТР, колкото ще е новата им стойност 
след покачването.

Пример:

Героят ви (тъй като е човек) започва с показател за Сила=5. 
Ако решите да покачите Силата му на 6 ще се нуждаете само от 
6 ТР, но ако решите да я повишите на 12, това ще ви струва 63 ТР 
(6+7+8+9+10+11+12=63 ТР).

Не забравяйте, че надвишаването на показателя над максимума 
за расата, коства на героя двойно повече ТР за всяко +1.

Какво означават числата?

За да можете да прецените доколко един основен показател е 
добър или не, ще трябва да разберем, какво означават числовите им 
стойности:

0 - 4 Изключително слаб показател, по добре не разчитайте на него 
да ви спаси в тежка ситуация. По-скоро той ще е причината да сте 
изпаднали в такава;

5 - 7 Личи си, че не сте забравили за съществуването на този ваш 
показател, но определено не бива да се хвалите с постиженията си в 
тази област;

8 - 10 Средно ниво показател. Повечето жители на Магландиум лесно 
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достига до такива стойности, но за герой, това е по-скоро помощен 
показател;

11 - 12 Видно е, че сте по-добър от общата маса. Развитието на 
вашия показател е чувствително по-добро. Отличен старт за начинаещи 
приключенци, но не се хвалете пред опитни “стари вълци”;

13 - 16 Ей това вече е истински герой. С подобни стойности на 
показателите си можете да впечатлите доста народ. А враговете ви 
трябва да се замислят преди да се изправят насреща ви;

17 - 20 Тук нещата са много сериозни! Вие сте живото превъплъщение 
на митологичните герои. Съдбата бележи бляскаво бъдеще в героичната 
ви кариера;

Над 20 Вие направо не сте човек. Супермен и Батман могат само 
да си мечтаят за делата, на които сте способни. При такива основни 
показатели, подкрепени с нужните умения, няма кой да ви спре;

Сила (СИ)
Определя физическата сила на героя – колко е як той и какви са 

възстановителните сили на организма (колко бързо се лекува след 
нараняване), колко силно може да удря, колко тежки предмети 
може да премести, доколко добре борави с тежки оръжия (брадви, 
чукове) и други действия свързани с пряката мускулна сила.

Силата (СИ) влияе директно на Жизнеността, която героят 
прибавя при повишаване на ниво.

Определя показателите за Базова Щета, Допустимо Тегло, 
Катерене и други физически действия, както и успеха на Атаките с 
някои видове оръжия - групите оръжия за които Силата е първичен 
показател при определяне на тяхната атака са: “Трошащи/тъпи 
оръжие”, “Брадви”;

Ловкост (Л)
Названието само говори за себе си. Този показател определя 

подвижността на героя, доколко добре той успява да контролира 
движенията на тялото си. Ловкият герой ще се придвижва по-
бързо от останалите, тъй като той контролира по-добре своето 
тяло и това му помага да върви без никакви излишни движения.

Ловкостта (Л) Пряко влияе на показателите Базовата Защита, 
Точки за Действие, Езда и т.н. тя е първичен показател за Атака 
за групите оръжия “Мечове”, “Копия и тояги”, а също така влияе 
и на всички умения свързани с подвижността и контрола над 
тялото.

Интелект (ИН)
Интелектът (ИН) определя общите умствени и психически 

способности на героя. Способността му да комуникира с околните, 
да прави логически заключения, да се учи от своя опит и т.н. 
Показва каква е степента на възприятие и схватливост на вашия 
герой. Това е обобщената характеристика, представяща всички 
възможни проявления на умствена дейност. Чрез Интелекта 
могат да се определят парапсихичните способности на създанията, 
устойчивостта им на хипноза, чуждо влияние и манипулация и др. 
Също така, това е основният показател при използва на магия.

Интелигентният герой би могъл само с думи да убеди / измами 
своя противник, като така често ще спасява собствения и на 
другарите си живот.

Интелектът влияе пряко върху допълнителните Точки за 

Развитие при покачване на ниво както и на показателите 
Магическо Умение, Мана, Обаяние  и др.

Прецизност (ПР)
Прецизността (ПР) определя способностите на героя да 

възприема околната среда със своите сетива (слух, зрение), а 
също така да контролира точността на движенията на своите 
крайници. Всяко движение на прецизния герой е добре отмерено, 
а сетивата му са по-изострени. Това му помага в различни 
дейности – забелязване на важни подробности, поправяне на 
сложен механизъм, стрелба и др.

Влияе пряко на показателите Базова Атака, Бдителност, 
Спотайване. ПР е първичен показател за Атака/Стрелба с повечето 
стрелкови оръжия, “Фехтовални” и “Невъоръжен”, както и за 
успешното използване на щитове.

Издръжливост (ИЗ)
Това е показателят, който изразява способностите на героя да 

се натоварва допълнително, което би могло да му даде предимство 
в някои ситуации където е важно да успее по-дълго да поддържа 
темпото – маратонско бягане, продължителна битка и т.н. 
Издръжливостта отразява способността на героя да натрупва 
умора без това да повлияе отрицателно на общата му кондиция.

Показателят се използва най-вече в битки и може да се приеме 
за боен показател, но освен това показва текущото състояние на 
героя - бодър или отпаднал. Изменя се динамично под влияние на 
натрупаната Умора (която се неутрализира съответно с Почивка). 
Ако Издръжливостта (ИЗ) на героя падне под 0 (може да достигне 
всяка стойност на отрицателно число, в зависимост от натрупаната 
умора), героят изпада в състояние на тежка умора, което веднага 
повлиява на много от останалите негови показатели. Скорост, 
Атака, Стрелба, Магическо Умение и Базова защита се влияят 
пряко от отрицателната ИЗ на героя - намаляват със стойността 
на отрицателната ИЗ, с всички произтичащи от това последствия. 
Отрицателното въздействие на ИЗ остава в сила докато тя не стане 
отново положително число. Положителната ИЗ не влияе по никакъв 
начин на останалите показатели а героя, тя просто определя колко 
още може да се натовари героя, преди да успее да изчерпи силите 
на организма си.

Издръжливостта се записва като максимална допустима 
стойност, а моментните й промени се следят в отделна графа 
заедно с натрупаната умора (виж долната част на Дневника на 
героя). Как се променя моментната ИЗ в следствие на натрупаната 
умора и почивка ще обясним по-късно при описване на битката 
(секция Натрупване на Умора).

Издръжливостта е важен ресурс по време на битка и понякога 
може да се окаже единствената разлика между победата и 
поражението.

Основни константни показатели
Това са такива показатели, които, веднъж приети, си остават 

с непроменени стойности през цялото развитие на героя. Те 
характеризират тези особености на героя, върху които той не би 
могъл да влияе пряко.
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Тези показатели се определят в началото на играта и след това 
не могат да бъдат повишавани с помощта на Точки за Развитие 
(т.е. промяната им не е в пряката власт на играча), но въпреки 
това могат да се изменят временно или за постоянно под влияние 
на заклинания, Специални Умения или в следствие на събитията 
от самото приключение.

Късмет
Всеки се ражда под някаква звезда и тя определя щастието, 

което ще го съпътства в живота. Късметът се избира по желание 
от играча и може да бъде всяко число между 3 и 8.

Не бързайте да избирате 8, това може би е най-лошият избор... 
Не, не бързайте да избирате и 3, макар че това определено е по-
добър избор. За да разберете късмета трябва първо да обясня как 
точно се използва той по време на играта.

Късметът изразява моментите в които вашият герой се надява 
боговете да чуят молбите му и да му окажат малка помощ. 
Ако героят прекалено често разчита на боговете, те не биха му 
обръщали особено внимание, но ако това му се налага рядко, той 
може да се радва на тяхното благоволение.

Когато героят извършва дадено действие и се съмнява в 
неговия успех, можете предварително да заявите, че ще се 
осланяте и на помощ от късмета му. При използване на късмет, 
(преди проверката с УФУД), трябва да хвърлите два (2) зара, от 
техния сбор да извадите показателя си за Късмет и да прибавите 
полученото число към Умението си за следващия ви опит.

Разрешено е късметът да се използва само веднъж на опит, 
като резултата от това се прибавя независимо дали е положителен 
или отрицателен (сега разбирате защо 8 не е задължително най-
доброто решение, нали?).

Пример:

Групата на Мерлин е изпаднала в много затруднена ситуация и 
единственото им спасение е, ако заклинанието на магьосника за 
заледяване на реката успее. Така ще могат да преминат оттатък и да 
се спасят от техните преследвачи. За да е сигурен, че ще успее да го 
произнесе навреме и с успех, героят решава да ползва своя късмет. 
Късметът му е 4, затова играчът хвърля 2 зара и вади от резултата 
4. Сборът от двата зара се оказва добър 4 и 5, общо 9 и след като той 
извади от него 4, резултатът все още е положителен и то не лош. Така 
при този си опит за заклинание, Мерлин стартира с +5, към своето 
умение (в случая неговата Магическа Атака).

Колко пъти ще можете да се осланяте на късмета се определя 
от неговата стойност. Така ако късметът ви е 6, ще можете 6 пъти 
да се надявате на повишение на успеха. При всяко използване на 
късметът, отбелязвайте с молив новия си щастлив опит в полето 
до показателя си за късмет. Ако броят на използваните щастливи 
опити стане равен на стойността на вашия късмет, вие няма да 
имате повече право да използвате късмета си.

Правото за ползване на късмет се възстановява в изключително 
редки случаи - само когато при извършване на дадено важно 
действие получите успех с АУ 6 (паднат ви се три шестици). В 
такъв случай боговете забравят за един от вашите щастливи опити 
и отново са склонни да чуват молбите ви (намалете използваните 
щастливи опити с 1). Ако нямате извършени щастливи опити, АУ 
6 не ви носи допълнителен такъв.

Единствено естествен АУ 6 води до намаляване на използваните 
щастливи опити – изкуствено постигнат успех (с помощта на 
умения, заклинания и др.) не води до никакви допълнителни 
бонуси.

Висок показател за късмет означава, че по-често ще може 
да се осланяте на него, докато по-ниския показател за късмет 
означава, че ще можете да го използвате по-рядко, но затова пък 
ефектът му ще е по-благоприятен.

Красота
Това е показателят, който определя физическата красота 

на героя. Не трябва да се забравя, че това е показател, който е 
съпоставим само между създания от една и съща раса, тъй като 
той определя расовата красота на героя. Няма как да се направи 
съпоставка примерно между красиво джудже и красив хътянин 
(въобще не е сигурно дали Джаба беше красив). Така че това не 
е съвсем твърд показател когато става дума за отношения между 
отделните раси. Влияе пряко на показателя Обаяние (виж по-долу) 
и е важен, когато определяте отношението на околните към героя 
(най-вече на противоположния пол).

За да определите красотата на вашия герой, хвърлете три 
зара.

Ако не сте доволни от резултата можете да заплатите 1 Точка 
Развитие и да хвърлите отново, като новата стойност задължително 
заменя старата, независимо дали е по-лоша или по-добра. Ако и 
тя не ви харесва, можете да поискате ново хвърляне, но за 2 ТР. 
Следващото ви хвърляне ще е за 3 ТР и т.н. докато решите, че 
резултата ви удовлетворява.

По споразумение с Разказвачът можете да се спрете на избрано 
число между 3 и 18, като той ще определи директно колко ТР би 
следвало да ви струва това. Такъв подход би могъл да се налага, 
най-вече ако историята на героя изисква той да е обаятелен и 
красив, или пък да е белязан от съдбата с отблъскваща външност. 
А може и в началото да е грозен (докато над него тегне черно 
проклятие), а след това да стане изумително красив. Всичко това 
е допустимо по споразумение на играча и Разказвача.

Какво ни казват цифрите!?

3 - 5 – ужасяващо грозен, когато минава по улиците плаши малките 
деца и независимо от расата си всички могат да разберат, че индивидът 
е ужасяващ. Често действа отблъскващо на околните. Колкото по-ниско 
е числото, толкова по-изразена е грозотата. Често може да е придружена 
от видими белези и недъзи;

6 - 8  – забележимо грозен, но не непременно отблъскващ;

9 - 12 – обикновен представител на своята раса. Със сигурност не е 
красавец (красавица), но и не може да се нарече грозен. Спокойно може 
да има и красиви черти, но малцина са способни да ги забележат при 
пръв поглед;

13 - 15 – Красавец! Често се обръщат след него по улиците. Радва се 
на голямо  внимание от противоположния пол. Често може да получи 
облаги, ползвайки физическата си красота като “аргумент”;

над 16 – Неустоимо красив. Никой от противоположния пол не може 
да остане безразличен към вида му (това не касае интелекта! Така че 
при разговор нещата може и да не стоят по този начин). Радва се на 
изключително внимание от противоположния пол и на завистта на 
представители на своя;
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Скорост
Както показва самото име, това е показателят, който 

определя бързината на героя ви. Това е дадената му от гените 
на расата скорост. Този показател не може да бъде повишен с ТР 
и не се покачва при достигане на ново ниво. Въпреки това, не е 
изключено да бъде променен временно или за постоянно. Редица 
елексири и отвари могат да му влияят, а също така и магически 
заклинания, но тези въздействия са временни. Трайните промени 
на скоростта могат да настъпят само с определени тренировки - 
някой специални умение могат да покачат скоростта на героя.

Скоростта (СК) влияе пряко на показателя Реакция, който 
е определящ в критични моменти, и на показателя Точки за 
Действие. Може да ви даде огромно предимство в битка – при 
други равни условия, най-бързият винаги започва пръв и извършва 
повече действия за единица време.

Ако скоростта на героя поради някаква причина спадне до 0 
или по-малко, той не може да се придвижва, но въпреки това 
може да извършва други действия според оставащите му Точки за 
Действие (за тях ще научите по-долу).

За да разберете каква е скоростта на вашия герой, погледнете 
в таблицата с показатели на расите.

Производни показатели и умения!

Това са показатели, които изразяват различни способности на героя, 
но не могат да се повишават директно с помощта на ТР, а се изчисляват 
спрямо други показатели по специфични формули. В тях участват 
основните показатели и допълнителните умения. Производни показатели 
са Обаяние, Атака, Стрелба, Защита, Точки за действие, Щета, всички 
Общи Умения и др.

Производните показатели и умения нямат минимални и максимални 
стойности и могат да приемат всякакви такива.

Магически способности
Тъй като Аксиом16-Класик е насочена към игра в магически 

светове, то се предполага, че всички герои разполагат с някакви 
Магически способности, като просто някои герои са по-умели от 
други.

Магическо Умение
Това безспорно е най-важният показател за един магьосник. 

Всеки който има желание да разчита на заклинания би следвало 
да се стреми да постигне колкото се може по-висок показател за 
Магическо Умение (МУ). Дава представа доколко героят е вещ в 
мистичните изкуства. Определя силата на магиите, както и някои 
други действия, изискващи древни знания. Базово Магическото 
Умение се определя от Интелекта на героя:

МУ = (ИН/2)

Към това се добавят и всички бонуси и наказания, давани от 
придобити от героя допълнителни умения (виж приложенията 
за Способности и Познания, и Специални Умения). В дневника 
на героя може да записвате крайната стойност на показателя 
или Основната степен плюс всички бонуси и наказания. Втория 
вариант е по-прецизен, но изисква повече място.

Магическа Атака
Това е показател в пряка зависимост от МУ на героя. 

Магическата Атака (МА), определя шанса за успех при използване 
на магически заклинания. Колкото по-висока е тя, толкова 
по-голям е шансът за успех на заклинанието. МА може да се 
повишава динамично по време на битка, чрез повишаване на 
концентрацията на магьосника, без това да влияе на МУ ( виж 
секцията “Битки”).

МА = (МУ/3)

Където МУ е моментна (с включени в нея всички бонуси и 
наказания) стойност на Магическото Умение на героя (би могло 
да е временно повишено или намалено от странични фактори).

Внимание!

Магическата Атака може да бъде повлияна от странични фактори 
без това да засяга МУ, но обратното е невъзможно – всяка промяна в 
МУ се отразява веднага върху показателя за МА (освен в случите, когато 
изрично е упоменато друго).

Мана
Това е магическата енергия на героя. Маната определя 

максималното количество магическа енергия, която може да 
съхрани в себе си героя. Тази енергия се изразява в Точки Мана 
(ТМ), които ще се променят динамично през време на играта, но 
не могат да надвишават показателя му за Мана (освен за кратко 
време в много редки случи). Точките Мана на героя се записва в 
отделна графа, тъй като стойността им е непостоянна.

Маната служи на героя при всяко използване на магия или 
друго изискващо мистична сила действие (специалните атаки с 
оръжия също изразходват мана). Според вида на заклинанието/
действието, героят ще изразходва определено количество ТМ, 
които след това може да възстанови по различни начини (най-
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често просто с почивка). Началното количество Маната на героя 
се равнява на показателя му за Интелект.

Мана = ИН

Показателят Мана се покачва с +(ИН), както и с всички 
допълнителни бонуси, давани от Способности и Познания и/или 
Специални Умения при всяко достигане на ново Ниво.

Точки за действие (ТД)
Не е случайно, че за този показател е заделено специално 

по-голямо поле в Дневника на героя. Точките за действие (ТД), 
определят реалната подвижност на героя. Изразяват възможността 
му да се придвижва или извършва други действия за единица 
време – за един боен ход. ТД са в пряка зависимост от Скоростта 
и Ловкостта на героя.

ТД = (СК + Л)/2

Всяко действие отнема определено количество ТД и дори 
конкретното действие да не е описано никъде в нашите правила 
Разказвачът трябва да прецени колко точно ТД би следвало да 
отнеме то.

Най-често ТД ще се ползват по време на битка или в екстремни 
ситуации, затова подробното им използване е описано в секция 
Битки.

Бойни показатели
В тази секция ще разясня значението на бойните показатели 

на героя. Това са показателите, които ще определят резултата от 
действията му по време на битка. Подробности за начина им на 
използване ще намерите в секцията Битки, а тук ще се запознаете 
основни с тяхното образуване и описание.

Реакция (РЕ)
Това е показател, който определя способността на героя бързо 

да реагира на настъпили около него промени. Този показател 
определя реда под който ще играят героите и опонентите им по 
време на битка. При други равни условия (ако няма непредвидена 
ситуация, като засада, например), първо играе създанието с най-
висока Реакция (РЕ), след него следващото и т.н. Ако две създания 
са с еднаква реакция се хвърля зар, за да се определи реда им 
на игра. Реакцията е пряко зависима от Скоростта и Нивото на 
героя.

Реакция = СК+НИ

Където СК е настоящата Скорост на героя (може да е повлияна 
от редица странични фактори), а НИ е достигнатото от него Ниво 
на опит.

Реакцията може да се ползва и извън бойни ситуации, ако 
трябва да преценим възможността на героя да реагира навреме.

Базова Щета
Това е щетата, която героят прибавя към всеки свой удар с гола 

ръка или крак. Част или цялата Базова Щета (БЩ) се прибавя и 
към щетите на всички оръжия за ръкопашен бой.

Базовата Щета се определя от показателя Сила.

Сила   Базова Щета

Сила до 10,  БЩ е равна на 0.

за всяка 1 СИ над 10, БЩ се увеличава с +1

за всяка 1 СИ над 20, БЩ се увеличава с +2

за всяко 1 СИ над 30 БЩ се увеличава с +3

... ...

за всяко 1 СИ над Х БЩ се увеличава с +(Х/10)

Така при Сила=14, ще имаме БЩ от 4, а при Сила=23, ще 
имаме базова щета от 16.

Таблица за БЩ в интервала за Сила 1 - 25.

Сила БЩ

1 до 10 0

11 1

12 2

13 3

14 4

15 5

16 6

17 7

18 8

19 9

20 10

21 12

22 14

23 16

24 18

25 20

Максимално допустимата БЩ, която се добавя към оръжието, 
зависи от броя на заровете му за щета и от това дали се ползва с 
една или две ръце.

- При невъоръжена атака, БЩ винаги участва с цялата си 
стойност.

- При оръжия за една ръка, БЩ участва в размер не повече 
от 2*Х;

- При оръжия за две ръце, БЩ участва в размер не повече от 
3*Х;

Където Х е броят зарове за щета на оръжието - оръжие, чиято 
щета е дадена като 3 зара, ще разреши до +6 от БЩ с една ръка 
и до +9 от БЩ с две ръце.

Ако щетата на оръжието е дадена като ((Х зара)+У), твърдата 
стойност (У) не влияе на допустимата БЩ.

Базова Защита
Това е основния показател за защита на героя. Изразява 

способността му изцяло да избегне, насочена към него атака. 
Колкото е по-висока Базовата Защита (БЗ) на героя, толкова 
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по-трудно ще го уцелват при физическа атака. Определя се от 
Ловкостта:

БЗ = Л

БЗ се явява Усложнение към успеха на всяка Не-магическа 
атака:

Успех_АТ – БЗ = Краен Успех

За да е успешна една атака, нейният Начален Успех трябва да 
е по-висок от БЗ, иначе се приема, че опонентът е успял да се 
отмести от линията на атака.

Успехът на атаката може да бъде повлиян и от допълнителните 
защитни средства. Тяхното действие е подробно описано в секция 
Битки.

Базова Атака
Базовата Атака на героя, е модификаторът, който се добави 

към всяка негова атака, независимо от ползваното оръжие. Тя се 
влияе пряко от способността му добре да преценява координацията 
си и затова се определя от ПР на героя.

БА=(ПР/2)

Някой умения биха могли да добавят индивидуални бонуси за 
отделни групи оръжия - ръкопашни, стрелящи и т.н. -  тогава този 
бонус се прибавя само ако героят ползва такъв вид оръжие.

Например герой с ПР=9 и бонус +3 към ръкопани оръжия 
ще има БА с ръкопашни оръжия =(9/2) + 3=7 и БА с всички 
останали 4.

Атака/Стрелба на използваното оръжие
Всяко оръжие (в това число ръце, крака и тяло), има свой 

показател за Атака, който се прибавя към базовата атака на героя 
в момента, в който той реши да го използва. Атаката на оръжието 
се образува от един или повече показатели на героя. Обикновено 
това са основните показатели - Сила, Ловкост, Прецизност и 
Интелект, но понякога има и изключения. 

Например, ако героят ползва Меч (неговата атака се влияе 
от Ловкост), то общата му атака в момента ще е равна на 
АТ=БА+Л;

Ако този показател се промени по време на битката, под 
въздействие на магия или други фактори, то това ще се отрази 
директно на показателя за атака/стрелба.

Съвет!

По принцип закупуването на екипировката на героя се извършва едва 
след като той бъде окончателно създаден, но е добре преди да го създадете 
да се запознаете с показателите, които определят атаката на желаното 
от вас оръжие.

Пример:

Докато се разхожда из гората в търсене на дърва, Самуил е нападнат от 
вълк. Единственото оръжие с което той разполага в момента е дърварска 
брадва. Атаката на това ръкопашно оръжие се определя от показателя 
Сила (СИ), а нашият герой има показатели за СИ=12. Самуил, обаче, има 
БА от 8 и така Атаката му с брадвата ще е:

АТ=(12+8)=20;

Какви са показателите, които определят атаката на оръжието 
можете да видите в таблицата на използваните в играта оръжия.

Допълнителни показатели
Това са показатели на героя, които се използват в специфични 

ситуации, но не могат да се причислят към нито една от изброените 
по-горе групи. В Аксиом16 се ползват няколко такива показателя, 
но тук ще споменем само Допустимо тегло и Обаянието.

Допустимо тегло
Това е показател, който определя, максималното тегло, което 

може да носи героя без това да оказва влияние на ТД, с които 
разполага. Всеки предмет, който героят носи върху и по себе си 
има някакво тегло - това тегло се сумира, за да се разбере общото 
тегло, което героя носи в момента. Тук влизат: Екипирани защитни 
средства и оръжия, дрехи, колани, ботуши, багаж и всичко за което 
се сетите - всеки предмет, който е описан в инвентара на героя. 
Естествено можете да пренебрегнете всички твърде леки предмети 
- бельо, медальони, гривни, пръстени и др.

