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Això que tens a lesmans és la primera edició de FORJA. En aquestes pàgines hi ha incomptables hores de feina
repartides al llarg d’un grapat d’anys per part d’un servidor i d’un grapat de persones que han accedit a
col·laborar desinteressadament en aquest projecte que, admetem-ho, no ens farà rics a cap dels que ens hi
hem dedicat.
A risc de repetir-me, i com ja explico a l’interior del manual, aquest llibre respon a les mancances d’altres
productes que es poden trobar al mercat, a nivell de sistema de joc i ambientació. Però el que no dic a cap altre
lloc del manual, i que encara el fa més necessari, és la poca oferta de jocs en català.
Uns apunts d’història i llengua:
En el moment en què escric aquestes ratlles han passat ben bé 32 anys des que vaig jugar la meva primera
partida de rol. Recordo molt agradablement els meus anys d’institut perquè pràcticament cada dissabte a la
tarda (i algun diumenge), teníem una cita ineludible a casa d’algun de la colla (sobretot del Lluc) per fer la nostra
partida de rol.
Al contrari del que passa en la majoria dels casos avui en dia, ens encantava provar diferents sistemes de joc:
l’Star Wars i el Ghostbusters de West End Games, l’AD&D, el Buck Rogers i l’Advanced Marvel Super-Heroes de
TSR, l’Stormbringer de Chaosium, el Cyberpunk 2020 (sí, 2020) d’R.Talsorian Games, més tard, tot el World Of
Darkness de White Wolf, elMutantes en la Sombra de Ludotécnica, i una colla de jocs menys coneguts.
Tots aquests manuals eren, sense excepció, en castellà o en anglès. A causa de les majors tirades, els llibres
en anglès eren més barats, i això, per uns nanos d’institut sense por als idiomes, l’anglès era el llenguatge
escollit en la majoria dels casos.
En tots aquests anys, només he tingut dos manuals en català: El Senyor dels Anells, adaptat del Middle Earth
Role-Playing o MERP d’Iron Crown Enterprises, i l’Aquelarre de Joc Internacional. Els dos van ser traduïts amb
els ajuts que en aquells moments donava la Generalitat de Catalunya, però no vaig trobar-ne cap dels seus
suplements. Aquells manuals eren un atzucac.
Quan ara farà deu anys em vaig posar a donar-li voltes al joc que tens entre les mans, el vaig plantejar
inicialment com a un projecte per a ésser publicat gràcies a les plataformes de micromecenatge. Com sempre
que em poso a escriure, em vaig fer la pregunta: m’hi hauria de posar en català, castellà, o anglès? Diré que
inicialment, i per no fer la feina diverses vegades, em vaig decidir a posar-m’hi en anglès, per allò d’arribar a més
audiència, que segur que ho heu sentit una pila de cops. Poc que m’imaginava jo les voltes que dóna la vida.
El 2012, després de casar-me, vaig anar a viure a Taiwan. Amb intermitències, havia anat avançant en el joc, i
com que el grup de jugadors de rol amb qui em feia eren expatriats en la seva majoria de parla anglesa, tenia
sentit seguir en anglès i provar el joc amb ells. Però la majoria d’ells va anar tornant als seus països d’origen, i
quan el 2016 vaig trobar una feina que em requeria major dedicació, em vaig quedar sense colla.
En aquell temps, el meu germà Arnau encara es veia de tant en tant amb la seva colla del Barri (sí, en
majúscules, perquè tot i que ja no hi vivim, per nosaltres Bellvitge és El Barri on vam créixer). Com que
pràcticament tots els de la seva colla eren castellanoparlants i sempre havien fet servir el castellà com a
llengua vehicular (coses del Barri), vaig canviar d’idioma del joc, aprofitant per reescriure la part de rerefons i
seguir corregint el sistema. De cara al micromecenatge, em deia, sempre podria treure el llibre en anglès i
castellà en una única campanya, i deixar que els mecenes escollissin quin idioma volien. Això també eliminaria
despeses d’edició. Però el cert és que el meu germà no va provar el joc amb la seva colla, perquè anava massa
escàs de temps.
El 2018 trobo un altre grup d’expatriats que juga a rol de manera regular, i em torno a posar en la versió anglesa
del llibre, incorporant els canvis que havia fet en la versió castellana, i polint una mica més el rerefons i
ambientació del joc. Aconsegueixo fer les primeres partides serioses de prova, i la resposta és força positiva.
És engrescador.
Arribem a finals del 2019. Em fan una oferta de feina d’aquelles que hom no pot refusar, i decidim canviar-nos
de país. Tornarem a Europa, ara a Alemanya, i a finals de Gener del 2020 faig les maletes i pujo a l’avió. La
pandèmia del Covid-19 també està en plena fase expansiva, però sortint de Taiwan no tinc problemes. Pel que
fa al joc, he estat unsmesos sense dedicar-hi massa temps, però fa temps que li dono voltes a fer-ne una versió
catalana.
A la tardor del 2020, es fan virals unes estadístiques que evidencien la mala salut del català. El jovent no el fa
servir, i el castellà es va imposant davant la manca d’oferta lúdica en català. És cert, penso: però també hi veig
una sortida evident. Nosaltres ens vam passar a l’anglès perquè, escurades com teníem les butxaques, els
llibres anglesos eren més assequibles. Decideixo donar prioritat a l’edició del llibre en català.
Amb tota la feina que tinc feta, puc oferir una edició digital en català demanera gratuïta, aquesta que teniu entre
les mans. Evidentment, com que la faig amb una manca total de recursos, i amb una disponibilitat de temps
limitada, les il·lustracions són majoritàriament en blanc i negre, i és possible que a mi o a la Mariona (que m’ha
ajudat a traduïr un parell de capítols) se’ns hagi passat alguna errada. Tot i així, serà un joc acabat, i que servirà
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com a mostra del que podria ser una edició amb cara i ulls. Potser, si hi ha prou demanda, posi el llibre en algun
servei d’impressió digital perquè qui vulgui pugui aconseguir-ne un d’imprès.
I segueixo donant voltes al micromecenatge. El voldré treure, abans o després, en anglès i castellà, i m’agradaria
treure’l a tot color, en una edició més treballada, si es reuneix prou pressupost. Si això passa, actualitzaré
l’edició catalana digital, i la seguiré oferint a cost zero mentre pugui. També garanteixo que els futurs mòduls i
complements sortiran en català mentre m’hi dediqui, no tinc capmena d’intenció que el meu joc sigui un carreró
sense sortida com altres que s’havien traduït pendents de subvencions.
Crec que és el mínim que puc fer pel meu idioma. I sí, jo i d’altres haurem de posar molta feina addicional perquè
vosaltres pugueu tenir aquest llibre en català sense guany material a canvi, però si nosaltres no cuidem el
nostre llenguatge, ningú no ho farà per nosaltres.
Què hi ha, en aquesta edició?
Aquest manual conté tot el que et cal per tal de poder jugar: una descripció del rerefons i ambientació que
inclou un grapat de mons on els jugadors poden portar-hi els seus personatges, normes de joc bàsiques i
avançades, normes simplificades i avançades de creació de personatges, efectes i artefactes, el sistema
d’experiència perquè els personatges evolucionin a mesura que van participant en aventures, i un capítol pel DJ
o director de joc on donem suggeriments sobre com estructurar partides i campanyes, i una colla d’apunts i
consells que poden ser interessants per directors novells i experimentats.
Què hi manca, en esta edició?
Segur que hi haurà gent que esperi més detalls sobre algun dels mons que esmento en el text. Encara que hi ha
una cronologia i descrit a grans trets diferents ambients on desenvolupar les teves aventures, potser no en
tingueu prou. La bona notícia és que ja tinc alguns suplements embastats on oferim aventures en mons
diferents, afegint més detalls en cadascun d’ells, i que s’entronquen en una campanya multiversal (com no
podia ser d’altra manera).
Tot i que he procurat afegir un munt d’exemples allà on em fa l’efecte que en calen, sóc conscient que se’m pot
haver passat alguna norma complexa on caldria algun exemple més. Per tant, si trobeu que manca algun
exemple o clarificació, no tingueu cap problema a dir-me quins punts del llibre necessiten aclariments o
exemples, i faré el que pugui per afegir-los-hi.
Més plantilles per a la creació simplificada de personatges i criatures. Tot i que n’he afegit una àmplia varietat,
és possible que trobeu a faltar alguna plantilla addicional. Com en el punt anterior, si tens suggeriments, fes-
m’ho saber i els hi inclouré.
Més exemples de PNJs. Tot i que ja n’hi ha uns quants que cal acabar de revisar, és possible que anem
actualitzant el llibre i acabem afegint-ne una colla més.
De moment, podeu crear les vostres plantilles, criatures, i PNJ amb les normes de creació avançada. Un dels
motius per fer-ho tot basat en punts era que qualsevol pugui expandir l’ambientació per si mateix, a banda dels
nostres mòduls (jo també he sigut un jugador de butxaques escurades, i algunes editorials s’han cobrat sempre
els suplements a preu d’or).
Il·lustracions i gràfics. Vull que el llibre disposi d’abundant contingut gràfic que pugueu fer servir com a font
d’inspiració tant per la creació de personatges com per la direcció de partides. En aquesta versió, les
il·lustracions són a llapis, i moltes d’elles només es poden considerar esbossos. Idealment, m’agradaria poder
oferir un llibre a tot color, però com que de moment m’ho estic manegant tot jo, no disposo de prou temps com
per poder arribar a aquest punt. Si trobo un colorista que m’ajudi a donar color als dibuixos, o algun il·lustrador
que me’n faci de nous, m’ho plantejaré de cara a futures edicions.
Mòduls jugables. El manual bàsic no en tindrà cap. Durant la campanya de micromecenatge, afegirem diversos
mòduls com a recompensa sempre i quant s’assoleixin els objectius de finançament adequats.
Finalment, el que més li manca al joc és gent amb ganes de passar-s’ho bé i deixar la seva empremta en aquest
multivers de possibilitats.

O.F.M.
K������� (A�������)

9 �’����� �� 2021.
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A quest manual de joc que tens entremans
(o a la pantalla del teu dispositiu
electrònic) et permetrà experimentar
realitats diferents a l’habitual: unes
realitats que només existeixen dins la
teva ment (i la d’alguna de les teves

amistats).

Perquè això és només un joc.
Quan jugues a rol, normalment interpretes un
personatge immers en una campanya o història
concebuda pel director de joc o DJ. Pel teu
personatge, el que passa dins aquesta campanya és
real, i això el farà reaccionar al que hi succeeixi.
Des del punt de vista del teu personatge fictici, tot el
que l’envolta és real i hauràs de fer que actuï en
conseqüència. I pot ser que les conseqüències de les
seves accions et produeixin un efecte real.
Pensa-hi: quan llegeixes un bon llibre o veus una
bona pel·lícula, els autors generen dins teu una
resposta emocional a la seva obra de ficció. Per mitjà
d’uns esdeveniments ficticis, en treus emocions
reals. Qui no s’entendreix veient en Wall·E cuidant
l’EVA, o el Gegant de Ferro cuidant la gent del poblet?
És clar, hi haurà qui pensi que això són coses de
criatures i que només els nens es poden implicar
emocionalment d’aquesta manera. És clar que per
ells resulta més senzill de fer-ho, però a no ser que
les vicissituds de la teva vida adulta i quotidiana
hagin convertit el teu cor en un tros de formigó
armat, tu també hauries de poder-les experimentar.
Al cap i a la fi, és bo mantenir l’esperit jove.

E� ���
Anem a pams, i perdoneu l’obvietat els jugadors
experimentats: què és un joc de rol?
Podeu trobar-ne la resposta a pràcticament
qualsevol llibre del ram. N’hi ha que ho comparen als
jocs de criatures al pati de l’escola però amb algunes
normes per tal d’evitar discussions, d’altres ho
comparen a representar una obra teatral, i bé, vaja, hi
ha una pila d’interpretacions.
En qualsevol cas, la versió que us dono aquí és la
meva visió del que és un JdR i el que implica dirigir-
lo. Si ja estàs granadet i et vols saltar aquesta secció
pots fer-ho sense cap mena d’inconvenient.
Imagina’t que ets un director de cinema que ha estat
contractat per un variat grup d’actors obscenament
rics.
Ho són tant, que et fan un xec en blanc perquè facis
la pel·lícula que et vingui més de gust, a condició que
tu pots escriure’n el guió, però que ells improvisaran
el que facin i diguin els seus personatges durant tot
el rodatge, des del principi al final.
Com a director, pots fer que passi el que vulguis en
resposta a les accions dels personatges principals, i
pots dirigir tots els actors secundaris i extres, però
els que financen l’experiment insistiran a fer el que
ells creguin adient en cada moment. Això vol dir que,
en moments determinants, poden fer coses
completament imprevistes (i habitualment, això és el
que passarà).
Per descomptat, el pressupost virtualment il·limitat
de què disposes com a director et permet rodar on
vulguis, i si ho necessites, fer servir els millors
estudis d’efectes especials. No tens cap mena de

límit d’actors secundaris ni d’extres, ni tampoc de
vestuari i attrezzo.
Tot això fa que puguis donar el teu toc personal a la
història, però si no aconsegueixes motivar els teus
actors perquè et donin el millor d’ells mateixos, el
resultat pot ésser desastrós. D’altra banda, si els
actors s’impliquen i gaudeixen del que fan, pots
acabar amb una història digna dels Oscar™.
Aquesta analogia és vàlida en molts aspectes,
incloent-hi les reaccions dels jugadors a allò que
planteja el DJ. Alguns jugadors, però, poden creure
que no tenen prou material per a treballar, i prendre-
s’ho malament o avorrir-se.
Altres jugadors proven d’acaparar l’atenció a totes
les escenes on participa el seu personatge, mentre
que d’altres s’estimen més quedar-se en un segon
pla discret fins que arriba el seu moment de lluir-se.
La “feina” del DJ és aconseguir que tothom
s’interessi per com es desenvolupa l’acció al joc, i
crear la millor història amb els personatges i
intèrprets de què disposa.
Alerta: si mai creus que algun dels teus jugadors té
problemes per diferenciar el que passa a la partida i
el Món Real™, recomana-li que cerqui ajuda
professional.
Si poden diferenciar-ho però tenen problemes
mantenint les seves emocions sota control o es
posen agressius, també haurien de cercar ajuda
professional. Una partida de rol no és el lloc més
indicat per a algú mentalment inestable.
Identificar conductes de risc i posar-hi fi és una
responsabilitat de tots.

R�������
Abans ja he fet referència al “pressupost il·limitat”
virtual de què disposa cada DJ per tal de crear la
seva obra mestra, però, és clar, això és només en un
pla estrictament fictici. Ara comentarem els recursos
físics que necessita un DJ per poder jugar en
condicions.
En primer lloc, els recursos humans: òbviament, per
poder jugar cal un mínim quòrum. Una de les
persones haurà de prendre el paper de DJ, i la resta
seran jugadors, els actors del meu exemple previ,
preparats per afrontar la gran aventura.
Una sessió normal acostuma a tenir un DJ i entre
tres i sis jugadors, però això sempre dependrà de
quanta gent estigui disposada a jugar, i de quants
jugadors pot manegar el DJ simultàniament sense
que això afecti el correcte funcionament del joc.
En segon lloc, els materials: recomanem paper i
llapis, tot i que els jugadors amb coneixements
tècnics poden decidir fer ús de les noves tecnologies
com tauletes i ordinadors per a mantenir els seus
fulls de personatge, llistes d’objectes, i prendre notes
sobre la partida.
Els mapes impresos en paper poden resultar
extremadament útils per a aquelles situacions
complicades de visualitzar on la ubicació de cada
personatge és important, com per exemple en
situacions de combat o escenes d’acció.
En aquestes situacions, l’ús de mapes, miniatures, o
fins i tot escenografia tridimensional que representin
els jugadors i els antagonistes, així com el seu
entorn, pot resultar molt aclaridor, a la vegada que
tenir una representació física del personatge ajuda a
tothom a fer-se una idea de com és cadascú dins del
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grup. Si no teniu figures o escenografia física, avui en
dia també hi ha alternatives digitals.
També seran necessaris uns quants daus per a tirar
i així decidir si un personatge té èxit en les accions
que declara el seu personatge. Habitualment, i per a
la majoria de jocs, n’hi hauria d’haver prou si teniu
d’un a quatre daus de vint cares. Com en els altres
casos, es poden trobar alternatives digitals, però
com qualsevol jugador de rol experimentat us podrà
confirmar, no hi ha substitut encara per un bon joc de
canell quan es llencen els daus.
Per si sou jugadors novells, un consell: no toqueu
mai els daus d’altri sense demanar-li permís
prèviament, hi ha gent molt supersticiosa.
Un altre puntal de tota partida de rol és el
departament d’intendència. Com ja us podeu
imaginar, tenir una certa varietat menjar i beure ajuda
que la gent s’ho passi millor, igual com quan hom
s’enduu una galleda de rosetes i un refresc quan va
al cinema. Per a això encara no s’ha trobat cap
alternativa digital, encara (i si algú ho fa, que m’avisi).
Ja tenim un DJ i una colla de jugadors preparats per
a l’acció, carregant capses de galetes, una galleda de
rosetes, magdalenes farcides i un assortiment de
beguda, cadascú amb els seus daus, i escenografia
opcional. Què ens manca? la base d’operacions.
On podem reunir-los? De fet, qualsevol lloc amb una
superfície prou plana com per tirar els daus serveix.
Normalment, algun dels jugadors o el propi DJ tindrà
a casa seva una habitació amb una taula prou grossa
com per poder seure al voltant i dipositar-hi el
material de la partida.
En cas contrari, i si us heu de reunir en un lloc públic,
convé que els jugadors i el DJ recordin que s’han de
contenir una mica, per molt ficats que estiguin en els
seus papers. Ara penseu que esteu en un lloc públic
i algú s’aixeca d’un bot des de la cadira i crida
quelcom semblant a “HA! Penso arrasar tot el poble!
I no faré presoners!” (i llavors deixa anar un riure
maligne).
Com és lògic, en llocs públics hi ha terceres
persones que no tenen ni idea del que és un joc de
rol, i a no ser que tots els que esteu jugant porteu
samarretes amb el lema “No em faci gens de cas,
sóc un grillat inofensiu”, poden creure que sou una
colla de conspiradors o de terroristes, i ja sabem
com poden acabar aquestes coses.
Per tant, sempre que sigui possible, recomanem
evitar jugar en llocs públics, o, si més no, feu saber al
propietari o responsable de l’indret el que feu, perquè
no s’alarmi. En cas de jugar a la via pública o parcs,
millor comentar-ho a l’autoritat competent.
Dit això, molts propietaris de bar estaran encantats
de tenir-vos com a clients regulars sempre que hi feu
consumicions i no li espanteu la resta de la clientela.

L� ��������� FORJA
“A������ ��� ��� ���� ���������.S�
�� �� �������, �� ���� �’������."

�������� � G������ M���.

El concepte original de FORJA era fer-lo un joc
diferent a la resta, un joc d’ampli espectre que
permetés crear –i jugar– pràcticament amb
qualsevol tipus de personatge, en qualsevol
ambientació.
Un problema comú a d’altres sistemes de joc és que
molts dels jugadors tendeixen a caure en estereotips

per poder tenir “el millor” o “el més eficient” en una
tasca concreta, cosa que sovint implica sacrificar
part de l’atractiu que un personatge podria tenir en
favor del rendiment dins el sistema.
Si teniu experiència, ja sabeu de la mena de jugador
de qui parlo, aquells amb personatges que
habitualment semblen fotocòpies els uns dels altres,
perquè a un cert nivell, la combinació d’habilitats i
equip més eficient és molt concreta.
Hi ha jugadors que proven de “trencar” el sistema,
buscant una combinació infal·lible per emportar-se
pel davant qualsevol antagonista que es creui al
camí dels seus personatges, o bé per tenir el millor
personatge de suport, que pugui curar els companys
en un moment.
I perquè no, us preguntareu? Què hi ha de dolent en
voler ser el millor en una cosa? Bé, de fet no hi ha cap
problema en voler ser el millor, el problema és el preu
que es paga.
Habitualment, els personatges extremadament
eficients (en combat, per exemple) solen ser una
combinació de números, però no acostumen a ser
subtils ni a tenir un atractiu com a personatge.
Posant-ho com a personatges de pel·lícules: En Van
Damme ha fet molts personatges en pel·lícules
d’acció, però probablement no recordeu el nom de
cap d’ells. Tots eren plans i avorrits, encara que
repartissin estopa a tort i a dret. Ara penseu si no em
podeu citar com a mínim el nom d’un parell de
personatges interpretats per en Harrison Ford.
Quina és la diferència?
Alguns personatges han estat escrits de manera
unidimensional. Un ex-soldat expert en tota mena
d’armes i arts marcials que torna a casa i reparteix
mastegots pel barri perquè havien mirat malament a
la seva iaia, posem per cas.
Altres personatges estan escrits de manera diferent.
Tenen els seus punts forts i els seus punts febles, i
tot i que saben fer moltes coses, potser no són els
millors en tot (o en res), però saben fer servir l’enginy
per adaptar-se a cada situació i fer servir aquelles
habilitats que els són més favorables en cada
moment.
Molts jugadors tenen reticències pel que fa a fer-se
personatges menys poderosos a canvi de donar-los
profunditat. Per contrapartida, els seus personatges
no són sinó una col·lecció de números, rarament
amb una personalitat i motivacions que vagin més
enllà de “Un enemic? Li faig una cara nova!”
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Tot això no només afecta els personatges. En molts
jocs, que disposen d’àmplies llistes d’equipament,
objectes, armes, armadures, talismans i fetitxes
diversos, els jugadors acaben fent servir una mínima
fracció del que hi ha disponible, i si fan servir armes
de les menys ortodoxes, és perquè són part del botí
de l’aventura, però sovint se’n desfan, venent-les per
comprar un equipament amb millors números.
Per tant, en aquests altres jocs, els personatges
s’acaben assemblant al model de personatge més
eficient fins i tot en l’equipament i l’aspecte.
El que volíem en crear FORJA era fer un sistema on
els jugadors es despreocupessin bastant dels
números i poguessin així fer-se personatges
coherents a nivell d’història sense estar tota l’estona
pendents de com són de bons.
Posem un típic joc de fantasia. Posem per cas que
un personatge ha de sortir a defensar el seu llogarret
d’uns bandits, i fins llavors havia estat fent de cuiner,
o de ferrer. Perquè no farien servir les eines del seu
ofici, enlloc d’aprendre esgrima per dur una espasa?
I no cal parlar dels camperols i les seves eines, que
en tenim fins i tot exemples històrics propers. Perquè
molts jocs ignoren allò que sembla tan lògic?
Enlloc d’això, a la majoria de jocs podem trobar
variacions sobre el mateix tipus de personatge. Els
jocs basats en classes o categories de personatge
són especialment dolents per això, on personatges
del mateix nivell i classe s’acaben diferenciant
únicament pel nom i per alguna habilitat menor força
irrellevant i per les característiques generades
aleatòriament. Sempre hi ha una o dues
combinacions que els jugadors acaben escollint per
ésser competitius.
A FORJA, el tema preval sobre tots els aspectes
mecànics del joc. Personatges amb rerefons
substancialment diferents, però amb la mateixa
quantitat d’entrenament haurien de ser equivalents
pel que fa a eficiència. Per descomptat, no tots els
tipus de personatge seran igual d’efectius en totes
les situacions, i hauran de trobar maneres diferents
d’enfrontar-se als problemes, però han de tenir el
potencial per fer-ho.

F�� �� ��� �������
Si ets un lletraferit, és possible que t’hagis adonat
que el títol d’aquesta secció està pres de “La història
interminable”, de Michael Ende. També representa
allò que ens agrada, perquè no volem posar cap
entrebanc a la teva imaginació.
Nosaltres creiem que hauries de poder jugar amb el
personatge que vulguis, encara que a molts altres
jocs no poguessis perquè les normes no ho
contemplen, o perquè acabes veient-te limitat
d’alguna manera.
Òbviament, nosaltres no et podem garantir que el teu
DJ sigui tan permissiu amb les teves intencions, però
si encaixen amb la seva crònica, endavant les atxes!
Sempre recomanem als jugadors que parlin amb el
seu DJ durant la fase de planificació de la seva
crònica, si pot ser. D’aquesta manera, es pot mirar de
consensuar un tema que pugui satisfer al major
número possible de jugadors, però sense encotillar
el DJ o obligar-lo a refer tota la crònica un cop ja la té
apamada.
Vols portar un petit rosegador millorat
cibernèticament? O tal vegada un agent secret
especialitzat en missions a mons alienígenes? Una

noia d’un món post-apocalíptic que sobreviu recollint
ferralla i construint maquinària? I perquè no?
A FORJA, el tema és el més important.Tot i així, certs
aspectes de la creació de personatges han de ser
consensuats entre els jugadors i el director de joc.
Alguns DJ donen llibertat absoluta a l’hora de crear
personatges, però d’altres s’estimen més una mica
de control sobre els tipus de PJ que poblaran la seva
campanya. I és comprensible, ja que segons la
història que tingui pensada, cert tipus d’elements
poden perjudicar la trama.
Heu estat mai provant de gaudir d’una pel·lícula de
terror i hi havia algú al cinema que no parava de dir
ximpleries i prenent-s’ho tot a broma? Oi que resulta
molt frustrant? Doncs el mateix passa si el DJ i altres
jugadors estan interessats a fer una partida amb
moments dramàtics o d’horror, i el teu personatge és
incapaç d’estar cinc minuts sense deixar anar alguna
animalada.

G����� ��� ���
“N� ������ �� ��������.”

W��� W������

El propòsit principal d’un joc de rol és que la gent que
hi participa, des del Director de Joc fins als jugadors,
passin una bona estona, explorant possibilitats
virtualment il·limitades. I dic virtualment, perquè hi
ha dos límits, un molt clar, i l’altre no tant.
El primer límit és la imaginació o voluntat dels
jugadors o del DJ. Si el DJ no és capaç de crear un
cert tipus d’escenari o de planificar una història en
concret, per molt que els jugadors vulguin, no podran
jugar-hi. Si el DJ crea una situació, però els jugadors
refusen d’involucrar-s’hi, tampoc no s’hi jugarà.
Aquest límit és ben clar, i ningú no el discuteix (tot i
que admetre manca d’imaginació és difícil).
El segon límit, i aquest no és tan clar per molta gent,
és la tolerància o sensibilitat dels presents a certes
idees o conductes. I entrar a parlar d’aquest tema
amb segons qui és obrir la caixa dels trons, però
volem deixar clara una sèrie de pautes perquè
tothom, del primer a l’últim, pugui participar en la
partida.
El segon límit no acostuma a ser mai un problema si
els participants són tots de rerefons i edats similars,
i es coneixen bé entre ells. Uns amics de l’institut o
del barri que es coneixen de fa temps, ja saben quan
algú del grup no se sent còmode amb certs temes.
Quan jugues amb desconeguts, és més complicat
d’encertar, sobretot si hi ha gent amb diferents
cultures al voltant de la taula.
El món real està afectat per temes greus com la
crueltat innecessària, el racisme, el masclisme, els
règims autoritaris, i el fanatisme religiós. Els jocs de
rol són, per a molta gent, un mitjà per evadir-se
durant una estona d’aquests i d’altres problemes, i
això és bo.
És cert que es poden fer servir els jocs de rol per
tractar aquests i d’altres temes de manera adulta, i
potser que serveixi com a eina d’exploració i
posterior debat. Els jocs s’han demostrat molt útils
per plantejar dilemes ètics i veure com els jugadors
els resolen, però si aquest és el cas, hauria de ser una
activitat consensuada per tots els que hi participen.
No obstant això, es poden donar situacions en
partida que poden fer sentir malament a alguns dels
participants. Com a jugador, vaig estar en una
partida on altres jugadors van començar a actuar
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autèntics execrables cap a un personatge no jugador
completament innocent. En aquell moment, no se’m
va acudir demanar un temps mort i parlar amb el DJ
perquè tallés allò de soca-rel. No estic segur si ho
hauria fet o no, i tampoc de si els altres jugadors
haurien volgut aturar la situació. El que vaig fer va ser
aixecar-me i sortir al balcó fins que es va acabar.
Alguns sistemes de joc afavoreixen, o fins i tot
justifiquen, que alguns jugadors es portin malament
amb els personatges no jugadors o fins i tot envers
els altres del grup. “És que el meu personatge és
caòtic/neutral, i per tant no té problemes en robar tot
el que és valuós del teu personatge mentre dorms”.
Això, que he sentit multitud de vegades, no és una
justificació vàlida. El jugador és perfectament
conscient que se li està fent la punyeta a un altre
jugador per mitjà dels seus personatges, encara que
tot sigui fictici.
Si sou jugadors: recordeu que els altres companys
de taula tenen el mateix dret a gaudir de la partida
que vosaltres. Si us sentiu temptats a fer-los alguna
barrabassada, penseu si us agradaria que fos a la
inversa. Recordeu també que els PNJ els controla el
DJ, però que dins el món fictici del joc, són tan reals
com els vostres personatges.
Si sou directors de joc: recordeu que no és una
competició dels jugadors contra vosaltres. Esteu
col·laborant tots per a construir una història que deixi
a tothom satisfet. No abuseu del poder que teniu
sobre el món. Si algun jugador o jugadora us
demanen temps mort o que s’eviti un cert tema,
escolteu-los i procureu fer els ajustos necessaris. No
cal que en demaneu detalls, saber que una certa
cosa els fa passar una mala estona és suficient com
per fer-hi ajustos.
Recordeu: l’objectiu és que tothom s’ho passi bé, i
per això cal col·laborar plegats.

