
 

1 Válassz egy játékkönyvet. A játékkönyvek képviselik a JK-k hírnevét az alvi-
lágban, a speciális képességeiket, és a fejlődési lehetőségeiket.

2 Válassz egy gyökeret. Színezd ki a választásodat egy rövid, részletes magya-
rázattal. Például Buktató, aki most a törvény elől bujkálva meghúzza magát 

más Gikszereknél.

3 Válassz egy hátteret. Részletezd a választásodat a sajátos történeteddel. Például 
munka: kanári, aki kézzel mozgatja az elavult napelemeket, s felmondott, mert 

nem tudott tisztességesen megélni.

4 Ossz ki 3 cselekvési pontot. A karakteralkotás során egyetlen cselekvés sem 
kezdődhet 2-nél magasabb értékkel. (A készítés után a cselekvési értékek 3-ig 

fejlődhetnek. Amikor a bandádnak feloldod a Kiválóság fejlesztést, a cselekvéseket 
4-es értékig fejlesztheted).

5 Rendelj 1 cselekvési pontot a kibernetikához. Kösd össze a kibernetikádat 
a JK céljának érzékeltetésével. Miért vagy Gikszer? Mi a kibernetikai fejlesz-

tésének története?

6 Válassz egy speciális képességet. Ezek a karakterlap közepén lévő oszlopban 
vannak. Ha nem tudsz dönteni, válaszd a lista első képességét. Ez egy jó első 

lehetőség.

7 Válassz egy közeli barátot és egy riválist. Jelöld meg azt, aki közeli barát, régi 
szövetséges, rokon vagy szerető (felfelé mutató háromszög). Jelöld meg azt, aki 

rivális, ellenség, megbántott szerető, elárult partner stb. (lefelé mutató háromszög). 
Röviden részletezd ezeket a kapcsolatokat.

8 Válassz szenvedélyt. Válaszd ki a kedvenc szenvedélyed, mondj róla pár 
szót, és add meg a szenvedély ellátójának nevét és helyét (néhány példát a 

268. oldalon találsz).

9 Jegyezd fel a nevét, álnevét és kinézetét. Válassz egy nevet, egy álnevet (ha 
használ ilyet), és jegyezz fel néhány szót a kinézetének leírására. Példákat az 

előző oldalon találsz.

Málha

A karakterlapodon lévő tárgyak mindegyike elérhető számodra. Minden bevetés előtt válaszd 
ki, hogy mi legyen a karaktered terhe. A küldetés alatt mondhatod, hogy a karakterednek 
éppen kéznél van egy tárgy, úgy hogy bejelölöd a használni kívánt tárgyat – egészen addig a 
tárgyszámig, ami eléri a kiválasztott teher értékét. A terhed egyben meghatározza a mozgási 
sebességedet és észlelhetőségedet.

 ~ 1-3 teher: Könnyű. Gyorsabb vagy, kevésbé érzékelhető; a polgárok közé vegyülhetsz.

 ~ 4/5 teher: Rendes. Úgy nézel ki, mint aki bevetésra készül.

 ~ 6 teher: Nehéz. Lassabb vagy. Úgy nézel ki, mint egy ügynök bevetésen.

 ~ 7-9 teher: Leterhelt. Túl vagy terhelve, és azon kívül, hogy nagyon lassan mozogsz, mást 
nem tudsz tenni.

Néhány speciális képesség (például a Tisztogató bandafelszerelés) megnöveli a teher korlátját.

Néhány tárgy két tárgynak számít a teher szempontjából (ezeknek két összekötött rubrikája 
van). A dőlt betűvel írt tárgyak nem számítanak a teherbe.

A játékkönyvben félkövér betűvel szedett tárgyak használatai automatikusan +1 gyanút 
adnak. Erősebbek, de ennek ára van. 

Most nem kell konkrét tárgyakat választanod, majd bevetések közben ráérsz ezzel.

karakteralkotás
Utónevek
Aria, Aiden, Mila, Jayden, Zoey, Grabriel, Hector, Skylar, Camila, Muhammad, Hazel, Paisley, Bella, Nora, Jaxon, Mateo, Lincoln, 
Grayson, Niran, Violet, Lillian, Hudson, Kinsley, Willow, Ariana, Bryson, Xavier, Kai, Delilah, Ezekiel, Micah, Emery, Leilani, Ryker, 
Aneesah, Arabella, Maddox, Ali, Axel, Harmony, Khloe, Kyrie, Beau, Mayli, Luis, Colt, Virote, Gunner, Zayn, Amiyah, Fatima, Aspen, 
Winter, Esther, Bodhi, Maximiliano, Comely, Abdul, Ezequiel, Dahlia, Mahat, Samara, Wren, Zaeed, Yashasvi, Oaklynn, Aroon, 
Chengli, Dae, Hiromi, Peng, Apollo, Oberon, Jax, Cosima, Blythe, Artemis, Orion, Verity, Ursa, Rye, Zelia, Carrew, Lynx, Rui, Dasha, 
Zyla, Odo, Oceana, Axton, Renzo, Greer, Calix, Etch, House, Kaz, Nadius, Lennox, Quellcrist, Strav, Auna, Genetrix, Ivicci, Lebellum, 
Mercy, Geo, Pray, Suresh, Oat, Bowen, Agile.

Családnevek
Hasanov, Orujov, Bosu, Xu, Ma, Beridze, Ram, Amar, Inoue, Miura, Seo, Shakya, Cortez, Kaya, Phan, Binder, Hasanov, Dupont, Claes. 
Stoev, Madsen, Tamm, Pavlov, Korhonen, Salo, Nyman, Ravel, Mountain, Martin, Moreau, Laurent, Wobegone, Schmidt, Becker, 
Giannakos, Kovacs, Demesne, Murphy, Rossi, Gashi, Ozols, Urbonas, Reuter, Falconer, Galea, De Jong, Olsen, Nowak,  Silva, Popa, 
Wafture, Ivanov, Tremblay, Diaz, Perez, Hernandez, Castillo, Hope, Garcia, White, Nguyen, Li, Alvarez, Dias, Soto, Benitez, Tjon, 
Meaning, Lilt, Offing.

álnevek
Acél, Akira, Ametiszt, Angyal, Apoc, Bank, Bit, Bristol, Cent, Crake, Cypher, Csengőszó, Délibáb, Digó, Drót, Egér, Enigma, Fázis, 
Füttyös, Gyors, Hiba, Hő, Hurok, Hype, Impulzus, Index, Indigó, Jel, , Kalap, Kapcsoló, Karma, Klikk, Kova, Köteg, Közmondás, Kréta, 
Króm, Link, Mpeg, Néma, Nova, Null, Ónix, Ötvözet, Pék, Péklapát, Pimasz, Puha, Püspök, Rejtvény, Réz, Súrlódás, Szikra, Szög, Tank, 
Titán, Tuning, Tücsök, Türkiz, Útvonal, Uv, Üreg, Váltó, Vászon, Vektor, Vektor, Vid, Visszhang, Zaj, Zefír, Zümi.

kinézetek
FérFias, nőies, androgün, lázadó, FásUlt, Folyékony vagy ezoterikUs.

Magas Karcsú Görnyedt Fitt Fess Alacsony

Éles Szögletes Karcsú Vékony Suta Sima

Átlagos Magas Tornyosuló Tömzsi Vékony Tömör

Túlsúlyos Nádszálvékony Izmos Pocakos Szilárd Egyszerű

Buja Óriás Csontos Telt Testes  Vaskos 

Sovány Ruganyos Ösztövér Lesoványodott Izmos Vaskos

A listák elemeit kombinálva állítsd össze ruhatárad:

Hosszú kabát, kapucnis pulóver nyakkivágással, nagy kapucni, galléros mellény, öltöny és nyakkendő, karcsúsított szabású, szabott zakó, 
bársonyzakó, leggings, rövid női zakó, hámos mellény, bársonyos vékony farmer, harci nadrág, dzseki/pulóver nagy nyakkivágással, kapucnis 
ruha, zsinóros jogging, szabott dzseki béléssel, haspóló, strandruha, kockanadrág, magas derekú nadrág, lábmelegítő, szoknya, taktikai 
nadrág, karmelegítő, cargo nadrág, paszományos kabát, térdnadrág, mély ülepű nadrág, ballonkabát, latex öltözet, kimonó kabát, széles 
sál, fűző, búvárruha, bomberdzseki, laza selyem, galléros ing, nadrágtartó, rövid köpeny, kötött sapka, kapucni és fátyol, vastag köpönyeg, 
hosszú sál, kontrasztos garbó, poncsó, kapucnis pulóver, foltos zubbony, vállköpeny, körsál, cowboy csizma, szabott khaki, vacsora zakó, 
szegecses csizma, pulóver, para talpú tornacipő, gombos hosszú kabát, szerszámos öv.

Egyrészes, (a-vonalú) szabás, sztreccs panelek, szénszálas, kezelt, lestrapált, testre simuló, középhosszú, finom részletek, pántok, műszálas, 
tölcsérnyak, ejtett nyakú, uniszex, túlméretes, könnyített, animált, magas nyakú, csíkos, aszimmetrikus, vastag kötésű, underground, 
akasztós ujjak, műbőr részletek, több rétegű és buggyos, csatos derékszíj, hevederes pánt, sztreccs panel, mellöv, oldalsó varrás, díszes smink, 
bonyolult gyűrűk, csillogó ékszerek, szegecselt szegély, tükröző napszemüveg, láncok, vintage, retro-futurisztikus, neo ‚80-as évek, csillogás, 
GIF körömlakk, hálós, műanyag, akril, ballisztikus nejlon, áramkör-nyomat, UV, hámok.

karakteralkotás
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penge

JOULE

NÉV

KINÉZET

ÁLNÉV

BANDA

GYÖKÉR: BUKTATÓ - SZÖCSKE - ALAPÍTVÁNY - 
SZITAKÖTŐ - KOVÁCSOLT - ISMERETLEN

HÁTTÉR: TUDOMÁNYOS - MUNKÁS - JOG - 
SZAKMA - KATONA - ÜGYVEZETŐ - ALVILÁG

SZENVEDÉLY: HIT - SZERENCSEJÁTÉK - LUXUS - ELKÖTELEZETTSÉG - ÉLVEZET - MÁMOR - FURA

 » Amikor egy elkeseredett cselekvési dobást teszel. Jelölj 1 TP-t a próbára 
tett tulajdonságnál. A játékülések végén minden elemért jelölj TP-t (a 
stressz, játékkönyv vagy cselekvés sávon), vagy 2 TP-t, ha többször történt.

 » Kifejezésre juttattad hitedet, motivációdat, kultúrádat vagy hátteredet.
 » Bajba kerültél a szenvedélyed vagy traumáid miatt.
 » Egy kihívást erőszakkal vagy kényszerrel oldottál meg.

Csatára született: A speciális páncélodat felhasználhatod a küzdeleM 
támadási ártalom csökkentésére, vagy hogy túlhajszold magad a 
harc során.
Tiszteletet parancsoló: Amikor információt gyűjtesz, hogy előre 
jelezd a lehetséges veszélyeket az aktuális helyzetben, +1 hatást kapsz. 
Amikor valakit irányítással visszatartasz attól, hogy fizikai erőszakig 
fokozódjon a helyzet, akkor fölényed van.
Felkészült: Pontonként egyszer stressz helyett a rendelkezésre álló 
terhet költheted egy visszapörgetésre vagy túlhajszolásra.
Kövesd végig: Amikor ártasz valakinek, megismered őt, és fogékonyab-
bá válik szavadra. Azonnal felteszel 1 kérdést az információszerzésből, 
és +1k-t kapsz ellene.
Öszvér: A teherkorlátaid nagyobbak. Könnyű: 5. Rendes: 7. Nehéz: 8.
Velem nem packázol: Túlhajszolhatod magad, hogy megtedd a 
következők egyikét: végrehajtasz egy emberfeletti határát súroló fizikai 
erőmutatványt – vagy egyenlő feltételekkel állsz le közelharcolni egy kisebb 
bandával.
Minden tárgy fegyver: Amikor rögtönzött fegyverrel hajtasz végre 
fizikai erőszakot, akkor a fölényed ugyanolyan erős, mint a pengéd 
minősége.
Túlpörgött: Gyorsabban felépülsz az ártalmakból. Maradandóan jelöld 
be a gyógyító órád egy szegmensét. Kapsz +1k-t a gyógyító kezelési 
dobásokhoz.
          Veterán: Válaszd egy másik játékkönyv speciális képességét.

Hana, nyugalmazott katona

Lily, pengeműves

Aksel, szerkezetbontó

Bronx, hidegvérű gyilkos

Kwame, utcai doki

Kiváló kézifegyver

     Kiváló nehézfegyver

Légrobbanó lőszer
Kiváló napfegyver
Kiváló közelharci képzés

Multispektrumó szemüveg

Egy-két penge

Rögtönzött fegyver

    Nagy méretű fegyver

Eldobható pisztoly

Második eldobható pisztoly

Újratöltés (+1 Joule) 

KFE

Ernyő

Szemfedő

    Felvillanyozó

    Páncél   +1     Nehéz

Beszivárgó felszerelés

Feltörő felszerelés / interfész

Speciális eszközök

Megtévesztő felszerelés

Hordozható fényforrás

    Bontószerszámok

Módosító eszközök

Kommunikáció

CSERKEL
TANULMÁNYOZ
FELMÉR
MÓDOSÍT

FINESZ
OSON
KÜZD
ZÚZ

FELTÖR
IRÁNYÍT
KAPCSOLATOK
BEFOLYÁSOL

ELTÖKÉLTSÉG

SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK
FELFEJLESZTETT ÉS GYAKORLOTT HARCOS

INFORMÁCIÓSZERZÉS
 » Hogyan bánthatnám őket?

 » Ki itt a legveszélyesebb?

 » Mit szándékoznak tenni?

 » Hogyan vihetem őket [X]-be?

 » Igazat mondanak?

 » Mi folyik itt valójában?

 » Rosszabb lesz a helyzet, 
mielőtt jobb lesz?

CSAPATMUNKA
 » Csapattárs segítése

 » Csoportcselekvés vezetése

 » Csapattárs védelmezése

 » Előkészíteni egy karakter 
cselekvését

TERVEZÉS ÉS MÁLHA
Válassz tervet, add meg a részletet. Válaszd meg a teher 
korlátodat a bevetésre.
Roham: Támadás helye

Megtévesztés: Módszer

Lopózás: Behatolás helye

ICS: Spec tech.

Társasági: Kapcsolat

Szállítás: Útvonal

VESZÉLYES BARÁTOK TÁRGYAK
◊ 3 könnyű  ◊ 5 rendes  ◊ 6 nehézTEHER

BÁTORSÁG

INTUÍCIÓ

STRESSZ

JÁTÉKKÖNYV

BÓNUSZ KOCKA

TÚLHAJSZOLÁS (kapsz 2 
stresszt) vagy HULLÁM

STRESSZ TRAUMA

KIBERNETIKA

KŐSZÍVŰ - KÍSÉRTETT - MEGSZÁLLOTT -  
PARANOID - VAKMERŐ - LÁGYSZÍVŰ - 
INSTABIL - KEGYETLEN

ÁRTALOM
SEGÍTSÉG-

RE SZORUL

-1K

KISEBB 
HATÁS

GYÓGYULÁS
Projekt óra

PÁNCÉL

PÁNCÉL

NEHÉZ

SPECIÁLIS

FELJEGYZÉSEK

PENGE
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JOULE

NÉV

KINÉZET

ÁLNÉV

BANDA

GYÖKÉR: BUKTATÓ - SZÖCSKE - ALAPÍTVÁNY - 
SZITAKÖTŐ - KOVÁCSOLT - ISMERETLEN

HÁTTÉR: TUDOMÁNYOS - MUNKÁS - JOG - 
SZAKMA - KATONA - ÜGYVEZETŐ - ALVILÁG

SZENVEDÉLY: HIT - SZERENCSEJÁTÉK - LUXUS - ELKÖTELEZETTSÉG - ÉLVEZET - MÁMOR - FURA

STRESSZ TRAUMA

KIBERNETIKA

KŐSZÍVŰ - KÍSÉRTETT - MEGSZÁLLOTT -  
PARANOID - VAKMERŐ - LÁGYSZÍVŰ - 
INSTABIL - KEGYETLEN

ÁRTALOM
SEGÍTSÉG-

RE SZORUL

-1K

KISEBB 
HATÁS

GYÓGYULÁS
Projekt óra

PÁNCÉL

PÁNCÉL

NEHÉZ

SPECIÁLIS

FELJEGYZÉSEK

 » Amikor egy elkeseredett cselekvési dobást teszel. Jelölj 1 TP-t a próbára 
tett tulajdonságnál. A játékülések végén minden elemért jelölj TP-t (a 
stressz, játékkönyv vagy cselekvés sávon), vagy 2 TP-t, ha többször történt.

 » Kifejezésre juttattad hitedet, motivációdat, kultúrádat vagy hátteredet.
 » Bajba kerültél a szenvedélyed vagy traumáid miatt.
 » Számítással vagy összeesküvéssel kezeltél egy kihívást.

Előrelátás: Bevetésenként kétszer segíthetsz egy csapattársadnak 
stressz fizetése nélkül. Mondd el, hogyan készültél fel erre.

Számító: Gondos tervezésednek köszönhetően +1 szabadidős tevé-
kenységet adhatsz magadnak vagy egy másik csapattagnak.

Összeköttetések: Szabadidő alatt +1 hatásszintet kapsz eszközbe-
szerzésre, vagy ha csökkented a gyanút.

Kockázatkerülés: Amikor információt gyűjtesz egy olyan frakción 
keresztül, amellyel jó kapcsolatban állsz, törölj 1 stresszt.

Improvizáció: Kapsz 2 stresszt, hogy bármelyik cselekvési dobást 
Fineszre változtasd helyette. Mondd meg, hogyan igazítod az előző 
cselekvést ehhez a cselekvéshez.

Mintha tükörbe néznél: Mindig meg tudod mondani, ha valaki hazu-
dik neked.

Kimosakodás: A speciális páncéloddal ellenállhatsz a gyanú vagy a 
meggyőzés következményének, információszerzés közben túlhaj-
szolhatod magad, vagy egy hosszú távú projekten dolgozhatsz.

Mítosz és legenda: Egy szabadidős tevékenységgel, megváltoztatha-
tod fizikai megjelenésed bármelyik elemét. Amikor a hírnevedet vala-
kivel szemben használod fel, 1 niMbUsz elköltésével +1k-t szerezhetsz a 
dobásodhoz.

          Veterán: Válaszd egy másik játékkönyv speciális képességét.

Elsa, adatbróker

Luis, feltörekvő Villogó

Noah, génsebész

Changying, Gikszer fedőszerv.

Yelena, Őrszem

Luxuscikk (0-3 teher)

Rejtett zsebpisztoly

Altatólövedék

Tervrajzok/dokumentumok

Kiváló fedőszemélyiség

Kiv. multispekt. kontaktlencse

RAFKÓS
SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK

EGY MEGFOGHATATLAN ÜGYNÖK

INFORMÁCIÓSZERZÉS
 » Mit akarnak a legjobban?

 » Mire kell figyelnem?

 » Mi itt a befolyásoló tényező?

 » Hogyan fedezhetem fel [X]?

 » Mit szándékoznak tenni?

 » Hogyan tudom rávenni [X]-re?

 » Mi folyik itt valójában?

AGYAFÚRT BARÁTOK TÁRGYAK
Egy-két penge

Rögtönzött fegyver

    Nagy méretű fegyver

Eldobható pisztoly

Második eldobható pisztoly

Újratöltés (+1 Joule) 

KFE

Ernyő

Szemfedő

    Felvillanyozó

    Páncél   +1     Nehéz

Beszivárgó felszerelés

Feltörő felszerelés / interfész

Speciális eszközök

Megtévesztő felszerelés

Hordozható fényforrás

    Bontószerszámok

Módosító eszközök

Kommunikáció

CSERKEL
TANULMÁNYOZ
FELMÉR
MÓDOSÍT

FINESZ
OSON
KÜZD
ZÚZ

FELTÖR
IRÁNYÍT
KAPCSOLATOK
BEFOLYÁSOL

ELTÖKÉLTSÉG

CSAPATMUNKA
 » Csapattárs segítése

 » Csoportcselekvés vezetése

 » Csapattárs védelmezése

 » Előkészíteni egy karakter 
cselekvését

TERVEZÉS ÉS MÁLHA
Válassz tervet, add meg a részletet. Válaszd meg a teher 
korlátodat a bevetésre.
Roham: Támadás helye

Megtévesztés: Módszer

Lopózás: Behatolás helye

ICS: Spec tech.

