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Toto je pouze „mod“ pro RPG systém Void - pravidla jsou uvedena v jeho Základní knize. Systém vytváření postav,
zbraně, vybavení, dopravní prostředky, protivníky a dovednosti používá své vlastní.
V této příručce jsou obsaženy prvky ze všech časových liniích ukázaných ve filmech. Příručka dovoluje hrát v postapokalyptické budoucnosti i přítomnosti světa - je možné cestování časem. Předměty označené  pocházejí výhradně z
postapokalyptické budoucnosti.

Příručka obsahuje prvky z následujících děl:

Filmy: The Terminator, Terminator 2: Judgment Day, Terminator 3: Rise of the Machines, Terminator Salvation, Terminator Genisys, Terminator: Dark Fate
Hry: The Terminator: Future Shock, The Terminator: SkyNET, The Terminator: Dawn of Fate, Terminator 3: War of the
Machines, Terminator 3: The Redemption, Terminator Genisys: Future War
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Obecné prvky
Pokud se mise odehrává během války lidského Hnutí odporu proti Skynetu respektive Legionu v postapokalyptické
budoucnosti, může zahrnovat všechny obvyklé druhy vojenských operací. Hnutí odporu i Skynet a Legion mohou nasadit veškeré vojenské síly, zbraně a technologie.
Pokud se mise odehrává v současnosti (tedy na přelomu 20. a 21. století), zahrnuje obvykle ochranu/likvidaci důležité
osoby či jiné snahy o zachování respektive narušení časové linie. Jde tu o mise několika málo jednotlivců. Hnutí odporu i Skynet a Legion jsou silně limitovány tím, co mohou nasadit, protože strojem času lze poslat jen určité objekty o
velikosti lidské postavy.
Cestování časem: Stroj času, známý také jako TDE (Time Displacement Equipment) dokáže přenést jen živé objekty
a také objekty pokryté živou tkání nebo její dostatečně dokonalou imitací (např. nanoboty). Maximální velikost objektů
je 2. Oblečení, výstroj a výzbroj si poté postavy musí sehnat dodatečně.

Cestování strojem času je jednosměrné, primárně se používá k cestě do minulosti (je možné cestovat i do budoucnosti, ale toto většinou není nijak užitečné - tato příručka s tím nepočítá). Cestovatel je přesunut do zvolené doby a na
zvolené místo, ovšem může dojít k odchylce. Ihned po přicestování si každý cestoval hodí k20.
1-10: cestovatel se přesunul na bezpečnou pozici.
11-15: cestovatel se přesunul částečně do pevného objektu, čímž způsobil jeho zřícení. Utrpí zásah s DAM k20, může
mu ale uhnout úspěšným hodem na Agility, a/nebo odolat hodem proti Armor.
16-20: cestovatel se přesunul X metrů nad zem, takže ihned spadne. K určení výšky se hodí k20 a od hodu 11 a více
odečte 10.

Brnění a přilby, Speciální vybavení a Zbraně jsou přístupné jak Hnutí odporu, tak i strojům Skynetu a Legionu. V budoucnosti je možné je normálně nafasovat od nadřízených, v minulosti je ale nutné získat je jinak - koupit nebo ukrást.
Předměty označené  pocházejí výhradně z postapokalyptické budoucnosti, v minulosti je nelze sehnat.
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Brnění a přilby

Brnění a přilby
Lehká přilba
Cena: 1 bod
Přidává + 2 k Armor.
Neprůstřelná vesta
Cena: 3 body
Přidává + 6 k Armor.
Lehké brnění 
Cena: 4 body
Přidává + 10 k Armor.
Střední brnění 
Cena: 8 bodů
Přidává + 12 k Armor, ale - 1 na Agility.
Těžké brnění 
Cena: 12 bodů
Přidává + 14 k Armor, ale - 2 na Agility.
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Speciální vybavení

Speciální vybavení

Dalekohled
Cena: 1 bod
Dalekohled dovoluje získat vizuální informace o vzdálených objektech. Může být také použit k hledání. Pátrací
dosah hledání zrakem pomocí dalekohledu je desetinásobný.

Svítilna
Cena: 1 bod
Svítilna nošená obvykle na zbrani. Dosah 10 metrů.
Vysílačka
Cena: 1 bod
Vysílačka s dosahem 10 km.

Radiostanice
Cena: 2 body
Velká vysílačka s dosahem 100 km. Nosí se na zádech.

Noktovizor
Cena: 1 bod
Umožňuje vidět ve tmě, avšak obraz je pouze v odstínech zelené. Ruší postih za šero či tmu.

Detektor radioaktivity
Cena: 1 bod
Tento detektor zachycuje známky radioaktivity v okolí a
současně měří její úroveň. Jakmile zachytí nebezpečnou
úroveň, vydá varovný signál. Jeho dosah je 100 metrů;
na tuto vzdálenost dokáže i najít zdroj radioaktivity. Na
odhalení jeho přesné pozice je potřeba hod proti Perception (v boji jedna akce). Jen pro Lékaře.

Kolimátor
Cena: 1 bod
Přídavné vybavení ke střelné zbrani. Kolimátor je optický
zaměřovač, který dovoluje přesné zamíření na kratší
vzdálenosti. Nelze kombinovat s puškohledem. Pokud
postava použije akci Míření, získává bonus + 4 k RC,
namísto + 2. Tento bonus je aplikován ale pouze pokud
střílí v dosahu Optimálního dostřelu.

Hackovací zařízení
Cena: 2 body
Speciální počítač pro interakci s elektronickými systémy.
Dovoluje ovládat zámek dveří, bezpečnostní systémy
atd. Vyžaduje hod proti Intelligence. Jen pro Technika.

Laserový zaměřovač
Cena: 1 bod
Přídavné vybavení ke střelné zbrani. Zbraň s laserovým
zaměřovačem je vždy považována za zamířenou, tzn.
postava už nemusí používat akci Míření. Tato výhoda
však nemůže být využita v kombinaci s Kolimátorem či
Puškohledem – jejich použití stále vyžaduje akci Míření.
Tlumič
Cena: 1 bod
Tlumič potlačuje záblesk a hluk při výstřelu. Lze namontovat jen na projektilové zbraně.
Dvojnožka
Cena: 1 bod
Dvojnožka lze připevnit k obouruční střelné zbrani
(pušce). Postava může pušku opřít o dvojnožku a tím
zvýšit její stabilitu při střelbě a tím i přesnost.
Trojnožka
Cena: 1 bod
Trojnožka lze připevnit k těžké střelné zbrani. Umožňuje
její zafixování.
Urychlovač hojení
Cena: 1 bod
Sada jednorázových auto-injekcí. Uživateli léčí zranění –
ztracených 5 HP. Jeho aplikování v boji zabírá jednu akci. Jedna sada Urychlovače hojení obsahuje 10 dávek.
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Zbraně

Zbraně

Karabina M4A1
Cena: 3 body
Obouruční projektilová zbraň, automatická.
OR 50, MR 100, RP -4 od RC, DAM 10.
Může mít přídavný granátomet nebo brokovnici, stojí 1
bod a zabírá slot Speciálního vybavení.
Granátomet (jednoranný, Vrhač výbušnin) vystřeluje výbušné granáty, může provádět Nepřímou střelbu:
OR 25, MR 50, RP -2 od RC, DAM 10, Exploze 5 m.
Brokovnice (samonabíjecí, Rojová):
OR 25, MR 50, RP -2 od RC, DAM 10.

Bojový nůž
Cena: 1 bod
Jednoruční bodná/sečná zbraň. DAM 10.
Pistole AMT Hardballer Longslide .45
Cena: 1 bod
Jednoruční projektilová zbraň, samonabíjecí.
OR 5, MR 10, RP -2 od RC, DAM 5.
►AP munice: stojí 1 bod a zabírá slot Speciálního vybavení. Cíl má postih -5 na Armor.

Útočná puška M16A2
Cena: 4 body
Obouruční projektilová zbraň, automatická.
OR 100, MR 200, RP -4 od RC, DAM 10.
Může mít přídavný granátomet nebo brokovnici, stojí 1
bod a zabírá slot Speciálního vybavení.
Granátomet (jednoranný, Vrhač výbušnin) vystřeluje výbušné granáty, může provádět Nepřímou střelbu:
OR 25, MR 50, RP -2 od RC, DAM 10, Exploze 5 m.
Brokovnice (samonabíjecí, Rojová):
OR 25, MR 50, RP -2 od RC, DAM 10.

Pistole Desert Eagle
Cena: 1 bod
Jednoruční projektilová zbraň, samonabíjecí.
OR 5, MR 10, RP -4 od RC, DAM 10.
►AP munice: stojí 1 bod a zabírá slot Speciálního vybavení. Cíl má postih -5 na Armor.
Pistole Beretta 92FS
Cena: 2 body
Jednoruční projektilová zbraň, samonabíjecí.
OR 5, MR 10, RP -1 od RC, DAM 5.

Útočná puška AKM
Cena: 4 body
Obouruční projektilová zbraň, automatická.
OR 100, MR 200, RP -4 od RC, DAM 10.
Může mít přídavný granátomet, stojí 1 bod a zabírá slot
Speciálního vybavení.
Granátomet (jednoranný, Vrhač výbušnin) vystřeluje výbušné granáty, může provádět Nepřímou střelbu:
OR 25, MR 50, RP -2 od RC, DAM 10, Exploze 5 m.
►AP munice (pro pušku): stojí 1 bod a zabírá slot Speciálního vybavení. Cíl má postih -5 na Armor.

Pistole Glock 18
Cena: 2 body
Jednoruční projektilová zbraň, automatická.
OR 5, MR 10, RP -2 od RC, DAM 5.
Samopal UZI
Cena: 3 body
Jednoruční projektilová zbraň, automatická.
OR 25, MR 50, RP -4 od RC, DAM 10.

Samopal MP5
Cena: 3 body
Obouruční projektilová zbraň, automatická.
OR 50, MR 100, RP -2 od RC, DAM 5.

Útočná puška FN F2000
Cena: 5 bodů
Obouruční projektilová zbraň, automatická.
OR 100, MR 200, RP -2 od RC, DAM 10.
Může mít přídavný granátomet, stojí 1 bod a zabírá slot
Speciálního vybavení.
Granátomet (jednoranný, Vrhač výbušnin) vystřeluje výbušné granáty, může provádět Nepřímou střelbu:
OR 25, MR 50, RP -2 od RC, DAM 10, Exploze 5 m.

Samopal MP5K
Cena: 3 body
Obouruční projektilová zbraň, automatická.
OR 25, MR 50, RP -2 od RC, DAM 5.
Lze ji zapsat do slotu pro Jednoruční nebo Obouruční
zbraň. Lze používat i jako Jednoruční, tehdy má ale uživatel postih -2 na RC.