G�������
Si ets un jugador novell o no has jugat mai a rol, és
molt possible que trobis paraules al llibre que no et
són familiars.
En algun cas es pot tractar de conceptes comuns als
jocs de rol en general, i en d’altres casos pot ser que
siguin conceptes marca de la casa. Com que en som
conscients, hem volgut afegir un breu glossari per
aclarir aquests termes.
Antagonistes: Personatges no jugadors que tenen
nom, història, full de personatge, i que normalment
acaben anant a mata-degolla amb els personatges
dels jugadors. Poden causar greus problemes si s’ho
prenen com quelcom personal.
Artefacte: Peça d’equip única que té capacitats
especials, ja sigui per .
Atributs: Capacitats principals d’un personatge.
Crònica: Sèrie d’històries enllaçades en una mateixa
línia argumental principal, que pot tenir (o no) línies
argumentals secundàries. Hi ha cròniques que enlloc
de tenir una línia argumental concreta són un
reguitzell d’històries curtes pensades com episodis
autoconclusius on participen els mateixos
personatges, com si es tractés d’una sèrie de ficció.
Seguint el símil amb la TV, una crònica podria tractar-
se d’una temporada d’una sèrie (que podria donar
pas a una altra crònica amb diferents personatges, o
amb els mateixos però amb un tema diferent), o
d’una sèrie sencera (si hi ha un tema coherent de
principi a fi).

Daus: En aquest llibre entenem per daus uns petits
objectes en forma d’icosaedre regular que tenen els
números de l’1 al 20 inscrits a cadascuna de les
seves cares triangulars. També hi ha jugadors que
s’estimen més utilitzar aplicacions de mòbil per a
generar nombres de manera pseudoaleatòria. Ens
consta almenys un DJ (no direm qui) que fa servir
pinyols d’albercoc darrere la seva pantalla per imitar
el so dels daus, i s’empesca els números que més
convinguin a la història en cada moment. No és
quelcom que puguem recomanar, perquè pot fer
pujar la mosca al nas a alguns jugadors, així que
aneu amb compte.
Director de Joc (o DJ): Aquell que prepara el joc i
l’arbitra, resolent disputes entre jugadors o dubtes
sobre les normes.
Dotat: Es diu dels personatges que tenen algun tipus
de facultat sobrenatural (veure “������“, a la pàgina
XXX).
Efecte: Ús específic d’un do sobrenatural.
Equipament: objectes, eines, i d’altres possessions
que duu el personatge al damunt en cada moment.
No s’hi compten les coses que s’hagi deixat a casa.
Escena: Unitat subjectiva de partició del temps dins
del joc. Quan els personatges fan accions en un
moment de calma, parlem d’escenes de �����
��������, i si es tracten d’escenes d’acció, de �����
�����, tal i com expliquem a la pàgina XXX.
Èxit: Es diu que una acció ha tingut èxit quan la tirada
de daus del jugador iguala o supera el número de
dificultat objectiu (veure “�������� ������ �� ���“,
a la pàgina XXX.
Figurants: Personatges no jugadors controlats pel
DJ, que serveixen per poblar el món del joc.
Acostumen a no interferir amb els personatges, i si
ho fan, el seu impacte és menor, a no ser que parlem
de grans grups. No acostumen a tenir nom propi,
història, o full de personatge completa.
Fracàs: Es diu que una acció és un fracàs si la tirada
de dau d’un jugador és menor al número de dificultat
objectiu (veure “�������� ������ �� ���“, a la
pàgina XXX).
Habilitats: Capacitats que un personatge ha après
gràcies a l’estudi, l’entrenament, o ambdues coses.
Full de personatge: allà on s’anoten les
característiques, habilitats, trets, i tot allò que fa
referència a cada personatge. En general acostuma
a ser un full de paper imprès, però també es pot fer
servir un formulari digital.
Jugador: Aquell qui participa en el joc interpretant un
únic personatge.
Mapa: A FORJA fem servir habitualment un o més
mapes per tal de representar la ubicació dels
personatges. En general fem servir mapes de retícula
hexagonal en l’escala de miniatures de 25 a 30 mm,
però pot ser més gran o petit si t’estimes més fer
servir miniatures o marcadors d’una altra escala.
Mòdul: Historia autoconclusiva que acostuma a
jugar-se en una o més sessions. Si la campanya fos
una sèrie de TV, un mòdul seria un episodi que es pot
visualitzar per separat.
Personatge: Individu imaginari que existeix
únicament dins l’ambient fictici del joc.
Personatges Jugadors (o PJ): Personatges
controlats pels jugadors.
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Personatges No Jugadors (o PNJ): Personatges no
controlats pels jugadors. Habitualment els controla
el DJ, però en situacions complexes o en partides
amb molts jugadors, pot ser que el DJ tingui algun
ajudant per accelerar les situacions on molts PJ
interactuen amb grans nombres de PNJ.
Personatges Secundaris: són PNJs més rellevants
que els figurants, amb nom propi i rols específics
dins la crònica, i que hauran d’interactuar (alguns
d’ells regularment) amb els jugadors. Poden ser
enemics o aliats dels PJs.
Pífia: quan un fracàs no és només dolent, sinó
catastròfic, s’anomena pífia. Habitualment ve
acompanyat d’algun renec per part del jugador que
ha tirat el dau.
Plantilla: Combinació específica de bonificadors als
atributs, habilitats, trets, efectes i/o equip especial
que es pot fer servir en crear el personatge per tal
d’accelerar el procés.
Possessions: Artefactes, eines, i objectes propietat
del personatge, fins i tot aquells que no porta
normalment al damunt.
Punts d’Acció: o PA, són una recompensa temporal
que permet als jugadors fer proeses que normalment
són fora del seu abast. Per més informació, veure
“����� �’�����“, a la pàgina XXX.
Punts de Creació (o PC): a l’hora de crear un
personatge nou, el jugador fa servir PC per comprar
els seus atributs, habilitats, trets, efectes i
artefactes. En general, tots els jugadors en disposen
de la mateixa quantitat.
Punts d’Experiència (o PX): a mesura que els
jugadors aconsegueixen els seus objectius
(col·lectius o individuals) en un mòdul o crònica,
aniran rebent PX com a recompensa, que els
permetran millorar aspectes del seu personatge o
afegir-ne de nous. Més informació a “����������� �
�����������”, a la pàgina XXX.
Rerefons: característiques que defineixen l’ambient
de ficció del joc durant una crònica.
Temps Actiu: sempre que hi hagi una escena d’acció
al joc, direm que són escenes de ����� ����� i les
farem servir per determinar amb claredat l’ordre de
les accions de cada personatge, tal i com s’explica a
la pàgina XXX.
Trets: capacitats addicionals que, a banda dels
atributs i habilitats, ajuden a definir un personatge.
Tirada: el procés de generar un número a l’atzar fent
servir daus. La majoria de tirades a FORJA es resolen
tirant d’1 a 3 daus simultàniament, com s’explica a
“�������� ������ �� ���“, a la pàgina

.
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Hàbitat
– Que hi ha algú?— va preguntar ella. Ningú no
va pas contestar, és clar. No hi havia ni una
ànima, no estaven en condicions de contestar-li,
o no sabien fer-ho, va pensar. Va entrar a la
cambra i la resclosa d’accés es va tancar darrere
seu. Un brunzit a les orelles li va fer saber que
s’estava igualant la pressió atmosfèrica a la de
l’altra banda.

La noia va alçar les mans a l’alçada de la seva cara
i va mirar-se els palmells de les mans. Va serrar
els punys, i els va tornar a relaxar. Va notar com
la capa de múscul sintètic del seu vestit de bretxa
li seguia els moviments fil per randa.

Aquests vestits eren un dels avenços científics
més grans dels últims temps, i responien als
impulsos sinàptics tan ràpid com el seu propi cos,
i de vegades fins i tot millor, eliminant els
tremolors i imprecisions dels seus moviments tan
típics dels organismes biològics. Només li calia
deixar-se guiar pel vestit, i la coordinació dels
seus moviments esdevenia perfecta.

Amb un so metàl·lic, els passadors de la segona
resclosa es van obrir, i la porta va rotar
lentament sobre les enormes frontisses sense fer
cap mena de soroll. L’aire semblava una mica
enrarit.

La noia va abandonar la relativa seguretat de la
cambra de descompressió i va entrar a l’hàbitat
que se li havia assignat aquest cop. D’acord als
arxius, aquest l’havien precintat després de
descobrir-lo i catalogar-lo, i no se n’havia fet mai
cap exploració a fons.

– “...allà on no ha anat mai ningú”– va començar,
i es va posar a va xiular la tonada d’una vella
sèrie de televisió que encara continuava essent
molt popular a l’Aliança del Nou Món.

Va provar el comunicador, i observà que la gran
quantitat d’estàtica l’impedia contactar amb el
centre de control de missió. Va fer un parell de
temptatives més que només van recollir que
soroll. Va decidir deixar-ho córrer, i apagà la
ràdio. Com a mínim, es va dir, els sensors del
vestit li funcionaven correctament, tot i les
interferències.

Aquell hàbitat, com molts altres al món Forja,
era una enorme volta subterrània aïllada
completament de la resta del planeta per un
sistema d’escluses de pressió. Tenia un clima
extremadament xafogós, apropiat per a la jungla
tropical que hi havia prosperat.

Grans canonades translúcides recorrien el sostre
de la cambra, farcides d’una solució nutritiva ideal
per les algues bioluminescents que hi havia en
suspensió. L’Entramat de línies desprenia una
suau llum groga amb un tint verdós, centenars
de metres per damunt del terra, i semblaven més
les parets d’un laberint que no pas els estels d’un
firmament.

De sobte, un cruixit a la seva esquerra la va posar
en alerta. El seu detector de moviment es va
activar, mostrant un punt a uns cent metres.
Uns segons més tard, un parell de punts van fer

acte de presència, un a la seva dreta i un darrere.
L’havien envoltat. L’estaven caçant, però encara
no podia veure què o qui. Va activar els altaveus
externs del vestit.

– Hola, que hi ha algú? – va repetir. – Sóc la
Fiona McCloud, del cos de bretxers de l’Aliança
del Nou Món! – va dir, alçant la veu però provant
de no sonar agressiva. – Només volem ser bons
veïns, si aquest hàbitat és casa seva, sàpiguen que
hi tenen tot el dret, no pretenem pas fer-los
fora! – i dit això, activa la funció de traducció
automàtica del vestit perquè repetís el missatge
en tots els idiomes que l’ANM havia pogut
localitzar al món Forja.

Sentí un soroll borbollejant rere seu, com si algú
amb un cas terminal d’angines estigués fent
gàrgares amb vidres trencats. Va girar sobre els
seus talons, aixecant les mans en una posició
defensiva per si de cas.

Era un humanoide esparracat d’uns dos metres
d’alçada, que caminava coix , les seves
articulacions inflades i retorçades, la seva pàl·lida
pell esgrogueïda semblava recoberta parcialment
d’una mena de liquen que supurava un líquid
ambre enganxós.

L’ull esquerre de la criatura era clarament cec,
una esfera com d’alabastre. El dret s’havia
transformat en una cosa... incorrecta, un orb
bulbós multifacetat que polsava a cada pas que
feia.

Una massa de carn esponjosa semblava haver
trencat el crani des de l’interior, i li queia sobre
l’esquena. La Fiona es va haver d’aguantar les
basques quan una bafarada nauseabunda li va
arribar al nas, fins i tot passant els filtres
ambientals del seu vestit.

Més cruixits al seu voltant. Sis criatures més,
semblants a la primera però de mides i estats de
conservació diferents se li van atansar. Una
d’elles, en millors condicions que la resta, encara
tenia marques identificatives a l’uniforme: ANM,,
equip de manteniment.

No n’estava segura si algú del centre de control
els havia enviat abans que ella, però si aquest era
el cas, n’havia esborrat les proves. O potser un
equip de manteniment havia provat d’entrar a
l’hàbitat abans que ningú, a veure si trobaven
restes tecnològiques valuoses. En qualsevol cas,
aquests pobres desgraciats s’havien topat amb
una cosa inesperada.

O aquesta cosa els havia trobat a ells. Tant hi
feia.

Ara l’envoltaven completament, i la rotllana
s’anava fent cada cop més petita. Fos el que fos
el que havia pres control dels tècnics, tenia
instint depredador.

– Bé – va dir ella, estirant els braços amb els
palmells oberts – jo venia en so de pau, però
aquesta situació m’incomoda. Us aviso, no
m’agrada la violència i no estic autoritzada a
començar cap altercat amb formes de vida
autòctones, però puc defensar-me si ho necessito
– va dir, esperant que l’organisme que controlava
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els tècnics l'entengués.

Els éssers van seguir avançant, amb els seus
moviments espasmòdics sacsejant-ne les
excrescències carnoses que havien crescut des del
seu interior, esquinçant pell i teixits. Alguns
s’estaven ajupint sense apartar-li la vista de
sobre, com si es preparessin per saltar. Un a un,
van anar obrint les seves boques fins a angles
impossibles, i eixams d’insectes tornassolats en
sortien amb un fort brunzit.

Un dels éssers va tenir un espasme sobtat, féu
un crit, i es llençà cap endavant. Un grapat més
el seguiren, una voluntat tòxica els impulsava.

La Fiona va activar el mode de combat del seu
vestit. Les fibres musculars es van tibar sobre la
pell, envoltant-la com un guant. Quatre discs del
diàmetre d’un plat es van desprendre de la
motxilla del vestit de la Fiona, i se’n van separar
un metre aproximadament, flotant en l’aire i

reduint l’efecte de la gravetat sobre la noia. Arcs
voltaics solcaven la superfície dels discs i la
il·luminaven vivament amb una llum blavosa.

La Fiona va saltar vuit metres, fent una
tombarella per sobre de la criatura més avançada,
que va seguir endavant i va començar a destrossar
un dels seus propis companys de l’altra banda de
la rotllana, abans d’adonar-se del que passava.

Frustrada, la criatura es va girar, amb la boca
desencaixada i degotant bilis groguenca. Els altres
es van anar reunint al voltant seu i desplegant-se
a dreta i esquerra, tots ells en actitud clarament
amenaçadora.

La noia va alçar els seus punys, ara crepitant
d’energia.

– Doncs si és així com ho voleu – va dir – ho
farem a la vostra manera.
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“E�� ������ ����� �’������
���� �� ����� ��� �� ��������.”

H���� M�������.

E l manual bàsic de FORJA conté una
ambientació de crònica específica, amb
una línia temporal detallada i prou rerefons
d’història com perquè tu i els teus amics
pugueu iniciar-vos en pràcticament
qualsevol tipus d’aventura: la seva

ambientació comprèn una infinitat d’universos
paral·lels escampats per tot el contínuum espai-
temps, cosa que ofereix un número il·limitat de
possibilitats.
Com que el llibre no té infinitat de pàgines, us hi
oferim un bon grapat de possibles ambientacions,
tant si el que voleu és viatjar pel multivers i anar
saltant entre mons com si el que voleu és triar un
món que us agradi a tots i tenir-hi aventures sense
canviar mai de dimensió. L’elecció és vostra.
Si considereu que aquesta mena de crònica oberta
amb la possibilitat de viatge entre realitats
paral·leles és massa ambiciosa, o sou puristes
d’aquells a qui no els agrada barrejar fantasia i
ciència-ficció, o senzillament voleu personalitzar les
vostres cròniques amb tot detall, vegeu “��������”,
a la pàgina XXX, on us donem totes les eines per
poder crear un rerefons de crònica seleccionant
aquells elements del sistema que us agradin, i
descartant els que no.
L’ambientació bàsica de FORJA es una versió
alternativa del nostre Món Real™ en algun punt del
futur. Hi assumim l’existència d’un multivers que
comprèn un número pràcticament il·limitat de
dimensions o realitats paral·leles que es mouen en el
temps i l’espai en relació a la resta.
En algunes d’aquestes realitats o universos paral·lels
hi ha versions de la nostra Terra, però amb
diferències que van des de petits detalls subtils fins
a canvis substancials que el farien completament
irreconeixible.
Aquestes divergències estan ocasionades per
esdeveniments amb impacte històric que van
succeir de manera diferent, que en la nostra realitat
van passar però no en aquella altra, o viceversa.
Llest per explorar els límits del multivers? Segueix
llegint.

C���������
Som en algun punt del futur. Ningú no sap pas
exactament quan, ni què va sortir malament. Hi ha
moltes teories, però cap de contrastada. El que sí
que sabem és que la humanitat estava en una crisi
demogràfica, amb deu mil milions d’habitants al
planeta i augmentant ràpidament.
El medi ambient estava tan malmès després de
segles de canvi climàtic accelerat que molts països
que estaven embolicats en conflictes armats van
haver d’aturar les guerres per centrar-se en la seva
pròpia supervivència. Paulatinament, els conflictes
bèl·lics a nivell global es van anar aturant, i l’acció va
passar de grans camps de batalla entre nacions a
escaramusses i ràtzies entre agències i
organitzacions privades per controlar i monopolitzar
els ja minsos recursos naturals.
I no és que els antics estats-nació no volguessin
controlar-los, no: és que no s’ho podien permetre,
amb les seves economies en crisi i devent diners a

d’altres agents que se’ls volien cobrar a canvi que els
deixessin fer.
En l’etapa més profunda de la crisi, hi van haver dos
tipus de corporacions que van créixer
espectacularment. El primer, aquelles que portaven
dècades acaparant recursos, principalment aigua,
aliments i medicaments, sota la permissivitat dels
estats. El segon, aquelles que portaven anys
treballant en prevenir o pal·liar una situació com la
que ara es donava, i ara que molts països eren
conscients que la crisi econòmica, humana i
climàtica els havia agafat amb els pixats al ventre,
volien posar-se al dia invertint tot allò que podien en
els projectes de recuperació, amb l’esperança de
poder-los utilitzar per sortir-se’n.
En aquell moment, les dues opcions més estudiades
eren la de provar de reparar el dany causat al planeta,
o bé la de tocar el dos tan ràpid com fos possible i no
mirar enrere.
Els governs i corporacions amb programa espacial
propi, o més aviat les seves elits, ho tenien clar: la
millor opció de supervivència (pels que manaven, si
més no) era gestionar un èxode massiu abans del
col·lapse definitiu del planeta.
I és que encara que no ho reconeixerien obertament,
tots sabien que la Terra estava en temps de
descompte i que en qualsevol moment la biosfera
deixaria de poder sostenir vida humana. Després de
dècades de canvis, el medi s’havia convertit en un
món alienígena, amb grans extensions no aptes per
a la vida humana, i amb una tendència a empitjorar.
Revertir una tendència negativa, deien, era més difícil
i costós que terraformar un planeta hostil però
estable. I a més, en un planeta nou no hi hauria
problemes de superpoblació, així que posats a triar
món, que fos un sense llogaters.
Tot i així, altres governs i organitzacions s’estimaven
mésmirar de reparar el dany fet a la Terra, perquè era
l’únic planeta on se sabia amb seguretat que hi havia
hagut vida humana. A més, aquest havia estat el
bressol de la humanitat, i renunciar a milers d’anys
de cultura i tradició no els semblava correcte.
La majoria de recursos disponibles es van anar
dedicant a un d’aquests dos objectius principals, i les
grans corporacions i els estats van anar decantant-
se per un d’ells o l’altre. Encara que la ciència va fer
grans avenços en poc temps, pocs d’ells tenien un
impacte immediat en la població. Les empreses
privades encara esperaven obtenir un benefici
econòmic de les seves contribucions.
Centenars de milers de persones morien arreu del
món i centenars de milions malvivien a causa de la
mala alimentació, la manca d’aigua potable, i la
saturació dels serveis d’atenció mèdica. La capa
d’ozó estava en el seu mínim històric, i l’increment de
la radiació solar no va fer sinó que provocar
mutacions en organismes i patògens. Noves
malalties sorgien cada setmana, i van començar a
delmar les poblacions humanes i animals, i a
malmetre els conreus.
Enmig d’aquesta situació crítica, en un laboratori
físic europeu, va succeir un esdeveniment que
canviaria la concepció de realitat consensuada fins
aleshores. Els científics ho van anomenar el punt
bretxa.
L’equip, format per científics i enginyers europeus,
treballava en un prototipus experimental de
generador d’energia que aprofitava les diferències
d’energia potencial i entropia entre teòriques
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realitats paral·leles per generar energia, aparentment
del no-res, però de manera sostenible.
La troballa va ser del tot inesperada: enlloc de
connectar fàcilment amb un flux d’energia com
esperaven, el que van aconseguir va ser obrir un
esvoranc en el teixit de la realitat, que va absorbir
part del laboratori (i alguns dels científics) en qüestió
d’un instant.
L’equip va necessitar mesos de feina per reproduir el
resultat en condicions més controlades, i aquest cop
van ser capaços d’enviar una sonda autònoma a
l’altra banda. Les bretxes encara eren inestables i no
es podien aguantar gaire més d’un minut, però n’hi
hagué prou perquè la sonda enviés telemetria i
imatges del que esperava a l’altra banda.
Amb molts dels esforços i el finançament dedicats a
explorar aquest descobriment, pocs anys després
l’equip havia aconseguit estabilitzar el procés i
havien pogut enviar sondes i drons a cartografiar el
món que hi havia a l’altra banda de la bretxa.
Van determinar que el de l’altra banda era un món
orfe, és a dir, un objecte celestial de mida planetària
que no orbita cap estel, i que solca l’espai de manera
independent. El que més va sorprendre l’equip, però,
va ser que aquest món orfe havia estat transformat
en una megaestructura, o qui sap si construït des de
zero, amb nombroses capes superposades que
contenien hàbitats independents entre si, cadascun
amb la seva biosfera pròpia i independent.
Els científics amb accés total al projecte semblaven
d’acord a pensar que el món havia estat construït
amb tècniques molt avançades. Els que no tenien la
visió global, pensaven que el món havia estat
“esponjat”, fent servir el propi material del planeta i
aixecant seccions de l’escorça sobre d’altres ja
existents. On tots eren d’acord era en què el món
havia estat construït com a reserva biològica d’una
gran quantitat d’hàbitats i ecologies diferents, com a
repositori biològic de flora i fauna.
Exploracions cada cop més exhaustives van
descobrir que el món, tenia un anell orbital artificial,
un hàbitat construït al voltant d’un enorme generador
de fusió d’escala planetària, un torus que generava
prou energia neta com per mantenir nombroses
civilitzacions durant segles.
Després d’un any de missions d’exploració
continuades, no s’havia pogut descobrir encara cap
dels anteriors ocupants del planeta, excepte les
megaestructures i els hàbitats. Totes les
instal·lacions semblaven en desús, i només el fet que
cada hàbitat era un ecosistema equilibrat semblava
haver-ne evitat el col·lapse.
Tot i així, els edificis a l’interior dels hàbitats
mostraven signes clars d’abandonament, i els de fora
semblaven haver estat allà durant segles. Sense
excepció, totes les construccions semblaven fetes a
mida d’éssers humanoides d’entre 3 i 4 metres
d’alçada. Els científics del projecte van debatre quin
nom posar-los: creadors, déus, titans, aesir...
finalment, el nom oficial va ser “els Ancians”.
5 anys després de la Bretxa (5 dB) – en aquest punt,
es poden mantenir les bretxes obertes de manera
consistent durant hores. Amb el progrés tecnològic,
els científics aconsegueixen millorar-ne la precisió
fins a l’ordre de pocs metres.
D’altra banda, es fan grans esforços en catalogar els
hàbitats que es van descobrint al noumón i les seves
espècies, algunes de les quals mostren capacitats

d’adaptació sorprenents que els permeten de
sobreviure en condicions ambientals extremes.
Alguns dels hàbitats descoberts s’assemblen força a
l’estat que devia tenir la Terra fa milers, o fins i tot
milions d’anys, i s’hi troben espècies que a la terra
s’havien donat per extingides que formen part
d’ecosistemes equilibrats.
La Unió Europea i altres països de l’àrea Schengen
comencen a prioritzar el projecte, destinant-hi més
recursos, i començant a utilitzar el repositori biològic
per reintroduir espècies vegetals i animals
amenaçades pel canvi climàtic i el deteriorament de
l’ecosistema planetari. L’èxit obtingut fa sospitar
altres països.
Una filtració a la premsa sobre l’existència del
projecte el converteix en domini públic.
Immediatament, nombrosos governs estrangers i
conglomerats d’empreses comencen a maniobrar
políticament i jurídica per aconseguir part dels drets
d’explotació del que veuen com un gir crucial del
destí.
La UE declara que l’accés és exclusiu per als països
de la unió i els seus aliats directes que han passat els
últims anys lluitant contra el canvi climàtic mentre
d’altres governs es dedicaven a ignorar-lo i seguir
perjudicant el planeta. Anuncien que els països i
corporacions que no han procurat preservar la Terra
tindran l’accés bloquejat al nou món.
El Consell Europeu i els seus aliats embasten un pla
de colonització molt ambiciós en un temps rècord.
Tots els recursos, excepte aquells més
imprescindibles, s’hi destinen sense discussió: Tot
l’equip científic i alguns representants de l’autoritat
del consell es traslladen al nou món.
Darrere els primers equips, s’hi envien nombrosos
grups d’enginyers, tècnics i constructors amb la
missió d’adaptar la infraestructura existent per
allotjar una gran quantitat de població a curt termini:
l’objectiu és redistribuir la població terrestre per
tornar a nivells sostenibles. Es determina que el nou
món estarà llest per admetre colons de manera
massiva en menys de dos anys. Tot i que la mida és
similar, la configuració del nou planeta, amb estrats
que disposen d’amplis espais autosuficients, permet
allotjar una quantitat de població molt superior a la
que pot habitar la Terra original.
7 dB – Després d’una campanya política
internacional d’intensitat creixent, amb pressions
intenses per part dels EEUU, Rússia i la Xina, els
països de la UE i els seus aliats més directes
decideixen que l’ONU està obsoleta i que ja ha
superat la seva vida útil. Tots ells se’n desvinculen
per formar l’Aliança del Nou Món, o ANM. L’objectiu
principal de l’ANM és preparar la colonització del nou
món i preservar-ne l’habitabilitat, no tornant a
cometre els mateixos errors que havien dut la Terra
al límit.
Poc temps després, la majoria de nacions illenques
del pacífic, moltes de les quals vivien com a refugiats
després que la pujada del nivell del mar engolís els
seus territoris, així com moltes de les minories
ètniques oprimides del medi orient i Àsia, sol·liciten
formalment l’entrada a l’ANM i se les hi accepta.
Per gestionar la colonització, es fa un cens exhaustiu
de tota la població de l’ANM, amb les dades
biomètriques, habilitats i formació. El cens assigna
un valor de prioritat en funció del que cada habitant i
nucli familiar pot aportar al projecte.
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L’ANM filtra els aspirants i els manté sota escrutini
per assegurar-se que són gent productiva i amb una
mentalitat d’acord amb el que fa falta per arrencar la
colònia. Algunes associacions de ciutadans
manifesten la seva preocupació per la invasió de
privacitat, però acaben cedint per poder tenir opció a
emigrar.
Tot i els estrictes controls, el tercer any de
colonització, membres d’un grup religiós extremista
aconsegueixen infiltrar-se i plantar un artefacte
explosiu a l’altre banda de la bretxa. La detonació
causa la mort de 126 persones, molts d’ells
treballadors, però també algunes famílies.
El govern provisional de l’ANM implementa una
política de tolerància zero respecte els delictes,
sense excepcions. S’estableix un sistema de
patronatge pel qual tot immigrant, a més de passar
tots els controls previs, necessita que un ciutadà
emigrat prèviament el patrocini i se’n faci
responsable fins que el candidat hagi demostrat la
seva vàlua i esdevingui ciutadà de ple dret.
12 dB – Els governs terrestres no aliats proven
d’infiltrar-se repetidament dins l’ANM tant a nivell
polític com a nivell operacional, però les estrictes
mesures de l’Aliança els ho posen molt difícil.
Descartada la infiltració, les megacorporacions i els
governs estrangers comencen a promoure accions
més directes.
Cap a finals de l’any, un dels equips d’acció
encoberta prova de fer-se amb el control de la bretxa
per obrir un portal a una força invasora de fora de
l’aliança, i pràcticament ho aconsegueix. El govern
de l’ANM decideix que és el moment adient per
iniciar l’operació èxode.
Els cossos d’autoritat de l’aliança, així com tots els
equips científics, part de les forces militars i els
equips estratègics clau, a més de totes les
institucions d’investigació i producció amb
rellevància estratègica es traslladen a l’altra banda
de la bretxa, establint les seves bases d’operacions
al nou món de manera permanent.
El desplaçament és eficient i es completa en qüestió
de pocs dies. L’aliança procedeix a destruir totes les
traces de la tecnologia de bretxa a la Terra, i en
retransmet el procés en obert per a tots els altres
governs. Des de l’altra banda, es genera una nova
bretxa estable, el control de la qual resta
exclusivament a les mans de l’ANM.
En vista de la nova situació, els governs no aliats
s’adonen que no podran obtenir la tecnologia, i la
majoria opta per tornar a la seva estratègia anterior.
EEUU i Rússia tornen al seu programa espacial
convencional, fent pactes de sotamà per repartir-se
els cossos del sistema solar més aptes per a la
colonització o com a fonts de recursos.
D’altra banda, la república popular de la Xina utilitza
informació parcial obtinguda en atacs informàtics i
missions d’espionatge sobre el terreny per intentar
duplicar la tecnologia de bretxa. El projecte estava
controlat pels militars, que darrere d’un “programa
d’incentius” van portar científics de tot el món per
treballar-hi.
Durant aquella època, molts científics de renom i les
seves famílies desapareixen sense deixar rastre.
Diversos governs es queixen i assenyalen a la Xina,
però no aconsegueixen cap prova, i ben aviat serà
impossible tenir-ne.
13 dB – Es crea el “Alliance Breacher Corps”, o Cos
de “Bretxers” de l’Aliança, un grup especialitzat

‘individus que es dedicaran a viatjar pel multivers
fent servir tecnologia de bretxa.
El gruix del cos és format per gent amb habilitats
científiques, tècniques i diplomàtiques, però també
atrau cartògrafs, aventurers, exploradors i gent amb
entrenament militar formal.
Un cop establert, el CBA comença a catalogar
metòdicament tots els recursos i tecnologia
disponibles al nou món. Els hàbitats s’exploren
exhaustivament, i aquells que es consideren segurs
es marquen com a llocs aptes per a ser habitats. Els
que es consideren poc adequats o perillosos es
conserven, però no s’hi estableix ningú.
Alguns d’aquests exploradors primerencs
aconsegueixen fama i fortuna gràcies a les
comissions de les seves troballes. L’ANM prova de
monopolitzar i restringir l’accés a moltes de les
noves tecnologies, però tot i així, el nivell tecnològic
general creix exponencialment en un temps rècord.
29 dB – Després d’una dècada de negociacions en
secret, Japó i Taiwan, dues de les víctimes preferents
del programa de raptes de científics de la junta
militar xinesa, són acceptats com a membres de ple
dret a l’ANM.
Immediatament, la república popular xinesa
amenaça Taiwan amb dures represàlies militars, i
veient que la seva retòrica no té efecte, decideix
d’utilitzar la seva tecnologia de bretxa, encara sense
perfeccionar, per traslladar un batalló d’assalt al
centre de Taipei i capturar la capital.
La seva tecnologia, però, demostra ser massa
inestable, i l’intent fracassa terriblement. Una bretxa
inestable engoleix la totalitat de la instal·lació de
recerca, la junta militar, tres quartes parts dels
membres del govern i el parlament, i anorrea la
meitat de la ciutat de Beijing. La destrucció s’enduu
qualsevol rastre del programa de bretxa xinès.
Arrel d’això, la debilitada junta militar perd la seva
influència, i un aixecament popular massiu tomba el
règim per instaurar un govern més moderat. El nou
govern prohibeix tota recerca relativa a aquesta
perillosa tecnologia, i concentra els esforços en
potenciar el seu programa espacial per seguir les
passes d’EEUU i Rússia, que ja els porten una bona
davantera.
Arribats a aquest punt, les dues antigues potències
tenen ja colònies permanents a la lluna. EEUU té
diverses missions de prospecció al cinturó
d’asteroides per a fer un inventari de recursos i
preparar la colonització de Mart, mentre que Rússia
ja comença a arrossegar mòduls cap a l’òrbita de
Mercuri per fabricar plantes energètiques i mines
automatitzades que seran crucials per terraformar
Venus.
Japó i Taiwan envien els representants designats
pels seus respectius governs, així com sengles
delegacions de científics i tècnics, al nou món per tal
d’ajudar a preparar l’arribada dels seus habitants. Els
censos d’immigració de l’ANM s’estenen als dos
països, i comencen a arribar les primeres famílies.