Társasági: Kapcsolat

Szállítás: Útvonal

BÁTORSÁG

INTUÍCIÓ

STRESSZ

JÁTÉKKÖNYV

BÓNUSZ KOCKA

TÚLHAJSZOLÁS (kapsz 2 
stresszt) vagy HULLÁM

◊ 3 könnyű  ◊ 5 rendes  ◊ 6 nehézTEHER

rafkós
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SZAKMA - KATONA - ÜGYVEZETŐ - ALVILÁG

SZENVEDÉLY: HIT - SZERENCSEJÁTÉK - LUXUS - ELKÖTELEZETTSÉG - ÉLVEZET - MÁMOR - FURA

STRESSZ TRAUMA

KIBERNETIKA

KŐSZÍVŰ - KÍSÉRTETT - MEGSZÁLLOTT -  
PARANOID - VAKMERŐ - LÁGYSZÍVŰ - 
INSTABIL - KEGYETLEN

ÁRTALOM
SEGÍTSÉG-

RE SZORUL

-1K

KISEBB 
HATÁS

GYÓGYULÁS
Projekt óra

PÁNCÉL

PÁNCÉL

NEHÉZ

SPECIÁLIS

FELJEGYZÉSEK

 » Amikor egy elkeseredett cselekvési dobást teszel. Jelölj 1 TP-t a próbára 
tett tulajdonságnál. A játékülések végén minden elemért jelölj TP-t (a 
stressz, játékkönyv vagy cselekvés sávon), vagy 2 TP-t, ha többször történt.

 » Kifejezésre juttattad hitedet, motivációdat, kultúrádat vagy hátteredet.
 » Bajba kerültél a szenvedélyed vagy traumáid miatt.
 » Lopakodva vagy ügyesen oldottál meg egy kihívást.

Beszivárgó: A riasztóberendezések kijátszásakor nem befolyásol a 
minőség vagy a Fokozat.

Rajtaütés: Ha rejtekhelyről támadsz, vagy csapdát állítasz, +1k-t kapsz.

Mintafelismerés: Ha információt gyűjtesz a belépési pontokra vagy 
kihasználható szokásmintákra vonatkozóan, akkor fölényed van.

Csúcstechnika: Amikor túlhajszolod magad, a pengéid forgatásakor 
választhatsz a következő kiegészítő előnyök közül: aktiválhatod a 
pengék perzselő képességét, ami egy Napfegyvernek megfelelő fölényt 
ad – vagy beindíthatod a pengékbe ágyazott kaszás drogot.

Szakértelem: Válassz egy cselekvési értéket. Amikor csoportos 
cselekvést vezetsz, legfeljebb csak 1 stresszt szenvedsz el – függetlenül 
a csoportos cselekvés többi résztvevőjének eredményétől.

Szintetikus burok: Részleges álcádat aktívra válthatod, és 
néhány pillanatra láthatatlanná válhatsz. Kapsz 2 stresszt, amikor 
átváltasz, plusz 1 stresszt minden egyes extra tulajdonságért: ez nem 
pillanatokig, hanem néhány percig tart – a legtöbb technológia számára 
észrevehetetlenné válsz – bármilyen felületen áthaladhatsz.

Drótozott reflexek: Amikor kérdéses, hogy ki cselekszik először, akkor 
te leszel az (két, Drótozott reflexekkel rendelkező karakter egyszerre 
cselekszik). 

Surranó: A speciális páncélodat felhasználhatod, hogy ellenállj a 
felderítés vagy riasztóberendezések következményének, vagy hogy 
túlhajszold magad egy kitérési vagy lopakodási bravúrra.

         Veterán: Válaszd egy másik játékkönyv speciális képességét.

Hansh, szélhámos

Avni, antikvárius

Elif, SneakerNet futár

Fatma, céges informátor

Catalina, merülő

Kiváló terepszínű ruházat

Kiváló álruha készlet

Némító eszköz

Két kiváló penge

Kiváló kriptozártörő

Multispekt. kontaktlencse

KANÓC
SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK
HALÁLOS ÉS LOPAKODÓ BESZIVÁRGÓ

INFORMÁCIÓSZERZÉS
 » Mit szándékoznak tenni?

 » Hogyan veszem őket [X]-re?

 » Mire kell figyelnem?

 » Mi a bejutás legjobb módja?

 » Hol tudok itt elbújni?

 » Hogyan találom meg [X]-et?

 » Mi folyik itt valójában?

ÁLNOK BARÁTOK TÁRGYAK
Egy-két penge

Rögtönzött fegyver

    Nagy méretű fegyver

Eldobható pisztoly

Második eldobható pisztoly

Újratöltés (+1 Joule) 

KFE

Ernyő

Szemfedő

    Felvillanyozó

    Páncél   +1     Nehéz

Beszivárgó felszerelés

Feltörő felszerelés / interfész

Speciális eszközök

Megtévesztő felszerelés

Hordozható fényforrás

    Bontószerszámok

Módosító eszközök

Kommunikáció

CSERKEL
TANULMÁNYOZ
FELMÉR
MÓDOSÍT

FINESZ
OSON
KÜZD
ZÚZ

FELTÖR
IRÁNYÍT
KAPCSOLATOK
BEFOLYÁSOL

ELTÖKÉLTSÉG

CSAPATMUNKA
 » Csapattárs segítése

 » Csoportcselekvés vezetése

 » Csapattárs védelmezése

 » Előkészíteni egy karakter 
cselekvését

TERVEZÉS ÉS MÁLHA
Válassz tervet, add meg a részletet. Válaszd meg a teher 
korlátodat a bevetésre.
Roham: Támadás helye

Megtévesztés: Módszer

Lopózás: Behatolás helye

ICS: Spec tech.

Társasági: Kapcsolat

Szállítás: Útvonal

BÁTORSÁG

INTUÍCIÓ

STRESSZ

JÁTÉKKÖNYV

BÓNUSZ KOCKA

TÚLHAJSZOLÁS (kapsz 2 
stresszt) vagy HULLÁM

◊ 3 könnyű  ◊ 5 rendes  ◊ 6 nehézTEHER
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JOULE

NÉV

KINÉZET

ÁLNÉV

BANDA

GYÖKÉR: BUKTATÓ - SZÖCSKE - ALAPÍTVÁNY - 
SZITAKÖTŐ - KOVÁCSOLT - ISMERETLEN

HÁTTÉR: TUDOMÁNYOS - MUNKÁS - JOG - 
SZAKMA - KATONA - ÜGYVEZETŐ - ALVILÁG

SZENVEDÉLY: HIT - SZERENCSEJÁTÉK - LUXUS - ELKÖTELEZETTSÉG - ÉLVEZET - MÁMOR - FURA

STRESSZ TRAUMA

KIBERNETIKA

KŐSZÍVŰ - KÍSÉRTETT - MEGSZÁLLOTT -  
PARANOID - VAKMERŐ - LÁGYSZÍVŰ - 
INSTABIL - KEGYETLEN

ÁRTALOM
SEGÍTSÉG-

RE SZORUL

-1K

KISEBB 
HATÁS

GYÓGYULÁS
Projekt óra

PÁNCÉL

PÁNCÉL

NEHÉZ

SPECIÁLIS

FELJEGYZÉSEK
Egy-két penge

Rögtönzött fegyver

    Nagy méretű fegyver

Eldobható pisztoly

Második eldobható pisztoly

Újratöltés (+1 Joule) 

KFE

Ernyő

Szemfedő

    Felvillanyozó

    Páncél   +1     Nehéz

Beszivárgó felszerelés

Feltörő felszerelés / interfész

Speciális eszközök

Megtévesztő felszerelés

Hordozható fényforrás

    Bontószerszámok

Módosító eszközök

Kommunikáció

CSERKEL
TANULMÁNYOZ
FELMÉR
MÓDOSÍT

FINESZ
OSON
KÜZD
ZÚZ

FELTÖR
IRÁNYÍT
KAPCSOLATOK
BEFOLYÁSOL

ELTÖKÉLTSÉG

CSAPATMUNKA
 » Csapattárs segítése

 » Csoportcselekvés vezetése

 » Csapattárs védelmezése

 » Előkészíteni egy karakter 
cselekvését

TERVEZÉS ÉS MÁLHA
Válassz tervet, add meg a részletet. Válaszd meg a teher 
korlátodat a bevetésre.
Roham: Támadás helye

Megtévesztés: Módszer

Lopózás: Behatolás helye

ICS: Spec tech.

Társasági: Kapcsolat

Szállítás: Útvonal

BÁTORSÁG

INTUÍCIÓ

STRESSZ

JÁTÉKKÖNYV

BÓNUSZ KOCKA

TÚLHAJSZOLÁS (kapsz 2 
stresszt) vagy HULLÁM

 » Amikor egy elkeseredett cselekvési dobást teszel. Jelölj 1 TP-t a próbára 
tett tulajdonságnál. A játékülések végén minden elemért jelölj TP-t (a 
stressz, játékkönyv vagy cselekvés sávon), vagy 2 TP-t, ha többször történt.

 » Kifejezésre juttattad hitedet, motivációdat, kultúrádat vagy hátteredet.
 » Bajba kerültél a szenvedélyed vagy traumáid miatt.
 » Egy kihívást technológiával vagy gyors gondolkodással oldasz meg.

Megmunkált plazma: 1 stressz árán néhány percre aktiválod 
testreszabott nanitjaid egy funkcióját: egy érintéssel tükrözöd valaki más 
nanitjait – kapcsolatot teremtesz a tőled pár méternyire lévő eszközzel 
– adatokat továbbítasz és tárolsz a nanitjaidon – hosszabbíts meg egy 
funkciót percek helyett órákra.

A zümmögés: Mindig hallod, ha bármilyen elektronika van a közelben. 
Amikor eszközökkel információt gyűjtesz, kapsz +1k-t.

Hacktivista: Kapsz egy további TP-kiváltót: amikor keresztbe teszel a 
társadalmi hatalmi struktúrák fenntartóinak, jelölj TP-t. Ha a csapatod 
is segített neked, jelölj csapat TP-t is.

Ne kezdj a legjobbal: Ha hosszú távú projektként törsz fel valamit, 
kapsz ezzel kapcsolatban egy további szabadidős tevékenységet. A 
Feltöréssel kapcsolatos következmények ellenállására +1k-t kapsz.

A sorok között: A speciális páncélod elköltésével ellenállsz az 
elektronikus behatolások és rendszerek következményének, vagy 
amikor túlhajszolod magad, hogy Feltörd ezeket.

Rootkit: Amikor Feltörsz egy Fokozatod feletti dolgot, +1k-t és +1 
hatást kapsz.

Lidérckedés: Kinézetedben olyan fizikai módosítások vannak, amik a 
hackerek szubkultúrájának tagjaként azonosítanak, amikor a közösség 
más tagjaival érintkezel, +1k-t kapsz.

Bízz bennem: +1k-t kapsz egy olyan célponttal kapcsolatban, akivel 
intim kapcsolatban állsz.

        Veterán: Válaszd egy másik játékkönyv speciális képességét.

Isidora, fehér sapkás

Florencia, a Black Top tulaja

Jem, hordár

Timeo, korrupt Őrszem

Ebba, kegyelmet kapott buktató

Egyedi villogó viselet

egy-két kerámiapenge

Kiváló hacker felszerelés

Hidrover

Testreszabott nanitok

Kiterjesztett valóság headset

LIDÉRC
SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK
RAVASZ HACKER

INFORMÁCIÓSZERZÉS
 » Mit szándékoznak tenni?

 » Hogyan veszem őket rá [X]-re?

 » Igazat mondanak?

 » Mit éreznek valójában?

 » Mi érdekli őket igazán?

 » Hogyan tudnék beilleszkedni?

 » Mi folyik itt valójában?

RAVASZ BARÁTOK TÁRGYAK
◊ 3 könnyű  ◊ 5 rendes  ◊ 6 nehézTEHER
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JOULE

NÉV

KINÉZET

ÁLNÉV

BANDA

GYÖKÉR: BUKTATÓ - SZÖCSKE - ALAPÍTVÁNY - 
SZITAKÖTŐ - KOVÁCSOLT - ISMERETLEN

HÁTTÉR: TUDOMÁNYOS - MUNKÁS - JOG - 
SZAKMA - KATONA - ÜGYVEZETŐ - ALVILÁG

SZENVEDÉLY: HIT - SZERENCSEJÁTÉK - LUXUS - ELKÖTELEZETTSÉG - ÉLVEZET - MÁMOR - FURA

STRESSZ TRAUMA

KIBERNETIKA

KŐSZÍVŰ - KÍSÉRTETT - MEGSZÁLLOTT -  
PARANOID - VAKMERŐ - LÁGYSZÍVŰ - 
INSTABIL - KEGYETLEN

ÁRTALOM
SEGÍTSÉG-

RE SZORUL

-1K

KISEBB 
HATÁS

GYÓGYULÁS
Projekt óra

PÁNCÉL

PÁNCÉL

NEHÉZ

SPECIÁLIS

FELJEGYZÉSEK

 » Amikor egy elkeseredett cselekvési dobást teszel. Jelölj 1 TP-t a próbára 
tett tulajdonságnál. A játékülések végén minden elemért jelölj TP-t (a 
stressz, játékkönyv vagy cselekvés sávon), vagy 2 TP-t, ha többször történt.

 » Kifejezésre juttattad hitedet, motivációdat, kultúrádat vagy hátteredet.
 » Bajba kerültél a szenvedélyed vagy traumáid miatt.
 » Egy kihívást nyomkövetéssel vagy erővel oldasz meg.

Mesterlövész: Túlhajszolhatod magad, hogy a következők egyikét 
tedd: távolsági támadást hajtasz végre egy a fegyver hatótávján 
kívüli extrém távolságra – a környezetet kihasználva büntetés nélkül 
próbálkozhatsz trükkös lövéssel.
Fókuszált: A speciális páncélodat elköltheted, hogy ellenállj a 
meglepetés vagy a mentális ártalom következményének (félelem, 
zavarodottság, valakinek a nyomát veszíted), vagy hogy túlhajszold 
magad a távolsági harc vagy nyomkövetés közben.
Vadászdrón: A drónod különleges kivitelű. Amikor egy célpontot 
követ, fölényt kap. Egy új modult is kap: álcázott, kontaktlencsével 
összekapcsolt vagy nyaktörő sebességű. További drónmodul 
választásához vedd fel újra ezt a képességet.
Felderítő: Amikor információt gyűjtesz egy célpont felderítéséhez, 
+1 hatást kapsz. Amikor előkészített pozícióban rejtőzöl, vagy álcázást 
használsz, +1k-t kapsz a felfedezés elkerülésére vonatkozó dobásokra.
Kitartás: Keményen megszerzett tapasztalattal vagy egyedi 
szerkezettel képes vagy egyébként lakhatatlan területeken megélni. 
Csak akkor kapsz traumát, ha az utolsó stresszmeződön túli stresszt 
kapsz, nem pedig akkor, amikor kitöltöd azt.
Kemény, mint a szög: Az ártalmakból származó büntetések egy 
szinttel enyhébbek (bár a 4. szintű ártalom még mindig halálos).
Taktikai helyzetválasztás: Amikor fedezékből távolsági fegyvert 
használsz egy veled azonos mértékű célpont Cserkeléséhez, add hozzá 
a zúz képzettségedet. Ha a célpont nálad nagyobb mértékű, szintén 
kapsz +1 hatást.
       Veterán: Válaszd egy másik játékkönyv speciális képességét.

Raphelle, veterán vadász

Nor, forráskutató

Emil, bandavezér

Javier, látszólag Kísértet

Aadya, adatfutár

Kiváló kézifegyver

Felszívódó lövedék
      Kiváló puska

Egyedi drón

Kiváló távcső

Kiv. multispekt. kontaktlencse

LESŐ
SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK
KITARTÓ NYOMKÖVETŐ ÉS MESTERLÖVÉSZ

INFORMÁCIÓSZERZÉS
 » Mit szándékoznak tenni?

 » Hogyan veszem őket rá [X]-re?

 » Mit éreznek valójában?

 » Hol sebezhetőek?

 » Hová ment [X]?

 » Hogyan találhatom meg?

 » Mi folyik itt valójában?

HALÁLOS FRIENDS TÁRGYAK
Egy-két penge

Rögtönzött fegyver

    Nagy méretű fegyver

Eldobható pisztoly

Második eldobható pisztoly

Újratöltés (+1 Joule) 

KFE

Ernyő

Szemfedő

    Felvillanyozó

    Páncél   +1     Nehéz

Beszivárgó felszerelés

Feltörő felszerelés / interfész

Speciális eszközök

Megtévesztő felszerelés

Hordozható fényforrás

    Bontószerszámok

Módosító eszközök

Kommunikáció

CSERKEL
TANULMÁNYOZ
FELMÉR
MÓDOSÍT

FINESZ
OSON
KÜZD
ZÚZ

FELTÖR
IRÁNYÍT
KAPCSOLATOK
BEFOLYÁSOL

ELTÖKÉLTSÉG

CSAPATMUNKA
 » Csapattárs segítése

 » Csoportcselekvés vezetése

 » Csapattárs védelmezése

 » Előkészíteni egy karakter 
cselekvését

TERVEZÉS ÉS MÁLHA
Válassz tervet, add meg a részletet. Válaszd meg a teher 
korlátodat a bevetésre.
Roham: Támadás helye

Megtévesztés: Módszer

Lopózás: Behatolás helye

ICS: Spec tech.

Társasági: Kapcsolat

Szállítás: Útvonal

BÁTORSÁG

INTUÍCIÓ

STRESSZ

JÁTÉKKÖNYV

BÓNUSZ KOCKA

TÚLHAJSZOLÁS (kapsz 2 
stresszt) vagy HULLÁM

◊ 3 könnyű  ◊ 5 rendes  ◊ 6 nehézTEHER
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JOULE

NÉV

KINÉZET

ÁLNÉV

BANDA

GYÖKÉR: BUKTATÓ - SZÖCSKE - ALAPÍTVÁNY - 
SZITAKÖTŐ - KOVÁCSOLT - ISMERETLEN

HÁTTÉR: TUDOMÁNYOS - MUNKÁS - JOG - 
SZAKMA - KATONA - ÜGYVEZETŐ - ALVILÁG

SZENVEDÉLY: HIT - SZERENCSEJÁTÉK - LUXUS - ELKÖTELEZETTSÉG - ÉLVEZET - MÁMOR - FURA

STRESSZ TRAUMA

KIBERNETIKA

KŐSZÍVŰ - KÍSÉRTETT - MEGSZÁLLOTT -  
PARANOID - VAKMERŐ - LÁGYSZÍVŰ - 
INSTABIL - KEGYETLEN

ÁRTALOM
SEGÍTSÉG-

RE SZORUL

-1K

KISEBB 
HATÁS

GYÓGYULÁS
Projekt óra

PÁNCÉL

PÁNCÉL

NEHÉZ

SPECIÁLIS

FELJEGYZÉSEK

 » Amikor egy elkeseredett cselekvési dobást teszel. Jelölj 1 TP-t a próbára 
tett tulajdonságnál. A játékülések végén minden elemért jelölj TP-t (a 
stressz, játékkönyv vagy cselekvés sávon), vagy 2 TP-t, ha többször történt.

 » Kifejezésre juttattad hitedet, motivációdat, kultúrádat vagy hátteredet.
 » Bajba kerültél a szenvedélyed vagy traumáid miatt.
 » Egy kihívást merészséggel vagy nyomozással oldasz meg.

Korlátok nélkül: Amikor egy Istencsapás a saját Fokozatod+1 szintű – 
akár úgy, hogy akadályként csökkented, amíg azzá nem válik, akár más 
módon –, addig megpróbálhatod Irányítani.

Hivatás: Megtapasztaltad és tanulmányoztad az Istencsapásokat. 
Amikor információt gyűjtesz ezekkel kapcsolatban, +1 hatásszintet 
kapsz.

Acélozott szív: Immunis vagy a rémületre, amit egyes Istencsapások 
látványa okoz, és +1k-t kapsz az Eltökéltség ellenállás-dobásokra.

Utcaismeret: Amikor új helyre utazol, tegyél fel ingyen egy 
információszerzés kérdést. Amikor olyan helyeken teremtesz 
Kapcsolatokat, ahol a bandaterületed is van, +1k-t kapsz.

Fenegyerek: Amikor elfogadsz egy Hullámot egy kétségbeesett 
dobásra, +1k-t és +1 hatást kapsz.

Halállal dacolva: +1 traumameződ van. Amikor kapcsolatba lépsz egy 
Istencsapással, miközben annak egy tulajdonságát testesíted meg, +1 
hatást kapsz.

Mesterfogás: Túlhajszolhatod magad a következők egyikéért: 
biztonságosan áthaladsz egy Fokozatod+1 szintű Istencsapáson vagy 
környékén – megidézel egy Fokozatod+1 szintű Istencsapást a közvetlen 
közeledben (szakadó eső, tomboló szél, erős köd, fagyos fagy/hó stb.)