Съвсем логично Допустимото Тегло (ДТ) е пряка функция на 
Силата на героя.

ДТ = (СИ*СИ)/5

Ако това тегло бъде надвишено, героят се счита за претоварен, 
а претоварването оказва пряко влияние на ТД с които разполага 
той за ход, като за всяко тегло над това се счита за претоварен от 
ниво Х, където:

Ниво на Претоварване = Тегло/ДТ

Влияние на теглото на екипировката и багажа, върху ТД!

Претоварване ТД

до ДТ Няма промяна

Ниво 1, до 2*ДТ -1

Ниво 2, до 3*ДТ -3

Ниво 3, до 4*ДТ -6

Ниво 4, до 5*ДТ -10

5*ДТ Това е максимално 
допустимата тежест, която героят 

може да повдигне, но не и да 
носи.

Обаяние 
Изразява възможностите на героя да внушава своите идеи 

на околните и оставя добро впечатлени у тях. Зависи пряко от 
Красотата и Интелекта му:

Обаяние = (КР + ИН)/2

Където КР и ИН са показателите за Красота и Интелект на героя.

Използва се, когато героят се опитва да убеди някого използвайки 
чара си. Обаянието е фактор при всеки диалог между двама души, 
освен ако някой от тях няма специални предубеждения към 
другия. Обаянието определя и първоначалното впечатление, което 
героя оставя при разговор с непознати.
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Общи умения
Това са всички умения, които в една или друга степен са 

известни на всеки герой. Общите умения не се развиват отделно, 
те се образуват от Основните показатели на героя и допълнително 
придобити бонуси от различни Специални умения.

Обикновено базовата им стойност е стойността на най-логичния 
за ползване основен показател - при умения, изискващи умствени 
усилия това е Интелект, при голямо мускулно натоварване, това е 
Сила, ако се изисква прецизен контрол над тялото, това е Ловкост, 
а ако се изисква добра координация на крайниците или правилна 
преценка това е Прецизност.

Пример!

Харон се промъква, покрай Ставри, който стои на стража. Харон 
ползва Ловкостта си, тъй като промъкването изисква добро владеене на 
цялото тяло, а Ставри ползва своята Прецизност – сетивата си. Така 
успехът на Харон ще се изчисли като:

3 зара + Л -16 = Успех

А противопоставящия му се успех на Ставри би бил:

3 зара + ПР -16 = Успех

По преценка на Разказвача, ПР може да бъде заменена с ИН, 
ако ситуацията предполага по-скоро анализиране на видяното, а не 
просто забелязването му, но това е изключение. В посоченият пример, 
Разказвачът следва да прецени има ли допълнителни Усложнения (твърде 
осветено пространство) или Улеснения (безлунна нощ) за промъкващия 
се и ако реши да ги прибави в УФУД.

В правилата на Аксиом16 в книгата “Приключение с Меч и Магия”, 
някой от основните умения са разгледани подробно и дори са записани в 
дневника на героя, но в Аксиом16-Класик това не е необходимо, тъй като 
използването им е оставено най-вече на въображението на Разказвача.

Специални Умения
Освен основните и производните показатели на героя, 

има и още една, много важна група от характеристики, които 
дооформят героя и това са допълнителните умения - Способности, 
Познанията и Специални умения. Допълнителни умения са всички 
професии, бойни техники, науки и всякакви други специализации, 
които героят може да овладее. Характерно за тях е, че приемат 
стойности от 1 до 12. Развиват се по същия начин, както и 
Основните показатели - чрез заплащане на толкова ТР, колкото ще 
бъде новата им стойност - и също като тях могат да се повишават 
над своя максимум, но на двойно по-висока цена.

Забележка!

Пълният списък на Способностите, Познанията и Специалните умения, 
в техния оригинален вариант, е включен в книгата “Приключение с Меч 
и Магия”, а тук съм дал само част от Специалните умения, но и те са 
достатъчни за началото на една вълнуваща игра.

Също така, описаните тук умения са олекотени откъм механики, за 
да са съвместими с правилата на Аксиом16-Класик.

Специалните умения (СУ) са житейски ориентации, професии, 
занаяти и специфични умения, които героите са усвоили. Те могат 
да бъдат по-общо ориентирани, или конкретно насочени в едно 
единствено умение. Могат да имат изцяло бойно приложение, но 
могат и да са по-широко използваеми, всички зависи от тяхната 

специфика. В Аксиом16-Класик съм включил само няколко 
примерни умения, а останалите оставям на въображението на 
Разказвача и играчите.

Героите могат да научават и развиват различни по брой и 
степен Специални умения (СУ) стига да са заплатили цената за 
тяхното развитие.

Всяко СУ изисква определен минимум Точки за развитие (ТР), 
които героят трябва да “заплати”, за да получи правото да го 
овладее на степен 0. Оттам насетне степента на СУ се повишава 
както Основните показатели.

Достигането на степени над максимума от 12 ще повиши всички 
ефекти, които са определени с формула в която участва степента 
на СУ, но няма да даде на героя допълнителни способности под 
формата на еднократно придобивани бонуси.

Началните ТР, за придобиване на СУ, са 5 ТР, като могат и да са 
различни за различните раси, в който случай това ще е специално 
упоменато.

СУ дават допълнителни умения и бонуси на героя, които се 
делят на Пасивни и Активни (Заявени):

- Пасивните са постоянно действащи и не трябва специално 
да се споменава от играчът, че героят ги използва, за да се взема 
предвид степента им на владеене и техния ефект.

- Актините (Заявените) са такива, които героят може да 
използва по желание, но играчът трябва специално да спомене, 
че героят му ще използва Умението, като степента му на владеене 
ще определи шанса, действието да е успешно по УФУД.

Пример за пасивно придобит бонус е даваният към 
Ръкопашната Атака бонус от СУ “Войн”. Пример за Активно 
(Заявено) умение е вълшебната песен на певеца, за която играчът 
трябва предварително да заяви, че я ползва преди това да доведе 
до какъвто и да било ефект.

Начини на записване на числата:

Когато СУ е записано в скоби (СУ), това означава, че се приема като 
числото на степента на владеене на Специалното умение. Например 
СУ на 9 степен, когато е записано като: (СУ), ще означава числото 9. 
Ако в скобите е (СУ/Х), където Х е произволно число, това означава, че 
степента се взема не като цяло число, а разделено на съответното Х. При 
изчисляване на ефекта се взема само цялото число т.е. СУ на 7 степен 
при (СУ/2) означава числото 3.
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Списък на Специалните Умения

Бързият Джо
Цена за придобиване на 0 степен: 5 ТР 

Това умение носи името на създателя си Джо Боузър, който 
успял да създаде такъв начин за придвижване, че за единица 
време можете да изминете по-дълго разстояние.

Придобивки:

- Дава допълнителни ТД за придвижване (които не могат да се 
ползват за други действия) в размер на (СУ/2);

- На 12 степен героят получава право да ползва половината от 
допълнителните си точки за каквото пожелае, но другата половина 
задължително остава само за движение;

Пример: 

Герой със СУ на 8 степен ще получи допълнителни 4 ТД за ползване 
само за движение, а на 12 степен ще има 6 ТД допълнително, като 3 
от тях ще може да ползва за каквото реши, а останалите 3 ТД само за 
движение.

Войн
Цена за придобиване на 0 степен: 5 ТР

Героите, специализирали в това умение, са отделили много 
от времето си за тренировки с ръкопашни оръжия, като така са 
постигнали значителен напредък в способността си да боравят 
с такъв вид оръжия, независимо от класа им (умението не 
оказва влияние на невъоръжения бой или при стрелба). Тежките 
физически тренировки повишават общото физическо състояние 
на героя и той допълнително подобрява своята Виталност. Дългите 
тренировки развиват физическата сила и издръжливостта на 
героя и му разрешават да развие тези си качества до по-високи 
нива, отколкото нетренираните представители на расата му.

Придобивки:

- Дава бонус към Атака с Ръкопашни оръжия в размер на 
+(СУ/2);

- Повишава Виталността на героя с +(СУ/5);

- На 11 степен повишава възстановителните сили на организма 
с +1 ЖТ за час почивка;

- На 12 степен героят увеличава допустимите максимални 
показатели на Сила и Издръжливост за расата си с +1;

Пример:

Герой със СУ “Войн” на 7 степен ще получи +3 Атака с всяко 
ръкопашно оръжие и ще е покачил своята Виталност с +1.

Възстановяване на мана
Цена за придобиване на 0 степен: 5 ТР

Умение на магьосниците да възстановява своята магическа 
енергия по-бързо.

Придобивки:

- За всеки 1 час почивка героят възстановява допълнително ТМ в 
размер на (СУ/2);

- При достигане на 12 степен героят може да възстановява +СУ/2 

мана на час, дори и без да почива.
Пример:

При СУ на 8 степен героят възстановява допълнително +4 ТМ за час сън.

Двоен изстрел
Цена за придобиване на 0 степен: 5 ТР 

Древно учение на Елфите разкрива техника при стрелба с лък 
да се изстрелват две стрели едновременно. И макар този изстрел 
да отнема допълнително време и да е за сметка на точността (+2 
ТД време и -6 шанс за успех), се счита, че умението е много 
полезно, особено когато стрелецът е достатъчно опитен. Ако героят 
ползва различни видове стрели, даващи му различен шанс за 
успех то успеха на всяка от тях се изчислява поотделно.

Придобивки:

- Разрешава изстрелване, едновременно на две стрели за 
+2 ТД (и наказание към Успеха -6) на изстрел, независимо от 
необходимите за изстрела ТД;

- Специалистите в тази техника намаляват наказанието върху 
изстрела със (СУ/2);

- При достигане на 12 степен допълнителните точки за изстрел 
отпадат;

Умението важи за лъкове и прашки, но не може да се ползва с 
механични или огнестрелни оръжия.

Крадец
За придобиване на 0 степен: 5 ТР;

Усвоилият това умение се научава как да се прокрадва 
безшумно, да отключва ключалки, незабелязано да пребъркват 
джобовете на избрани от него “жертви”, да открива и обезврежда 
капани, пречещи му да достигне до желани от него ценности. 
Умелите крадците са много търсени сред определени среди, за 
изпълнение на “специални поръчки”, за който не бива да се 
разчува.

Придобивки:

- Повишава способностите на героя да се Промъква, като при 
проверка за успех, добавя +(СУ/2) към Ловкостта му;

- Разрешава отключване на ключалки с умение в размер на 
(СУ). Това е Сложно действие и изисква 10 ТД за опит (не може да 
се извършва от герои без това умение);

- Разрешава обезвреждане на капани с умение в размер на 
(СУ). Това е Сложно действие и изисква 10 ТД за опит (не може да 
се извършва от герои без това умение);

- Разрешава по-доби кражби от други създания, като добавя 
+(СУ/2) към Прецизността при опит за кражба (от джоба на 
опонента, например);

- На 11 степен повишава умението си за Катерене с +4 
(умението е Силово);

- При достигане на 12 степен героят увеличава допустимия 
максимален показател за Ловкост на расата си с +1;
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Магьосник
Изисквания за придобиване на 0 степен: 5 ТР

Умение за тези, които считат, че грубата сила не е достатъчна 
и са достигнали до извода, че умствените способности са много 
по-силни. Посветилите се на това умение отделят значителна част 
от своето време, за да усвояват древното магическо изкуство на 
заклинанията. Със самото усвояване на СУ, младите магьосници 
веднага могат да почувстват, как техните магически способности се 
увеличават, като това не само повишава ефекта от техните магии, 
но им дава знанието за усвояване на все по-мощни заклинания 
(виж магическа система). Само отдалите се на древното изкуство 
на магията могат да специализират в отделните магически школи 
(специализацията в магически школи не е предвидена в правилата 
Аксиом16-Класик, но е подробно описана в книгата “Приключение 
с Меч и Магия”), като това е възможно, чак когато достигнат 
майсторска (12) степен.

Придобивки:

- Повишава Магическото Умение на героя с +(СУ);

- При всяко покачване на степента на СУ, героят има право 
да научава по едно ново заклинание, без да е нужно да намира 
свитък за него (и да го купува), но трябва да задели нужните за 
запаметяване ТР. Така запаметеното заклинание трябва да отговаря 
на моментното му (МУ), измерено спрямо току що придобитата 
степен. Това право може да се използва само в момента на самото 
покачване на степента и не може да се съхранява за по-късно 
използване (за подробности вижте примера);

- При покачване на ниво, прибавя +(СУ) към Мана;

- При достигане на 5 степен еднократно покачва Мана с +20;

- При достигане на 12 степен героят увеличава допустимия 
максимален показател за Интелект на расата си с +1;

Пример:

Герой със СУ “Магьосник” на 6 степен ще увеличи МУ с +6, а при 
покачване на ниво ще получи +6 Мана допълнително, освен тази давана 
му от ИН. В мига, в който той е покачил степента си на владеене от 0 
на 1 степен, е придобил право да научи нова магия, която да отговаря на 
новото му (МУ).

Пример:

Да приеме, че героят е бил с МУ=10, при достигане на 1 степен е 
получил право на нова магия, но тъй като МУ=11 не е достатъчно, за да 
научи заклинание от 1 ниво, а тези от 0 са и без това известни, той не 
може да се възползва от това право. При покачване от 1 на 2 (МУ=12) 
той избира едно заклинание от 1 ниво (плаща още 1 ТР и го научава). 
При покачване от 2 на 3 (МУ=13), избира още едно заклинание от 1 ниво 
(пак плаща +1 ТР). При преминаване от 3 на 4 (МУ=14) научава трето 
заклинание от 1 ниво (за още +1ТР). При преминаване от 4 на 5 степен 
(МУ=15) вече има право да научи заклинание от 2 ниво и т.н.

Майстор Стрелец
Цена за придобиване на 0 степен: 5 ТР

Умение за тези, които не обичат директния сблъсък, а 
предпочитат да неутрализират врага отдалеч, без те самите да са в 
обсега на неговия меч. Избралите пътя на Стрелеца отделят особено 
внимание на способността си да стрелят с оръжия за далечна 
атака (лъкове, прашки, метателни ножове и др.). Стрелците 

отделят специално внимание на тренировки, които им позволяват 
да развият по-добри рефлекси от тези на околните, което им дава 
възможност да реагират преди тях и успешно да прострелят дори 
бързо движеща се цел.

Придобивки:

- Дава бонус към Стрелба в размер на  +(СУ/2);

- На 7 степен еднократно повишава реакцията си с +3;

- На 11 степен добавя +6 щета към нанасяните за изстрела, 
независимо от броя използвани амуниции (няма значение дали 
е с една или две стрели, три или седем сачми, този бонус е за 
изстрела и е винаги точно +6);

- На 12 степен, стрелецът не създава условия за Предизвикана 
атака при изстрел дори и да е плътно обграден от враговете си 
(виж секция битки и Стрелба).

Пример: 

Герой със СУ “Стрелец” на 7 степен ще получи +3 бонус към Стрелба 
и ще покачи Реакцията си с +3.

Продължителна атака
Цена за придобиване на 0 степен: 5 ТР

Умение, с което боецът, ползвайки ръкопашно оръжие (не 
може да се ползва при невъоръжен бой) успява да продължи 
своята Атака, така че с едно движение да атакува повече от един 
противник, ако са в обсега на оръжието му. Това му отнема малко 
повече време, но понякога си струва. Подобна атаката отнема +2 
ТД за всеки допълнителен противник.

Придобивки:

- Позволява еновременна атака на повече от един противник, 
като броят на позволените допълнителни противници не може да 
бъде по-голям от (СУ/3);

- При достигане на 12 степен ТД за допълнителен противник 
намаляват на +1;

Пример:

При СУ на степен 8 героят ще може да атакува с една атака до трима 
противника (един+двама допълнителни), като това ще му коства +4 
допълнителни ТД за атака.

Специалист в юмручен бой
Цена за придобиване на 0 степен: 5 ТР

Древни техники за невъоръжен ръкопашен бой. Владеещият 
тайните на юмручния бой удря значително по-бързо и по-силно 
от нормалния боец, а и се научава добре да избягва ударите на 
своите противници.

Майсторите в това изкуство не се нуждаят от специални 
оръжия и могат да победят своя противник, ползвайки единствено 
краката и ръцете си като смъртоносни оръжия.

Придобивки:

- Дава бонус към невъоръжената Атака с ръка и крак в размер 
на +(СУ/2);

- На 9 степен добавя +1 зар щета към всеки свой успешен удар 
с ръка или крак;
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- При достигане на 11 степен, понижава ТД за невъоръжена 
Атака с ръка и крак с -1 ТД;

- На 12 степен, героят увеличава Базовата си Защита с +2;
Пример:

Герой с СУ на степен 8 ще получи +4 към Невъоръжена Атака.

Повишаване на показатели чрез СУ
Често Специалните Умения, при достигане на някаква степен, ще 

променят някои показатели на героя – директно ще ги повишават 
или ще разрешават увеличаване на горната им граница. Ако две 
СУ повишават някой показател (или горната му граница) техният 
ефект се наслагва. Така ако всяко от две умения повишава горната 
граница за Сила с +1, то герой с расов максимум от 16 ще има 
реален макимум на своя показател за Сила 18. И ще се нуждае 
от двойно повече точки за развитие едва след повишаването на 
показателя над 18.

Внимание!

Повишаването на горната граница на даден показател не влияе на 
повишаване на настоящата му стойност, а също така и не променя вече 
използваните ТР, ако героят е увеличил своя показател над максимума 
му до момента преди да придобие това право.

За разлика от това, директното повишаване на показател се 
извършва веднага, щом бонусът бъде получен, независимо от степента 
на показателя в момента.

Обединяване на усилия за дадено действие
Двама или повече герои с еднакви СУ (или еднакви умения, 

давани от различни СУ) могат да обединят усилията си за постигане 
на успех. За целта единия герой бива обявен за водач в работата 
и стойността на неговото умение (или СУ) се взема цялата, без 
намаляване. Степента на втория герой се взема като 1/2, на 
третия герой, като 1/3 и т.н. за всеки следващ герой степента му 
се дели на толкова, колкото е общата бройка на участниците в 
задачата.

Тъй като самото количество не означава задължително 
качество, общия брой на допълнителните (водачът не се брои) 
участниците се изважда от акумулираното от тях умение. Така, 
ако 3 герои, съответно с умения на 8, 6 и 4 степен, се опитват да 
вършат нещо заедно - да строят кораб, например. То общото им 
умение ще изглежда така:

8+(6/2)+(4/3)-2= 8+3+1-2=10

Това правило не се отнася за задача, която може да бъде 
разбита на няколко по-малки задачи – строеж на къща може да 
се раздели на множество по-малки задачи, при което всяка една 
задача се изчислява отделно според умението на извършващия я. 
Тогава се ползва УФУД за всеки един от участниците поотделно. 
Обединената формула се ползва само когато двама и повече 
участници се занимават с една и съща задача едновременно.

Забележка!

Разказвачът определя дали е възможно да се обединят усилията 
на героите, според спецификата на действието и според ситуацията. 
Например, ако двама крадци са изправени пред заключена ключалка 
те едва ли могат едновременно да се опитват да я отключат. Макар че 
ситуацията би могла да разрешава дори и това.

Ползване на бонус, даван от повече от едно 
умение

Когато героят владее няколко умения, даващи му едни и същи 
бонуси, те се наслагват по определена логика в зависимост от вида 
си:

- Ако бонусите са за пасивно умение (повишаване на горна 
граница на показател или прибавяне към моментната му стойност) 
то те се наслагват директно.

- Ако две умения влияят на активно действие – например 
“промъкване” – те влияят по същи начин, както обединяването 
на усилията на повече от един герой като тук липсва наказанието 
от броя на участниците (виж Обединяване на усилия за дадено 
действие).

Така ако герой е получил бонус към Промъкване от +6 от едно 
свое СУ и още +4 от друго свое СУ той ще може да повиши своето 
умение в промъкване с:

Бонус промъкване = (6 + (4/2)) = 8;

Използване на различни умения за постигане на една и съща 
цел

Понякога може да се наложи да се ползват едновременно две 
напълно различни умения. Това би могло да се получи всеки път, 
когато играчите импровизират и искат да постигнат нещо, което 
са видели в реалния живот или в последния холивудски екшън, 
който са гледали наскоро.

В такива случаи, може да е трудно да се определи, кое е 
умението, което ни е необходимо. Да си представим, например, че 
играчът иска героят му да пробяга няколко метра хоризонтално по 
стената, след което да отскочи и да удари с ритник своя противник, 
извъртайки се на 360 градуса. Много красиво действие на думи, 
или ако го гледаме във филм, но как да определим, дали героят 
може да го направи? В случая става дума за съчетаване на умения 
в Акробатика и Невъоръжен бой, затова успехът на начинанието 
зависи от последователното използване на всяко едно от уменията 
- първо Акробатика (тя не е включена в Аксиом16-Класик, затова 
е логично да се замени с Ловкост, като се прибави съответното 
Усложнение, според сложността на заявеното действие), за 
да пробяга по стената, след което отново доза Акробатика (за 
извъртането на 360 градуса) и удар с крак, като тук се ползва 
бонуса от Специалист в невъоръжен бой.

В такава ситуация последната дума има Разказвачът, който 
трябва предварително да прецени шансовете за успех и след като 
определи последователността да обяви резултатът от действието.

Забележка: 

Напълно допустимо е да го направи и чисто по своя преценка без да 
хвърля зарове!
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Допълнителни опити за използване на 
Умение

При неуспех, след използване на Умение, героят може да опита 
отново (ако няма наложено ограничение за време), но в този си 
опит, той ще има наказание в размер на Неуспеха от предишния 
опит. Така Неуспехът ще се акумулира във всеки следващ опит, 
докато накрая не направи опитите напълно безнадеждни. Ако 
неуспехът стане -16 или по-малък (-17 например), героят няма 
право на повече опити.

Това може да се промени по преценка на Разказвача, като 
той определя условията за промяната - изминаване на определено 
време, промяна на част от условията и т.н.

Автоматичен Успех (Неуспех) слага край на опитите, като се 
счита, че е довел до успех от съответното ниво на АУ.

Характеристики на всички 
останали...

Освен героите, всички останали създания в играта ползват 
същите показатели, но при тях границите могат да са напълно 
различни. Дори и най-силният човек не може да се пребори с 
един обикновен слон (добре де, Обеликс, Херкулес и Самсон са 
изключения). Различието се обуславя от разлики в размерите, 
средата на живот или други характерни особености.

Някои създания могат да имат показатели в пъти по-големи 
от максимално допустимите за героите - например показателите 
на един обикновен (доколкото това е възможно) Дракон се движат 
в рамките на 25 - 50, което автоматично го прави изключително 
нежелан противник.

Специалните умения на създанията, също могат да бъдат 
много различни от тези, които можете да усвоите с героя си. 
Демоничните хрътки, например избухват в огнено кълбо при 
своята смърт, а когато са създадени като една обща група всяка 
следваща хрътка предизвиква все по-силен взрив - това е умение, 
което не може да бъде придобито от героя по никакъв начин. 
Всички тези специфични умения са описани при самите създания 
и са известни предварително на Разказвача - играчите могат и да 
не знаят, какви са специалните умения на враговете на техните 
герои, така както и самите герои не могат да знаят способностите 
на непознатия им противник.

Характеристики на предметите
Предметите в света, също имат свои характеристики - форма, 

обем, материал, предназначение, качество и т.н. Различните 
предмети могат да са направени от различни материали и това 
определя тяхната здравина - каква щета трябва да понесат, за да 
бъдат наранени за 1 Единица Цялост - така се записват щетите, 
които те могат да понесат.

Например металната врата ще бъде описана като предмет с 50 
ЕЦ и Устойчивост 16. Това ще рече, че за да я нараним за 1 ЕЦ, ще 
трябва да й нанесем щета поне 16 - ако нанесем 32 ще я нараним 
за 2 ЕЦи т.н.

(Щета / Устойчивост) = Нараняване на предмета

Всеки удар, който нанася щета по-малка от устойчивостта на 
материала, не наранява предмета.

