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Előnyök
Őrült Tudomány: Mindenféle, normál
technológiával nem megvalósítható eszközöket
készítesz, amiket csak te tudsz igazán jól
használni. (Lásd: Varázslatok)
Gyógyító: Jól képzett gyógyító vagy. Minden
gyógyítással kapcsolatos próbára +2 bónuszt
kapsz. (Képzettséghez beszámítva.)
Mesterlövész: Ha a körében nem mozog, egy
távolsági támadásra +2 bónuszt kap.
Nyugodt: 2 lapot húz és a jobbik lesz a
kezdeményezése.

Hősies: Bármibe is kerül, mindig segítesz a
rászorulóknak, a szükséget szenvedőknek.
Hűséges: Sosem árulnád el a barátaidat vagy
okoznál csalódást nekik.
Furcsaság: Egy őrült tudományokban jártas angol
orvos-tudós. Ebből sem volt még soha gond a
világtörténelemben…

Felszerelés
 Őrült Tudomány kütyük


Motiváció-befolyásoló gondolathullám-generátor
(Tulajdonság Növelése/Csökkentése)
Költség: 2 Hatótáv: 15m Hatóidő: 3 kör Hatás: Tégy Őrült
Tudomány próbát. Siker esetén 1, emelés esetén 2 kockával
nő/csökken egy választott főjellemző vagy képzettség. Egyéb:
Több célpontra is hathat: minden célpont +1 pont (max 5). A
hatóidőt körönként 1 pont/célpontért meghosszabbíthatod.
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Hátrányok

Varázslatok
Regeneráció-gyorsító elektrolízis (Gyógyítás)
Költség: 3 Hatótáv: Érintés Hatás: Tégy Őrült Tudomány próbát
(+2-vel, mivel gyógyításról van szó!) Siker esetén 1, emelés
esetén 2 sebet gyógyítasz be. Egyéb: A saját sebesülésmódosítóidon kívül a célpontét is le kell vonnod a próbából.

Szívósság

Colt M1911A1 (.45) pisztoly
[12/24/48 | 2d6+1 seb. |TGY: 1 | Súly: 1,25 kg| Tár: 7 (d)]
Páncéltörés (PT): 1 (célpont páncélja eggyel kisebbnek számít)
Félautomata: 2 golyó, +1 Lövészet, +1 sebzés



Harctéli élelem 5 napra ( O O O O O )



Kötél (20m)



TL-122 Zseblámpa

Harci Drog Injekció (Gyorsítás)
Költség: 3 Hatótáv: Érintés Hatóidő: 3 kör Hatás: Tégy Őrült
Tudomány próbát. Siker esetén a célpont kap +1 kört a
hatóidőre, emelés esetén addig kap új kezdeményezés-lapot,
míg legalább egy 8-ast nem húz. Egyéb: A hatóidőt körönként 2
pontért meghosszabbíthatod.

CAPT. Charles Herbert Rushforth egy polgári család tehetséges gyermeke, akit orvosi pályára szántak a
szülei. A háború kitörése után harctéri orvosként csatlakozott a hadsereghez, de hamar kiderült, hogy az
orvosláson túl a lövészethez is konyít, nem ijed meg a saját árnyékától és hatékonyan alkalmazza saját
fejlesztésű kísérleti tudományos eszközeit. Főleg ebben szerzett tapasztalat miatt lett ő kapitányként a
csapat élére kinevezve.