Viharvert: Speciális páncélodat felhasználhatod arra, hogy ellenállj 
egy közvetlenül egy Istencsapásból származó következménynek, vagy 
arra, hogy túlhajszold magad, amikor ezzel foglalkozol.

       Veterán: Válaszd egy másik játékkönyv speciális képességét.

Ishan, adattetováló

Ridhi, térképész

Airi, kanári

Ren, viharvadász

Hui, a Kert tulajdonosa

     Kiváló vízhatlan overál

Kiváló könnysisak

Diffúziós lőszer
Kiváló vízkés

Hidrover

Átjáró térkép

LÁNGÉSZ
SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK
MERÉSZ VÁNDOR ÉS TUDÓS

INFORMÁCIÓSZERZÉS
 » Mi a legjobb be- és kijárat?

 » Mi visszhangzik a szélben?

 » Mi van itt elrejtve?

 » Hogyan fedhetem fel [X]-t?

 » Mit szándékoznak tenni?

 » Mi készteti őket erre?

 » Mi folyik itt valójában?

FURCSA BARÁTOK TÁRGYAK
Egy-két penge

Rögtönzött fegyver

    Nagy méretű fegyver

Eldobható pisztoly

Második eldobható pisztoly

Újratöltés (+1 Joule) 

KFE

Ernyő

Szemfedő

    Felvillanyozó

    Páncél   +1     Nehéz

Beszivárgó felszerelés

Feltörő felszerelés / interfész

Speciális eszközök

Megtévesztő felszerelés

Hordozható fényforrás

    Bontószerszámok

Módosító eszközök

Kommunikáció

CSERKEL
TANULMÁNYOZ
FELMÉR
MÓDOSÍT

FINESZ
OSON
KÜZD
ZÚZ

FELTÖR
IRÁNYÍT
KAPCSOLATOK
BEFOLYÁSOL

ELTÖKÉLTSÉG

CSAPATMUNKA
 » Csapattárs segítése

 » Csoportcselekvés vezetése

 » Csapattárs védelmezése

 » Előkészíteni egy karakter 
cselekvését

TERVEZÉS ÉS MÁLHA
Válassz tervet, add meg a részletet. Válaszd meg a teher 
korlátodat a bevetésre.
Roham: Támadás helye

Megtévesztés: Módszer

Lopózás: Behatolás helye

ICS: Spec tech.

Társasági: Kapcsolat

Szállítás: Útvonal

BÁTORSÁG

INTUÍCIÓ

STRESSZ

JÁTÉKKÖNYV

BÓNUSZ KOCKA

TÚLHAJSZOLÁS (kapsz 2 
stresszt) vagy HULLÁM

◊ 3 könnyű  ◊ 5 rendes  ◊ 6 nehézTEHER
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JOULE

NÉV

KINÉZET

ÁLNÉV

BANDA

GYÖKÉR: BUKTATÓ - SZÖCSKE - ALAPÍTVÁNY - 
SZITAKÖTŐ - KOVÁCSOLT - ISMERETLEN

HÁTTÉR: TUDOMÁNYOS - MUNKÁS - JOG - 
SZAKMA - KATONA - ÜGYVEZETŐ - ALVILÁG

SZENVEDÉLY: HIT - SZERENCSEJÁTÉK - LUXUS - ELKÖTELEZETTSÉG - ÉLVEZET - MÁMOR - FURA

STRESSZ TRAUMA

KIBERNETIKA

KŐSZÍVŰ - KÍSÉRTETT - MEGSZÁLLOTT -  
PARANOID - VAKMERŐ - LÁGYSZÍVŰ - 
INSTABIL - KEGYETLEN

ÁRTALOM
SEGÍTSÉG-

RE SZORUL

-1K

KISEBB 
HATÁS

GYÓGYULÁS
Projekt óra

PÁNCÉL

PÁNCÉL

NEHÉZ

SPECIÁLIS

FELJEGYZÉSEK

Feltaláló: Amikor feltalálsz vagy készítesz valami mechanikus dolgot, 
+1 hatásszintet kapsz a dobásodra. Egy már ismert tervvel kezdesz.

Cselszövő: Szabadidő alatt két szegmenst jelölhetsz, amit szétoszt-
hatsz bármely olyan hosszú távú projekt órája között, ami valaminek 
a barkácsolásával vagy egy új terv megtanulásával jár.

Technikus: Elektronikus vagy mechanikus rendszerek Módosításakor 
sosem befolyásol a Fokozat vagy a minőség.

Szaki: Speciális páncélodat arra fordíthatod, hogy ellenállj a me-
chanikai hiba következményének, vagy hogy túlhajszolhasd magad, 
amikor feltalálsz, barkácsolsz vagy elpusztítasz valami mechanikus 
dolgot.

Szerkezetbontó: Amikor nálad és a bandádnál nagyobb Mértékű 
dolgot zúzol, +1k-t és +1 hatást kapsz.

Orvos: Módosíthatod az emberi testet, hogy sebeket kezelj vagy hal-
doklókat stabilizálj. tanUlMányozhatsz egy betegséget vagy holttestet. A 
bandádban mindenki +1k-t kap a gyógyító kezelési dobásaihoz.

Szabotőr: Amikor zúzol, a munka sokkal csendesebb, mint lehetne, és 
az alkalmi szemle során nem derül ki a sérülés.

Fotografikus memória: Ha láttál valamit, amit elpusztítottál vagy 
szétszereltél, +1k-t kapsz a tervrajzának elkészítésére és a barkácso-
lására.

        Veterán: Válaszd egy másik játékkönyv speciális képességét.

 » Amikor egy elkeseredett cselekvési dobást teszel. Jelölj 1 TP-t a próbára 
tett tulajdonságnál. A játékülések végén minden elemért jelölj TP-t (a 
stressz, játékkönyv vagy cselekvés sávon), vagy 2 TP-t, ha többször történt.

 » Kifejezésre juttattad hitedet, motivációdat, kultúrádat vagy hátteredet.
 » Bajba kerültél a szenvedélyed vagy traumáid miatt.
 » Technikai ügyességgel vagy zűrzavarral oldasz meg egy kihívást.

Shira, bontóműhely vezető

Chiara, kriptográfus

Saanvi, guberáló

Ayse, foltozó

Pihu, építész

Mágneses pisztoly

Kiváló módosító eszközök

      Kiv. romboló eszközök

Orvosi felszerelés

Pótalkatrészek

EMP gránát

NYOMATÉK
SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK
FELTALÁLÓ, SZABOTŐR ÉS ORVOS

INFORMÁCIÓSZERZÉS
 » Mit szándékoznak tenni?

 » Hogyan veszem rá [X]-re?

 » Igazat mondanak?

 » Mit tudok itt módosítani?

 » Mi történhet, ha én [X]?

 » Hogyan találhatom meg [X]-t?

 » Mi a baj ezzel, és hogyan 
javíthatnám ki?

ESZES BARÁTOK TÁRGYAK
Egy-két penge

Rögtönzött fegyver

    Nagy méretű fegyver

Eldobható pisztoly

Második eldobható pisztoly

Újratöltés (+1 Joule) 

KFE

Ernyő

Szemfedő

    Felvillanyozó

    Páncél   +1     Nehéz

Beszivárgó felszerelés

Feltörő felszerelés / interfész

Speciális eszközök

Megtévesztő felszerelés

Hordozható fényforrás

    Bontószerszámok

Módosító eszközök

Kommunikáció

CSERKEL
TANULMÁNYOZ
FELMÉR
MÓDOSÍT

FINESZ
OSON
KÜZD
ZÚZ

FELTÖR
IRÁNYÍT
KAPCSOLATOK
BEFOLYÁSOL

ELTÖKÉLTSÉG

CSAPATMUNKA
 » Csapattárs segítése

 » Csoportcselekvés vezetése

 » Csapattárs védelmezése

 » Előkészíteni egy karakter 
cselekvését

TERVEZÉS ÉS MÁLHA
Válassz tervet, add meg a részletet. Válaszd meg a teher 
korlátodat a bevetésre.
Roham: Támadás helye

Megtévesztés: Módszer

Lopózás: Behatolás helye

ICS: Spec tech.

Társasági: Kapcsolat

Szállítás: Útvonal

BÁTORSÁG

INTUÍCIÓ

STRESSZ

JÁTÉKKÖNYV

BÓNUSZ KOCKA

TÚLHAJSZOLÁS (kapsz 2 
stresszt) vagy HULLÁM

◊ 3 könnyű  ◊ 5 rendes  ◊ 6 nehézTEHER



EGY-KÉT PENGE: Van egy egyszerű harci késed. Kardok, kiridashi, rugós 
bicska, nyúzókés, vadászkés, kunai, machete vagy nehéz hentesbárd. A pengék a 
Gikszerek leggyakoribb fegyverei. [1 teher]

RÖGTÖNZÖTT FEGYVER: Mindig lesz körülötted valami fegyverként hasz-
nálható dolog. Lehet egy kötél, egy lapát, egy láncdarab, egy acélbetétes csizma. 
Valami körülötted elképzelhető dolog. [1 teher]

NAGY MÉRETŰ FEGYVER: Két kézben tartásra szánt fegyverek: puskák, 
összetett íjak, támadó puskák, sörétes puskák, géppuskák. [2 teher]

ELDOBHATÓ PISZTOLY: Általában nyomtatott és rendkívül gyenge minő-
ségű. Arra készült, hogy egy-két lövést megbízhatóan kilőjön, mielőtt eltörne vagy 
elakadna. Pozitívum, hogy annyira elterjedtek, hogy szinte lehetetlen lenyomozni 
ezeket – különösen alkatrészeire bontva. [1 teher]

ÚJRATÖLTÉS: Ez minden meghajtott fegyverre vonatkozik. Ha a fegyvered 
elakad vagy kiürül, az újratöltés 1 JoUle-ba és 1 teherbe kerül. [1 teher]

KFE: A Korai Figyelmeztető Eszközök figyelmeztetik a polgárokat, hogy ha egy 
Istencsapás a közelükben van. Ha nem viselsz ilyet, valószínűleg nem fogod tudni, 
hogy mikor fog lecsapni. [1 teher]

ERNYŐ: Akkor használatos, ha a napfénybe kerülsz, vagy ha fedezék nélkül kell 
a napfényben mozognod. Körülbelül egy napig jó. Befecskendezéskor lilás színű 
réteget hoz létre a felhasználó bőrén. [1 teher]

SZEMFEDŐ: Ez egy a Zöld Zónában általánosan használt ruhadarab, amivel 
eltakarják az arc felső részét. Többféle stílusban kaphatók – különböző arckontúrok, 
szemszínek és arckifejezések mintáját tartalmazhatja. [0 teher]

FELVILLANYOZÓ: Felerősíti a nanitokat a testedben, és felgyorsítja a gyógyító 
képességüket. A Felvillanyozó használatához 2 terhet és 1 JoUle-t kell költened. 
Ha azonban bármelyik kockán 1-est dobsz, további 1. szintű sérülést, „nanosok-
kot” szenvedsz, amit olyasvalakinek kell meggyógyítania, aki képes a nanitjaiddal 
kapcsolatba lépni és megjavítani azokat, például egy utcai dokinak. [2 teher]

PÁNCÉL: A páncél általában golyóálló szövött anyag bármilyen ruházatban, 
amit viselsz. Diszkrét, így viselőjét nem lehet az alvilági elemként azonosítani. Egy 
találatot képes elviselni. [2 teher]

+NEHÉZ: A páncél mellett további golyóálló ruházatod is lehet, ami már feltűnőbb. 
Ez taktikai felszerelés, jellemzően katonai minőségű, ami az egész testet takarja a 
mozgás akadályozása nélkül. [1 teher a 2 teher normál páncélzaton felül]

BESZIVÁRGÓ FELSZERELÉS: Egy kriptozár-feltörő készlet. Egy feszítővas, 
és egy olyan eszköz, ami segít megkerülni az olyan biztonsági intézkedéseket, mint 
az üveg, az infravörös érzékelés, a zaj stb. [1 teher]

FELTÖRŐ FELSZERELÉS / INTERFÉSZ: Egy interfész, például egy laptop 
vagy tablet, rajta a megfelelő szoftverrel és a szükséges kábelekkel és csatlakozókkal. 
Ez tetszőlegesen kinézhet. [1 teher]

SPECIÁLIS ESZKÖZÖK: Kizárólag az Istencsapások elleni küzdelemhez 
használatos. [1 teher]

MEGTÉVESZTŐ FELSZERELÉS: Egy észszerű sminkkészlet. Néhány hamisí-
tásra kész okospapír. Hamis ékszerek. Olyan változtatások a ruházatodon, amelyek 
megváltoztathatják a megjelenésedet. [1 teher]

HORDOZHATÓ FÉNYFORRÁS: Bármilyen észszerű technológia, amely 
képes fényt sugározni egy területre. Magadra is csíptetheted, és a képernyőjén a 
navigációt is lehet követni. [1 teher]

BONTÓSZERSZÁMOK: Kalapács vagy ütvefúró; fojtott robbanószerek vagy 
valamilyen más robbanóanyag. [2 teher]

MÓDOSÍTÓ ESZKÖZÖK: Értelemszerűen olyan dolgok, amelyekre szükséged 
van ahhoz, hogy megjavítsd vagy módosítsd egy javítás alatt álló dolog alkatrésze-
it. Forrasztó- vagy hegesztőszerszámok, csavarhúzók, csavarkulcs stb. [1 teher]

KOMMUNIKÁCIÓ: A bandád rendelkezik olyan technológiával, amivel min-
denki kommunikálhat nagyobb távolságokon keresztül. [0 teher]

PENGE TÁRGYAK
 ~ Kiváló kézifegyver: Egy finoman megmunkált, tetszőleges egykezes közel-
harci fegyver. Teljesen csak neked készítették? A fegyver saját készítésű és specifikációjú, 
és egzotikusabb és továbbfejlesztett, mint a hagyományos penge? [1 teher]

 ~ Kiváló nehézfegyver: Egy finoman megmunkált, kétkezes közelharci 
fegyver az általad választott fegyvernemben. [2 teher]

 ~ Légrobbanó lőszer: A következő pár lövésed közvetlenül a célpont elérése 
előtt robban fel. Amikor ezt a lőszert használod, azonnal +1 Gyanút kapsz. [1 teher]

 ~ Kiváló Napfegyver: Finoman megmunkált Napfegyver, amely a legtöbb 
páncélt képes átütni. Amikor ezt a lőszert használod, azonnal +1 Gyanút kapsz. [1 teher]

 ~ Kiváló közelharci kiképzés: A közelharc speciális harci kiképzés. [0 
teher]

RAFKÓS TÁRGYAK
 ~ Luxuscikk: Bármi, amire szükséged van az álcaszemélyiség megerősítéséhez.  Ezt 
megvesztegetésként is használhatod. [0-3 teher]

 ~ Rejtett zsebpisztoly: Ingujjban vagy mellényben könnyen elrejthető, gyenge 
töltetű, kisméretű lőfegyver. [1 teher]

 ~ Altatólövedék: Egy testre szabott pisztolylőszer, de nem golyó; a célpontot 
körülbelül egy órára elaltató vegyületet fecskendez be. [1 teher]

 ~ Tervrajzok/dokumentumok: Egy okospapír irattartó hasznos építészeti 
rajzokkal vagy hamisított dokumentációval. [0 teher]

 ~ Kiváló fedőszemélyiség: Iratok, koholt történetek, pletykák és hamis 
kapcsolatok, amelyek elegendőek ahhoz, hogy más személynek add ki magad. Ez 
nem változtatja meg a nanitok aláírását. [0 teher]

KANÓC TÁRGYAK
 ~ Kiváló terepszínű ruházat: Bármit is viselsz, tulajdonságai révén 
beleolvad a környezetedbe. [1 teher]

 ~ Kiváló álruha készlet: Összeállítottál néhány dolgot, ami segít 
megváltoztatni a megjelenésedet. [1 teher]

 ~ Némító eszköz: Egy kis, ruhadarabra erősíthető szerkezet, ami egy töltéssel 
körülbelül 30 percig teljesen eltávolít minden hangot, ami onnan jön. [1 teher]

 ~ Két kiváló penge: Két, általad meghatározott, kifejezetten neked készített 
penge. Miben különböznek a többi pengétől? [1 teher]

 ~ Kiváló kriptozártörő: A kriptográfusok szinte mindent titkosítottak, amit 
az 1. Menedékben a kezedbe vehetsz. Az eszközök jogosult használó beinjekciózott 
interfészkulccsal rendelkeznek. [0 teher]

LIDÉRC TÁRGYAK
 ~ Egyedi villogó viselet: Villogó elemekkel összefűzött vagy hangsúlyozott 
személyes ruhadarabok, amikkel átmenetileg láthatatlanná válhatsz. [1 teher]

 ~ Egy-két kerámiapenge: Azokban a helyzetekben, ahol a fegyverek nem 
engedélyezettek, ezeket a pengéket valahol magadnál rejtegeted. [1 teher]

 ~ Kiváló hacker felszerelés: Ez a fajta felszerelés erősen illegális, és 
általában a felhasználó állítja össze. [1 teher]

 ~ Hidrover: Az alvilág által kifejlesztett csúcstechnológia. A hidrovert az adatok 
minden formájának átvitelére használják – a normál technológiától kezdve a testben 
lévő nanitokban tárolt információig. [1 teher]

 ~ Testreszabott nanitok: Tovább hackelted a nanitjaidat. Míg a legtöbb 
Gikszer csak a hálózatból tud kikapcsolódni, te vissza tudod magad kapcsolni, hogy 
törvénytisztelő polgárnak tűnj. [0 teher]

 ~ Kiterjesztett valóság headset: Ezzel vizualizálod a kibertér adatait. 
Ez Lidérc technológia. Hogyan néz ki a kibertér? Hogyan nézel ki benne? Ha lehetséges, 
ez nagyobb hatást ad a Felmér és Tanulmányoz dobásokra (például információkeresés 
Feltörés közben). [0 teher]

rendes tárgyak
LESŐ TÁRGYAK

 ~ Kiválóan megmunkált kézifegyver: Pontosabb és jobb anyagokból 
készült, mint egy eldobható pisztoly. [1 teher]

 ~ Felszívódó lövedék: Feketepiac, katonai technológia. Miután a lövedék 
beágyazódik valami szerves anyagba, lebomlik egy gyors hatású enzimre. Amikor ezt 
a lőszert használod, azonnal +1 Gyanút kapsz. [1 teher]

 ~ Kiváló messzehordó puska: Hosszú csövű, akár több részből összerakható 
precíziós puska. Magad állítottad össze a darabjait, vagy egy kiváló fegyverkészítőtől 
szerezted? [2 teher]

 ~ Egyedi drón: A drónodat te irányítod, és előre látja a tetteidet. Kohorsz: Vadász. 
Hogy néz ki a drónod? Adtál neki nevet? Mennyire intelligens? [1 teher]

 ~ Kiváló távcső: Nagy pontosságú céltávcső, amivel nagy távolságra lehet 
ellátni. Összecsukható. Puskához rögzíthető, és a vele szállított szabványos irányzékot 
helyettesíti. Nagyobb hatást biztosít. [0 teher]

LÁNGÉSZ TÁRGYAK
 ~ Kiváló vízhatlan overál: Az egész testedet védő elemek elleni védelem 
– különösen hatékony a víz ellen. Istencsapás ellen fokozott hatásod lehet. [2 teher]

 ~ Kiváló könnysisak: A nedvesség nyomait érzékeli, és a forráskutatók hasz-
nálják. Mindent érzékel, amiben víz és nedvesség van. Képes életformák érzékelésére, 
mérgek és egyéb anyagok kimutatására stb. [1 teher]

 ~ Diffúziós lőszer: Rendkívül illegális, kísérleti és embereken történő használata 
tilos. Katonai technológia, gyorsan lebontja és vízzé alakítja a szerves anyagokat. Amikor 
ezt a lőszert használod, azonnal +1 Gyanút kapsz. [1 teher]

 ~ Kiváló vízkés: A kés a nanotechnológiát hatástalanító ismeretlen anyagból áll, s 
megőrzi a nanitok által a véráramban tárolt rövid távú memóriát. A nanitok körülbelül 
48 órán keresztül nem jelentik a helyzetüket és nem regenerálják a testet. [1 teher]

 ~ Hidrover: Az adatok minden formájának átvitelére használják – a normál techno-
lógiától kezdve a testben lévő nanitokban tárolt információig. [1 teher]

 ~ Átjáró térkép: Amikor az emberek elhagyják az 1. Menedéket, az Őrszemek 
letapogatják és megcímkézik őket. Mivel a Zöld Zóna már így is túl sok klímamenekül-
tet fogad be, egyre nehezebbé válik a belépés, különösen ezekkel a címkékkel. Milyen 
útvonalat tártál fel vagy kaptál? [1 teher]

NYOMATÉK TÁRGYAK
 ~ Mágneses pisztoly: Más technológiát használ, mint a legtöbb fegyver. Erős 
mágnesekkel szinte teljesen hangtalanul lő. Saját tervezésű? Új technológia, első a maga 
nemében? Vagy az alvilágban vásároltad? [1 teher]

 ~ Kiváló módosító eszközök: A szokásosnál jobb minőségű módosító 
eszközök. Te magad Módosítottad ezeket? [1 teher]

 ~ Kiváló romboló eszközök: Kalapács vagy fúró, fojtott robbanóanyag 
vagy más robbanószerek. [2 teher]

 ~ Orvosi felszerelés: Injekciós tűk, fecskendők, géz, vagy okos, futurisztikus 
orvosi eszközök. Nagyobb hatást vagy +1k-t ad a gyógyító kezelési dobásokra, a JM 
megítélése szerint. [1 teher]

 ~ Pótalkatrészek: Adatkábelek, chiplapok, fémdarabok és bontott cuccok. Bármi, 
amire észszerűen szükséged van egy sérült eszköz javításához. A JM megítélése szerint 
több hatást ad a barkácsolás során. [1 teher]

 ~ EMP gránát: Ennek a gránátnak a célja a közvetlen közelében lévő elektronikus 
berendezések  megzavarása vagy megrongálása. Saját tervezésű? [1 teher]

Több játtékönyvben:

 ~ multispektrumú kontaktlencse/szemüveg/távcső: Lehetővé 
teszi, hogy a spektrum legtöbb hullámhossz-tartománya között válts (infravörös, éj-
jellátó). A Felmér és Tanulmányoz dobásokra több hatást ad. A Kiváló minőség 
több hullámhosszt is befog. [0 teher]

tárgyak összefoglalója



1 Válasszatok egy bandatípust. A bandatípus meghatározza a csoport célját, a 
speciális képességeiket, és hogy hogyan fejlődnek.