35 dB – Els esforços d’exploració i colonització duts
a terme per l’ANM han permès reubicar milions de
ciutadans de l’Aliança des dels seus països d’origen
a Terra Prima fins a les seves noves llars al nou món.
L’ANM inicia un programa de beques per mitjà del
qual les famílies a qui no es considera crucials per
l’esforç de colonització poden apuntar-hi els seus
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descendents d’entre 6 i 12 anys. Els candidats són
enviats a escoles tutelades per l’ANM i se’ls prepara
adequadament.
En realitat, el programa d’estudis també inclou un
període d’avaluació psicològica, on l’ANM s’assegura
de la lleialtat i estabilitat dels alumnes. Alguns grups
hi estan en contra, dient que això atempta contra la
llibertat individual dels candidats, però el govern ho
justifica dient que és per motius de seguretat i
eficiència.
Els alumnes marcats com a inestables o conflictius
són descartats del programa, però alguns prou
intel·ligents com per enganyar els tests
aconsegueixen continuar.
50 dB – Un equip dels ABC dirigit pel prestigiós
doctor enginyer i físic J. Ferrer-Arpí descobreix una
instal·lació dels Ancians que ja feia servir tecnologia
de bretxa. Després d’una investigació exhaustiva,
conclou que aquesta tecnologia, molt més avançada
que la de la ANM, els Ancians accedien a qualsevol
punt del multivers, desplaçant els portals en l’espai i
el temps.
L’ús més probable d’aquests portals era el de reunir
material inert i biològic per poblar els diferents
hàbitats del planeta. Fins i tot va teoritzar que els
Ancians feien servir el món i la seva tecnologia per
crear nous mons habitables, col·lapsant asteroides i
mons rocosos al voltant d’una petita singularitat
artificial de curta durada, i sembrant-los a posteriori
amb material biològic dels seus amplis repositoris.
Llavors, es traslladava al món a un altre punt del
multivers, en una dimensió alternativa on el temps
transcorregués més de pressa, i es deixava madurar
fins que els ecosistemes s’haguessin equilibrat, uns
quants mil·lennis més tard.
Un cop llest, el món es podia reubicar un altre cop a
qualsevol punt del multivers fent servir una bretxa
prou gran. Aquesta tecnologia feia servir el massiu
reactor de fusió ubicat en l’anell orbital i la diferència
de potencial entròpica entre diferents plans del
multivers per generar la enorme quantitat d’energia
requerida per tot el procés.

El doctor Ferrer-Arpí formula la seva teoria segons la
qual aquest planeta era un constructe amb la única
finalitat de crear mons. Anomena la teoria “el món
forja”, i la denominació es popularitza ràpidament. La
majoria dels que hi habiten comencen a referir-s’hi
com a “Forja” enlloc de “Nou Món”.
99 dB – Seguint les línies d’investigació encetades
pel Dr. Ferrer-Arpí, es comencen a catalogar els
innumerables mons que hi ha a les bases de dades
dels Ancians.
Un equip d’investigació liderat pels doctors Kuroda
Hanzo i Magnus Olafsson obre la primera bretxa a un
d’aquests mons sembrat fa eons pels Ancians. Amb
un equip d’elit dels CBA, en Hanzo creua la bretxa i fa
el primer contacte amb el que es passa a denominar
la “humanitat multiversal”, és a dir, comunitats
humanes d’altres universos paral·lels.
La immensa majoria dels humans que viuen en
aquest món paral·lel han arribat a un estat
d’il·luminació que els permet resoldre conflictes de
manera pacífica, i fa mil·lennis que no han tingut cap
guerra. La població, relativament baixa, viu dispersa
per la superfície en un estat d’harmonia total amb el
medi ambient.
Tot i que no disposen de tecnologia avançada,
aquests humans han après a controlar la seva
energia interior o Qi per fer efectes que desafien les
lleis de la física convencional. Sorprès per
l’existència d’aquest món, en Hanzo el bateja com a
Takama-ga-hara, o “planura celestial”, lloc on
habitaven els déus, segons la mitologia del seu Japó
originari.
Els habitants de Takama-ga-hara havien arribat a un
nivell de perfecció i harmonia que començava a fer-
se monòton per molts dels seus habitants. Quan
contacten amb l’equip de l’ANM, s’adonen que no
estan sols, i que hi ha infinitat de mons per descobrir
i altres humans a qui ajudar a obtenir la il·luminació,
tal i com han fet ells.
S’estableixen relacions diplomàtiques entre l’ANM i
Takama-ga-hara. Molts dels mestres del món acabat
de descobrir demanen permís per poder anar a Forja
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en pelegrinatge i establir escoles formals per
transmetre els seus coneixements i filosofia.
El consell de l’ANM ho aprova per unanimitat, i se’ls
concedeix el dret a instal·lar-se en un dels hàbitats.
Els mestres n’escullen un de clima alpí, amb
muntanyes abruptes i clima dur, per establir-hi una
comunitat d’aprenentatge que serveix també com a
ambaixada formal. Els mestres accepten cent
alumnes cada any per provar d’ensenyar-los els
camins del Qi.
114 dB – Durant les tasques de catalogació, una
sobrecàrrega accidental dels equips de bretxa
descobreix una terra paral·lela. Al contrari que
Takama-ga-hara, el planeta és una versió alternativa
de la Terra, dins un sistema solar pràcticament igual
que l’original.
Immediatament, l’equip es mobilitza, catalogant el
món i enviant satèl·lits i drons cartogràfics abans de
posar-hi el peu. Es determina que aquesta Terra ha
estat devastada per un conflicte global, reduïda a un
erm contaminat per les restes d’armament biològic i
nuclear. A falta d’un nom millor, l’equip la bateja com
a Harmagedon.
La humanitat distòpica és trencada, escampada pel
món, amb algunes ciutats-estat construïdes sobre
les restes d’aquelles no gaire afectades pel conflicte,
on la contaminació és menor i encara hi ha terra fèrtil
per conrear-hi.
Els paratges desolats són salpebrats amb grups de
nòmades que es desplacen per evitar les tempestes
de pols i els llocs contaminats, i per bandes de
criatures mutants que ataquen qualsevol ésser viu
que els pugui nodrir.
Després d’uns quants contactes amb nòmades, els
equips de l’ANM troben uns quants individus que han
pogut desenvolupar potencial psíquic, a causa de les
mutacions produïdes per la contaminació i la
situació extrema derivada del conflicte. L’aliança en
recluta uns quants com a operatius i altres com a
subjectes d’estudi.
140 dB – Després de trobar Harmagedon, els equips
comencen a buscar més terres paral·leles de manera
insistent, i aconsegueixen de trobar-ne un grapat.
Totes tenen algunes coses en comú amb la original,
però a cap d’elles s’havia descobert la tecnologia de
bretxa. L’ANM, estableix uns protocols estrictes de
primer contacte amb altres humanitats per evitar que
es filtri la tecnologia.
Una de les terres alternatives trobades utilitza els
mateixos principis físics que les bretxes per
distorsionar l’espai. Aquesta Terra alternativa fa
servir la tecnologia per plegar l’espai i poder viatjar
més ràpid que la llum, cosa que els ha permès de
colonitzar el sistema solar sencer, i expandir-se per
tota la via làctia.
A més, aquesta humanitat havia entrat en contacte
amb altres espècies alienígenes i format la
Confederació Solar, un grup d’espècies aliades pel
progrés mutu.
Paradoxalment, l’ANM hi estableix relacions
diplomàtiques de seguida, i accepta de cedir la
tecnologia de bretxa a canvi d’altres avenços
tecnològics de la confederació. L’ANM i la
Confederació Solar creen la Universitat Multiversal
de Forja, on s’ensenya a les ments més brillants dels
dos universos.
172 dB – L’ANM revisa les lleis d’immigració per
acceptar gent d’altres realitats, i FORJA esdevé un
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nexe comercial i cultural entre diferents universos i
espècies.
La Confederació Solar ajuda a catapultar el
programa espacial de l’ANM, i s’estableix un pacte
mutu de col·laboració i defensa entre l’ANM i la
Confederació. Les dues organitzacions adopten una
política d’exteriors comú pel que fa a altres realitats,
i s’estableixen protocols d’actuació per primers
contactes.
196 dB – Un equip dels CBA acaba perdut en una
Terra alternativa que ells mateixos bategen com a
Terra Obscura. Aquí, l’obscurantisme es va imposar a
la religió durant l’alta edat mitjana, i la màgia a la
ciència. La societat és encara feudal.
El primer contacte va ésser molt delicat, perquè la
classe noble desconfiava dels membres de l’equip.
Un segon equip essencialment diplomàtic va poder
salvar la situació, oferint garanties de no intervenció
i accés de la classe noble a coneixements sobre
ciència, desconeguda fins llavors.
L’ANM signa un pacte de no agressió i no
interferència amb el Basileus (l’emperador) de
l’Imperi Romà d’Orient i totes les famílies nobles més
prominents, amb la condició que un membre de cada
família tindrà accés a la universitat multiversal, i que
cadascuna d’aquestes famílies tutelaran un
estudiant de l’ANM per aprendre els camins de la
màgia.
211 dB – La primera promoció de membres de l’ANM
acaba els seus estudis de màgia, i aquests
s’afegeixen al currículum de la Universitat Multiversal
de Forja. S’hi ensenyen estils diferents, d’acord als
estils de les cases nobles de Terra Obscura.
245 dB – Després d’anys de negociacions, l’ANM
signa un armistici amb la resta de països de Terra
Prima. EEUU i Rússia han acabat la colonització dels
planetes interiors del sistema solar, i s’han federat en
la República Solar Interior, que comprèn tot el que
queda inscrit dins el cinturó d’asteroides, excepte els
territoris controlats per l’ANM i altres països a Terra
Prima.
A aquestes alçades, tots els països de Terra Prima
amb programa espacial (Xina, Índia, Pakistan,
Austràlia i Nova Zelanda, i Canadà) s’han llançat a
colonitzar tots els cossos celestials del sistema
solar exterior, començant pels satèl·lits de Júpiter i
Saturn, i seguint per tots els altres fins al cinturó de
Kuiper.
Moltes de les nacions àrabs han tornat als seus
orígens nòmades i han creat colònies a molts dels
punts de Lagrange. Des d’allà surten els seus
combois de mercaderies que segueixen trajectòries
de baixa energia entre òrbites de diferents planetes, i
en són el principal operador logístic.
Els països que queden a Terra Prima han canviat a
models més sostenibles d’interacció amb l’entorn.
L’ANM hi col·labora, fent servir els amplis repositoris
biològics de Forja per repoblar els malmesos
ecosistemes del planeta i mirar de restaurar-los a la
seva varietat original, en la mesura possible.
331 dB – Després de dècades de feina intensa, Terra
Prima torna a estar en bones condicions, i ara torna
a ser d’interès de la República Solar Interior, que ha
tornat a enviar personal i recursos als seus dominis
terrestres. Es tem una nova escalada bèl·lica. Hi ha
hagut escaramusses entre colònies i assentaments
al sistema solar exterior, entre diferents faccions. Els
àrabs estan reforçant la seva posició com a
comerciants amb ajut de la flota més gran de naus i

estacions espacials del sistema solar a realitat
prima. Això genera suspicàcies i tensions a d’altres
potències.
342 dB – Diverses colònies del sistema solar exterior
i al cinturó d’asteroides han desaparegut. Les
faccions es culpen mútuament, però ningú no sap
del cert la causa ni els culpables autèntics.
345 dB – Una missió conjunta arriba a investigar
algunes de les colònies desaparegudes. El consens
és que cap de les faccions de realitat prima ha pogut
causar els danys observats. Uns emissaris de l’ANM
participen en la missió, i neguen haver tingut res a
veure. El cert, però, és que el tipus de dany observat i
l’estat de les colònies els recorda a l’estat en què es
trobava el món Forja quan el van descobrir.
350 dB – La situació a realitat prima és d’estabilitat
tensa. Les diferents faccions són força aïllacionistes
després dels atacs, i només la xarxa de comerç dels
àrabs fa visites regulars a cadascuna d’elles per
portar subministres entre les diferents colònies.
L’ANM ha reforçat la seva presència a Terra prima i ha
estat reconvertint tots els antics territoris dels seus
estats fundadors, millorant-ne les condicions,
aplicant tècniques de terraformació i reintroduint
espècies extingides. L’atmosfera ha estat restaurada
a nivells preindustrials, i es pacta seguir les tasques
de restauració de la terra a tots els altres estats
sempre que es declari Terra prima zona
desmilitaritzada.
351 dB – Es signa la Restauració, el tractat pel qual
l’ANM es compromet a restaurar Terra Prima i fer-la
accessible a tothom sempre que els antics estats no
hi mantinguin presència militar, i només se’ls
autoritza a tenir uns cossos policials mínims.
Estacions orbitals de totes les faccions implicades
vetllen per les bones condicions del planeta, i que es
compleixi el tractat.
El present a FORJA es situa a l’any 352 després de la
Bretxa.

L� ����� �� ����
La forja de mons, també anomenat Forja pels
habitants de l’Aliança, és un planeta orfe que va
ésser transformat radicalment (o creat des de zero)
per una raça alienígena desconeguda fa mil·lennis.
Quan la humanitat el va descobrir, el planeta
semblava completament abandonat, i s’hi van
instal·lar.
Si hom l’observa des d’una certa distància, el primer
que crida l’atenció és l’enorme anell orbital que
envolta el planeta, i que hi projecta llum
constantment. Des d’aquesta distància, la superfície
és una esfera majoritàriament verda amb algunes
taques de blau, corresponent al nivell més exterior,
que la gent anomena l’Elisi.
El món té un radi aproximadament el doble de gran
que la terra, però grans cavitats subterrànies en
redueixen la densitat considerablement. Com a
resultat, la gravetat nominal a l’Elisi és de 1.2G, i
decreix a mesura que hom s’acosta al centre del
planeta, tot i que hi ha nivells subterranis on la
gravetat es veu alterada per mitjans tecnològics
encara no gaire clars.
L’extensa xarxa de cavitats i galeries subterrànies, i
varies escorces planetàries superposades i
aguantades amb pilars i megaestructures estan
subdividides en zones aïllades entre si, cadascuna
de les quals dóna cabuda a un hàbitat ecològic
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autosuficient i equilibrat, amb varietats de flora i
fauna particulars.
Aquestes biosferes tenen una gran varietat demides,
des d’algunes petites que amb prou feines fan un
kilòmetre cúbic, fins d’altres amb una superfície
equivalent a la d’un continent de Terra Prima. El clima
de cada hàbitat està ajustat per afavorir-ne les
formes de vida que hi habiten.
Les exploracions fetes per l’ANM han determinat que
el número d’espècies a Forja és molt superior al de
Terra Prima a principis del segle XIX. L’abundància
d’ecosistemes i la construcció del planeta fa pensar
que els seus creadors el feien servir com a repositori
biològic, part integral de la maquinària de creació de
mons.
Al present de Forja, alguns dels hàbitats havien
“desbordat”, amb les formes de vida barrejant-se
amb els adjacents, o fins i tot colonitzant part dels
nivells comuns de Forja, molt probablement degut a
l’abandonament del planeta pels seus creadors.
Fins a la data, s’han trobat i catalogat milers
d’hàbitats d’extensions i volums diferents,
organitzats en centenars de nivells estratificats per
tot el gruix de l’escorça del planeta. Alguns d’aquests
nivells tenen tanta alçària que fins i tot hi apareixen
núvols, d’altres nivells són completament aquàtics.
Per convenció, es va decidir assignar uns codis
alfanumèrics en el moment de descobrir-los, i un cop
explorats i catalogats, batejar-los amb noms
provinents de la mitologia i literatura de totes les
cultures humanes. Per un món artificial creat per una
raça de titans, semblava el més adient.
L’alçada mitjana dels nivells subterranis oscil·la entre
els 500 i els 1000 metres, amb àmplies voltes
il·luminades per bacteris i líquens bioluminescents, a
banda de llum artificial produïda per tota mena de
dispositius.
Els habitats subterranis amb més vegetació solen
tenir petits reactors de fusió suspesos de la volta,
petits sols en miniatura que possibiliten la
fotosíntesi i generen calor per aquells hàbitats amb
més necessitat energètica.
Els que anomenem i descrivim a continuació són
només alguns dels exemples més destacats dels
hàbitats que hi ha a Forja. El DJ pot decidir crear i
batejar-ne de propis i afegir-los als ja existents, o
substituir-ne algun dels que apareixen al llibre dins la
seva campanya.

A��� M����
L’Axis Mundi, o eix del món, és un enorme nivell de
forma bàsicament cilíndrica que travessa el món de
punta a punta, seguint el seu eix de rotació. D’aquest
tronc principal en surten infinitat de ramificacions
que connecten amb altres hàbitats de tots els nivells.
El tronc principal té aproximadament un centenar de
kilòmetres de diàmetre, i les seves parets estan
atapeïdes amb feixos d’elevadors i línies de serveis
que connecten tots els nivells que travessen,
incloent-hi les principals conduccions d’energia i
instal·lacions.
Tot i que el tronc és la principal artèria de
comunicació de Forja, no n’és l’única. Altres pous
menors connecten nivells verticalment, i les
ramificacions, en forma d’arrels i branques, s’estenen
per tot el planeta, interconnectant els hàbitats en una
densa xarxa de passatges i conductes de mida molt
variada.

Quan hommira un mapa tridimensional d’Axis Mundi
n’aprecia la forma clarament arbòria, que fa que
alguns, sobretot els ciutadans de procedència
escandinava, l’anomenin informalment Yggdràsil,
l’arbre del món que connectava els nou regnes en la
mitologia vikinga.
Axis mundi és el subnivell més explorat i colonitzat, i
on s’han trobat la majoria d’instal·lacions i
construccions dels Ancians.
La majoria d’infraestructura del pou ja ha estat
adaptada a l’ergonomia humana, començant pels
mitjans de transport del pou i aquells edificis
destinats a habitatge, tot i que algunes instal·lacions
han estat només catalogades i segellades a l’espera
d’una exploració més a fons, i encara es troben en
l’estat original.

E����
Com ja hem dit en l’apartat anterior, l’Elisi és la part
més superficial del planeta, i se’n pot considerar el
principal pulmó. Tota la superfície està farcida de
vegetació abundant que, sota la il·luminació
perpètua de l’anell orbital, produeix oxigen de
manera contínua.
La fauna és principalment composta de petits
animals, i no s’hi ha trobat cap gran herbívor ni
depredador. Tot l’ecosistema sembla pensat per
afavorir el creixement vegetal sense competició
externa.
L’elisi és bàsicament pla, amb alguns pendents
suaus que formen turons i cadenes muntanyoses de
baixa altitud. Els rius i torrents que hi ha són poc
cabalosos i desemboquen en llacs tranquils. El cicle
de l’aigua funciona de la manera habitual, amb
pluges esporàdiques de baixa intensitat que cauen
de manera bastant uniforme.
Els trets clarament artificials més grans que es
poden veure a l’Elisi són els pous de l’eix del món, als
pols, i els punts d’ancoratge dels ascensors orbitals
des de l’equador fins l’anell.

B������
El signe més evident que Forja va sostenir una
civilització avançada és la megaestructura toroidal
que encercla el planeta sencer per damunt del seu
equador, i que s’ha fet servir com al principal port
espacial del planeta.
És aquesta funció com a porta d’entrada la que va fer
que el bategessin com el mític pont d’accés que
uneix Àsgard, la llar dels déus nòrdics, i els noumons
de la mitologia escandinava.
Una inspecció més a fons va trobar que el gran anell
també conté un enorme reactor de fusió
autosuficient de milers de kilòmetres de longitud,
que converteix hidrogen en plasma per generar
energia per tot el planeta. Els potentíssims camps
magnètics de contenció del reactor substitueixen la
manca de magnetosfera natural del planeta,
protegint l’atmosfera de radiació còsmica i evitant
que els vents solars d’estels propers erosionin
l’atmosfera del planeta..
Entre l’anell i la superfície hi ha set ascensors
orbitals que també distribueixen l’energia generada.
Aquests set ascensors van ser batejats com Asimov,
Bradbury, Clarke, Herbert, Moorcock, Verne i Wells,
en honor dels escriptors. Tots ells travessen l’elisi per
uns punts d’ancoratge a la superfície, i acaben en
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estacions terminals accessibles a peu pla des d’Axis
Mundi.
El Bifrost també allotja l’hàbitat aquàtic d’aigua dolça
més gran de Forja, més i tot que Atlantis, i que es fa
servir també com a reserva de combustible pel
reactor. A l’anell hi viu una subespècie rosada de
dèlfics, que s’encarreguen de manera entusiasta de
l’enorme quantitat de granges aquapòniques que hi
ha.

A�������
Just per sota de la superfície de l’elisi, i travessat per
nombroses branques d’Axis Mundi, hi ha l’hàbitat
més gran d’aigua salada de tots els que s’han trobat
fins ara al planeta, i que els primers colons van
anomenar Atlantis.
Es calcula que la seva profunditat més gran, des del
punt més proper a l’Elisi fins al més proper al nucli del
planeta, és d’uns 20 kilòmetres. En comparació, el
punt oceànic més profund a la Terra, la fossa de les
Marianes, té aproximadament 11 kilòmetres de
profunditat.
En comparació amb els mars terrestres, Atlantis no
és una massa homogènia d’aigua, sinó que tot i tenir
unes quantes extensions de superfície molt
considerable, la major part del volum aquàtic es
troba en una immensa xarxa de cavitats i passatges
negats que conformen un autèntic laberint aquàtic
d’escala planetària.
L’accés a Atlantis es pot realitzar a peu pla des d’Axis
Mundi o els elevadors orbitals. Aquests accessos
tenen habitualment àrees de terra ferma al voltant,
que formen platges o ports. Si es vol accedir
directament a zones més profundes, hi ha sistemes
de comportes i cambres hiperbàriques que en
garanteixen estanquitat, que es van tornant més
complexes amesura que s’incrementa la profunditat.
El tret més remarcable és que va ser el primer hàbitat
on es va descobrir una forma de vida intel·ligent
desconeguda fins llavors. Els dèlfics, una espècie
sensible que sembla haver evolucionat a partir dels
cetacis, viuen en equilibri amb l’ecosistema, produint
aliments en granges aquàtiques i piscifactories, i són
el principal productor d’aliments del planeta.
Es calcula que la població de dèlfics a Atlantis és
d’aproximadament un milió i mig individus, molts
dels quals s’han integrat totalment a la societat de
l’Aliança. Els dèlfics són un poble que viu orientat al
mar, amb una cultura que té punts de concordança
amb els illencs de la polinèsia a la Terra.
La majoria de la població de dèlfics viuen en
assentaments flotants itinerants repartits per
l’hàbitat, però alguns d’ells viuen en comunitats
subaquàtiques de manera permanent.
Degut a la seva extensió i la dificultat d’accedir a les
zones més profundes, gran part de l’hàbitat continua
inexplorat.

B��� N����
Tot i que l’Elisi és un hàbitat amb abundant
vegetació, no té ni de bon tros la densitat del Bosc
Negre, que és de fet una jungla espessa plena de
fauna, amb animals de totes les mides adaptats a
l’ecosistema selvàtic.
Al contrari que l’Elisi, no només genera oxigen, sinó
que la vegetació del Bosc Negre és especialment
apte a depurar l’atmosfera de gasos nocius per a la
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vida humana, com els òxids de sofre i hidrocarburs.
Les plantes que hi ha poden créixer en sòls àcids i
tòxics, i de fet aquests compostos passen per tota la
cadena tròfica de l’habitat, fent que molts dels
animals que hi viuen generin toxines i antitoxines
basades en aquests compostos com a mitjà
d’autodefensa i de supervivència.
Les plantes del Bosc Negre semblen estar
adaptades (o dissenyades, segons a qui es pregunti)
a créixer ràpidament quan hi ha abundància de
nutrients i poca competència, però creixen més a
poc a poc si els nutrients són escassos o ja hi ha
massa plantes que els aprofiten. D’aquesta manera,
es garanteix l’equilibri de l’habitat.
Aquesta vegetació de creixement ràpid fa del Bosc
Negre un bon lloc pels grans herbívors, que no tenen
problema per trobar aliment, i de voraços
depredadors, que sempre tenen preses disponibles.
El cicle de la vida és ràpid en aquest entorn, i la
majoria d’espècies autòctones són de creixement i
reproducció accelerada, cosa que les fa bastant
adaptables.
És segurament aquesta ràpida evolució que va
afavorir l’aparició d’una forma de vida vegetal
sensible, que els primers exploradors van anomenar
dríades, com les nimfes dels boscos de la mitologia
grecoromana. Així com els dèlfics tenen un objectiu
clar, que és el de proporcionar aliment a molts dels
altres hàbitats, les dríades no tenien cap tasca
aparent.
Quan el primer equip del CBA va descobrir el Bosc
Negre, es van trobar les dríades vivint en poblats
d’estil primitiu, amb una tecnologia de base orgànica
basada en la vegetació i la seva simbiosi amb les
formes de vida inferiors com els insectes o aràcnids,
però no feien ús del foc ni de l’electricitat.
En l’actualitat, hi ha dríades que han sol·licitat la seva
admissió com a ciutadans de l’Aliança, però la
majoria continua vivint segons el seu estil de vida
tradicional.

