
en bona salud 6 en plena forma     6

a repartir    35 punts (1 pt = 1 pt) a repartir    30 punts (punts = evolució)

nom + cognom

mots clau

Salud
A 2 +1 triomf exigit
A 1 +2 triomfs exigits
A 0 inconscient. agonia 1d torns: resistir/4

recurSoS
triomf   +1 triomf automàtic

ControlAr-se

ApuntAr

forçAr

imposAr

perCebre

lluitAr

sAber

períCiA

AguAntAr

ACtuAr

aptitudS eSpecialitatS
nom   (+ aptitud lligada)          repetiCions

funcionen    AutomàtiCAmentnecessiten    punts de bAteriA

provisióen plena càrrega      6

bateria
consulteu els ComAndAments

evolució
5 pts     0r > 1r a especialitat
10 pts   1r > 2r a especialitat
15 pts   2r > 3r a especialitat / +1d a aptitud

eXplorAr l’espAi  sobreViure Als estels  sAlVAr l’uniVers

veStit

reguladorScomandamentS
AutodestruCCió

tots els punts restants: inligeix aquests matei-
xos punts en dany en un radi de 7,66 m.

bAlisA

1 punt: permet localitzar el monument.

CAiXA negrA

1 punt: permet llegir i enregistrar dades durant
diverses hores.

esCut

1 punt: permet ignorar el dany total d’un cop o
d’un atac.

potènCiA

1 punt: permet augmentar en 1 punt el dany de les 
armes làser, energètiques o tèrmiques.

reACtors

1 punt: permet moure’s durant diverses hores.

regenerACió

1 punt: permet regenerar 1 punt de salut perdut.

superViVènCiA

tots els punts restants: són usats per telepor-
tar-se cap al monument.

Armes energètiques

ganivet de fulla energètica (lluitar)     4d (2r)

pistola de descàrregues làser (apuntar)     4d (1r)

ComptAdor

avisa al portador de la proximitat de la teleportació.

enllAç

entre els vestits i el monument.

eVACuACió

butxaques i vàlvules que evacuen les excrecions.

sensors de grAVetAt

adapta i modera la sensació de pesantor.

sensors de lluminositAt

la visera es tinta en funció de la lluminositat.

sistemA d’oXigenACió

regula l’aire.

trAduCtor uniVersAl

tradueix la major part de les comunicacions.

ocupació

situació
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