Útočná puška G36
Cena: 6 bodů
Obouruční projektilová zbraň, automatická.
OR 100, MR 200, RP -2 od RC, DAM 10.
Je opatřena kolimátorem: pokud uživatel použije akci
Míření, získává bonus + 4 k RC, namísto + 2. Tento bonus je aplikován ale pouze pokud střílí v dosahu Optimálního dostřelu.

Samopal UMP
Cena: 3 body
Obouruční projektilová zbraň, automatická.
OR 50, MR 100, RP -4 od RC, DAM 10.
►AP munice: stojí 1 bod a zabírá slot Speciálního vybavení. Cíl má postih -5 na Armor.
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Útočná puška XM29 OICW
Cena: 7 bodů
Obouruční projektilová zbraň, automatická.
OR 100, MR 200, RP -4 od RC, DAM 10.
Je opatřena kolimátorem: pokud uživatel použije akci
Míření, získává bonus + 4 k RC, namísto + 2. Tento bonus je aplikován ale pouze pokud střílí v dosahu Optimálního dostřelu. Má integrovaný granátomet (samonabíjecí,
Vrhač výbušnin), který vystřeluje výbušné granáty:
OR 25, MR 50, RP -2 od RC, DAM 10, Exploze 5 m.
Granátometem nemůže provádět Nepřímou střelbu, ale
granáty lze nastavit na explozi ještě před dopadem. To
dovoluje zasáhnout i cíle, které se kryjí za překážkami—
nemají žádný bonus za krytí.

Brokovnice SPAS-12
Cena: 4 body
Obouruční projektilová zbraň, samonabíjecí. Rojová.
OR 50, MR 100, RP -2 od RC, DAM 10.
Lehký kulomet M249 SAW
Cena: 5 bodů
Obouruční projektilová zbraň, automatická.
OR 500, MR 1000, RP -4 od RC, DAM 20.
Granátomet M79
Cena: 3 body
Obouruční projektilová zbraň, jednoranná. Vrhač výbušnin. Může provádět Nepřímou střelbu.
OR 25, MR 50, RP -2 od RC, DAM—viz typy munice.
Může vystřelovat různé typy munice, při každém výstřelu
si postava může zvolit. Jeden typ munice je základní a
zdarma, další typy munice si postava může koupit za 1
bod, každý zabírá slot Speciálního vybavení.
►Výbušné granáty: DAM 10, Exploze 5 m.
►Tříštivé granáty: DAM 5, Exploze 10 m.

Bitevní puška G3A3
Cena: 6 bodů
Obouruční projektilová zbraň, automatická. Za +1 bod
může mít puškohled: pokud uživatel použije akci Míření,
získává bonus + 4 k RC, namísto + 2. Tento bonus je
aplikován ale pouze pokud střílí za hranicemi Optimálního dostřelu.
OR 200, MR 400, RP -2 od RC, DAM 10.

Granátomet Sage Control SL-6
Cena: 4 body
Obouruční projektilová zbraň, samonabíjecí. Vrhač výbušnin. Může provádět Nepřímou střelbu.
OR 50, MR 100, RP -2 od RC, DAM 10, Exploze 5 m.

Ostřelovací puška Barrett M82A1
Cena: 7 bodů
Obouruční projektilová zbraň, samonabíjecí.
OR 1000, MR 2000, RP -2 od RC, DAM 20.
Cíl má postih -5 na Armor. Je opatřena puškohledem:
pokud uživatel použije akci Míření, získává bonus + 4 k
RC, namísto + 2. Tento bonus je aplikován ale pouze
pokud střílí za hranicemi Optimálního dostřelu.

Granátomet Hawk MM-1
Cena: 4 body
Obouruční projektilová zbraň, samonabíjecí. Vrhač výbušnin. Může provádět Nepřímou střelbu.
OR 50, MR 100, RP -4 od RC, DAM 10, Exploze 10 m.

Brokovnice Serbu Super Shorty
Cena: 2 body
Obouruční projektilová zbraň, samonabíjecí. Rojová.
OR 10, MR 25, RP -2 od RC, DAM 10.

Těžký kulomet M1919A4
Cena: 5 bodů
Těžká projektilová zbraň, automatická. Musí se zafixovat,
jinak z něj nejde střílet.
OR 1000, MR 2000, RP -4 od RC, DAM 30.

Brokovnice Winchester Model 1887, upilovaná
Cena: 3 body
Obouruční projektilová zbraň, samonabíjecí. Rojová.
OR 10, MR 25, RP -2 od RC, DAM 10.
Lze ji zapsat do slotu pro Jednoruční nebo Obouruční
zbraň. Lze používat i jako Jednoruční, tehdy má ale uživatel postih -2 na RC.

Těžký kulomet M2HB
Cena: 6 bodů
Těžká projektilová zbraň, automatická. Musí se zafixovat,
jinak z něj nejde střílet.
OR 1000, MR 2000, RP -2 od RC, DAM 30.

Brokovnice Remington 870
Cena: 3 body
Obouruční projektilová zbraň, samonabíjecí. Rojová.
OR 25, MR 50, RP -2 od RC, DAM 10.

Těžký kulomet M134 Minigun
Cena: 7 bodů
Těžká projektilová zbraň, automatická. Musí se zafixovat,
jinak z něj nejde střílet.
OR 1000, MR 2000, RP -4 od RC, DAM 20.
Má rotující svazek šesti hlavní, takže má vysokou kadenci. Pokud úspěšně zasáhne, uživatel hodí k20 (od hodu
11 a více odečte 10). Výsledné číslo ukazuje, kolikrát je
cíl zasažen. Cíl si hází na Armor pro každý zásah zvlášť.

Brokovnice Ithaca 37
Cena: 3 body
Obouruční projektilová zbraň, samonabíjecí. Rojová.
OR 25, MR 50, RP -4 od RC, DAM 20.
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Těžký granátomet Mk.19
Cena: 6 bodů
Těžká projektilová zbraň, automatická. Vrhač výbušnin.
Může provádět Nepřímou střelbu. Musí se zafixovat, jinak
z něj nejde střílet.
OR 1000, MR 2000, RP -4 od RC, DAM 10, Exploze 5
metrů.

Tarasnice Carl Gustav M2
Cena: 7 bodů
Těžká projektilová zbraň, jednoranná. Vrhač výbušnin.
Lze z ní střílet i bez fixování. Fixování přidává + 2 k RC.
OR 1000, MR 2000, RP -4 od RC, DAM 20, Exploze 10
metrů.
Výbušné granáty
Cena: 2 body
Ruční granáty, časované. DAM 10. Exploze 5 metrů.

Raketomet RPG-7
Cena: 6 bodů
Těžká projektilová zbraň, jednoranná. Vrhač výbušnin.
Lze z ní střílet i bez fixování. Fixování přidává + 2 k RC.
OR 1000, MR 2000, RP -2 od RC, DAM 20, Exploze 5
metrů.
►Kumulativní munice: stojí 1 bod a zabírá slot Speciálního vybavení. Nezpůsobuje Explozi, ale cíl má postih -5
na Armor.

Trubkové bomby
Cena: 2 body
Provizorně vyrobené tříštivé granáty, časované. DAM 5.
Exploze 10 metrů.
Zápalné lahve
Cena: 3 body
Provizorně vyrobené zápalné granáty, nárazové. DAM
10. Zápalný útok. Exploze 5 metrů.

Raketomet M72 LAW
Cena: 6 bodů
Těžká projektilová zbraň, jednoranná. Vrhač výbušnin.
Lze z ní střílet i bez fixování. Fixování přidává + 2 k RC.
OR 1000, MR 2000, RP -4 od RC, DAM 20, Exploze 10
metrů.
►Kumulativní munice: stojí 1 bod a zabírá slot Speciálního vybavení. Nezpůsobuje Explozi, ale cíl má postih -5
na Armor.

Kanistrové bomby
Cena: 3 body
Speciální protipancéřové granáty, nárazové. DAM 20. Cíl
má postih – 5 na Armor.
Demoliční nálože
Cena: 3 body
Nálože, dálkově odpalované (dosah detonátoru je 100
metrů). DAM 10. Exploze 10 metrů.

Raketomet FIM-43 Redeye
Cena: 6 bodů
Těžká projektilová zbraň, jednoranná. Vrhač výbušnin.
Lze z ní střílet i bez fixování. Fixování přidává + 2 k RC.
OR 1000, MR 2000, RP -4 od RC, DAM 20, Exploze 10
metrů.
IR-naváděná: pokud uživatel nepodhodí své Range Combat, může si hodit proti svému Perception a pokud se to
podaří, raketa zasáhla cíl.

Elektrický obušek 
Cena: 2 body
Jednoruční úderná zbraň. DAM 10. Cíl je navíc zasažen
Elektrickým útokem se stejnou ničivostí.
Pistole AP50 
Cena: 2 body
Jednoruční projektilová zbraň, automatická.
OR 5, MR 10, RP -4 od RC, DAM 10.

Raketomet FIM-92 Stinger
Cena: 7 bodů
Těžká projektilová zbraň, jednoranná. Vrhač výbušnin.
Lze z ní střílet i bez fixování. Fixování přidává + 2 k RC.
OR 2000, MR 4000, RP -4 od RC, DAM 20, Exploze 10
metrů.
IR-naváděná: pokud uživatel nepodhodí své Range Combat, může si hodit proti svému Perception a pokud se to
podaří, raketa zasáhla cíl.

Raketomet R-6 PAK 
Cena: 4 body
Jednoruční projektilová zbraň, samonabíjecí. Vrhač výbušnin.
OR 10, MR 20, RP -2 od RC, DAM 10, Exploze 5 metrů.

Útočná puška AR510 
Cena: 6 bodů
Obouruční projektilová zbraň, automatická.
OR 100, MR 200, RP -2 od RC, DAM 10.
Cíl má postih -5 na Armor.

Tarasnice AT4
Cena: 7 bodů
Těžká projektilová zbraň, jednoranná. Vrhač výbušnin.
Lze z ní střílet i bez fixování. Fixování přidává + 2 k RC.
OR 1000, MR 2000, RP -2 od RC, DAM 40, Exploze 5
metrů.
8

Zbraně

Plazmová puška Westinghouse M-25 
Cena: 6 bodů
Obouruční energetická zbraň, samonabíjecí. Za +1 bod
může mít puškohled: pokud uživatel použije akci Míření,
získává bonus + 4 k RC, namísto + 2. Tento bonus je
aplikován ale pouze pokud střílí za hranicemi Optimálního dostřelu.
OR 200, MR 400, RP -2 od RC, DAM 20.

Raketomet MOB-M 
Cena: 8 bodů
Těžká projektilová zbraň, jednoranná. Vrhač výbušnin.
Lze z ní střílet i bez fixování. Fixování přidává + 2 k RC.
OR 1000, MR 2000, RP -2 od RC, DAM 40, Exploze 5
metrů.
EMP granáty 
Cena: 3 body
Speciální granáty proti strojům, nárazové. DAM 10. EMP
útok. Exploze 5 metrů.