M���������
De tots els hàbitats descoberts a Forja, Muspelheim
(o Muspel, per abreviar), és, amb molta diferència, el
més hostil per a la vida humana. Quan se’l van trobar,
els científics de l’equip, en la seva majoria
escandinaus, van pensar-se que es tractava d’un
ecosistema fallit, sense rastre de vida, i fins i tot van
arribar a pensar que hi havia activitat tectònica.
Res més lluny de la veritat: aquest hàbitat és un
ambient ric en cianobacteris i altres formes de vida
uni i pluricel·lulars, totes elles adaptades a ambients
hostils i químicament agressius.
Qualsevol investigació exhaustiva pot trobar tota
mena de microorganismes, líquens, i altres formes
de vida simples per tot arreu. Les formes de vidamés
complexes que s’hi han trobat fins a la data són
variants dels tardígrads, alguns dels quals poden
arribar a mesurar uns quants centímetres de
longitud, molt més que els seus homòlegs terrestres.
Similar a una terra primigènia, Muspelheim té
activitat geològica simulada força intensa,
atmosfera nociva, alta temperatura i pressió
atmosfèrica elevada. Qualsevol que hi vulgui accedir
necessita vestits de protecció especials totalment
segellats. Es sospita que alguns dels bacteris que hi
viuen poden ser perjudicials per als humans.

L� ��������� �����������:
�’A������ ��� N�� M��
Els colons/exiliats del món Forja estaven
determinats a no repetir els mateixos errors que la
humanitat havia comès a la Terra original. Per això,
van mirar d’establir un sistema de govern autònom
que limités la burocràcia al màxim, per tal que els
assentaments humans en diferents punts del
multivers poguessin funcionar de manera
independent però coordinada.
Per tal d’aconseguir-ho, l’Aliança del Nou Món va
haver de reinventar el model de societat des de la
base, un model que garantís les mateixes
oportunitats a tothom, independentment del seu
punt d’origen o d’on s’haguessin establert.
Al món Forja queden poques de les intoleràncies
habituals en la vella humanitat. A l’ANM hi ha igualtat
total de gènere, tot i que enmoltes terres alternatives
continua essent un problema ben viu. El racisme està
obsolet: trobar espècies completament alienes ha
fet més per agermanar la humanitat que segles de
convivència en un mateix planeta.
També s’han trobat humans evolucionats en altres
realitats amb diferències culturals i genètiques molt
més substancials que entre els humans de Terra
Prima, i fins i tot a aquests se’ls accepta.
En qualsevol cas, tot i la tolerància i el respecte
envers altres espècies, les restriccions d’entrada de
l’ANM continuen essent molt estrictes, i per obtenir
un permís de residència a Forja cal passar tot un
seguit de proves psicològiques per garantir que el
nou ciutadà s’adaptarà al model social.

P�������
Excepte els polítics i governants que van arribar amb
la primera gran migració, molt pocs d’entre la resta
dels colons tenia interès en dedicar-se a la política
tenint tanta feina per fer, entre investigació,
exploració, recerca, i adaptació dels hàbitats per a la
nova humanitat.
Ningú no estava interessat a contemplar llargs
debats electorals i consumir recursos en campanyes
absurdes, per la qual cosa el sistema polític es va
transformar de la mateixa manera que la societat.
El sistema polític de Forja es basa en la insaculació:
La gent interessada pot presentar la seva
candidatura per a càrrecs polítics i d’autoritat, i un
sorteig a l’atzar decideix quin dels candidats obté el
lloc. Els electes són gestors públics, que consulten
totes aquelles decisions importants als ciutadans
per mitjà d’un sistema de democràcia directa i
immediata.
Aquest sistema s’havia plantejat com a temporal
durant l’etapa de colonització del món Forja, però en
veure l’èxit de la proposta i la implicació ciutadana,
es va decidir continuar utilitzant-lo, i establir les
noves colònies sobre la mateixa base política.
Qualsevol ciutadà o grup de ciutadans pot presentar
propostes legislatives que s’admeten a discussió
prèvia pels electes al consell de l’ANM. El consell té
un representant de cada districte del món Forja, i un
altre per cada nova colònia en altres punts del
multivers.
Algunes colònies properes han decidit federar-se, i
llavors aquestes envien un sol representant amb
tants vots com colònies representi. Això evita que el
consell creixi massa.
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Pels assumptes d’importància menor estan els
consells de districte, que s’assemblen més a fòrums
públics, ja siguin físics o virtuals, on els ciutadans
poden anar a parlar amb el representant electe del
seu districte per tractar aquells temes que considerin
d’interès. Tots els assumptes a tractar es solen
posar a votació directa per part dels ciutadans i les
resolucions s’executen immediatament.

L����
Igual que amb el sistema polític, l’Aliança ha decidit
reduir el sistema a la mínima expressió. Cada
districte o subdistricte té assignat un magistrat que
és escollit pels propis ciutadans.
Qualsevol ciutadà es pot presentar a Magistrat
durant els debats al fòrum. Els magistrats són
escollits en assemblea, i el càrrec es manté durant 3
anys. Un cop acabat el termini, un magistrat pot ser
reelegit, però no es poden encadenar més de dos
mandats consecutius.
Els magistrats tenen competència per aplicar les lleis
aprovades pel consell de l’ANM, i també la
responsabilitat d’informar de quan hi ha problemes
per complir una llei.
Per a casos menors, el magistrat sol actuar com a
jutge i jurat, així com a responsable de les forces de
l’ordre. En districtes o colònies petites, el magistrat
fa totes les tasques, però en indrets més grans, els
magistrats solen reclutar ajuda externa. Aquests
agutzils tenen les mateixes potestats per mantenir
l’ordre que el magistrat, però no per jutjar.
Totes les lleis estan escrites en llenguatge planer, i
els procediments miren de ser el més transparents
possible, perquè no hi hagi cap mena d’ambigüitat.
Els procediments legals tendeixen a ser ràpids i no
sol existir la figura dels advocats o fiscals. Els
ciutadans o parts implicades solen representar-se a
si mateixos en la majoria de casos, però també es
pot demanar ajut o delegar la representació per
complet, tot i que això només es sol fer en casos
extremadament complicats.
A cada colònia hi ha una assemblea de magistrats
que s’encarrega d’actuar com a grup per presentar
iniciatives al consell i investigar casos d’àmbit
global.
En casos on hi ha involucrada l’administració, és el
propi magistrat qui representa el districte, i un
magistrat de més veterania és designat per
l’assemblea per tal d’arbitrar el cas.
Si algun cas té una especial complexitat, o si es
tracta d’ofenses greus, el magistrat té la potestat de
reclamar la formació d’un jurat. Un algoritme
computeritzat tria i designa un jurat aleatòriament
d’entre aquella gent que no tingui cap biaix previ, en
base als seus perfils psicològics.
Els índexs de criminalitat dins l’aliança solen ser molt
baixos, ja que la majoria de crims seriosos impliquen
la pèrdua immediata de la ciutadania i la deportació
al món d’origen (o amons encara menys hospitalaris,
depenent de la gravetat).
En qualsevol cas, és habitual la presència d’agutzils
en colònies frontereres on es conviu amb espècies
no integrades dins l’ANM o bé en mons no controlats
per l’ANM.

E�������

Tots els ciutadans de ple dret de l’Aliança disposen
d’un lloc on viure, tenen totes les necessitats
bàsiques cobertes, i cobren una renda mínima que
els permet algun caprici de tant en tant. Qui ho
desitgi, pot treballar a canvi d’incrementar la seva
remuneració, ja sigui per l’ANM o de manera privada.
Els ciutadans que treballen cobren quantitats més
elevades, però paguen uns impostos que recapta el
magistrat del districte. Els impostos recaptats en un
districte s’hi reinverteixen en projectes d’interès
general, excepte una part comú que va al consell
perquè el redistribueixi.
Dins l’ANM no hi ha figures de grans corporacions:
tots els grans projectes són gestionats directament
pel govern, i les feines es reparteixen entre petites
empreses de cada districte. Alguns districtes han
adoptat models cooperatius on els petits
professionals s’associen entre ells per exercir
influència sobre el consell.
Així com l’economia monetària és força simplista,
n’hi ha una de paral·lela basada en favors i crèdit
social, o guanxi, que es va començar a establir pels
membres asiàtics de l’ANM i que és molt més
enrevessada.
El guanxi es cultiva mitjançant les relacions socials.
La reputació ho és tot dins el cercle social, perquè
determina la confiança que hom pot dipositar en
l’individu. Quan algú fa un favor a un altre, ho fa en el
benentès que aquesta persona li retornarà un favor
d’igual o superior valor social. Retornar-lo implica
guanyar reputació i confiança davant el cercle social,
cosa que en millorarà la predisposició davant de
l’individu.
La gent que disposa de molt guanxi es troba que la
gent ve a oferir-li favors sense ni tan sols haver-los
demanat, esperant que aquest els accepti i que així
els pugui reciprocar més endavant quan facin falta.
Això fa que la gent que no té gaire guanxi a vegades
treballi de franc o faci favors sense retorn per a
millorar el seu estatus.

S�������
La societat de l’Aliança és una meritocràcia pura.
Aquells útils per a la societat guanyen influència i
importància, mentre que els mediocres són apartats
de qualsevol responsabilitat. Tal i com hem
esmentat a l’apartat anterior, el guanxi sol tenir més
pes que l’economia monetària, perquè tracta
d’influència que en un moment determinat es pot
utilitzar per pressionar o influenciar els membres del
consell.
Aïllats físicament d’altres mons habitats, i amb el
consell controlant tots els accessos, la política
d’immigració al món Forja és de les més estrictes
que es coneixen. Oficialment, l’ANM distingeix ens
residents en quatre tipus: ciutadans de ple dret,
ciutadans a prova, operatius temporals, i refugiats.
Els ciutadans de ple dret de l’aliança són privilegiats,
amb accés als millors centres educatius del
multivers, igualtat d’oportunitats, i podent-se dedicar
a qualsevol ocupació, incloent-hi magistrat i
breacher. Qualsevol persona nascuda en territori de
l’ANM és ciutadà de ple dret. Si els progenitors o
creadors no són ciutadans, el consell de l’Aliança
assigna un ciutadà com a tutor que vetlli pel nounat.
Els ciutadans a prova són gent que prové d’una de les
categories de resident inferior (operatius temporals
o refugiats) que han estat admesos com a ciutadans
per mèrits propis. Els ciutadans a prova tenen els
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mateixos drets i deures que un ciutadà permanent,
però se li poden revocar si es demostra que no n’és
mereixedor.
Els residents temporals o operatius són membres
que vénen d’altres punts del multivers i que
habitualment han estat reclutats perquè aportin
alguna cosa a la societat de l’Aliança. Tot i que no
disposen dels mateixos drets que els ciutadans, se’ls
considera membres útils de la societat, i obtenir una
residència és una de les maneres més ràpides de
guanyar-se la ciutadania.
Els refugiats, igual que els operatius, han estat
acollits per la societat de l’Aliança des d’altres mons
habitats. Si en el cas dels residents és perquè tenen
una vàlua per la societat, en el cas dels refugiats és
per qüestions humanitàries.
Tot i que els refugiats tenen totes les necessitats
bàsiques cobertes, habitualment viuen bastant per
sota del nivell dels ciutadans de ple dret, i s’han
d’esforçar per demostrar la seva vàlua si volen
ascendir dins l’escala social de l’Aliança.
La manera més habitual en la que els refugiats
s’integren a l’aliança és acceptant ésser reubicats a
colònies de nova creació en altres punts del
multivers per tal de començar de zero. Això els dóna
l’estatus de resident de manera automàtica, i la feina
dura de crear una nova colònia els dóna moltes
oportunitats de guanyar-se la ciutadania de ple dret
en un temps reduït. La tasca, però, no està exempta
de riscs.
També és habitual trobar visitants d’altres realitats
integrats en la societat de l’Aliança, ja sigui com a
estudiants o diplomàtics, sobretot d’aquelles que
tenen ambaixades permanents a Forja Takama-ga-
hara, la Confederació Solar i l’Imperi Arcà de Terra.

B�������
Com ja hem comentat, l’actiu principal de l’Aliança, i
en especial del món Forja, és la tecnologia de bretxa.
S’anomena bretxers als ciutadans amb llicència per
viatjar pel multivers, servint com a exploradors,
cartògrafs, prospectors, aventurers, i, en cas de
contacte amb altres societats, ambaixadors i

diplomàtics. Tots els bretxers pertanyen al CBA, el
cos de bretxers de l’aliança.
Entre les competències dels bretxers, hi ha la de
poder reclutar operatius si cal, per tal de poder dur a
terme les seves missions, sempre que respectin les
normes i no facin contraban dematerials i tecnologia
perillosos o prohibits sense autorització prèvia.
Per norma general, per les missions a d’altres punts
del multivers només cal que hi hagi un bretxer entre
els integrants de l’equip, i ell serà el responsable de
que tot vagi com cal. Per a missions complicades,
pot caldre més d’un bretxer, i en aquest cas
cadascun serà directament responsable dels
operatius que tingui assignats.
Alguns bretxers que es dediquen a missions més
públiques i que han aconseguit descobrir nova
tecnologia o nous mons s’han fet famosos i tenen un
estatus semblant als dels esportistes d’elit del segle
XX o XXI. D’altres que es dediquen a missions
classificades no tenen fama, però podenmantenir un
tren de vida semblant al dels seus col·legues.

D���������
L’Aliança ha pogut establir relacions diplomàtiques
amb diverses terres alternatives, i altres mons del
multivers amb presència humana o d’altres espècies
intel·ligents.
Tot i que la política oficial de l’ANM és d’establir
relacions diplomàtiques només amb governs
estables, hi ha moltes ocasions en que els acords es
fan a petita escala, fins i tot a nivell municipal o
d’organitzacions privades en aquells indrets on no hi
ha règims estables o en llocs on hi ha certa
intolerància als estrangers.
Hi ha casos documentats en què l’ANM ha donat asil
o ha reubicat refugiats d’altres mons per causes
humanitàries, o com a pagament de serveis prestats
durant alguna missió crítica.
Com a part de les relacions diplomàtiques bilaterals
formals que l’Aliança manté amb altres règims, els
bretxers en viatge oficial disposen d’un estatus
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especial semblant al d’un agent de l’autoritat en els
mons que visiten, i les credencials adequades.
Això també els confereix una immunitat diplomàtica
limitada, sempre que no n’abusin i es mostrin
respectuosos amb la llei i les autoritats del lloc que
visiten. En casos de disputa legal, l’ANM assigna un
magistrat al cas perquè ajudi l’equip.

L’����� ���� �� �� ������
És cert que l’Aliança del Nou Món ha establert una
societat racional i que sobre el paper pot semblar
una utopia, i la majoria dels seus ciutadans estan
convençuts que és així. No obstant això, la veritat és
força diferent.
Com sempre passa, el principal obstacle per assolir
la versió idealitzada de l’ANM són les pròpies
persones que hi viuen. Gent amb pocs escrúpols que
mirarà de comprar suports polítics, traficarà amb
favors, i buscarà infringir la llei per obtenir-ne un
guany, ja sigui econòmic o social.
Que la majoria d’habitants de l’Aliança no estiguin
interessats en la política no vol dir que no hi hagi gent
que s’estima més exercir el poder, i que utilitzen
mitjans poc ètics o miren d’abusar del sistema per al
seu propi benefici, tal i com ha anat passant al llarg
de la història de la humanitat. L’ANM no és una
excepció.
Així mateix, hi ha rumors no confirmats sobre un
grup influent dins l’ANM que està fent servir mitjans
de l’Aliança per colonitzar altres mons ja habitats en
el seu propi benefici i dominar-los sense fer-ho
constar enlloc.
Altres grups trafiquen amb tecnologia prohibida o
restringida, i han acabat muntant un mercat negre,
comerciant amb gent d’altres realitats que paguen
quantitats astronòmiques per tecnologia més
avançada.
També hi ha les antigues potències de Terra Prima,
disposades a oferir fortunes a canvi de tecnologia de
bretxa o informació sobre l’ANM, i que busquen
activament reclutar agents dobles.
Per últim, i com acostuma a passar, el sistema
aparentment net té unes clavegueres, uns grups de
gent amb grans recursos que estan disposats a fer el
que sigui per mantenir l’estatus quo de l’Aliança.
Pot ser que a la vostra campanya no us trobeu amb
aquesta vessant de l’ANM, pot ser que us hi
submergiu de ple, o que us toqui fer-hi equilibris.

E� M��������
Des que es va descobrir el món Forja amb la
tecnologia de bretxa, l’Aliança n’ha assolit un domini
que li ha permès d’anar descobrint noves realitats
paral·leles, en la majoria de les quals hi ha versions
alternatives de la humanitat.
En bastants casos, la humanitat ha evolucionat de
manera pràcticament idèntica, però al llarg de la
història hi ha un punt de divergència on els fets van
passar de manera diferent a com van succeir a la
Terra original. A vegades, són diferències menors
que no han influït gaire, però altres cops el desenllaç
històric ha estat radicalment diferent.
En alguns d’aquests últims casos, ens trobem mons
on els grans canvis han estat a nivell evolutiu, de
manera que els humans no són l’espècie dominant (i
on generalment ni tan sols hi són presents).

S’ha pogut establir contacte amb algunes d’aquestes
societats no humanes, però les diferències culturals
i biològiques fan molt complicat tenir-hi relacions
diplomàtiques. En general, aquelles més fructíferes
són les establertes amb altres Terres on els primats
són dominants, i, en el seu defecte, altres mamífers.
El multivers, per la seva natura i abast, conté un
número il·limitat d’universos paral·lels, molts dels
quals tindran la seva versió de la Terra. Com que
aquest llibre que teniu entre mans té un espai finit,
aquí n’esmentarem algunes de les més remarcables
o curioses, i en deixarem l’anàlisi en profunditat per a
futurs suplements, que contindran informació de
rerefons i escenaris jugables.
Si ets Director de Joc, res no t’impedeix d’incorporar
altres mons, o modificar els que aquí esmentem per
a la teva campanya, fent-la única al teu gust.
Recordeu que el llibre pretén ser una ajuda perquè
deixeu volar la vostra imaginació, no una presó per
limitar les vostres idees.

R������� P����
La Aliança del Nou Món ha acordat fer servir la
denominació de Realitat Prima per aquella d’on
provenen, i que hem descrit a l’apartat “Cronologia”.
Tai i com ja hem indicat en aquell apartat, el present
de Realitat Prima es troba en l’any 352 dB (després
de la Bretxa). La falta de registres oficials després
del conflicte global i el conseqüent cataclisme ha fet
que s’hagin perdut moltes de les referències
temporals, però a tots els efectes podríem
considerar que aquest futur es troba prop del proper
canvi de mil·lenni.
L’ANM adoptà el canvi de calendari oficial com a una
de les bases per desvincular-se del que havia passat
anteriorment a Realitat Prima. La postura oficial és
que després de la bretxa, l’ANM recull el destí de la
humanitat per guiar-la a una nova manera d’entendre
l’univers, i un vincle massa fort amb l’antiga Terra
podria posar això en entredit i perjudicar la societat
de l’Aliança.

T���� P����
Després de tots els conflictes que hem anomenat a
la cronologia, la Terra original ha arribat a un cert
nivell d’estabilitat política que, si bé és força precària,
continua essent millor que el penós estat en què es
troba el planeta.
L’ONU es va declarar obsoleta després de l’últim
conflicte mundial, i els governs que queden en actiu
s’han anat agrupant en organitzacions més petites
però efectives, segons les seves aliances i
interessos.
L’aliança més gran i amb més potència és l’Aliança
del Nou Món, que es va formar al voltant dels països
Europeus i els seus aliats a Àsia, Àfrica i Oceania
després del descobriment de la tecnologia de bretxa.
Els països membres més petits de l’ANM,
especialment aquells que van perdre gran part del
seu terreny habitable (o tot) a causa de la pujada del
nivell del mar, van abandonar els seus vells territoris,
o se’ls van vendre a canvi de recursos.
Els països i organitzacionsmultinacionals més grans
de l’ANM encara mantenen una forta presència a
Realitat Prima, però mantenint unes estrictes
condicions de seguretat, per tal de minimitzar el risc
d’infiltració per part de països o agències alienes a
l’Aliança.
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Aquells governs que, ja sigui per dificultats
logístiques o per elecció pròpia, no han traslladat la
seva població al món Forja de manera massiva, han
acordat un pla per restaurar la biosfera terrestre al
seu estat original fent servir els recursos de l’Aliança,
però desfer tot el dany causat costarà segles.
Les grans potències de Terra Prima que no eren dins
l’ANM ja fa temps que van abandonar el planeta a la
seva sort, i van enfocar tots els seus recursos a
colonitzar altres mons i hàbitats, però continuen
mantenint una presència força militaritzada a Terra
Prima. Les poblacions civils en aquests territoris es
mantenen en nivells mínims, degut a la massiva
emigració cap a noves colònies.
Els representants polítics tant de l’ANM com dels
països que van emigrar tenen opinions molt diverses
pel que fa als plans de restaurar el planeta, però
encara que no col·laborin activament, cap d’ells no
entorpeix la feina. Alguns cínics pensen que estan
esperant que el planeta sigui sostenible altre cop, i
que llavors els governs aprofitaran les seves bases
militars per dur a terme una política expansiva altre
cop.

M������
El petit planeta, el més proper al sol, fou una de les
primeres colònies permanents fora de la terra. Els
colons eren pràcticament tots russos i gent d’altres
nacionalitats acostumada a temperatures extremes,
amb suport logístic i tècnic de la NASA i diverses
empreses multinacionals.
El planeta es caracteritza per no tenir el cicle habitual
de dia i nit. Encara que gira sobre sí mateix, l’eix de
rotació apunta al sol, de manera que un dels
hemisferis sempre està il·luminat i l’altre sempre
està en la foscor.
A causa d’aquesta peculiaritat, la majoria dels
hàbitats de Mercuri són subterranis. Els que no ho
són prenen la forma de grans ciutats motoritzades,
mogudes per energia solar, que es desplacen pel
terminador, la banda de penombra entre els dos
hemisferis, i que porten els materials entre les
colònies fixes.
L’òrbita de Mercuri té una gran quantitat d’eixams de
satèl·lits reflectors que concentren la llum solar i
l’envien a estacions fotovoltaiques per tot el sistema
solar interior. Tot i que els prototipus inicials feien
servir panels fotovoltaics i làsers, els miralls fets
amb làmines de grafè recobertes d’una fina capa
reflectant van demostrar ser una alternativa viable i
més barata.
Aquests mateixos satèl·lits, a més, serveixen com a
dispositiu de defensa quasi perfecte, ja que poden
concentrar feixos de llum solar de manera quasi
immediata per tal de fondre o fer esclatar qualsevol
flota que s’acosti al planeta amb intencions hostils.
Gràcies a aquest dispositiu, la presència militar al
planeta és gairebé testimonial.
Mercuri és un estat autònom associat a la República
del Sistema Solar Interior (ISSR). El sistema de
govern de Mercuri és molt descentralitzat, i es dóna
a cada hàbitat un grau molt gran d’autonomia, ja que
les decisions en un ambient tan hostil com el
d’aquest planeta s’han de prendre ràpidament,
perquè sempre hi ha vides en joc.
Com els hàbitats de Mercuri són dedicats a la
mineria, la indústria, i la generació d’energia, la
immensa majoria estan organitzats com
agrupacions de treballadors, on tots els membres de

cada família col·laboren en el que poden pel bé de
l’hàbitat. L’estructura també s’assembla a les
societats tribals on hom ascendeix socialment per
mèrits i el respecte dels seus companys.

V����
D’una mida molt semblant a la Terra, Venus hauria
estat un candidat ideal per a la colonització, perquè
la gravetat és gairebé idèntica i té atmosfera. El
problema n’és l’acidesa i la temperatura, que el fan
un lloc inhabitable. Així doncs, la colonització era un
objectiu a llarg termini.
Els EEUU i Rússia van decidir adoptar una estratègia
biològica, fent servir bacteris resistents a l’àcid que
fixessin el carboni i sofre presents a l’atmosfera,
alhora que feien caure asteroides de gel a
l’atmosfera per incorporar-hi hidrogen i oxigen.
El procés bacteriològic va trigar un parell de segles
en començar a tenir efectes pràctics, ja que la capa
de núvols àcids havia anat reduint-se, precipitant-se
cap a les valls, mentre que l’atmosfera respirable
s’anava eixamplant.
En el present, les terres altes de Venus, que
cobreixen aproximadament un 10% de tota la
superfície, queden per sobre de la capa de núvols i
s’hi han pogut fer assentaments permanents. Una
gran flota d’aeròstats funciona com a hàbitats
itinerants des d’on es controla l’estat de la resta del
planeta.
Tots els aeròstats disposen de reactors biològics on
es creen i distribueixen nous bacteris per accelerar el
procés de “digestió” de l’antiga atmosfera tòxica. A
més, fàbriques automatitzades en filtren el diòxid de
carboni i els hidrocarburs, mantenint el carboni i
compostos pel seu ús en la construcció i indústria.
Gràcies a això, Venus és el principal exportador de
compostos industrials de carboni, com el grafè i els
nanotubs de carboni.
Venus és una potència econòmica i política, amb un
consell que incorpora representants de cada hàbitat,
i que té un pes específic molt elevat en a la República
del Sistema Solar Interior, i per això hi té una de les
seus del parlament (l’altra és a Mart).

L� �����
La lluna (o Luna, com l’anomenen els de la ISSR) va
ser la primera colònia de la humanitat fora de Terra
Prima, establerta conjuntament per les agències
espacials dels Estats Units i Rússia, per avançar-se
als altres països. L’èxit de la missió va desembocar
en la posterior colonització paral·lela de Mercuri i
Mart.
La Lluna és potser el punt estratègic més important
del Sistema Solar interior, i hi ha la seu de les forces
militars, d’intel·ligència i d’assumptes colonials de la
ISSR.
La base militar els permet controlar els accessos i
sortides des de la Terra, de manera que poden
imposar bloqueigs si així ho desitgen.
Radiotelescopis i sensors poden fer seguiment de
les flotes de la Commonwealth i els nòmades
saudites.
La Lluna també té les drassanes orbitals més grans
del sistema solar, que utilitzen les reserves minerals
del satèl·lit i les obtingudes des del cinturó
d’asteroides per crear naus i hàbitats pel seu ús a
l’espai.
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Des de la lluna també es governen diversos hàbitats
situats als punts de Lagrange al voltant de la Terra
(punts on les forces gravitatòries entre la lluna i la
Terra s’anul·len), cadascun protegit per una petita
flota de resposta ràpida.
Els hàbitats a la superfície lunar són bàsicament una
sèrie de cúpules polièdriques que segellen els
cràters més grans de la superfície lunar. Una xarxa
de túnels i viaductes cilíndrics pressuritzats
independentment els interconnecta en una atapeïda
teranyina.
Cada cúpula està pensada per ser autosuficient a
nivell de supervivència, de manera que si el sistema
té un accident de despressurització que obliga a
aïllar-les temporalment, els habitants estan previstos
amb aire i aliment per poder sobreviure-hi una
temporada.
El satèl·lit i les estacions als punts de Lagrange es
troben sota jurisdicció militar de la ISSR, i tots els
habitants són o bé militars, o bé civils que treballen
per les drassanes i indústria associada.
A més de les cúpules reconegudes, hi ha una xarxa
secundària, menor que la principal, i que només és
accessible a membres del govern de la república i
personal amb credencials d’accés especial. Hi ha
rumors que parlen d’experiments genètics que
pretenen modificar el genoma humà per millorar-ne
l’adaptació a ambients hostils.