За разлика от живите създания, при предметите, ЕЦ са пряка 
функция на размера им - колкото по-голям е предмета, толкова 
повече ЕЦ притежава. Въпреки това, трябва да се има предвид, 
че това е показател, който определя, колко нараняване може да 
понесе предмета, преди да се счупи, така че ако това е високо 
дърво - височината му няма значение, тъй като то ще се счупи, 
когато бъде прерязана дебелината му.

Разказвачът е този, който определя Устойчивостта и ЕЦ на 
предметите, като се стреми да следва здравата логика - дори и 
най-добре обработеното дърво не може да има Устойчивост по-
висока от тази на метала. Устойчивостите на отделните материали, 
ЕЦ на предметите и други подробности са специално разгледани в 
приложенията на “Приключение с Меч и Магия”.

Примерни ЕЦ на неодушевени предмети (независимо от материала 
им):

- Врата: 25-50;

- Порта (на зала, замък или храм): 100-200;

- Защитна стена: 500-1000;

- Чаша: 1;

- Маса: 10;

и т.н.

Примерни Устойчивости в зависимост от материала:

- Метал - 16

- Камък – 12

- Дърво, кожа - 8

и т.н.
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Екипировка
Освен на своите умения и способности, героите ще разчитат 

и на екипировката си – тяхното оръжие, броня, допълнителни 
инструменти и помощни средства. Без подходяща екипировка, 
уменията могат и да са безполезни.

Екипировка са всички предмети, които героите могат да закупят 
и използват по време на своето приключение. В приложението 
към Аксиом16-Класик съм описал само малка част от най-често 
използваните оръжия и защитни средства, а по-подробни списъци 
(включително и на обикновени предмети от бита) са включени 
в книгата “Приключение с Меч и Магия”. Разказвачите могат 
свободно да си измислят свои варианти на изброените предмети 
или напълно различни такива, както и да променят посочените 
цени по свое усмотрение.

Виж - Приложения и таблици.

Начална сума при създаване на героя!
Екипировката струва пари. Героите ще имат много възможности 

за събиране на пари, но в началото разполагат с точно определена 
сума, която може да е различна за всеки от тях. Сумата е по 
преценка на Разказвача, между 10 и 20 сребърника, като можете 
да закупите и допълнителни сребърници (ако Разказвачът ви 
се съгласи) на цена 1 ТР = 1 Сребърник. Паричните курсове в 
Магландиум са:

1 златна монета = 10 сребърника = 1,000 медника

Тегло и размер на предметите
Всеки предмет има определено тегло, според материала, от 

който е направен и според размера си. В правилата Аксиом16-
Класик размерът на предметите не е от значение при записването 
им в инвентара на героя, но теглото се отчита, за да се определи 
дали героят е претоварен или не.

В Аксиом16, описана в книгата “Приключение с Меч и Магия”, 
се взема под внимание и размера на предметите и оръжията.

Допълнителни Защитни Средства
Допълнителните Защитни Средства (ДЗС) имат за цел да 

неутрализират Успеха (след като той вече е бил намален от БЗ) 
на дадена атака, или да намалят нейните щети при определени 
условия.

ДЗС се делят на два вида - активни и пасивни. Активно защитно 
средство е щита, а пасивно бронята. Активните защитни средства 
изискват заявка от страна на играча, за да бъдат използвани и 
това обикновено е свързано с някаква цена (ТД) - щитът трябва 
да бъде “вдигнат”, за да може да даде своята защита.

Описанието за това как действат те може да видите в секция 
Битки.

Битки
Правилата за битка в Аксиом16 и Аксиом16-Класик се стремят 

да бъдат максимално реалистични (резултатите от действията на 
героите да не се различават от логичните очаквания на играчите) 
и в същото време да остават достатъчно “игрални” (героите рядко 
умират след първия успешен изстрел по тях) и атрактини (понякога 
героите ви ще могат да извършат доста героични дела).

Аксиом16-Класик включва описание само на най-основните 
правила, като не се разпростира в подробни описания на конкретни 
ситуации, в които бихте могли да изпаднете - там решението е 
оставено на Разказвача.

Бойно поле
Битките в Аксиом16-Класик се разиграват на Бойно Поле 

(БП), което е разграфено на еднакви по размер квадрати, които 
представляват полета 2х2 метра. Това помага на играчите да си 
представят по-добре позициите на своите герои, а също така им 
дава свобода да импровизират върху конкретните им действия, тъй 
като в поле 2х2 героите могат да се движат достатъчно свободно.

Препоръчителни размери на Бойното поле!
Препоръчително е Бойното поле (БП) да е поне 20х20 

квадратчета, за да можете да измервате и по-големи разстояния. 
Още по-добре би било да е 50х50 - по-голямо едва ли ще ви 
е необходимо. Размерът на отделното квадратче трябва да 
разрешава свободно поставяне едновременно на поне две фигурки, 
представляващи хора или близки до техния размер създания.

Придвижване по бойното поле
Придвижването по бойното поле отнема 1 ТД за всеки метър. 

Това може да се променя при нестандартен терен, но правилата 
Аксиом16-Класик не се спират на подобни ситуации.

Считайки, че създанието тръгва винаги от центъра на своето 
поле и спира в центъра на съседното, то придвижването от едно 
квадратче в друго, по права линия, отнема 2 ТД. За удобство и 
улеснение, приемаме, че по диагонал полето е равно на 3 метра и 
следователно за придвижването от едно поле в друго по диагонал 
са нужни съответно 3 ТД.

Бойно поле и обсег на оръжията
Оръжията за ръкопашен бой позволяват да се атакуват всички 

съседни полета, а някои оръжия (алебарда, Пика) позволяват и 
атака през едно поле. Оръжията за обстрел имат свой обсег, който 
определя максималното разстояние на което могат да се намират 
стрелеца и целта му един от друг.

Начало на битката
В самото начало, всички участници (които са видими за героите) 

в битката се поставят върху бойното поле, като Разказвачът е този, 
който определя позициите, според ситуацията.

Битката протича на рундове, в които героите ще играят своите 
“ходове” според Реакцията си. Един боен рунд трае 10 секунди. За 
това време всеки герой или създание може да извърши определено 
“количество” действия. Съвсем съзнателно използвам това 
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определение, тъй като броят на действията, които ще извърши 
един герой по време на своя ход, могат да бъдат различни, в 
зависимост от това, точно какви са те. Така например, действието 
“вземане на предмет от земята” отнема значително по-малко 
време от действието “стрелба с лък”. Затова броят на действията 
на героя за един ход зависи от неговото решение и не е точно 
определен, но като количество време, което е похабено за тях, те 
остават точно фиксирани според показателя Точки за действие 
(ТД) на героя.

В началото на всеки рунд, героят разполага със своите ТД за ход. 
Всяко действие отнема от тях и ги намалява. Ако дадено действие 
изисква повече ТД, отколкото са останали на разположение на 
героя, то не може да бъде извършено в този рунд, но може да бъде 
започнато и завършено в момента, в който отново дойде хода на 
героя за следващия рунд.

Пример:

Атос, разполага с 14 ТД за ход. Когато настъпи редът му за игра, той 
извършва три различни действия съответно за 4, 3 и 5 ТД, като така 
изразходва 12 от 14-те си ТД. В този рунд той разполага само с още 2 
ТД, които решава да използва, за да започне своето четвърто действие, 
което ще завърши през следващия си ход. Да речем, че това действие 
е произнасяне на заклинание от 2 ниво (8 ТД) – той започва да шепти 
заклинанието, а когато отново настъпи реда му в следващия рунд, той 
ще го произнесе, изразходвайки само 6 ТД, тъй като вече е заплатил 2 
ТД предишния ход.

Внимание!

Не всяко действие има смисъл да се започне в края на единия и да 
се завърши през другия рунд. Атака в ръкопашен бой, рядко би могла да 
се осъществи така, освен ако героят не успее да играе след своя опонент 
в първия рунд и да играе преди него в следващия. В противен случай, 
опонента му би могъл просто да се отдалечи, преди да е завършено, 
започнатото в предишния ход действие. Преценявайте внимателно 
ситуацията преди да предприемете действие с продължение в следващия 
рунд!

Противниците на героите се управляват от Разказвача, който 
се съобразява с техните характерни особености за поведение.

Определяне реда за игра по време на 
битка

През време на бойния рунд създанията играят по ред определен 
от показателя им за Реакция (РЕ). За героите и създанията с 
еднаква РЕ се хвърлят зарове, за да се определи, кой от тях ще 
играе преди другите.

При специални условия - засада, изненада и др. - създанията 
могат да играят в разбъркан ред през времето, докато изненадата 
е в сила (обикновено това е само през първия рунд), след което 
действията трябва да се извършват в последователността Реакциите 
им. Изненадата обикновено се изразява във временно повишаване 
на Реакцията с някакво число - след изтичане на периода, 
реакцията отново се намалява до нормалната си стойност.

Начална и финална фаза на рунда
Рундът е разделен на две фази - начална и финална, които 

протичат по следния начин:

В началната фаза, пръв играе този, който е с най-висока 

Реакция, следван от тези с по-ниска. Той може да извърши толкова 
действия, колкото му разрешават неговите ТД, но не е длъжен да 
изхаби всичките си ТД, достатъчно е да заяви желаните от него 
действия, след което във всеки един момент от своя ход, може да 
обяви действието “изчакване” и да пропусне реда си. Ако играчът 
избере това, той пропуска своя ред, запазвайки неизразходваните 
от него ТД докато не настъпи финалната фаза на рунда, когато 
отново ще получи право да извършва действия.

След като всички са минали по реда си през началната фаза на 
рунда, идва ред на финалната фаза.

Във финалната фаза, всеки участник, които има неизразходвани 
ТД може да заяви нови действия, но редът за игра тук е обратен 
– този с най-ниска реакция играе пръв, а този с най-висока 
реакция, играе последен.

Видове действия по време на рунда
Всички действия могат да бъдат разделени в две основни групи 

– Регулярни и мигновени. По-долу съм описал в какво точно се 
изразява разликата между тях.

Регулярни действия
В тази група влизат всички допустими действия (включително 

и не описаните от нас), които дадено създание може да извърши 
само и единствено през време на своя ход. Такива са действията 
Придвижване, Атака, Произнасяне на заклинание и др.

Мигновени действия
За разлика от регулярните, мигновените действия не изискват 

да е настъпил хода (реда) на създанието и могат да се извършат 
по всяко време от рунда. Достатъчно е само играчът да заяви, че 
желае героят му да ги извърши и да са изпълнени условията за 
съответното действие.

Всички участници в битката, които имат право на Мигновени 
действия, могат да ги заявят в един и същи миг и действията им ще 
протекат едновременно, като ще влязат в ефект според нужните за 
тях ТД - тези с най-малко ТД ще се извършат първи. При еднакви 
ТД, героят с по-висок показател за РЕ има предимство. При 
еднаква РЕ, двете действия се извършват абсолютно едновременно, 
независимо от реда за игра в рунда.

Важно!

При извършване на мигновено действие от страна на даден герой, 
временно инициативата за хода преминава в него - останалите 
участници не могат да извършват регулярни действия докато не завърши 
мигновеното действие на героя.

Това правило е особено важно при извършване на контраатака 
- до нейното завършване, опонентът не може да отстъпи крачка 
назад и да излезе от обсега на оръжието, независимо че това му 
коства много по-малко ТД (придвижването е регулярни действие 
и не може да се извършва като мигновено).

Повишаване на Успеха
Успехът на всяка Атака, Стрелба или Магическо заклинание 

може да бъде повишен чрез заделяне на допълнителни ТД за 
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прицелване (концентрация).

Успехът се повишава с +1 за всеки +2 допълнителни ТД. Така 
за 4 ТД, към нужните за атака, героят може да повиши шанса й 
за успех с +2.

Това е регулярно действие, което трябва да се обяви преди да се 
извърши проверката по УФУД и не може да се изпълни, ако героят 
не е в своя ход (героят няма право да се концентрира по време на 
контраатака например).

Основни действия по време на битка
Какво може да прави героят по време на битката? Отговорът е 

всичко за което се сети играчът. Въпреки това, тук ще се опитам да 
дам основни насоки, за да ви улесня и за да придобиете представа 
за това, колко ТД изисква дадено действие. Така ще можете лесно 
да определите нужните ТД дори и за действие, неописано тук, като 
се опитате логически да го сравните с някое от изброените.

Ще започна с основните действия и как те се извършват по 
време на битка.

Придвижване
Регулярно действие.

Няма специални изисквания, за да е успешно придвижването – 
достатъчно е само играчът да заяви желаното от него разстояние 
и героят му да разполага с нужните за това ТД.

За да се придвижи с едно поле напред, героят се нуждае от 2 
ТД, а по диагонал 3 ТД.

Атака
Регулярно действие.

Това е едно от основните действия, които героите извършват 
по време на битка. Всяка атака изисква различно количество 
ТД според използваното оръжие (отбелязано е в описанието на 
оръжието). Като общо правило ТД следват определена логика:

5 ТД за атака с невъоръжена ръка или нож;

6 ТД за атака с ритник или добре балансирано ръкопашно 
оръжие за една ръка (меч, рапира);

7 ТД за атака с небалансирани оръжия за една ръка или добре 
балансирани за 2 ръце (едноръчна брадва, двуръчен меч);

8 ТД за атака с извънредно големи и небалансирани оръжия за 
две ръце (алебарда, дърварска брадва и др.)

За да може да се осъществи атака, противникът трябва да е в 
обхвата на използваното оръжие. Успехът на Атаката се проверява 
по УФУД:

3 зара + Атака - 16 = Успех;

Където Атака е показателят за атака на героя със съответното 
оръжие.

Атаката е действие при което размерът на Успеха има значение, 
тъй като той допълнително може да бъде намален или повлиян от 
защитните действия и средства (виж Защита).

Пример:

Атос има Атака с късия си меч 17, атакуваният от него Гоблин има 
БЗ=12. За успешна атака Атос, трябва да получи сбор от трите зара по-
голям от 11, тъй като Успехът й ще бъде намален с 12.

Сборът на трите зара е 14

14 + 17 -16 = 15

15-12=3

Следователно реалният Успех на атаката на Атос е три.

Контраатака
Мигновено действие.

Контраатаката е специфичен вид атака, която може да се 
извърши като мигновено действие, веднага след атака от страна 
на друго създание. ТД за контраатака са толкова, колкото и ТД за 
Атака със съответното оръжие.

Всеки, който е атакуван има право да отвърне на нападателя 
си, ако разполага с нужните за това ТД. Контраатаката може да 
започне веднага след атаката на противника.

Контраатаката дава право на атакуващия за мигновено 
действие “Предизвикана атака” (виж следващото действие), 
което може да се извърши едновременно с нея (ако опонента се 
възползва от Предизвиканата атака и разполага с нужните ТД), 
като двете атаки ще завършат според нужните им ТД. Тъй като 
Контраатаката и Предизвиканата атака са мигновени действия, те 
могат и да протекат едновременно.

Контраатаката не се противопоставя на атаката на опонента, 
тъй като възниква едва след нея и поради това няма ограничение 
на своите ТД.

Контраатаката има ефект като нормална атака със съответното 
оръжие.

Внимание!

При едновременно извършване на атаки (контра и предизвикана), ако 
по-бързата нанесе щета, която събори, избута или нарани противника, 
така че той да изпадне в безсъзнание, умре, или не е в състояние да 
извърши своята атака то втората атака изобщо не може да се завърши 
- не се стига до проверка за успех.

Пример:

Атос, извършва атака към Борил за 5 ТД. След тази атака, опонентът 
му има право на Контраатака, която в случая с Борил е за 6 ТД. В тази 
ситуация дори и той да се възползва от правото си на Контраатака, преди 
тя да завърши, Атос ще получи право на Предизвикана атака, която, при 
успех, ще нанесе своята щета преди контраатаката на Борил.

Важно!

Създанията и героите имат право на неограничен брой контраатаки 
за рунда, стига да разполагат с нужните ТД, но те могат да възникнат 
единствено след атака на противника - след всяка една атака, може да 
се извърши само една Контраатака!

Предизвикана атака
Макар името на действието да звучи сякаш то е задължително, 

това не е така. Предизвиканата атака е мигновено действие, 
правото за което възниква при определени условия. Например: 
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противникът извършва контраатака към героя, противник, в 
обсега на оръжието на героя се опитва да стреля, враг преминава 
през охранявано от героя поле, опонентът прави атака с тяло и 
т.н.

Предизвиканата атака е подобна на контраатаката, но може 
да възникне преди самата атака на противника и ако е по-бърза 
да завърши преди нея. Предизвиканата атака отнема ТД, като 
за атака със съответното оръжие и за да се осъществи, героят 
трябва да разполага с тях. Ефектът е като при нормална атака. 
Предизвиканата атака е винаги с оръжие за ръкопашен или 
близък бой - не може да се извърши с магия или изстрел (освен в 
случаите когато се охранява поле).

Предизвиканата атака, не включва в себе си придвижване.

При описанието на конкретни действие ще бъда споменато ако 
те създават условия за Предизвикана атака, но Разказвачът може 
по своя преценка да обяви право на такава за когото и да било от 
участниците в битката.

Атака в гръб
При “Атака в гръб”, героят извършва обикновена Атака 

(базирана на показателя му за Атака), като БЗ на опонента се 
намалява с -2 и не се допускат никакви действия за активна 
защита.

Всеки един герой, може да опита да осъществи атака в гръб, 
но някои Специални Умения (Убиец например), могат да направят 
този вид атака особено смъртоносна.

Атака в гръб може да се осъществи единствено след изненадваща 
поява в гръб на противника. Това се постига с успешно промъкване, 
акробатично прескачане или подходящо заклинание както и при 
всяка друга ситуация по преценка на Разказвача. 

Стрелба
Регулярно действие. Стрелбата е атака от разстояние със 

съответното стрелково оръжие (лък, прашка, арбалет и т.н.).

При стрелба, всички опоненти с ръкопашни оръжия, в чийто 
обсег е стрелеца, получават право на Предизвикана атака.

ТД за стрелба зависят от конкретното оръжие и са описани в 
таблицата на оръжията, но също така следват логика, сходна с 
тази на ръкопашните оръжия:

6 ТД, за стрелба с добре балансирано леко стрелково оръжие 
(зареден арбалет, къс лък и т.н.);

7 ТД, за стрелба със стрелково оръжие, изискващо повече сила 
и концентрация за добър изстрел (дълъг лък и др.).

Стрелковите оръжия спазват и още едно много важно условие 
- изискват боеприпаси, и следователно се нуждаят от време за 
презареждане. Това време струва различно и варира от +1 ТД (за 
лъковете), до +6 ТД (за Арбалетите);

Стрелбата изисква добра видимост между стрелеца и неговата 
мишена. А също така би могла да се влияе и от разстоянието. Всяко 
препятствие по линията на стрелба се отразява като усложнение 
за стрелеца. Всяко оръжие за обстрел има ефективно разстояние, 
което определя обсегът, в който щетите му остават непроменени. 
Извън този обсег, оръжието нанася значително по-малко щети.

Аксиом16-Класик не ползва модификатори за разстояние, а 
усложненията от препятствия по пътя на изстрела са оставени на 

преценката на Разказвача, като те могат да варират от 1 (почти 
никакво прикритие) до 16 (пълно покритие - шансът за успех на 
изстрела е направо невероятен).

Успехът при стрелба се изчислява по същия начин, както при 
директна атака (с УФУД), но вместо показателя Атака се взема 
Стрелба.

3 зара + Стрелба – 16=Успех;

Когато ползвате стрелково оръжие е важно да следите и 
оставащите ви боеприпаси - все пак, колчанът за стрелите ви не е 
бездънен и понякога можете и да ги изразходвате всичките.

След битка, Разказвачът определя, колко от използваните 
боеприпаси могат да се съберат и да се ползват отново. Без 
боеприпаси, оръжията за стрелба са безполезни - в най-добрия 
случай те могат да се ползват като сходни ръкопашни оръжия 
(например, лъковете се броят като тояги), но с намаление върху 
щетите (от -1 до -2 на зар за щета).

Защита
Освен със своята Базова Защита, която винаги намалява 

Успеха на Атаката, героите разполагат и с възможни активни 
защитни действия, чрез които да неутрализират атаката на 
врага. Тези действия се извършват като мигновени действия, 
които се заявяват едва, когато се разбере резултата от атаката на 
противника. Всички те имат за цел да намалят Успеха на атаката, 
като се опитват да го неутрализират напълно.

Всички действия на активната защита на героя са мигновени 
действия, които протичат едновременно с настоящата атака 
(независимо, че се обявяват след нейния успех) и за да влязат в 
ефект трябва да са в рамките на ТД за атака на противника.

Пример:

Атос (БЗ 13) е атакуван от Замбозе, чиято атака с меч е 19 (той 
атакува с меча си). Резултатът от трите зара, за атаката на Замбозе 
е 12:

12 + 19 - 16 = 15;

След намаляване от БЗ Успехът на атаката спада на 2.

В този момент Атос може да прибегне до своята Активна защита, 
за да неутрализира успеха на тази атака, но всички негови действия 
трябва да се вместят в ТД, използвани от Замбозе при неговата атака 
(ако Замбозе е ползвал прицелване, то и общите му ТД за атака ще са 
се повишили и това ще разреши повече ТД за активна защита от страна 
на Атос)...

Отклон
Отклонът е най-елементарната и естествена реакция на тялото 

при успешна атака на врага. Чрез него героят се опитва директно 
да избегне оръжието на своя опонент, като се отклони назад или 
встрани и пропусне удара покрай себе си. Отклонът е мигновено 
действие, което изисква изразходване на поне 2 ТД, за да окаже 
своя ефект.

За всеки 2 ТД, изразходвани за отклон, Успехът на атаката 
намалява с 1.
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В дадения по-горе пример, за да избегне атаката на Замбозе, 
Атос ще трябва да се “отклони” за 4 ТД (-2 Успех).

Отклон може да се ползва и срещу атака от разстояние, но 
само ако героят знае за присъствието на своя опонент (стрелеца). 
В противен случай (изстрел от засада), той няма как да прецени 
точността на атаката, за да реагира навреме.

Прикриване с Щит
Щитът е предпазно средство, което има за цел да отклони 

удара, насочен към героя, като така напълно неутрализира 
неговите щети. Щитът се ползва като активна защита, която 
изисква движение от страна на героя. За определено количество 
ТД, героят може да вдигне своят щит и  да се опита да го постави 
така на пътя на атаката, че да неутрализира или намали нейния 
Успех (като максимално затрудни опонента си).

Цялата защита, която успее да генерира щита се отнема от 
Успеха на атаката. Ако при това той бъде намален до 0, или по-
малко, атаката се счита за попаднала в щита и не достига героя.

Използването на щита е мигновено действие и отнема 2 
ТД. Щитът добавя активна защита (намалява Успеха) с точно 
определена стойност в зависимост от своята големина.

Щитовете са три размера, а защитата, която осигуряват зависи от 
размера им:

- Малък: 3;

- Среден: 4;

- Голям: 5;

ТД за защита с щита не се влияят от неговите размери.

Защитата на щита може да бъде добавена към активната 
защита на отклона, като единственото изискване е общият сбор 
на изразходваните ТД да не е по-голям от нужните за атака (така 
героят може да се отклони за 2 ТД и да се защити с щита си за 
още 2 ТД, ако атаката на противника му отнема поне 4 ТД).

В горният пример, ако Атос притежава щит за 2 ТД, може 
да намали Успеха на атаката на Замбозе съответно с 3,4 или 5, 
което при всички случаи би било достатъчно, за да неутрализира 
атаката напълно.

При това положение, щитът може да бъде наранен, или дори 
счупен, но Атос няма да понесе щета.

Закриването с щита може да се ползва като мигновено защитно 
действие и при атака от разстояние, но само в случай, че героят 
вижда своя опонент (стрелеца).