Plazmová puška Westinghouse M-27 
Cena: 6 bodů
Obouruční energetická zbraň, samonabíjecí.
OR 100, MR 200, RP -4 od RC, DAM 40.
Plazmová puška PLM40 
Cena: 7 bodů
Obouruční energetická zbraň, automatická. Za +1 bod
může mít puškohled: pokud uživatel použije akci Míření,
získává bonus + 4 k RC, namísto + 2. Tento bonus je
aplikován ale pouze pokud střílí za hranicemi Optimálního dostřelu.
OR 200, MR 400, RP -4 od RC, DAM 20.
Elektrická puška Multi-caster 
Cena: 7 bodů
Obouruční energetická zbraň, považuje se za automatickou.
OR 100, MR 200, RP -10 od DAM, DAM 20.
Elektrický útok. Vystřeluje souvislý paprsek, bez přestávek k nabíjení. Pokud úspěšně zasáhne, uživatel hodí
k20 (od hodu 11 a více odečte 10). Výsledné číslo ukazuje, kolikrát je cíl zasažen. Cíl si hází na Durability pro
každý zásah zvlášť.
EMP puška 
Cena: 7 bodů
Obouruční energetická zbraň, samonabíjecí.
OR 100, MR 200, RP -4 od RC, DAM 20.
EMP útok.
Plazmový kanon General Dynamics RBS-80 
Cena: 8 bodů
Těžká energetická zbraň, automatická. Musí se zafixovat,
jinak z něj nejde střílet.
OR 1000, MR 2000, RP -4 od RC, DAM 40.
Plazmový kanon Plasma Minigun 
Cena: 10 bodů
Těžká projektilová zbraň, automatická. Musí se zafixovat,
jinak z něj nejde střílet.
OR 1000, MR 2000, RP -4 od RC, DAM 40.
Má rotující svazek šesti hlavní, takže má vysokou kadenci. Pokud úspěšně zasáhne, uživatel hodí k20 (od hodu
11 a více odečte 10). Výsledné číslo ukazuje, kolikrát je
cíl zasažen. Cíl si hází na Armor pro každý zásah zvlášť.
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Hnutí odporu
Je možné hrát za lidského standardního vojáka, kyberneticky vylepšeného vojáka, osvobozeného Hybrida T-H nebo
přeprogramovaného Terminátora typu T-800, T-850, T-900 nebo T-950. Tým postav může být složen ze standardních
vojáků, kyberneticky vylepšených vojáků, Hybridů nebo Terminátorů v libovolné kombinaci. Pouze lidští vojáci si mohou vybrat Specializaci.

Zkušenosti: Postavy vydělávají body zkušeností, stejně jak je uvedeno v Základní knize Voidu.
Prestiž: Postavy vydělávají body prestiže, stejně jak je uvedeno v Základní knize Voidu.
Rekviziční body: Postavy nevydělávají peníze, ale rekviziční body. Za ty si pořizují výstroj a výzbroj. Rekviziční body
jsou ovlivňovány prestiží stejně jako peníze, jak je uvedeno v Základní knize Voidu. Dopravní prostředky jim přidělují
jejich nadřízení, podle požadavků mise. Ideální startovní počet rekvizičních bodů do první mise je 10.
Dovednosti: Postavy ovládají dovednost řízení všech typů pozemních vozidel. Terminátoři nemají postih za šero či
tmu. Terminátoři T-850 a T-950 vydělávají vždy o 3 body zkušeností méně.

Pokud hráč hraje za lidského standardního vojáka, použije tento profil:
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(D+S)x2

(I+W)x2

Velikost: 2
Hráč může výše uvedené atributy upravit. Má 5 bodů, které může mezi atributy libovolně rozdělit. Za každé zvýšení
však musí jiný atribut snížit. HP a SP se pak odvodí podle nich.
Hráč si vybere jednu specializaci (viz str. 11-12). Každá poskytuje bonusové body na nákup uvedeného vybavení a
zbraní. Nevyužité body propadají. Bonusové body jsou k dispozici na začátku každé mise.

Pokud hráč hraje za Kyberneticky vylepšeného vojáka, použije profil na str. 14.
Pokud hráč hraje za Terminátora T-800 nebo T-850, použije profil na str. 27.
Pokud hráč hraje za Terminátora T-900 nebo T-950, použije profil na str. 28.
Pokud hráč hraje za Hybrida T-H, použije profil na str. 32.

Ať už hráč hraje za jakoukoliv postavu, má 10 bodů zkušeností, které může využít na nákup Dovedností (viz str. 43).
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Voják
Standardní člen oddílu.
Výstroj: 8 bodů na brnění a přilbu
Výzbroj: bojový nůž, 2 body na jednoruční střelnou zbraň, 4 body na obouruční střelnou zbraň, 3 body na granáty/miny/nálože

Můžete vybrat jeden podtyp:
Pilot: Má již od začátku zdarma schopnosti Pilotování CTOL letounů a Pilotování VTOL letounů.
Radista: Má zdarma radiostanici. Umí ji použít k odposlouchávání cizích frekvencí.

Velitel: Velitel oddílu. V týmu může být jen jeden. AKCE: může vyburcovat zpanikařené osoby k odvaze či odvážné osoby k hrdinství. Díky
této schopnosti může Velitel napravit zlomenou morálku svých spolubojovníků. Musí si hodit proti svému Charisma. Pokud se vyburcování
povede, postavy přestanou panikařit (pokud panikařily) nebo se jejich vlastnosti CC, RC, Perception, Intelligence, Will a Charisma zvýší o 4 na
dobu 5 minut.

Těžkopalník
Poskytuje palebnou podporu.
Výstroj: 8 bodů na brnění a přilbu
Výzbroj: bojový nůž, 2 body na jednoruční střelnou zbraň, 6 bodů na těžkou střelnou zbraň
Devastační palba (AKCE): Těžkopalník může spustit mocnou palbu. Jeho RC pro tento výstřel je sníženo o 10, ale pokud zasáhne, zasáhne
s efektem Štěstí (nemusí nutně padnout 1). Tuto schopnost lze provést pouze těžkou zbraní.
Kosící palba (AKCE): Těžkopalník může provést kosící palbu, která rychle zničí Oddíl, popř. Roj. Jeho RC pro tento výstřel je sníženo o 5,
ale pokud zasáhne, útok má proti Oddílu/Roji desetinásobnou ničivost. Kosící palba se nejlépe provádí automatickými zbraněmi, tehdy má
Těžkopalník RC snížené pouze o 2. Kosící palbu lze provést jen těžkými zbraněmi, nemůže být vedena jednorannými zbraněmi.
Palebná pozice: Těžkopalník může zaujmout pozici, ze které povede obrannou palbu. Hráč určí, jakým směrem míří hlaveň zbraně. Jakmile
se v tomto směru objeví nepřátelé, Těžkopalník na ně může ihned vystřelit – bez ohledu na iniciativu, nestojí to ani žádnou akci. Stále však
musí uspět v hodu proti RC. Pokud chce Těžkopalník držet palebnou pozici, nesmí se pohnout z místa. Schopnost má efekt pouze před započetím souboje, během něj už ne. Tuto schopnost lze provést pouze těžkou zbraní.

Ostřelovač
Eliminuje prioritní živé cíle na velkou vzdálenost.
Výstroj: 8 bodů na brnění a přilbu
Výzbroj: bojový nůž, 2 body na jednoruční střelnou zbraň, 4 body na obouruční střelnou zbraň
Sniperský výcvik: Ostřelovačova zbraň má desetinásobnou ničivost. Schopnost lze využít i mimo boj – pokud Ostřelovač stráví 1 hodinu
zaměřováním vybrané bytosti Běžné velikosti a uspěje v hodu proti RC, tuto bytost automaticky zabije. Zásahu se nelze nijak ubránit. Sniperský výcvik lze využít pouze se samonabíjecí projektilovou nebo energetickou puškou (nikoliv Rojovou resp. Rozptylovou ani Vrhačem výbušnin).
Eliminační výstřel (AKCE): Ostřelovač může trefit vybranou část bytosti tak, aby byla vyřazena z boje. Může trefit nohu (popř. křídlo a podobně), čímž ji znehybní. Může trefit ruku, čímž ji zabrání v činnostech vyžadujících alespoň jednu ruku. Může trefit zbraň nebo jedno vybavení,
čímž je zničí. Chová se to jako normální výstřel, ovšem nezpůsobí ztrátu HP a nelze se mu ubránit hodem proti Armor. Tuto schopnost lze
provést pouze samonabíjecí projektilovou nebo energetickou puškou (nikoliv Rojovou resp. Rozptylovou ani Vrhačem výbušnin).
Skrytost: Když se Ostřelovač schová, je těžké odhalit jeho přítomnost. Všichni, kteří se ho budou snažit najít, mají postih – 5 na Perception.
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Technik
Zajišťuje veškerou technickou podporu oddílu.
Výstroj: 8 bodů na brnění a přilbu
Výzbroj: bojový nůž, 2 body na jednoruční střelnou zbraň, 4 body na obouruční střelnou zbraň
Oprava a náprava (AKCE): Oprava se používá v případech, kdy byl předmět poškozen či rozbit. Technik si hodí proti svému Intelligence a
pokud uspěje, předmět je opět funkční. Pokud se jedná o komplexní stroje, které mají hodnotu HP (např. vozidla, androidi), pak jedna Oprava
vrátí 10 HP. Pokud má Smůlu, předmět je nenávratně zničen (resp. stroj ztratí dalších 10 HP). Pokud má Štěstí, stroj má automaticky plný
počet HP. Opravu lze použít i mimo boj, tehdy trvá jedna oprava 15 minut.
Náprava se používá v případech, kdy předmět utrpěl nějakou funkční poruchu, byl zasažen energetickými výboji, poškozen sabotáží a dalšími
podobnými negativními efekty, které u sebe mají uvedeno, že mohou být napraveny Technikem. Technik si hodí proti svému Intelligence a
pokud uspěje, předmět je opět plně efektivní. Nápravu lze použít i mimo boj, tehdy trvá jedna náprava 15 minut.

Lékař
Stará se o zdraví oddílu.
Výstroj: 8 bodů na brnění a přilbu
Výzbroj: bojový nůž, 2 body na jednoruční střelnou zbraň, 4 body na obouruční střelnou zbraň
Ošetření a léčba (AKCE): Ošetření se používá v případech, kdy byla postava zraněna či zabita. Lékař si hodí proti svému Intelligence a pokud uspěje, postava získala zpět 10 HP. Pokud má Smůlu, postava je nenávratně mrtvá (resp. ztratí dalších 10 HP). Pokud má Štěstí, postava
má automaticky plný počet HP. Ošetření lze použít i mimo boj, tehdy trvá jedno ošetření 15 minut.
Léčba se používá v případech, kdy byla postava zasažena nemocí, jedem, radiací a dalšími podobnými negativními efekty, které u sebe mají
uvedeno, že mohou být vyléčeny Lékařem. Lékař si hodí proti svému Intelligence a pokud uspěje, postava je vyléčena. Léčbu lze použít i mimo boj, tehdy trvá jedna léčba 15 minut.

