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Osobní údaje
 Jméno/Hl. alias

 Metarasa  Etnicita

 Věk Pohlaví Výška  Váha

 Pověst  Hledanost

 Karma Celková karma  Různé

Základní bojové statistiky
Hlavní pancíř Hodnocení

Hlavní zbraň na dálku

HP Mód Blízký Krátký Střední Daleký Extrémní Munice

Hlavní zbraň na blízko

HP Blízký

Kvality
Kvalita Poznámky Typ

Kontakty
Jméno Loajalita Konexe

Atributy
 Tělo Esence

 Obratnost Magie/Rezonance

 Reakce Iniciativa

 Síla Matrixová ini.

 Vůle Astrální ini.

 Logika Zhroucení se

 Intuice Odhad lidí

 Charisma Paměť

 Hrana Zvednání/Nošení

 Body hrany Pohyb

 Boj beze zbraně HO

Dovednosti
 Dovednost Hodn. Atr Typ Dovednost Hodn. Atr Typ

SIN / Životní styl / Peníze
 Primární SIN Životní styl

 Nuyeny Licence

 Falešné SINy a jejich životní styly / Finance / Licence

Postava

Hráč

Poznámka

Kondiční záznamník
 Záznamník zranění

-1

-2

-3

-4

-5

-6

 Záznamník omráčení

-1

-2

-3

-4

Postavy mají 8 + (Tělo / 2, zokrouhleno nahoru) čtverečků 
ve fyzickém záznamníku. Zbylé čtverečky začerněte.

Postavy mají 8 + (Vůle / 2, zokrouhleno nahoru) čtverečků 
ve fyzickém záznamníku. Zbylé čtverečky začerněte.

Za každé 3 čtverečky na jakémkoliv ze 
záznamníků má postava -1 do fondů kostek 

na testy; tyto opravy jsou kumulativní napříč 
záznamníky.
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Střelné zbraně
 Zbraň  HP HÚ Munice

Zbraně na blízko
 Zbraň HP Dosah

Kouzla / Výtvory
/ Rituály / Komplexní formy
 K/V/R/KF Typ/Cíl Dosah Trvání Odliv

Dopravní prostředek

 Prostředek Ovládání

 Akcelerace Interval rychlosti

 Max. rychlost Tělo

 Pancíř Autopilot

 Senzory Sedadla

 Poznámky 

Adeptské síly a další schopnosti
 Jméno Úroveň Poznámky

Pancíř
 Pancíř Hodnocení Poznámky

Augmentace
 Zlepšení Hodnocení Poznámky Esence

Výbava
 Předmět Hodnocení

Postava

Hráč

Poznámka

Matrixové vlastnosti

 Útok Maskování Zprac. dat Firewall

 Přístroj/HÚ Hodnocení zařízení

 Programy

 Matrixový k. záznamník 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12
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