M���
Després de colonitzar la Lluna, EEUU i Rússia van
perfilar un pla per enviar missions simultànies a
Mercuri i Mart. Mentre els russos s’ocupaven de
Mercuri, els americans es centraven en el planeta
vermell.
La idea d’entrada era mirar de terraformar el planeta
com més aviat millor per poder-hi desplaçar grans
masses de gent. El pla depenia de la capacitat
d’incrementar la densitat de l’atmosfera per poder
permetre a la gent estar a l’exterior sense vestit
espacial, només depenent d’un respirador fins que
l’atmosfera contingués prou oxigen.
Missions automatitzades al cinturó d’asteroides van
aconseguir capturar i arrossegar asteroides de gel a
l’òrbita marciana, i trajectòries d’inserció curosament
calculades feien que el gel es sublimés i tota l’aigua
passés en forma de gas a l’atmosfera, incrementant-
ne el contingut en aigua, hidrogen i oxigen.
Actualment, la pressió atmosfèrica a Mart és feble,
però es pot sortir a l’exterior sense vestit
pressuritzat. El contingut de CO2 a l’atmosfera
encara és tòxic per a la vida animal, i per tant cal fer-
hi servir respiradors.
La majoria dels hàbitats marcians són subterranis,
però se n’han començat a construir a l’exterior, en
cràters, semblants a les cúpules de la Lluna, amb
voltes tancant els “canals” marcians, o en planúries
mitjançant estructures semblants a tendes
lleugerament inflades des de l’interior.
Fobos i Deimos, els dos satèl·lits naturals de Mart,
han estat buidats i reaprofitats com a fonaments per
fer dos hàbitats, que s’han recol·locat en òrbita
geosincrònica en punts oposats del planeta. Tot i
que hi ha plans per a construir un ascensor orbital,
encara no s’han començat degut a les dificultats
constructives.
En aparença, la societat marciana és força
avançada. Cada ciutadà té accés a formació i

vivenda digne, i hi ha un sistema altament competitiu
de lliure mercat per a tota la resta. En realitat, el
govern de Mart exerceix un control gairebé total de la
població, pot saber on és cadascun dels ciutadans
en temps real, i qualsevol desviació dels patrons de
conducta acceptats comporta sancions severes.
Una petita elit governa sobre una població educada
per a ser emprenedora econòmicament però
conformista o desinteressada políticament. Són
freqüents els casos de colons de Mart que pateixen
trastorns obsessiu-compulsius.
Els que no encaixen en la societat, són “convidats” a
emigrar a altres colònies del sistema solar, com
Mercuri o Venus, on es poden adaptar a una vida
menys regular, tot i que més dura físicament.
Ningú no sap el que passa amb els qui són enviats a
la Lluna. Hi ha rumors que parlen de camps de
reeducació, altres parlen de rentats de cervell i
recondicionament genètic. Cap d’aquests no ha
estat confirmat.

E� ������� �’����������
Quan les primeres naus colonitzadores van arribar a
Mart, la flota es va escindir en tres contingents: les
naus de descens pel planeta vermell, els hàbitats i
drassanes orbitals, i una flota de naus minaires
parcialment automatitzades que van seguir cap al
cinturó d’asteroides.
Durant dècades, aquests equips de mineria van
localitzar i buidar asteroides grans, alhora que
enviaven el material cap a l’òrbita de Mart mitjançant
acceleradors electromagnètics. En una segona
onada migratòria, equips de construcció van
condicionar els asteroides buits per a utilitzar-los
com a hàbitats permanents.
Els més grans dels asteroides, com Ceres, es van
accelerar per donar-los un moviment de rotació i
poder disposar així d’una mena de gravetat
simulada. Altres, de mida mitjana, van ser
transformats en naus migratòries afegint-los
sistemes de propulsió, i es van accelerar cap a
trajectòries de transferència que servissin per
navegar entre diferents planetes del Sistema solar
interior.
Els habitants del cinturó d’asteroides s’han adaptat a
la baixa gravetat, i no acostumen a anar a colònies en
satèl·lits o planetes, preferint l’existència nòmada de
les vies de comerç o la sedentària al cinturó
d’asteroides, lluny de pous gravitatoris.
Amb pràcticament cap supervisió per part de la ISSR
mentre arribin a les quotes de producció acordades,
les colònies del cinturó solen tendir a l’anarquisme o
a petits models cooperatius. Els hàbitats més grans,
com Ceres, que controlen la transferència de
material, tenen models de govern més estructurats
que recorden més a les empreses d’explotació que
no pas a una col·lectivitat de ciutadans.

J������
Júpiter, el gegant gasós, no és colonitzat com a tal,
però sí que ho estan les seves nombroses llunes.
Quan els EEUU i Rússia van començar la seva
expansió pel sistema solar, els altres països van
entendre que amb l’avantatge que duien, els planetes
interiors estarien ocupats o reclamats quan ells
estiguessin en disposició d’anar-hi.
Així, la Índia i Pakistan van unir forces i van traçar un
pla ambiciós per saltar-se els planetes interiors i
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dirigir-se de dret al sistema jovià. Sobre el paper,
colonitzar les llunes de Júpiter era complicat i
perillós, però reeixir els garantia l’exclusiva de la font
de combustible més gran del sistema solar, que seria
bàsica per a les grans migracions futures.
A més, el pou gravitatori de Júpiter atrau molts dels
cometes que passen pel sistema solar, de manera
que per capturar els cometes i asteroides de gel que
serien bàsics per tots els esforços terraformadors no
calia anar gaire lluny.
Amb la fusió nuclear establerta com a la més eficaç
font d’energia i la necessitat de combustible per a les
flotes de comerç i de colonització, la demanda
d’hidrogen ha augmentat considerablement. La visió
estratègica conjunta ha convertit els antics rivals en
acabalats socis, gràcies a l’èxit del projecte.
Fins al moment en què comença la campanya, els
colons indis i pakistanesos han ocupat tres de les
llunes més grans de Júpiter: Europa, Ganimedes i
Calisto. Ío va ser descartada per la seva inestabilitat
geològica, i per la gran quantitat de radiació que rep
del planeta gegant.
A més dels habitats en aquestes tres llunes, tenen
bases avançades en diversos asteroides troians amb
òrbites el·líptiques al voltant de Júpiter, així com
estacions orbitals automatitzades per a la
recol·lecció i refineria de gasos.
Gràcies a la connexió dels paquistanesos amb la
xarxa comercial saudita, els gasos recollits de
l’atmosfera de Júpiter i els seus derivats es
distribueixen a planetes i hàbitats per tot el sistema
solar, a qualsevol Que es pugui permetre pagar-los.
Saturn
En el moment en què la República popular de Xina va
estar llesta per enviar naus de colonització pel
sistema solar, l’Índia i Pakistan havien acabat de
posar peu sobre Europa i Ganimedes, i els seus
satèl·lits autònoms ja començaven a recollir gasos al
sistema jovià.
Seguint l’exemple, van decidir anar a la segona font
d’hidrocarburs més gran del sistema, i posar rumb
cap a Tità i Enceladus, les llunes de Saturn, per tal
d’evitar competició directa a Júpiter. Els dos
planetes tenen reserves de gas virtualment
inacabables, però a més, els anells de Saturn
contenen gran quantitat d’asteroides de diverses
mides dels que se’n poden extreure gel i metalls.
Les dues llunes objectiu tenen activitat geològica
moderada, i la temperatura sota la capa de gel
superficial no és ni de bon tros tan freda com
l’exterior, cosa que facilita la construcció
d’assentaments. A més, cap de les dues llunes han
de patir nivells de radiació semblants als de les
llunes de Júpiter.
Actualment, les dues llunes tenen grans bases de
recol·lecció de gas i metalls rars, i la població de les
dues supera amb escreix la de qualsevol altre
assentament humà al sistema solar, llevat de la
Terra, tot i que fa relativament poc que es van crear.
Segons apunten diversos rumors no confirmats, el
govern de la República Popular de Xina aprofita la
distància de les colònies a qualsevol cos regulador
per desenvolupar programes d’eugenèsia, alteració i
millora del genoma humà sense cap mena de
supervisió ni control. Tot i que d’altres països de
Realitat Prima tenen programes similars que porten
en secret, cap d’ells s’acosta en ambició o mitjans al
que es porta a terme a les llunes de Saturn.

U�� � N����
Amb pràcticament tot el sistema colonitzat, van ser
els antics països de la Commonwealth els que van
llençar una nau generacional amb prou gent i
recursos com per assentar-se a les llunes dels dos
planetes exteriors. Així, es van avançar per molt poc
a una segona expedició xinesa que pretenia obtenir
la supremacia del sistema solar exterior.
El primer objectiu fou Tritó, la lluna de Neptú, que
disposa d’una intensa activitat geotèrmica que
pensaven aprofitar per generar energia i escalfar la
colònia. Aquella va prosperar ràpidament, i des d’allà,
i amb l’ajuda de la nau generacional, es van establir
bases avançades, amb colònies mineres i de
recol·lecció de gasos, sobretot heli-3, a les llunes
properes i amb satèl·lits autònoms comprats a
Júpiter.
Tot i que les colònies són relativament grans pel que
fa a població, la Commonwealth és actualment la
federació d’estats més gran de la Terra, i tot i que fan
ús de les colònies com a principal motor econòmic,
la majoria de la seva activitat es centra a la Terra i la
seva òrbita (amb permís de la ISSR)

P���� � �� ������� �� K�����
No hi ha cap base coneguda (oficialment) més enllà
de Neptú, tot i que hi ha rumors sobre bases militars
secretes de les diferents potències en llocs amagats
del cinturó de Kuiper. Les poques expedicions que
n’han tornat no han pogut demostrar res, excepte
que segons sembla, tota mena d’organitzacions
clandestines o il·legals s’han establert als asteroides
del cinturó per fugir dels estats cada cop més
autoritaris.
Moltes d’aquestes organitzacions sobreviuen com
pirates, i tenen tractes no oficials amb la xarxa de
comerç saudita per obtenir oxigen, aigua, i menjar, a
canvi de productes extrets dels asteroides i de
tecnologia èticament dubtosa desenvolupada lluny
dels governs terrestres.

E���
Erde és una de les terres paral·leles descobertes
amb l’ús de la tecnologia de bretxa. En arribar-hi, els
visitants de Realitat Prima notaran que l’aspecte del
paisatge és descolorit, la llum del sol és pàl·lida, amb
un to verdós, filtrada pels núvols densos de gas tòxic
i la pluja àcida gairebé omnipresent. L’aire del planeta
fa una olor entre agre i rància, que no desentona amb
l’aspecte degradat del paisatge.
L’any a Erde d’acord amb el calendari gregorià és el
2991 d.C., i d’acord a aquesta data, aquest planeta ja
porta més d’un mil·lenni sacsejat per un conflicte
global.
Els orígens d’aquest conflicte cal buscar-los en
l’evolució humana a Erde, molt similar a la de Terra
Prima, però una sèrie de successos van fer divergir
les línies temporals a partir de l’edat moderna. Així
com a Terra Prima les monarquies europees van
iniciar l’època colonial, a Erde van decidir dedicar els
seus recursos a combatre les unes amb les altres per
controlar el vell continent.
Aquest afany de control va permetre a Àsia i Àfrica
desenvolupar-se lliurement, i a principis del s.XIX ja
hi havia diverses nacions poderoses als dos
continents. A principis del segle XX, les societats
africanes havien anat desenvolupant-se
industrialment de manera constant, sobretot les que

34



EL MULTIVERS

ja eren sedentàries. Els grups i tribus de tradició
nòmada van anar canviant d’hàbits amb l’arribada
dels vehicles motoritzats.
Els països europeus, que ja duien segles en conflicte
gairebé constant, van començar a comprar
subministraments, menjar i equipament als països
més avançats de l’Àfrica, que també van llogar-los
tropes mercenàries a canvi de tecnologia bèl·lica.
Amb aquesta tecnologia, els països receptors van
començar a expandir-se, conquerint els seus veïns.
Així, el conflicte europeu es va començar a estendre’s
cap a l’Àfrica.
Mentrestant, a Àsia, una Índia que no havia estat mai
colònia britànica s’havia anat desenvolupant com a
una unió federal d’estats sense cap interès més enllà
de les seves fronteres. Encara es manté el sistema
de castes, i la majoria dels seus habitants fa una vida
senzilla, tot i que hi ha una forta consciència de
defensa de la seva nació i cultura enfront dels seus
veïns, més agressius.
Més a l’est, durant les guerres sinojaponeses entre
l’imperi Qin i el Japó, els japonesos van contractar
ajut de diversos països europeus per millorar el seu
potencial bèl·lic. L’exposició a les idees europees va
anar encomanant les ambicions imperials del vell
continent al fins llavors aïllacionista Japó, que va
començar a cobejar els amplis territoris del decadent
imperi xinès.
Després de llençar una sèrie d’atacs ràpids amb
tecnologia i preparació europees, els japonesos van
conquerir grans extensions de terreny de la Xina
continental, l’illa de Formosa, la península de Corea, i
les províncies més orientals de Rússia (Kamtxatka,
Txukotka, Khabarovsk, Primorje i Magadan).
Entre Europa i l’Índia, el medi orient és una zona
controlada per un Islam molt més moderat i
humanista que el de Realitat Prima. Aquest no té el
concepte de Jihad i obté els seus seguidors
convencent-los amb les seves idees i no per la força.
Els seus fidels pretenen viure d’una manera
exemplar, i els països islàmics són zones on les arts
i les ciències floreixen d’una manera força especial.
La majoria de societats europees i africanes
consideren el medi orient com una zona de tribus
nòmades i comerciants pacifistes, sense recursos
naturals d’importància. Les potències asiàtiques
tenen una visió similar, per la qual cosa, fora dels
contactes comercials, hi ha poca interacció entre les
societats islàmiques i la resta del món, llevat de
l’Índia, que veu amb bons ulls tenir una zona pacífica
entre els conflictes a Europa i Àsia i ells.
La manca d’època colonial també va ser benevolent
amb el continent americà, el control del qual està
dividit entre tres grans entitats polítiques: el Consell
dels Pobles, l’Imperi Maia, i la Tecnocràcia Inca.
A nord-Amèrica, el Consell dels Pobles Units governa
tot el territori. Cada poble nadiu designa
democràticament els seus representants, i aquests
pacten respostes conjuntes a tots els temes
d’interès comú, i resolen qualsevol disputa interna.
Els pobles que tenen representació al consell viuen,
sense excepció, en harmonia amb la natura de
manera sostenible, i no tenen cap mena d’ambicions
expansionistes. El seu focus és en mantenir i
protegir els seus terrenys ancestrals, i aliar-se per
mantenir a ratlla els seus veïns del sud, força més
agressius.
Amèrica central i les illes del Carib estan sota el
control de l’imperi Maia, una monarquia-teocràcia on

35



FORJA – JOC DE ROL MULTIVERSAL

l’emperador es creu diví. La classe sacerdotal està
completament corrompuda i governa el país de fet, a
les esquenes de l’emperador, a qui es manté aïllat i
distret dins el seu enorme palau, i on només rep
informació filtrada.
L’imperi Maia s’ha expandit tot el que ha pogut fins
que ha topat amb una forta resistència al nord, per
part dels Pobles Units, i al sud, per part de la
Tecnocràcia Inca. Després de diversos intents
expansionistes fracassats, la casta de sacerdots va
acabar determinant que un conflicte obert només
faria que incendiar els ànims del poble, que podria
acabar revoltant-se, i van renunciar a expandir-se...
com a mínim de moment.
Tota Sud-Amèrica, excepte algunes zones de
l’Amazònia on hi viuen pobles que es neguen a
integrar-s’hi, està controlada per la Tecnocràcia Inca.
L’antic imperi inca va patir la primera revolució
industrial del planeta, i es van mantenir en un nivell
tecnològic molt superior al de la resta de
civilitzacions.
Segles més tard, i un cop desenvolupada la seva
primera intel·ligència artificial, les elits que havien
estat controlant l’imperi, ferms creients en la ciència
i la tecnologia, es van adonar que l’única solució per
evitar la decadència de l’imperi era que la IA
prengués les decisions de govern.
La IA, benigna per disseny, va decidir renunciar a
expandir-se a l’Amazones i cap al nord, i centrar-se
en la prosperitat de l’imperi enlloc de malgastar-ne
els recursos amb conflictes sense sentit. També va
enviar negociadors al Consell de Pobles Units per fer
una aliança de suport mutu i descoratjar així els
afanys expansionistes de l’Imperi Maia.
L’imperi Maia, limitat al sud i al nord pels seus veïns,
va finançar viatges d’exploració des del Carib per
trobar més illes habitables, i va acabar descobrint
Europa. El viatge va ser un fracàs, les ànsies
bel·licistes dels europeus i la seva tecnologia bèl·lica
feien impossible una invasió, i els sacerdots van
decidir aïllar-se per no provocar una aliança europea
contra ells, un enemic forà.
Va ser en aquesta situació en què va esclatar la
primera guerra mundial, un parell de segles més tard
que a Terra Prima, però que ja dura més de mil anys
i mai no s’ha acabat. Europa, Àsia i Àfrica estan
devastades pel conflicte, amb nombrosos fronts de
guerra de trinxeres, i alternant períodes d’escalada
bèl·lica amb períodes de guerra freda.
Els poders en conflicte són, d’una banda, la
Commonwealth, l’Imperi Prussià, la Mare Pàtria
(Rússia) i l’Imperi Japonès. L’Índia se’n manté al
marge, tot i que proporciona ajuda a la Mare Pàtria
contra l’Imperi Japonès. La Commonwealth,
incloent-hi els membres africans, es troba en guerra
oberta contra els prussians i els seus aliats africans.
L’Islam s’ha declarat neutral i comercia amb tothom,
ajudant al trasllat de malalts de tots els fronts i
combatents, i portant subministres humanitaris
arreu. Fins al moment, Amèrica se’n manté
completament al marge.
Els cicles de guerra convencional esgoten els
recursos i delmen les poblacions, cosa que fa que les
potències hagin d’aturar el conflicte un cop passats
uns anys de guerra contínua.
Un cop el conflicte s’atura i es passa al període de
guerra freda, els estats es concentren a generar
recursos i procrear per tal d’augmentar les
poblacions. Quan un dels poders en conflicte arriba

a una massa humana crítica, comença la ofensiva i
el conflicte torna a començar.
És just abans i després de les fases de guerra freda
on hi ha canvis territorials, perquè són aquells
moments en que hi ha un desequilibri més evident
entre els poders en conflicte.
Quan l’ANM entrà en contacte amb les diferents
faccions d’Erde ho va fer durant una de les fases de
guerra freda. Això li va permetre de signar pactes de
neutralitat i no interferència amb els implicats en el
conflicte, i van rebre una dispensa per poder
subministrar material humanitari a totes les parts,
semblant a la que tenia l’Islam.
Alguns ciutadans de l’Aliança han decidit donar
suport a una o altra facció a títol personal, però és
quelcom que el govern desencoratja oficialment,
perquè interferir en assumptes d’Erde revoca
qualsevol mena d’immunitat diplomàtica de
l’individu, que deixa de ser considerat neutral i a qui
es tracta d’espia.
En anys recents, La Tecnocràcia Inca ha contactat i
mantingut reunions informals amb l’ANM, mostrant
interès per l’intercanvi tecnològic i el comerç en
benefici mutu. La IA que en governa el destí ha
determinat que l’ANM pot garantir una millor sortida,
i que si pot aconseguir la tecnologia de bretxa, els
seus habitants deixaran d’estar limitats a aquest
món devastat pel conflicte.
L’ANM ha rebut els avenços amb recel: no volen
topar-se amb un competidor directe per l’hegemonia
multiversal, però consideren una aliança bilateral
com quelcom a estudiar.

T�����-��-����
Takama-ga-hara fou la primera Terra alternativa
descoberta per l’ANM. El professor Kuroda Hanzo,
científic a càrrec de l’equip que va creuar la bretxa
per primer cop, va creure (i amb raó) que havien
arribat al paradís, i per això el va batejar amb el nom
de la terra dels déus de la mitologia japonesa.
A Takama-ga-hara, la humanitat viu en perfecta
harmonia, és una existència utòpica on la immensa
majoria dels habitants segueixen una filosofia de
vida per assolir la il·luminació, amb força punts de
coincidència amb el budisme de Terra Prima, però
que va molt més enllà.
Després de passar-hi una temporada, el professor
Kuroda va adonar-se que molta de la gent de
Takama-ga-hara podia fer ús de capacitats que
transcendien les lleis físiques conegudes pels
científics de l’Aliança. Tots els habitants amb qui va
contactar tenien un cert grau de control sobre els
seus processos biològics, assolit, segons ells, pel
seu domini sobre el Qi o energia vital interna.
El professor Kuroda i uns quants membres del seu
equip van sol·licitar immediatament a l’ANM el poder
quedar-s’hi per un període de temps indeterminat i
estudiar el fenomen, i veure si era reproduïble.
D’altra banda, diversos mestres d’aquell món, havent
assolit un estat superior d’existència humana, havien
arribat a creure que no els quedaven objectius per
complir. L’arribada dels científics de l’ANM i el saber
que hi havia un multivers sencer allà fora amb
humanitats que desconeixien com arribar a la
il·luminació, els va donar un nou propòsit.
Es van establir relacions diplomàtiques formals
entre el concili de mestres de Takama-ga-hara i
l’ANM. L’aliança els va donar permís per obrir una
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ambaixada/escola a Forja, i autoritzà els seus
membres a formar part de les missions arreu del
multivers, a canvi de la seva col·laboració en d’altres
afers i a ensenyar el control del Qi als habitants de
l’Aliança que ho sol·licitessin.
La societat a Takama-ga-hara no és gens complexa,
perquè la majoria d’habitants tenen un coneixement
intuïtiu de les necessitats dels qui els envolten, i això
evita molts conflictes. La majoria de problemes que
puguin sorgir es solucionen a nivell local,
habitualment demanant consell a un mestre o
persona respectable de la zona. Els mestres de les
diferents zones es reuneixen en concilis que es
celebren de manera estacional, on s’alternen
sessions de debat i meditació.
Els concilis de mestres són esdeveniments formals
on tothom és benvingut a participar-hi si respecten
les tradicions ancestrals, i no hi ha lloc per a sortides
de to ni histrionismes. Quan hi ha desacords que
podrien fer perillar la correcció dialèctica, sovint
s’encoratja els interlocutors a mantenir duels o
confrontacions físiques, el resultat dels quals és un
argument més en la resolució del conflicte, però en
rars casos el definitiu.

T���� O������
Aquesta altra Terra alternativa va seguir una història
paral·lela a la de Terra Prima fins al segle XIII, però
allà Constantinoble no va caure mai, i l’època feudal
encara perdura.
L’imperi romà d’orient, assetjat pels otomans a l’est i
pels croats de les monarquies bàrbares europees a
l’oest, es trobaven al llindar de l’abisme. Es sentien
traïts pel Vaticà i el papa, que no acceptava la seva
neutralitat en les croades, i els exposava a
represàlies per part de l’Islam.
L’emperador, veient-se assetjat per fanàtics de dues
religions del llibre, va decidir donar l’esquena a la
religió cristiana, igual com Constantí havia donat
l’esquena a la religió romana, i buscar refugi en
l’obscurantisme, confiant la seva salvació als
coneixements arcans.
I la solució va ser un èxit. Centenars de practicants
místics, fugint de les persecucions que patien a la
resta d’Europa, van oferir col·laboració a l’emperador
a canvi de protecció, i aquest els va utilitzar en les
seves estratègies, alhora que els proporcionava tot
allò que necessitessin per amassar més poder.
Un cop trencat el setge dels croats a Constantinoble,
l’emperador va traçar un pla per venjar-se de les
cases reials europees, aniquilant els seus llinatges i
unificant el continent sota el seu puny de ferro. Des
del sud-est, els exèrcits de l’emperador, i sobretot, la
seva temuda guàrdia pretoriana, van anar conquerint
tot regne per on passaven.
Assegurada Europa, van tombar la seva mirada cap
al medi orient, començant per anorrear i annexionar
l’imperi otomà, i seguint pels regnes africans i
asiàtics, obtenint un control pràcticament absolut
sobre els tres continents, gràcies al domini de les
arts arcanes, que feia invencibles els seus exèrcits.
Tanmateix, l’ús indiscriminat de la màgia al planeta
va afectar negativament l’equilibri de la biosfera,
produint canvis en flora i fauna, refredant l’atmosfera,
i alterant-ne l’equilibri de gasos. L’atmosfera de Terra
Obscura filtra i distorsiona la llum solar, cosa que li va
fer guanyar el nom. A més, ha causat un refredament
global que ha dut a una era glacial menor, semblant

a la que va patir Europa durant l’edat mitjana a Terra
Prima.
L’ANM té tractes regulars amb Terra Obscura i el seu
Imperi Romà, i els científics del món Forja estan
especialment interessats a investigar com funcionen
les arts arcanes. A Terra Obscura, la màgia genera
efectes mesurables i repetibles, per la qual cosa es
van dedicar recursos a estudiar el fenomen.
Un tracte va preparar les bases per l’intercanvi
cultural entre la casta noble de l’Imperi i la Universitat
Multiversal de l’Aliança. Els nobles estudien en una
ala específica de la universitat, i a canvi, ciutadans
curosament seleccionats per l’Aliança atenen a
l’acadèmia arcana de l’Imperi Romà de Terra.
No obstant això, les relacions diplomàtiques es
veuen entelades pel recel de diverses famílies
nobles, a qui els repugna compartir el seu saber amb
“escòria plebea” de l’Aliança, mantenint que l’ús de la
màgia hauria d’estar restringit a les persones “ben
nascudes”.
Mentrestant, al continent americà, les civilitzacions i
tribus nadiues coexisteixen amb petits grups de
refugiats d’Europa i Àfrica, que van travessar
l’Atlàntic en condicions precàries per esquivar els
avenços de l’Imperi.
Molts d’aquests refugiats, sobretot aquells que
arrossegaven una crisi de fe deguda a comprovar la
impotència de la religió davant els poders arcans, es
van adaptar i integrar als seus llocs d’acollida.
Algunes illes del Carib van ser conquerides per
fanàtics religiosos europeus, els últims romanents
de la resistència contra l’Imperi, que van exterminar
pràcticament tota la població nadiua i van convertir-
les en bastions fortificats, autèntiques illes-fortalesa
que viuen permanentment en alerta per si l’Imperi
Romà decideix venir a acabar el seu extermini.
Tot i que la majoria d’Àsia va ser conquerida, les illes
japoneses van resistir, també gràcies a
l’obscurantisme i a la seva devoció per l’emperador.
Els sacerdots xintoistes van aconseguir canalitzar el
poder dels esperits per defensar-se, i les legions
imperials van decidir renunciar a les illes, reconeixent
el seu emperador com a un igual i signant un
armistici i tractes de no agressió.