Průzkumník
Prozkoumává terén a analyzuje nepřítele.
Výstroj: 8 bodů na brnění a přilbu
Výzbroj: bojový nůž, 2 body na jednoruční střelnou zbraň, 4 body na obouruční střelnou zbraň

Utajení: Průzkumník je expert na utajení své přítomnosti a nenápadný pohyb. Nepotřebuje k tomu žádný nástroj, má pouze svůj výcvik a obratnost. Průzkumník se může schovat i v terénech, které to neumožňují a může se plížit plnou rychlostí. Pokud se však plíží v terénu, který
normálně neumožňuje schovávání, je tu šance, že ho nepřátelé objeví. Pokaždé, když urazí vzdálenost jedné akce Pohyb, si musí hodit proti
Agility. Pokud se hod nepovede, všichni nepřátelé v dosahu si mohou okamžitě hodit proti Perception a pokud uspějí, jeho přítomnost odhalí.
Schopnost funguje stejně v boji i mimo něj.
K odhalení schovaného Průzkumníka základními smysly (zrakem, sluchem, čichem) musí nepřátelé provádět Kazící hod.
Přežití v divočině a Kartograf: Průzkumník standardně ovládá tyto dvě schopnosti (nemusí si je kupovat). Ovládá všechny verze schopnosti
Přežití v divočině a schopnost Kartograf.
Průzkum: Průzkumník dokáže provést detailní průzkum svého okolí. Může si vybrat jeden ze tří druhů: terénní (zaměřen na nástrahy přírody),
bojový (zaměřen na vojáky a bojovou techniku) a civilní (zaměřen na civilní aktivity). Každý průzkum trvá 1 hodinu, nelze tedy použít v boji. Je
to jako hledání zrakem, vyžaduje hod proti Perception. Pokud je úspěšný, Průzkumník odhalí všechny objekty daného typu ve svém výhledu a
dohledu. Též určí jejich nebezpečnost a co chystají v nejbližší době, např. přesun, útok, doplnění paliva, odpočinek…
Označení cíle (AKCE): Průzkumník může označit objekt – nahlásit jeho přesnou pozici svým kolegům. Dokud se tento objekt nepřesune z
místa, všechny hody na CC a RC proti němu vyžadují jen Kontrolní hod.
Analýza protivníka (AKCE): Průzkumník může analyzovat protivníka podle stylu boje a odhalit jeho silné a slabé stránky. Jakmile vidí zvolený subjekt bojovat, může si hodit proti svému Perception. Pokud uspěje, Průzkumník i jeho kolegové mají proti němu bonus + 5 k CC a RC a
dvojnásobné DAM všech zbraní. Průzkumník se může o Analýzu pokusit též na konci každého kola, kdy on sám zaútočil na subjekt či subjekt
na něj. Tehdy to nezabírá žádnou akci.
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Postavy

Voják hnutí odporu
Velikost 2, nebezpečí 4
Brnění: lehké brnění + lehká přilba = Armor 12
Zbraně: útočná puška, pistole, bojový nůž
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Výstroj: vysílačka, svítilna

Elitní voják hnutí odporu
Velikost 2, nebezpečí 5
Brnění: lehké brnění + lehká přilba = Armor 12
Zbraně: útočná puška, pistole, bojový nůž
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Výstroj: vysílačka, svítilna
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Postavy

Kyberneticky vylepšený voják
Velikost 2, nebezpečí 6
Brnění: lehké brnění + lehká přilba = Armor 12
Zbraně: různé
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Výstroj: vysílačka, svítilna

Podkožní pancéřování: Má přirozenou hodnotu Armor 5.
Kybernetické oči: Dávají bonus k CC, RC a Perception, který je již započítaný v atributech. Pátrací dosah hledání zrakem je dvojnásobný.
Kybernetické uši: Dávají bonus k Perception, který je již započítaný v atributech. Pátrací dosah hledání sluchem je dvojnásobný.
Syntetické svaly: Dávají bonus k Agility a Strength, který je již započítaný
v atributech.
Thoriový reaktor: Dokáže znásobit výkonnost těla. Když je aktivován, dodá + 2 k CC, RC, Agility a Strength a možnost Opravného hodu na tyto
atributy. Bonus vydrží 5 minut, poté je zrušen a nahrazen postihem –8 na
všechny atributy. Tento postih lze zrušit Urychlovačem hojení nebo pomocí
Lékařovy schopnosti Léčba. Aktivace reaktoru nezabírá žádnou akci.
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Dopravní prostředky

Silniční motocykl
Velikost 2, palivo: 3, typ: otevřené, kolové, Cestovní rychlost: 100 km/h
Posádka: řidič
Pasažéři: 1
Zbraně: n/a
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Terénní motocykl
Velikost 2, palivo: 3, typ: otevřené, kolové, Cestovní rychlost: 50 km/h
Posádka: řidič
Pasažéři: 1
Zbraně: n/a
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Dopravní prostředky

Silniční technical
Velikost 5, palivo: 6, typ: uzavřené, kolové, Cestovní rychlost: 100 km/h
Posádka: řidič, střelec
Pasažéři: 4
Zbraně (věž): libovolná těžká zbraň
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Zbraň: Střelec z věžové zbraně není
krytý (jako by byl v otevřeném vozidle).
Otevřený: Technical existuje i v
otevřené verzi.

Technical je označení pro
civilní vozidlo improvizovaně předělané na bojové.

Terénní technical
Velikost 5, palivo: 6, typ: uzavřené, kolové, Cestovní rychlost: 50 km/h
Posádka: řidič, střelec
Pasažéři: 4
Zbraně (věž): libovolná těžká zbraň

CC

RC

P

I

W

CH

A

D

S

HP

AR

X

X

X

X

X

X

8

12

12

100

10

Zbraň: Střelec z věžové zbraně
není krytý (jako by byl v otevřeném vozidle).
Otevřený: Technical existuje i v
otevřené verzi.
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Dopravní prostředky

Těžký technical
Velikost 6, palivo: 7, typ: uzavřené, kolové, Cestovní rychlost: 50 km/h
Posádka: řidič, 2x střelec
Pasažéři: 8
Zbraně (přední věž): libovolná těžká zbraň
Zbraně (zadní věž): libovolná těžká zbraň
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Zbraň: Střelci z věžových zbraní
nejsou krytí (jako by byli v otevřeném vozidle).
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Dopravní prostředky

Dělostřelecké vozidlo Volcano
Velikost 6, palivo: 7, typ: uzavřené, kolové, Cestovní rychlost: 50 km/h
Posádka: řidič, 2x střelec
Pasažéři: n/a
Zbraně (přední věž): libovolná těžká zbraň
Zbraně (zadní věž): dvojitý těžký autokanon
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Zbraň: Střelec z přední věžové zbraně není krytý (jako by byl v otevřeném vozidle).
Dvojitý těžký autokanon: Dělostřelecká projektilová zbraň, automatická. OR 2000, MR 4000, RP –4 od RC, DAM-V 5. Exploze 5 metrů.
Dvojhlavňová. Může střílet jen proti vzdušným cílům. Před střelbou se musí vozidlo jako jednu akci zapřít podpěrami, tehdy se nemůže hýbat.
Zvednutí podpěr zabírá též jednu akci.
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Dopravní prostředky

MH-6 Little Bird
Velikost 5, palivo: 6, typ: uzavřené, VTOL, Cestovní rychlost: 150 km/h
Posádka: pilot, střelec
Pasažéři: 6
Zbraně (pylony): 2x libovolná těžká zbraň
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UH-1 Iroquois
Velikost 6, palivo: 6, typ: uzavřené, VTOL, Cestovní rychlost: 100 km/h
Posádka: pilot
Pasažéři: 14
Zbraně (boční střílny): 2x libovolná těžká zbraň
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Zbraně: Těžké zbraně ovládají pasažéři.
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Dopravní prostředky

AH-64 Apache
Velikost 5, palivo: 6, typ: uzavřené, VTOL, Cestovní rychlost: 150 km/h
Posádka: pilot, střelec
Pasažéři: n/a
Zbraně (příďová věž): autokanon M230
Zbraně (pylony): 2x raketomet Hydra 70 + 6x lehká raketa
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Autokanon M230 30 mm: Těžká projektilová zbraň, automatická. OR 1000, MR 2000, RP –4 od RC, DAM 40.
Raketomet Hydra 70: Těžká projektilová zbraň, samonabíjecí. Vrhač výbušnin. OR 1000, MR 2000, RP –4 od RC, DAM 20. Exploze 5 m.
Lehké rakety AIM-92 Stinger: Řízená střela vzduch-vzduch. OR 2000, MR 4000, RP –4 od RC, DAM 20, Exploze 10 metrů. IR-naváděná:
pokud uživatel nepodhodí své Range Combat, může si hodit proti svému Perception a pokud se to podaří, raketa zasáhla cíl.
Lehké rakety AGM-114 Hellfire: Řízená střela vzduch-země. OR 1000, MR 2000, RP –4 od RC, DAM 40. Cíl má postih –5 na Armor. IRnaváděná: pokud uživatel nepodhodí své Range Combat, může si hodit proti svému Perception a pokud se to podaří, raketa zasáhla cíl.
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Dopravní prostředky

A-10 Thunderbolt II
Velikost 5, palivo: 6, typ: uzavřené, CTOL, Cestovní rychlost: 300 km/h
Posádka: pilot
Pasažéři: n/a
Zbraně (příď): rotační autokanon
Zbraně (pod křídly): 12x lehká raketa + 6x těžká raketa/bomba
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Rotační autokanon GAU-8/A Avenger 30 mm: Těžká projektilová zbraň, automatická. Má rotující svazek hlavní, takže má vysokou kadenci.
Pokud úspěšně zasáhne, uživatel hodí k20 (od hodu 11 a více odečte 10). Výsledné číslo ukazuje, kolikrát je cíl zasažen. Cíl si hází na Armor
pro každý zásah zvlášť. OR 1000, MR 2000, RP –4 od RC, DAM 40.
Lehké rakety AIM-9 Sidewinder: Řízená střela vzduch-vzduch. OR 2000, MR 4000, RP –4 od RC, DAM 80. Exploze 10 m. IR-naváděná:
pokud uživatel nepodhodí své Range Combat, může si hodit proti svému Perception a pokud se to podaří, raketa zasáhla cíl.
Lehké rakety AGM-114 Hellfire: Řízená střela vzduch-země. OR 1000, MR 2000, RP –4 od RC, DAM 40. Cíl má postih –5 na Armor. IRnaváděná: pokud uživatel nepodhodí své Range Combat, může si hodit proti svému Perception a pokud se to podaří, raketa zasáhla cíl.
Těžké rakety AGM-65 Maverick: Řízená střela vzduch-země. OR 2000, MR 4000, RP –4 od RC, DAM-V 40. Exploze 10 m. IR-naváděná:
pokud uživatel nepodhodí své Range Combat, může si hodit proti svému Perception a pokud se to podaří, raketa zasáhla cíl.
Těžké bomby Mark 77: Zápalná bomba. Funguje jako Nárazový granát. Může být použita pouze na pozemní cíle nacházející se pod letounem. DAM-V 60, Zápalný útok. Exploze 10 m.
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Skynet
Skynet je umělá inteligence, která vyhodnotila lidstvo jako hrozbu a proto se ho snaží vyhladit. V některých časových
liniích je to již od počátku vojenský super-počítač vyvinutý firmou Cyberdyne Systems nebo Cyber Research Systems
(která získala patenty od Cyberdyne Systems). V jiných se jedná o vyvinutý Genysis, operační systém firmy Cyberdyne Systems, který propojuje civilní a vojenské sítě. Existují také časové linie, kde místo Skynetu vznikl bezpečnostní
super-počítač Legion.

