Pyrofor



Síra, uhlí a železné střepiny, to vše je základ pořádného ohňostroje. A když to
bouchne, práskne tak o trochu dřív? Nevadí, vždy se najde jiný šílenec, který to bude
dělat dál.
Pyrofor se dokáže velmi dobře uplatnit jak v divočině tak uvnitř města. Se svými
bombami je postrachem všech bestií, ale může svá díla i prodávat, takže mu nouze
nehrozí. Jeho schopnosti jsou tyto (římská číslice za názvem udává úroveň, od které
můžeš schopnost používat):

Výroba bomb (I)
Toto je nejdůležitější pyroforova dovednost. U každé bomby je napsáno, jak má
přibližně vypadat, skutečné provedení je ale na tobě. Měj ale na paměti, že bomby, co
používáš proti jiným hráčům, nesmí být nebezpečnější než hadrová koule! Bomby,
kterými se nehází, ale slouží jen k odpalování dveří atd. můžou být představováni
přiměřeně hlučnými petardami (jsme v lese!!!).
Každý svůj výrobek taky opatři průvodkou, aby jej mohl používat i případný jiný
majitel (u vrhacích bomb lze průvodku zastrčit dovnitř nebo použít nalepovací štítek).
Všechny bomby zraňují ohněm (kat. vnější zranění), není-li uvedeno jinak.
K výrobě všech výbušných bomb je potřeba domu v kterém sídlí minimálně jeden
pyrofor.
Sirky (I)
Suroviny: 1 x síra na tři svazečky sirek
Min. doba výroby: 4 minuty
Vzhled: svazeček ořezaných dřívek
Popis: nutné k rozdělání ohně, sirky nelze vypotřebovat
Dělobuch (I)
Suroviny: 3x uhlí
Min. doba výroby: 2 minuty
Vzhled: svazeček ořezaných dřívek
Popis: vrhnutím na nepřítele jej zraní za jeden život vnějšího zranění, lze krýt zbraní či štítem
Dýmovnice (I)
Suroviny: 2 x uhlí, 2 x pálenka
Min. doba výroby: 3 minuty
Vzhled: malá dýmovnička
Popis: je-li někde zapálena dýmovnice, každý do dvou metrů musí hrát kašel. Výhodou je, že do
postižené
oblasti
nelze
po
dvě
minuty
střílet,
cokoli
vrhat
či
kouzlit.


Kyselina sírová (II)
Suroviny: 1 x síra
Min. doba výroby: 4 minuty
Vzhled: nádobka či stříkačka s vodou
Popis: je-li na někoho chrstnuta kyselina, je zraněn za jeden život(vnější zranění). Byl-li zasažen do
obličeje, ztrácí zrak. Pokud někdo kyselinu vypije, ztratí schopnost řeči. (Jednou dávkou kyseliny
lze poškodit jediný tvor.)
Důlní trhavina (II)
Suroviny: 2 x uhlí, 1 x pálenka
Min. doba výroby: 3 minuty
Vzhled: petardička obalená dřívky
Popis: použije-li horník při těžbě důlní trhavinu, nehrozí mu zával a doba těžby se zkracuje na
polovinu (musí ale vlastnit křesadlo či zápalky).
Malá bombička (II)
Suroviny: 3 x uhlí, 1 x pálenka
Min. doba výroby: 3 minuty
Vzhled: molitanová či hadrová bombička
Popis: je-li zapálena a vržena na cíl, zraní jej za jeden život vnějšího zranění (nutno vlastnit
křesadlo či zápalky). Nelze krýt zbraní či štítem.
Zápalný prach (II)
Suroviny: 4 x uhlí, 2 x pálenka
Min. doba výroby: 6 minut
Vzhled: váček s kusy červeného krepáku
Popis: po zapálení vytvoří na zemi plamennou bariéru (červený krepák) dlouhou dva metry.
Každý, kdo by se jí pokusil projít, ztrácí dva životy vnějšího zranění (ignoruje zbroj). Zápalný
prach hoří 5 minut.
Velká bombička (III)
Suroviny: 7 x uhlí, 2 x pálenka
Min. doba výroby: 5 minut
Vzhled: molitanová či hadrová bombička
Popis: je-li zapálena a vržena na cíl, zraní jej za dva životy vnějšího zranění (nutno vlastnit
křesadlo či zápalky). Nelze krýt zbraní či štítem.
Výbušná past (III)
Suroviny: velká bombička, mechanická spoušť od konstruktéra
Min. doba výroby: 5 minut
Vzhled: kartička pod truhličkou budovy
Popis: při neoprávněném otevření způsobí zranění za 2 životy a hlasitý výbuch
Radiační prach (III)
Suroviny: 2 x smolinec
Min. doba výroby: 8 minuty
Vzhled: třeba maličké kousky zelené látky
Popis: je-li na někoho vysypán tento prášek, tak ten je radiací zraněn za jeden život vnitřního
zranění.
Megatrhák (III)
Suroviny: 4 x uhlí, 2 x smolinec, 1 x hornické skoby, 1 x pálenka