H���������
Quan els exploradors de Forja van arribar a aquest
planeta, els va costar molt identificar-la com una
Terra més. La major part del planeta és talment una
immensa cicatriu, terres ermes arrasades per
l’armament biològic, químic i nuclear llançat durant
un conflicte global que devia durar poques hores
però va devastar la biosfera.
Aquesta guerra causà tal destrucció i succeí fa tant
de temps que els supervivents i els seus
descendents ni tan sols recorden el nom del planeta.
Els bretxers de Forja que van arribar-hi primer el van
anomenar Harmagedon, com la plana de l’apocalipsi,
perquè els costava definir el que havia succeït allà de
cap altra manera.
Les investigacions dutes a terme sobre el terreny
parlen d’una combinació de virus i bacteris de
disseny amb un reguitzell de substàncies tòxiques i
nocives alliberades al medi ambient en molt poc
temps. Això va provocar efectes mutagènics sobre
l’ADN de la flora i fauna. La presència d’isòtops
radioactius no va ajudar, tampoc. Aquests tres
factors es van cobrar la vida de milers de milions de
víctimes al llarg de diverses dècades, i van reduir
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dràsticament l’esperança de vida de la majoria
d’espècies supervivents.
Tots aquests canvis a l’ADN de les espècies es van
anar transmetent a la descendència, i molts dels
agents contaminants que encara seguien havent-hi a
gran part del planeta continuaven afectant la
biosfera en maneres de difícil predicció. La majoria
de les alteracions eren negatives, essent les més
comunes les malformacions congènites.
Tot i així, en alguns dels casos, els canvis es traduïen
en petits avantatges que feien del receptor un
supervivent més apte. Així, en només uns quants
segles d’evolució accelerada i selecció natural en un
ambient completament hostil, els éssers vius del
planeta s’havien convertit en supervivents nats.
Una petita part d’aquests supervivents tenien
modificacions en el seu sistema nerviós, que els
capacitaven per accedir al seu potencial psíquic. Tot
i que molt escassos arreu, a Harmagedon hi ha la
major concentració de psíquics coneguda per l’ANM,
i això el fa un lloc d’especial interès.
La població relativament sana s’ha agrupat en
ciutats-estat ubicades en àrees amb terra fèrtil i
accés a aigua no contaminada. No hi ha cap govern
organitzat llevat dels propis de cada ciutat-estat,
moltes de les quals no son sinó societats tribals,
algunes amb sistemes de castes, d’altres on impera
la llei del més fort, algunes amb estructura feudal, i
d’altres on es governa per pura meritocràcia.
Els casos demutaciómés evident, si no se’ls executa
en néixer, acostumen a ésser abandonats o
expulsats de les ciutats-estat, i acaben morint als
erms tòxics de l’exterior, o recollits per algun dels
grups de nòmades que viatgen pel món comerciant,
saquejant, o una combinació d’ambdues coses.
Les bandes nòmades més organitzades acostumen
a viatjar en grans caravanes per defensar-se de les
tribus de mutants enfollits i dels grans depredadors
en busca d’aliment. Les ciutats-estat toleren aquests
nòmades perquè cap d’elles és completament
autosuficient, i necessiten els nòmades per garantir
el subministrament de menjar o matèries primeres.
Alguns dels nòmades estan prou bojos, o ja
irreversiblement mutats, com per gosar entrar a les
zones contaminades a la recerca de tecnologia,
subministres o armament d’abans del cataclisme,
qualsevol cosa que els doni avantatge sobre els seus
rivals i els permeti assetjar preses més ambicioses.
Els habitants i criatures de Harmagedon són
supervivents de pedra picada, i aquells amb talent
psíquic destaquen com a agents o mercenaris per a
les feines més difícils. L’ANM (o, si més no, algunes
de les seves faccions) acostuma a concedir
permisos especials a aquells que tinguin talents
interessants i que estiguin d’acord a complir certes
normes.
Molts dels operatius d’elit de l’Aliança han estat
reclutats d’aquest o altres mons letals. El més
habitual és acceptar servir durant un temps a canvi
de subministres, tecnologia o aliments, si l’operatiu
forma part d’un clan o tribu i això li serveix per elevar
el seu estatus o el dels seus familiars o amics a dins
el grup.
El govern de la ANM té també un grup dedicat a
investigar els fenòmens psíquics, aprendre’n el
funcionament i replicar-los sense els efectes
secundaris derivats de les alteracions genètiques, si
és possible, en ciutadans predisposats.
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Ja hem explicat com Terra Prima va patir una crisi
ambiental i política que va comprometre
l’habitabilitat del planeta. En una altra realitat, els
governs van saber veure l’amenaça sobre el medi
ambient i van acordar treballar conjuntament per
prevenir una catàstrofe abans que fos massa tard.
Amb tots els governs treballant coordinadament, es
va aconseguir evitar el deteriorament del medi, i es
van impulsar iniciatives per escampar la humanitat a
altres mons i reduir la població a la Terra. Així va
néixer la Confederació Solar. La Terra, també
coneguda com a Sol-III, n’és el centre polític, i s’hi han
anat prohibint les armes.
Un sistema de subhasta obert a qualsevol grup,
empresa o organització pot participar per obtenir els
drets de colonització per a qualsevol planeta, lluna o
asteroide, directament habitable o no, si presenten
un projecte sòlid que acabi aportant un benefici per a
la humanitat.
Alguns grups i organitzacions que no han pogut
obtenir cap permís han optat per crear estacions
espacials estables en punts de Lagrange, o bé naus
generacionals que transiten rutes de baixa energia
entre els planetes del sistema o que s’han atrevit a
anar cap a altres sistemes solars que encara no
s’han declarat colonitzables.
En la proposta de cada grup colonitzador hi ha
d’haver, a banda d’un pla de colonització i
supervivència viable a llarg termini, el tipus de model
de societat que hi volen crear i com s’escollirà els
representants de la colònia pel parlament de la
confederació.
Els plans que es consideren irrealitzables es
descarten directament, així com aquells que volen
crear societats aïllacionistes o radicalitzades. Es
premien les propostes inclusives, i tot i que hi ha una
certa màniga ampla pel que fa als models de
societat, es demana una lleialtat absoluta als drets
humans i un compromís explícit per a mantenir-los i
protegir-los.
A més del que ja hem anomenat, la Confederació
premiava aquelles propostes que suposaven un bé o
aportació positiva per a tota la humanitat en general,
com per exemple més recursos, l’establiment d’una
colònia de recerca ambiental o científica, etc.
Cada grup guanyador obtenia els drets a colonitzar
un dels planetes de la llista d’expansió. El termini per
a preparar cada expedició, des de la concessió fins a
l’inici del viatge, era de deu anys. Si no s’havia reeixit
en aquest termini, el món assignat passava a estar
disponible altre cop.
Un cop una colònia és establerta, envia un
representant al parlament de la confederació. Cada
món presenta un membre, excepte la Terra, que en té
cinc (un per continent habitat). Seguint aquest pla, la
humanitat va expandir-se per la Via Làctia.
Des que es va establir contacte, l’Aliança i la
Confederació han treballat conjuntament. Per l’ANM,
el model d’expansió és sostenible, i les iniciatives
diplomàtiques amb espècies alienígenes i la seva
integració són un model a seguir. Per a la
Confederació, l’ANM representa l’accés al multivers i
la possibilitat de disposar demons colonitzables fets
a mida.

R�����

Rrrrrth és una altra terra alternativa on els insectes i
aràcnids gegants del carbonífer van seguir
evolucionant, arribant a desenvolupar pulmons i un
sistema ossi híbrid que els va permetre créixer en
mida.
La fauna aquàtica va evolucionar de manera
semblant a la de Terra Prima, excepte que no hi ha
cetacis. Les aus, rèptils i mamífers a Rrrrth són tots
de mida petita, i se’ls considera preses per a les
formes de vida dominant.
Pel que fa als insectes, la societat a Rrrrth és
principalment tribal i organitzada en castes. Tot i que
hi ha molts insectes que han acabat desenvolupant
pensament independent, alguns tipus encara tenen
una casta obrera formada per drons amb poca o cap
iniciativa pròpia i completament subordinada a una
reina.
A les societats més avançades, els rols socials
acostumen a ésser assignats segons la configuració
genètica al moment del naixement: pensadors,
soldats, reproductors, obrers, i drons. Tanmateix,
sempre hi ha alguns individus que no encaixen en la
societat i l’abandonen, o bé en són expulsats per
inadaptats: els pàries.
Al contrari que les massives colònies d’insectes, que
sovint poden tenir entre milers i milions d’individus,
els aràcnids estan més desorganitzats, i es regeixen
per un sistema en aparença molt més anàrquic. Tot i
que sí que és possible que els aràcnids col·laborin de
manera puntual (i ho fan), no acostumen a ésser
gaire sociables, i rarament se’ls veu en grups majors
d’una dotzena.
Els aràcnids són el cim de la piràmide tròfica a Rrrrth.
Tot i que els seus mètodes de caça varien, no hi ha
cap mena de dubte que són caçadors implacables, i
no hi ha res contra el que no gosin enfrontar-se. Hi ha
teories que apunten a que els aràcnids, de forma
conscient o no, controlen la població d’insectes,
evitant que les colònies s’expandeixin massa i
consumeixin els recursos.
El cas més extrem documentat va ser el d’un atac
coordinat on un centenar d’aràcnids va exterminar
una colònia de milions d’insectes eliminant-ne tots
els reproductors i pràcticament tota la casta
governant. La colònia no es va poder refer mai, i va
desaparèixer en uns anys.
Algunes colònies d’insectes han volgut signar algun
tractat amb els aràcnids, però habitualment són a
títol individual, i el que fan els aràcnids és més aviat
assessorar en els límits que la colònia ha de
respectar si vol evitar una intervenció.
L’ANM ha establert contacte amb diverses de les
colònies d’insectes, i també han pogut parlar amb
alguns aràcnids solitaris (o fins i tot amb petits
grups). Tot i així, pocs membres de Rrrrth han visitat
l’ANM, perquè els costa adaptar-se, i els que ho fan
normalment són pàries que busquen pertànyer a un
grup després que els hagin expulsat del seu.

A�����
Aztlan és una terra calorosa i humida un xic més a
prop del sol que Terra Prima, cosa que va fer que el
meteorit que va fer extingir els dinosaures no hi
impactés en aquesta realitat-
Sense l’extinció massiva, els rèptils van seguir
evolucionant, i van aconseguir mantenir el seu
estatus d’espècie dominant. La història de la
civilització a Aztlan fou tan convulsa com la de la
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humanitat a Terra Prima, i es va trigar segles a
aconseguir un equilibri estable.
Les diferents nacions d’Aztlan tenen un parlament
semblant a les nacions unides, on miren de resoldre
les seves diferències, però el seu tarannà és força
similar al de la humanitat, i les guerres i conflictes
són a l’ordre del dia.
La forma de govern dominant és una variant de la
democràcia on només els ciutadans “autèntics”
poden votar. Cada nació té requisits diferents per a
obtenir-ne la ciutadania, i mentre que alguns estats
valoren la força física i la llei del més fort, d’altres
prioritzen la capacitat intel·lectual.
Els països solen variar en mida d’acord a la forma de
govern, les democràcies descentralitzades solen

ésser més extenses, mentre que les monarquies
autoritàries o les societats tribals solen estar
circumscrites a ciutats-estat.
La cultura predominant a Aztlan és similar a la dels
tolteques de Terra Prima, salvant les distàncies.
Molts dels Aztlans adoren els déus Quetzalcóatl i
Tezcatlipoca, i tot i que en les variants més tolerants
i esteses, s’han deixat de celebrar sacrificis en el seu
honor, les societats més tribals encara segueixen les
antigues vies.
Les plomes es consideren la marca del déu
Quetzalcóatl, i aquells aztlans que en tenen
acostumen a estar molt ben considerats i tenir llocs
prominents en el seu entorn social.

El femer
En Nash es mirava les terres ermes que s’estenien
davant seu a través de les lents dels seus
macrobinoculars. La sorra es veia lleugerament
fluorescent, però només era l’efecte que els llots
radioactius tenien sobre els sensors de captació
de llum.

Aquell erm aparentment inacabable encara tenia
traces de les armes químiques i biològiques que
s’havien fet servir en el conflicte. L’únic conflicte
que mai havia importat, el que havia acabat
posant el planeta sencer a una passa de l’extinció
total. Tothom qui havia sobreviscut i els seus
descendents ho portaven gravat a foc a l’ADN.

Les cicatrius del conflicte no eren sempre
evidents: Alguna gent, semblant en aparença, als
seus congèneres, tenia els òrgans interns molt
diferents. D’aquests, un petit percentatge tenia
cervells hexalobulars: un lòbul central entre el
parietal i el frontal, just sota la coroneta, i que
tenia enllaços directes als dos hemisferis.

Aquesta gent tenia accés a habilitats psíquiques
que la gent normal amb prou feines podia
comprendre. Nash n’havia estat un des que tenia
ús de raó, i això havia estat la seva salvació.
Enlloc de lluitar per sobreviure en aquells
paisatges tòxics, ara treballava per l’Aliança del
Nou Món.

La seva habilitat el feia extremadament valuós
per ells: sabia detectar i rastrejar altres psíquics
com ell. Per l’ANM, els psíquics eren un luxe,
quelcom extremadament rar en un context
universal que, no obstant això, era relativament
comú en aquest planeta moribund. I volien
estudiar-ne el motiu.

Havia sentit rumors, és clar: un grup de científics
de l’Aliança que volia poder estimular les
capacitats psíquiques en subjectes de prova
tancats en un laboratori ocult. Volien poder
replicar el procés, estabilitzar-lo i controlar-lo,
aïllar-ne els efectes secundaris i fer-los
desaparèixer.

En tot cas, es va dir en Nash, de moment no

havien tingut èxit, o ja no el necessitarien per
res. O potser sí que ho havien aconseguit, però
els agradava la seva solvència i manca d’escrúpols,
i per això encara li donaven feina.

En realitat, i això en Nash no ho sabia, els
experiments havien tingut èxit. El problema és
que l’augment del potencial psíquic era
inversament proporcional a la capacitat de
mantenir el seny. I tenir un grup de militars
d’elit completament tocats de l’ala no vindria a
ser la millor de les idees.

Els científics creien que això era a causa de la
reestructuració del cervell un cop els individus
eren adults. Postulaven que si els canvis passaven
en cervells en desenvolupament, en etapa
embrionària, la psique es construiria sobre el nou
cervell, i se n’evitaria la fragmentació.

Però clar, el govern de l’ANM havia aturat les
investigacions en aquell punt. Una cosa era fer
servir voluntaris adults, i una altra de molt
diferent era experimentar sobre embrions que
creixerien amb l’únic propòsit de servir l’estat.
Això era eugenèsia i esclavisme, i no es podia
justificar de cap manera.

Però la caixa dels trons ja s’havia obert, i no
tothom tenia les mateixes reserves morals. El
món Forja tenia milers d’hàbitats aïllats entre sí,
la majoria encara inexplorats, i això era perfecte
si el que un volia era desaparèixer sense deixar
rastre.

Encara que ho hagués sabut, en Nash no hauria
perdut el son. La seva vida havia estat una lluita
constant per la supervivència des del moment de
néixer, i això l’havia fet pragmàtic per força.
Encara que l’ANM pogués fabricar psíquics
proveta, mai no tindrien la capacitat de
supervivència ni la voluntat fèrria dels nadius
d’aquest indret infernal.

I és que no es podia qualificar de cap altra
manera, aquest món del qual fins i tot els nadius
n’havien oblidat el nom. Completament arrasat,
quan els primers exploradors de l’Aliança hi van
posar peu, no se’ls havia acudit res millor que
anomenar-lo Harmagedon, l’indret de la batalla
de l’apocalipsi. I això que sabien que segles enrere,
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havia estat una Terra més.

Quan li ho havien explicat, en Nash no s’havia
ofès: ell l’anomenava Femer. Ja havia guanyat
prou com per retirar-se, i una clàusula del seu
contracte especificava que l’ANM el deixaria triar
el món on gaudir de la seva merescuda jubilació.
I no seria aquest, d’això n’estava convençut.

En aquesta ocasió, havia estat contractat per una
suma astronòmica per a trobar un psíquic molt
peculiar. Com era habitual en ell, n’havia trobat
la pista en poques hores, i ja el tenia a tocar.

Al principi l’havia preocupat que uns mesos de
vida confortable al món Forja l’haguessin estovat
una mica, però un parell de dies al Femer i ja
estava altre cop en aquell estat de tensió
constant que l’havia permès sobreviure en aquest
món que semblava dissenyat per matar tot allò
viu que s’hi passegés.

El trobaria a faltar, es deia. L’adrenalina,
l’emoció de la cacera. Potser hauria de buscar un
món feréstec amb una abundant fauna salvatge
per a retirar-se, un lloc amb caça abundant.

Sospirà a través dels seus filtres respiratoris, i va
tornar els macrobinoculars a una de les bosses que
penjaven del seu cinturó. Els núvols de pols
irradiat de l’horitzó li feien saber que s’acostava
una tempesta, i havia de trobar un lloc on
arrecerar-se abans que els bacteris arrossegats pel
vent l’enxampessin a camp obert.

Aquesta tempesta venia de VGS, les ruïnes d’una
antiga ciutat al nord de la seva posició. El seu
pare sempre li havia dit que fugís de les ciutats,

perquè havien estat els objectius més castigats
durant el conflicte, i per tant el lloc on hi havia
més perills acumulats.

La resta havia estat dany col·lateral, tot
contaminat pel que el vent arrossegava des de les
ciutats, un excedent. Els erms no estaven tan
malament com les antigues zones urbanes, i en
alguns llocs, la contaminació quasi havia
desaparegut.

Alguns científics de l’ANM pensaven que amb
prou temps, la contaminació desapareixeria, però
en Nash desconfiava de les seves bates blanques
impol·lutes. Els que havien creat totes aquestes
merdes eren gent com ells, al cap i a la fi.

En Nash va pujar al seu vehicle tot-terreny d’un
salt. Se l’havia fet ell mateix amb ferralla, peces
de rebuig i tot el que havia pogut arreplegar
d’altres vehicles abans que l’ANM el reclutés.
Encengué el motor, i el soroll familiar del seu
motor de sis cilindres el va fer somriure, quelcom
que era inusual en aquest món.

Potser s’acostaria a aquella formació de pedres
uns kilòmetres al nord-est, es deia. Segurament
hi trobaria una cova natural, un lloc per fer
parada i fonda, i esperar que passés la tempesta.
Allà podria planificar una bona emboscada per si
a la seva presa se li acudia el mateix. Després de
tot, aquells pedrots eren el refugi més segur en
cent quilòmetres a la rodona.

Va somriure un altre cop.

Sí, havia trobat a faltar el seu Pou de Merda.





3. P���������
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E n aquest capítol explicarem tot el que
necessiteu saber dels personatges que
poblaran el món de FORJA, i d’allò que els
defineix. Si ja estàs familiaritzat amb les
normes i vols saltar directament a l’apartat
de creació de personatge, vés a “C������”,

a la pàgina XXX.
Si és el teu primer cop amb el llibre, et recomanem
que facis un cop d’ull als capítols anteriors, per
posar-te en situació abans de ficar-te de quatre
grapes en la creació de personatges. Preparat?
Endavant les atxes!

A�������
Els atributs defineixen les capacitats innates del teu
personatge tenint en compte 6 característiques
diferents. La majoria de personatges tenen una
puntuació entre 1 (dolent) i 3 (bo) en cadascun dels
atributs.
Els atributs amb una puntuació de 4 es consideren
excepcionals, i els de 5 es consideren titànics.
Ambdós casos es reserven només pels individus
més formidables, i requereixen uns trets especials..
La immensa majoria de personatges mai no arribarà
a tenir 4 o 5 en cap atribut, però els que ho facin
només en podran tenir un de cada, si és que en
tenen. Per a poder tenir atributs per sobre de 3, un
personatge necessita tenir els trets Atribut
Excepcional o Atribut Titànic (pàg. 85).
Tal i com expliquem a “M������� ������ �� ���“,
pàg. XXX, sempre que el teu personatge prova de fer
una acció que necessiti tirada, hauràs de fer-ho amb
tants daus de 20 cares com el valor de l’atribut que
tingui el teu personatge.

F����
Força (FOR) determina la força física i resistència
del teu personatge. Qualsevol acció que hi tingui
a veure (aixecar un pes, doblegar o trencar un
objecte, causar dany, resistir els efectes de
ferides, malalties, asfixia o verins...) necessitarà
una tirada d’aquest atribut.
Un personatge amb una puntuació baixa amb
prou feines pot dur les bosses tornant del mercat,
mentre que algú amb una bona puntuació
probablement faci exercici regularment només
per passar-s’ho bé.

A�������
Agilitat (AGI) és un indicador de la capacitat per
moure’s ràpidament de manera coordinada.
S’utilitza per qualsevol acció que tingui a veure
amb la coordinació física del cos sencer
(esquivar un atac, caminar per una cornisa sense
caure, fer cabrioles, córrer, moure’s sense fer
soroll...).
Els poca-traces tenen agilitat baixa, mentre que
els que tenen una puntuació elevada poden
dedicar-se a la gimnàstica, al ball, o a les
acrobàcies.

D�������
Destresa (DES) es refereix sobretot a la habilitat
manual i la coordinació ull-mà. Es farà servir per
qualsevol acció que requereixi jocs de mans,
treballs manuals, encertar un objectiu amb un
projectil, o qualsevol altra tasca similar.

Algú amb una puntuació baixa té problemes per
aguantar la mà ferma, o bé no sap com controlar
la seva força. Un personatge destre té potencial
per convertir-se en artesà, lladre, o franctirador.

P��������
Percepció (PER) es fa servir a totes les tirades
relatives als sentits i la consciència de l’entorn
(veure, escoltar, tastar, rastrejar, adonar-se quan
un indici no encaixa en una escena).
Un personatge amb una puntuació baixa té uns
sentits no gaire desenvolupats, es distreu
fàcilment i passa coses per alt, o senzillament, no
es fixa en el que l’envolta. Algú perceptiu podria
ser un bon investigador, caçador, o científic de
camp.

I����·��������
Un personatge fa servir la seva Intel·ligència (INT)
sempre que vulgui raonar, recordar algun fet o
dada, resoldre trencaclosques o enigmes... tot el
que tingui a veure amb la seva capacitat mental i
pensament lògic.
Algú amb poca intel·ligència és un xic totxo,
reacciona per instint i no podrà pensar en més
d’una cosa alhora, mentre que algú amb un bon
intel·lecte troba connexions entre fets sense
relació aparent i fa servir qualsevol pista o indici
per descobrir la solució als problemes que se li
plantegen.

A����
L’Aplom (APL) representa tant l’autoconfiança
com el magnetisme personal del personatge. Es
fa servir tant si es vol convèncer o seduir algú,
com quan es vol mantenir el cap fred sota
pressió, ja sigui parlant en públic o provant de
sortir d’una situació complicada enraonant o
negociant amb un antagonista, o intimidant-lo
perquè s’acovardeixi.
Algú sense aplom no porta gens bé ser el centre
d’atenció, i les interaccions socials se li fan
difícils i estranyes. Un personatge amb aplom és
un bon orador, i pot treure de polleguera a
qualsevol per deixar-lo en evidència amb quatre
paraules ben calculades.

A������� ����������
C������
Càrrega (lleugera/moderada/pesada) determina
el pes que un personatge pot dur al damunt, i es
calcula depenent de la seva mida i constitució.
Per a cada combinació d’aquests dos atributs, es
donen tres valors: lleugera/moderada/pesada.
• Lleugera és el pes de la càrrega que el

personatge considera negligible. Per sota
d’aquest pes, ni tan sols es cansa.

• Moderada és la càrrega màxima que el
personatge pot dur al damunt sense que li
afecti o impedeixi el moviment normal, però
amb aquest pes al damunt, un personatge
actiu (que faci tasques físiques) es cansarà un
punt de fatiga per hora.

• Pesada és la càrrega màxima que es pot dur
fent una tirada de dificultat normal, i que fa
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T���� ��
C������

Constitució

Nyicris Magre Saludable Ferm Robust

Mida

Diminut 1 / 2 / 4 3 / 5 / 10 4 / 8 / 16 10 / 20 / 35 15 / 30 / 50

Petit 3 / 5 / 10 4 / 8 / 16 10 / 20 / 35 15 / 30 / 50 25 / 60 / 130

Mitjà 4 / 8 / 16 10 / 20 / 35 15 / 30 / 50 25 / 60 / 130 50 / 140 / 300

Gros 10 / 20 / 35 15 / 30 / 50 25 / 60 / 130 50 / 140 / 300 100 / 250 / 600

Enorme 15 / 30 / 50 25 / 60 / 130 50 / 140 / 300 100 / 250 / 600 250 / 600 / 1500

C����������
La constitució determina la potència física d’un
personatge en relació a la seva mida, segons la
musculatura, estructura òssia, i estat de salut en
general.
Té una influència directa en la fatiga que pot suportar
un personatge, i com de difícil és fer-li mal. Igual que
la mida, influeix en el pes que un personatge pot
carregar.

• Els nyicris son pocmés que pell i ossos, sense
massa carn i gens de greix, i no es
caracteritzen per la seva presència física. És
fàcil de veure els vasos sanguinis a través de
la pell (si és que són de base orgànica).
Qualsevol tasca física prolongada els esgota
ràpidament i necessiten descansar sovint.

• Els personatges magres són aquells que
rarament s’exerciten, i no estan acostumats a
la feina física.

• Els personatges saludables tenen un estil de
vida actiu, amb una certa tolerància al
cansament, i poden rendir de manera
acceptable quan fan tasques físiques
comuns.

• Els personatges ferms s’exerciten amb
regularitat, ja sigui perquè s’entrenen o perquè
les seves vides depenen de la feina manual.
Solen ser més durs que els saludables, amb
una estructura òssia més desenvolupada i
més massa muscular.

• Els robustos són impressionants. Acostumen
a entrenar-se diàriament a més a més de fer
feina física. Tots ells tenen estructures òssies
i músculs voluminosos que els permeten dur a
terme proeses de força amb la mateixa
facilitat que una persona normal portaria el
cistell per anar al mercat. L’aspecte dels
personatges robustos sempre imposa.

C����������
Rang Resiliència
Nyicris 0

Magre +3

Saludable +6

Ferm +9

Robust +12

D������
Aquest atribut secundari indica com de difícil és
encertar un personatge amb un atac, en el benentès
que l’objectiu disposa de llibertat de moviments i que
és conscient que se l’ataca.
En el cas de personatges immòbils (perquè no tenen
consciència que se’ls ataca, o perquè tenen els

moviments limitats), es considera que la defensa
base és zero, i només aplica el modificador per mida.
La defensa es calcula segons el que s’indica a la
taula adjunta:

D������

Base
Modificador per mida

Diminut Petit Mitjà Gros Enorme
AGI x 3 +10 +5 +0 -5 -10

que el personatge es cansi a 2 punts per hora
si és actiu, o 1 punt per hora si no és actiu però

encara ha de suportar el pes. Amb aquesta
càrrega al damunt, no es pot descansar.
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F�����
És la mida de l’esgotament o dolor que pot suportar
un personatge abans de caure inconscient. Certs
tipus de dany, com les malalties, alguns verins, o el
dany que només pretén atordir un personatge i no
provocar danys permanents, s’apliquen a fatiga
enlloc de ferides.
Cada personatge té set rangs de fatiga, que
determinen en l’estat que es troba. El número de
punts per cada rang és variable i es determina
segons la taula adjunta.

FATIGA (��� ������)

Base
Modificador per constitució

Nyicris Magre Saludable Ferm Robust
FOR +1 +2 +3 +4 +5

FERIDES (��� ������)

Base
Modificador per mida

Diminut Petit Mitjà Gros Enorme
FOR +1 +2 +3 +4 +5

F������
Determina el dany que un personatge pot suportar
abans de quedar incapacitat (o morir). Si un PJ arriba
a nivells molt greus de ferides, necessitarà la
intervenció d’un guaridor per poder-se’n recuperar.
Com passa amb la fatiga, cada personatge té set
rangs de ferides que indiquen el seu estat, i cada
nivell té un número variable de punts que es calcula
segons indica la taula adjunta.Per més informació,
llegeix “D��� � �����������”, a la pàgina XXX.

L�������
Es fa servir durant les seqüències d’acció per veure
l’ordre en què actuen els personatges, i,
concretament, el número de torns que necessita
cada personatge per dur a terme una acció en
condicions normals.
La Latència es calcula com 20/AGI (arrodonint cap
amunt). Un personatge amb AGI 1 actuarà cada 20
torns, un amb AGI 2 cada 10, i un amb AGI 3 cada 7
torns.

L�������

Base
Modificador per mida

Diminut Petit Mitjà Gros Enorme
20/AGI -2 -1 0 +1 +2

Si la mida del personatge és més gran o petita que la
mitjana, s’aplica un modificador tal o com s’indica a
la taula adjunta.
Per més informació sobre les seqüències d’acció,
consulta “T���� A����” a la pàgina XXX.

MIDA
Rang Alçada Abast (a tocar)
Diminut <0,3m 0

Petit 0,3 ~ 1,3m 1

Mitjà 1,3 ~ 2,1m 1

Gros 2,1 ~ 3m 1

Enorme >3m 2

M���
Indica la grandària del personatge, independentment
de la seva condició física. Influeix en d’altres atributs
secundaris.
L’abast indica la distància fins on pot arribar a tocar
un personatge sense moure’s del lloc on és, depèn
directament de la mida. Per a més informació, llegiu
“O��������� � �����”, a la pàgina XXX.

M�������
Dividit habitualment en caminar, córrer i saltar, el
moviment indica la quantitat, en metres, que un
personatge es pot moure en cadascuna de les
seves accions de temps actiu. Es calcula segons
s’indica a la taula adjunta. Per a més informació
sobre el �������� dels personatges, vegeu la
pàgina XXX.

MOVIMENT
Tipus de
moviment Base

Modificador per mida
Diminut Petit Mitjà Gros Enorme

Caminar AGI x 2 -1 +0 +0 +1 +2
Córrer AGI x 5 -2 -1 +0 +2 +4
Saltar AGI x 3 -1 -1 +0 +2 +2
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R������
Indica quants cops el personatge pot actuar fora de
seqüència durant les escenes d’acció en resposta a
estímuls externs, com per exemple un atac del qual
n’és l’objectiu.
El valor inicial per a la majoria de personatges és
d’1, a no ser que hagin comprat el tret “reflexes
ràpids”.
Per a més informació sobre accions i reaccions,
vegeu ‘apartat “���������”, a la pàgina XXX.

R������� �� ����
La reducció de dany es calcula amb la resiliència
(que depèn de la constitució) sumada a la FOR del
personatge. Això minimitza el dany que rep el PJ,
però no el pot anul·lar completament. Per a més
informació, vegeu “�������� �� ����”, a la pàgina
XXX.

H���������
Sempre que el teu personatge prova de fer una acció
d’una certa complexitat, has de comprovar si és prou
hàbil per provar-ho. El nivell d’habilitat s’afegeix al
resultat de la tirada d’atribut per veure si l’acció és
reeixida.
El procés de tirar daus per fer una acció s’explica
amb detall a “M������� ������ �� ���“, a la pàgina
XXX.
A la descripció de cada habilitat hi ha certs
paràmetres que indiquen quan es pot fer servir, si es
pot fer servir sense tenir-hi cap nivell, quines
especialitats pot tenir, i el tipus de personatges que
acostumen a tenir-la.
La puntuació d’habilitat varia entre +0 i +10. Aquest
és el modificador que s’aplicarà al resultat de la
tirada de dau.
Si un personatge no té cap nivell d’habilitat, es
considera inexpert, un nivell entre 1 i 3 vol dir que el
PJ és un principiant, de 4 o 5 és per a individus
competents, de 6 a 8 converteixen algú en tot un
professional de cert renom, i amb un 9 o 10 estem
parlant d’una eminència o referent en el seu camp.
Algunes habilitats es consideren bàsiques i poden
fer-se servir sense cap entrenament previ, però en
aquests casos el personatge va força perdut, i les
conseqüències d’un fracàs seran severes (i les d’una
pífia, pitjors, com s’explica a ”P�����“ a la pàgina
XXX).
Si es crea un personatge amb el mètode de plantilles,
(llegiu “C������ ������������ �� �����������“, a la
pàg. XXX), es consideren habilitats bàsiques
aquelles que apareixen a la seva plantilla d’espècie.
La llista d’habilitats bàsiques pot ser modificada
segons la crònica, així que assegura’t de preguntar-li
al teu DJ.
Algunes habilitats estan restringides i no es poden
adquirir de la manera habitual. Els qui vulguin tenir-
les necessiten un tret especial.
Les habilitats bàsiques però restringides es poden
fer servir lliurement si el personatge té el tret
pertinent, encara que no hi tingui cap nivell.
Les habilitats relatives al combat (armes a distància,
armes cos a cos, arts marcials, combat improvisat)
són un reflex del talent de lluita del PJ, tant pel que fa
a impactar el seu objectiu com per produir-li mal. Per

a més informació, veure l’apartat “C�����”, a la pàg.
XXX.

