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CrEaCió
És hora de crear el vostre guerrer mort vivent del futur (és una frase que no hagués 
pensat mai que escriuria!) Recomano que feu primer un cop d'ull al llibre, llavors im-
primiu un full de personatge i ataqueu cada secció en ordre. Feu servir la guia nume-
rada de generació de personatges (el primer punt és a la pàgina 7) per ajudar-vos en 
el procés. 

Va haver-hi una guerra. Un gran i terrible guerra amb invasors alienígenes que van 
descendir cap a un planeta blau-verd, petit i incaut, habitat per bípedes carnosos 
amb instal·lacions espacials massa primitives per arribar a les estrelles i encara 
més per fugir de l'eixam que s'acostava.  
 
Coneixeu bé aquest planeta. És casa vostra –la que vau jurar defensar. De fet, éreu 
tan braus i gallards que quan els invasors van aterrar, vau córrer a l'oficina de reclu-
tament per allistar-vos. No cal dir que els militars estaven més que contents de dis-
posar d'un altre cos càlid per llançar contra aquests invasors del fred buit.  
 
No esperaven pas que sobrevisquéssiu a aquella primera batalla, però d'alguna ma-
nera ho vau fer –fins i tot vau ser un dels cent trenta-vuit voluntaris per a un experi-
ment per crear els guerrers definitius encastats en vestits cibernètics de combat. 
Així és com vau esdevenir part de l'últim esforç desesperat per aturar els invasors 
alienígenes. Era un pla brillant –si més no des del punt de vista dels generals a la re-
reguarda. Tanmateix, al cap d'un temps, vau caure, i ells també, i només van quedar 
grups de supervivents escampats amagant-se entre les ruïnes mentre els alieníge-
nes continuaven espoliant tots els recursos del planeta.  
 
Llavors, un dia, tu –i d'altres com tu, us vau despertar i us vau arrossegar per terra 
amb el foc de la revenja al cervell i una gana als budells com no havíeu sentit mai 
abans. Diuen els rumors que un científic boig va fer un tracte ocultista amb forces 
infernals, que us va reinicialitzar de la tomba –però no pot pas ser veritat... 
 
Ara, buideu les vostres botes de sang, soldats! Teniu un nou món per explorar i una 
vella guerra per guanyar –i ni tan sols un zombi viu per sempre. 

La tErRa d.C.