0 Fokozaton kezdtek, erős fogással és 0 niMbUsszal. 2 JoUle-lal indultok.

2 Válasszatok egy kezdeti hírnevet és bázist. Válasszátok ki, hogyan látnak titeket 
az alvilági frakciók: Becsületes, Brutális, Fura, Lángész, Merész, Nagyravágyó, 

Óvatos, Profi. Nézzétek meg a térképet, és válasszatok egy helyet a banda bázisának. 
Írjátok le a bázist.

3 Hozzátok létre a vadászterületeteket. Nézzétek meg a térképet, és válasszatok 
egy kerületet, ahová teszitek a vadászterületet. Döntsétek el, hogyan bántok a 

területet birtokló frakcióval.
 ~Fizettek nekik 1 JoUle-t.
 ~Fizettek nekik 2 JoUle-t. Kaptok +1 státuszt.
 ~Semmit sem fizettek. Kaptok -1 státuszt.

4 Válasszatok egy speciális képességet. A lap középső oszlopának legelején talál-
ható, a bandának már meglévő kezdő képessége mellett válasszatok egy speciális 

képességet. Ha a játékosok nem tudnak dönteni, akkor a listán a kezdő képesség alatt 
felsoroltat kell választaniuk. Az egy jó első lehetőségként van ott.

5 Válasszatok bandafejlesztéseket. A bandátoknak van két előre kiválasztott 
fejlesztése. Válasszatok még kettőt. Ha a bandátoknak van egy kohorsza, kö-

vessétek a létrehozási folyamatot. Jegyezzétek fel a fejlesztésetektől függő frakció 
státuszváltozásokat:

 ~Egy frakció segített nektek, hogy megszerezzetek egy fejlesztést. Velük +1-et kap 
a státusz. Vagy költsetek 1 Joule-t, hogy inkább +2 státuszt kapjatok.
 ~Egy frakciót megsértetek, amikor megszereztek egy fejlesztést. Kaptok irányukban 
-2 státuszt. Vagy költsetek 1 Joule-t, hogy ez csak -1 státusz legyen.

6 Válasszatok egy kedvenc kapcsolatot. Jelöljétek meg, ki a közeli barát, régi 
szövetséges vagy bűntárs. Jegyezzétek fel a kapcsolathoz fűződő frakció stá-

tuszváltozásokat:
 ~Egy frakció barátságos a kapcsolattal.  +1 státuszt kaptok irányukban.
 ~Egy frakció ellenséges a kapcsolattal.  -1 státuszt kaptok irányukban.

Dönthettek úgy, hogy megnövelitek a frakciók kötődésének hevességét a kapcsolato-
tokhoz, és inkább +2 és -2 státuszt kaptok.

KOHORSZOK
Egy kohorsz egy bandának dolgozó osztag, vagy szakértő. Egy új kohorsz felbérléséhez költsetek el két fejlesztést, és alkos-
sátok meg azokat az alábbi folyamat alapján:

egy osztag Megalkotása
Az alábbi listából válasszatok egy osztagtípust:

 ~ Csalók: Szélhámosok, kémek, magánnyomozók és összekötők.

 ~ FUtárok: Felderítők, behatolók, adatfutárok és tolvajok.

 ~Monitorok: (Utcai) orvosok, hackerek, tudósok és szerelők.

 ~verőeMberek: Gyilkosok, verekedők és kidobók.

 ~vándorok: Menekítő sofőrök, forráskeresők és guberálók.

Egy osztagnak akkora minősége és mértéke van, mint amennyi a jelenlegi banda Fokozata. Akkor növekszik a minősége 
és mértéke, amikor a bandád feljebb lép a Fokozaton.

egy szakértő Megalkotása
Jegyezd fel a szakértő típusát (jellemző szakterületét). Lehet, hogy ő egy Orvos, Nyomozó, Tolvaj, Orgyilkos, Kém stb.

Egy szakértő minősége egyenlő a jelenlegi bandád Fokozata+1-gyel. A mértéke mindig nulla (1 személy). A szakértők 
minősége akkor nő, amikor a bandád feljebb lép egy Fokozatot.

ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK
Amikor megalkottok egy kohorszt, adjatok neki egy vagy két előnyt, és ugyanannyi hátrányt. Beszéljetek a JM-mel a sajátotok 
megalkotásáról, ha ezek nem felelnek meg pontosan annak, amit szeretnétek. Előfordulhat, hogy a történetben egy ideig egy 
NJK kohorsz lesz, és a definíciók nem biztos, hogy megfelelnek a megállapítottaknak.

előnyök

 ~ Félelmetes: A kohorsznak van egy rémisztő vonása és hírneve.
 ~ Független: A kohorszban meg lehet bízni, hogy jó döntéseket hoznak, és közvetlen parancsok nélkül, maguktól is 
képesek cselekedni.
 ~ Hűséges: A kohorszt nem lehet megvesztegetni vagy ellenetek fordítani.
 ~ Kitartó: A kohorszt nem lehet visszariasztani egy feladattól.

hátrányok

 ~ Duhaj: A kohorsz iszákos, dorbézoló és nagyhangú.
 ~ Elvhű: A kohorsznak olyan etikája vagy értékei vannak, amiket nem árul el.
 ~Megbízhatatlan: A kohorsz nem mindig elérhető más jellegű elfoglaltságai, szenvedélyeinek kiélése stb. miatt.
 ~Vadállat: A kohorsz különösen erőszakos és kegyetlen.

kohorsz Módosítása
Két bandafejlesztés elköltésével egy osztaghoz vagy szakértőhöz hozzáadhatsz egy további típust. Amikor egy kohorsz olyan 
cselekvéseket hajt végre, amire alkalmazható a típusa, akkor a teljes minőségi értékét használja. Egyébként nulla a minősége. 
Egy adott kohorsznak legfeljebb két típusa lehet.

üzeManyag
A léghajóknak üzemanyagra van szükségük. Az üstökösök 2 üzemanyaggal indulnak. Minden egyes szabadidő során az Üstökös 
banda 1 üzemanyagot fogyaszt (2-t, ha a költséges hibával rendelkezik), hogy működőképes maradjon. Több üzemanyaghoz 
jutnak a 124. oldalon található Szolárpunk speciális képességükkel.

A történeti körülményektől függően a JM más helyzetekre is alkalmazhatja ezt az üzemanyagszükségletet. Feltételezhető, hogy a 
léghajók más üzemanyagot használnak, mint más közlekedési módok; a léghajók fenntartása költségesebb, mint más járműveké.

bandakészítés / kohorszok
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térkép

1. MENEDÉK

TÁPLÁLÓ

BIZTONSÁG

INFORMÁCIÓ



bandafejlesztés / csapatmunka

Bandafejlesztések
 ~biztonságos bázis: A bázison zárak és riasztók vannak, 
hogy távol tartsák a behatolókat. Egy második fejlesztés 
tovább javítja a védelmet, hogy hackelés és más módszer 
ellen is működjenek. Ha ezek a védelmek valamikor is 
aktiválódnak, akkor dobhatsz a banda Fokozatára, hogy 
kiderüljön, milyen jól tartja távol a behatolókat.
 ~haJó: Az 1. Menedéktől és a Zöld Zónától keletre van-
nak dokkok, ahol néhányan hajókat tartanak. Van ott egy 
hajótok és egy dokkotok, valamint egy kis kunyhó, ahol a 
szükséges készleteket tartjátok. Egy második fejlesztéssel 
a hajó páncélt és nagyobb rakteret kap. Minden további 
rubrika további páncélt biztosít.
 ~hálóhelyek: A bázison hálóhelyek is vannak a banda 
számára. Enélkül a JK-k máshol alszanak, és sebezhetők, 
amikor így tesznek. A jövés-menésből mások is rájöhetnek 
a bázis helyére.
 ~képzés: Ha van egy Képzés fejlesztésetek, akkor 1 helyett 
2 TP-t nyertek, amikor szabadidő alatt egy adott TP sávra 
gyakoroltok (Intuíció, Bátorság, Eltökéltség, Stressz, 
vagy Játékkönyv). Ez a fejlesztés gyakorlatilag a gyorsabb 
fejlődést segíti. Lásd a Fejlődést a 42. oldalon. Ha megvan 
az Intuíció képzés fejlesztés, akkor amikor szabadidő alatt 
az Intuícióra gyakorolsz, akkor 1 helyett 2 TP-t kapsz az 
Eszesség sávon. Ha megvan a Játékkönyv képzés, akkor 
gyakorlás alatt 2 TP-t kapsz a játékkönyv TP sávon.
 ~kiválóság: A csapatotok számára elérhető a mesteri 
szintű képzés. A JK-k cselekvési értékeit 4-re fejleszt-
hetitek (amíg ez a fejlesztés nincs meg, addig legfeljebb 3 
lehet). Ez 4 fejlesztési rubrikába kerül.
 ~kohorszok: A kohorsz a bandának dolgozó osztag vagy 
egyetlen szakértő. Új kohorsz toborzásához költsetek 2 
fejlesztést, és hozzátok létre őket a következő oldalak 
alapján.
 ~konvoJ: A JK-k mindegyike rendelkezik egy járművel 
egy konvojban (pl. Heavy Weather regény vagy a Twister). 
A konvoj egyedi előnyökkel és hátrányokkal rendelkezik, 
ugyanúgy, mint a kohorszoknál (lásd a következő oldala-
kat). A fejlesztések a következőkre költhetők: páncélzat 
(max. 2); teherszállító képesség; eltávolít egy hátrányt, 
vagy egy további előnyt ad.

 ~léghaJó: A JK-k rendelkeznek egy léghajóval, amit a 
bevetéseken használhatnak. Szabadidő fázisonként 1 
üzemanyagot fogyaszt (kivéve, ha a költséges hátránya 
van). A banda választja ki egyedi előnyeit és hátrányait, 
ugyanúgy, mint a kohorszoknál (lásd a következő olda-
lakat). A fejlesztések a következőkre költhetők: páncélzat 
(max. 2); teherszállító képesség; eltávolít egy hátrányt, 
vagy egy további előnyt ad.
 ~Minőség: Minden fejlesztés feljavítja a JK-k minden 
adott típusú tárgyainak minőségét, a banda Fokozatán és 
tárgyainak kiválóságán felül. Fejlesztheted a Szerszámok, 
Eszközök, Speciális technológiák, Megtévesztő kellékek 
és Fegyverek minőségét. Így ha 0. Fokozatú vagy, van egy 
kiváló kriptozárnyitó készleted (+1), és a szerszámaidra van 
Minőség fejlesztésed (+1), akkor egyenlő félként kezdhetsz 
neki egy 2. Fokozatú kriptozárnak.
 ~Motorok: A JK-k mind futurisztikus motorokkal ren-
delkeznek (mint az Akirában!). A banda választja ki a 
motorok egyedi előnyeit és hátrányait, ugyanúgy, mint a 
kohorszoknál (lásd a következő oldalakat). A fejlesztések 
a következőkre költhetők: páncélzat (max. 2); teherszál-
lító képesség; eltávolít egy hátrányt, vagy egy további 
előnyt ad.
 ~Műhely: A bázison van egy módosításra és barkácsolásra 
kijelölt műhely, valamint néhány okospapír könyv, (alap-
vető) vázlatrajz és a közösség által beszerzett térképekkel. 
Ezekkel az eszközökkel hosszú távú projekteket valósít-
hatsz meg anélkül, hogy elhagynád a bázisodat.
 ~pánCéltereM: A bázison van egy biztonságos páncélte-
rem, ami a Joule-tárolási kapacitást 8-ra növeli. Egy má-
sodik fejlesztés a kapacitást 16-ra növeli. A páncélterem 
egy külön részét fogdaként is lehet használni.
 ~reJtett bázis: A bázosotok egy rejtett helyen van, és jól 
van álcázva. Ha ezt felfedezik, akkor 2 szabadidős tevé-
kenységbe, és a Fokozattal egyenlő Joule-ba kerül, hogy 
áthelyezzétek és újra álcázzátok.
 ~röpCsi: Van egy használható autótok, amely vagy utó-
lagosan környezetbarát technológiával van felszerelve, 
vagy egy újabb modell, amely már előre így készült. Egy 
második frissítés páncélozza, rakteret ad, és hozzáadja 
a repülési képességet. Minden további rubrika további 
páncélt biztosít.

CSAPATMUNKA
Amikor a JK-k egy csoportja együttműködik, akkor a karak-
terek négy speciális csapatmunka manővert tehetnek. Ezek 
a karakter játékkönyv alján szerepelnek, hogy emlékeztessék 
a játékosokat arra, hogy ilyenek is vannak. A négy manőver 
a következő:

segítés
Amikor egy éppen dobó másik játékost segítesz, akkor mondd 
el, hogy a karaktered hogyan segít. Kapsz 1 stresszt és adsz a 
dobására +1k-t. A körülményektől függően te is elszenvedheted 
a dobásból származó következményeket. Csak egy karakter 
segíthet egy adott dobásban. Ha tényleg segíteni szeretnél, és 
másvalaki már segít, akkor ehelyett fontold meg az előkészítés 
manővert.

CsoportCselekvés vezetése
Amikor csoportcselekvést vezetsz, akkor a csapat több tagját is 
vezeted, hogy együtt küzdjetek le egy akadályt. Írd le, hogy a ka-
raktered hogyan vezeti az összehangolt törekvést. Parancsokat 
ugatsz, kézjelekkel segítesz, vagy karizmatikus inspirációt adsz?

Minden ebben résztvevő JK tesz egy cselekvési dobást (ugyan-
azt a cselekvést használva), és a csapat az egyetlen legjobb 
eredményt használja az összesített törekvésből, amire minden-
ki dobott. Azonban a csoportcselekvést vezető karakter kap 1 
stresszt minden JK után, akinek a legjobb eredménye 1-3 volt.

előkészítés
Amikor egy előkészítő cselekvést hajtasz végre, akkor közvetett 
hatásod van egy akadályra. Ha a cselekvésednek megvan a 
szándékolt hatása, bármely csapattag, aki a te manővered után 
következik, +1 hatásszintet vagy jobb pozíciót kap, mint ami 
a dobásából következett. Az előkészítő cselekvésedtől függően 
te választod ki az előnyt.

védelMezés
Közbelépsz, hogy szembenézz egy olyan következménnyel, 
amivel egyébként valamelyik csapattársad szembesülne. Te 
szenveded el helyette. A szokásos módon dobhatsz ellenál-
lásra. Mondd el, hogyan avatkozol be.
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CSELEKVÉSI DOBÁSOK
 ~Egy játékos vagy JM dobást kér. Amikor a karaktered veszélyes vagy aggasztó cselekvést hajt végre, akkor 
teszel egy cselekvési dobást.
 ~A játékos a dobáshoz kiválaszt egy cselekvési értéket. A történetben a karakter aktuális tettéhez illő 
cselekvést válaszd.
 ~A JM megállapítja a cselekvés pozícióját és hatásszintjét. A pozíciót és hatást erősen befolyásolja a játékos 
cselekvésének kiválasztása.
 ~Adj hozzá legfeljebb két bónuszkockát. 1) Segítség egy csapattárstól. 2) Túlhajszolhatod magad (kapsz 2 
stresszt) vagy elfogadod a Hullámot.
 ~Dobsz a kockákkal és megállapítod a végeredményt. A játékosok és a JM közösen írják le a cselekvést. A 
JM szava a döntő abban, hogy mi történik, és ő okozza a dobás pozíciójából és eredményéből származó 
következményeket.

CSELEKVÉSEK
 ~Amikor beFolyásolsz, empátiával, bájjal, karizmával és intellektussal fejtesz ki hatást.
 ~Amikor Cserkelsz, akkor egy célpontra vadászol. Megjósolhatod a mozgását, és elé kerülhetsz, vagy 
sarokba szoríthatod
 ~A FelMérés során megfigyeled a helyzetet és előre jelzi az eredményeket.
 ~Feltöréssel megkerülöd a szoftverek biztonsági intézkedéseit.
 ~Amikor Fineszelsz, ügyes manipulációt vagy finom félrevezetést alkalmazol. 
 ~Amikor irányítasz, akaratodat rákényszeríteni egy személyre vagy eszközre. Megfélemlíthetsz, 
megfenyegethetsz vagy manipulálhatsz egy személyt. Vezethetsz egy cselekvést, hogy irányítsd a banda 
egy osztagát. 
 ~Amikor kapCsolatokat alakítasz ki, barátokkal és kapcsolatokkal szocializálódsz.
 ~Amikor küzdesz, akkor egy célpontot támadsz meg azzal a szándékkal, hogy kárt tegyél benne, közvetlen 
közelségben, karnyújtásnyira tőled. 
 ~Amikor Módosítasz valamit, fizikailag megváltoztatod azt a célod elérése érdekében. 
 ~Amikor osonsz, akkor észrevétlenül egy célhelyre mozogsz, vagy egy cselekvést hajtasz végre. 
 ~Amikor tanUlMányozol, részleteket vizsgálsz vagy bizonyítékokat értelmezel.

 ~Amikor zúzol, vad erőt szabadítasz fel.

HULLÁMOK
A Feltört Bolygóban a JK-k vakmerők és pusztító szenvedélyek rabjai – nem mindig cselekednek saját legjobb 
érdekeik szerint. Hogy ezt visszaadjuk, a JM, vagy bármely más játékos felajánlhat neked egy bónusz kockát, 
ha elfogadod a javasolt Hullámot. Gyakori hullám lehet:

 ~ Járulékos rombolás, nem szándékos ártalom.
 ~Joule vagy egy tárgy feláldozása.
 ~Barát vagy szerető elárulása.
 ~Egy frakció megsértése vagy megharagítása.
 ~Egy bajhozó óra kezdése vagy előrehaladása.
 ~Gyanú adása a bandának bizonyítékok vagy tanúk miatt.
 ~Ártalom elszenvedése.

+1k ha túlhaJszolod 
Magad -vagy- elfo-
gadsz egy hUlláMot.

+

+1k ha van segítséged.+

biztonságos
A saját feltételeid szerint cselekszel. Nagy 
előnyt használsz ki.

kritikUs: Sikerül megnövelt hatással.

6: Sikerül.

4/5: Tétovázol. Visszavonulsz és megpróbálsz egy másik 
megközelítést, vagy megteszed egy kis következménnyel: 
történik egy kisebb komplikáció, csökkentett hatásod lesz, 
kisebb ártalmat kapsz, kockázatos pozícióban végzed.

1-3: Kudarcot vallasz. Folytathatod egy kockázatos lehe-
tőségből, vagy visszavonulsz és új megközelítést próbálsz.

koCkázatos
Szemtől szembe mész. Nyomás alatt cselek-
szel. Kockáztatsz.

kritikUs: Sikerül megnövelt hatással.