Париране с оръжие
Парирането с оръжие е мигновено действие в отговор на успешна 

противникова атака. За разлика от Отклона и Прикриването с 
щита, защитата с оръжие е напълно самостоятелно действие и не 
може да се добави към размера на предходните две. При париране 
с оръжие, героят се опитва да отклони или спре оръжието на своя 
опонент, “атакувайки го” със своето собствено. Така действието 
париране с оръжие се явява противопоставяне директно на 
първичния Успех на атаката (преди да бъде намален дори от БЗ) 
на опонента и за да има успех, нейният Успех трябва да е по-
голям от този на атакуващия. 

При Париране единствено защитаващият се хвърля за проверка 
по УФУД, тъй като Успехът на атаката е вече ясен.

Забележка:

В Аксиом16-Класик, оръжията не ползват правилото за Модификатор 
Размер, който иначе би следвало да влияе на успеха на всеки опит за 
париране - не е лесно да се парира алебарда с кинжал (и обратно). 
Разказвачът е този, който определя усложнението при париране, като 
е добре такова да се добавя при всяка видима разлика, в размерите на 
оръжията, независимо в чия полза. Усложнението не би следвало да е в 
размер на повече от 6.

Парирането отнема по-малко ТД, отколкото нормалната атака 
с това оръжие.

ТД_Пар = (1 + (ТД_Атака/2))

Където ТД_Атака са, нужни на героя ТД за атака с използваното 
за париране оръжие.

Париране с оръжие не може да се извърши срещу атака от 
разстояние, освен ако героят не притежава специални умения, 
които да му позволяват това.

В по-горният пример, Успехът на Замбозе, е 15. Атос има Атака със 
своята рапира 17. Мечът и рапирата са приблизително еднакъв размер, 
така че не ползваме Усложнение. Следователно, за да успее да парира 
успешно:

17 + 3 зара - 16 > 15

Което означава, че резултатът от трите зара трябва да е поне 15.

Тъй като рапирата изисква 6 ТД за атака, парирането би отнело на 
Атос 4 ТД (1+(6/2)=1+3=4).

Броня - пасивна защита от Успеха на атаката
Бронята е последната преграда пред героя и оръжието на 

неговия враг. Тя не намалява Успеха на атаката, но ако той е 
равен или по-малък от нейната защитна стойност, щетата се 
намалява в определена степен. Например при кожена броня със 
Защита 6, всяка атака с Успех 6 или по-малко ще нанесе щети, 
намалени наполовина (Щ/2).

Зоналните защитни средства, като шлем, налакътници и 
др. добавят своята защитна стойност единствено ако атаката е 
насочена в тази област на тялото.

Всяка броня, според материала и размера си, има показатели 
за Защита и Абсорбция. Защитата изразява размера на Успеха, на 
който бронята може да повлияе. Записва се като цяло число - 3,4,5 
и т.н. Абсорбцията показва как ще бъде намалена щетата, която 
достига до героя, записва се като дробна функция (Щ/2), (Щ/3) 
и т.н., като колкото по-голям е делителя, толкова по-защитен е 
героят. Стойността на делителя варира от 2, до 5.

При удар в бронята, тя намалява щетата, която се нанася на 
героя, но самата броня понася цялата щета на атаката и може да 
бъде наранена или напълно повредена.

Пример:

Плетена, стоманена ризница:

- ЗА=6, Абс.=(Щ/3);

Това ще рече, че всяка атака с Успех от 1 до 6 ще попадне в бронята, а 
щетата ще бъде разделена на 3 преди да достигне до героя. Така при щета 
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от атаката в размер на 14, до героя ще достигне само: (14)/3=4

В примерната атака, Успехът на Замбозе е 2, следователно всяка 
броня със защита 2 или повече би намалила понесената от Атос щета 
в съответната степен. Ако той е екипиран с кован метален нагръдник 
(ЗА=4, Абс=(Щ/5)) то той би намалил понесената от него щета петорно 
(щета 10 ще се намали на 2).

Често, добре защитеният герой, може да предпочете да остави 
атаките на своя противник без действия за активна защита, 
разчитайки единствено на своята броня, за да ги намали. Така би 
могъл да запази своите ТД за ответни атаки.

Внимание!

Всяка атака, която е надвишила БЗ на героя и успехът й не е 
неутрализиран с отклон, нанася своята пълна щета, съответно върху 
щита, оръжието (в случай, че бъде успешно парирана с него), бронята 
или героя.

Аксиом16-Класик, не ползва правила за чупене на оръжия и брони. За 
подробности относно чупене на брони и други предмети виж Материали и 
Устойчивост в “Приключение с меч и магия”.

Естествена броня
Някои създанието имат естествена броня и това е упоменато 

в тяхното описание. Естествената броня може да осигурява 
определено ниво на защита (така както е при всички пасивни 
защитни средства) или винаги да намалява понесените щети - 
в случай, че това е кожата на създанието тя винаги намалява 
щетите.

Намалението може да е твърдо число или в пъти - така 
както е при броните -, а може да е комбинация от двете. Ако 
бронята е комбинация между двете, то твърдата щета се приспада 
предварително и едва след това остатъкът се разделя на съответния 
делител.

Използване на заклинания
За повече подробности виж Магическа система!

Използването на заклинания е регулярно действие и не може 
да се извършва ако героят не е на ход. Това се отнася за всички 
видове заклинания - магически, друидски, илюзии и други. За да 
ползва заклинание, героят трябва да разполага с нужните Точки 
Мана и ТД. Магическите заклинания могат да се ползват по памет 
или от свитък. Ако се ползват от свитък, времето за вземане и 
разгъване на свитъка (по преценка на Разказвача) също трябва 
да се има предвид.

Всяко заклинание изисква произнасяне на определени слова, 
придружени от съответни действия с ръка, затова друго необходимо 
условие е героят, казващ магията, да може свободно да ползва 
устата си (да не е със затъкнат парцал или друго препятствие за 
издаване на звуци) и поне една от ръцете му да е свободна. Ако 
е въоръжен с оръжие и щит ще трябва да задели още 3 ТД, за да 
закачи оръжието си на колана, но ако е оръжие за две ръце (лък, 
тояга и т.н.) е достатъчно просто да го държи в едната си ръка, 
докато с другата извършва, нужните за заклинанието действия 
– не се изискват допълнителни ТД.

Маната за заклинанието се отнема в мига на неговото 
започване и не зависи от успеха или неуспеха му.

Успехът на заклинанието се определя по УФУД, като получава 
допълнително усложнениеот нивото на заклинанието.

3 зара + МА - 16 – 2*НЗ = Успех

Където МА е Магическата Атака на магьосника, НЗ е Нивото 
на заклинанието.

В повечето случи ако е постигнат Успех това е достатъчно, за 
да се изпълни ефектът на заклинанието. Успехът от заклинание 
може да се неутрализира само ако то е насочено директно към 
дадено създание чиято Магическа Защита е по-висока или равна 
на Успеха (Магическата Защита не е разгледана в Аксиом16-
Класик).

Пример:

Магьосник атакува с Магическа Стрела (НЗ = 0) със МА=8. Това ще 
рече, че за да успее магията му, той ще трябва да постигне Успех при:

3 зара + 8 > 16;

Внимание!

За да използва заклинание, героят трябва да вижда целта си, 
независимо дали това е обект, създание или поле върху земята.

Клякане, Залягане и Изправяне
Регулярни действия.

Всяка промяна на позицията на героя с една степен в посока 
надолу (от изправен до клекнал, от клекнал до легнал) му отнема 
само 1 ТД. Обратното движение отнема 2 ТД.

Не изискват проверка по УФУД.

 Хвърляне на предмет
Регулярно действие, но може и да се извърши като мигновено, 

в случай че се ползва за контраатака.

Всеки предмет, който героят може да вдигне, може да бъде 
хвърлен от него. Все пак, теглото на предмета е от особено 
значение, тъй като има разлика дали хвърляте предмет с тегло 
0,5 кг или 5 кг. Това се отразява и в необходимите, за хвърляне 
ТД. Базовите ТД за хвърляне на предмет са 5 ТД, като Разказвачът 
може да добави ТД по своя преценка според теглото на предмета 
и СИ на героя.

Хвърляне на оръжие
Всички оръжия могат да бъдат хвърлени по врага, ползвайки 

логиката за хвърляне на произволен предмет, но нанасяйки цялата 
или половината от щетата (шанс 50/50), която биха нанесли при 
нормална атака с тях. Коя от двете щети ще нанесе се определя с 
хвърляне на зар или монета.

Бой срещу няколко противника 
едновременно

Ако един герой бъде атакуван едновременно от няколко 
противника - директна атака от много врагове (не важи за 
стрелци) -, съвсем логично е той да не може да се защитава 
толкова ефективно, колкото срещу един. Воденето на битка с 
многоброен противник води до директно намаляване на Базовата 
Защита на героя.



�0 ��

Всеки един допълнителен противник намалява БЗ на героя с 2 
(при битка с трима противници, БЗ ще бъде намалена с 4 – по две 
за всеки противник след първия).

За да се броят в групата на противниците, последната атака, 
която е извършил всеки един от тези противници трябва да е била 
насочена срещу героя и той все още да се намира в обхвата на 
оръжията им.

Пример:

Герой с БЗ 16 е нападнат от 4 противника. При Атаката на първия 
от тях БЗ остава непроменена т.е. 16, за Атаката на втория противник 
тя ще спадне на 14, за третия на 12 и за четвъртия на 10. Следващия 
ход, още първият от тези противници ще ползва намалената БЗ с 6, тъй 
като героят е останал в обсега на останалите противници и се приема, 
че той е в схватка и с тях. Всеки следващ опонент, в този ход, също ще 
се възползва от това намаление, докато останалите трима са в схватка с 
героя (т.е. следващият ход, всеки от четиримата противници ще атакува 
срещу БЗ от 10).

БЗ на героя не може да стане отрицателно число!

Натрупване на умора
По време на битка, героят може да се напрегне допълнително 

и да успее да извърши повече количество действия (получава 
допълнителни ТД), отколкото би могъл обикновено, както и 
да възбуди възстановителните сили на организма си. Това 
допълнително усилие натрупва у него умора, която се отразява на 
моментния му показател за Издръжливост. Разбира се, колкото и 
да се опитва, един герой не може да се напрегне над нивото на 
което е способен организмът му в момента.

Количеството умора, което може, по желание, да натрупа героят 
е ограничено до размера на показателя му за Издръжливост, такъв, 
какъвто е бил в началото на бойния рунд – ако в началото на 
бойния рунд, героят е имал ИЗ=5, той би могъл да се “напрегне” 
за до 5 умора.

Ако, по някаква причина, героят генерира допълнително умора 
без свое желание, тя също се включва в ограниченото количество 
за хода, но би могла и да надвиши допустимия лимит. Например, 
ако героят е под въздействие на магия, която в началото на всеки 
рунд му натрупва 4 умора, то в ситуацията с 5 ИЗ, той ще има 
право само на още 1 Умора, която да натрупа по свое желание. 
Ако тази допълнителна умора от магията е в размер, примерно 
на 6, героят няма да има право да натрупва допълнителна умора, 
но въпреки това ще натрупва по 6 умора на ход, независимо от 
настоящата си ИЗ.

Превишаването на допустимото количество умора, по 
независещи от героя причини - външна намеса - е допустимо и 
не води до допълнителни ограничения, освен тези, които възникват 
при достигане на отрицателна ИЗ.

Натрупаната умора се записва отделно в полето (ТУ) до 
моментната ИЗ на героя. В момента в който Умората достигне като 
стойност нивото на моментната ИЗ, Издръжливостта намалява с 1.

Какви са условията за натрупване на умора и за какво може 
да се използва тя?

- Всеки боен рунд, героят има право да генерира, по желание, 
Умора в размер не по-голям от настоящия му показател за ИЗ в 
началото на рунда;

- Ако героят генерира умора без свое желание, тя може да бъде 
и в по-големи количества - няма ограничение за не-доброволно 
натрупаната умора.

- Не-доброволно натрупаната умора не може да се използва от 
героя за придобиване на каквито и да било допълнителни действия 
или възстановителни сили на организма;

- Количеството на не-доброволно натрупаната умора се 
изважда от допустимото за доброволно натрупване от героя;

- Генерираната умора може да се ползва за придобиване на 
допълнителни ТД, като това може да стане във всеки един момент 
и да се ползва и за мигновени действия. Играчът определя момента 
на нейното натрупване и може да го обяви по всяко време на хода, 
независимо дали е дошъл реда му или не: 1 ТУ = 1 ТД;

- Умората може да се използва за възстановяване на Временни 
щети, но само като регулярно действие: 1 ТУ = 1 ВЩ;

Пример:

В началото на бойния рунд, нивото на ИЗ на Борил е 5. Ако той реши 
да се преумори, то може да го направи за не повече от 5 Умора, която 
да използва за различни цели. Той би могъл да се умори и за по-малко. 
Ако героят реши да се измори за 3 Умора, това не би намалило неговата 
ИЗ, тъй като 3 е по-малко от 5. Просто трябва да се запише (добави) 3 
в графата за умора.

Следващият боен рунд, Брил отново има право да ползва до 5 Умора, 
тъй като толкова е била ИЗ му в началото на рунда. Решава да се 
възползва от това си право и натрупва още 5 умора. Прибавя ги към 
предишните 3. След като прибави 2 от умората, общата му умора достига 
5, което води до намаляване на ИЗ му с 1 - тя спада на 4 ИЗ. В този ход, 
той е натрупал и още 3 умора, които записва в графата, като моментна 
умора (числото в графата за умора, реално не се е променило, но ИЗ на 
Борил е намалена с 1).

Влияние на отрицателната ИЗ
Ако по някаква причина, ИЗ на героя спадне до отрицателна, 

това не би му позволило да ползва никаква умора по свое желание. 
В това състояние героят се счита за изтощен - колкото по-висока 
е стойността на отрицателната ИЗ, толкова по-уморен е героят. 
Това оказва и своето влияние върху всички негови активни 
действия, както и върху неговата Скорост, Базова Защита, Атака, 
Стрелба Магическа Атака и т.н.

Отрицателната ИЗ директно влияе със степента си (ако ИЗ е 
достигнала -Х, то степента й се счита като Х) като:

- Намалява с Х Скоростта на героя;

- Намалява с Х шанса за успех при всяко действие изискващо 
проверка по УФУД - атака, париране, магическа атака и т.н.;

- Намалява с Х Базовата защита на героя.
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Щети - видове, ефект и отчитане
По време на битката, героите и всички участници ще се 

опитват да наранят своите противници - да им нанесат щети. 
Щетите могат да бъдат различни според техния източник, или 
според ефекта им.

Физически щети
Всички щети нанесени от реални физически обекти са 

физически щети – от оръжия, предмети, в следствие от падане 
от височина и т.н. Физическите щети се делят на три вида според 
начина, по който нанасят своето нараняване:

Сечаща
Щетата, нанасяна от режещи оръжия, които разсичат плътта. 

Щетата се причислява към по-широката група на Острите щети. 
Това е щетата, която нанасят мечове, брадви и др.

Пробивна
Пробивната щета също е Остра щета, но начина по който 

наранява не е като разсича, а като пробива плътта, разчитайки на 
заострен, клинообразен край. Това е щетата нанасяна от рапира, 
кинжал, копие, стрели и др.

Трошаща
Наричана още Тъпа щета, тъй като не разчита на остри ръбове, 

а на теглото и силата на оръжието. Тук влизат всички щети, които 
в повечето случаи не разкъсват повърхността на плътта - удари с 
ръце, крака, тояги, чукове, тъпи предмети и др.

Характерно за този вид щета е, че част от нея е зашеметяваща 
- Временна щета. Всяка първите 6 от всяка трошаща щета се 
записва като временна (виж временна щета).

Магически щети
Най-общо те се делят на два вида:

Магическа
Това е всяка магическа щета, която не разчита на нито един от 

основните природни елементи - огън, вода, въздух или земя. 

Елементна
Елементните щети са щетите от всяка една от четирите 

елементни школи - огън, вода, въздух и вода.

Задушаващи
Обикновено това са Временни щети, възникващи в следствие 

на недостиг на въздух - парализиращи газове, натиск върху 
дихателните пътища и т.н.

Различни наранявания - начин на 
отчитане и на възстановяване

Според вида си нараняванията, които понася героя се делят на:

Реални, Временни, Шок-щети и Трайни (Тежки) наранявания.

Реални щети
Това са щетите понесени от героя по време на битка, падане от 

високо и т.н. Те намаляват неговите ЖТ. Не изискват специфично 

лечение, лекуват се бавно, чрез почивка или магически отвари и 
чрез всякакви лечебни заклинания, които възстановяват ЖТ.

Виж секция Естествено възстановяване на организма! 

Временни щети
Това са нетрайни наранявания на героя, които временно 

намаляват боеспособността му. Това са щети от леки удари с 
тъпи оръжия, или част от самите щети нанесени с такива оръжия 
(всички естествени оръжия на човека, както и всички трошащи 
оръжия). При всяка атака с щета тип Трошаща се отнемат 6 ТЩ 
за временна щета. Така Щета от 6 би довела само до 6 времена 
щета (ВЩ), а щета от 14 би довела до 6 ВЩ и 8 реална.

Временни щети се получават и в следствие на задушаване 
от отровен газ или силно притискане на дихателните пътища 
(душене), както и от временно причиняване на болка.

Така понесените щети се възстановяват чрез натрупване 
на умора, като 1 Умора неутрализира 1 ВЩ. Кога ще стане 
това, определя играчът - действието е регулярно и може да се 
извърши само по време на хода на героя (или след битката). 
Възстановяването става мигновено и не изисква изразходване на 
допълнителни ТД, но изразходваната Умора не може да надвиши 
допустимата за хода (виж Натрупване на Умора).

Временните щети се записват отделно и се записват като 
покачваща се нагоре стойност (всяка следваща се добавя към 
моментната стойност), а ЖТ се намаляват само с реалните щети 
- ако временните щети достигнат стойност равна или по-висока 
от ЖТ на героя той изпада в безсъзнание.

Ако при последния удар, (ВЩ-ЖТ)=Късмет на героя, то влиза 
в сила правилото за “Докосването на боговете” (виж секция 
Изпадане в безсъзнание и смърт на героя), но временните щети на 
героя остават непроменени.

Ако по някаква причина ЖТ на героя спаднат до -16 (или до 
индивидуалният му жизнен минимум), независимо от натрупаните 
ВЩ, това води до неговата смърт.

Временните щети не могат да се лекуват по никакъв друг 
начин, освен чрез натрупване на умора.

Трайни щети
Специфични щети, оставяни най-често след удари с Автоматичен 

Успех 5 или 4, чупене на крайници или други тежки поражения. 
Водят до трайни наранявания, които не могат да се възстановят 
чрез нормални лечебни средства, сън и др. Нужно е специална 
намеса на лечител  или специални висши заклинания.

Записват се отделно от ЖТ и ВЩ и намаляват с толкова 
максимално допустимите ЖТ на създанието:

ЖТ_макс = (Жизненост - ТЩ)

Шокови щети
Това не са реални щети, а по-скоро замайване на създанието в 

следствие на разтърсващи удари, магически (електрически) заряди, 
страх и др. Тези щети не позволяват на създанието да предприеме 
каквото и да било действие, докато не ги неутрализира (не ги 
свали до 0). Шоковите щети се намаляват чрез използване на ТД, 
като за 1 ТД се намалява 1 ШЩ. Така при ШЩ от 6, поразеният 
герой трябва да похарчи 6 ТД за неутрализиране на шока, преди да 
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може да предприеме каквото и да било друго действие.

Тези щети нямат никакво отношение към останалите видове 
щети и не могат да доведат нито до изпадане в безсъзнание, нито 
до смърт на героя.

Прицелени атаки и ефект
Всяка атака (освен магическите) може да се насочи към 

избрана точка от тялото на създанието. При успех това води до 
допълнителни ефекти, но успехът на атаката търпи усложнение, в 
размер според конкретната избрана цел. Усложнението е различно 
за различните части на тялото. В този съкратен вариант на 
правилата Аксиом16, не сме се спирали на всички възможни цели 
за атака, а разглеждаме само принципа на прицелените атаки.

Героите могат да предприемат атаки насочени към различни 
уязвими области на своите опоненти. За различните създания те 
могат да водят до различен ефект. Например атаката към врата 
и слабините, при хуманоиди води до нанасяне на допълнителна 
Шокова (болезнена) щета в размер на основната щета.

Какъв точно ще бъде ефектът при атака на други слаби места 
на противника, трябва да прецени Разказвачът, но като цяло такъв 
вид атаки води до допълнителни щети или ефекти - събаряне, 
изпадане в безсъзнание, намаляване Успехът на следващите атаки 
на нараненото създание и т.н.

Колкото по-слаба е областта, толкова по-добре охранявана от 
създанието е тя. Усложнението за такъв вид области е между 6 и 12.

Пример: 

Атаката към главата на създанието се извършва с Усложнение 8, тъй 
като всяко създание има вроден инстинкт да пази своята глава особено 
внимателно!

Всеки удар в главата има допълнителен ефект под формата на 
допълнителна щета от различен вид. Това зависи от вида на основната 
нанесена щета:

- Сечаща Щета, нанася допълнително +50% реална щета;

- Пробивна Щета, нанася допълнително +100% реална щета;

- Трошаща Щета, нанася допълнително +100% шокова щета;

- Ефектът на всяка магическа щета се удвоява;

Главата е част от тялото на създанията, която (за разлика от 
крайниците и други важни точки) няма ограничение на щетата, която 
може да понесе. Въпреки това, поради допълнителната щета, точните 
удари в главата могат да доведат до бърза победа.

Следователно при удар с ръка (трошаща щета) в главата на 
противника, ако героят нанесе щета в размер на 13, тя ще се отрази 
като:

- Временна щета 6;

- Реална щета (13 - 6) = 7;

- Шокова щета 13.

Изпадане в безсъзнание и смърт на 
героя

Героят може да изпадне в безсъзнание или дори да умре, когато 
получи достатъчно наранявания - реални, временни и трайни. 
Шоковите щети не могат да доведат до изпадане в безсъзнание 
или смърт на героя, те просто ограничават способността му да 
извършва адекватни действия.

Героят изпада в безсъзнание, при следните условия:

- Когато ЖТ достигнат 0 или по-малко;

- Когато ЖТ са число равно или по-малко от Временните щети;

- Когато трайните щети намалят количеството на ЖТ, така че да се 
изпълни някое от горните условия;

Ако героят е припаднал, но Жизнените му Точки не са нула или 
отрицателно число, то състоянието му не е напълно безпомощно и 
той продължава да получава своето право на ход. В това състояние, 
героят не е загубил напълно връзката си с околния свят, но трябва 
да положи допълнителни усилия, за да може да накара тялото 
си отново да му се подчинява (През време на хода си може да 
възстанови част от ВЩ и отново да стане боеспособен).

При много тежки наранявания, героят може и да умре. Това 
става, когато Жизнените му Точки достигнат критичния си 
минимум от (-16 ЖТ).

Само реалните и трайните щети - тези, които намаляват ЖТ 
- могат да причинят смърт. Временните и шоковите щети не 
могат.

Ако героят умре, той може да бъде съживен единствено в храм 
и е изцяло в милостта на боговете и опитните лечители. Някой 
висши магии също могат да възстановят загинал герой (но те не 
са включени в правилата на Аксиом16-Класик).

Докосването на боговете
Понякога, в критични моменти, миг преди да изпаднат 

в безсъзнание, героите намират сили и успяват да накарат 
организма си отново да заработи на пълни обороти. Някои учени 
в Магландиум се опитват да обяснят това с безкрайните сили на 
организма, но свещениците знаят, че това е милостта на боговете, 
които миг преди боецът да бъде убит се смиляват над него и отново 
го връщат към живот. Това явление се нарича Докосването на 
боговете.

