
DEATH, DYING, AND HEALING 

Tak takhle by měla být definitivní verze. Je to v zásadě opsáno z toho, co jsem psal výše plus
dodatky, na kterých jsme se dohodli. Doporučuju k tomu srovnat PH str. 129. Naše úpravy by měly
být vyznačeny tučně: 

0hp - Nemohoucnost Pokud se trefíte zrovna na 0hp, zůstáváte při vědomí, ale nemůžete nic dělat.
Pokud uděláte  cokoliv,  co  vyžaduje koncentraci  (především útok  nebo kouzlení),  ztrácíte  1hp,
upadáte do bezvědomí a začínáte umírat (viz níže). 

-1 -   -(10+lvl+BonusCon*lvl/2)   - Umírání   Jste v bezvědomí. V každém kole si házíte 10%, pokud
uspějete, jste stabilizováni (viz níže), pokud ne ztrácíte 1hp a jdete do dalšího kola. 
Kdokoliv se o to pokusí, může vás stabilizovat úspěšným Heal checkem (DC 15). 
Pokud vás někdo magicky léčí, byť 1hp, jste stabilizováni. Pokud vás vyléčí na 0hp, jste při vědomí,
ale nemohoucí (viz výše), pokud vás vyléčí do plusu, jste funkční přiměřeně svým zraněním (tak
to hrajem my, podle pravidel jste funkční plně, což je dost nesmyslný). 

Pod   -(10+lvl+BonusCon*lvl/2)   - Smrt   Jste mrtví. Pokud je na blízku někdo, kdo vás má hodně rád,
dá se s tím ještě možná něco málo dělat, ale už to není nic moc. 

Stabilizace Máte sice někde mezi -1 a -(10+lvl+BonusCon*lvl/2) hp, ale jste stabilizováni. Jste v
bezvědomí, ale neztrácíte už nadále 1 hp za kolo. Pak je hodně důležitý, jestli se o vás někdo stará. 
Pokud ano. Máte každou hodinu 10% šanci, že se proberete k vědomí. Pokud se to povede, jste
nemohoucí, jako kdybyste měli 0hp (viz výše), ale samozřejmě vám zůstává váš pěkný záporný stav
hp. Pokud se to nepovede, nic závažného se neděje.  Ať  už jste při  vědomí nebo ne, běží vám
přirozená regenerace 1hp/lvl per day. (Respektive 1,5hp/lvl per day při totálnim odpočinku.) Pokud
se léčenim (přirozenym nebo magickym) dostanete nad 0hp, jste opět funkční přiměřeně stavu. 
Horší je to, pokud se o vás nikdo nestará. Opět si házíte každou hodinu 10%, jestli se proberete k
vědomí. Ovšem pokud ne, ztrácíte 1hp (ale zůstáváte ve stabilizovaném stavu, pokud už jste ovšem
mezi tím nepřekročili hranici, respektive moře, a nezemřeli). Ať už tak či tak, neběží vám přirozená
regenerace. Pokud se proberete k vědomí, házíte si každý den 10%, jestli vám přirozená regenerace
naskočí (včetně toho dne, na který si házíte). Dokud se vám to nepodaří, regenerace neběží a za
každý nepodařený hod (den) opět ztrácíte 1hp. Takže vaše šance umřít bez pomoci je docela slušná,
což asi odpovídá realitě. Pokud vám regenerace naskočí, už si dále házet nemusíte a může se v klidu
začít uzdravovat a čekat, až se dostanete přes 0hp a budete moct dělat něco víc. 

V každém případě ale máte na stabilizaci maximálně 10+BonCon pokusů. Po jejich vyčerpání
umíráte, i kdybyste do té doby nepřekročili hranici smrti ztrátou hp. Pozor, toto platí i pokud
je váš BonCon záporný! A obdobně je počet pokusů omezen u probírání k vědomí a začátku
přirozené regenerace bez cizí pomoci. 

A ještě drobný dodatek na základě posledního hraní. Pokud jste stabilizovaní, při vědomí, ale na 0
nebo méně hp a pokoušíte se sami magicky léčit, dopadne to následovně: 
- ztratíte 1 hp 
- ale zároveň se vám přičte počet hp vyléčených (např CUREm) 
- pokud se dostanete nad 0 hp, jste v pohodě (tedy relativně  ) 
- pokud ne, upadáte opět do bezvědomí, ale zůstáváte stabilizováni 
Alespoň tak jsme to vymysleli. 