6: Sikerül.

4/5: Sikerül, de van egy következmény: ártalmat kapsz, 
fellép egy komplikáció, csökkentett hatásod lesz, elkese-
redett pozícióban végzed.

1-3: Rosszul mennek a dolgok. Elszenvedsz egy ártalmat, 
fellép egy komplikáció, elkeseredett pozícióban végzed, 
elveszted ezt a lehetőséget.

elkeseredett
Túlvállalod magad. Nagy gondban vagy.

kritikUs: Sikerül megnövelt hatással.

6: Sikerül.

4/5: Sikerül, de van egy következmény: súlyos ártalmat 
kapsz, fellép egy súlyos komplikáció, csökkentett hatásod 
lesz.

1-3: Ez a legrosszabb kimenetel. Súlyos ártalmat kapsz, 
fellép egy súlyos komplikáció, elveszted ezt a lehetőséget.

1k minden Cselekvési 
érték pöttyért.

CSELEKVÉSI DOBÁS

1k minden tUlaJdonság értékért Lecsökkented vagy elkerülöd a következ-
mények hatásait (JM döntése). 
Elszenvedsz 6 stresszt, mínusz a legna-
gyobb kocka dobása. 
kritikUs: Törölj ki 1 stresszt.

ELLENÁLLÁS-DOBÁS



szabályösszefoglaló
NIMBUSZ
Amikor teljesítesz egy bevetést, a bandád nyer 2 niMbUszt. Ha a bevetés célpontja ma-
gasabb Fokozatú mint a bandád, akkor a különbözet minden pontja után +1 niMbUszt 
kapsz. Ha a bevetés célpontja kisebb Fokozatú mint a bandád, akkor a különbözet minden 
pontja után -1 niMbUszt kapsz (nulla a minimum).

JOULE
A JoUle az 1. Menedékben használatos fizetőeszköz.

 ~1 Joule: Egy heti bér. Normál hatékonyságú JoUle.
 ~2 Joule: Egy jó fegyver. Egy kisvállalkozás egy heti jövedelme. Egy szép műalkotás. 
Egy luxus ruhakollekció.
 ~4 Joule: Egy havi bér. Közepes hatékonyságú és nehezebb JoUle.
 ~6 Joule: Egyedi, speciális eszköz. Esetleg egyedi konfiguráció a JoUle tokjához és 
súlyához, ami nagyobb hatékonyságot jelent.
 ~8 Joule: Jó havi bevétel egy kisvállalkozás számára. Egy kis intelligens széf, benne 
értéktárgyakkal. Nagyon ritka luxuscikk.
 ~10 Joule: Egy jelentős vagyontárgy eladása – egy röpcsi, egy motor, egy kisebb 
ingatlan.

GYANÚ
A város tele van árgus szemekkel és besúgókkal. Bármi, amit tesztek, arról lehetnek 
szemtanúk, és mindig hátramarad valami bizonyíték. Ahhoz, hogy ezt tükrözzük, a banda 
gyanút gyűjt, amikor bűnt követnek el. Egy bevetés vagy egy ellenséges konfliktus után 
a bandád a művelet jellegétől függően kap gyanút:

 ~0 gyanú: Sima és csendes; kis felfordulás.
 ~2 gyanú: Korlátozott; rendes felfordulás.
 ~4 gyanú: Hangos és kaotikus; nagy felfordulás.
 ~6 gyanú: Őrület; hatalmas felfordulás.

Egy nagy befolyással vagy jó kapcsolatokkal rendelkező célpont esetén adj hozzá +1 
gyanút. Ha a helyzet egy ellenséges bandaterületen történt, adj hozzá +1 gyanút. Ha 
háborúban álltok egy másik frakcióval, adj hozzá +1 gyanút. Ha gyilkosság is történt 
közben, adj hozzá +2 gyanút (függetlenül attól, hogy a banda ölt, vagy sem – a holttestek 
figyelemfelkeltőek).

Egy dolog beszerzéséhez dobj a banda Foko-
zatára. Az eredmény jelzi a beszerzett dolog 
minőségét, aminek a Fokozat az alapja. 

 ~1-3: Fokozat-1, 
 ~4/5: Fokozat, 
 ~6: Fokozat+1, 
 ~kritikUs: Fokozat+2.

Költhetsz JoUle-t, hogy kritikus fölé emeld a 
dobás eredményét, 2 JoUle költésével minden 
további Fokozat hozzáadása után.

Dobj egy megfelelő cselekvésedre. Az 
eredményedtől függően jelöld be az órán 
a szegmenseket: 

 ~1-3: egy szegmens, 
 ~4/5: két szegmens, 
 ~6: három szegmens, 
 ~kritikus: öt szegmens.

Mondd el, hogy a karaktered mit tesz annak 
érdekében, hogy a banda gyanúját csök-
kentse, és tégy egy cselekvési dobást.

 ~1-3: egy,
 ~4/5: kettő, 
 ~6: hároM, 
 ~kritikUs: öt

gyanút törölj.

Gyógyulási óra jelöléséhez kezelést kapsz 
vagy felhasználsz egy Felvillanyozást 
(mint a hosszú távú projektnél). Minden 
kocka értéke számít. Ha betöltesz egy órát, 
minden ártalom szintje eggyel csökken.

Amikor gyakorlással töltöd az időt, jelölj 
1 TP-t a tulajdonság TP-sávján, vagy a 
játékkönyv fejlesztésen. Ha elérhetővé 
vált a banda megfelelő Képzés fejlesztése, 
akkor jelölj +1 TP-t (összesen 2). 

stressz oldásához látogasd meg a szenvedély ellátódat. Annyi kockával dobj, amennyi 
a legkisebb tUlaJdonságod értéke. Törölj ki annyi stresszt, amekkora a legnagyobb 
kockád eredménye. Ha több stressz-szintet törölnél ki, mint a jelenlegi stresszed, akkor 
túlmerítkezel. Ha nem tudsz vagy akarsz a szabadidőben megmerítkezni a szenvedélyedben, 
akkor annyi stresszt kapsz, amennyi a traUMád.

Dolgok beszerzése

Hosszú távú projekt

Gyanú csökkentése

Gyógyulás

Képzés

Szenvedély

A költség 5 JoUle szorozva a további telepített kibernetikus eszközök számával. Tehát 
az első alkalommal, amikor egy újabbat telepítesz, az 5 JoUle-ba kerül. A második 10 
JoUle-ba, a harmadik 15 JoUle-ba. Mindegyik átmenetileg kikapcsolja a a JK megfelelő 
mennyiségű rendelkezésre álló stresszét is.

Kibernetikus beültetések

Amikor túlmerítkezel, akkor a 
szenvedélyed miatt egy rossz 
döntést hozol – vagy annak be-
szerzése, vagy annak hatása alatt.

Válassz egy túlmerítkezést:

 ~ baJba keveredés. Válassz vagy dobj egy további bonyodalmat.
 ~ henCegsz a tetteiddel. +2 gyanú.
 ~ elveszve. A karaktered eltűnik pár hétre. Játssz másik karakterrel, amíg 
ez vissza nem tér a görbe útjairól. 

 ~ kiFaCsart. A jelenlegi ellátód megszabadul tőled. Keress egy másik 
ellátót a szenvedélyedhez.

SZABADIDŐ
A bandátok a bevetések között szabadon tölti az idejét, személyes szükségleteikkel és 
mellék üzelmeikkel foglalkozva. Ezeket nevezzük szabadidős tevékenységeknek (lásd az 
oldalsó listát). A szabadidő fázis alatt minden játékosnak két szabadidős tevékenysége 
van. Amikor háborúban álltok, minden játékosnak csak egyre van ideje.



 

A JK-k és a banda nem csak tegnaptól kezdtek el létezni. Már most van egy csomó szívességetek, elkötele-
ződésetek, adósságotok és ígéretetek. Ennek tükrözésére minden bevetés után dobjatok, hogy kiderüljön, 
melyik bonyodalom jön épp elő.
Miután megállapításra került a fizetség és a gyanú, a JM az alábbi táblázatok felhasználásával kitalál egy 
bonyodalmat a banda számára. Keresd meg azt az oszlopot, ami megfelel a banda jelenlegi gyanú szintjének, 
aztán dobj a körözési szintJükkel egyenlő kockával, és a dobás eredménye megmutatja, hogy milyen bo-
nyodalom jön közbe. Ha a körözési szint nulla, akkor dobj két kockával, és az alacsonyabb értéket tartsd meg.

A bonyodalmak akkor jelennek meg, amikor a JK-knak nincs esélyük elkerülni azokat. Amikor egy 
bonyodalom játékba kerül, írd le a helyzetet, miután megjelent a bonyodalom. A JK-k ettől a ponttól 
kezdhetnek vele valamit – nem előzhetik meg, és hatástalaníthatják, mielőtt megtörténne. 

Bonyodalmak

1-3 Osztaggond, vagy a 
Szokásos gyanúsítottak

4/5 Riválisok, vagy 
Szabotázs

6 Együttműködés

1-3 Közösségi gond, vagy 
Kikérdezés

4/5 Megtorlás vagy 
Megegyezés

6 Erőfitogtatás

1-3 Fricska vagy Kihallgatás

4/5 Hív a múlt vagy 
Erőfitogtatás

6 Letartóztatás

GYANÚ 0-3 GYANÚ 4/5 GYANÚ 6+

együttMűködés
Egy +3 státusszal rendelkező frakció szívességet kér. Egyezzetek 
bele, hogy megcsináljátok, vagy adjatok fel a barátságos frakció 
minden Fokozata után 1 niMbUszt, vagy elvesztetek velük 1 
státuszt. Ha nincs egy +3-as státuszú frakciótok, akkor most 
nincs bonyodalom.

erőFitogtatás
Egy frakció, akivel negatív státuszotok van, megkörnyékezi az 
egyik birtokotokat. Adjatok neki 1 birtokot, vagy kezdjetek vele 
háborút (-3 státuszra kerültök). Ha nincs birtokotok, akkor 
ehelyett vesztetek 1 fogást.

FriCska
A karakterek egyik riválisa az egyik kapcsolatotokat, támo-
gatótokat, ügyfeleteket vagy vásárlók egy csoportját a maga 
oldalára állítja a rajtatok lévő gyanú miatt. Ők mostantól a 
másik frakcióhoz hűek.

hív a Múlt
Egy JK gyökeréből vagy hátteréből előkerül egy bonyodalom. 
Egy Szimat bizonyítékot fedez fel egy Buktatóra (indíts egy órát, 
ahogy a nyomozása halad); egy Őrszem vagy egy Kihallgató 
minden menekültet „megadóztat” 1 JoUle-lal, fizess vagy más 
módon intézd el őket; kapcsolat alakul ki a Kihallgatók vagy 
Őrszemek és egy bandatag között, ami a körözési szintet 1-gyel 
növeli.

kihallgatás
Az Őrszemek körbevesznek egy JK-t, hogy kikérdezzék a banda 
bűneiről. Hogyan sikerült elkapniuk téged? Vagy lefizeted őket 
3 JoUle-lal, vagy összevernek (2. szintű ártalom), és elköpöd 
nekik, amit akarnak (+3 gyanú). Külön-külön minden követ-
kezménynek ellenállhatsz.

kikérdezés
Az Őrszemek elkapják a banda egy NJK tagját, vagy a banda 
egyik kapcsolatát, és kikérdezik a bűneitekről. Kit gondolnak az 
Őrszemek a legsebezhetőbbnek? Tegyél egy szerencsedobást, 
hogy kiderüljön, mennyit beszélnek (1-3: +2 gyanú, 4/5: +1 
gyanú), vagy 2 JoUle-lal fizessétek le az Őrszemeket.

közösségi gond
Egy Gikszer banda hallotta a szóbeszédet a bevetéseitekről, és 
lenyomozott titeket (szükség esetén hozz létre egy új frakciót 
a bandának). A Zöld Zóna problémáihoz kapcsolódó bevetést 
javasolnak. Segítsetek nekik, és a bevetés után +3 státuszt kap-
tok náluk. Máskülönben -2 nimbuszt kaptok.

letartóztatás
Egy Kihallgató előterjeszt egy ügyet a Cégtanácsnak, hogy el-
járást indíthasson a bandátok ellen. A Cégtanács kivezényel 
ellenetek egy különítményt, hogy letartóztassanak (legalább egy 
akkora mértékű csapatot, mint a körözési szintetek). Fizessétek 
őket ki annyi JoUle-lal, amennyi a körözési szint+3, adjatok 
fel valakit, akit letartóztathatnak (ez törli a gyanút), vagy pró-
báljátok elkerülni az elfogatást.

Megegyezés
Egy cég összekötője vagy kiszervezője egy rendkívül jövedelmező 
bevetést javasol. A rendes összeg kétszeresét fizeti a bevetésért 
– de minden gyanú, amit a fizetség közben kaptok, duplaannyi 
niMbUszveszteséget okoz! A Gikszerek nem kedvelik a megalku-
vókat. Ha a játékosok nem vállalják, a JM elindít egy órát, hogy 
az ügynök milyen következő lépéseket tehet a jövőben.

Megtorlás
Egy ellenséges frakció ellenetek mozgósít (vagy egy barát, 
kapcsolat, vagy szenvedély ellátó ellen). Bocsánatkérésként 

fizessetek nekik (1 niMbUszt és 1 JoUle-t) az ellenség minden 
Fokozata után. Hagyjátok, hogy kikezdjenek veletek, vagy visz-
szavágtok és megmutatjátok, hogy ki a főnök?

osztaggond
Az egyik osztagotok (vagy más kohorsz) bajt kever a hátrá-
nya(i) miatt. Vagy tekintélyt vesztetek emiatt (annyi niMbUszt, 
amennyi a Fokozat+1), példát statuáltok az egyik osztagtaggal, 
vagy kiengesztelitek a megbántott felet.

riválisok
Egy semleges frakció elkezd vergődni a környéken. Megfe-
nyegetnek téged, egy barátodat, egy kapcsolatot, vagy az egyik 
szenvedély ellátót. Fizess nekik (1 niMbUszt vagy 1 JoUle-t) a 
rivális minden Fokozata után, vagy álljatok ki ellene és veszít-
setek vele 1 státuszt.

szokásos gyanúsítottak
Az Őrszemek elvisznek valakit a bandátok környékéről. Az 
egyik játékos kiválaszt egy barátot vagy szenvedély ellátót, akit 
a legnagyobb valószínűséggel elvisznek. Tegyél egy szerencse-
dobást, hogy kiderüljön, ellenáll-e a kikérdezésnek (1-3: +2 
gyanú, 4/5: 2. szintű ártalom), vagy fizessétek le az Őrszemeket 
1 JoUle-lal.

az 1. Menedéken kívül
Senki sincs igazán a cégek hatókörén kívül, még akkor sem, 
ha az 1. Menedék falain kívül tartózkodik. Az Őrszemeket, 
Kihallgatókat és Szimatokat érintő összefonódások továbbra is 
érvényesek a külső területeken. A legtöbb frakciónak vannak 
szövetségesei vagy ellenségei az 1. Menedékben. Bár a Bizton-
ságnak nincsenek olyan erőforrásai, mint a Menedékben, a 
jelenléte odakint is létezik.

bonyodalmak



 

IDŐTARTAM/HATÓTÁV

FOKOZAT ÉS MINŐSÉG/ERŐ

0 1 2 3 4 5 6

Néhány 
pillanat Néhány perc Egy óra Pár óra Egy nap Több nap Egy hét

Karnyúj-
tásnyira

Egy tucat 
lépésre

Egy kőhají-
tásnyira Az út végén Több ház-

tömbnyire
A kerületen 

át A városon át

0 1 2 3 4 5 6

Gyenge Megfelelő Jó Kiváló Kimagasló Kifogástalan Legendás

Gyenge Mérsékelt Erős Komoly Hatalmas Lenyűgöző Pusztító

TERÜLET/MÉRTÉK

0 1 2 3 4 5 6

Szekrény Kis szoba Nagy szoba Több szoba Kis épület Nagy épület Háztömb

1-2 ember Kis banda 
(3-6)

Közepes 
banda (12)

Nagy banda 
(20)

Jelentős 
banda (40)

Hatalmas 
banda (80)

Kolosszális 
banda (160)

ISTENCSAPÁSOK

1 2 3 4 5 6

1-3 Beomlások Homokvihar Szakadó eső Vulkánkitörés Hóviharok Limnikus kitörés

4/5 Lavinák Vihar Hurrikán Jégeső Perzselő szél Aszály

6 Földcsuszamlás Tornádó Ciklonos vihar Kánikula Napkitörés Árvíz

6 Orkán erejű szél, olvadt láva, szökőár, elekt-
romos szélvész

5 Katonai szinten túl (talán kísérleti szintű), 
tomboló vihar, hatalmas tűz, villámcsapás

4 Katonai fokozat, gyorsan mozgó jármű 
gázolása, gránát, tornádó

3 Zúzó csapás, tántorító szél, egy léghajó 
hajtóművének gyorsulása

2
Erőteljes csapás, üvöltő szél, áramütés egy 
feszültség alatt álló vezetékből, Napfegyver 
sugárnyalábja

1 Erős ütés, egyenletes szél, hordozható fényfor-
rás, minimális áramütés

0 Határozott lökés, enyhe szellő, kis szikra

6 Nagy építmény, nagy hajó, ritka, friss glecs-
cservíz, hatalmas Istencsapás

5 Nagy épület, kis hajó, egyedi szabású ruházat, 
fotovoltaikus technológia

4 Luxusjármű, városi ház, tipikus Istencsapás 
vagy alapvető tiszta energia (napelemek)

3 Röpcsi, hajó, katonai puska, divatos ruházat, 
kis ház

2 Gyártott pisztoly, igényes ruházat, bérelt 
magánszoba, rossz minőségű víz

1 Harci penge, hétköznapi ruházat, társbérlet, 
olcsó étel vagy drogok

0 Rozsdás kés, nyomtatott ruházat, épületről 
lelógó panelkunyhó, eldobható pisztoly

PÉLDÁK MINŐSÉGRE PÉLDÁK ERŐKRE

DRÓN LÉPTÉKEK
Mozgás Váz

0 Helyhez kötött Nyílt

1 Lassú séta Fedett

2 Kerekes / futóműves / lebegő Műanyag

3 Gyors és fürge lábak Fém

4 Gyors repülés Megerősített

5 Orbitális pályán lassú repülés Páncélozott

6 Orbitális pályán gyors repülés Biztonságos



 

Tökély

TP
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DROGOK: BOLDOGSÁG - JÁTÉKIDŐ - PAPÍRSÁRKÁNY - 
PROBLÉMÁK

JOULES

Céltudatos építés: Genetikailag egy funkció betöltésére szabtak téged. Ez áll 
minden viselkedésed hátterében, mint az embereknél a szex és a félelem. A legtöbb 
érzelmet feleslegesnek ítélték a tervezésed és a funkciód szempontjából, így azokat 
nem érzed. Válassz és jelölj meg 1 érzelmet. Amikor traumát kapnál, helyette jelölj 
meg 1 Érzelmet.

Luxus test: Speciális páncélodat felhasználhatod, hogy ellenállj a gyanú vagy 
a helytelenség következményének, vagy hogy szociális helyzetekben túlhajszold 
magad.

Arcmódosítás előrejelzés: Reflexszerűen módosítod az arcvonásaidat és a 
testbeszédedet, hogy megnyugtasd az embereket. Amikor információkat gyűjtesz 
szemtől-szemben az emberektől, +1 hatást kapsz. Ilyenkor ingyen megkérdezheted a 
JM-től, hogy „Mit mondanak nekem, amit igazán nem kellene?”.

Egyedi polimer csontváz: Az ízületeid és végtagjaid az emberi normát messze 
meghaladóan rugalmasak. A tipikus fogások, zárak és nyomáspontok nem működ-
nek ellened. Végtagjaidat tetszés szerint eltorzíthatod, és bármilyen helyen át tudsz 
préselődni, feltéve, hogy a fejed befér.

Integrált droggyártás: 1 stressz költésével a bőrödön vagy a nyáladon keresztül 
gyógyszereket választhatsz ki. Te választod meg az adagot (enyhe, erős, túladagolás) 
és az időtartamot (pillanatok, percek, órák). A legtöbb droggal és méreggel szemben 
immunis vagy. Amikor ezt a képességet használod, válassz 1 drogot az alábbi listá-
ból. Ezt a képességet másodszor is felveheted; amikor ezt teszed, válassz 1 további 
drogot.

Tökéletes testtartás: Amikor túlhajszolod magad, a következő további előnyök 
egyikét veheted igénybe: Embertelen kecsességgel hajtasz végre egy mutatványt – abszo-
lút pontossággal hajtasz végre egy feladatot.