Това е автоматично събитие над което играчите нямат власт. 
“Докосването” възниква само в две конкретни ситуации - тогава, 
когато последната понесена от героя щета, докато той е все още в 
съзнание, намалява ЖТ до такава степен че е изпълнено едно от 
следните условия:

- ЖТ на героя придобиват отрицателна стойност в размер на 
показателя му за Късмет;

- ЖТ на героя спаднат под нивото на Временните щети, така че 
разликата между тях е равна на показателя му за късмет;

Ефектът на Докосването на боговете е, че героят възстановява 
своите Жизнени Точки, Издръжливост (премахва се всякаква 
натрупана умора) и Точки Мана до максимума им. Ефектът не 
променя стойността на трайните или временни щети.

Пример:
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Борил има показател за късмет 6, Жизнеността му е 55, а на 
максимума на Мана 40. В разгара на битката той е останал с 3 ЖТ, 
няма понесени Временни щети и е изразходвал всичката си Мана 
- ТМ=0. В този миг той получава удар от изненадалият го гоблин. Не 
успява да парира или да избегне удара и понася 3 зара щета. За негова 
радост общия сбор на трите зара е 9, което директно намалява неговите 
ЖТ на -6 и задейства феноменът “Докосването на Боговете”. Борил 
чувства моментно замайване, след което е осенен от твърдото убеждение, 
че точно в този миг, на него не му е писано да загине. Ярка светкавица 
прорязва съзнанието му и той чувства неочакван прилив на енергия - в 
следващия миг неговите ЖТ са 55, а маната му е отново 40, освен това 
е възстановил напълно своята ИЗ и не чувства никаква умора. Ужасът в 
очите на опонентите му е лесно забележим.

Да не се бърка!

За да се задейства правилото за Докосването на Боговете, героят 
трябва да премине директно от боеспособно състояние в състояние на 
небоеспособност, което да отговаря на споменатите изисквания. Ако, в 
даденият по-горе пример, Борил беше получи удар за 5 щета, последван 
от удар за 4 щета, това не би задействало правилото за “Докосването”, 
тъй като той би станал небоеспособен още след първия удар (би изпаднал 
в безсъзнание на -2 ЖТ).

Това е особено важно когато героят получава удар едновременно с 
две оръжия (или две стрели). Предварително трябва да се определи кое 
оръжие нанася първо своята щета и едва тогава да се хвърлят заровете 
за това.

Също така е невъзможно, вече припаднал герой да получи 
“Докосването на боговете”.

Неописани действия
Когато се случи така, че играчът иска да извърши дадено 

действие, което не е описано, Разказвачът е този, който трябва да 
определи колко ТД ще отнеме то. Това не винаги е лесно, но просто 
няма как да се опишат всички възможни действия (много от тях 
са описани в Приключение с меч и магия, но дори и там не можем 
да претендираме, че сме успели да обхванем дори половината 
от това, което ще измислят играчите), а дори и да се опитаме, 
играчите със сигурност пак ще успеят да ни изненадат и именно 
в това е очарованието на ролевите игри. Разказвачите трябва да 
се опитат да оприличат избраното от играча действие с познато 
такова и да определят приблизително колко ТД ще изисква това.

Ето как препоръчвам да подхождате в непозната ситуация. 
Най-общо разделяме действията в две основни групи, за които 
сме определили приблизителни ТД:

- Произволно Леко действие (неизискващо специална 
концентрация - бутане на стол, събаряне на маса или друго 
препятствие пред преследвачи, отваряне на отключена врата и т.н. 
– от 3 до 5 ТД);

- Произволно Сложно действие (отключване на ключалка, 
запалване на фитил и т.н.) - поне 6 и повече ТД по преценка на 
Разказвача (обикновено под 16 ако въобще може да бъде свършено 
за 10 секунди); 

Не трябва да се забравя, че ТД не отговарят на секундите в рунда, тъй 
като в тях са включени и всички подготвителни движения за крайното 
действие. Така че абсолютно линейна логика – 10 ТД за един ход, 1 ход 
е равен на 10 секунди, следователно 1 ТД се изразходва за една секунда 
– не може да се приложи. В игрите се борави с абстрактни понятия за 
време, така че не бива да се заблуждавате от това какво бихте могли 

да извършите за 10 секунди в реалния живот и да се чудите защо в 
играта това време едва ви стига, за да направи вашия герой няколко 
замахвания с меча. Той не прави само това! За да подготви своят удар с 
меча, той трябва да издебне своя противник, да направи няколко лъжливи 
движения, да се опита да избегне всички насочени към него атаки и в 
подходящия момент да нанесе своя удар. Въпреки че в играта действията 
следват едно след друго, реално те са едновременни (или почти), така че 
тук не могат да се отделят действията на героя, когато той се е пазил от 
удари и едновременно с това се е опитвал да нарани своя противник или 
да парира атаките му със своето оръжие. Затова просто не се опитвайте 
да изчислите за колко секунди се изразходва 1 ТД. Това е сходно с 
накъсания ритъм на един боксов мач – противниците редуват бързи 
атаки с дебнене и бавни, проучващи удари. Нито една битка не може да 
протече в равномерен темп, освен ако не я водят роботи.

Неопределени събития!
Представете си двама души, които тичат в различни посоки 

без да се оглеждат и внезапно налитат един върху друг. Какъв 
ще е резултата? Би могъл да бъде всякакъв, дори и фатален, 
но диапазонът на възможностите е твърде голям. Как точно ще 
определим изхода от едно такова събитие? Очевидно ще трябва 
да вземем предвид скоростта на двете създания, както и тяхното 
тегло, а също така и ловкостта им, за да преценим кога ще се 
наранят. Може би тук ще е добре да приложите правилото както 
при атака бутане с тяло, но кой кого бута? А може би просто 
трябва да си представим ситуацията кинематографично и да 
импровизираме?

Ако не знаете как да разрешите даден проблем, сведете 
възможностите до няколко, подредете ги по числата между 3 и 
18 (възможните комбинации с 3 зара) и хвърлете трите зара. Не 
забравяйте, че най-големият шанс е за числата в диапазона 9 - 12 
и колкото повече се отдалечавате от тях, толкова повече намалява 
той. В този ред на мисли, най-невъзможните комбинации би 
следвало да се намират на позиции 3 и 18.

Както се вижда, всяка ситуация може да прилича, а 
може и много да се различава от останалите, затова просто 
импровизирайте, като си представяте нещата като на кино. 
Не се плашете от непознатите ситуации, те само ще поставят 
нови предизвикателства пред въображението ви (най-вече на 
Разказвача), но и ще направят играта много по-интересна и 
забавна.

Играчите могат да измислят и множество други начини за 
атака и защита. Това не е проблем, но е добре да успеете да ги 
регламентирате помежду си (какво ще изискват, какъв вид Базова 
атака ще ползват и т.н.) като последната дума за това винаги има 
Разказвачът. Винаги се опитвайте да си представите нещата и да 
ги съпоставите с познати действия, а също така и внимавайте да 
не създадете “най-силното действие”, за да не се окаже, че след 
първия път, когато то е използвано, играчите прибягват постоянно 
до него, защото това им дава някакво невероятно предимство и 
обезсмисля всички останали действия.

И накрая, винаги можете да се свържете с нас, екипът на 
Аксиом16, на нашите форуми и сайта ни. Ние ще ви помогнем 
при регламентирането на всяко неуточнено и спорно правило, 
което ви е необходимо за вашата игра.
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Магическа система
Тъй като Аксиом16-Класик е насочена към фентъзи светове, 

какъвто е светът на Титания, то се предполага, че всеки герой 
малко или много е запознат с начините за ползване на магията. 
Разбира се, за да се ползват магически заклинания, героите трябва 
да са развили добре своето Магическо Умения, тъй като всяко едно 
заклинание има изискване към минимално ниво за МУ, за да 
може да бъде използвано.

Магическите заклинания се делят на две основни групи:
- Общи и Специализирани;

Първата група включва прости заклинания, които теоретично 
са познати на всеки един в Магландиум и няма нужда да се 
научават специално, за да се използват. Те изискват минимално 
Магическо умение (МУ) от поне 6. Тези заклинания са от най-
ниското възможно ниво на сложност - нулево ниво - и не прибавят 
никакво усложнение в УФУД. Произнасянето им отнема само 4 
ТД. Всеки селски магьосник ги знае и ползва.

В другата група влизат всички останали заклинания. Всички те 
изискват значително по-високо ниво на МУ, както и двойно повече 
време за произнасяне - 8 ТД. Специализираните заклинания не са 
познати на всички в Магландиум и за да се използват те трябва 
или да се прочетат от магически свитък, или да са запаметени 
от героя – закоето героят заплаща с ТР. Цената (в ТР) на 
заклинанието се определя от неговото ниво на сложност и е равна 
на половината от нивото му, закръглено нагоре (за удобство, тези 
цени са споменати в описанието на всяко заклинание).

Време за произнасяне на заклинание!

Времето за произнасяне на заклинание от нулево ниво е 4 ТД!

Времето за произнасяне на заклинание, от всяко по-високо ниво е 
8 ТД!

Всяко магическо заклинание има минимално изискване към 
МУ на героя, за да може да бъде произнесено, независимо от 
свитък или “по памет”. МУ зависи от нивото на заклинанието, 
като за 0 ниво, нужното умение е 6, за 1 ниво е 12, а за всяко 
следващо се повишава с +3 (за 2 ниво е 15, за 3 ниво 18 и т.н.).

Ниво на заклинанието Изискано МУ
0 6
1 12
2 15
3 18
4 21
5 24
и т.н. ...

След произнасяне на магическо заклинание от свитък 
(включително и за запаметяване), свитъкът изгаря, тъй като 
вече е отдал своето магическо познание. Заклинанието винаги 
отнема посочената в описанието му Точки Мана независимо дали 
е произнесено от свитък или по паметта на героя.

За да се запамети дадено заклинание, героят трябва да 
отговаря на минималните изисквания за МУ, както и да заплати 
нужните ТР. Разказвачът определя кога героят може да учи нови 

заклинания - обикновено при достигане на ново ниво или при 
намиране на подходящ свитък ако разполага със свободни ТР.

Успех на магическо заклинание
Успехът на магическото заклинание зависи от показателя 

Магическа Атака (МА), който пък зависи от Магическото Умение 
на героя.

Колкото по-високо е нивото на магическото заклинание, 
толкова по-трудно за произнасяне е то. Нивото на Магията (НМ), 
се явява усложнение в УФУД. 

3 зара + МА - 16 – 2*НМ = Успех

Където МА е магическата атака на магьосника, НМ – нивото 
на магията.

Ресурс за произнасяне на заклинание
Всяко заклинание, при своето произнасяне, отнема определено 

количество Точки Мана, а освен това изисква и минимално време 
за произнасяне (4 или 8 ТД в зависимотот нивото си). Едва след 
това се проверява дали то е успешно. Така при неуспех губите и 
времето, и магическата енергия.

Ако заклинанието може да се поддържа от магьосника след 
успешно произнасяне, то тази поддръжка също отнема мана в 
началото на всеки боен рунд.

Внимание!

За произнасяне на заклинание са нужни “звук и жест”. Това 
налага магьосникът да може да произведе звук и да направи жест. За 
жеста е достатъчна една свободна ръка Не може да се направи жест 
за заклинание с крак, тъй като обикновено включва сложни действия с 
китките и пръстите. Затова:

- Магьосник със завързани ръце, няма как да направи заклинание;

- Магьосник със запушена уста, няма как да направи заклинание;

- Магьосник с меч и щит няма как да произнесе заклинание докато 
не освободи поне едната си ръка. При използване на двуръчно оръжие, 
това не е проблем, тъй като се приема, че в момента на произнасяне, 
героят просто държи оръжието с една ръка, а другата е свободна, за да 
изпълни нужния жест;

Характеристики на магическото 
заклинание

Всяко едно магическо заклинание включва в своето описание 
следните характеристики.

Название
Всяко заклинание си има свое собствено название, което лесно 

го разграничава от останалите. Именно под това име го знаят 
всички магьосници в Магландиум.

Ниво
Определя сложността на магията, както и необходимото МУ. 

Нивото на заклинанието се прибавя в УФУД като Усложнение 
(удвоено).
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Валидни цели
Тук се упоменава дали заклинанието е насочено към създание, 

поле (област върху бойното поле) или е предназначено само за 
магьосника. Ако заклинанието може да се направи едновременно 
на повече от едно създание или поле, тук ще бъде упоменато. 

Някои заклинания могат да бъдат едновременно насочени 
към повече от едно създание или цели (полета), като това не 
касае времето им за произнасяне, но обикновено се отразява на 
допълнително заплащане на Точки Мана. Условията за това ще са 
описани в Ефекта на заклинанието.

Цена
В тази секция са записани две числа - цената на свитъка и 

цената в ТР за запаметяване.

Паричната цена, както и тази на предметите, е само 
ориентировъчна. Не е изключено да намерите магазин, където 
продавачът да продава по-скъпо или да е склонен да ви направи 
отстъпка. Това зависи изцяло от решението на Разказвача.

Необходима мана
При всяко произнасяне на заклинание, независимо дали 

от свитък или по памет, магьосникът хаби Точки Мана. Това е 
необходимото количество мана, за да може да бъде използвано 
заклинанието. Ако магьосникът няма нужната мана, той не може 
да ползва това заклинание. Точките Мана се заплащат в момента, 
в който започне произнасянето на заклинанието и се губят от 
героя, независимо от успеха или неуспеха на заклинанието.

Тук се споменава и маната за поддръжка, която се заплаща в 
началото на всеки следващ интервал (обикновено един рунд).

Обсег
Определя разстоянието, на което може да бъде магьосникът от 

целта на заклинанието си. Обсегът може да бъде три вида - близък 
(изисква съседно поле), среден (до 10 метра) и далечен (до 30 
метра);

Изключение от това правило е, ако разстоянието е без значение 
(ако целта е магьосника, няма как да се определи смислено 
разстояние, затова просто се записва - “магьосника”).

Време за действие
Според времетраенето си заклинанията биват три вида:

- Мигновени: Такива, които оказват ефекта си веднага след 
произнасяне и след това престават да действат.

- Продължителни: Такива, които след като се произнесат, 
остават в сила за определен период от време. Обикновено изискват 
допълнителна поддръжка от страна на магьосника.

- Комбинирани: Заклинания, които оказват ефекта си 
мигновено, а след това продължават да действат за неопределен 
период от време - обикновено, за да престанат да действат трябва 
да се случат конкретни събития.

Ефект
Подробно описание на ефекта на заклинанието. Как точно 

действа то и какви са последиците му, какво се вижда/чува по 
време на действие на заклинанието.

Забележка!

Пълният списък с всички магически заклинания известни в 
Магландиум към този момент, можете да намерите в секция Магически 
заклинания в книгата “Приключение с Меч и Магия”. В Аксиом16-
Класик съм включил само кратък списък с едни от най-популярните 
заклинания, който може да намерите в края на книгата.

Естествено възстановяване на 
организма

През своите приключения, героите трайно изразходват три 
основни свои показателя/ресурса. Това са:

Жизнените точки, които намаляват в следствие на понесени 
реални щети;

Точките Мана, които се изразходват при използване на 
заклинания и специални умения;

Издръжливостта, която намалява, когато те се напрягат повече 
от обикновено.

За радост на героите именно тези, най-често изразходвани 
“ресурси” се възстановят без да се налагат някакви специални 
действия. Достатъчно е героят да легне и да си почине (а в случая 
с ИЗ, дори не е необходимо да ляга).

Възстановяване на ЖТ
Възстановяването на ЖТ на героя става по естествен път, 

когато той си почива. Способността за възстановяване зависи от 
неговата Сила.

За един час почивка, героят възстановява (СИ/8) ЖТ.

За 8 часа сън, героите възстановяват толкова ЖТ, колкото е 
показателят им за Сила;

Възстановяване на ТМ
Маната е вътрешната сила на съзнанието на героя, неговата 

магическа енергия и възможностите за възстановяването й се 
влияят от показателя ИН.

За един час сън, героите възстановяват (ИН/2) ТМ.

За осем час сън, героите ще възстановят ТМ, четирикратно, 
колкото е техния Интелект (4*ИН).

Възстановяване на ИЗ
ИЗ се възстановява, чрез натрупване на почивка.

Героите натрупват почивка, като съвсем естествен процес, 
когато не се напрягат извънредно. Обикновеният темп на 
натрупване е +1 Почивка на час ако не се напрягат, а при спане 
се възстановяват допълнително +1 (общо 2), по-добрите условия 
(страноприемници и др. удобства) могат да добавят допълнителна 
+1 почивка по време на сън.

Почивката неутрализира умората, като я намалява с толкова, 
колкото е генерираното й количество до момента. Почивка не 
може да се генерира ако героя не е натрупал умора.
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Умора и Почивка – влиянието им 
върху ИЗ

Когато героят извършва физически усилия или други специфични 
действия, се натрупва Умора. Когато героят не извършва нищо 
твърде напрегнато той натрупва почивка (обикновено движение с 
нормална скорост се счита, че натрупва почивка). Всяка единица 
Почивка, неутрализира една единица Умора. Ако ИЗ не е на своя 
максимум, натрупаната почивка се записва отделно и служи за 
възстановяване на ИЗ до нивото на нейния максимум.

Как влияят Умората и Почивката на показателя за ИЗ:

- Когато Умората достигнат стойността на настоящата ИЗ на 
героя, тя намалява с 1, а умората се занулява.

- Когато Почивката достигне до ниво с единица по-високо от 
настоящата ИЗ на героя, тя се повишава с +1, а почивката се 
занулява.

Не може да се натрупва Почивка, ако няма натрупана Умора, 
или ИЗ на героя е на максималното си ниво. Почивката не може 
да се натрупва за бъдещо ползване.

Пример:

Герой с максимален показател за ИЗ 5, се уморява за 5 така ИЗ 
му спада на 4 ИЗ. След това му се налага да се умори за още 3 умора. 
Показателят му за ИЗ остава 4, но има и натрупана умора в размер на 
3.

След два часа сън, героят е натрупал 4 почивка (2 на всеки час). 
С 3 от тях той неутрализира, натрупаните 3 умора, и в този момент 
показателите му са: 4 ИЗ и 0 Умора. След добавяне и на четвъртата 
точка почивка ИЗ му си остава 4, но вече няма натрупана умора, а има 1 
почивка. В момента, в който той успее да натрупа 5 почивка към своята 
ИЗ от 4, ще възстанови Издръжливостта си до нейното максимално 
ниво.

Разиграване на ролята
Както казах в самото начало, ролевите игри са като театъра 

и играчите разиграват отделните сцени в които попадат техните 
герои.

Повечето ситуации нямат нужда от някакви специални правила, 
за да се разбере техния изход – оставете се да ви ръководи 
въображението, здравия разум и логика. Например, ако водите 
преговори с владетеля на града, за изпълнението на специална 
задача, през по-голямата част от разговора, единственото с което 
трябва да се съобразявате (най-вече Разказвачът) е Интелекта на 
разигравания от вас герой и дали вярно интерпретирате стойността 
му. Вярвам, че не сте забравили описанието на Интелекта като 
показател и изискването, героите с по-нисък показател да се 
държат малко по-глуповато и наивно, така както им подхожда. 
Всичко това е оставено на преценката на Разказвача и на съвестта 
на играча.

Изходът на всяко ваше действие ще се определи от Разказвача, 
но за целта той може да ползва дори и само интуицията си. 
Единствените ситуации, в които трябва да прибягва до по-
специални правила, са случаите, когато героите се опитват да 
направят нещо непредвидено, нещо с неясен резултат. Например 

да излъжат владетеля на града и да се изкарат такива, каквито 
не са. Това е действие с неизвестен резултат. Ако героите са 
умели лъжци и имат високо обаяние, успехът им е по-вероятен, 
отколкото, ако не умеят да водят смислени разговори. Също така 
не е без значение интелекта и опита на техния събеседник – 
колкото по-умен е той, толкова по-трудно може да бъде заблуден 
в каквото и да било. В една така ситуация, Разказвачът трябва 
тайно или явно да определи нейния резултат, като се позовава на 
УФУД. В дадения пример, действието изисква противопоставяне 
не комуникативните умения на героя към интелекта на владетеля, 
или: 

Обаяние + 3 зара > 16 + (ИН/2)

Обаяние (може да бъде заменено от умението Измама). По 
преценка на Разказвача ситуацията може да бъде повлияна и 
от други фактори – благоразположение на владетеля, спечелено 
доверие/недоверие, въздействие на алкохола и др.

УФУД се ползва само когато това е необходимо. Задължителното 
използване на УФУД се извършва само ако героите предприемат 
действия, които са на границата на възможностите им. Ако на 
героя се налага да прескочи 50 см пукнатина, той няма да има 
нужда да проверява успеха си с УФУД, но ако реши да пробва 
прескачане на 4 метрова дупка, то задължително трябва да се 
провери успеха му, спрямо показателя му за Сила.

Важно е Разказвачът да не забравя никога, че правилата не 
са най-важното в една ролева игра и ако е необходимо, те винаги 
могат да се пренебрегнат в полза на доброто забавление.

Попълване на дневника на героя
След като описах правилата, е време заедно да попълним 

дневника на героя. 

В следващите редове ще проследим стъпка по стъпка създаването 
на героя и попълването на дневника от чисто практическа гледна 
точка. Копие на дневника на героя може да намерите в края на 
този файл. Трябва да имате предвид, че дневникът за Аксиом16-
Класик е олекотен вариант на дневника за Аксиом16.

Може да ви се наложи да копирате втора страница на дневника 
няколко пъти, за да покриете нуждите си от по-голям инвентар 
или книга с магии. А също така, е добра идея и да разполагате с 
отделен лист за записване на промените в Моментното състояние 
на героя, тъй като те биха могли да настъпват твърде динамично.

 Начално оформяне на героя
Започваме с изграждане на представата ви за героя, така 

както описахме в секция Създаване на герой. Тук си записваме 
историята на героя, но това отавям на вас.

В графата за име ще запиша само за примера Елемаг Пчелар 
(защото дядо му е бил пчеларин, разбира се).

В графата за ниво записвам 0 (Нула), тъй като сега започва 
нашето приключение.

За Раса записваме човек (за момента представих само тази 
раса за Аксиом16-Класик, нали?). За пол – мъж.

Следваща стъпка е определянето на възрастта на героя. Ще 
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запиша 19. Не е лоша идея да запишете и датата на раждането 
му, за да можете да следите как героят ви се вписва в цялата 
кампания във времето - но това ще направите при описание на 
историята му.

Височината на Елемаг е 182 см, а теглото му е 83 кг (идеални 
пропории). Това отговаря на МР = 3 и МТ = 2.

Достигаме до графа описание. Тук трябва накратко да опишем 
най-характерните особености на нашия герой - какъв цвят коса 
(и дали има) и очи има, особени белези и т.н. Записвам: Висок 
с добре развити мускули, светло кестенява коса, голобрад. Няма 
особени отличителни белези (предстои му да получи).

Завършваме тази част от дневника, като записваме 
натрупания до момента опит (0), нужния ни за следващо ниво 
(1000) и неразпределените ни Точки за Развитие. Записвам 180 
неразпределени ТР (нали все още не сме харчили нищо. 

Как да попълваме графи “Натрупан опит” и “Следващо ниво”?

Записвайте всеки натрупан през приключенията опит. Нулирайте при 
достигане на ново ниво. Например: между 0 и 1 ниво се нуждаете от 
1000 ТР. Ако героят ви има натрупани 950 и за последното приключение 
получи 300 ТО, това води до 1250, които са достатъчни за преминаване 
в ново ниво. Изваждаме Следващо ниво (1000) от Натрупан опит (1250) 
и оставяме за Натрупан опит 250, за Следващо ниво 2000 (всяко ниво 
изисква още Х*1000 ТО за достигане след предишното) и разбира се не 
забравяме да запишем новото НИ на героя (в случая 1).

Основни показатели
Достигаме до основните показатели на героя. Първо записвам 

константните величини, гледайки данните за расата на героя.