A���������
Descripció: per fer tota mena de cabrioles i
acrobàcies, fer salts que desafien la gravetat,
caminar per la corda fluixa, córrer per cornises, i
altres proeses atlètiques que necessiten de molta
sang freda i bona condició física.
Restringida: no.
Bàsica: Sí. En cas de fallar, el PJ rep dany
equivalent al doble de la dificultat de la tirada.
Especialitats: parkour, salts, equilibri, caigudes...
Qui la té: atletes, gimnastes, agents secrets...

A�����
Descripció: per simular emocions, comportar-se
de manera diferent a l’habitual i que sembli genuí,
o imitar altra gent.
Restringida: no.
Bàsica: sí.
Especialitats: imitació, emocions, estoïcisme.
Qui la té: actors, estafadors, xarlatans.

A�����-��
Descripció: per amagar-se i passar desapercebut,
si el personatge no es mou. Per moure’s sense fer
soroll, cal l’habilitat esquitllar-se. Amagar-se
implica l’ús d’alguna mena de cobertura, per la
qual cosa el personatge necessita algun obstacle
entre els observadors i ell. Un PJ no pot amagar-
se a simple vista a no ser que faci servir equip
especialitzat, algun efecte sobrenatural, o que les
condicions de visibilitat siguin realment dolentes.
La dificultat d’amagar-se dependrà del
percentatge del cos del personatge que queda
ocult rere la cobertura.
Restringida: no.
Bàsica: sí.
Especialitats: amagatalls, una categoria d’entorn
(per exemple, natura, paisatge urbà, complexos
industrials, túnels i coves, àrees rocoses…).
Qui la té: tothom.

A���� � D�������� (���������)
Descripció: per fer servir armes capaces d’atacar
objectius que es troben més enllà de l’abast
normal del qui ataca. Aquesta habilitat cal ser
adquirida per separat per a cada categoria
d’arma, i es fa servir tant per impactar com per
causar dany, així com per realitzar feines de
manteniment i reparacions bàsiques de l’arma.
Per reparacions avançades cal tenir nyaps o
enginyeria. Les categories d’arma a distància són:
• Llancívoles: equilibrades i dissenyades per a

ésser llançades únicament amb la força del
personatge. Les fones i sarbatanes entren
dins aquesta categoria, encara que utilitzin
projectils. Si el PJ llança un objecte no
dissenyat com a arma, cal fer servir Combat
Improvisat (categoria).

• Energia: totes aquelles armes que no utilitzen

47

PERSONATGE

47



FORJA – JOC DE ROL MULTIVERSAL

projectils sòlids o que fan servir partícules de
massa negligible, i que causen dany
transmetent energia directament sobre
l’objectiu. Es poden basar en energia radiada
(làsers, microones, ions, electricitat) o en un
combustible en ignició que es ruixa sobre un
objectiu (llançaflames, plasma). Les armes
d’energia són perilloses tant per qui en rep els
efectes com per qui les utilitza, sobretot si han
patit dany o no se les manté adequadament, i
els que les fan servir acostumen a tenir fama
de temeraris, grillats, o les dues coses.

• Mecàniques: fan servir projectils sòlids
accelerats per mitjans mecànics, com una
molla o una banda elàstica. Inclou arcs,
ballestes, arpons, i tiradors.

• Projectil Sòlid: fan el dany utilitzant projectils
sòlids de massa perceptible, però accelerats
per una reacció química, energia
electromagnètica, electricitat, càrregues
místiques, o fins i tot reaccions biològiques.
La velocitat de sortida del projectil és molt
superior a les mecàniques. Els projectils
poden ser passius o actius, des d’una massa
de metall inert a munició explosiva, o fins i tot
petits éssers vius.

• Per més informació, llegiu l’apartat “Combat”,
a la pàg. 138.

Restringida: no.
Bàsica: sí, però fallar una tirada suposa
encasquetar, fer malbé, o deixar caure l’arma,
mentre que una pífia causa dany a l’usuari o els
seus aliats.
Especialitats: Qualsevol tipus concret d’arma (no
una categoria), com per exemple, els arcs (que
pertanyen a les mecàniques) o els fusells (que
pertanyen a les armes de projectil sòlid).
Qui la té: soldats, mercenaris, forces de seguretat,
marines espacials, ninges, científics bojos,
aventurers.

A���� C�� � C�� (���������)
Descripció: ús d’armes que poden atacar
objectius dins de l’abast de l’atacant. Cal adquirir
aquesta habilitat per separat per a cada categoria
d’arma, i es fa servir tant per impactar com per
produir dany, així com per a les tasques de
manteniment i reparacions bàsiques. Les
reparacions avançades necessiten les habilitats
Enginyeria oNyaps. Les categories d’armes cos a
cos són:
• Contundents: dissenyades per produir dany

d’impacte, excepte aquelles que es consideren
de pal. Per exemple, porres, garrots, martells,
maces, i d’altres.

• De puny: armes de mida petita que es poden
encabir a la mà o subjectar a l’avantbraç, i que
són fàcils d’ocultar. Poden ser contundents
(punys americans), tallants (ventalls) o
perforants (estilets, sais).

• Escuts: generalment dissenyats pel seu ús en
defensa, però que també es poden fer servir
ofensivament.

• Espases: armes tallants amb fulles d’entre 30
i 90 cm, sense comptar el pom ni
l’empunyadura. El dany produït pot ser tallant
o perforant, segons com s’utilitzi.
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• Tall curt: armes de tall perforants o tallants,
agafades a la mà, amb fulles d’entre 15 y 30
cm de llargada, sense tenir en compte el pom
ni l’empunyadura (si en tenen), com ganivets,
coltells, shivs, o matxets.

• Tall llarg: armes tallants amb fulles de llargada
superior als 90 cm, , com espases llargues
d’una mà, espases bastardes, simitarres,
catanes, espasots, muntants, no-dachi i
d’altres espases que cal fer servir amb dues
mans, tant rectes com corbes. En condicions
normals, pensades per produir dany tallant.

• Destrals: a una o dues mans, que fan dany
tallant, per exemple destrals de batalla, atxes,
i Francisques. Para llançar Francisques o
atxes cal tenir també l’habilitat armes a
distància: llancívoles.

• Pal: armes on el principal component és un pal
de material divers i grans dimensions, que
habitualment requereix ambdues mans per
fer-se servir. El tipus de dany pot variar entre
contundent (vara), perforant (llança, javelina),
o tallant (alabardes, naginates). Per impactar
un objectiu amb llances o javelines cal fer
servir l’habilitat Armes a Distància:
Llancívoles.

• Pics: engloba pics i altres armes que fan dany
principalment perforant, amb un mànec
perpendicular respecte la fulla, com els pics,
les dalles, les falçs, etc.

• Si un PJ no té aquesta habilitat, o no té la
categoria adequada per una arma en concret,
la pot fer servir amb Combat
Improvisat.(armes), amb les limitacions
pertinents. Aquesta habilitat serveix tant per
impactar com per causar dany. Per més
informació, vegeu l’apartat “Combat”, a la pàg.
138.

Restringida: no.
Bàsica: sí, però una errada o pífia pot fer perdre
l’arma, o causar dany a l’usuari o als seus aliats.
Especialitats: Qualsevol tipus específic d’arma
(no una categoria) o un estil de lluita en concret,
com duels o torneigs.
Qui la té: soldats, forces de l’ordre, duelistes,
aventurers, supervivents.

A���� I�����������
Descripció: Quan els enemics són massa forts o
massa durs i els cops de puny no són suficients,
el personatge buscarà qualsevol objecte
contundent o tallant que tingui a l’abast i el farà
servir com a arma, encara que no hagi estat
dissenyat com a tal. Així van començar els
homínids fa milions d’anys, i l’home modern
encara ho fa quan li convé.
Per més informació sobre el combat, consulteu
l’apartat “combat”.
Restringida: no.
Bàsica: sí.
Especialitats: baralles de bar o d’esbarjo, lluites
entre germans, eines, coberts, mobles, pals,
pedres, material de construcció, gots, ampolles.
Qui la té: clients de bar enfurismats, lluitadors,
nens petits, germans, delinqüents juvenils.

A��
Descripció: permet apreciar i crear obres d’art en
qualsevol mitjà.
Restringida: no.
Bàsica: Sí, quan un personatge prova d’apreciar
una obra d’art. Quan prova de crear art, es
considera una habilitat no bàsica.
Especialitats: pintura, escultura, collage,
arquitectura, diferents medis artístics.
Qui la té: artistes, aficionats a l’art, agents,
arqueòlegs.

A��� M������� (���������)
Descripció: Alguns personatges s’estimen més
estar preparats pel combat en situacions on no
poden comptar amb armament convencional. Les
arts marcials són l’estudi formal de com fer dany
als altres i protegir-se un mateix fent ús del propi
cos. Per a més informació sobre les arts marcials
i les peculiaritats de cadascuna,, llegiu “Combat”,
a la pàg. 138.
Restringida: no.
Bàsica: no. Si un personatge no té entrenament
formal, ha de fer servir Combat Improvisat
(categoria).
Especialitats: cops de puny, puntades de peu,
bloqueigs, redireccions, lluita lliure, agafar,
luxacions.
Qui la té: artistes marcials, soldats, monjos-
guerrers, lluitadors de carrer, karatekes de barri.

B�������-��
Descripció: tot i que un personatge no estigui
entrenat per a combatre, quan hom es troba en
perill, l’instint agafa les regnes i troba una manera
de defensar-se. Barallar-se comprèn cops de
puny, colze o cap, puntades de peu, cops baixos...
l’ús de qualsevol extremitat disponible per
colpejar l’enemic, de qualsevol armament natural
(ungles, urpes, dents) per esgarrapar o mossegar
l’enemic. Qualsevol criatura moguda per l’instint
en una situació de perill pot fer servir aquesta
habilitat.
Per més informació sobre el combat, consulteu
l’apartat “combat”.
Restringida: no.
Bàsica: sí.
Especialitats: cops de puny, puntades de peu,
cops baixos.
Qui la té: lluitadors, aventurers, nens.

C�����
Descripció: Al contrari que Consciència, cercar és
l’habilitat que s’utilitza quan un personatge busca
activament alguna cosa als seus voltants. Per
norma general, la majoria de personatges fan
servir la vista, però això pot variar segons el
personatge o les circumstàncies d’ús de
l’habilitat per incloure altres sentits, o fins i tot
sentits sobrenaturals si el personatge en té.
Restringida: no.
Bàsica: sí.
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Especialitats: amagatalls, rastrejar, portes
secretes, atalaiar.
Qui la té: tothom.

C�����������
Descripció: permet a un místic servir de conducte
a un poder superior (déu, esperit, ésser
extradimensional). La canalització és un ús
passiu d’energies místiques, i necessita algun
tipus de ritual o procediment específic. El patró
del místic demanarà habitualment algun tipus de
quid pro quo que el personatge haurà de complir,
o en patirà les conseqüències. Per més
informació, vegeu “Canalització”, a la pàgina 177.
Restringida: no, un personatge pot tenir l’habilitat
encara que no estigui dotat. Això li servirà per
conèixer els tipus de rituals de canalització i la
manera com funcionen, i encara que no pugui ser
part activa, conèixer el procediment permet
participar com a suport, pertorbar un ritual, i de
vegades cancel·lar-ne els efectes.
Bàsica: Els personatges dotats que no tinguin
l’habilitat poden fer-la servir encara que no en
tinguin cap nivell. Tot i així, fallar o pifiar una
tirada tindrà efectes col·laterals greus, i encara
que l’encerti, els éssers poderosos solen ser
capritxosos i volubles, i molts no dubtaran en
enganyar un canalitzador inexpert, o empènyer-lo
a acceptar tractes abusius.
Especialitats: qualsevol déu, esperit, concepte o
patró específic.
Qui la té: sacerdots, templers, cultistes, xamans,
druides.

C�������
Descripció: Quan no hi ha vehicles disponibles,
però sí que hi ha grans animals, els PJ poden
decidir muntar-ne un. Si un PJ vol muntar un
animal salvatge, l’haurà de domesticar primer
fent servir tracte amb animals. La dificultat depèn
del temperament de l’animal i les condicions del
terreny.
Restringida: no.
Bàsica: Sí, tot i que els animals temperamentals
poden resultar difícils demuntar, i fallar una tirada
amb aquests pot produir accidents.
Especialitats: animals de granja, cavalls,
artròpodes, rèptils.
Qui la té: genets, pagesos, exploradors.

C�����
Descripció: habitualment, els personatges poden
caminar o córrer sense haver de tirar. Quan
necessiten fer un esforç extra, incrementant la
velocitat per sobre de la seva puntuació habitual,
haurà de fer servir córrer. Si, a més, vol mantenir
la velocitat ràpida per un període de temps llarg,
haurà de tirar resistència.
Restringida: no.
Bàsica: Sí, si el personatge es desplaça per terra
com a mitjà de locomoció habitual. Serveix tant
per personatges amb cames com pels que
s’arrosseguen o tenen rodes. Els personatges
aquàtics, o que hagin nascut i crescut en
microgravetat hauran de comprar aquesta

habilitat si volen poder córrer, ja que normalment
són una mica poca-traces a terra.
Especialitats: velocitat, resistència.
Qui la té: personatges de secà.

C������
Descripció: engloba el coneixement acadèmic de
totes les ciències pures, així com la matemàtica
necessària (per ciències aplicades, l’habilitat a
utilitzar serà Enginyeria). A FORJA, hem decidit
agrupar totes les ciències en una sola habilitat
perquè ens agrada l’ideal del científic polivalent
que es dedica a tot el que l’interessi, com Newton,
Gauss, o Tesla. Si el Director de Joc ho considera
oportú, pot convertir aquesta habilitat en Ciència
(especialitat), on cada especialitat s’ha d’agafar
per separat.
Restringida: no.
Bàsica: de cap manera. Si un no sap ciència,
acaba defensant teories i hipòtesis absurdes com
el creacionisme, el moviment antivaccins o la
creença que una raça o ètnia és superior a les
altres.
Especialitats: Matemàtiques, Física, Química,
Biologia, Geologia...
Qui la té: Científics, escriptors de Ci-Fi,
mestretites, futuristes.

C����������
Descripció: capacitat de rebre informació de
l’entorn de manera passiva. Algú conscient del
que l’envolta no és fàcil de sorprendre, mentre
que algú despistat no s’adona del que passa al
seu voltant.
Restringida: no.
Bàsica: sí.
Especialitats: pressentiments, alerta, moviment.
Qui la té: guàrdies, vigilants, animals salvatges,
aventurers experimentats.

D���������-��
Descripció: permet canviar l’aparença amb l’ús
d’attrezzo, roba, maquillatge i altres accessoris.
Hi ha límits físics en el que es pot aconseguir,
sobretot pel que fa a canvis demida o estructures
òssies diferents. L’habilitat inclou adoptar els
manierismes de l’objecte de la disfressa, però no
imitar-ne la veu (que es faria amb xerrameca o
ofici (actor).
Restringida: no.
Bàsica: sí, però imitar algú en concret no es pot
fer sense entrenament.
Especialitats: teatre, imitació, vestuari,
maquillatge.
Qui la té: actors, maquilladors, tècnics d’efectes
especials, espies.

E����������
Descripció: capacitat de vincular un efecte màgic
(actiu o passiu) a una persona o objecte amb una
durada predeterminada, amb un número d’usos
limitat, o fins i tot de manera permanent. La
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dificultat de la tirada depèn del número d’usos o
del temps. Per més detalls, vegeu “Vincular
efectes”, a la pàgina 191.
Restringida: sí, només els usuaris de màgia o
canalització poden provar un encantament.
Bàsica: sí, però a major dificultat. Fallar o pifiar la
tirada tindrà conseqüències pitjors de les
habituals pel personatge: l’efecte pot deixar-se
anar de manera sobtada amb totes les càrregues
acumulades, o produir un efecte contrari al
desitjat. Si es tracta d’una canalització, el procés
pot enfurismar el patró o deïtat del personatge i
que aquest perdi el seu patronatge de manera
temporal o fins i tot permanent.
Especialitats: varetes, anells, amulets, pocions,
cercles, tatuatges.
Qui la té: mags, místics, alquimistes.

E���������
Descripció: disseny, construcció i reparació de
tota mena d’aparells electromecànics, vehicles,
estructures i d’altres tipus de ciència aplicada. La
construcció, manteniment i reparació requereix
d’eines i materials que dependran de la
complexitat de la tasca. Projectes més
complicats requeriran també un taller ben
equipat.
Restringida: no.
Bàsica: No. Aquest és un talent formal que
necessita d’estudi i pràctica. Els personatges que
no hagin estudiat poden provar de construir o
reparar coses fent servir nyaps.
Especialitats: mecànica, electricitat, estructures,
maquinària industrial, vehicles, eines, disseny,
reparació.
Qui la té: enginyers, operaris de manteniment,
tècnics, fanàtics del bricolatge.

E������
Descripció: per resoldre tota mena de
trencaclosques, endevinalles, jocs de paraules, i
codis secrets. Permet a un personatge fer ús de
la raó per treure conclusions o fer servir la intuïció
a partir de dades o proves per treure l’entrellat de
que han succeït.
Restringida: no.
Bàsica: sí.
Especialitats: trencaclosques, endevinalles,
codis, deducció.
Qui la té: nens, espies, detectius, magistrats.

E��������
Descripció: permet mantenir l’equilibri sobre
terreny inestable, i controlar les caigudes per
rebre un mínim de dany en fer-ho. També és útil
per moure’s en situacions de microgravetat
mantenint la coordinació.
Restringida: no.
Bàsica: sí, però fallar la tirada no ajuda gens, i una
pífia fa que el personatge es col·loqui malament i
acabi rebent més dany del que provava d’evitar.
Especialitats: paracaigudes, salts, microgravetat.
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Qui la té: fanàtics del parkour, especialistes de
cinema, artistes de circ, gimnastes, nens.

E��������
Descripció: permet al personatge cavalcar i
controlar una criatura o animal de mida i força
adequades. Com a norma general, la muntura ha
de ser com a mínim d’una categoria de mida
superior a la del genet, i prou forta com per
acarrossar el pes del genet i el seu equipament.
Si el DJ ho permet, es pot fer servir aquesta
habilitat amb unamuntura sensible, així que un PJ
podria muntar-ne un altre més gran que ell, però
en aquest cas, l’habilitat no serveix per conduir-lo,
sinó per veure si el genet es pot mantenir al seu
lloc sense caure.
Restringida: no.
Bàsica: sí.
Especialitats: cavalls, felins, insectes, rèptils,
adults.
Qui la té: cavallers, caçadors, genets, nens.

E�������
Descripció: per enfilar-se a tota mena d'obstacles,
com arbres, pals, tancs, murs, caixes, roques,
penya-segats. La dificultat de la facilitat o no de
trobar-hi un lloc per agafar-se, i si el material és
relliscós o no. Es pot fer servir equip especialitzat
per abaixar la dificultat, a discreció del dj.
Restringida: no.
Bàsica: sí, sempre que el PJ tingui un lloc on
agafar-se.
Especialitats: arbres, penya-segats, murs,
tanques.
Qui la té: supervivents, aventurers, nens,
espadatxins.

E���������-��
Descripció: capacitat de moure's sense cridar
l'atenció, comunament utilitzada amb agilitat. Si
el personatge vol amagar-se i estar quiet, ha
d’utilitzar l’habilitat amagar-se. Si el personatge
vol fer algun moviment discret amb les mans, cal
fer servir jocs de mans. Esquitllar-se serveix no
només per amagar-se a la vista, sinó també a
l'orella o fins i tot per olorar. Si el caràcter té el tret
Dotat/X i la capacitat corresponent, esquitllar-se
també es pot fer servir per amagar-se de la
detecció per aquest mitjà. Si la capacitat s'utilitza
per amagar-se en un grup (almenys 10 individus
de la mateixa espècie), Esquitllar-se es fa servir
conjuntament amb Aplom.
Restringida: no.
Bàsica: sí, tot i que fallar una tirada implica que el
personatge és descobert immediatament si qui el
busca té un nivell o més en consciència. Les
pífies criden l’atenció de tothom qui es troba en
rang sensorial.
Especialitats: caminar sense fer soroll,
dissimular, seguir, rondar.
Qui la té: lladres, assetjadors, espies, nens
entremaliats.

E�������
Descripció: permet a un personatge apartar-se
d’un atac i moure’s fora de perill amb celeritat. Per
més informació, vegeu “accions i reaccions
defensives”.
Restringida: no.
Bàsica: sí, defugir el dany és instintiu.
Especialitats: fer-se a un costat, explosions, cos a
cos, posar-se a cobert.
Qui la té: Tothom, però sobretot lluitadors,
soldats, aventurers, i nens.

E��������
Descripció: preparar i col·locar explosius per
produït tant dany com sigui possible a l’objectiu
designat de manera controlada. També permet al
personatge desactivar o inutilitzar artefactes
explosius col·locats per una altra persona.
Restringida: no.
Bàsica: Tècnicament sí, però no cal dir que fallar
o pifiar una tirada col·locant un explosiu pot tenir
conseqüències catastròfiques.
Especialitats: materials explosius, detonadors,
temporitzadors, desactivar, demolicions, termita.
Qui la té: experts en demolició, soldats, enginyers
estructurals, miners.

F���� �����
Descripció: ús que un personatge pot fer del seu
sistema locomotor per aplicar la seva força de la
manera més eficaç.
Restringida: no.
Bàsica: sí.
Especialitats: doblegar barres, aixecar pesos,
empènyer, acarrossar, trencar coses.
Qui la té: forçuts, clients de bar, atletes.

H���������
Descripció: aquesta habilitat agrupa totes les
disciplines acadèmiques que estudien la cultura
humana (i cultures no humanes). Com que ens
agrada l’ideal renaixentista on algú a qui interessa
la cultura n’estudia tots els aspectes, hem decidit
agrupar les humanitats com hem agrupat les
ciències. Di el DJ ho prefereix, pot convertir
aquesta habilitat en Humanitats (categoria) i
demanar als jugadors que comprin cada
especialitat per separat.
Restringida: no.
Bàsica: no.
Especialitats: història, literatura, filosofia, religió,
antropologia, lleis i política, musicologia.
Qui la té: acadèmics, monjos, filòsofs,
historiadors, professors i mestres, lletraferits.

I����������
Descripció: interactuar amb ordinadors i
dispositius electrònics més enllà del nivell usuari
(que dependrà del nivell tecnològic de la
campanya, segons s’indica a “nivells de
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tecnologia”). El que es consideri nivell usuari no
necessita mai tirada, però qualsevol cosa
relacionada amb programari o maquinari més
enllà del que és habitual necessita l’ús de
l’habilitat.
Restringida: no.
Bàsica: depèn del nivell tecnològic de la crònica,
campanya o aventura. En aventures o campanyes
de baix nivell tecnològic serà impossible utilitzar
un ordinador sense tirar, mentre que, en aventures
més properes a la ciència-ficció, tothom pot tenir
nocions mínimes de programació. En la
campanya original de FORJA, qualsevol PJ que
visqui a l’ANM la considera habilitat bàsica, llevat
que hagi crescut en un altre ambient.
Especialitats: gestió de sistemes, furoneig,
programació, maquinari, disseny de programari,
optimització...
Qui te: hackers, tecnòfils, enginyers, inventors,
IAs, robots.

I������
Descripció: permet vincular un efecte psíquic o de
Qi a un objecte o persona durant un temps
indeterminat o fins i tot indefinit, amb prou
preparació. Veure “P���������� ������������”,
a la pàgina XXX.
Restringida: Sí, només psíquics o gent que pot fer
servir el seu Qi activament poden provar
d’infondre un objecte. Projectar la pròpia psique o
essència dins un objecte o una altra persona
requereix molta pràctica i disciplina.
Bàsica: Sí, però les conseqüències de fallar o
pifiar solen ser terribles per qui ho prova.
Especialitats: curació, protecció, dim mak.
Qui la té: artistes marcials, monjos guerrers,
estudiosos del Qi, psíquics.

I����������
Descripció: resoldre disputes o "convèncer" algú
d'alguna cosa per mitjà de la por. Per què resoldre
les coses violentament si una amenaça pot
aconseguir el mateix efecte?
Restringida: no.
Bàsica: sí, encara que fallar o pifiar comporta
conseqüències adverses per al personatge, des
de la humiliació fins al dany físic, o represàlies
molt pitjors que el personatge farà bé d'evitar.
Especialitats: jocs d'atzar, amenaces,
provocacions, grunyits, intimidació física,
presència, destrucció mútua assegurada.
Qui la té: abusananos, tafurs, gàngsters,
advocats, policies, porters, polítics, pares i mares
en general.

J��� �� ����
Descripció: realitzar moviments amb les mans
que desafien la percepció, ja sigui per velocitat o
amb l’ús de distraccions. És una de les millors
armes del lladre, tafur, o crupier. Les víctimes dels
jocs demà tenen dret a una tirada de Consciència
o de cercar si saben que hi ha gat amagat i proven
de descobrir el parany.
Restringida: no.

Bàsica: sí, tot i que fallar fa evident el que prova
de fer el PJ, i una pífia el deixa en ridícul, a més
d’haver estat enxampat in fraganti.
Especialitats: jocs amb cartes, robar butxaques,
enganyifes, jocs d’atzar, màgia de saló.
Qui la té: trilers, lladres, carteristes, jugadors,
mags de saló, animadors de festes.

L��������
Descripció: liderar els altres en un esforç conjunt.
Els líders saben com delegar o assignar tasques
per optimitzar els resultats amb els recursos
disponibles. Per obtenir més informació sobre
accions conjuntes i lideratge, vegeu “�������
������������” a la pàgina XXX
Restringida: no.
Bàsica: Sí, i lamentablement, passa amb massa
freqüència que gent mediocre intenta assumir
tasques de líder sense tenir ni idea del que es fa.
I acaba com acaba.
Especialitats: negocis, militar, ensenyament, feina
en equip, eficiència, producció.
Qui la té: encarregats, entrenadors, oficials,
alguns empresaris, professors.

M����
Descripció: aquesta habilitat es fa servir tant per
activar com per resistir efectes màgics, a més del
coneixement teòric sobre tot que té relació amb la
màgia.
Restringida: Depèn. Cal tenir el tret dotat/mag per
poder fer servir la màgia de manera activa. De
tota manera, fer servir l’habilitat pel seu
coneixement teòric o per resistir-se a la màgia no
requereix el tret.
Bàsica: Sí. Els PJ poden provar de resistir la màgia
o activar objectes encantats amb aquesta
habilitat. Tanmateix, no es pot fer un ús actiu de la
màgia sense tenir-hi cap nivell.
Especialitats: glamur, màgia espiritual o universal,
màgia primària, efectes defensius, efectes
ofensius, detecció.
Qui la té: Mags, encantadors, fetillers, bruixes.

M������� (���������)
Descripció: permet a un personatge tractar mals,
malalties i ferides d'éssers vius diversos. També
inclou coneixements de biologia i farmacologia.
En el moment de l'adquisició de l'habilitat, s'ha
d'escollir una de les tres especialitats:
• Humanoide: medicina clàssica, per tractar

ferides d'éssers humans o alienígenes
antropomòrfics de biologia similar als
humans.

• Animal: veterinari, amb espècies originàries de
la Terra o de biologia similar.

• Xenomedicina: metge especialista en
espècies alienígenes, intel·ligent i no
intel·ligent.

El metge és capaç de tractar un pacient de la seva
especialitat amb tota la seva habilitat, i els
pacients pertanyents a una altra especialitat (per
exemple, un metge o veterinari tractant de curar

53



FORJA – JOC DE ROL MULTIVERSAL

un pacient estranger) amb la meitat del seu valor.
Cada especialitat s'ha de comprar per separat,
però la segona i tercera especialitats només
costen la meitat.
Restringida: no.
Bàsica: Sí, per a primers auxilis o remeis casolans
de poca complexitat. Tota la resta requereix
formació específica. Els errors de diagnòstic o
tractament sovint condueixen a complicacions, i
les pífies sovint tenen conseqüències greus (o
fatals).
Especialitats: medicina de camp, cirurgia,
diagnòstic, pediatria, xenobiologia, virologia i
bacteriologia, traumatologia.
Qui la té: doctors, veterinaris, científics bojos.