Gépi tanulás: 2 stressz árán a legjobb cselekvési értékedre dobhatsz, miközben egy 
másik cselekvést hajtasz végre. Írd le, hogy a megközelítésed mennyire idegen, vagy 
taszító.

Elbűvölő szépség: Amikor vonásaid, hangod vagy mozdulataid szépségét használod 
az emberek befolyásolására, +1k-t kapsz. Amikor megfeledkezel a mögöttes jelentés-
ről vagy a konvenciókról, jelölj TP-t.

MANUFACTURER: TRUESEED, BIZTONSÁG, 
TÁPLÁLÓ, INFORMÁCIÓ, INTRAREACH

FUNKCIÓK: ADMINISZTRÁCIÓ, TÁRSASÁG, 
ÖRÖM, HÁZTARTÁS, HELYETTES, 
SZÓRAKOZÁS

SZENVEDÉLY / ELLÁTÓ: A Szenvedélybe merítkezéshez egy pártfogót kell szolgálnod. Beszélj a JM-mel, hogy 
megállapítsd, ki a pártfogód, és hogy a JM vagy egy másik játékos játssza-e őt.

 » Amikor egy elkeseredett cselekvési dobást teszel. Jelölj 1 TP-t a próbára 
tett tulajdonságnál. A játékülések végén minden elemért jelölj TP-t (a 
stressz, játékkönyv vagy cselekvés sávon), vagy 2 TP-t, ha többször történt.

 » Kifejezésre juttattad hitedet, motivációdat, kultúrádat vagy hátteredet.
 » Bajba kerültél a szenvedélyed vagy traumáid miatt.
 » Egy kihívást kecsesen vagy finoman oldasz meg.

Lee Duk Hwa, szentimentális ügyvezető

Professor Singh, független tudós

Ciserol, kapzsi boszorkány

Masayoshi Tenokai, polgárjogi aktivista

Six, egy tőled újabb modell

Re-Face készlet

Belső rekesz

      Csúcsdivat

Idegméreg injekció

Kiváló drogok • kellékek

      Biometrikus leolvasó / 
hamisító

TÖKÉLY
SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK

SZINTETIKUS, SZOLGÁLATRA PROGRAMOZVA

INFORMÁCIÓSZERZÉS
 » Kinek vannak itt kielégítetlen 
szükségletei?

 » Hogyan maradhatok 
észrevétlen?

 » Hol találhatok itt szépséget?
 » Mit szándékozol tenni?
 » Hol leszek biztonságban?
 » Ki vágyik itt rám vagy a 
szolgálataimra?

 » Ki itt a legfontosabb?

KÖZELI BARÁTOK TÁRGYAK

STRESSZ ÉRZELMEK

KIBERNETIKA

SZERETET, HARAG, ÖRÖM, BŰNTUDAT, 
FÉLELEM, CSODÁLAT, UNDOR, 
SZOMORÚSÁG

MEGJEGYZÉSEK

Boldogság: eufória, mániákus energia, gyenge impulzuskontroll, feledés
Játékidő: erős kimelegedés, fokozott étvágy, nevetőgörcsök, agresszió
Papírsárkány: ihletett látomások, disszociáció, szédülés, kómaszerű kábulat
Problémák: hallucinációk, paranoia, merevség és hidegrázás, erős hányinger

Más játékkönyvek csak akkor vehetnek fel veterán fejlesztésként Tökély képességet, ha az adott 
karakter 2 Joule-t költ, és a következő bevetésig játékon kívül van, amíg műtéten/módosításon esik át.

NÉV

KINÉZET

ÁLNÉV

BANDA

CSAPATMUNKA
 » Csapattárs segítése

 » Csoportcselekvés vezetése

 » Csapattárs védelmezése

 » Előkészíteni egy karakter 
cselekvését

TERVEZÉS ÉS MÁLHA
Válassz tervet, add meg a részletet. Válaszd meg a teher 
korlátodat a bevetésre.
Roham: Támadás helye

Megtévesztés: Módszer

Lopózás: Behatolás helye

ICS: Spec tech.

Társasági: Kapcsolat

Szállítás: Útvonal

Egy-két penge

Rögtönzött fegyver

    Nagy méretű fegyver

Eldobható pisztoly

Második eldobható pisztoly

Újratöltés (+1 Joule) 

KFE

Ernyő

Szemfedő

    Felvillanyozó

    Páncél   +1     Nehéz

Beszivárgó felszerelés

Feltörő felszerelés / interfész

Speciális eszközök

Megtévesztő felszerelés

Hordozható fényforrás

    Bontószerszámok

Módosító eszközök

Kommunikáció

CSERKEL
TANULMÁNYOZ
FELMÉR
MÓDOSÍT

FINESZ
OSON
KÜZD
ZÚZ

FELTÖR
IRÁNYÍT
KAPCSOLATOK
BEFOLYÁSOL

ELTÖKÉLTSÉG

BÁTORSÁG

INTUÍCIÓ

STRESSZ

JÁTÉKKÖNYV

BÓNUSZ KOCKA

TÚLHAJSZOLÁS (kapsz 2 
stresszt) vagy HULLÁM

◊ 3 könnyű  ◊ 5 rendes  ◊ 6 nehézTEHER

3

1

2

ÁRTALOM
SEGÍTSÉG-

RE SZORUL

-1K

KISEBB 
HATÁS

GYÓGYULÁS
Projekt óra

PÁNCÉL

PÁNCÉL

NEHÉZ

SPECIÁLIS



TP

Elveszett

JOULE

vázak
Ha kiválasztasz egy vázat, akkor a választás alapján további modulokat is megjelölhetsz:

 ~ Tok (aktatáska méret): Kicsi, megerősített agytok, amit terepen járművekre és számítógépes rendszerekre lehet csatlakoztatni. Önállóan 
nem képes mozogni vagy fizikailag cselekedni. [max. 3 teher] Erősített tűzfalak – alkalmazkodó firmware.

 ~ Közepes (emberi méretű): Humanoid váz, szintetikus állat. [max. 5 teher] Reflexek – hosszú távú energiaellátás.

 ~ Nehéz (autó méret, +1 mérték): Egy pók-tank, egy elegáns szedán. Nagy, feltűnő, veszélyes. [max. 6 teher] Ablatív burkolat – integrált 
bontóeszközök.

ModUlok
A bevetés során bármelyik kerettel költs [1 terhet] egy modul használatára.
A következő modulok bármely kerethez rendelkezésre állnak: Szimatoló modul – Kábító impulzus modul – Igazolvány-hamisító modul – 
Lassító gél modul.
Szimatoló modul: Kienged egy apró drónt, amely kis hatótávolságon belül vezeték nélkül továbbít neked audio/video jeleket.
Kábító impulzus modul: Nem hallható mágneses impulzust bocsát ki, ami a normál embereket cselekvésképtelenné teszi. 
Igazolvány-hamisító modul: Hamis biometrikus és digitális azonosító adatokat sugároz. A sugárzás előtt be kell táplálni a 
hitelesítő adatokat. 
Lassító gél modul: A földet érés előtt egy nagy gomolygó, táguló lassító gélt lő ki a talajra, amivel bármilyen magasságból lezuhan-
hatsz, és enyhítheted a felszínre zuhanás okozta sérüléseket. Egy töltet gélt tartalmaz.

 ~ Erősített tűzfalak: Egy sor hardver és szoftver, amelyek megerősítik a tokodat a digitális fenyegetésekkel szemben. Használd 
ezt a tűzfalat páncélként a feltörés és a digitális vírusok következményei ellen.

 ~ Alkalmazkodó firmware: A terepen olyan eszközökhöz is kapcsolódhatsz, amelyek nincsenek felkészítve a tok interfészre. 
Tartalmaz egy sor vezetéket/csatlakozót/adaptert, hogy szinte bármivel (járművekkel, számítógépes rendszerekkel, biztonsági eszközökkel 
stb.) összekapcsolódhass.

 ~ Reflexek: A vázad fejlett haptikus visszajelzéssel és integrált alprocesszorokkal van bekötve, amelyek a fenyegetések és helyzetek 
széles skálájára reagálnak. Amikor felmerül a kérdés, hogy ki cselekszik először, akkor te vagy az.

 ~ Hosszú távú energiaellátás: A fejlett energiatárolás és a kinetikus újrahasznosítók lehetővé teszik a hosszabb bevetéseket. 
Lehetővé teszi, hogy a bevetés előtt elhelyezkedj, és lehetővé teszi bármelyik egyszer használatos modul ingyenes extra használatát.

 ~ Ablatív burkolat: Páncéllemezek és párnázottság tömbje a vázad standard védelmére rétegezve. Ha ezt a modult páncélként 
használod, bármilyen szintű ártalmat teljesen elnyel.

 ~ Integrált bontóeszközök: Teljesen integrált bontó eszköz, ami tartalmaz egy fúrót, egy sziklafúrót, egy vésőt és 
robbanótölteteket. Ezzel erőszakosan átszakíthatod a legtöbb rendes falat és akadályt, hogy áthaladhass a vázaddal.

Szívtelen: Egy tok vagy, egy agy egy dobozban. Úgy döntöttél, hogy 
elhagyod a testedet, hogy a rögeszméidnek hódolhass (válassz kettőt). 
Ha a keretek megsérülnek, újraépíthetők, de ha a tokod elpusztul, véged 
van. Ha a kereted megsemmisül, a tokodat be lehet építeni egy másik 
keretbe, vagy a helyszínen be lehet kötni egy járműbe/rendszerbe. Ha 
traumát szenvednél, ehelyett vedd fel a 3. szintű „Túlterhelt” ártalmat.
Nincsenek korlátok: Válassz az Intuíció, Bátorság vagy Eltökéltség 
közül. Az adott tulajdonság alá tartozó cselekedeteid maximális értéke 
5 lesz. +1k-t kapsz a választott tulajdonsággal kapcsolatos ellenállás-
dobásokhoz.

Tűzön-vízen át: A tokod és vázaid úgy vannak kialakítva, hogy elviselik 
vagy enyhítik az Istencsapások veszélyeit, és szabadon cselekedhetsz 
bennük. 2 stresszért ezt a védelmet kiterjesztheted a közeledben egy 
személyre.

Emberfeletti: 1 stressz árán egy rendkívüli erejű vagy sebességű 
mutatványt viszel véghez (gyorsabban futsz, mint egy jármű, betonon 
törsz át, több emeletet ugrasz stb.). Ez beleszámít a hatásba.

Szkennerek: 1 stressz árán az emberi határokat meghaladóan érzékelsz. 
Átlátsz a falakon vagy a sarkokon, érzed az elektromágneses mezőket, 
vagy „látod” az emberek biometrikus adatait.

Sötét megbízások: Létrehoztál egy szimpatikus egyénekből álló 
hálózatot, akikkel együtt dolgozhatsz. Amikor magad végzel egy 
szabadidős tevékenységet, +1k-t kapsz a dobásodhoz. A szabadidő alatt a 
kísérőid és technikusaid egy további ingyenes szabadidős tevékenységet 
végeznek helyetted, és a többi szabadidős tevékenységedet is 
elvégezhetik helyetted, ha akarod.

        Veterán: Válaszd egy másik játékkönyv speciális képességét.

VISELKEDÉS: GYŰJTÖGETNI, PUSZTÍTANI, IRÁNYÍTANI, ELFEDNI, ELFERDÍTENI, MEGŐRIZNI, 
RÁGALMAZNI, LEJÁRATNI, FELEMELNI

 » Amikor egy elkeseredett cselekvési dobást teszel. Jelölj 1 TP-t a próbára tett 
tulajdonságnál. A játékülések végén minden elemért jelölj TP-t (a stressz, 
játékkönyv vagy cselekvés sávon), vagy 2 TP-t, ha többször történt.

 » Eszközökkel uralsz egy helyzetet, vagy elsöprő erővel csapsz le.
 » Elnyomtad vagy figyelmen kívül hagytad korábbi emberi hiedelmeidet, 
késztetéseidet, örökségedet vagy hátteredet.

 » Megszállottságaid vagy fenntartásaiddal kapcsolatos problémákkal 
küzdöttél a játékülés alatt.

Bao Xu, an eloquent proxy

Tinh, a weary physician

Agata, a fastidious academic

Jageet, a clever engineer

Astrid, a visionary artist

Plug (3 load max)

Medium (5 load max)

Heavy (6 load max)

Modules in italics available to 
all frames. Frames come with 
specific modules. See left 
section for details.

RESOLVE

ELVESZETT
SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK
AGYI TOK EGY KIBERNETIKUS VÁZBAN

INFORMÁCIÓSZERZÉS
 » Mire kell figyelnem?

 » Hogyan találom meg [X]-et?

 » Hol van itt a gyenge pont?

 » Ki fél tőlem a legjobban?

 » Mi a legveszélyesebb itt?

 » Mi az, ami itt értékes 
számomra?

SIGNIFICANT OTHERS FRAMES

VÁZ MODULOK

PROWESS

INSIGHT

STRESS

PLAYBOOK 

STRESSZ MEGSZÁLLOTTSÁG

KIBERNETIKA

SZÉPSÉG, PÉNZ, FURCSA TECHNIKA, 
EREKLYÉK, ADATOK, MINTÁK, 
EMLÉKTÁRGYAK, HALOTTAK, 
HÍRESSÉGEK

Szimatoló modul

Kábító impulzus modul

Igazolvány-hamisító modul

Lassító gél modul

Erősített tűzfalak

Alkalmazkodó firmware

Reflexek

Hosszú távú energiaellátás

Ablatív burkolat

Integrált bontóeszközök

rögeszMe
Trauma + szenvedély –> Rögeszme. A megszállottságod egy viselkedés és egy megszállottság, 
ez a két tengely együttesen alkotja a Rögeszmédet.

NÉV

KINÉZET

ÁLNÉV

BANDA

CSAPATMUNKA
 » Csapattárs segítése

 » Csoportcselekvés vezetése

 » Csapattárs védelmezése

 » Előkészíteni egy karakter 
cselekvését

TERVEZÉS ÉS MÁLHA
Válassz tervet, add meg a részletet. Válaszd meg a teher 
korlátodat a bevetésre.
Roham: Támadás helye

Megtévesztés: Módszer

Lopózás: Behatolás helye

ICS: Spec tech.

Társasági: Kapcsolat

Szállítás: Útvonal

CSERKEL
TANULMÁNYOZ
FELMÉR
MÓDOSÍT

FINESZ
OSON
KÜZD
ZÚZ

FELTÖR
IRÁNYÍT
KAPCSOLATOK
BEFOLYÁSOL

ELTÖKÉLTSÉG

BÁTORSÁG

INTUÍCIÓ

STRESSZ

JÁTÉKKÖNYV

BÓNUSZ KOCKA

TÚLHAJSZOLÁS (kapsz 2 
stresszt) vagy HULLÁM

3

1

2

ÁRTALOM
SEGÍTSÉG-

RE SZORUL

-1K

KISEBB 
HATÁS

GYÓGYULÁS
Projekt óra

PÁNCÉL

PÁNCÉL

NEHÉZ

SPECIÁLIS

GYÖKÉR: BUKTATÓ - SZÖCSKE - ALAPÍTVÁNY - 
SZITAKÖTŐ - KOVÁCSOLT - ISMERETLEN

HÁTTÉR: TUDOMÁNYOS - MUNKÁS - JOG - 
SZAKMA - KATONA - ÜGYVEZETŐ - ALVILÁG



 

Minden játékülés végén minden alábbi pont teljesüléséért jelölj egy TP-t, 
vagy ha többször is előfordult, 2 TP-t.

 » Megküzdötök az erőtöket meghaladó kihívásokkal.
 » Megerősítitek a bandátok hírnevét, vagy kialakítotok egy újat.
 » Kifejezitek a banda céljait, belső konfliktusait vagy alapvető természetét.
 » Sikeres baleset, eltűnés, gyilkosság vagy váltságdíj bevetést hajtotok végre.

Katonai szint: Kifejlesztettetek egy Istencsapásokat elpusztító 
technológiát. 3 stressz árán használjátok ezt a technológiát egy 
Istencsapás elpusztítására, miután leküzdöttétek azt, mint akadályt.

Halálos: Minden JK +1 cselekvési értéket adhat a Cserkel, oson vagy 
küzd értékhez (legfeljebb 3-ig).

Hátsó ajtó: Tevékenységeiteket elrejtitek a cégek szeme elől. Nem 
kaptok extra Gyanút, ha gyilkosság is történt a bevetésen.

Nyom nélkül: Ha egy műveletet titokban tartotok, vagy balesetnek 
állítjátok be, 0 helyett a célpont niMbUsz értékének felét kapjátok (felfelé 
kerekítve). Ha 0 Gyanúval fejezitek be a szabadidőt, +1 niMbUszt 
kaptok.

Patrónus: A Fokozat növelése a rendes JoUle felébe kerül.

Ragadozók: Amikor egy gyilkosság elkövetéséhez lopakodást vagy 
cselszövést használtok, +1k-t kaptok a kezdődobáshoz.

Földalatti menedék: Van egy otthonotok távol az otthonotoktól: 
egy szórakozóhely, bűnbarlang vagy hasonló. Ugyanazokkal a 
tulajdonságokkal rendelkezik, mint a bázisotok. Amikor a menedékben 
információt gyűjtötök, +1 hatásszintet kaptok.

Hűséges csapat: Ha a bandatag harcban irányít egy kohorszt, akkor 
is tovább harcol, ha egyébként megtörne (nem ütik ki, ha 3. szintű 
ártalmat szenved).

             Veterán: Válasszátok egy másik banda speciális képességét.

Tisztogató felszerelések (Ingyen 2 
tehernyi fegyver vagy felszerelés)

Kapcsolatok a Darálóban (+1 
Fokozat a bebörtönzés dobásra)

Elit verőemberek

Elit futárok

          Szívós (+1 trauma rubrika)

SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK

BÉRELHETŐ ZSOLDOSOK

BANDAFEJLESZTÉSEK

VADÁSZTERÜLETEK: BALESET - ELTŰNÉS - GYILKOSSÁG - VÁLTSÁGDÍJ

BANDA TP

Korcha, sumák

Leticia, összekötő

Vinicious, Kihallgató

Lavente, tartótiszt

Aoife, merülő

Cian, Kovácsolt kapcsolat

KAPCSOLATOK

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

Bázis
         Röpcsi

         Hajó

     Rejtett

     Hálóhely

         Biztonság

         Páncélterem

     Műhely

Képzés

     Intuíció

     Bátorság

     Eltökéltség

     Személyes

Minőség
     

     Szerszámok

     Eszközök

     Spec. tech.

     Megt. kell.

     Fegyverek

Kohorszok
Fejlesztési költség
Új kohorsz: 2
Típus 
hozzáadása: 2

Kiválóság

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

NÉV

BANDALAP

HÍRNÉV

BÁZIS

NIMBUSZ TERÜLET FOGÁS GYENGE ERŐS FOKOZAT

GYANÚ KÖRÖZÉS JOULE PÁNCÉLTEREM

Bandafejődéskor minden JK Fokozat+2 szajrét kap

TISZTOGATÓK

BÁZIS

BANDATERÜLET BANDATERÜLET

ORVOSI SZOBA
 +1k a gyógyulás 

dobáshoz

ADATBRÓKER
Fokozat feletti 
célpontok ellen  

+2 Joule

FEDŐSZEMÉLYI-
SÉGEK

+1k a megtévesztés 
és társasági tervet 
használó kezdődo-

básokra MEGHEKKELT 
MEGFIGYELÉS
+1k a lopakodási 
tervet használó 
kezdődobásokra

FEDŐTEVÉKENY-
SÉG

Bevetésenként  
-2 Gyanú

KREMATÓRIUM
Holttestek 

eltüntetése, ölés 
után +1k a Gyanú 

csökkentésére

INFORMÁTOROK
Bevetésekhez +1k 
információszerzés

KÖZVETÍTŐ
Fokozat alatti 

célpontok ellen  
+2 Joule

BŰNBARLANG
(Fokozat dobás) 
- Gyanú = Joule a 

szabadidőben

SZÁJHAGYO-
MÁNY

Bevetésenként  
+1 nimbusz

EDZŐTERMEK
Futár kohorsz +1 

mértéket kap

ZSAROLÁS
(Fokozat dobás) 
- Gyanú = Joule a 

szabadidőben

tisztogatók



 

Jármű előnyök
Fürge: A jármű könnyen kezelhető. 
Tekintsd ezt segítségnek a trükkös 
manőverekhez.
Egyszerű: A jármű könnyen javítható. 
Szabadidő alatt távolíts el minden 
ártalmat.
Szívós: A jármű még törötten is tovább 
működik.
Felszerelt: A jármű nyomkövetővel 
rendelkezik. Ez segítség az 
Istencsapások keresése közben.

Jármű hátrányok
Költséges: A jármű üzemben tartása szaba-
didőnként 2 Joule-ba kerül (1 helyett).

