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Nome Xénero

Concepto

Problema

COIDADOSO

ENXEÑOSO 

CHAMATIVO
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ÁXIL 
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Descrición
Recarga Puntos de fado 

actuais

2
4
6

1 32

Leve

Moderada

Grave
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ACELERADO


	Name: Xacia
	Refresh: 2
	Current Fate: 2
	Pronouns: F
	Description: Gata moi espelida e reflexiva. Chosca dun ollo. Vive na casa dun informático, así que algo sabe deses códigos e máquinas cos que traballa…
	Aspect: Transformadora espelida
	Aspect 1: Nunca caio ben de primeiras
	Aspect 2: "Non hai tanta diferencia entre máquinas e animais"
	Aspect 3: Observar e pensar, nada pode fallar
	Aspect 4: Nada me resulta sorprendente
	Consequence 1: 
	Consequence 2: 
	Consequence 3: 
	Stunts: Reprogramar o corpo: Podes alterar a túa apariencia (afilando as garras, escurendo a pelaxe…) ou o teu tamaño (agrandando ou encollendo) ata a fin da escena. A DX fixará a dificultade e resultado dependendo do que queiras facer.

Reprogramar a realidade: Unha vez por sesión, podes alterar un detalle da realidade que xa estivese fixado. Todo o mundo lembrará a historia como se sempre tivese sido así. Non podes alterar directamente unha personaxe. Por exemplo: poderías facer que unha vila tivese un río atravesándoa. Pero non podes facer que un inimigo xa non exista porque afogou nun río.

Deja vu na Matrix: Obtés +2 a Superares Coidadosamente para examinar un lugar na procura de cousas inusuais.

Como chegaches aí?: Podes pagar un punto de fado para, cando ninguén mira, aparecer nun lugar ao que non está claro como puideches chegar.

Aprendo rápido: Os inimigos non pode invocar máis dunha vez o mesmo aspecto nunha rolada enfrentada contra ti, nin de balde nin con puntos de fado.
	Approach 1: +3
	Approach 2: +2
	Approach 3: +0
	Approach 4: +1
	Approach 5: +2
	Approach 6: +1
	Stress 1: Off
	Stress 2: Off
	Stress 3: Off