Жизненост - 33; Виталност - 2; Скорост - 16; Красота - 
хвърлям 3 зара (2,3,1) и записвам 6 (поглеждаме какво означава 
тази цифра и може да се върнем към описанието на героя и да 
запишем, че той си е бая грозничък) Не забравяме, че имаме 
право да си закупим ново хвърляне с ТР, но за момента не желая 
да се възползваме от това (така де, и по-грозничките заслужават 
да бъдат герои); Късмет - (избирам 5). Под графата за късмет 
се намират 8 бели точки, които изразяват максималния брой на 
нашите щастливи опити (той не може да е по-голям от показателя 
ни за късмет, затова задрасквам 3 от тях);

Записваме Сила - 5; Ловкост - 5; Интелект - 5; Прецизност - 5; 
Издръжливост - 5;

Така записаните стойности са минималните, определени от 
расата на героя и сега ще повиша част от тях използвайки ТР.

Покачвам Силата от 5 на 12 (това ми струва 63 ТР);

Покачвам Ловкостта от 5 на 10 (това ми струва 40 ТР);

Покачвам Интелекта от 5 на 8 (това ми струва 21 ТР);

Покачвам Прецизността от 5 на 8 (това ми струва 21 ТР);

Оставям Издръжливостта непроменена 5;

Дотук съм похарчил 145 ТР и ми остават само 35. Тях запазваме 
за специални Умения. Записвам новите стойности на основните си 
показатели и оставащите ми ТР и продължавам нататък.

Производни показатели
Вече можем да попълним и следващия ред с показатели.

- Реакция: (НИ + СК) или (16 + 0) = 16;

- Обаяние: (КР + ИН)/2 или (6 + 8)/2 = 7;

- Точки за Действие: ТД = (Л + СК)/2, или ТД = (10 + 16)/2 
= 13.

Магически Способности
- Магическо Умение (МУ): (ИН + НИ)/2 или (8 + 0)/2=4

- Магическа Атака (МА): (МУ/3) или 4/3=1;

- Мана: Определя се от ИН - 8;

Бойни показатели
- Базова атака: (ПР)/2 = (8)/2=4

- Базова Защита (БЗ): БЗ=(Л) или БЗ=10;

- Базова Щета (БЩ): при Сила 12 тя е 2;

За момента Елемаг няма никакви бонуси към определен вид 
атаки.

Засега не попълвам нищо в секции “Допълнителни защитни 
средства” “Щит” и “Оръжия”, тъй като все още нямаме 
екипировка.

Моментно състояние
1. Наранявания:

- Жизнени Точки: записвам 33;

- Не записвам нищо в графи “Временни Щети - ВЩ” и “Тежки 
Наранявания - ТН” – Елемаг все още няма такива;

2. Кондиция:

- Издръжливостта на героя е на своя максимум - 5;

- Няма натрупани нито Точки Умора, нито Точки почивка и 
затова оставям графите им празни;

3. Магически:

- Точките мана (ТМ) на Елемаг са на своя максимум - 8;

Специални Умения
Ще избера две СУ на Елемаг.

1. Войн (6) - това ми струва (5 + 21 = 26 ТР);

2. Бързият Джо (2) - това ми струва (5 + 3 = 8 ТР)

Нанасям всички добавяни от тях бонуси - +3 Ръкопашна атака, 
+1 Виталност, и право на 1 допълнителна ТД за придвижване;

С това изчерпих всичките си налични ТР без 1, която ще 
използвам по-късно, за да повишим началните пари на героя си.

Внимание! 

Не е необходимо да изчерпите всички ТР в началото. Ако ви останат 
такива, за които не знаете как да ги използвате, просто ги запишете в 
графата Неразпределени ТР.
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Екипировка
Дойде време и да закупя екипировка на героя си.  Първо 

определяме колко са наличните му пари (говоря си с Разказвача ни 
и той ми казва, че са 15 сребърника). Оползотворявам останалата 
ми 1 ТР, за да получа още един сребърник за Елемаг и имам 16 
(записваме 0 в полето за неразпределени ТР).

Началната екипировка се купува по обявените в таблиците 
цени, като ако е обявен диапазон се взема минималната - виж 
Приложения и таблици.

Без да се налага да заплащат каквото и да било, героите 
получават някакви начални стоки:

- Дрехи по споразумение с Разказвача (1-2 кг), според 
социалния статус на героя;

- Пътна торба (0,5 кг, побира обем 9)

- Колан за кръста или за през рамо (по избор), на който могат 
да окачат оръжието си. С до 3 допълнителни джоба;

- Пътнически дажби сушена храна - всяка 0,2 кг. Героят може 
да вземе колкото прецени, тъй като се предполага, че той тръгва 
от дома си. Ако не е така, Разказвачът определя бройката;

- Мях за вода 1 л. (стига за около ден) - теглото му без вода 
е 0,2 кг. Може да се носи окачен самостоятелно или прибран в 
раницата (МР=1);

По преценка на Разказвачът, героите могат да получат и други 
предмети, а дори и оръжия (наследствени оръжия на фамилията) 
и артефакти.

Първо избирам оръжия и защитни средства за Елемаг:

- Купувам му бронзова бойна брадва - 2 ср. и 75 медника. 

Записвам на втора страница в таблицата Инвентар, като 
подробно описвам качествата на брадвата в графа описание/
състояние.

- Купувам кожена ризница за 2 ср. и 80 медника и също я 
записваме в инвентара на героя.

- Кожен шлем за 1 ср и 60 медника;

- Малък дървен щит за 80 медника;

До тук похарчих 7 сребърника и 95 медника, и ми остават 8 
сребърника и 5 медника. Чудесно, ще имам пари и за из път!

Сега е време да се върна към първа страница на дневника 
и да запиша допълнителните му защитни средства, както и 
показателите на новата му брадва. Да не забравя да запиша 
нейните показатели в секцията „Оръжия” – там записвам 
крайната атака, в която влизат Базовата Атака, бонусите към 
ръкопашни оръжия и самата атака на брадвата (образувана от 
СИ), следователно записвам 4+3+12=19.

Сега вече трябва да помисля и за по-обикновени предмети от 
екипировката.

Решавам, че е добре за Елемаг да си купи още:

- Въже 10 м, тънко (издържа 100 кг на метър), 20 медника;

- Фенер, маслен + стъкленица с резервно масло (100 гр.), общо 
45 медника;

- Огниво за 5 медника;

- И за накрая не забравя и удоволствията: След дълго оглеждане 
по пазара, Елемаг си избира една добре изработена дървена лула и 
торбичка с качествен тютюн (да не забравяме, че той е пълнолетен 
пък и във вълшебните светове тютюнът е безвреден, за разлика от 
реалния свят, където пушенето вреди на вашето здрав), общо на 
цена от 24 медника.

След всичкия този пазар, на Елемаг е похарчил още 94 медника 
и му остават 7 сребърника и 11 медника, които той решава да 
запази “за из път”. Записвам ги полето Пари.

Общото тегло, което героят носи по себе си е 14,9, което е в 
рамките на ДТ. В крайната графа на инвентара съм записали къде 
се намира всеки един предмет:

- ЕК се използва за Екипирани предмети;

- РА означава, че предметът е в Раницата/торбата.

Най-отдолу се намира графа, която ви позволява лесно да 
следите запълването на своята раница.

Елемаг няма никакво понятие от магии и затова не записвам 
нищо в магическата му книга.

Елемаг е готов да се впусне в първото си приключение...

Развитие на героя
След като сте си направили герой, и той се е впуснал в 

приключения, неизменно идва моментът в който неговият 
количествен опит, преминава в качествени изменения. Да, героите 
се променят под въздействие на своите дела – те стават по-силни, 
по-умни, по-ловки, придобиват нови умения и научават нови 
познания. 

Развитие и Опит
Вече знаете какво значи ниво (НИ) на героя. В Аксиом16-

Класик героите стартират от нулево ниво.

За да достигне до 1-во ниво героят трябва да натрупа 1 000 
Точки Опит (ТО). За следващо ниво ще се нуждае от нови 2 000 
ТО (или общо 3 000 ТО дотук), за следващото ниво пък ще са 
необходими допълнително 3 000 ТО (или общо 6 000) и т. н. като 
за всяко следващо ниво, необходимия опит между нивата се 
увеличава с 1 000 ТО.

При покачване на ниво всеки герой получава определен брой 
ТР, с чиято помощ развивате своите умения. Това става като 
разпределяте ТР върху неговите показатели, както беше описано в 
секцията за създаване на герой.

По време на приключението героят ви ще трупа опит чрез 
битки с чудовища, изпълнение на задачи, решаване на различни 
загадки или по решение на Разказвача.

Героите могат да получат опит във всеки един момент, по 
преценка на Разказвачът. Ситуациите в които това се случва са 
най-разнообразни:

- Провеждане на битка. Винаги се получава опит, според 
сложността на противника, дори и да не е завършила с победа. 
Отчита се ситуацията и се дава опит на база нанесени поражения 
на врага, както и за оригинални идеи и действия по време на 
боя;
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- Опит от задачи. Всяка изпълнена от героите задача им носи 
допълнителен опит, според сложността и значимостта си.

- Опит от специфични действия. Всякакви нестандартни 
решения и специфични действия повишават опита на героите, 
според сложността и значимостта си.

- Опит в други ситуации. При всяка друга ситуация, упомената 
в сценария на приключението или по решение на Разказвача. Тук 
влизат и поощренията за добро разиграване и правилно вживяване 
в ролята.

- Опит в края на сесията/приключението. По принцип 
целият натрупан опит се дава от Разказвача в края на сесията, 
като всичко, което са свършили героите се взема предвид и се 
сумира. Този опит е задължителен и не може да бъде отнет на 
героите (освен ако не сте много злобен Разказвач и не целите да 
откажете играчите си от по-нататъшна игра). След завършване на 
приключението/сесията, героите трябва да получат Точки Опит, 
тъй като са преживели още един етап от авантюристичния си 
живот и са се поучили от своите и на околните грешки.

Покачване на Ниво
При достигане на ново ниво, героят повишава своето Ниво, 

Жизненост и ЖТ, Мана и ТМ, а също така получава и Точки 
за Развитие (ТР), които може да ползва за покачване на петте 
основни показателя (Сила, Ловкост, Прецизност, Интелект и 
Издръжливост), за научаване на нови СУ, Способности и Познания 
или магии, както и за доразвиване на вече научени такива.

Обикновено повишаването на Ниво става в края на сесията, в 
която героите са достигнали нужният им опит. За достигане на 
ново ниво, обикновено са необходими няколко сесии (по преценка 
на Разказвача), като аз лично препоръчвам не по малко от 
толкова, колкото е стойноста на следващото ниво – приблизително 
нарастване ежду 500 и 1000 опит на една сесия в зависимост от 
интензивността й.

По-долу описвам стъпка по стъпка как се променя всеки един 
от тези показатели.

Промяна на Нивото
Запишете в дневника на героя новия му показател за ниво.

Промяна на Жизнеността
При покачване на ниво се определя нарастването на Жи 

съобразно настоящите показатели за СИ и Виталност на героя, 
като героят получава Точки Жизненост, които може да прибави 
директно към Жизнеността си.

ТЖ = Вит +  (СИ/4) зара

Пример:

Елемаг е с Вит=2 и СИ=12. При достигане на следващото ниво той 
ще получи:

ТЖ = 2 + (3 зара);

Сборът от 3 зара се пада 8

Жизнеността и настоящите ЖТ на Елемаг ще се покачат с +10.

Промяна на Маната
Героят покачва маната си с:

+ИН, както и с всички допълнителни Бонуси давани от СУ и 
други способности.

Количеството се добавя и към настоящите ТМ на героя.
Пример:

Елемаг е с ИН=8, следователно ще прибави още 8 към своята Мана и 
тя ще стане 16. Елемаг няма бонуси от СУ.

Получаване на Точки за Развитие
При достигане на ново ниво, героят получава ТР в размер на:

ТР = 16 + ((ИН/3)зара)

Където ИН е настоящия показател на героя.
Пример:

Елемаг е  ИН 8, така че ще получи:

ТР = 16 + (2 зара)

При хвърляне на заровете получава резултат от 7, следователно той 
ще получи:

ТР = 16 + 7 = 23

Разпределяне на ТР
След като получи новите си ТР, играчът може да ги разпредели 

както намери за добре или да остави част от тях (колкото пожелае), 
за използване на по-късен етап. Единственото ограничение е, че 
разпределянето на ТР не може да стане в момент различен от 
началото или краят на сесията. Желателно е да е в краят, за 
да може Разказвачът да разполага с настоящите показатели на 
героите когато подготвя следващото им приключение. Разбира се, 
по взаимно съгласие (или извънредни ситуации – запаметяване 
на свитък с магия, например) това правило може и да не се спазва 
и Разказвачът да разреши разпределяне на ТР по всяко време.

Неразпределените ТР се записват в отделна графа.

Преизчисляване на производните 
показатели

Всички производни показатели и бонуси към тях) трябва наново 
да се проверят и ако е необходимо да се преизчислят, тъй като те 
могат да са повлияни от новото ниво или от промяна в основен 
показател -  Базова Атака, Базова Защита и т.н.

Готово! Героят ви повиши своето ниво и може да продължи 
приключението си напред.
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Приложения и таблици

Магически заклинания

Общодостъпни заклинания
Нивото на тези заклинания е 0, те се знаят от всеки, но за да 

се ползват се изисква МУ поне 6. Произнасянето им отнема 4 ТД.

Магическа Стрела
Валидни цели: Предмет или Създание

Точки Мана: 4

Време на действие: веднага

Разстояние: до МУ метра

Описание: Базова магия за нападение, която въпреки 
малката щета често се използва от по-начинаещите магьосници. 
Магьосникът изстрелва от ръката си ярка насочена енергия, 
която наранява целта му. Щетата е магическа без определена 
принадлежност и не може да бъде повлияна от защита срещу 
конкретна магическа школа.

Ефект: Нанася щета в размер на (1 зар + (МУ/5))

Светлина
Валидни цели: Предмет или Създание

Точки Мана: 4; +1 за всеки 10 мин поддръжка.

Време на действие: по желание

Разстояние: до (МУ/2) метра

Описание: Създава магическа сфера (с радиус от 5 см) от мека 
светлина. над, избран от магьосника обект или създание (може и 
самия магьосника), която го следва (предмета или създанието) и 
осветява наоколо. Радиуса на осветеното пространство е не по-
голям от (МУ/2) метра, като по желание на магьосника може да 
бъде по-малко от това. Светлината не е достатъчно силна, за да 
заслепи, но е достатъчна, за да се вижда ясно наоколо. Магьосникът 
може да поддържа заклинанието само в радиус от (МУ/2) метра 
около себе си, но ако се отдалечи, тя няма да загасне поне за 
време от 10 минути от последното поддържане с мана. По желание 
светлината може да се загаси от магьосника по всяко време стига 
да е в обсега на (МУ/2) метра.

Ефект: Създава малка сфера от мека светлина

Лекуване на Леки рани
Валидни цели: Създание

Точки Мана: 4

Време на действие: веднага

Разстояние: докосване (1 метър)

Описание: Базова лечебна магия, която е подходяща за лечение 
на безобидни драскотини, но е почти неефективна срещу по-
сериозни наранявания. Магьосникът лекува като поставя ръцете 
си около нараненото тяло. Лечението може да намали силата на 
отровата в организма на създанията (ако има такава) с -(МУ/5).

Ефект: Възстановява (1 зар + (МУ/5)) ЖТ.

Смяна на поддръжката
Валидни цели: Омагьосано Създание

Точки Мана: 4

Време на действие: веднага

Разстояние: докосване

Описание: Прехвърля задължението за поддръжка на 
продължително заклинание на самото омагьосано създание, 
като така вместо Маната да се отнема от тази на магьосника се 
отнема от наличната на самото създание. Заклинанието може да 
се направи само ако омагьосаното създание е съгласно (малко 
вероятно е враждебно настроено създание да се съгласи).

Ефект: Прехвърля поддръжка на заклинанието.

Маноизточник
Валидни цели: Свободно Поле

Точки Мана: 8 ТМ (+1 Точка Умора)

Време на действие: 6 рунда (и минута)

Разстояние: поле до магьосника

Описание: На избрано до магьосника поле той създава 
магически кладенец, който зарежда всички създания в 10 
метра радиус наоколо с определено количество Мана на рунд 
в продължение на една минута (6 бойни рунда). Действието на 
кладенеца започва в началото на следващия боен рунд, а ефектът 
му обхваща всичките създания, независимо приятели или врагове. 
ТМ, които кладенецът дава на създанията са равни на (МУ/2) 
на създалия го магьосник. Ефектът се задейства в началото на 
всеки боен рунд. Така получената мана е временна и може да 
надвишава допустимия максимум за създанията. След изчезване 
на кладенеца, получената от него мана остава в продължение 
на още 1 минута (6 рунда) след което цялото количество мана 
(6*МУ/2) се отнема от всички създания, които са получили от 
магическата енергия. Ако в следствие на това, маната им стане 
отрицателно число, създанията натрупват толкова Умора, а маната 
им става равна на 0. Действието е автоматично и не се влияе от 
желанието на създанието. Всяко произнасяне на заклинанието 
натрупва +1 Умора у магьосника.

Ефект: Създава магически кладенец, който зарежда околните 
създания с мана; 

Разваляне на магия
Валидни цели: Активно заклинание

Точки Мана: 4+Х

Време на действие: веднага

Разстояние: МУ/2

Описание: Премахва въздействието на дадено заклинание като 
успехът се изчислява по формулата:

МА + 3 зара > 16 + (МА* + Ни)/2.

Където МА* е магическата Атака на магьосника, направил 
заклинанието, а Ни е нивото на заклинанието.

Допълнителната мана Х, нужна за това заклинание е равна на 
маната, нужна за произнасяне на атакуваното заклинание.

Пример: Ако Магьосник с МА 6 желае да развали заклинанието 
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“Забавяне”, произнесено от заклинател с МА=8 то ще трябва: 6 
+ 3 зара > 16 + (8 + 2)/2 или 6 + 3 зара > 21. Развалянето на 
заклинанието ще коства (5+8)=13 Точки мана;

Ефект: Разваля вече действащо заклинание.

Искра
Валидни цели: Магьосника

Точки Мана: 4

Време на действие: веднага

Разстояние: магьосника

Описание: От пръста на магьосникът прескача искра, която е 
с достатъчна сила, за да запали сухи листа, мъх, пергамент или 
други лесно горими материали. Запалването изисква докосване 
от страна на магьосника на съответния материал. Не може да се 
запали дърво или други по-трудно запалими материали.

Ефект: Създава искра.

Фокуси
Валидни цели: Магьосника

Точки Мана: 4

Време на действие: веднага

Разстояние: магьосника

Описание: Разрешава на магьосника да извършва различни по 
вид фокуси и дребни трикове. Има за цел единствено да впечатли 
или измами околните. Заклинанието не може да се подсилва 
чрез концентрация. Много често ефектът ще зависи от Успеха на 
действието.

Ефект: Изпълнява различни видове фокуси.

Въздушни магии
Магиите на въздуха, черпят своите сили от стихията на 

вятъра и на свободното пространство. Лекотата и пъргавината на 
Въздушната школа се противопоставя директно на стабилността и 
тежестта на Земната магия.

Забързване
Ниво: 1

Валидни цели: Създание

Цена за свитък: 1 ср

За запаметяване: 1 ТР

Точки Мана: 6 за произнасяне и +1 за рунд за поддръжка

Време на действие: по желание

Разстояние: (МУ/2) метра

Описание: Увеличава Скоростта на избрано създание с 
(1+(МУ/5)). Може да се казва повече от веднъж на едно и също 
създание, като ефекта се натрупва, но се счита за различни магии 
(не може да се премахне едновременно само с едно заклинание 
за разваляне на магия). Всяко едно заклинание за забързване 
изисква своя собствена поддръжка с допълнителна Мана. Така, с 
всяко следващо заклинание се повишава ефекта на забързването, 
но и поддръжката на заклинанията.

Въздушен Щит
Ниво: 2

Валидни цели: Създание

Цена за свитък: 2 ср

За запаметяване: 1 ТР

Точки мана: 8 за произнасяне +2 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: (МУ/2) метра

Описание: Около създанието се образува бързо движещ 
се въздушен поток с радиус (МУ/10) метра, който увеличава 
Базовата му защитата срещу стрели и запратени с физическа 
сила предмети с (МУ/3) и намалява с толкова показателя му 
за Стрелба с такъв род оръжия (вятъра не влияе на огнестрелни 
оръжия, освен ако ползват фитил и се намират в неговия обсег 
- тогава не могат да възпроизведат изстрел). Въздушния щит 
е под формата на магически вятър, който влияе адекватно на 
околността около създанието - може да разсейва мъгла в радиус 
от (МУ/5) метра или да разгаря огньове, увеличавайки силата 
им с +50% в околните полета и загасейки ги в централното поле 
- това на омагьосаното създание.

Магическо зрение
Ниво: 3

Валидни цели: магьосника

Цена за свитък: 3 ср

За запаметяване: 2 ТР

Точки Мана: 11 за произнасяне и +3 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание
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Разстояние: МУ метра

Описание: В радиус (МУ) метра магьосникът може да вижда без 
да използва очите си (може и да е сляп). Това зрение позволява 
на магьосникът да вижда невидими създания и създания от други 
измерения - духове, сенки и т.н. Ако магьосника е природно (или 
от дълго време) сляп, той има +6 към своята МА, когато ползва 
това заклинание, а поддръжката му спада на 1.

Светкавица
Ниво: 3

Валидни цели: Предмет/Създание

Цена за свитък: 3 ср

За запаметяване: 2 ТР

Точки Мана: 22 за произнасяне

Време за действие: веднага

Разстояние: МУ метра

Описание: Сериозна нападателна магия, предпочитана от 
много магьосници в Магландиум. Атакува избрано създание и му 
нанася Щета в размер на (15+((МУ/4) зара)). Магията нанася и 
(Щ/10), шокова щета. Ефекта на шоковата щета се удвоява ако 
създанието е екипирано с метална броня (шок=Щ/5).

Телекинеза
Ниво: 4

Валидни цели: Предмет/Създание

Цена за свитък: 4 ср

За запаметяване: 2 ТР

Точки Мана: 15 за произнасяне +4 за рунд контрол, +Х за 
допълнително действие

Време за действие: по желание

Разстояние: МУ метра

Описание: Заклинание, с което магьосникът може да премести 
даден предмет/създание от разстояние. Това изисква огромна 
концентрация и разход на много магическа енергия. За да вдигне 
предмета на височина от 1 метър, магьосникът изразходва освен 
началната мана (която е необходима само, за да придобие контрол 
над предмета) и още Х магическа енергия. За всяко придвижване 
на предмета на разстояние от 1 метър (независимо нагоре, надолу 
или в страни), магьосникът изразходва Х мана и 1 ТД. Където 
Х=1+(Тегло/5), където тегло е теглото на предмета измерено в 
килограми. За да извърши телекинеза магьосникът трябва да има 
визуален контакт с предмета/създанието. Началните 10 мана се 
изразходват в началото на всеки ход на магьосника, ако той реши 
да запази контрола над предмета/създанието и да го задържи във 
въздуха.

Въздушен Дух
Ниво: 5

Валидни Цели: Поле

Цена за свитък: 5 ср

За запаметяване: 3 ТР

Точки Мана: 20 за произнасяне и +5 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: (МУ/2) метра

Описание: Призовава Въздушен дух от Ниво (МУ/10). Създанието 
остава призовано докато не бъде убито или магьосникът не 
прекрати поддръжката. За подробности около показателите на 
въздушния дух, виж Врагове и Животни.

Земни магии
Школата на заемните магьосници разчита на мощта и 

непоклатимостта на земята. Тежки и трайни, заклинанията на 
земята се противопоставят директно на бързите и леки въздушни 
магии.