Kirívó: A járműnek megjegyezhető vonásai 
vannak. +1 Gyanút kaptok a bevetés végén.

Illegális: A jármű tiltott technológiát használ. 
+2 Gyanút kaptok, ha egy bevetésben hasz-
náljátok, és +1k, ha a sebesség számít.

Kényes: A jármű felspécizett. Az 1. Menedé-
ken kívül -1 a minősége.

Halálos iramban: Sok tapasztalat árán kidolgoztatok egy speciális tech-
nológiát, amivel lehagyhatjátok és kikerülhetitek az Istencsapásokat. Ha a 
bandatag vállal 2 stresszt, akkor bármelyik Istencsapás elől elmenekül.

Utcaismeret: Minden JK +1 cselekvési értéket adhat a Cserkel, küzd 
vagy zúz értékekhez (maximum 3 értékig).

Vállvetve: Amikor a harcban a kohorsszal együtt küzdesz, +1k-t 
kapnak a csapatmunka dobásokra (előkészítő és csoportos cselek-
vésekre). Minden kohorsz ingyen kapja meg a Verőember típust (ha már 
Verőemberek, adj hozzá egy másik típust).

Martalócok: Amikor járműves konfliktusba kerültök, +1 hatást kaptok 
a járműsérülésre és a sebességre. A járművetek páncélt kap.

Ördögök: A félelem ugyanolyan jó, mint a tisztelet. Minden körözési 
szint egy bandaterületnek számít.

Tűzben edzett: Minden JK-t megedzettek a kegyetlen élmények. +1k-t 
kaptok az ellenállás-dobásokhoz.
Mintha a családba tartozna: Az egyik járműveteket kohorszként 
alkossátok meg (használjátok a jármű előnyöket és hátrányokat). A 
minősége annyi, mint a Fokozat+1.
Harci kutyák: Amikor háborúban álltok (-3 frakcióstátusz), akkor a 
bandátok nem szenvedi el a -1 birtok büntetést, és a JK-k továbbra is 
két szabadidős tevékenységet kapnak egy helyett.

            Veterán: Válasszátok egy másik banda speciális képességét.

Nyeső felszerelések (pihenő 
motorok rejtve vannak)

Kapcsolatok a darálóban (+1 
Fokozat a bebörtönzési dobásra)

Elit vándorok

Elit verőemberek

          Acélos (+1 trauma rubrika)

SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK

MOTOROS UTCAI BANDA

NYESŐK

VADÁSZTERÜLETEK: CSATA - ZSAROLÁS - SZABOTÁZS - RABLÁS

Ilija, céges vezető

Ximena, kanári

Fleur, fegyverkovács

Ella, utcai doki

Keiko, Őrszem informátor

Sook, nightclub tulajdonos

NÉV

BANDALAP

HÍRNÉV

BÁZIS

NIMBUSZ TERÜLET FOGÁS GYENGE ERŐS FOKOZAT

GYANÚ KÖRÖZÉS JOULE PÁNCÉLTEREM

Bandafejődéskor minden JK Fokozat+2 szajrét kap

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

Verőemberek

Bázis
         Motor

         Hajó

     Rejtett

     Hálóhely

         Biztonság

         Páncélterem

     Műhely

Képzés

     Intuíció

     Bátorság

     Eltökéltség

     Személyes

Minőség
     

     Szerszámok

     Eszközök

     Spec. tech.

     Megt. kell.

     Fegyverek

Kohorszok
Fejlesztési költség
Új kohorsz: 2
Típus 
hozzáadása: 2

Kiválóság

Minden játékülés végén minden alábbi pont teljesüléséért jelölj egy TP-t, 
vagy ha többször is előfordult, 2 TP-t.

 » Megküzdötök az erőtöket meghaladó kihívásokkal.
 » Megerősítitek a bandátok hírnevét, vagy kialakítotok egy újat.
 » Kifejezitek a banda céljait, belső konfliktusait vagy alapvető természetét.
 » Sikeres csata, zsarolás, szabotázs vagy rablás bevetést hajtotok végre.

BANDAFEJLESZTÉSEK

BANDA TP

KAPCSOLATOK

BÁZIS

BANDATERÜLET

MEGFÉLEMLÍTÉS
Bevetésenként  

-2 gyanú

GUBERÁLÓ 
CSAPAT

Fokozat alatti 
célpontok ellen  

+2 Joule

ÁLTEVÉKENYSÉG
 +1k eszközbeszer-

zésre

PRÉMIUM 
FELSZERELÉS

+1k a roham 
tervet használó 
kezdődobásokra

BANDATERÜLET

VÉDELMI PÉNZ
(Fokozat dobás) 
- Gyanú = Joule a 

szabadidőben

INFORMÁTOROK
Bevetésekhez +1k 
információszerzés

POFON
+2 Joule a csata 

és a zsarolási 
műveletekre

BANDATERÜLET

BANDATERÜLET

BARAKKOK
A verőember 
kohorszok +1 

mértéket kapnak

ORVOSI SZOBA
 +1k a gyógyító 

dobásokhoz

FLOTTA
A kohorszok is 

kapnak motorokat

nyesők



 

Szolárpunk: Kitaláltatok egy speciális módszert arra, hogy az 
Istencsapások összetevőit kivonva használható üzemanyagot állítsatok 
elő. 3 stressz árán, hogy használjátok ezt a speciális módszert, miután 
legyőztétek az Istencsapást mint akadályt.
Durva bánásmód: Minden JK +1-et adhat a oson, Finesz vagy 
Módosít cselekvési értékhez (maximum 3-ig).
Természetes elem: Amikor egy Istencsapást fedezékként használtok 
egy bevetés során, +1k-t kaptok a kezdődobáshoz, és a fizetség során -1 
Gyanút kaptok.
Lomisok: A léghajón lopott tárgyak összevisszasága található. Eszköz 
beszerzésére +1k-val dobtok.
Szkafander: Kifejlesztettétek a saját páncélotokat, ami űrsétákra és 
küzdésre is alkalmas. Csak az első páncélhasználat jelölése számít bele 
a teherbe. A nehéz páncél ingyenes.
A sors kísértése: Amikor egy bevetést hajtotok végre egy 
repülőgépből való kiugrással, választhatjátok, hogy kockázatos 
pozícióból induljatok, és inkább a kezdődobás minden kockáját a 
bevetés során használjátok fel, hogy +1k-t kapjatok egy dobáshoz.
Csúszós: Amikor bonyodalomra dobtok, kétszer dobjatok, és a jobb 
eredményt tartsátok meg. Amikor a banda Gyanúját csökkentitek, 
+1k-t kaptok.
Szinkronizált: Amikor csoportos cselekvést tesztek, több különböző 
dobásból származó 6-os eredményt is számíthattok kritikus sikernek.

           Veterán: Válasszátok egy másik banda speciális képességét.

Üstökös felszerelések (ingyen 2 
teher szerszám vagy felszerelés)

Üstökös léghajó fejlesztése (+1 
légajó előny)

Elit csalók

Elit futárok

          Kitartó (+1 trauma rubrika)

SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK

LÉGHAJÓKRÓL UGRÁLÓ TOLVAJOK ÉS GUBERÁLÓK

ÜSTÖKÖSÖK

Bandafejődéskor minden JK Fokozat+2 szajrét kap

VADÁSZTERÜLETEK: SZABADÍTÁS - KÉMKEDÉS - SZABOTÁZS - LOPÁS

Ocean, térképész

Manon, pilóta

Hugo, anarchista

Fitz, guberáló

Ewa, céges kiszervező

Chung Ae, szerelő

ÜZEMANY TARTALÉK

Minden bevetés 1 üzemanyagot fogyaszt.

NÉV

BANDALAP

HÍRNÉV

BÁZIS

NIMBUSZ TERÜLET FOGÁS GYENGE ERŐS FOKOZAT

GYANÚ KÖRÖZÉS JOULE PÁNCÉLTEREM

____________________________

____________________________

____________________________
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____________________________
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____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

Bázis
         Léghajó

         Léghajó

     Rejtett

     Hálóhely

         Biztonság

         Páncélterem

     Műhely

Képzés

     Intuíció

     Bátorság

     Eltökéltség

     Személyes

Minőség
     

     Szerszámok

     Eszközök

     Spec. tech.

     Megt. kell.

     Fegyverek

Kohorszok
Fejlesztési költség
Új kohorsz: 2
Típus 
hozzáadása: 2

Kiválóság

Minden játékülés végén minden alábbi pont teljesüléséért jelölj egy TP-t, 
vagy ha többször is előfordult, 2 TP-t.

 » Megküzdötök az erőtöket meghaladó kihívásokkal.
 » Megerősítitek a bandátok hírnevét, vagy kialakítotok egy újat.
 » Kifejezitek a banda céljait, belső konfliktusait vagy alapvető természetét.
 » Sikeres szabadítás, kémkedés, szabotázs vagy lopás bevetést hajtotok végre.

BANDAFEJLESZTÉSEK

BANDA TP

KAPCSOLATOK

Jármű előnyök
Fürge: A jármű könnyen kezelhető. 
Tekintsd ezt segítségnek a trükkös 
manőverekhez.
Egyszerű: A jármű könnyen javítható. 
Szabadidő alatt távolíts el minden 
ártalmat.
Szívós: A jármű még törötten is tovább 
működik.
Felszerelt: A jármű nyomkövetővel 
rendelkezik. Ez segítség az 
Istencsapások keresése közben.

Jármű hátrányok
Költséges: A jármű üzemben tartása szaba-
didőnként 2 Joule-ba kerül (1 helyett).

Kirívó: A járműnek megjegyezhető vonásai 
vannak. +1 Gyanút kaptok a bevetés végén.

Illegális: A jármű tiltott technológiát használ. 
+2 Gyanút kaptok, ha egy bevetésben hasz-
náljátok, és +1k, ha a sebesség számít.

Kényes: A jármű felspécizett. Az 1. Menedé-
ken kívül -1 a minősége.

BÁZIS

BANDATERÜLET

PRÉMIUM 
BONTÓ

+1k a léghajó 
javítására

NAPI KERESKE-
DŐK

+2 Joule a kémke-
dés vagy szabotázs 

műveletekre

BANDATERÜLET

FELTÖRT 
LÉGIFORGALMI 

IRÁNYÍTÁS
+1k a lopakodás 
tervet használó 
kezdődobásokra

FELÜGYELETI 
RENDSZEREK

+1k a Felmér és a 
Cserkel dobásokra 
a bandaterületen

SZÓRAKOZÓHELY
+1k a Kapcsolat 

és Befolyásol 
dobásokra

JÁTÉKTEREM
(Fokozat dobás) 
- Gyanú = Joule a 

szabadidőben
HŰSÉGES 
ORGAZDA
+2 Joule a 

szabadítás vagy 
lopás műveletekre

BANDATERÜLET

FEDŐTEVÉKENY-
SÉG

Bevetésenként  
-1 Gyanú

KIHALLGATÓ 
SZOBA

+1k az Irányít 
és Befolyásol 

dobásokra

HALOTTLEDOBÓ
Holttestek 

eltüntetése, ölés 
után +1k a Gyanú 

csökkentésére

INFORMÁTOROK
Bevetésekhez +1k 
információszerzés

üstökösök



 

Adatvágás: Kitaláltatok egy módszert arra, hogy adatokat nyerjetek ki 
az Istencsapásokból. A speciális módszer használata 3 stresszbe kerül, 
miután leküzdöttétek, mint akadályt.

Izommemória: Minden JK +1-et adhat a Feltör, tanUlMányoz vagy beFo-
lyásol cselekvési értékhez (maximum 3-ig).

Kitartó: +1k-t kaptok az Istencsapásokkal szembeni ellenállás-dobá-
sokhoz. +1k-t kaptok a gyógyító dobásokhoz, ha ilyen jellegű ártalmat 
szenvedtetek.

Szubvokális kommunikáció: 1 stressz árán a banda bármely tagjával 
csapatmunkát végezhetsz, távolságtól függetlenül.

Izgalomkereső: Minden JK egy további Szenvedélyt kap: Fenegyerek. 
Amikor ennek a Szenvedélynek hódolsz, és izgalmat keresel, a stressz 
csökkentése közben nem tudsz túlmerítkezni.

Híradós: Valaki a konvojban mindig híradós, koordinálja a csapatot és 
felderíti a terepet; kérdezz utána, amikor információt gyűjtesz, és az 
Istencsapás tervek esetén +1k-t kaptok a kezdődobásokhoz.

A terep fekvése: Amikor a teljes bandát csoportcselekvéssel vezeted, 
+1k-t kaptok a Cserkel vagy oson értékre.

Megtalált család: Amikor letáboroztok, és egy közös, meghitt pillanatot 
osztotok meg a szabadidőben, a jelenlévők dobhatnak a stressz csök-
kentésére, mintha a szenvedélyükbe merítkeznének.

            Veterán: Válasszátok egy másik banda speciális képességét.

Hárító felszerelések (ingyen 2 teher 
szerszám vagy spec. berendezés)

Hárító konvojfejlesztés (+1 jármű 
előny járművenként)

Elit monitorok

Elit vándorok

          Viharvert (+1 trauma rubrika)

SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK

NONKONFORMISTÁK KONVOJA

HÁRÍTÓK

VADÁSZTERÜLETEK: SZÁLLÍTÁS - FELFEDEZÉS - FELFORGATÁS

Don, egyetemi oktató

Isamu, összekötő

Llya, kutató

Feechi, sumák

Maja, szerelő

Alba, hacker

NÉV

BANDALAP

HÍRNÉV

BÁZIS

NIMBUSZ TERÜLET FOGÁS GYENGE ERŐS FOKOZAT

GYANÚ KÖRÖZÉS JOULE PÁNCÉLTEREM

Bandafejődéskor minden JK Fokozat+2 szajrét kap
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GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

Monitorok

Bázis
         Konvoj

         Konvoj

     Rejtett

     Hálóhely

         Biztonság

         Páncélterem

     Műhely

Képzés

     Intuíció

     Bátorság

     Eltökéltség

     Személyes

Minőség
     

     Szerszámok

     Eszközök

     Spec. tech.

     Megt. kell.

     Fegyverek

Kohorszok
Fejlesztési költség
Új kohorsz: 2
Típus 
hozzáadása: 2

Kiválóság

Minden játékülés végén minden alábbi pont teljesüléséért jelölj egy TP-t, 
vagy ha többször is előfordult, 2 TP-t.

 » Megküzdötök az erőtöket meghaladó kihívásokkal.
 » Megerősítitek a bandátok hírnevét, vagy kialakítotok egy újat.
 » Kifejezitek a banda céljait, belső konfliktusait vagy alapvető természetét.
 » Sikeres szállítás, felfedezés, felforgatás bevetést hajtotok végre.

BANDAFEJLESZTÉSEK

BANDA TP

KAPCSOLATOK

Jármű előnyök
Fürge: A jármű könnyen kezelhető. 
Tekintsd ezt segítségnek a trükkös 
manőverekhez.
Egyszerű: A jármű könnyen javítható. 
Szabadidő alatt távolíts el minden 
ártalmat.
Szívós: A jármű még törötten is tovább 
működik.
Felszerelt: A jármű nyomkövetővel 
rendelkezik. Ez segítség az 
Istencsapások keresése közben.

Jármű hátrányok
Költséges: A jármű üzemben tartása szaba-
didőnként 2 Joule-ba kerül (1 helyett).

Kirívó: A járműnek megjegyezhető vonásai 
vannak. +1 Gyanút kaptok a bevetés végén.

Illegális: A jármű tiltott technológiát használ. 
+2 Gyanút kaptok, ha egy bevetésben hasz-
náljátok, és +1k, ha a sebesség számít.

Kényes: A jármű felspécizett. Az 1. Menedé-
ken kívül -1 a minősége.

BÁZIS

BANDATERÜLET

PRÉMIUM 
BONTÓ

+1k a konvoj 
járműveinek 

javítására ELŐRETOLT 
BÁZIS

+1k az Irányít 
és a Befolyásol 

dobásokra

UTCAI DOKI
 +1k a gyógyítás 

dobásokra

ELEMZŐ
+1k az Istencsapás 

tervet használó 
kezdődobásokra

BANDATERÜLET

KÖZÖSSÉGI 
KAPCSOLATOK

Kovácsolt közössé-
gekkel  

+1k Kapcsolatok

KÍSÉRLETI 
TECHNOLÓGIA
Bevetésen az első 

túlhajszolás 1 
stresszbe kerülPRÉMIUM 

SZÁLLÍTÁS
+2 Joule a szállítási 

tervekre

INFÓCSOMAG 
ELADÁSA

(Fokozat dobás) 
- Gyanú = Joule a 

szabadidőben

BANDATERÜLET

ÜLDÖZŐ 
JÁRMŰVEK

a képzett 
kohorszoknak 

+1 minőség

MEGBÍZHATÓ 
MŰHOLDKAP-

CSOLAT
+1k információszer-

zés a bandaterü-
leten

BANDATERÜLET

Hárítók



 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

A vihar üldözése: Kitaláltatok egy módszert, amivel az Istencsapásokat 
nyers formába csapolhatjátok, hogy aztán tiltott anyaggá alakítsátok. 3 
stresszt kapsz, hogy ezt a módszert egy Istencsapáson használd, miután 
leküzdötted azt, mint akadályt.

Emberi mesterkedés: Tudjátok, hogy a napelemek mikor és hol ontják 
a fényt az 1. Menedék utcáira. Szabadidő alatt -1 Gyanút és +1k-t 
kaptok információszerzésre, ha a sötét sarkokban való tartózkodás 
előnyös.

Megjelölt: A bandában mindenkinek van tetoválása, piercingje vagy 
valamilyen más jól észrevehető jelölése. Minden JK +1-et adhat az irá-
nyítás, kapCsolatok vagy beFolyásol cselekvési értékhez (legfeljebb 3-ig).

Jó cucc: Az árucikketek kitűnő. A termék minősége megegyezik a 
Fokozatotok+2-vel. Amikor egy csapattal vagy frakcióval üzleteltek, a JM 
közli, hogy közülük ki van rákattanva a termékre (egy, néhány, sok vagy 
mindenki).

Bűnbak: Amikor egy JK-t bebörtönöznének, helyette beküldhettek egy 
elit kohorszot.

Játszma: Amikor a bandából valakit bevisznek kihallgatásra, akkor is 
dobtok, hogy mennyi Gyanút csökkentettek.

Függők: Az osztagok is használják a terméket. Adj nekik kegyetlen, 
megbízhatatlan, vagy vad hátrányt, és adj nekik +1 minőséget.
Egyetértés: A legfeljebb három +3-as frakcióstátusz bandaterületnek 
számít.

            Veterán: Válasszátok egy másik banda speciális képességét.

Drótok felszerelése (1 szállított 
tárgy rejtett és nem jelent terhet)

Kapcsolatok a darálóban (+1 
Fokozat a bebörtönzési dobáshoz)

Elit csalók

Elit verőemberek

          Szervezett (+1 trauma box)

SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK

KÁROS SZENVEDÉLYEK SZÁLLÍTÓI

VADÁSZTERÜLETEK: ELADÁS - ELLÁTÁS - ERŐFITOGTATÁS - SZOCIALIZÁCIÓ

Daiki, hordár kapitány

Tiago, gyáros

Forever, informátor

Clara, üstökös

Veeti, megfoghatatlan irányító

Diego, Szilaj Gyönyör tulaja

NÉV

BANDALAP

HÍRNÉV

BÁZIS

NIMBUSZ TERÜLET FOGÁS GYENGE ERŐS FOKOZAT

GYANÚ KÖRÖZÉS JOULE PÁNCÉLTEREM

Bandafejődéskor minden JK Fokozat+2 szajrét kap
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GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

Bázis
         Röpcsi

         Hajó

     Rejtett

     Hálóhely

         Biztonság

         Páncélterem

     Műhely

Képzés

     Intuíció

     Bátorság

     Eltökéltség

     Személyes

Minőség
     

     Szerszámok

     Eszközök

     Spec. tech.

     Megt. kell.

     Fegyverek

Kohorszok
Fejlesztési költség
Új kohorsz: 2
Típus 
hozzáadása: 2

Kiválóság

Minden játékülés végén minden alábbi pont teljesüléséért jelölj egy TP-t, 
vagy ha többször is előfordult, 2 TP-t.

 » Megküzdötök az erőtöket meghaladó kihívásokkal.
 » Megerősítitek a bandátok hírnevét, vagy kialakítotok egy újat.
 » Kifejezitek a banda céljait, belső konfliktusait vagy alapvető természetét.
 » Új termékkínálat megszerzése, titkos eladások végrehajtása, vagy új 
értékesítési terület biztosítása.