Dovednosti: Humanoidní Terminátoři a Hybridi T-H ovládají dovednost řízení všech typů pozemních vozidel. Mechanické bytosti nemají postih za šero či tmu.
Regenerace krycí tkáně: Terminátoři-infiltrátoři opatření živou krycí tkání mohou tuto tkáň přirozeně regenerovat,
ovšem trvá to dny až měsíce, v závislosti na vážnosti jejího poškození. Regeneraci může urychlit speciální vybavení v
laboratořích Skynetu.
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Postavy

Raptor
Velikost 2, nebezpečí 4
Brnění: lehký pancíř = Armor 12
Zbraně: plazmová puška

CC

RC

P

I

W

CH

A

D

S

HP

SP

8

10

10

8

8

8

10

10

10

20

n/a

Mechanická bytost.

Plazmová puška: Energetická zbraň, samonabíjecí. DAM 20, OR
200, MR 400, RP -2 od RC.

Reaper
Velikost 4, nebezpečí 5
Brnění: střední pancíř = Armor 14
Zbraně: střední plazmový kanon, plamenomet, pařát (DAM 20)
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Mechanická bytost.
Zbraně: Jsou stále fixované. V jedné akci může zaútočit plazmovým
kanonem i plamenometem, na jeden až dva různé cíle.
Střední plazmový kanon: Energetická zbraň, samonabíjecí. DAM
40, OR 500, MR 1000, RP -2 od RC.
Plamenomet: Látková zbraň, rozptylová. DAM 20, OR 25, MR 50,
RP n/a. Zápalný útok.
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Postavy

Hydrobot
Velikost 1, nebezpečí 3
Brnění: žádné
Zbraně: čepele (DAM 10)

CC

RC

P

I

W

CH

A

D

S

HP

SP

10

n/a

8

6

6

6

16

8

10

20

n/a

Mechanická bytost.

Vodní stroj: Hydrobot se může pohybovat jen ve vodě.
Rychlý útok: Hydrobot může provést zteč. Jedná se v podstatě o dvě akce v jednom kole: pohyb a útok zblízka. Hydrobot
připlave k cíli (pohyb o daný počet metrů) a svoji setrvačností
do něj udeří čepelemi. Ničivost útoku je zvýšena o tolik, o kolik
metrů se Hydrobot pohnul. Zteč lze provést jen když Hydrobot
útočí na nepřítele; jakmile u něj už je, jsou další útoky normální.

Aerostat
Velikost 1, nebezpečí 1
Brnění: žádné

Zbraně: n/a
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Mechanická bytost.
Létající stroj: Aerostat umí volně létat i jen
levitovat nízko nad zemí.
Značkovač: Aerostat může pomocí jedné
akce zaměřit cíl. Dokud je na něj zaměřen,
ostatní jednotky Skynetu mají proti němu
bonus + 4 k RC. Pokud se cíl schová, zaměření je zrušeno.
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Postavy

Seeker
Velikost 1, nebezpečí 1
Brnění: žádné
Zbraně: n/a

CC

RC

P

I

W

CH

A

D

S

HP

SP

n/a

n/a

10

6

6

6

14

8

8

20

n/a

Mechanická bytost.

Létající stroj: Seeker umí volně létat i jen
levitovat nízko nad zemí.
Exploze: Když chce, může explodovat.
Exploze 10 metrů, DAM 20. Exploduje též
když je zničen.

Terminátor T-400
Velikost 2, nebezpečí 3
Brnění: lehký pancíř = Armor 12
Zbraně: plazmová puška
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Mechanická bytost.
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Postavy

Terminátor T-500
Velikost 2, nebezpečí 3
Brnění: střední pancíř = Armor 14
Zbraně: různé, obvykle těžký kulomet, plazmový kanon nebo dvě plazmové pušky
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Mechanická bytost.

Stabilizace: Jednoruční střelné zbraně jsou automaticky fixované, obouruční střelné zbraně umí používat jako jednoruční, těžké střelné zbraně používá
jako obouruční.

Terminátor T-600
Velikost 2, nebezpečí 4
Brnění: střední pancíř = Armor 14
Zbraně: různé, obvykle těžký kulomet, plazmový kanon nebo dvě plazmové pušky
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Mechanická bytost.
Infiltrátor: Může být pokrytý gumovou kůží, potom z velké dálky či za špatné viditelnosti vypadá jako člověk. Lidé musí uspět v hodu proti Perception,
aby Terminátora rozeznali jako stroj. Poškození za více než 10 DAM však
kůži poškodí natolik, že odpadne a Terminátor pak již není maskovaný.
Lepší stabilizace: Jednoruční střelné zbraně jsou automaticky fixované,
obouruční střelné zbraně umí používat jako jednoruční a jsou automaticky
fixované, těžké střelné zbraně umí používat jako jednoruční (ovšem může
mít jen jednu).
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Postavy

Terminátor T-700
Velikost 2, nebezpečí 4
Brnění: střední pancíř = Armor 16
Zbraně: různé, obvykle těžký kulomet, plazmový kanon nebo dvě plazmové pušky
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Mechanická bytost.

Infiltrátor: Může být pokrytý gumovou kůží, potom z velké dálky či za
špatné viditelnosti vypadá jako člověk. Lidé musí uspět v hodu proti
Perception, aby Terminátora rozeznali jako stroj. Poškození za více než
10 DAM však kůži poškodí natolik, že odpadne a Terminátor pak již
není maskovaný.
Stabilizace: Jednoruční střelné zbraně jsou automaticky fixované,
obouruční střelné zbraně umí používat jako jednoruční, těžké střelné
zbraně používá jako obouruční.

Terminátor T-800
Velikost 2, nebezpečí 4
Brnění: střední pancíř = Armor 16
Zbraně: různé, obvykle těžký kulomet, plazmový kanon nebo dvě plazmové pušky
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Mechanická bytost.
Infiltrátor: Může být pokrytý živou tkání, potom vypadá jako člověk. Poškození za více než 5 DAM tkáň poničí tak, že lidem dá šanci prohlédnout jeho krytí. Lidé musí uspět v hodu proti Perception, aby Terminátora
rozeznali jako stroj. Poškození za více než 10 DAM tkáň poškodí natolik,
že odpadne a Terminátor pak již není maskovaný.
Stabilizace: Jednoruční střelné zbraně jsou automaticky fixované, obouruční střelné zbraně umí používat jako jednoruční, těžké střelné zbraně
používá jako obouruční.
Provizorní oprava: Může sám sobě opravit poškození za 10 HP, ale trvá
to 15 minut a vyžaduje úspěšný hod na Intelligence.
Terminátor T-850: Vylepšený model se liší vyššími atributy. Má + 2 k
Intelligence, Will a Charisma.
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Postavy

Terminátor T-900
Velikost 2, nebezpečí 5
Brnění: těžký pancíř = Armor 18
Zbraně: různé, obvykle těžký kulomet, plazmový kanon nebo dvě plazmové pušky
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Mechanická bytost.

Infiltrátor: Může být pokrytý živou tkání, potom vypadá jako člověk. Poškození za více než 5 DAM tkáň poničí tak, že lidem dá šanci prohlédnout jeho
krytí. Lidé musí uspět v hodu proti Perception, aby Terminátora rozeznali
jako stroj. Poškození za více než 10 DAM tkáň poškodí natolik, že odpadne
a Terminátor pak již není maskovaný.
Stabilizace: Jednoruční střelné zbraně jsou automaticky fixované, obouruční
střelné zbraně umí používat jako jednoruční, těžké střelné zbraně používá
jako obouruční.
Terminátor T-950: Vylepšený model se liší vyššími atributy. Má + 2 k Intelligence, Will a Charisma.

Terminátor T-1000
Velikost 2, nebezpečí 6
Brnění: žádné
Zbraně: různé + čepele
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Mechanická bytost.
Infiltrátor: Může na sebe vzít podobu jakéhokoliv nemechanického objektu o
stejné velikosti, kterého se předtím dotknul. Poškození za více než 5 DAM
strukturu poničí tak, že lidem dá šanci prohlédnout jeho krytí. Lidé musí
uspět v hodu proti Perception, aby Terminátora rozeznali jako stroj. Poškození za více než 10 DAM, Zápalný, Magnetický a Žíravý útok strukturu poškodí
natolik, že Terminátor již není maskovaný. Může protéct skrze úzké otvory.
Regenerace: Nemá žádné pancéřování. Pokud je poškozen, opraví se rychlostí 10 HP za minutu. Pokud je zničen (jeho HP sníženo na 0), začne se
regenerovat do plného zdraví, ovšem trvá to 5+k20 minut. Během této doby
nemůže nic dělat.
Zbraně: Své ruce může přeměnit v chladné bodné nebo sečné zbraně. Mají
DAM 20 + BS. Může vytvořit i vrhací bodné nebo sečné zbraně se stejnou
ničivostí.
Zranitelnost: Pouze Žíravé útoky ho mohou nevratně poškodit či zničit.
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Postavy

Terminátor T-X
Velikost 2, nebezpečí 7
Brnění: střední pancíř = Armor 16
Zbraně: různé + integrované
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Mechanická bytost.

