
 

jméno rasa velikost specializace bůh 

CCO   HP  

speciální vybavení talismany 

 
RCO   SP  

PER   FP  

INT   CP  

WIL   XP  

CHA     

AGI     

DUR     

STR   ARM  

portrét 

 
  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

vzhled 

 

postavení 

prestiž neúspěchy úspěchy 

zážitky / kontakty 

   

   

   

   



 

dovednosti 

zvláštní sloty 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


	untitled1: 
	untitled3: 
	untitled4: Člověk Šedých říší
	untitled5: 2
	untitled6: Ranhojič
	untitled7: Ranaka
	untitled8: +1 (svazek, proti zvířatům)
	untitled9: +1 (svazek, proti zvířatům)
	untitled10: 
	untitled11: +1 (arkáno-čočka)
	untitled12: 
	untitled13: +1 (svazek: uklidnění/zastrašení zvířete)
	untitled14: -6 (brnění), +1 (prapůvod. éterokrystal)
	untitled15: 
	untitled16: +1 (prapůvod. éterokrystal)
	untitled17: 11
	untitled18: 11
	untitled19: 10
	untitled20: 13
	untitled21: 9
	untitled22: 7
	untitled23: 8
	untitled24: 11
	untitled25: 10
	untitled26: 42 =(DUR+STR)x2
	untitled27: 44 =(INT+WIL)x2
	untitled28: 50
	untitled29: 0
	untitled30: 0
	untitled31: 419
	untitled32: Lehká přilba, *50*
	untitled33: Lehké brnění, *700*
	untitled34: 1+10+5 = 16
	untitled35: Střední vrstva (+1000)
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: Šavle, adamantiová, sečná/bodná, DAM 10, *50*
	untitled40: Injekční jednoruč. kuše, jednoranná, OR 5, MR 10, RP -1 od RCO, *50*
	untitled41: Samostříl, samonab., DAM 10, OR 100, MR 200, RP -2 od RCO, *400*
	untitled42: n/a
	untitled43: Koncentrované granáty, nárazové, DAM 40, cíl má -5 ARM, *100*
	untitled44: Čutora, *1*
	untitled45: Prapůvodní éterokrystal, *2000*
	untitled46: 
	untitled47: Vojenské jídlo, *5*
	untitled48: Rubínový medailon, *1000*
	untitled49: 
	untitled50: Pochodeň (5 m), *5*
	untitled51: Adamantiový amulet (+5 ARM), *1000*
	untitled52: 
	untitled53: Monokulární arkáno-čočka, vědecká, *20*
	untitled54: Svazek srsti, *500*
	untitled55: 
	untitled56: Urychlovač hojení (10 dávek), *100*
	untitled57: Svazek peří, *500*
	untitled58: 
	untitled59: Urychlovač hojení (10 dávek), *100*
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: Svazek šupin, *500*
	untitled63: 
	untitled64: Vrtačka, *1000*
	untitled65: Oživovací souprava, *1000*
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled68: Zooláb, *1000*
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: Čistič zhouby, *500*
	untitled72: 
	untitled73: 
	untitled74: Válka (+1 CCO/-1 CHA)
	untitled75: Živelní katastrofa (+1 DUR/-1 WIL)
	untitled76: Kontakt (level 1): Zdravotnická gilda
	untitled77: Válka (+1 RCO/-1 CHA)
	untitled78: Vědecká expedice (+1 INT/-1 CHA)
	untitled79: Kontakt (level 1): Vědecká sekta
	untitled80: Nákaza (+1 INT/-1 AGI)
	untitled81: Nákaza (+1 INT/-1 AGI)
	untitled82: Kontakt (level 1): Vědecko-technická instituce
	untitled83: Kontakt (level 1): Překupníci
	untitled84: Kontakt (level 1): Finančně-obchodní instituce
	untitled85: Kontakt (level 1): Pašeráci
	untitled2: Ošetření a léčba (AKCE), Míchání a rozklad, Mrzačení (AKCE)
	untitled86: 
	untitled87: 
	untitled88: 
	untitled89: 
	untitled90: 
	untitled91: 
	untitled92: 
	untitled93: 
	untitled94: 
	untitled95: 
	untitled96: 
	untitled97: 
	untitled98: 
	untitled99: 
	untitled100: 
	untitled101: 
	untitled102: 
	untitled103: 
	untitled104: 
	untitled105: 
	Obraz1_af_image: 