Защита
Ниво: 1

Валидни цели: Поле

Цена за свитък: 1 ср

За запаметяване: 1 ТР

Точки Мана: 6 за произнасяне и +1 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: (МУ/2) метра

Описание: Магьосникът създава, в избрано от него поле, 
магическо растение със защитни пипала, което добавя +(МУ/3) 
защита срещу оръжия за близък бой на всяко създание в полето, 
като пипалата са действаща броня, която поема ударите преди 
да достигнат до създанието (добавят се преди базовата защита на 
създанието). Пипалата могат да бъдат атакувани самостоятелно 
като тяхната Базова Защита е равна на (МУ/3), а ЖТ са равни 
на МУ на магьосника (поемат цялата щета – нямат устойчивост). 
Ако магията се повтори отново върху същото поле, ЖТ на пипалата 
се увеличават с +(МУ) на магьосника, но добавя само +1 към 
своята и допълнително даваната защита. Пипалата понасят само 
половината щетите от тъпи оръжия, но са податливи към всички 
огнени щети - щетата се увеличава двойно (Щ*2).

Забавяне
Ниво: 2

Валидни цели: Създание

Цена за свитък: 2 ср

За запаметяване: 1 ТР

Точки Мана: 8 за произнасян и +2 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: МУ метра

Описание: Намалява Скоростта на едно създание с (1+(МУ/5)). 
Може да се каже повече от веднъж върху едно и също създание, 
като ефекта се натрупва, но също така и нужната за поддръжка 
мана.
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Блато
Ниво: 3

Валидни цели: Поле

Цена за свитък: 3 ср

За запаметяване: 2 ТР

Точки Мана: 11 за произнасяне и +3 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: МУ метра

Описание: Магьосникът създава блато върху площ от 4х4 
метра (квадрат от 4 стандартни полета), което изпуска запалим 
газ (метан) и изисква за преминаване двойно повече ТД. Ако се 
запали (при контакт с огън) избухва в пламъци и нанася огнена 
щета в размер на (10+(МУ/5)зара) на всеки, който премине през 
него или се намира там в началото на своя ход. Силата на огнената 
щета се определя еднократно и е еднаква за всички полета - ако 
полетата са свързани, те се палят едновременно.

Заклинанието може да се каже наведнъж за повече от един 
квадрат от 4х4, но цената в мана е за всяко отделно поле от 4х4 
метра.

Дъжд от камъни
Ниво: 4

Валидни цели: Поле

Цена за свитък: 4 ср

За запаметяване: 2 ТР

Точки Мана: 15 за произнасяне и +4 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: МУ метра

Описание: В избрана от магьосника зона (определя се 
централното поле) с размер 9х9 метра той запраща дъжд от 
множество малки, магически камъни като нанася (8 + ((МУ/
5)зара)) щета на всяко създание/предмет в тези полета. Щетата 
е тип тъпа, но същевременно с това е и магическа от елемент 
Земя.

Забавени реакции
Ниво: 5

Възможни цели: Създание

Цена за свитък: 5 ср

За запаметяване: 3 ТР

Точки Мана: 10 за произнасяне и +5 за рунд поддръжка.

Време за действие: по желание

Разстояние: (МУ/2) метра

Описание: Намалява Реакцията на омагьосаните създания с 
(МУ/4), а също така повишава двойно ТД, необходими за активно 
париране с щит или оръжие. Заклинанието може да се каже 
едновременно (с едно произнасяне) на повече от едно създание, 
като цената и поддръжката са за всяко едно поотделно.

Водни магии
Водната магия се основава на силата на водата. Тя не причинява 

резки ефекти, а както водата, бавно и целеустремено следва своя 
път. Противоположността на тази школа са огнените магии.

Размазан Образ
Ниво: 1

Валидни цели: Поле

Цена за свитък: 1 ср

За запаметяване: 1 ТР

Точки Мана: 6 за произнасяне и +1 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: (МУ/2) метра

Описание: Водни изпарения се издигат в избрано от магьосника 
поле (2х2 метра) и така превръщат създанието в него в много 
трудна мишена за всички стрелци - увеличава защитата срещу 
всякакъв вид атака от разстояние. Ако създанието излезе от 
полето, защитата не се премества с него. Добавя (1+(МУ/5)) към 
БЗ на създанието в полето срещу атаки от разстояние. Не влияе на 
атаките в близък бой.

Леден Заряд
Ниво: 2

Валидни цели: Създание

Цена за свитък: 2 ср 

За запаметяване: 1 ТР

Точки Мана: 16 за произнасяне

Време за действие: веднага

Разстояние: МУ метра

Описание: Заледен заряд се отделя от ръцете на магьосника и 
се насочва към избрано от него създание. Заклинанието нанася 
Щета в размер на (10 + (МУ/5) зара) и има възможност от 
замразяване Всеки зар за щета със стойност 5 или 6 замразява 
създанието. Това се отразява като временно намалява скоростта 
му с -1 за всеки един зар за щета от 5 или 6. Временно намалената 
скорост се възстановява с +1 в началото на всеки рунд. Ефектът от 
замразяванията се натрупват с всяко следващо замразяване. Така 
ако създанието е поразено за -3 Скорост първия ход и за още -2 
втория, то в този негов ход, скоростта му ще е намалена с -4 (-3 
от предишния ход +1 от възстановяването в този и -2 от новото 
замразяване).

Аквариус
Ниво: 3

Валидни цели: Създание

Цена за свитък: 3 ср

За запаметяване: 2 ТР

Точки Мана: 11 за произнасяне и +3 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: МУ метра

Описание: С помощта на това заклинание омагьосаното 
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създание може да стои под вода без да изпита недостиг на 
въздух. А също така получава бонус върху уменията си Плуване 
в размер на +(МУ/5). Докато заклинанието е в сила, създанието 
не може да се удави (освен ако дъното не е прекалено дълбоко и 
не бъде смазано от водното налягане) - то може просто да ходи 
по дъното и така да преодолее водното препятствие. При ходене 
по дъното, показателя Плуване се пренебрегва, а за да измине 
1 метър под вода, създанието се нуждае от (1+(Дълбочина)) ТД, 
където Дълбочина е дълбочината на водното препятствие в метри 
- очевидно, ако е прекалено дълбоко, налягането би попречило 
на създанието да направи дори една крачка по този начин. 
Поддръжката на заклинанието се заплаща в началото на всеки 
10- секунди.

Слабост
Ниво: 3

Валидни цели: Създание

Цена за свитък: 3 ср

За запаметяван: 2 ТР

Точки Мана: 11 за произнасяне и +3 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: МУ метра

Описание: Магьосникът пренасочва своята физическа сила 
в противовес на тази на атакуваното създание, като намалява 
Силата му с 1/3 от моментния си показател за Сила. Понижаването 
на Силата влияе на показателя за Атака, Базова щета, чисто 
ползване на Сила като показател, допустимо тегло и т.н. Не влияе 
на добавяните, при покачване на ниво ЖТ и увеличаването на 
Жизнеността.

Лекуване на тежки рани
Ниво: 4

Валидни цели: Създание

Цена за свитък: 4 ср

За запаметяване: 2 ТР

Точки Мана: 30 за произнасяне

Време за действие: веднага

Разстояние: (МУ/2) метра

Описание: Това е наистина лековита магия, която може да 
спаси живота на създанието, а също така да излекува и негов 
наранен крайник. Магията може да се прилага чрез допир или от 
разстояние, като ефектът й е различен по сила. Ако се приложи от 
близко разстояние - при докосване тя лекува (25 + ((МУ/4)зара)) 
ЖТ, включително и тежки наранявания (може да излекува счупен 
крайник). Заклинанието може да се каже и от далечно разстояние 
но с по-слаб резултат. Лечебната сила на магията от разстояние 
е ((25-Х) + ((МУ/5)зара) ЖТ, където Х е разстоянието в метри 
между магьосника и създанието, а стойността на (25-Х) може 
да бъде и отрицателна, като ще намали и останалия ефект - 
от (МУ/5) зара. От разстояние, заклинанието не лекува тежки 
наранявания а само възстановява ЖТ.

Контрол над водата
Ниво: 5

Валидни цели: Поле

Цена за свитък: 5 ср

За запаметяване: 3ТР

Точки Мана: 20 за произнасяне и +5 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: МУ метра

Описание: Магьосникът може да наложи волята си над водата, 
като я принуди да заеме желана от него форма или да промени 
посоката си. Количеството вода, което може да се контролира така 
е ограничено от МУ на магьосника - до МУ кубически метра (за 
улеснение винаги си представяйте количеството измествана вода 
под формата на куб или паралелепипед).

Могат да се вземат предвид и наличието на течение, налягане 
на водата и др., като това се отразява в наличие на усложнение. 

Огнени магии
Огънят е бурна и непредсказуема стихия. Той може да дава 

топлина и да изгаря едновременно. Заклинанията от школата на 
огъня са резки, бързи и експлозивни. Ефектът им често засяга 
приятели и врагове едновременно, така както горския пожар не се 
спира пред зелените храсти. Експлозивността на огъня е директна 
противоположност на спокойствието на водата, което прави двете 
школи пълна противоположност една на друга.

Кръвожадност
Ниво: 1

Валидни цели: Създание

Цена за свитък: 1 ср

За запаметяване: 1 ТР

Точки Мана: 6 за произнасяне и +1 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: (МУ/2) метра

Описание: Създанието попаднало под влияние на това 
заклинание увеличава Атаката си с (МУ/5) на магьосника, 
но тъй като кръвожадността заслепява неговите инстинкти за 
съхранение то забравя, че може да се предпазва от атаките на 
своите противници, ползвайки своя щит и оръжие - губи правото 
на активна защита с щита или с оръжието си. Това не влияе на 
възможностите му да се отклонява от насочените към него атаки 
(мигновено повишаване на БЗ).

Огнена Топка
Ниво: 2

Валидни цели: Поле

Цена за свитък: 2 ср
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За запаметяване: 1 ТР

Точки Мана: 16 за произнасяне

Време за действие: веднага

Разстояние: МУ метра

Описание: Магьосникът запраща върху избрано поле огнено 
кълбо с диаметър 6 метра (или 3х3 стандартни полета) което 
нанася щета в размер (12 +(МУ/5)зара) върху средното поле 
(или област с диаметър 2 метра) и половината от това в околните 
засегнати полета.

 Огнена Стена
Ниво: 3

Валидни цели: Поле

Цена за свитък: 3 ср

За запаметяване: 2 ТР

Точки Мана: 11 за произнасяне и +3 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: МУ метра

Описание: Създава огнена стена върху поле с размери 2х2 
метра. Огънят нанася огнена щета в размер на (8+(МУ/5) зара), 
при всяко преминаване през поле от стената, а също така и в 
началото на всеки ход на създанията, които се намират в горящо 
поле. Огнената стена наранява и всички дървени и кожени предмети 
от екипировката на създанията, които стоят или преминават през 
нея, като им нанася Щета в зависимост от тяхната устойчивост. 
Заклинанието може да се каже едновременно на няколко полета, 
като цената в мана за произнасяне и поддръжка се заплаща за 
всяко от тях.

Острието на Ада
Ниво: 4

Валидни цели: Предмет

Цена за свитък: 4 ср

За запаметяване: 2 ТР

Точки мана: 15 за произнасяне и +4 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: МУ метра

Описание: Магьосникът може да омагьоса желано от него 
оръжие (ако е без съгласието а притежателя му и то е в него, 
МЗ на създанието се счита като допълнително Усложнение). 
Омагьосаното оръжие нанася допълнителна огнена щета в размер 
+(МУ/10) зара, но наранява създанието което го ползва за (МУ/5) 
ЖТ, които то губи в началото на всеки свой ход. Притежателят на 
оръжието получава и правото да удря първи срещу противник с 
по-ниска или равна на неговата реакция - независимо, чий ред е 
в момента. Омагьосаното оръжие понася допълнителната огнена 
щета и върху самото себе си, като ако тя надвишава неговата 
Устойчивост, то бива наранено в съответстващ размер;

Огнена Аура
Ниво: 5

Валидни цели: Създание

Цена за свитък: 5 ср

За запаметяване: 3 ТР

Точки Мана: 20 за произнасяне и +5 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: при докосване 

Описание: Омагьосаното създание нанася огнена щета на 
всички създание покрай които премине или се намират около него 
в началото на неговия ход, на разстояние от до 2 метър (съседно 
поле). Огнената щета е в размер на (МУ/5) зара и се определя в 
началото на всеки рунд, като остава такава до неговия край за 
всички потърпевши - в началото на следващия рунд щетата се 
изчислява наново. 

Магии на хаоса
Хаосът е школа на демоничните стихии, сходна с школата на 

мрака, но далеч по-непредсказуема. Магиите на хаоса са едни 
от най-потентните, но често ефектът от тях крие допълнителни 
ефекти, затова магьосниците използват заклинанията с особено 
внимание. Пълната противоположност на бурната промяна на 
хаоса е подредената и стриктна школа на реда.

Регенериране
Ниво: 1

Валидни цели: Създание

Цена за свитък: 1 ср

За запаметяване: 1 ТР

Точки Мана: 12 за произнасяне

Време за действие: 6 хода

Разстояние: (МУ/2) метра

Описание: Магия за подобряване на възстановителните сили на 
организма с неопределена сила. Омагьосано създание възстановява 
по (2зара - 5) ЖТ в началото на всеки боен рунд (в продължение 
на 6 рунда). Ако стойността на заровете е под 5, създанието се 
наранява за съответната разлика ЖТ.

Лудата жаба
Ниво: 2

Валидни цели: Създание

Цена за свитък: 2 ср

За запаметяване: 1 ТР

Точки Мана: 16 за произнасяне

Време за действие: веднага

Разстояние: МУ

Описание: Атакуваща магия с неизвестен резултат. Нанася 
щета, забавя или лекува. Ефектът се определя от резултата, 
получен с хвърляне на зар: 1 - лекува за 2 зара; 2 - намалява 
скоростта с (-1) (ефекта се натрупва и остава до премахване с 
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контра заклинание или докато създанието не преспи за няколко 
часа - иначе остава дори след края на битката); 3 - заклинанието 
се прекъсва; 4, 5 и 6 - създанието понася щета в размер на 
(МУ/5) зара. След като извърши един от своите ефекти върху 
атакуваното създание, магията, подобно на Търсеща светкавица 
прескача към най-близко намиращото се до него създание (ако 
са повече от едно се определя с помощта на зар към кое точно се 
насочва), като отново оказва ефекта си (отново се определя със 
зар), след това се отправя към следващото по близост създание 
и т.н. докато “прескочи” върху (МУ/5) създания, след което 
престава да действа. Заклинанието не може да “прескочи” през 
повече от 4 метра и ако следващото по близост създание е на 
повече (а магията все още не е “ударила” нужния брой създания), 
то “Лудата жаба” ще се върне към предишната си жертва (или 
ще остане върху настоящото създание), за да тръгне в обратна 
посока. Заклинанието не може да се раздвоява (да се насочи 
едновременно към няколко създания) а прескача от създание на 
създание, едно след друго докато “удари” достатъчно създания или 
не се прекъсне (ефект 3). Всички “прескачания” стават мигновено 
и създанията нямат право на мигновени (или каквито и да било) 
действия докато трае ефекта на заклинанието.

Размяна на местата
Ниво: 3

Валидни цели: Създание

Цена за свитък: 3 ср

За запаметяване: 2 ТР

Точки Мана: 22 за произнасяне

Време за действие: веднага

Разстояние: МУ метра

Описание: Магьосникът разменя позицията си, с избрано от 
него създание. Заклинанието се счита за насочено срещу другото 
създание и неговата МЗ се счита за допълнително усложнение. За 
цел на заклинанието може да служи създанието не по-тежко пет 
пъти теглото на магьосника. 

Тройно или нищо
Ниво: 4

Валидни цели: Заклинание

Цена за свитък: 4 ср

За запаметяване: 2 ТР

Точки Мана: 30 за произнасяне

Време за действие: веднага

Разстояние: Магьосника

Описание: След успешно казано заклинание, магьосникът може 
да се опита да утрои ефекта му с добавяне към него на заклинанието 
“Тройно или нищо”. Това може да се приложи върху всяко едно, 
произнесено от него, заклинание. След като, желаното за подсилване 
заклинание, е успешно (хвърлени са зарове за магическа атака и 
те са били успех), магьосникът забавя реализирането на ефекта 
му и произнася “Двойно или нищо” (може и като мигновено 
действие). Ефекта на подсилваното заклинание се освобождава 
едва, когато се завърши и “Тройно или нищо”, което допълнително 
забавя заклинанието, а при неуспех на “Тройно или нищо”, се 

счита за неуспешно и предишното заклинание. Не е необходимо да 
се назовава целта на подсилваното заклинание, достатъчно е да се 
знае че то е успешно и какъв ще е ефекта му. Докато се произнася 
“Тройно или нищо”;

Изсмукване на мана
Ниво: 5

Валидни цели: Създание

Цена за свитък: 5 ср

За запаметяване: 3 ТР

Точки Мана: 40 за произнасяне

Време за действие: веднага

Разстояние: МУ метра

Описание: Магията има ефект които се определя със зар. При 
6,5,4 - жертвата губи 100 мана; при 3-магията не прави нищо; 
при 2 - всички (включително и магьосникът) в радиус МУ/2 губят 
20 мана (независимо приятели или врагове); при 1 мишената 
на заклинанието прибавя 20 мана към собствената си (може да 
надмине максимума си).

Магии на реда
Редът е космическата сила, която създава и изгражда нещата 

от хаоса. Магьосниците от школата на реда са отдадени на целите 
си създания, които вярват в способността да се усъвършенстват 
с помощта на магията и именно затова много от заклинанията 
на реда са насочени към самия магьосник. Школата не реда е 
била една от най-уважаваните, но днес много от най-силните й 
заклинания са забравени. Тя се явява в естествен противовес на 
заклинанията на хаоса.

Пречистване
Ниво: 1

Валидни цели: Предмет/Създание

Цена за свитък: 1 ср

За запаметяване: 1 ТР

Точки мана: 12 за произнасяне

Време за действие: веднага

Разстояние: (МУ/2) метра

Описание: Намалява/премахва силата на всякакъв вид отрова 
в тялото на избрано създание с (МУ/2). Заклинанието може 
да пречисти/намали силата на отровата по този начин и във 
всякакви хранителни продукти или други предмети, но за целта 
отровата трябва да бъде предварително усетена. Също така може 
да намали силата на алкохола в организма на избрано създание 
с (МУ/4).
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Магическа Сила
Ниво: 2

Валидни цели: Магьосника

Цена за свитък: 2 ср

За запаметяване: 1 ТР

Точки Мана: 8 за произнасяне и +2 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: Магьосника

Описание: Магьосникът увеличава силата си с +(МУ/5) с 
всички произтичащи от това последствия за показателите му 
за Базова Щета, Атака (с определени оръжие), Допустим Товар, 
както и за всяко чисто използване на Силата като показател. 
Така придобитата Сила не оказва влияние на Жизнеността на 
магьосника, нито в момента на повишаване, нито при покачване 
на ниво.

Бойни умения
Ниво: 3

Валидни цели: Магьосника

Цена за свитък: 3 ср

За запаметяване: 2 ТР

Точки Мана: 11 за произнасяне и +3 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: Магьосника

Описание: Магьосникът може да направи заклинанието с един 
от следните три ефекта:

- Своята Атаката +(МУ/4)

- Своята Базова Защита +(МУ/4)

- Да прибави временно към своите ЖТ допълнително (МУ) ЖТ. 
Така получените ЖТ могат да са над Жизнеността му, но при 
спиране да се поддържа заклинанието се отнемат в пълния си 
размер от настоящите му ЖТ (ако не внимава, магьосникът може 
да загине).

Заклинанието може да се казва няколко пъти с различен ефект, 
но не може да се мултиплицира един и същи ефект.

Мана щит
Ниво: 4

Валидни цели: Магьосника

Цена за свитък: 4 ср

За запаметяване: 2 ТР

Точки Мана: 15 за произнасяне и +4 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: Магьосника

Описание: Магьосникът прехвърля маната си директно в своя 
защита, като така всяка щета, която той би следвало да понесе 
и да му отнеме ЖТ (не се включва шокова и временна), вместо 
това му отнема Мана. Заклинанието може да продължи докато 
има мана или да бъде прекратено по желание на магьосника. Ако 
някой удар отнема повече от моментната мана на магьосника, то 
останалата щета се понася като ЖТ.

Телепортация
Ниво: 5

Валидни цели: Магьосника

Цена за свитък: 5 ср 

За запаметяване: 3 ТР

Точки Мана: 40 за произнасяне

Време за действие: веднага

Разстояние: МУ

Описание: Магьосникът се телепортира на желано от него поле 
в радиус от МУ в метри.

Магии на светлината
Магията на светлината черпи енергията си от единият от 

вечните антагонисти - светлината и мрака. Магьосниците от 
школата на светлината черпят силите си от живителната енергия 
на лъчите, които ни обграждат от слънцето денем и от светлината 
на звездите нощем. Със своята съзидателност и спокойствие, тази 
школа е директна противоположност на разрушителната сила на 
школата на мрака.

Светлинно копие
Ниво: 1

Валидни цели: Създание

Цена за свитък: 1 ср

За запаметяване: 1 ТР

Точки Мана: 12 за произнасяне

Време за действие: веднага

Разстояние: МУ метра

Описание: Запраща по врага копие от ярка светлина, което 
нанася (8 + (МУ/10) зара) магическа щета. При слънчево време и 
на открито щетата се удвоява. Щетата се удвоява и при атакуване 
на немъртви създания – зомбита, скелети и т.н.

Заслепяване
Ниво: 2

Валидни цели: Създание

Цена за свитък: 2 ср

За запаметяване: 1 ТР

Точки Мана: 8 за произнасяне и +2 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: МУ метра

Описание: Ярка светлина заслепява избрано от магьосникът 
създание. Заклинанието може да се каже едновременно на 
няколко създания, като цената се заплаща за всяко едно от тях. 
Заслепените създания се придвижват с понижена скорост, тъй като 
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не виждат добре - придвижването им отнема двойно повече ТД. А 
показателите им за БЗ и Стрелба се намаляват с 4. Заклинанието 
няма ефект върху слепи създания. Също така ефектът може да се 
намали наполовина за създания, разчитащи на обонянието си:

Веригите на милосърдието
Ниво: 3

Валидни цели: Създание

Цена за свитък: 3 ср

За запаметяване: 2 ТР

Точки Мана: 11 за произнасяне и +3 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: МУ метра

Описание: Магьосникът обвързва своите ЖТ с избрано от него 
създание. Така когато магьосникът бъде ударен, понесената от 
него щета се прехвърля (магьосникът не понася щетата) директно 
върху другото създание, а магьосникът поема щета в размер на 
(Щ/5), така общо нанесената щета се е увеличила с 20% (тъй 
като обвързаният получава 100% от щетата). Но ако самото 
омагьосано създание атакува магьосника, щетата, която то ще му 
нанесе ще се удвои, като всичките 200% ще се поемат изцяло и 
само от магьосника.

Отмора
Ниво: 4

Валидни цели: Създание

Цена за свитък: 4 ср

За запаметяване: 2 ТР

Точки Мана: 30 за произнасяне

Време за действие: веднага

Разстояние: (МУ/2) метра

Описание: Дава на избрано създание Точки Почивка в размер 
на МУ. С тези ТП, създанието може да премахне натрупаната 
умора и да възстанови изразходваната ИЗ. Заклинанието може да 
се каже едновременно на няколко създания, като цената в Мана 
се заплаща за всяко едно от тях;

Противомагия
Ниво: 5

Валидни цели: Създание

Цена за свитък: 5 ср

За запаметяване: 3 ТР

Точки Мана: 20 за произнасяне и +5 за всеки рунд 
поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: (МУ/2) метра

Описание: Премахва въздействието на всички магически 
заклинания от избраното създание, като го прави неподатливо на 
по-нататъшно омагьосване. Магията не може да бъде премахната 
по какъвто и да било магически начин. Заклинанието остава в 
сила докато бъде поддържано от магьосника

Магии на мрака
Магията на Мраака е пълна противоположност на магията на 

Светлината. Тя черпи енергията си от смъртта и разрушението – 
от вечната тъмнина. Заклинанията на школата са насочени преди 
всичко към бавното но сигурно унищожние на противника.