Infiltrátor: Může na sebe vzít podobu jakéhokoliv člověka, kterého se předtím dotknul.
Poškození za více než 5 DAM strukturu poničí tak, že lidem dá šanci prohlédnout jeho
krytí. Lidé musí uspět v hodu proti Perception, aby Terminátora rozeznali jako stroj. Poškození za více než 10 DAM, Zápalný, Magnetický a Žíravý útok strukturu poškodí natolik,
že Terminátor již není maskovaný. Struktura se sama opraví za k20 minut.
Obratnost: Umí běhat dvojnásobnou rychlostí. Umí skákat dvojnásobně daleko i vysoko.
Zbraně: Každou ruku může transformovat na jednu zbraň. Výměna zbraní zabírá jednu
akci. V jedné akci může zaútočit oběma střelnými nebo chladnými zbraněmi, na jeden až
dva různé cíle. Zbraně jsou tyto:
► Plazmový kanon: Energetická zbraň, samonabíjecí. DAM 40, OR 50, MR 100, RP -2
od RC.
► Plamenomet: Látková zbraň. Rozptylová. DAM 20, OR 10, MR 20, RP n/a. Zápalný
útok.
► Vrhač žíraviny: Látková zbraň. Rozptylová. DAM 20, OR 10, MR 20, RP n/a. Žíravý
útok.
► EMP kanon: Energetická zbraň, samonabíjecí. DAM 20, OR 50, MR 100, RP -2 od
RC. EMP útok.
► Šokový kanon: Energetická zbraň, samonabíjecí. DAM 20, OR 50, MR 100, RP -10
od DAM. Elektrický útok.
► Magnetický kanon: Energetická zbraň, samonabíjecí. DAM 20, OR 50, MR 100, RP 10 od DAM. Magnetický útok, síla odhození 6.
► Rychlopalný plazmový kanon: Energetická zbraň, automatická. DAM 20, OR 50, MR
100, RP -4 od RC.
► Cirkulárka: Chladná sečná zbraň, DAM 40.
Nanobotický ovládací systém: Do libovolného stroje může vpravit nanoboty a ovládat ho
tak na dálku (do vzdálenosti 200 metrů). Pokud je vpraví do Mechanické bytosti, místo
toho ji přeprogramuje tak, aby byla loajální Skynetu. Cíle se musí dotknout, což funguje
jako útok zblízka. Je možné proti němu provést Úhyb i Vykrytí. Mechanické bytosti mohou
ovládnutí odolat hodem proti Will.
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Speciální typ Terminátora vyvinutý k
ničení Terminátorů, kteří byli ukořistěni Hnutím odporu.

Postavy

Terminátor T-3000
Velikost 2, nebezpečí 7
Brnění: žádné
Zbraně: různé + čepele
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Mechanická bytost.

Infiltrátor: Může na sebe vzít podobu jakéhokoliv nemechanického objektu o
stejné velikosti, kterého se předtím dotknul. Poškození za více než 10 DAM
strukturu poničí tak, že lidem dá šanci prohlédnout jeho krytí. Lidé musí uspět v
hodu proti Perception, aby Terminátora rozeznali jako stroj. Poškození za více
než 20 DAM, Zápalný a Magnetický útok strukturu poškodí natolik, že Terminátor již není maskovaný. Může se rozložit na oblak nanobotů a prolétnout skrze
úzké otvory.
Regenerace: Nemá žádné pancéřování. Pokud je poškozen, opraví se rychlostí 10 HP za minutu. Pokud je zničen (jeho HP sníženo na 0), začne se regenerovat do plného zdraví, ovšem trvá to 5+k20 minut. Během této doby nemůže
nic dělat.

Zbraně: Své ruce může přeměnit v chladné bodné nebo sečné zbraně. Mají
DAM 20 + BS. Může vytvořit i vrhací bodné nebo sečné zbraně se stejnou ničivostí.
Pohyb: Magnetické pole, které drží jednotlivé nanoboty pohromadě, může
použít i k přichycení se ke kovovému podkladu. Může se tak pohybovat po
zdech i po stropě.
Rozložení: Na okamžik se může rozložit na oblak nanobotů a ustát tak útok.
Musí uspět v hodu proti Perception. Pokud uspěje, útok prošel skrz něj a nijak
mu neublížil.
Zranitelnost: Pouze Magnetické útoky ho mohou nevratně poškodit či zničit.
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Terminátor, který vznikne, když jsou buňky
oběti transformovány na nanoboty. Terminátor si ponechává osobnost a vzpomínky
oběti, je však zcela loajální Skynetu.

Postavy

Terminátor T-5000
Velikost 2, nebezpečí 8
Brnění: žádné
Zbraně: různé + čepele
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Mechanická bytost.

Infiltrátor: Může na sebe vzít podobu jakéhokoliv nemechanického objektu o
stejné velikosti, kterého se předtím dotknul. Poškození za více než 10 DAM
strukturu poničí tak, že lidem dá šanci prohlédnout jeho krytí. Lidé musí uspět
v hodu proti Perception, aby Terminátora rozeznali jako stroj. Poškození za
více než 20 DAM, Zápalný a Magnetický útok strukturu poškodí natolik, že
Terminátor již není maskovaný. Může se rozložit na oblak nanobotů a prolétnout skrze úzké otvory.
Regenerace: Nemá žádné pancéřování. Pokud je poškozen, opraví se rychlostí 10 HP za minutu. Pokud je zničen (jeho HP sníženo na 0), začne se
regenerovat do plného zdraví, ovšem trvá to 5+k20 minut. Během této doby
nemůže nic dělat.

Zbraně: Své ruce může přeměnit v chladné bodné nebo sečné zbraně. Mají
DAM 20 + BS. Může vytvořit i vrhací bodné nebo sečné zbraně se stejnou
ničivostí.
Pohyb: Magnetické pole, které drží jednotlivé nanoboty pohromadě, může
použít i k přichycení se ke kovovému podkladu. Může se tak pohybovat po
zdech i po stropě.
Rozložení: Na okamžik se může rozložit na oblak nanobotů a ustát tak útok.
Musí uspět v hodu proti Perception. Pokud uspěje, útok prošel skrz něj a
nijak mu neublížil.
Zranitelnost: Pouze Magnetické útoky ho mohou nevratně poškodit či zničit.

Infekce: Do libovolného člověka může vpravit nanoboty a předělat ho tak na
Terminátora T-3000 loajálního Skynetu. Oběti se musí dotknout, což funguje
jako útok zblízka. Je možné proti němu provést Úhyb i Vykrytí.
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Terminátor T-5000 funguje na stejném
principu, jako T-3000. Tento model používá
Skynet jako svého osobního avatara.

Postavy

Hybrid T-H
Velikost 2, nebezpečí 5
Brnění: střední pancíř = Armor 14
Zbraně: různé
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Tajný agent: Jeho mozek obsahuje ovládací chip. Skrze něj
Skynet vnímá vše, co vnímá Hybrid. Kdykoliv nad ním může
převzít plnou kontrolu. Tehdy má Intelligence, Will a Charisma
19. Pokud je použit jako hráčská postava, počítá se, že si dokázal tento čip odstranit a tak se osvobodit.
Poškození: Poškození za více než 5 DAM poničí povrchovou
tkáň tak, že lidem dá šanci prohlédnout, že je to kyborg. Lidé
musí uspět v hodu proti Perception, aby Hybrida rozeznali jako
kyborga. Poškození za více než 10 DAM tkáň poškodí natolik, že
Hybrid již není dostatečně maskovaný a lze snadno odhalit. Poškození či zničení vnější tkáně nemá na fungování Hybrida žádný vliv.

Oprava: Zranění Hybrida může léčit Lékař i opravovat Technik.
Povrchová tkáň je schopna regenerace stejně jako v případě
Terminátorů s živou krycí tkání.
Hybrid T-H je pokročilý kyborg, který byl
vyvinut firmou Cyberdyne Systems v rámci
jejího projektu Angel. Skynet v tomto projektu poté pokračoval. Mozek vybraného
subjektu je přesunut do speciálního kovového skeletu. Tento skelet obsahuje kromě
elektronických a mechanických systémů i
živé orgány. Je pokrytý živou tkání, která je
vytvořena z DNA subjektu, takže podoba je
zachována. Subjekt nemá vzpomínky na
operaci, takže neví, kým nyní ve skutečnosti
je. Je to perfektní infiltrátor a „spící
agent“.
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Dopravní prostředky

Terminátor T-1
Velikost 3, palivo: n/a, typ: uzavřené, pásové, Cestovní rychlost: 30 km/h
Posádka: AI, nebezpečí 4
Pasažéři: n/a
Zbraně (otočná věž): 2x rotační kulomet
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Mechanická bytost.
Rotační kulomet: Projektilová zbraň, automatická. DAM 20.
OR 1000, MR 2000, RP -4 od RC. Má rotující svazek šesti
hlavní, takže má vysokou kadenci. Pokud úspěšně zasáhne,
uživatel hodí k20 (od hodu 11 a více odečte 10). Výsledné
číslo ukazuje, kolikrát je cíl zasažen. Cíl si hází na Armor pro
každý zásah zvlášť. V jedné akci může zaútočit oběma kulomety, na jeden až dva různé cíle.

Terminátor T-7
Velikost 3, palivo: n/a, typ: uzavřené, kráčedlo, Cestovní rychlost: 20 km/h
Posádka: AI, nebezpečí 4
Pasažéři: n/a
Zbraně (otočná věž): 2x střední plazmový kanon
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Mechanická bytost.
Střední plazmový kanon: Energetická zbraň, samonabíjecí. DAM 40, OR 500, MR 1000, RP -2 od RC. V jedné akci
může zaútočit oběma kanony, na jeden až dva různé cíle.
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Dopravní prostředky

FK-Hunter
Velikost 4, palivo: n/a, typ: uzavřené, pásové, Cestovní rychlost: 30 km/h
Posádka: AI, nebezpečí 5
Pasažéři: n/a
Zbraně (otočná věž): 2x střední rychlopalný plazmový kanon, 2x raketomet
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Mechanická bytost.
Střední rychlopalný plazmový kanon: Energetická zbraň,
automatická. DAM 40, OR 500, MR 1000, RP -4 od RC. V jedné akci může zaútočit oběma kanony, na jeden až dva různé
cíle.
Raketomet: Projektilová zbraň, samonabíjecí. DAM 20, OR
100, MR 200, RP -2 od RC. Exploze 5 metrů. V jedné akci
může zaútočit oběma raketomety, na jeden až dva různé cíle.

HK-Centurion
Velikost 4, palivo: n/a, typ: uzavřené, kráčedlo, Cestovní rychlost: 20 km/h
Posádka: AI, nebezpečí 5
Pasažéři: n/a
Zbraně (otočná věž): 2x střední rychlopalný plazmový kanon, 2x raketomet
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Mechanická bytost.
Střední rychlopalný plazmový kanon: Energetická zbraň, automatická. DAM 40, OR 500, MR 1000, RP -4 od RC. V jedné akci může
zaútočit oběma kanony, na jeden až dva různé cíle.
Raketomet: Projektilová zbraň, samonabíjecí. DAM 20, OR 100, MR
200, RP -2 od RC. Exploze 5 metrů. V jedné akci může zaútočit
oběma raketomety, na jeden až dva různé cíle.
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Dopravní prostředky

Mototerminátor
Velikost 2, palivo: n/a, typ: uzavřené, kolové, Cestovní rychlost: 150 km/h
Posádka: AI, nebezpečí 3
Pasažéři: n/a
Zbraně (příď): dva lehké plazmové kanony
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Mechanická bytost.
Lehký plazmový kanon: Energetická zbraň, samonabíjecí.
DAM 20, OR 250, MR 500, RP -2 od RC. V jedné akci může
zaútočit oběma kanony, avšak pouze na jeden cíl. Kanony lze
otočit tak, aby mohly střílet dozadu.