Min. doba výroby: 10 minut
Vzhled: tři koule, v papírové bedýnce, jež se vrhají z bedny zároveň, ale fungují jako šrapnel
Popis: je-li megatrhák vržen proti davu, zraní až 3 osoby (zásah 2koulemi do jedné osoby se počítá
jako jeden), za 3 životy vnějšího zranění každého. V případě, že je cíl zasažen do končetiny, tak je
mu odtržena od těla. Jedná se o velmi nestabilní trhavinu a nedoporučuje se ji skladovat ve větším
množství. (Je třeba vlastnit zápalky či křesadlo.)
Krakatit (IV)
Suroviny: 20 x uhlí, 4 x síra, 2 x pálenka
Min. doba výroby: 12 minut
Vzhled: nějak vyzdobená petarda
Popis: pomocí této bomby lze zlikvidovat jakékoli dveře, bránu, metr zdi, které nejsou mitrilové
nebo očarované. (Je třeba vlastnit zápalky nebo křesadlo.) Nelze vrhat. Doba instalace je 2minuty.

Božský spalovač kamene (IV)
Suroviny: 4 x uhlí, 5 x smolinec, 2 x síra
Min. doba výroby: 10 minut
Vzhled: nějak vyzdobená petarda či dýmovnice
Popis: vybuchne-li někde tato puma, jsou všichni do třech metrů trvale oslepeni a oblast do pěti
metrů je zamořena radioaktivitou (všechny živé bytosti jsou zraněny za jeden život vnitřním
zraněním za každou započatou minutu strávenou v zóně). Způsob vyčištění zamořeného území
není znám. Nelze vrhat.


Oprava starých náloží (II)
Přinese-li někdo pyroforovi bednu s trhavinami z opuštěných dolů, tak ten je
dokáže opět zprovoznit. Pyrofor na první pohled pozná, jaká výbušnina v bedně je, a její
zprovoznění zabere tolik času, kolik by trvala její výroba (suroviny se ale
nespotřebovávají). Druh výbušniny pozná pyrofor podle čísla na bedně:
Čísla dělitelná dvěma
- důlní trhavina
Čísla dělitelná třemi
- malá bombička
Čísla dělitelná dvěma a třemi zároveň
- velká bombička
Ostatní
- nálož nelze opravit

Posílení bombiček (III)
Pyrofor dokáže (během výroby) přidáním jednoho kusu smolince posílit dělobuch
nebo malou či velkou bombičku. Zvedne tak zranění, které bombička působí, o jeden
život. Více posílit již bombičku nelze.

Plamenomet (IV)
Suroviny: 6 x uhlí, 2 x síra, kuše (i jen herní), 1 kůže, sirky
Min. doba výroby: 8 minut
Zkušený pyrofor je schopen vyrobit strašlivou zbraň, která spálí nepřítele na popel.
Plamenomet vypadá jako balónek na cca dva metry dlouhé gumičce. Je-li někdo balónkem
zasažen, je spálen za jeden život vnějšího zranění.
Plamenomet vyrobíš tak, že seženeš od konstruktéra kuši, kterou poněkud
přestavíš. Aby pak plamenomet fungoval, musíš do něj každou hodinu nalít dávku
pálenky (plamenomet pak funguje do konce hodiny).
Plamenomet může používat jen pyrofor a lze jej používat v jedné ruce.
Povinné potřeby: lepící páska, červená látka a noviny na výbušniny, nožík, jutový provázek, ne
příliš hlučné petardy, balónek na gumičce... hodinky!
Doporučené potřeby: dýmovničky, prskavky, ...

