3

SAFFODS Forceblade
Simplificeret Afbalanceret Fleksibelt Fangehuller Og Drager System © – Forceblade Kompendium
Copyright 2002-2014, Roar Smith – Version 3.6

Forceblade
Forceblade ligner sværdskæftet på en Katana eller en
Wand. Når man holder et forceblade og aktiverer det vil
en kraftfelts-klinge springe frem; klingen kan varieres fra
kniv/stilet op til et tohåndssværd.

Construct Forceblade
Med behændigheds færdigheden Construct Forceblade kan en 6. niveau duelist mester kreator skabe psioniske forceblades. Forceblades kan skabes så enhver kan
bruge det, hvilket kaldes et demonstrations forceblade,
eller tunes således at kun én bestemt person kan bruge
det, hvilket kaldes et signatur forceblade.

Klingen fungerer som en excellent og hurtigere version af det kopierede våben, med +1 i angrebs og skade
bonus (ikke kumulativt med karma bonus), og –1 til SF.
Et basis forceblade har en halv-gennemsigtig flimrende klinge, som ikke kan knække, men kan desintegreres
midlertidigt (Save +18).

Klingen bruger 1 PSP per runde, og vil derfor kræve
at en psioniker eller sub-psioniker genoplader forcebladet
løbende eller på et senere tidspunkt.

Psionisk Forceblade

Klingen kan kanalisere brugerens karma bonus; derudover kan karma bindes permanent op til et +5 våben (5
kXP og en ædelsten á 5.000 GP ekstra for hvert plus).

Et psionisk forceblade er det foretrukne våben for
Vrek Zuul (Order of the Zen Blade).

Psioniske talenter og videnskaber (men ikke kunster)
kan kanaliseres igennem klingen; dette inkluderer muligheden for at øge skaden for et enkelt angreb med psykokinetisk og kreativ kraft; ét hit point ekstra i skade for hver
ekstra PSP (max 28 per angreb).

Våbnet kanaliseres brugerens psioniske energi ind
igennem ædelstene i skæftet og ud i et kraftfelt skabt af
psionisk energi, understøttet af brugerens karma.
Skabelsen af et psionisk forceblade forudsætter træning af den behændigheds baserede færdighed Construct
Forceblade og brugen af materialer inkluderende to ædelsten af mindst 5.000 GP værdi per ædelsten.

Vrek Zuul bruger typisk grønne smaragder til demonstrations klinger og klare diamanter til signatur klinger.

Improve Forceblade

Disse ædelsten skal slibes på den helt rigtige måde
og fungerer begge som en Receptacle med evnen til at
gemme psionisk kraft; de kan tilsammen lagre mindst 20
PSP og optage 2 PSP per runde. Psionisk kraft til at skabe
klingen bruges fra de to ædelsten Receptacles og brugeren kan kompensere ved at lade sin egen psioniske styrke
tilflyde ædelstenene, evt. på et senere tidspunkt.

Med behændigheds færdigheden Improve Forceblade kan en 20. niveau duelist stormester kreator forbedre
et forceblade med karma til et relikvie med tilsvarende
bonusser. Et relikvie tilsvarende et +6 våben opnås med
90 kXP og to stjerne-diamanter á 25.000 GP samt to sorte
safirer og to valgfri ædelstene á 5.000 GP.

Hvis ædelstene af en ikke-neutral farve benyttes, vil
klingen automatisk blive af samme farve, f.eks. grøn for en
smaragd, rød for en rubin o.s.v.

Psioniske talenter, videnskaber og kunster kan kanaliseres igennem klingen; dette inkluderer muligheden for at
øge skaden for et enkelt angreb med psykokinetisk og
kreativ kraft; ét hit point ekstra i skade for hver ekstra PSP
(max 10% af psionisk potentiale per angreb).

Hvornår bør en Vrek Blade kunne hvad? Se Tabel 1.
Blade Psi
2
2+
6
2+
10
12
18
21
25
30

Færdighed Karma Specialisering
Blade
0
2S
Blade
+2
3S
Squire
2+ Blade
Construct
+3
4S
Esquire Forceblade
2+ Blade
+4
4S
Knight
8+ Battle
+6
5S
Knight
11+ Blade
Conjure
+6
6S
Master
Forceblade
15+ Battle
Improve
+6
7S
Master
Forceblade
20+ Blade
+7
7S
Lord
Tabel 1 – Vrek Niveauer og Færdigheder

Artefakt status og x2 til skade kræver yderligere 90
kXP, seks rubiner, seks smaragder og seks safirer á 5.000
GP per styk samt et mithril skæfte á 10.000 GP. Dette
kræver at man har nået en højere eksistensorden, f.eks.
ved at blive ophøjet til halv-gud (demi-god).

Conjure Forceblade
Med den specielle færdighed Conjure Forceblade kan
en 10. niveau duelist mester kreator manifestere et forceblade midlertidigt alene ved karma og psionisk kraft. Et
manifesteret forceblade kræver 4 PSP per runde og kanaliserer brugerens karma bonus.
Psioniske talenter, videnskaber, kunster, og omni kan
kanaliseres igennem klingen; dette inkluderer muligheden
for at øge skaden for et enkelt angreb med psykokinetisk
og kreativ kraft; ét hit point ekstra i skade for hver ekstra
PSP (max 10% af psionisk potentiale per angreb).
Ved specialisering i denne færdighed, bliver manifestationen af et forceblade refleksiv, og kræver således ikke
en separat aktion.
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