HK-Tank
Velikost 8, palivo: n/a, typ: uzavřené, pásové, Cestovní rychlost: 30 km/h
Posádka: AI, nebezpečí 6
Pasažéři: n/a
Zbraně (otočná věž): 2x dvojitý střední plazmový kanon
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Mechanická bytost.
Dvojitý střední plazmový kanon: Energetická zbraň,
samonabíjecí. DAM 40, OR 500, MR 1000, RP -2 od RC.
Dvojhlavňová. V jedné akci může zaútočit oběma kanony,
na jeden až dva různé cíle.
Paže: V jedné akci může zaútočit oběma pažemi, na jeden až dva různé cíle. Paže mají DAM 20.
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Dopravní prostředky

Spider Tank
Velikost 4, palivo: n/a, typ: uzavřené, kráčedlo, Cestovní rychlost: 40 km/h
Posádka: AI, nebezpečí 6
Pasažéři: n/a
Zbraně (otočná věž): 2x střední rotační plazmový kanon
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Mechanická bytost.
Střední rotační plazmový kanon: Energetická zbraň, automatická.
DAM 40. OR 500, MR 1000, RP -4 od RC. Má rotující svazek čtyř
hlavní, takže má vysokou kadenci. Pokud úspěšně zasáhne, uživatel hodí k20 (od hodu 11 a více odečte 10). Výsledné číslo ukazuje,
kolikrát je cíl zasažen. Cíl si hází na Armor pro každý zásah zvlášť.
V jedné akci může zaútočit oběma kanony, na jeden až dva různé
cíle.

Harvester
Velikost 10, palivo: n/a, typ: uzavřené, kráčedlo, Cestovní rychlost: 20 km/h
Posádka: AI, nebezpečí 7
Pasažéři: n/a
Zbraně (příďová věž): těžký plazmový kanon
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Mechanická bytost.
Těžký plazmový kanon: Energetická zbraň, samonabíjecí. DAM-V 40, OR 1000, MR 2000, RP -2 od RC.
Větší a menší paže: V jedné akci může zaútočit oběma
většími i oběma menšími pažemi, na jeden až čtyři různé
cíle. Větší paže mají DAM 40, menší DAM 20.
Mototerminátoři: Převáží v sobě dva Mototerminátory.
Oba může vypustit i během boje, což zabírá jednu akci.
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Dopravní prostředky

HK-Drone
Velikost 2, palivo: n/a, typ: uzavřené, VTOL, Cestovní rychlost: 200 km/h
Posádka: AI, nebezpečí 3
Pasažéři: n/a
Zbraně (pod křídly): rakety
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Mechanická bytost.
Rakety: Projektilová zbraň, samonabíjecí. Vrhač
výbušnin. DAM 20, OR 500, MR 1000, RP -4 od
RC. Exploze 5 m.

HK-Aerial, lehký
Velikost 5, palivo: n/a, typ: uzavřené, VTOL, Cestovní rychlost: 300 km/h
Posádka: AI, nebezpečí 4
Pasažéři: n/a
Zbraně (příďová střílna): střední plazmový kanon
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Mechanická bytost.
Střední plazmový kanon: Energetická zbraň, samonabíjecí. DAM 40, OR 500, MR 1000, RP -2 od RC.
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Dopravní prostředky

HK-Aerial, těžký
Velikost 10, palivo: n/a, typ: uzavřené, VTOL, Cestovní rychlost: 150 km/h
Posádka: AI, nebezpečí 5
Pasažéři: n/a
Zbraně (pylony): 2x střední plazmový kanon
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Mechanická bytost.
Střední plazmový kanon: Energetická
zbraň, samonabíjecí. DAM 40, OR 500,
MR 1000, RP -2 od RC. V jedné akci
může zaútočit oběma kanony, na jeden
až dva různé cíle.

HK-Transport
Velikost 1+, palivo: n/a, typ: uzavřené, VTOL, Cestovní rychlost: 150 km/h
Posádka: AI, nebezpečí 5
Pasažéři: 100 vojáků, jedno vozidlo do velikosti 10 NEBO dvě vozidla do velikosti 5
Zbraně (příďová střílna): těžký plazmový kanon
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Mechanická bytost.
Těžký plazmový kanon: Energetická zbraň, samonabíjecí. DAM-V 40, OR 1000, MR 2000, RP -2 od RC.
Letouny: Může na sobě navíc převážet dva letouny do
velikosti 5. Oba může vypustit i během boje, což zabírá
jednu akci.
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Legion
Legion je uměle inteligentní super-počítač zaměřený na kybernetický boj. Vznikl v jedné z časových linií, ve kterých se
zabránilo vzniku počítače Skynet.

Dovednosti: Humanoidní Terminátoři ovládají dovednost řízení všech typů pozemních vozidel. Mechanické bytosti
nemají postih za šero či tmu.
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Postavy

Terminátor Rev-7, pevná forma
Velikost 2, nebezpečí 5
Brnění: střední pancíř = Armor 14
Zbraně: různé
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Mechanická bytost.

Terminátor Rev-7 je složen ze dvou
samostatných částí: pevné formy a
formy z tekutého kovu. Obě formy
mohou fungovat samostatně. Pokud
se spojí, používají Agility a Durability
pevné formy. Jejich HP jsou sečteny.
Spojení či rozpojení zabírá v boji jednu akci.
Stabilizace: Jednoruční střelné zbraně jsou automaticky fixované, obouruční střelné zbraně umí používat jako
jednoruční, těžké střelné zbraně používá jako obouruční.

Terminátor Rev-7, tekutá forma
Velikost 2, nebezpečí 5
Brnění: žádné
Zbraně: různé + čepele

CC

RC

P

I

W

CH

A

D

S

HP

SP

12

12

12

12

12

12

14

12

12

80

n/a

Mechanická bytost.
Terminátor Rev-7 je složen ze dvou samostatných částí: pevné formy a formy z tekutého kovu. Obě formy mohou fungovat samostatně. Pokud se spojí, používají Agility a Durability pevné formy. Jejich HP jsou sečteny. Spojení či rozpojení zabírá v boji jednu akci.
Infiltrátor: Může na sebe vzít podobu jakéhokoliv nemechanického objektu o stejné velikosti, kterého se předtím dotknul. Pokud jsou obě
formy spojeny, má pouze standardní podobu polo-humanoidní bestie. Poškození za více než 5 DAM strukturu poničí tak, že lidem dá šanci
prohlédnout jeho krytí. Lidé musí uspět v hodu proti Perception, aby Terminátora rozeznali jako stroj. Poškození za více než 10 DAM, Zápalný, Magnetický a Žíravý útok strukturu poškodí natolik, že Terminátor již není maskovaný. Pokud tato forma funguje samostatně, může protéct
skrze úzké otvory.
Regenerace: Tekutá forma nemá žádné pancéřování. Pokud je poškozen, opraví se rychlostí 10 HP za minutu. Pokud je zničen (jeho HP
sníženo na 0), začne se regenerovat do plného zdraví, ovšem trvá to 5+k20 minut. Pokud tato forma funguje samostatně, během této doby
nemůže nic dělat. Pokud jsou obě formy spojeny, HP jsou nejprve ubírány tekuté formě.
Zbraně: Tekutá forma své ruce může přeměnit v chladné bodné nebo sečné zbraně. Mají DAM 20 + BS. Může vytvořit i vrhací bodné nebo
sečné zbraně se stejnou ničivostí.
Zranitelnost: Pouze Žíravé útoky mohou tekutou formu nevratně poškodit či zničit.
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Postavy

Terminátor Rev-9, pevná forma
Velikost 2, nebezpečí 7
Brnění: těžký pancíř = Armor 18
Zbraně: různé
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Mechanická bytost.

Terminátor Rev-9 je složen ze dvou samostatných částí: pevné
formy a formy z tekutého kovu. Obě formy mohou fungovat samostatně. Pokud se spojí, používají Agility a Durability pevné formy.
Jejich HP jsou sečteny. Spojení či rozpojení zabírá v boji jednu akci.
Stabilizace: Jednoruční střelné zbraně jsou automaticky fixované,
obouruční střelné zbraně umí používat jako jednoruční, těžké střelné zbraně používá jako obouruční.

Terminátor Rev-9, tekutá forma
Velikost 2, nebezpečí 7
Brnění: žádné
Zbraně: různé + čepele
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Mechanická bytost.
Terminátor Rev-9 je složen ze dvou samostatných částí: pevné formy a formy z tekutého kovu. Obě formy mohou fungovat samostatně. Pokud se spojí, používají Agility a Durability pevné formy. Jejich HP jsou sečteny. Spojení či rozpojení zabírá v boji jednu akci.
Infiltrátor: Může na sebe vzít podobu jakéhokoliv nemechanického objektu o stejné velikosti, kterého se předtím dotknul. Pokud jsou obě
formy spojeny, může na sebe vzít podobu jen člověka. Poškození za více než 5 DAM strukturu poničí tak, že lidem dá šanci prohlédnout jeho
krytí. Lidé musí uspět v hodu proti Perception, aby Terminátora rozeznali jako stroj. Poškození za více než 10 DAM, Zápalný, Magnetický a
Žíravý útok strukturu poškodí natolik, že Terminátor již není maskovaný. Pokud tato forma funguje samostatně, může protéct skrze úzké otvory.
Regenerace: Tekutá forma nemá žádné pancéřování. Pokud je poškozen, opraví se rychlostí 10 HP za minutu. Pokud je zničen (jeho HP
sníženo na 0), začne se regenerovat do plného zdraví, ovšem trvá to 5+k20 minut. Pokud tato forma funguje samostatně, během této doby
nemůže nic dělat. Pokud jsou obě formy spojeny, HP jsou nejprve ubírány tekuté formě.
Zbraně: Tekutá forma své ruce může přeměnit v chladné bodné nebo sečné zbraně. Mají DAM 20 + BS. Může vytvořit i vrhací bodné nebo
sečné zbraně se stejnou ničivostí.
Zranitelnost: Pouze Žíravé útoky mohou tekutou formu nevratně poškodit či zničit.
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Další postavy
Policista
Velikost 2, nebezpečí 3
Brnění: neprůstřelná vesta = Armor 8
Zbraně: pistole, někdy také brokovnice
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Výstroj: vysílačka, svítilna

Běžné policejní hlídky, jaké
je možné potkat ve městech
či na dálnicích.