Проклятие
Ниво: 1

Валидни цели: Създание

Цена за свитък: 1 ср

За запаметяване: 1 ТР

Точки Мана: 6 за произнасяне и +1 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: МУ метра

Описание: Намалява нанасяните от създанието магически 
и физически щети, но не влияе на щети нанасяни с механични 
оръжия (арбалет например) с (3 + ((МУ/10) зара)).

Пример: При МУ=16 ще намали щетите на създанието с 3+(1зар). 
При МУ=20, щетите ще се намалят с 3+(2зара) и т.н.

Тъмнина
Ниво: 2

Валидни цели: Поле

Цена за свитък: 2 ср 

За запаметяване: 1 ТР

Точки Мана: 8 за произнасяне и +2 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: (2*МУ) метра

Описание: Върху избрано от магьосника поле се спуска 
мрак, който обхваща зона в радиус (2*МУ) метри наоколо му, 
ограничавайки видимостта до едно поле (създанията могат да 
виждат само съседните им полета). Мракът не се придвижва 
заедно с магьосника, а остава върху избраното поле докато 
магьосникът е в състояние да го поддържа. Мракът може да бъде 
пробит единствено от магическа светлина, която може да освети 
определени полета, но не може да бъде видяна извън тях (освен от 
съседните на границата й полета).

Отравяне
Ниво: 3

Валидни цели: Създание

Цена за свитък: 3 ср

За запаметяване: 2 ТР

Точки Мана: 22 за произнасяне

Време за действие: веднага
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Разстояние: МУ метра

Описание: От разстояние, магьосникът отравя избрано създание, 
вкарвайки в жилите му парализираща отрова. Силата на отровата 
е (МУ/3) и Успехът се определя с УФУД като Витралността на 
атакуваното създание се явява усложнение.

3 зара + (МУ/3) - 16 – Виталност = Успех

Успехът директно намалява скоростта с всички произтичащи 
от това последствия.

Магията може да се казва многократно върху едно и също 
създание, като всяко следващо заклинание увеличава силата на 
вече вкараната в организма отрова с 1 зар.

Ефектът на отровата отшумява след 8 часа сън или след 
приемане на противоотрова.

Мрак
Ниво: 4

Валидни цели: Създание

Цена за свитък: 4 ср

За запаметяване: 2 ТР

Точки Мана: 15 за произнасяне и +4 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: МУ метра
Описание: Заклинанието обгръща в мрак избрано създание. 
В следствие на това то не може да атакува от разстояние, а 
Атаката му с оръжия за близък бой намалява с (МУ/6). Освен 
това мракът бавно изсмуква жизнената му енергия - в началото 
на всеки свой ход то понася щета в размер на (МУ/3).

Кръвопиец
Ниво: 5

Валидни цели: Оръжие

Цена за свитък: 5 ср

За запаметяване: 3 ТР

Точки Мана: 20 за произнасяне и +5 за рунд поддръжка

Време за действие: по желание

Разстояние: (МУ/2) метра

Описание: Омагьосва желано оръжие, като му добавя свойството 
“кръвопиец”. Така при всяка нанесена щета с това оръжие, 
използващият го ще си възстанови ЖТ в размер на половината от 
нанесената щета, но не повече от максимално допустимите според 
Жизнеността му;.

Списък с най-популярните оръжия

Естествени оръжия на тялото
Естествените оръжия на тялото са важна част от воденето на 

битката, тъй като те не могат лесно да бъдат отнети на героя и 
докато той може да е забравил оръжието си на няколко метра 
встрани или да са му го откраднали или... то ръцете, краката, 
тялото и главата му се предполага да са постоянно с него, така че 
той може винаги да разчита на тези свои оръжия.

Майсторите на невъоръжения бой могат да се превърнат в 
непобедими бойни машини, така както и майсторите на борбата, 
но дори и неопитните бойци в тези специфични похвати могат да 
прибягват до тези оръжия.

Животните имат свои собствени естествени оръжия, които 
не сме описали тук. Описаните по-долу оръжия важат само за 
хуманоидни създания.

Ръка (невъоръжен)
Атака: СИ

ТД за атака: 5 ТД

Щета (размер и вид): 1 зар, трошаща

Обсег: съседни полета

Тегло: Естествено оръжие

Минимална СИ за ползване: Няма ограничение

Цена: Няма

Допълнителни бележки: Позволява добавяне на стойността на 
цялата БЩ.

Крак (невъоръжен)
    Атака: Л

ТД за атака: 6 ТД

Щета (размер и вид): 1 зар + 3, трошаща

Обсег: съседно поле

Тегло: Естествено оръжие

Минимална СИ за ползване: Няма ограничение

Цена: Няма

Допълнителни бележки: Позволява добавяне на стойността на 
цялата БЩ.

Брадви (ръкопашни)
Брадвите са небалансирани тежки оръжия, чиято основна цел е 

да наранят противника максимално. Считани за тромаво оръжие, 
те са предпочитани предимно от силните физически герои, които 
не разчитат на финеса и техниката, а на грубата си сила в боя.

Едноръчна Брадва
Атака: СИ

ТД за атака: 7 ТД;

Щета (размер и вид): 4 зара, сечаща щета;

Размер: 50 - 70 см
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Обсег: съседно поле;

Тегло: 3 - 4,5 кг според материала;

Минимална СИ за ползване: 9 - 13 СИ за ползване с 1 ръка, не 
може да се ползва с две ръце;

Цена: 176 медника + материал;

Материали:

- каменна: 3,5 кг камък, 1 кг дърво (общо 4,5 кг); цена + 17 
до 20 медника;

- бронзова: 3 кг бронз, 0,5 кг дърво (общо 3,5 кг); цена +310 
медника;

- стомана: 2,5 кг стомана, 0,5 кг дърво (общо 3 кг); цена +510 
медника;

Допълнителни бележки: Не е трудно да се намери такава брадва 
в магазините в Магландиум - всички оръжейници предлагат 
каменни или бронзови брадви. Ползва се от някои пехотни 
войски.

Брадва Двуръчна Бойна
Атака: СИ

ТД за атака: 8 ТД;

Щета (размер и вид): 7 зара, сечаща щета;

Размер: 100 - 150 см

Обсег: 2,5 метра

Тегло: 7 - 8 кг;

Минимална СИ за ползване: 14 - 16 за ползване с 2 ръце; 21 
- 24 и ръст над размера й за ползване с една ръка;

Цена: 540 медника + материали

Материали:

- каменна: 6 кг камък, 2 кг дърво (общо 8 кг); +30 медника;

- бронзова: 6,5 кг бронз, 1 кг дърво (общо 7,5 кг); +660 
медника;

- стоманена: 6 кг стомана, 1 кг дърво (общо 7 кг); +1220 
медника;

Копия и тояги (ръкопашни)
Използвани предимно с две ръце, копията имат отлични 

пробивни качества и са особено подходящи за противопоставяне 
на конници единици, които ги правят предпочитано оръжие за 
тежко бронираните военни подразделения.

Алебарда
Атака: Л

ТД за атака: 8 ТД

Щета (размер и вид): 9 зара, сечаща щета;

Размер: 210 - 250 см

Обсег: през едно поле

Тегло: 8 - 10

Минимална СИ за ползване: 16 - 20 СИ за ползване с две ръце; 
24 - 30 за ползване с една ръка;

Цена: 810 медника + материали;

Материали:

- бронзова: 7 кг бронз, 2 кг дърво (общо 9 кг); +720 медника;

- стоманена: 6 кг стомана, 2 кг дърво (общо 8 кг); +1220 
медника;

Късо Копие
Атака: ПР

ТД за атака: 6 ТД

Щета (размер и вид): 3 зара +3, пробивна щета;

Размер: 100 - 140 см

Обсег: 2,5 метра

Тегло: съседно поле

Минимална СИ за ползване: 7 - 9 СИ за ползване с 1 ръка; 5 
- 6 СИ за ползване с 2 ръце;

Цена: 206 медника + материали;

Материали:

- бронзово: 2 кг бронз, 1 кг дърво (общо 3 кг); +210 медника;

- стоманено: 1,5 кг стомана, 1 кг дърво (общо 2,5 кг); +310 
медника;

Допълнителни бележки: Разпространено оръжия, което лесно 
може да се намери в оръжейните магазини или да се види в 
употреба от военни подразделения. Удобно за ползване с една 
ръка, копието е подходящо и за хвърляне по врага.

Тояга
Атака: Л

ТД за атака: 7 ТД

Щета (размер и вид): 3 зара, трошаща щета;

Размер: 160 - 220 см

Обсег: съседно поле;

Тегло: 2 - 3 кг

Минимална СИ за ползване: 4 - 6 СИ за ползване с две ръце; 
Не се ползва с една ръка;

Цена: 115 медника + материали;

Материали:

- дървена: 2 кг; +20 медника;

- с бронзов обков: 2 кг дърво и 0,5 кг бронз (общо 2,5 кг); +70 
медника;

Допълнителни бележки: В много редки случаи се срещат 
тояги, тежащи до 5 кг, които могат да са изработени от всякакви 
материали Бронзовият обков добавя +1 устойчивост и +1 щета на 
зар. Стоманеният обков добавя +3 устойчивост и +1 щета на зар;

Мечове (ръкопашни)
Признати са за най-подходящото оръжие за умелия войн. 

Майсторите на мечът живеят със своето оръжие и то се е 
превърнало в продължение на тяхната ръка. Както едноръчните, 
така и двуръчните мечове се отличават със своя баланс,красота и 
изящество. Често цената на мечовете се повишава не от техните 
бойни качества, а от майсторската им изработка и украсата 
по тях. Със своята комбинация между сила, бързина и финес, 
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мечовете са се превърнали в безспорния фаворит сред оръжията, 
ползвани от наемните войни.

Меч
Атака: ПР

ТД за атака: 6 ТД;

Щета (размер и вид): 4 зара сечаща щета;

Размер: 70 - 100 см

Обсег: съседно поле;

Тегло: 3 - 4 кг

Минимална СИ за ползване: 9 - 12 СИ за ползване с една ръка; 
6 - 8 СИ за ползване с две ръце;

Цена: 200 медника + материали;

Материали:

- бронзов: 3,5 кг бронз; +350 медника;

- стоманен: 3 кг стомана; +600 медника;

Допълнителни бележки: Едно от най-разпространените оръжия, 
бронзовият меч е любимо оръжие за повечето военни и наемници. 
Може да се намери почти във всеки оръжеен магазин във всякакви 
варианти и модификации. Получава +1 към Успех при париране;

Меч Двуръчен
Атака: Л

ТД за атака: 7 ТД;

Щета (размер и вид): 6 зара, сечаща щета;

Размер: 110 - 150 см;

Обсег: съседно поле;

Тегло: 5 - 7 кг;

Минимална СИ за ползване: 10 - 14 СИ за ползване с две ръце; 
15 - 21 СИ за ползване с една ръка;

Цена: 396 медника + материали;

Материали:

- бронзов: 6 кг бронз; +600 медника;

- стоманен: 5 кг стомана; +1000 медника

Допълнителни бележки: Оръжие, използвано най-често от 
наемници. Не се среща във всеки магазин, но не е и истинска 
рядкост. Рядкост е да се види цяла военна част въоръжена с 
подобни оръжия.

Трошащи оръжия (ръкопашни)
Не толкова популярни, колкото мечовете, трошащите оръжия 

се ползват с уважение от опитните войни, които занаят, че едно 
такова оръжие крие в себе си огромен потенциал. Не са толкова 
разпространени, колкото мечовете, поради по-лошия си баланс 
на тежестта, което предполага допълнителна сила за умелото им 
използване.

Боздуган
Атака: СИ;

ТД за атака: 6 ТД

Щета (размер и вид): 3 зара трошаща щета;

Размер: 60 - 90 см

Обсег: съседно поле;

Тегло: 2,5 - 3 кг

Минимална СИ за ползване: 7 - 9 СИ за ползване с една ръка; 
Не се ползва с две ръце.

Цена: 99 медника + материали;

Материали:

- бронзов: 3 кг бронз; +300 медника;

- стоманен: 2,5 кг стомана; +500 медника;

Допълнителни бележки: Може би най-разпространеното 
трошащо оръжия. Може да се намери почти във всеки магазин 
- бронзова изработка. На официално въоръжение е сред някои 
армейски подразделения.

Чук Двуръчен
Атака: СИ

ТД за атака: 7 ТД

Щета (размер и вид): 5 зара + 3, трошаща щета;

Размер: 120 - 140 см

Обсег: съседно поле;

Тегло: 6,5 - 8 кг

Минимална СИ за ползване: 13 - 16 СИ за ползване с две ръце; 
19 - 24 СИ за ползване с една ръка; 

Цена: 307 медника + материали;

Материали:

- каменен: 5,5 кг камък и 2,5 кг дърво (общо 8 кг); +47 
медника;

- бронзов: 5 кг бронз и 2,5 кг дърво (общо 7,5 кг); +525 
медника; 

- стоманен: 6,5 кг стомана; +1300 медника;

Допълнителни бележки: Двуръчният чук не е особено популярно 
оръжие, тъй като изисква много сила и изглежда труден за 
ползване. По тази причина не се намира във всеки магазин. При 
попадение на атаката в щита, щетата му се удвоява.

Фехтовални (ръкопашни)
Оръжията на благородниците! Фехтовалните оръжия разчитат 

на финеса и правилната оценка на ситуацията, а не на грубата 
сила. Именно това ги прави особено популярни сред средите на 
благородниците. Самата изработка на фехтовалните оръжия може 
да добави над 50% към основната им цена, базирана на техните 
материали и качества като оръжие. Това е в пълна сила за над 90% 
от рапирите и ятаганите (не забравяйте да увеличите крайната им 
цена поне с +50%, тъй като тук тя е дадена единствено като цена 
на материала и оценка на качествата на оръжието).

Кинжал
Атака: ИН

ТД за атака: 5 ТД

Щета (размер и вид): 2 зара, пробивна щета;
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Размер: 25 - 40 см;

Обсег: съседно поле;

Тегло: 0,5 - 1 кг 

Минимална СИ за ползване: 3 СИ за ползване с една ръка, не 
се ползва с две ръце;

Цена: 66 медника + материали;

Материали:

- бронзов: 1 кг бронз; +100 медника;

- стоманен: 0,7 кг стомана; +140 медника;

- сребърен: 0,3 кг сребро и 0,3 кг стомана; +2460 медника;

Допълнителни бележки: Често срещано оръжие, почти всеки 
носи със себе си кинжал, като последно оръжие. Има ги във всеки 
магазин (бронзовия вариант).

Рапира
Атака: ПР

ТД за атака: 6 ТД

Щета (размер и вид): 3 зара, пробивна щета;

Размер: 80 - 100 см,

Обсег: 2 метра

Тегло: 2 кг

Минимална СИ за ползване: 6 СИ за ползване с една ръка, не 
се ползва с две;

Цена: 125 + материали;

Материали:

- стоманена: 2 кг стомана; +400 медника;

- сребърна: 1 кг стомана и 1 кг сребро (общо 2 кг); +8200 
медника (8 златни и 2 сребърника);

Допълнителни бележки: Не се намира лесно, тъй като се счита, 
че е оръжие за благородници, а и се изработва предимно от стомана 
или по-скъпи метали (не може да се изработи от бронз). Цената, 
често се влияе от самата изработка и би могла да бъде завишена с 
до +100%. Сребърната рапира е изключителна рядкост - предвид 
високата си цена.

При Атака пренебрегва част от бронята на опонента -3 защита 
от бронята.

Лъкове (стрелба)
Лъковете са най-разпространените стрелкови оръжия. Те са 

леки, бързи за презареждане и имат добър обхват на атаката си. 
Много армейски подразделения са въоръжени с дълги или къси 
лъкове.

Всички лъкове могат да се ползват в близък бой като тояга 
(Атака Л) с наказание -2 към своята Атака (поради по-неудобната 
си форма), щета 2 зара и обсег според размера си (1 + (МР/2)) 
метра. Основния материал на лъка е дърво, което може да бъде 
от различен вид.

Лък
Атака: ПР

ТД за атака: 6 ТД + 1 ТД презареждане;

Щета (размер и вид): според амунициите

Размер и МР: 80 - 100 см;

Обсег: 3*СИ метра

Тегло: 1,5 кг

Минимална СИ за ползване: Няма ограничение - СИ влияе на 
обсега на оръжието;

Цена: 150 - 200 медника

Допълнителни бележки: Може да се закупи от всеки оръжеен 
магазин. Най-разпространения модел лък, поради ниската си 
цена.

Механични (стрелба)
Рядко срещани оръжия, тъй като са предимно джуджешка 

изработка, а стоките на джуджетата са скъпи и не особено широко 
разпространени. Оръжия с висока пробивна сила, но и значително 
време за презареждане. Изискваната СИ определя дали героят ще 
може да презареди оръжието за оказаното количество ТД или ще 
се нуждае от допълнителни такива - всяко 1 разлика, добавя +1 ТД 
към презареждане. Иначе ако могат да бъдат вдигнати, оръжията 
могат да бъдат и ползвани.

В близък бой, арбалетът може да се ползва като двуръчен чук 
(СИ) с наказание от -2 поради неудобната си форма. Нанася 3 
зара трошаща щета. Материалите за изработка на арбалета са 
дърво и стомана Устойчивостта им е комбинирана - 12.

Арбалет
Атака: ИН

ТД за атака: 6 ТД + 6 за презареждане;

Щета (размер и вид): +1 зар към муниции;

Размер: 65 - 80 см,

Обсег: 30 метра

Тегло: 5 кг (дърво и стомана)

Минимална СИ за ползване: 12 СИ

Цена: 850 - 1240 медника;

Допълнителни бележки: Не се намира лесно, особено ценени са 
тези, които са оригинална изработка на майстор джудже.

Муниции
Това са най-често използваните муниции, за зареждане на 

всяко едно от стрелящите оръжия. 

Стрелите, които не са нанесли максималната си щета, могат да 
бъдат събрани след битката (ако не са изстреляни на недостъпно 
място).

Стрели за арбалет

Щети: 3 зара пробивна щета

Възможни оръжия: Арбалет от всякакъв тип

Размер: 40 см

Тегло: 150 гр.

Цена: 2 медника

Модификации:
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- Вариант с назъбен връх, който нанася допълнително +1 
щета за зар, за цена от 3 медника. Намират се още по-рядко от 
обикновените стрели.

Допълнителни бележки: Това са най-разпространените стрели 
за арбалет. Но тъй като самите арбалети не са особено популярни 
оръжия далеч от земите на джуджетата, не е лесно да се намерят 
в магазините. Стрелите за арбалет се носят в специални колчани 
на кръста на героя - по до 20 в колчан.

Стрели за лък
Щети: 2 зара пробивна щета

Възможни оръжия: Всякакви лъкове

Размер: 85 см,

Тегло: 100 гр.

Цена: 1 медник

Модификации:

- С назъбен връх. Малко по-тежки, с допълнителни шипове 
по върха. Нанася 3 зара щета, теглото им е 120 гр., а цената 3 
медника;

- С леден връх. Върхът на тези стрели е специално обработен 
с алхимическа отвара за заледяване. При нанасяне на щета тя 
се счита едновременно за пробивна и за ледена. Това води до 
възможност от намаление на скоростта на жертвата - всеки зар 
за щета 5 или 6, скоростта временно намалява с 1 (възстановява 
се с 1 в началото на всеки боен рунд). Не нанасят допълнителни 
щети, а единствено прибавят ефекта. Цената на тези стрели е 
значително по-висока - 10 медника.

- Стрели със посребрен връх. Разрешават да се нанася пълната 
щета на ликантропи. Това неимоверно оскъпява цената на 
стрелата 50 медника.

Допълнителни бележки: Стрелите за лък са широко 
разпространение и могат да се намерят във всеки магазин, дори и 
не оръжеен. Не така стои въпроса със стрелите с леден връх, които 
изискват специална обработка от алхимик. Те се намират най-
вече в алхимическите магазини. Стрелите с назъбен връх могат да 
се намерят в повечето специализирани оръжейни магазини.

Стрелите се носят в колчан през рамо, който побира до 20 броя 
от тях.

Списък на защитните средства
По-долу са описани най-често използваните защитни средства 

в Магландиум. Това са само тези защитни средства, които лесно 
ще намерите в оръжейните магазини на всеки по-голям град. 
Списъкът не покрива всички възможни защитни средства, затова 
и сме указали правила за определяне качествата на произволни 
защитни средства и на импровизирани такива.

Внимание!

Дадените в таблиците цени са базовите цени, които могат да варират 
в разумни граници (до 2-3 пъти) в различните градове и населени места, 
според моментното търсене на съответната стока.

Щитове
Щитът е основно защитно средство, използвано в ръкопашния 

бой. Щитовете биват най-разнообразни според своята форма, 
размер и материал, по-долу описваме техните най-общи 
класификации, както и списък с най-често срещаните щитове в 
магазините на Магландиум.

Щитове ЗА Тегло Мин. СИ Цена 
(мед)

Щит 
Дървен 
Малък

3 2 3 80

Щит 
Бронзов 
Среден

4 6 11 650

Щит 
Дървен 
Среден

4 3 7 160

Щит 
Стоманен 

Среден
4 5 10 1300

Щит 
Стоманен 

Голям
5 8 14 2000

Брони
Всяка броня има определен показател за защита, който може да 

бъде в рамките на от 3 до 16. Това отговаря на частично покритие, 
до пълно обличане на героя в защитна броня. Обикновеният 
нагръдник е със защита от 4.

Трябва да се има предвид, че по-голямата защита, затруднява 
движенията и може значително да ограничи подвижността на героя 
(виж Ограничена подвижност в секция Допълнителни правила).

Колко се намалява подвижността за 1 ЗА, зависи от материала, 
от който е направена бронята.

Защитните средства с не особено големи размери не оказват 
ограничение на движението независимо от материала си, затова 
ограничението се изчислява само ако ЗА е над 4. Така обикновения 
нагръдник с 4 ЗА не намалява подвижността по никакъв начин, 
независимо от материала си.
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Ризници ЗА Абс. Тегло Мин. СИ Цен

медни

Ризница 
Кожена

7 Щ/2 5 5 280

Ризница 
Стоманена 
Плетена

6 Щ/3 7 7 1200

Ризница 
Стоманена 
на Плочки

7 Щ/4 10 10 1360

Броня 
Стоманена 
Кираса

6 Щ/5 10 13 1920

Списък на най-често срещаните частични 
защитни средства

Всички защитни средства имат изискване за минимална Сила, 
за да могат да бъдат екипирани от героя. В графа допълнителни 
бележки е дадена цената за 1 ЗА, за да можете свободно да 
променяте ЗА на избраното Защитно средство, така че да отговаря 
на целите на вашето приключение. 

Защитни 
средства ЗА Абс. Тегло Мин. 

СИ Цена

Наколенници 
Кожени 4 Щ/2 0,5 3 160

Налакътници 
Кожени 4 Щ/2 0,5 3 160

Шлем Бронзов 4 Щ/4 1 6 880

Шлем Кожен 4 Щ/2 0,5 3 160

Използвани съкращения в Аксиом16-
Класик

Съкращение Значение
АТ Атака
БЗ Базова Защита
БП Бойно поле
БЩ Базова Щета
Ви Виталност
ДТ Допустимо Тегло
ЕЦ Единици Цялост (ЖТ на 

предметите)
Жи Жизненост
ЖТ Жизнени Точки 
ЗА Защита - като общо понятие 

на такава
ЗЩ Защита на щита - обща
ИЗ Издръжливост
ИН Интелект
Кр Красота
Къ Късмет
Л Ловкост
М Мана
МА Магическа Атака
МР Модификатор Размер
МТ Модификатор Тегло
МУ Магическо Умение
НИ Ниво на Създанието/Героя
НМ Ниво на магията
Об Обаяние
ПР Прецизност
РЕ Реакция
РИ Ролеви игри
СИ Сила
СК Скорост
СУ Специално Умение
ТД Точки за Действие
ТЖ Точки Жизненост (ползват се 

при покачване на ниво)
ТН Трайни Наранявания
ТМ Точки мана
ТО Точки Опит
ТП Точки за Почивка
ТР Точки за Развитие
ТУ Точки Умора
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