BANDAFEJLESZTÉSEK

BANDA TP

KAPCSOLATOK

DRÓTOK

BÁZIS

BANDATERÜLET BANDATERÜLET

BŰNBARLANG
(Fokozat dobás) 
- Gyanú = Joule a 

szabadidőben

KÖZVETÍTŐ
+2 Joule az eladás 

vagy ellátás műve-
letekre

ZSAROLÁS
-2 gyanú 

bevetésenként

FEDŐSZEMÉLYI-
SÉGEK

+1k a megtévesztés 
és társasági tervet 
használó kezdődo-

básokra

LUXUS HELYSZÍN
+1k Kapcsolatok 

vagy Befolyás

INFORMÁTOROK
+1k információszer-
zés a bevetésekhez

FIGYELŐK
+1k Felmér vagy 

Cserkel a bandate-
rületen

MARADÉK 
JÖVEDELEM

+2 Joule az erőfitog-
tatás vagy társasági 

műveletekre

BUTIK
+1k az társasági 
tervet használó 
kezdődobásokra

BANDATERÜLET

BANDATERÜLET

KÜLFÖLDI PIAC
(Fokozat dobás) 
- Gyanú = Joule a 

szabadidőben

drótok
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Börtönblokk irányítás: A bandád teljes irányítása alatt van egy bör-
tönblokk – őrök, meg minden. Sosem kapsz traUMát a bebörtönzésed miatt.

Csempészet: Csempészcsatornákat építesz ki odabent. +2 terhed van a 
bebörtönzésed alatt (fegyencként 0-ról indulsz). Ha kétszer veszed fel ezt a 
birtokot, akkor 4 terhed van, amíg ülsz. Valamint dönthetsz úgy, hogy JoU-
le-eket viszel a terhed helyén, hogy legyen miből vesztegetned vagy dolgokat 
beszerezned. A Reformbéli málhádat visszaállíthatod, amikor a bandádnak 
szabadideje van.

Kemény dió: A kemény fegyenc hírneved megnöveli a bandád hírét. 
Amikor a bandád Fokozatot lép, az 2-vel kevesebb JoUle-ba kerül, mint 
rendesen.

Kiengedés befolyás: Mindenféle politikai nyomásgyakorlást lehet alkal-
mazni a büntetések mértékéről döntő Cégtanácsra és Kihallgatókra. Ezzel a 
birtokkal mindig képes vagy rövidebb börtönbüntetést intézni, mintha csak 
a körözési szinted 1-gyel alacsonyabb lenne. Így ha a körözési szinted 3 volt, 
amikor bementél, akkor csak pár hónapot töltesz a rács mögött (ami a 2. 
szintnek felel meg) egy teljes év helyett.

Őrök lefizetése: Több börtönőr is kap tőletek pénzt. +1k-t kaptok a 
bebörtönzési dobásra, amikor egy bandatagotokat bebörtönzik.

Szövetséges birtok: Az egyik szövetségesed odabent elintézi a frak-
ciójával, hogy kapj egy bónuszt. A bandád kap egy másik bandatípusnak 
megfelelő birtokot. Ezzel a birtokkal nem szerezhettek bandaterületet.

Ha bebörtönzik az egyik bandatagot, mindig van esély birtok szerzésére.

REFORM

1k minden Fokozat után. kritikUs: Hírnévre teszel szert odabent. A ban-
dádnak szerzel +3 nimbuszt, 1 Reform birto-
kot, és +1 frakcióstátuszt egy a börtönidőd alatt 
neked segítő frakcióval.

6: Jól ment a sorod odabent. A bandádnak szer-
zel 1 Reform birtokot, és +1 frakcióstátuszt 
egy a börtönidőd alatt neked segítő frakcióval.

4/5: Lesunyva tartod a fejed, és incidens nélkül 
letöltöd az idődet.

1-3: Szörnyű volt. Egy szintnyi traumát kapsz a 
benti élmények miatt.

BEBÖRTÖNZÉSI DOBÁS

BANDALAP

REFORM

ŐRÖK 
LEFIZETÉSE

ŐRÖK 
LEFIZETÉSE

KEMÉNY DIÓ

CSEMPÉSZET

SZÖVETSÉGES 
BIRTOK

SZÖVETSÉGES 
BIRTOK

SZÖVETSÉGES 
BIRTOK

BÖRTÖNBLOKK 
IRÁNYÍTÁS

SZÖVETSÉGES 
BIRTOK

CSEMPÉSZET

KIENGEDÉS 
BEFOLYÁS

reform
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Géngyűjtők: Felfegyverkeztetek azzal a technológiával, hogy Muteriát 
nyerjetek ki az Istencsapások által megváltoztatott organizmusokból. 3 
stressz árán kivontok egy Muteria-mintát egy elfogott organizmusból, 
és feloldjátok a genotípusát.

Beolvasztás: Bármely bandatag Módosít cselekvéssel elkölthet egy 
Muteria-t, hogy egy feloldott genotípust hozzáadjon egy organizmushoz. 
A páciens egy speciális traumát kockáztat: Tumoros.

Génpiac: Van egy vevőtök, aki Joule-t ad Muteriáért. 

Injektorok: A bandatagok elkölthetnek egy Muteriát, hogy egy beveté-
sen bármelyik feloldott genotípust megkapják.

Elit képzés: Minden JK +1 cselekvési értéket adhat a Felmér, Küzd vagy 
Irányít értékéhez (legfeljebb 3-ig).

Elégtétel jutalma: Minden bandatag egy további szenvedélyt kap: 
Személyes fejlődés. Amikor új genotípusokat vagy kibervert szerzel, 
úgy számít, mintha a túlmerítkezés veszélye nélkül merítkeztél volna 
ebbe a szenvedélybe.

Szaporítás: Miután sikerült kinyerni egy Muteriát egy organizmusból, 
a hosszú távú projektek további Muteriákat nyerhetnek ugyanabból az 
organizmusból.

Taktikai: Amikor Támadás, Elfogás vagy Szállítás bevetésre indultok, a 
páncél nem számít bele a teherbe, és +1k-t kaptok a kezdődobáshoz.

           Veterán: Válasszátok egy másik banda speciális képességét.

Ranger felszerelések (ingyen 2 
teher fegyver vagy felsz. tárgy)

Organizmus tárolása (minden 
organizmus biztonságos tárolása)

Elit futárok

Elit verőemberek

          Szívós (+1 trauma rubrika)

SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK

GÉNGYŰJTŐ KATONAI TUDÓSOK

VADÁSZTERÜLETEK: ELFOGÁS - MINTAVÉTEL - MEGSEMMISÍTÉS - SZÁLLÍTÁS

Blais, fegyvercsempész

Carrio, utcai doki

Zhong, vadász

Keel, tiszt

Shara, biológus

Aksis, hírszerző

NÉV

BANDALAP

HÍRNÉV

BÁZIS

NIMBUSZ TERÜLET FOGÁS GYENGE ERŐS FOKOZAT

GYANÚ KÖRÖZÉS JOULE PÁNCÉLTEREM

Bandafejődéskor minden JK Fokozat+2 szajrét kap
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GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

Bázis
         Röpcsi

         Hajó

     Rejtett

     Hálóhely

         Biztonság

         Páncélterem

     Műhely

Képzés

     Intuíció

     Bátorság

     Eltökéltség

     Személyes

Minőség
     

     Szerszámok

     Eszközök

     Spec. tech.

     Megt. kell.

     Fegyverek

Kohorszok
Fejlesztési költség
Új kohorsz: 2
Típus 
hozzáadása: 2

Kiválóság

Minden játékülés végén minden alábbi pont teljesüléséért jelölj egy TP-t, 
vagy ha többször is előfordult, 2 TP-t.

 » Megküzdötök az erőtöket meghaladó kihívásokkal.
 » Megerősítitek a bandátok hírnevét, vagy kialakítotok egy újat.
 » Kifejezitek a banda céljait, belső konfliktusait vagy alapvető természetét.
 » Új biológiai mintát szereztek. (Birtokok helyett a különböző genotípusokat 
Kutatjátok. Bandaterület helyett a kalózhálózaton közzétett adatokat kaptok 
ezekről a genotípusokról.)

BANDAFEJLESZTÉSEK

BANDA TP

KAPCSOLATOK

RANGEREK

BÁZIS

ADAT

GENOTÍPUS: 
NYÁLKA

Vízben úszol és 
lélegzel, és megvál-

tozik a bőröd
GENOTÍPUS: 

SZAGLÁS
Kiszagolod a kémiai 

összetevőket és 
feromonokat 

termelsz

GENOTÍPUS: 
SZÍVÓS

Sok dologgal 
szemben ellenállóvá 

válsz
GENOTÍPUS: 

FÜLES
Szonárral 

tájékozódsz és 
hangtalanná válsz

ADAT

GENOTÍPUS: 
REGEN

Emberfeletti 
gyógyulási 

képességet kapsz

GENOTÍPUS: 
SZIKRA

Elektromos 
képességeket kapsz

GENOTÍPUS: 
KORBÁCS

Mérgezővé és 
villámgyorssá válsz

GENOTÍPUS: 
SZÁRNYAS

Repülsz, siklasz vagy 
mászol

ADAT

GENOTÍPUS: 
RETTENTŐ 

Fizikailag megnősz

GENOTÍPUS: 
REJTŐZKÖDŐ

Manipulálod a bőröd 
és fejlődik a látásod

ADAT

rangerek
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Közelgő vihar: Technikai érzékkel, félrevezetéssel és tökéletes időzítéssel 
tudjátok, hogyan tegyétek sebezhetővé ellenségeiteket az Istencsapásokkal 
szemben. 3 stressz árán egy Istencsapást egy másik frakció problémájává tesztek, 
miután akadályként leküzdöttétek. Jelöljétek meg az Istencsapást eszközként, amit 
a következő bevetésetekhez felhasználhattok.

Ravasz: Minden JK +1 cselekvési értéket adhat a Módosít, kapCsolatok vagy zúz 
értékhez (legfeljebb 3-ig).

Szindróma: Ha sikeresen végrehajtotok egy emberrablást, választhatjátok, 
hogy hosszú távú projektet indítotok a túsz mellétek állítása érdekében. Az óra 
előléptetésének dobására +1k-t kaptok.

Nagy Ba-Da-Boom: Amikor szabotázst vagy robbanóanyagot használtok egy 
frakció megzavarására, +1k-t kaptok a kezdődobásra.

Igazhívők: Minden kohorszotok megkapja a Hűséges előnyt. Ha már van nekik 
Hűség, kapnak egy másik, általatok választott előnyt.

Közvetett hadviselés: Válasszatok egy baráti 4. Fokozatú frakciót titkos 
pártfogónak. Náluk +1 státuszt kaptok, amikor sikerrel jártok egy másik 4. vagy 
5. Fokozatú frakció ellen. A pártfogó frakciónál -1 státuszért azonnal szereztek 
egy saját Fokozat+1 minőségű eszközt. Újabb -1 státuszért a minőséget további 
+1-gyel növelitek.

Propaganda támadás: Tudjátok, hogyan kell az embereket magatok mellé 
állítani és nagy népességeket átállítani. Az első 2 Bandaterület birtok hatása 
megduplázódik.

Dominóelmélet: +1k-t kaptok a kezdődobásokra, amikor megpróbáljátok 
csökkenteni egy frakció fogását. Ha sikeresen csökkentitek egy másik frakció 
fogását, a szövetséges frakcióinak szintén is csökken a fogása.

              Veterán: Válasszátok egy másik banda speciális képességét.

Úttörő felszerelés (ingyen 2 teher 
fegyver vagy felszerelési tárgy)

Elit monitorok

Elit futárok

Elit csalók

          Motivált (+1 trauma rubrika)

SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK

FORRADALMÁROK ÉS ROMBOLÓK

VADÁSZTERÜLETEK: PROPAGANDA - SZABOTÁZS - TAKTIKAI CSAPÁS - AGITÁCIÓ

Xinwei, kettős ügynök

Baz, csapos

Demogorgon, hacker

Lady, aktivista

Calista, előadóművész

Virgil, ellátó

ÚTTÖRŐK
NÉV

BANDALAP

HÍRNÉV

BÁZIS

NIMBUSZ TERÜLET FOGÁS GYENGE ERŐS FOKOZAT

GYANÚ KÖRÖZÉS JOULE PÁNCÉLTEREM

Bandafejődéskor minden JK Fokozat+2 szajrét kap
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GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

GYENGE KORL. MEGTÖRT PÁNCÉL

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

Bázis
         Röpcsi

         Hajó

     Rejtett

     Hálóhely

         Biztonság

         Páncélterem

     Műhely

Képzés

     Intuíció

     Bátorság

     Eltökéltség

     Személyes

Minőség
     

     Szerszámok

     Eszközök

     Spec. tech.

     Megt. kell.

     Fegyverek

Kohorszok
Fejlesztési költség
Új kohorsz: 2
Típus 
hozzáadása: 2

Kiválóság

Minden játékülés végén minden alábbi pont teljesüléséért jelölj egy TP-t, 
vagy ha többször is előfordult, 2 TP-t.

 » Megküzdötök az erőtöket meghaladó kihívásokkal.
 » Megerősítitek a bandátok hírnevét, vagy kialakítotok egy újat.
 » Kifejezitek a banda céljait, belső konfliktusait vagy alapvető természetét.
 » Előmozdítjátok az ügyet, vagy beavatkoztok az elnyomás megállítása 
érdekében.

BANDAFEJLESZTÉSEK

BANDA TP

KAPCSOLATOK

BÁZIS

SZÁJHAGYO-
MÁNY

Bevetésenként  
+1 nimbusz

HAMIS 
AZONOSÍTÓK

+1k a Megtévesztés 
vagy Lopakodás 

tervekhez
SUTTOGÓ 
HÁLÓZAT

 +1k a Cserkel 
vagy Kapcsolatok 

dobásokra

BANDATERÜLET

NAGYLELKŰ 
ADOMÁNYOZÓK

Fokozat-
Gyanú=Joule

BARÁTSÁGOS 
HELYSZÍN

+1k az 
Irányításhoz vagy 
Befolyásoláshoz

BANDATERÜLET

PROPAGANDIS-
TÁK

-2 gyanú beveté-
senként

SZIMPATIZÁNSOK
+1k az információ-

szerzéshez

RAKTÁRAK
+1k az eszközök 
beszerzéséhez

BANDATERÜLET

UTCAI KLINIKA 
+1k a gyógyító 
dobásokhoz.

EDZŐTERMEK 
Futár kohorsz +1 

mértéket kap

BANDATERÜLET

úttörők
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Viharbeszéd: Mindenféle érzékszervi technológia beültetésével kifej-
lesztettetek egy módszert az Istencsapások megjóslására. 3 stressz árán 
a speciális módszerrel felkutattok egy közeli Istencsapást.

Pecsétek: A viharok imádóit a mindenki számára láthatatlan, csak a mó-
dosított látásoddal érzékelhető pecsétekből találod meg. Ha megtalálsz 
egy viharimádó frakciót (talán az Árföldeken), a pecsétjeid +3 státuszt 
adnak a frakciónál. Az Árföldeket bandaterületnek számíthatjátok, amíg 
a státusz nem csökken.

Feltöltés: Átmenetileg feltöltheted elmédet egy vihar hálózatába, hogy 
más viharszónokokkal szinkronizálj. Amikor csoportos cselekvést haj-
tasz végre a viharban, a különböző dobásokból származó több 6-osokat 
kritikUsnak számíthatod. 

Pszichokinézis: A megfigyelők számára úgy tűnik, mintha a Viharkiáltók 
az elméjükkel mozgatnának dolgokat, de valójában a testükbe ágyazott 
mágneses technológiát és fejlett fizikát használnak. Ha vihar közelében 
vagy, +2k-t kapsz a tárgyak manipulálására ezzel a technológiával.

Érzékeny: A testeteket még tovább van módosítottátok, ami segít az élő-
lények kiismerésében. Emellett minden bandatag +1 cselekvési értéket 
kap irányításra, kapCsolatokra vagy a beFolyásra.

Bosszú: Ha bántanak, háromszorosan vered vissza. A bosszúállással 
kapcsolatos küzd dobásokra +2k-t kaptok.

Földlakó: Az érzékeket fokozó technológiával bármilyen vadonbéli 
helyen képes vagy menedéket keresni. +1k-t kapsz, amikor észrevétlen 
maradsz az ismerős vadonban (bandaterület).

Meditáció: Képes vagy magadat és másokat egy irányított meditáción 
keresztül vezetni, ami segít az elme és a test regenerálódásában. +1k-t 
kapsz a gyógyító dobásokhoz a szabadidő alatt, és -1 stresszt a követ-
kező alkalommal, amikor túlhajszolod magad egy cselekvési dobásnál.
             Veterán: Válasszátok egy másik banda speciális képességét.

Fejlesztett beültetések (ingyen 2 
teher speciális techika)

Koven

Elit monitorok

Elit csalók

          Összeszedett  (+1 trauma)

SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK

VIHARBOSZORKÁNYOK SZÖVETSÉGE

VADÁSZTERÜLETEK: BESZERZÉS - ELŐREJELZÉS - FELSZENTELÉS - ÁLDOZAT

Niedi, biológus

Dorian, apáca

Kamala, szobrász

Quinn, híradós

Misha, patrónus

Nadeem, sebész

VIHARKIÁLTÓK
Szekta

NÉV

BANDALAP

HÍRNÉV

BÁZIS

NIMBUSZ TERÜLET FOGÁS GYENGE ERŐS FOKOZAT

GYANÚ KÖRÖZÉS JOULE PÁNCÉLTEREM

Bandafejődéskor minden JK Fokozat+2 szajrét kap
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KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI

KOHORSZ OSZTAG SZAKI
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         Röpcsi
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     Rejtett

     Hálóhely

         Biztonság

         Páncélterem

     Műhely

Képzés

     Intuíció

     Bátorság

     Eltökéltség

     Személyes

Minőség
     

     Szerszámok

     Eszközök

     Spec. tech.

     Megt. kell.

     Fegyverek

Kohorszok
Fejlesztési költség
Új kohorsz: 2
Típus 
hozzáadása: 2

Kiválóság

Minden játékülés végén minden alábbi pont teljesüléséért jelölj egy TP-t, 
vagy ha többször is előfordult, 2 TP-t.

 » Megküzdötök az erőtöket meghaladó kihívásokkal.
 » Megerősítitek a bandátok hírnevét, vagy kialakítotok egy újat.
 » Kifejezitek a banda céljait, belső konfliktusait vagy alapvető természetét.
 » Megjósoljátok a pusztítást, amit egy Istencsapás valakire/valamire fog zúdítani
 » Felsőbbrendűségeteket gyakoroljátok az emberek felett.

BANDAFEJLESZTÉSEK

BANDA TP

KAPCSOLATOK

BÁZIS

BANDATERÜLET

TÓPART
+1k a gyógyító do-
básokhoz a tóban

FÖLDALATTI 
ALAGUTAK

+1k Oson

BANDATERÜLET

NEON RITUÁLIS 
TÉR

Sikeres bevetés után 
1 stressz visszanye-

rése

SZEKTAMENHELY
+1k az információ-

szerzéshez.

KOVEN 
RÁDIÓADÁS

+1k a Szekta 
kohorszokhoz

AZ UTOLSÓ KERT
+1k Kapcsolatok 

TITKOS, HELY-
ŐRSÉG CSAK 

NŐKNEK
+2 Joule

GOMBAFA LIGET
Gyanú = Joule a 
Szabadidőben

JÓSDA FEDŐTE-
VÉKENYSÉG

 +1k a Kapcsolatok 
vagy Befolyásol 

dobásra

BIOHACKER 
KOMMUNA

+1k az 
Istencsapásokkal 

kapcsolatos 
kezdődobásokhoz

VAD REJTEKHELY
+1 Joule az eladás 

vagy ellátási műve-
letekre

BANDATERÜLET

IZZASZTÓHÁZ
+1k az őslakos bo-

szorkányokkal való 
Kapcsolatokhoz

BANDATERÜLET

BANDATERÜLET

BARLANGI 
NIGHTCLUB

+1k a szenvedélybe 
merítkezéshez

PERMAKULTÚ-
RÁS KUPOLÁK

+2 Joule fizetség a 
mezőgazdasági ter-
ményeket megőrző 

bevetésekért

viharkiáltók


	karakteralkotás
	penge
	rafkós
	KANÓC
	LIDÉRC
	leső
	lángész
	nyomaték
	tárgyak összefoglalója
	bandakészítés / kohorszok
	térkép
	bandafejlesztés / csapatmunka
	Frakciók státuszának nyilvántartása
	szabályösszefoglaló
	bonyodalmak
	Tökély
	Elveszett
	tisztogatók
	nyesők
	üstökösök
	Hárítók
	drótok
	reform
	rangerek
	úttörők
	viharkiáltók