SWAT policista
Velikost 2, nebezpečí 4
Brnění: neprůstřelná vesta + přilba = Armor 10
Zbraně: samopal, karabina nebo brokovnice a pistole
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Výstroj: vysílačka, svítilna

Zásahové jednotky SWAT jsou
povolávány proti dobře vyzbrojeným zločincům a teroristům.
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Dovednosti
Kartograf (10 bodů)

Hráčské postavy si za body zkušeností mohou koupit tyto
dovednosti.

Postava dokáže efektivně mapovat terén. Díky němu
můžete do mapy zakreslovat trasu, po které putovala (ať
už pěšky, na jízdním zvířeti nebo v dopravním prostředku). Když po ní bude putovat znovu, putuje dvojnásobnou
Cestovní rychlostí. Tuto výhodu poskytuje všem, kteří
putují s ní. Zakreslená trasa se „vymaže“, pokud dojde
k razantní změně terénu respektive prostředí.

Dvě chladné zbraně (5 bodů)
Postava může používat dvě jednoruční chladné zbraně
najednou. Díky tomu může zasáhnout dva protivníky najednou, nebo na jednoho soustředit oba útoky. Stačí jeden úspěšný hod na Close Combat a oba útoky jsou
úspěšné. Pokud mu padne Štěstí, pak oba útoky způsobí
automatické zranění. Pokud mu ale padne Smůla, obě
zbraně jsou rozbité.

Stopař (5 bodů)
Postava umí rozeznat stopy bytostí či strojů zanechaných
v přírodě. Pokud je najde (pomocí Hledání), dokáže přesně zjistit, jakým tvorům či strojům patří a jak jsou staré.
Také dokáže zjistit, jakým směrem putovali a kolik jich
bylo.

Dvě střelné zbraně (5 bodů)

Postava může používat dvě jednoruční střelné zbraně
najednou. Díky tomu může zasáhnout dva protivníky najednou, nebo na jednoho soustředit oba útoky. Stačí jeden úspěšný hod na Range Combat a oba útoky jsou
úspěšné. Pokud mu padne Štěstí, pak oba útoky způsobí
automatické zranění. Pokud mu ale padne Smůla, obě
zbraně jsou rozbité.

Přežití v divočině (5 bodů za druh)
Postava je expert na přežití v nehostinném prostředí.
Umí rozdělat oheň, umí si obstarat pitnou vodu, dokáže
vyhledat či vybudovat vhodný přístřešek (má stejný efekt
jako stan), umí odhalit nebezpečný terén (tekutý písek,
bažiny...), umí předvídat počasí podle oblohy, zná místní
faunu a flóru a ví, jaká je jedovatá a jaká je jedlá. Dokáže
přežít zcela bez zásob jídla i pití, pouze s využitím přírodních zdrojů. Druhy:

Pilotování CTOL letounů (15 bodů)
Postava umí pilotovat všechny druhy letounů typu CTOL.
Pilotování VTOL letounů (15 bodů)

Poušť, Džungle, Bažiny, Skály, Ledové pustiny, Vulkanické pustiny, Moře, Podzemí

Postava umí pilotovat všechny druhy letounů typu VTOL.
Expert na boj proti vozidlům (5 bodů)

Zteč (AKCE) (10 bodů)

Postava dokáže identifikovat typ a původ vozidel (jaká
konkrétní frakce je vyrobila) a odhalit jejich slabiny. V boji
proti vozidlům má bonus + 5 k iniciativě a jednou za boj
se může rozhodnout, že poškození, které vozidlu právě
udělila, je desetinásobné.

Postava může provést zteč, neboli útok s rozběhem. Jedná se v podstatě o dvě akce v jednom kole: pohyb a útok
zblízka. Postava přiběhne k cíli (pohyb o daný počet metrů) a svoji setrvačností do něj udeří chladnou zbraní.
Ničivost útoku je zvýšena o tolik, o kolik metrů se postava
pohnula. Zteč lze provést jen když postava útočí na nepřítele; jakmile u něj už je, jsou další útoky normální. Zteč
nelze kombinovat se schopností Dvě zbraně.

Expert na boj proti letounům (15 bodů)
Postava dokáže identifikovat typ a původ letounů (jaká
konkrétní frakce je vyrobila) a odhalit jejich slabiny. V boji
proti letounům má bonus + 5 k iniciativě a jednou za boj
se může rozhodnout, že poškození, které letounu právě
udělila, je desetinásobné.

Krycí palba (AKCE) (10 bodů)
Postava může provést krycí palbu, jejímž účelem není
protivníky zasáhnout, ale donutit je zalehnout k zemi a
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Dovednosti

Expert na zákopovou válku (20 bodů)

neprovádět žádné protiakce. Musí si hodit proti svému
Range Combat sníženému o 4 a pokud se mu hod podaří, všichni protivníci v dostřelu a v palebném rozsahu
(oblouk o úhlu 90 stupňů) si musí hodit proti svému Will.
Pokud neuspějí, příští akci musí využít k zalehnutí. Pokud mu padne Štěstí, pak protivníci musí použít akci k
zalehnutí automaticky. Pokud mu padne Smůla, zbraň se
rozbila. Krycí palba se nejlépe provádí automatickými
zbraněmi, tehdy má postava Range Combat snížené
pouze o 2. Krycí palba nemůže být vedena jednorannými
zbraněmi.

Postava se umí lépe krýt v terénu. Krytí ji poskytuje dvojnásobný bonus k Armor. Jako jednu akci také umí vyhrabat zákop, který poskytuje bonus + 10 k Armor. Zákop
slouží jako krytí v terénech, které samy o sobě žádné
krytí neposkytují (např. step, poušť, pustina…). Pokud je
ale zákop vyhrabán tam, kde se dá krýt i normálně, jeho
bonus k Armor je zvýšen o lokální bonus.
Expert na bleskovou válku (20 bodů)
Postava se vyzná v taktice bleskové války. Jednou akcí
Pohyb urazí dvojnásobně velkou vzdálenost. Akci Útěk
z boje může provést i pokud je obklíčena oddílem protivníků, musí ovšem uspět v hodu proti Agility. Akci Útěk
z boje může použít i k průniku přes nepřítele, musí
ovšem uspět v hodu proti Agility.

Akrobat (10 bodů)
Postava umí skákat dvojnásobně výš a dvojnásobně dál,
než obvykle. Může také provést Opravný hod na Úhyb
(v boji zblízka i před vrženými zbraněmi), Vylézání, Slézání a Slaňování.
Expert na bitevní pole (5 bodů za druh)
Postava se vyzná v boji na daném terénu. V boji na tomto terénu má bonus + 5 k iniciativě. Pokud je v daném
terénu, postih za Obtížný terén má jen poloviční. Krytí ji
přidává další bonus + 1 k Armor a pokud se schová, nepřátelé budou mít postih – 1 od Perception při jejím hledání. Druhy:
Poušť, Džungle, Bažiny, Skály, Ledové pustiny, Vulkanické pustiny, Moře, Podzemí, Umělé interiéry
Expert na taktiku (5 bodů za druh)
Postava se vyzná v běžné taktice nepřátel. V boji proti
vojákům, vozidlům, letounům a námořním plavidlům zvolené skupiny má bonus + 5 k iniciativě a jednou za boj se
může rozhodnout, že útok, který na něj byl z jejich strany
veden, místo toho zasáhl jednoho z nich (postava sama
zvolí jaký cíl). Druhy:
Hnutí odporu, Skynet+Legion, Protivníci z minulosti
Expert na partyzánskou válku (20 bodů)
Postava se umí lépe schovávat v terénu. Nepřátelé mají
postih – 5 na Perception, pokud se ji snaží najít zrakem.
Jako jednu akci také umí vyrobit skrýš, do které se může
schovat. Skrýš slouží jako úkryt v terénech, kde se normálně schovat nedá (např. step, poušť, pustina…). Pokud je ale skrýš vyrobena tam, kde se schovávat dá i
normálně, nepřátelé mají při hledání zrakem postih – 10
na Perception.
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Mise
Válečné zápletky

Časové zápletky

Zápletky pro mise v postapokalyptické budoucnosti.

Zápletky pro mise v minulosti.

Získání zásob: Je nutné získat potraviny, léky, munici a
palivo. Stále existují nouzové sklady a protijaderné bunkry, které mají bohaté zásoby. Je nutné je vybrat dřív,
než je Skynet zničí.

Ochrana osoby: Je nutné najít a ochránit osobu, jejíž
akce v budoucnu pomůžou Hnutí odporu. Skynet vyslal
agenta na její likvidaci.
Zabití osoby: Je nutné najít a zabít osobu, jejíž akce v
budoucnu pomůžou Skynetu. Skynet vyslal agenta na její
ochranu.

Získání zbraní: Je nutné získat další zbraně a bojovou
techniku. Stále existují záložní sklady ozbrojených sil,
kde jsou mnohé kusy, které přečkaly apokalypsu. Je nutné je vybrat dřív, než je Skynet zničí.

Obrana objektu: Je nutné ochránit laboratoř, která přinese technologie důležité pro Hnutí odporu. Skynet vyslal agenta na její zničení.

Záchrana zajatců: Je nutné osvobodit lidi ze zajateckých
táborů Skynetu.

Zničení objektu: Je nutné zničit laboratoř, která přinese
technologie důležité pro Skynet. Skynet vyslal agenta na
její ochranu.

Sabotáž / zničení budovy: Je nutné sabotovat či zcela
zničit továrnu, elektrárnu nebo laboratoř Skynetu.
Krádež plánů: Je nutné získat stavební plány technologie Skynetu, např. zbraně či stroje.

Předání zprávy: Je nutné předat informaci, která pomůže změnit časovou linii ve prospěch Hnutí odporu. Skynet vyslal agenta, aby předání zprávy zabránil.

Krádež vzorku: Je nutné získat vzorek technologie Skynetu, např. zbraň či stroj.

Zničení zprávy: Skynet vyslal agenta s informací, která
pomůže změnit časovou linii v jeho prospěch. Hnutí odporu vyslalo agenta, aby předání zprávy zabránil.

Zajetí stroje: Je nutné získat nepoškozený stroj Skynetu,
který bude následně přeprogramován. Nejčastěji to jsou
Terminátoři T-800 a T-900, protože ty lze posílat zpět
časem. Modernější typy jsou příliš pokročilé.
Vyslání agenta do minulosti: Je nutné vyslat agenta
strojem času do minulosti. Nejdříve je však nutné probojovat se do komplexu s TDE a bránit ho tak dlouho, než
bude agent vyslán. Poté je nutné rychle se stáhnout pryč.

Poznámka: Místo Skynetu může být protivníkem Legion.
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