N��������
Descripció: permet a un personatge orientar-se i
traçar un rumb, ja sigui al mar, a terra o a l'espai.
La navegació precisa pot requerir eines i mapes,
però fins i tot si no les té, el personatge sempre
podrà cercar referències i orientar-se fent servir
les referències que pugui trobar sobre el que
l’envolta.
Restringida: no.
Bàsica: Sí, tothom és capaç d'orientar-se
instintivament, però les errades faran que el
personatge es perdi, i les pífies poden acabar de
manera dramàtica (a qui se li acut assenyalar el
camí amb molles de pa?).
Especialitats: orientació, navegació marítima,
navegació espacial, traçar rutes, dreceres.
Qui la té: navegants, pirates, pilots, oficials de la
flota.

N����
Descripció: per moure’s en un entorn líquid, tant
en superfície com totalment submergit. Es
considera habilitat bàsica per criatures i éssers
aquàtics..
Restringida: no.
Bàsica: Sí. Qualsevol pot provar de nedar (o
bussejar), encara que si el jugador falla una tirada,
el seu personatge no es pot moure del lloc i
comença a enfonsar-se (a menys que tingui
flotabilitat positiva). Una pífia fa que el
personatge s'enfonsi com una pedra o perdi el
seu flotador, si en fa servir.
Especialitats: aigües obertes, busseig, lluita
subaquàtica.
Qui la té: nedadors, mariners, animals aquàtics,
amfibis.

N���������
Descripció: aplicable tant a la diplomàcia com a
la política i a l’estira-i-afluixa d’una transacció
comercial. El personatge utilitza una combinació
de lògica, persuasió i empatia per resoldre una
disputa o situació satisfactòriament (o potser no
tant) per a tots els involucrats.
Restringida: no.
Bàsica: sí, però una errada o una pífia sempre són
contraproduents. Les conseqüències depenen
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del que estigui en joc a la negociació, però
sempre seran pitjors que si el personatge té
experiència.
Especialitats: diplomàcia, regateig, contractes,
vendes, compres, lleis.
Qui la té: diplomàtics, psicòlegs, mercaders,
venedors, agents de l’ordre, pares i mares.

N����
Descripció: ja sigui per ser un fan de bricolatge o
un manetes, un soldat de fortuna acusat de crims
que mai va cometre o un agent que mai es separa
del seu fidel ganivet polivalent, el personatge pot
aconseguir arreglar gairebé qualsevol cosa fent
servir els materials que té més a l’abast. El
personatge també sap com dissenyar i construir
dispositius funcionals a partir de residus i
material de rebuig que altres persones tractarien
com a escombraries.
Un enginyer tradicional habitualment se’n farà
creus, i no sabrà si qualificar l’expert en nyaps
com a geni o grillat, però el cert és que els nyaps
funcionen... durant un temps, si més no. Després
d'aquest temps útil, els trastos deixen de
funcionar, o faran un pet com una gla i acabaran
pitjor del que eren abans de patir la "reparació".
Restringida: no.
Bàsica: Per descomptat. De fet, els nyaps més
imaginatius solen ser perpetrats per persones
sense educació, però amb ingenuïtat de sobres.
No es pot estudiar com fer nyaps, s'ha d'aprendre
per experiència directa. L'ús de l'habilitat
requereix material, en millor o pitjor condició i
eines (a discreció del DJ). Una pífia significa que
la reparació o construcció falla i mai es pot
intentar, paralitzant tant la maquinària original
com els components utilitzats. Els fracassos no
són efectius, però el resultat sempre es pot
utilitzar com a peça d’art contemporani.
Especialitats: Maquinària pesant, estructures,
vehicles, electricitat, mecànica...
Qui la té: manetes, enginyers poc ortodoxos,
mestretites, aficionats al bricolatge, marxants de
ferralla.

O���� (���������)
Descripció: engloba totes aquelles habilitats
rellevants per a un tipus d’ofici pràctic. Aquesta
habilitat no comprèn aquells oficis principalment
artístics (vegeu art) sinó aquells que es
consideren part d'una professió pràctica. A tall
d’exemple, ofici (restauració) inclouria tant les
habilitats de cuina com el saber planificar menús,
servir taules, i portar la comptabilitat de
l’establiment. Cal comprar l'habilitat per a cada
professió per separat.
Restringida: no.
Bàsica: sí, tot i que les pífies acostumen a acabar
en humiliació, ferides personals o a tercers i
danys a la propietat.
Especialitats: maçoneria, fusteria, forja,
lampisteria, restauració, hostaleria.
Qui la té: paletes, fusters, operaris de
manteniment, taverners.

O�������

Descripció: permet parlar en públic amb
contundència i seguretat. Un orador experimentat
pot manipular les emocions i creences del seu
públic, i mobilitzar-lo per una causa si així ho
desitja. Juntament amb el lideratge, és una de les
eines més útils en la manipulació de masses.
Moltes revolucions han començat amb un bon
discurs.
Restringida: no.
Bàsica: sí, tot i que les errades no tenen cap mena
d’efecte i les pífies faran que el públic es giri
contra l’orador.
Especialitats: predicar, discurs, debat, mítings,
motivació.
Qui la té: polítics, periodistes, presentadors de
mitjans de comunicació, oficials militars, líders,
mestres, entrenadors.

P��������
Descripció: per convèncer algú de manera
duradora i genuïna, fent que l'objectiu de l'habilitat
accepti el nou punt de vista com a propi a llarg
termini. L'ús d'aquesta habilitat porta més temps i
preparació que la xerrameca, però els efectes són
autèntics.
Restringida: no.
Bàsica: sí, però les errades i pífies acostumen a
ser contraproduents. Les conseqüències varien
segons la personalitat de l’objectiu, des de la
indiferència fins a l’agressivitat.
Especialitats: demanar, seducció, discussions,
sermons.
Qui la té: psicòlegs, nens, pares, advocats,
mestres.

P��
Descripció: aquesta capacitat s'utilitza per activar
o resistir efectes psíquics i fenòmens. Una
persona no dotada pot aprendre aquesta habilitat
com a mitjà per resistir-se als efectes d’un
psíquic, i per entendre a nivell teòric com
funcionen els efectes psíquics, però no podrà
adquirir-los ni fer-los servir.
Restringida: No, però per fer-la servir activament
cal el tret dotat/psíquic.
Bàsica: Psi es considera habilitat bàsica si es fa
servir com a defensa. En qualsevol altre cas, no
es considera bàsica.
Especialitats: voluntat de ferro, fenòmens
psíquics, projecció.
Qui la té: Psíquics, mèdiums, gurus, professors
calbs en cadira de rodes.

Q�
Descripció: permet alliberar el potencial del propi
cos orgànic per produir efectes sobrenaturals, tal
i com es descriu a l’apartat “Qi“, a la pàgina 176.
Per resistir-ne els efectes, els altres personatges
han de fer servir resistència.
Restringida: No, tot i que un personatge que no
estigui dotat pel Qi només en podrà tenir un
coneixement teòric, que es pot fer servir per
pertorbar l’ús del Qi per part de tercers, però no
podrà fer servir el Qi activament sense el do.
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Bàsica: Sí. Per percebre el Qi, es necessita el tret
Canalitzador
Els canalitzadors són dotats que poden establir
contacte amb éssers de fora la realitat i demanar-
los ajut o favors. Aquesta relació pot ser puntual
(com a aliats) o pot ser quelcom regular (en el cas
de patrons). Per a més informació sobre les
normes de C�����������, veure la pàgina XXX.
Qi. Un cop es té, es pot provar de redirigir el flux
de Qi per aconseguir efectes. Fallar una tirada no
té cap conseqüència adversa, però les pífies
tenen conseqüències serioses pel personatge,
que es manifesten com hemorràgies, estigmes o
malalties.
Especialitats: Curació, control corporal, combat,
projecció...
Qui la té: Monjos, místics, guaridors, artistes
marcials...

R����������
Descripció: es fa servir per resistir el cansament,
malalties, verins, toxines, drogues, dolor, i
qualsevol altra cosa que afecti la integritat o
rendiment del cos físic del personatge (si es fa
servir amb força) o bé de la seva ment (aplom).
Aquesta habilitat no es fa servir per resistir el
dany físic, però sí per resistir els seus efectes,
reduint o ignorant les restriccions per ferides o
fatiga. Per més informació, veure “L����������
��� ����“, a la pàgina XXX.
Restringida: no.
Bàsica: sí.
Especialitats: curses, drogues i toxines, malalties,
dolor, treball físic.
Qui la té: atletes, treballadors, aventurers, pares i
mares.

S������������ (���������)
Descripció: comprèn els coneixements i la
pràctica necessàries per sobreviure en ambients
hostils. L’habilitat permet trobar o fabricar un
refugi amb els recursos a l’abast del personatge,
aconseguir nutrició i hidratació, evitar
depredadors perillosos i reconèixer els indicadors
de la seva presència, etc. En agafar l’habilitat, cal
escollir un tipus d’ambient amb el que el
personatge està familiaritzat. Fora d’aquest
ambient, el PJ pot tirar, a discreció del DJ, si hi ha
semblances entre la seva especialitat i l’indret on
es troba, amb modificadors a la dificultat.
Ambients especialment hostils poden ser
impossibles de sobreviure si el PJ no compta
amb equipament especialitzat.
Restringida: no.
Bàsica: sí, tot i que les errades no tenen efecte i
les pífies poden posar el PJ en perill (aliments en
mal estat o tòxics, refugis inadequats, trobades
perilloses).
Especialitats: bosc de muntanya, jungla tropical,
estepa, deserts glaçats, mars i oceans, deserts
càlids, zones urbanes, zones de guerra,
atmosferes tòxiques, mons sense atmosfera.
Qui la té: exploradors, aventurers, sense sostre,
nòmades...

T������
Descripció: planificació i gestió d’un grup i dels
recursos disponibles per aconseguir un objectiu
concret durant un conflicte o situació delicada.
Militarment, inclou la capacitat de planificar
tàctiques ofensives i defensives, intimidació,
garantir línies de subministrament, mantenir
control de territori, i tàctiques de guerrilla. També
es pot aplicar a altres camps no militars, com els
negocis o la creació d’assentaments. Per poder
implementar els plans, es necessita l’habilitat de
lideratge.
Restringida: no.
Bàsica: no. Cal estudi i experiència per saber
planificar i gestionar un equip de manera eficaç.
Especialitats: guerrilla, contraatacs,
antiterrorisme, setges, defensa, SWAT, cavalleria,
atacs aeris, operacions especials.
Qui la té: oficials de les forces de l’ordre i militars,
membres de les forces especials, enginyers,
legionaris, magistrats, directius.

T����� ��� �������
Descripció: permet guanyar-se la confiança d’un
animal o criatura, descobrir quines són les seves
intencions o necessitats, i establir-hi alguna
forma de comunicació. Amb prou temps, alguns
animals poden ser domesticats i entrenats, i
aprendre a reconèixer instruccions del PJ.
Aquesta habilitat no pot fer-se servir amb
espècies sensibles. Enlloc d’això, cal fer servir les
habilitats socials habituals.
Restringida: no.
Bàsica: sí.
Especialitats: animals domèstics, animals
salvatges, entrenar, percebre estat.
Qui la té: entrenadors d’animals, caçadors,
genets, grillats pels gats, nens sense por.

V������ (���������)
Descripció: permet al personatge controlar un
vehicle, i també de fer-li tasques de manteniment
i reparació bàsiques. Les reparacions més
avançades necessiten les habilitats enginyeria o
nyaps. Cada categoria de vehicle s’ha d’agafar
per separat. Els tipus de vehicle són:
• Lliscador (vehicles flotants d’alçada limitada,

ja sigui per coixí d’aire o altres mètodes, sense
contacte directe amb la superfície per la que
llisquen)

• Embarcació petita (12 metres d’eslora o
menys)

• Embarcació grossa (més de 12 metres
d’eslora)

• Vehicle atmosfèric petit (20 metres de
longitud o menys)

• Vehicle atmosfèric gros (més de 20 metres de
longitud)

• Vehicle espacial petit (fins a 40 metres de
longitud)

• Vehicle espacial gros (més de 40 metres de
longitud)

• Vehicle terrestre (qualsevol vehicle terrestre
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amb rodes o erugues)
A FORJA hem volgut simplificar les categories de
vehicles, i entenem que un PJ que té l’habilitat de
vehicle terrestre pot conduir qualsevol cosa amb
rodes i erugues, igual que un PJ que sap
d’embarcacions sabrà portar igualment una
llanxa fora borda o un veler de la mateixa
categoria.
Si així ho desitja, el DJ pot decidir fragmentar més
les categories, separant els vehicles terrestres
segons mida o número de rodes (motos, cotxes,
camions, vehicles amb erugues...) i fer el mateix
amb cadascuna de les altres (no és el mateix
pilotar un avió de caça, una avioneta d’esbarjo, un
helicòpter tradicional o un multi rotor, per
exemple). Com sempre, els jugadors s’han de
remetre al DJ, que té l’última paraula però ha de
ser coherent dins de la campanya (fer canvis a la
meitat és força injust).
Restringida: no.
Bàsica: Sí, en cas de vehicles terrestres,
lliscadors, embarcacions petites amb motor, o
vehicles espacials petits amb assistència al
pilotatge. Tot i això, les errades o pífies tenen
conseqüències serioses, i qualsevol maniobra
fora del comú, o una velocitat moderada o
superior necessitarà tirada, per la poca
familiaritat del personatge amb el vehicle. En cas
que un PJ tingui l’habilitat de controlar un tipus de
vehicle petit però no la del gran, o viceversa, pot
fer servir la meitat de la puntuació de la seva
habilitat com si la tingués.
Especialitats: Automòbils, motos, tancs,
hovercrafts, avions de caça, avions de transport,
vehicles d’impuls vectorial, helicòpters, barques,
iots, vaixells de càrrega, transports espacials,
naus de salt.
Qui la té: conductors, pilots, capitans de vaixell,
grangers d’humitat orfes.

X��������
Descripció: quan un PJ vol convèncer algú durant
un període de temps curt, a base d’arguments
buits i retòrica. Xerrameca també serveix per
improvisar rèpliques sarcàstiques, acudits, i
ridiculitzar o fer perdre la credibilitat a un oponent
al mig d’un debat. Noti’s que xerrameca fa servir
arguments buits de contingut, i que tot i que pot
ser efectiva contra gent que no coneix el tema del
que es parla, acostuma a ésser inútil si hi ha algun
entès entre l’audiència.
Restringida: no.
Bàsica: sí, tot i que una errada fa que els oients
s’adonin que se’ls vol aixecar la camisa, i una pífia
provocarà reaccions hostils i humiliant el xarlatà.
Especialitats: estafar, acudits, jocs de paraules,
debat, provocacions.
Qui la té: comediants, comercials de vendes,
venedors de guingueta, polítics, demagogs.

T����
Els trets són peculiaritats inherents a cada
personatge, i que ajuden a definir-lo pel que és, i no
pel que sap fer. Quan es crea un personatge, poden
comprar-se trets a un cost determinat. Alguns dels
trets també es poden adquirir més endavant,
habitualment com a conseqüència de les accions del
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personatge, si el DJ ho considera oportú. Per més
informació, veure “Punts de Creació”, a la pàgina 207.
Hi ha tres tipus de trets segons el seu cost en punts:

• Els gratuïts descriuen alguna característics
menor del personatge sense efectes a nivell
de mecànica de joc, o bé efectes positius i
negatius que es contraresten.

• Els trets de cost positiu tenen efectes
tangibles en favor del personatge a la
mecànica de joc, i cal deduir-ne el valor dels
punts de creació del personatge.

• Els trets de cost negatiu acostumen a
perjudicar el personatge a la partida, fent la
seva vida més difícil, més interessant, o una
combinació de les dues coses. Depenent del
seu valor, es poden comportar com molèsties
o perills, tenir efectes puntuals o estar actius
de manera permanent.

Tots els trets estan disponibles en el moment de
crear el teu personatge (sempre, és clar, que ho
aprovi el DJ), excepte en alguns casos en què dos o
més trets siguin incompatibles, per exemple, un
personatge dur de pelar i figaflor.

T���� �’�������
En crear un personatge, el jugador ha d’escollir un
tret d’espècie. Aquest és l’únic tipus que es veurà
forçat a adquirir. Cada espècie té els seus
avantatges i inconvenients, i algunes espècies
poden no estar disponibles a la campanya que el
teu DJ hagi planificat, així que abans de decidir-te,
planteja-li i comenteu la jugada.
Tots els trets d’espècie són incompatibles amb
altres trets d’espècie, a no ser que el DJ ho
autoritzi (veure Personatges híbrids).

A�����
El personatge és d’alguna espècie animal
evolucionada, o d’una espècie intel·ligent que pot
ser confosa per un animal. Això li pot ocasionar
problemes amb altres espècies, sobretot les
humanoides, que tendeixen a tractar-lo de
manera condescendent o desconfiar d’ell. En
alguns casos, pot despertar una major empatia a
aquells que el poden confondre amb una
mascota. Qualsevol modificador a tirades socials
és a discreció del DJ, depenent de l’interlocutor.
Qualsevol tret característic de l’espècie caldrà
comprar-la per separat.

A��������
El personatge té un cos segmentat. Si és de mida
petita, l'exoesquelet recorda el dels insectes,
crustacis o aràcnids. En grandària mitjana o més
gran, poden tenir un exoesquelet reforçat, o un
endoesquelet intern que suporta el major pes de
l’organisme, i un exoesquelet vestigial extern que
actua només com a cuirassa per protegir les
vísceres. Els personatges artròpodes són
capaços de respirar aire (amb pulmons) o aigua
(amb brànquies), però no tots dos, i s'ha de triar
quina mena de respiració tenen en el moment de
crear el personatge.
La seva cuirassa els protegeix de les toxines de
contacte i funciona com a armadura natural/X si
el jugador compra el tret per separat. Si no es
compra el tret, s’interpreta que les restes de

l’exoesquelet són toves i flexibles, com el dels
insectes o crustacis després de mudar-lo. Encara
que no l’hagi comprat durant la creació, un
personatge insecte sempre pot adquirir el tret a
posteriori.
Altres possibles trets opcionals que es poden
comprar a banda són membres addicionals (de 2
o 3 parells de potes addicionals, habitualment),
levitar, volar, i aquàtic.

C���������
El personatge és un mol·lusc evolucionat, un
cefalòpode sensible. El cos acostuma a ser
gelatinós per naturalesa, amb 8 (o més) tentacles
prènsils rematats amb ventoses. Respiren oxigen
de l'aigua fent servir brànquies, però no poden
respirar aire. Això vol dir que a terra o en ambients
secs, necessiten dispositius de respiració
adaptats. Els cefalòpodes tenen un sistema
nerviós descentralitzat i tres cors, cosa que els fa
molt difícils de matar. Tenen els trets següents ja
inclosos en el cost: Aquàtic, Gelatinós, Membres
addicionals/X (2 parells addicionals).

C���������
Un constructe és un ésser viu que deu la seva
existència a medis sobrenaturals. Hi ha tres tipus
de constructes: els que son creats com a forma
orgànica i que funcionen com un organisme més,
les creades de forma inorgànica i que funcionen
com una màquina qualsevol, i els que es creen a
partir de matèria orgànica, inorgànica, o
ambdues, però que no podrien romandre vius si
no fos per una influència sobrenatural constant.
En el primer cas, el PJ és, senzillament, un ésser
viu artificial (humanoide, artròpode, animal, etc)
al que se li haurà infós la vida per un procediment
sobrenatural, però que a partir d’aquell moment
haurà viscut per si mateix.
En el segon cas, es considerarà el PJ com a
mecanoide a tots els efectes. Cap d’aquests dos
casos necessitarà el tret de constructe o bé el pot
adquirir sense cost, però no tindrà cap dels
avantatges o inconvenients que llistem aquí.
En el tercer cas, els constructes han d’adquirir el
tret Constructe pagant-ne el cost complet.
Aquests constructes no necessiten menjar, però
necessiten sustentar-se en la mateixa energia
mística que els ha creat.
Com a alternativa, aquests constructes es poden
crear amb un sistema de conversió intern que els
permet “digerir” matèria o energia i convertir-lo en
el tipus d’energia mística que els ha creat. El tipus
de sustent que el PJ necessita ha de ser
especificat en el moment de crear el personatge.
Quan un constructe és ferit, es pot curar amb una
aportació de la mateixa matèria física que el
compon (orgànica o inorgànica) i de l’energia
mística que l’ha creat (ja sigui infosa externament
o produïda per conversió interna). Les ferides
menors es curen per si soles amb un
manteniment mínim i mentre el PJ rep el seu
sustent habitual de manera regular.
Per danys extensos, el PJ ha d’esperar molt de
temps, o pot ésser reparat pel mateix do
involucrat en la seva creació, en combinació amb
Encantament o Infusió.. Si el PJ és creat amb
Canalització, a més, necessita la intervenció del
mateix patró que li ha donat vida.
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Al contrari del que passa amb els mecanoides, els
constructes poden tenir el tret Dotat/X, , però
només poden en el do sobrenatural que ha
intervingut en la seva creació.
Els constructes canalitzadors han d’anar amb
compte de no contrariar el patró que els ha donat
vida, perquè si en perden el favor, podrien patir
greus conseqüències.

H��������
El personatge és un primat evolucionat, amb dos
braços, mans de polzes oposables, dues cames, i
que camina dret. Òbviament, la raça humana
correspon a aquesta descripció, però també ho
fan els altres grans primats (goril·les, ximpanzés,
orangutans) i altres races típiques de la fantasia i
ciència-ficció de pressupost limitat (ja sabeu,
totes aquelles que es poden descriure com a
homes excepte per un o dos trets físics
distintius). Els humanoides no humans
habitualment poden tenir altres trets que estiguin
designats com a trets d’espècie.

I��������
Els personatges incorporis no tenen cos físic:
esperits, fantasmes, o intel·ligències artificials no
vinculades a un cos entren dins aquesta
categoria. Al contrari del que passa amb altres
PJs, els éssers incorporis NO tenen atributs físics
(FOR, DES, AGI), i hi tenen un valor efectiu de zero
(no reben punts per això).
Mentre els fantasmes i esperits són en estat
incorpori, només els poden percebre personatges
dotats o altres éssers incorporis. No se’ls pot
tocar i no tenen substància física, així que poden
passar a través dels objectes com si no hi fossin,
però poden ser afectats per artefactes o efectes
sobrenaturals.
Les Intel·ligències Artificials són una subclasse
d’incorporis que no es poden moure lliurement:
enlloc d’això, han d’habitar sistemes informàtics,
mecanoides, o xarxes de comunicació de manera
permanent. Les pot percebre qualsevol, com si
fossin grans programes informàtics executant-se
al sistema o xarxa que habiten, i poden ser
afectats per virus informàtics, algoritmes, i
artefactes tecnològics.
Si una IA és acorralada en un sol sistema i se’n
tallen les comunicacions externes o es posen
tallafocs de complexitat suficient, la IA s’hi
quedarà atrapada fins que l’ordinador es torni a
connectar a una xarxa o fins que pugui travessar
el tallafocs. Si s’apaga el sistema, la IA queda en
estat d’hibernació fins que es torna a engegar. Si
el sistema és destruït completament, la IA
“morirà”.
Els incorporis poden ser afectats per altres
incorporis del mateix tipus, mentre estan en el
seu estat. De cara al combat, poden fer servir el
seu APL com si fos la FOR, INT per reemplaçar la
DES i AGI. També poden fer servir efectes
sobrenaturals, si són dotats. Les IA poden ser
afectats per efectes i artefactes que puguin
afectar sistemes tecnològics.
Els éssers incorporis poden habitar o posseir
cossos físics que depenen del seu tipus. Els
fantasmes poden habitar membres de la seva
antiga espècie, els esperits poden posseir
objectes inanimats, un tipus d’animal o una

espècie específica depenent del seu tipus, i les IA
poden habitar sistemes informàtics o
mecanoides.
Per a posseir o habitar un cos físic temporalment,
l’incorpori ha de tirar APL + psi o APL + força bruta
contra l’APL + Psi o l’APL + Resistència de l’hoste
temporal. Si té èxit, l’incorpori prendrà control de
la ment de l’hoste per una escena. Les IAs han de
tirar APL + informàtica (per sistemes informàtics
o mecanoides) o APL + enginyeria (per xarxes de
comunicació o mecanoides).
Si l’incorpori prova de fer una acció que
perjudicaria físicament el cos de l’hoste, l’hoste
pot provar de resistir la possessió, tirant contra
l’ésser incorpori amb un bonificador que
dependrà del perill al que l’estigui sotmetent
l’incorpori.
Si un incorpori prova de posseir un hoste
inconscient, l’hoste no s’hi podrà resistir i la
possessió tindrà èxit automàticament. Si l’hoste
dorm, la possessió funcionarà automàticament,
però qualsevol activitat física que faci guanyar
fatiga s’arriscarà a despertar-lo. Si això passa,
caldrà fer les tirades de possessió de la manera
normal, i si l’incorpori perd, serà expulsat
immediatament del seu hoste.
Enlloc d’AGI, els incorporis fan servir INT per
calcular la seva latència, però si estan posseint un
amfitrió, faran servir l’AGI del seu hoste de la
manera habitual.
Els incorporis poden provar de condicionar un cos
perquè els accepti sense resistència. Per fer-ho,
l’incorpori ha de prendre control del cos i tirar APL
+ persuasió amb el cost en punts del PJ com a
dificultat. Si té èxit, l’hoste estarà condicionat, i a
partir de llavors, podrà posseir-lo automàticament
sense haver de tirar.
Condicionar és habitualment una acció
prolongada, i per tant caldrà dividir el
condicionament en múltiples possessions amb
èxit. Si l’hoste s’hi resisteix, el seu resultat es
restarà del de l’incorpori, i només es comptarà la
diferència entre les dues tirades de cara al
condicionament.
Si un personatge incorpori vol tenir un cos
condicionat en el moment de la creació, pot fer-ho
tenint el tret familiar/X. Aquests familiars poden
ser personatges complets (amb tots els atributs)
o només drons (sense atributs mentals).
Els drons no poden fer cap acció que no sigui
reflexamentre no estiguin posseïts per l’incorpori,
i si són cossos orgànics, es moriran d’inanició a
no ser que l’incorpori s’asseguri que el cos es
nodreix.
Mentre posseeix un cos, un incorpori ignora totes
les restriccions de fatiga del cos de l’hoste,
incloent-hi l’estat “inconscient”, i només es veurà
restringit per les ferides que pateixi el cos.

M��������
Un mecanoide és un ésser viu amb un cos
artificial. Com a màquina, no li cal menjar, però li
cal energia o combustible d’algun tipus per a
poder mantenir-se funcional, que s’haurà
d’especificar en el moment de la creació.
L’avenç de la tecnologia fa que els mecanoides
tinguin sistemes que funcionen demanera similar
als d’un ésser viu de base orgànica: un sistema de
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càrrega o reaprovisionament per proveir-lo
d’energia o combustible, un sistema
d’autoreparació que arregla danys menors per sí
mateix a un ritme similar al d’un PJ orgànic, una
unitat cognitiva per pensar, un cos amb sistema
locomotor, i habitualment un parell d’extremitats
amb mans o eines per a manipulació precisa.
Si un mecanoide pateix danys extensos, no se’l
pot curar amb medicina. Enlloc d’això, es pot
provar d’arreglar-lo fent servir enginyeria, sempre
que hi hagi accés a eines i peces de recanvi. Si la
intervenció té èxit, però, un cop feta la intervenció,
el PJ torna a estar funcional.
També és possible, en cas d’emergències, o si no
hi ha les eines o recanvis adequats, de fer una
reparació fent servir l’habilitat nyaps, però en
aquest cas, el sistema d’autoreparació del
mecanoide deixarà de funcionar fins que se li
hagi fet un manteniment complet. Si la tirada de
nyaps no té èxit o és una pífia, el PJ pot patir
conseqüències molt severes, fins i tot quedar
incapacitat fins que se li pugui fer un
manteniment complet.
Si els danys patits per un mecanoide són massa
severs i la dificultat de reparar-lo és massa
elevada, o no es disposa de tot el material per una
reparació completa, es pot provar de fer una
reparació parcial. Abans d’intentar-ho, cal
especificar quantes ferides es volen reparar, i fer
el procediment habitual amb un +5 de dificultat.
Si té èxit, es repararan els nivells de ferides
especificats.
Per últim, com que són éssers creats pel
racionalisme i la ciència, els mecanoides no
poden ésser dotats (per a éssers artificials
dotats, veure el tret “Constructe”).

V������
El personatge és una planta o fong pluricel·lular
sensible, amb intel·ligència i mobilitat total.
L’aspecte extern pot variar, des d’una forma
humanoide amb alguns trets propis d’una planta,

fins a un cos sense simetria o amb simetria radial,
més semblant a un arbre, amb escorça, fulles,
branques, i arrels (fins i tot flors i fruits, si cal).
Els requisits nutricionals del PJ poden variar:
alguns només necessiten llum, aigua, i nutrients
que es poden absorbir dissolts en aigua o
ingerits, altres poden ingerir (i digerir) proteïnes
animals o aliments de qualsevol tipus (tot i que
continuaran necessitant la llum per fer la
fotosíntesi).
Les plantes es curen per si mateixes al ritme
habitual, sense importar com de greus siguin les
ferides. Si disposen del tret regeneració, les
plantes poden tornar a fer créixer parts del seu
cos que han estat trencades o tallades, i, a
discreció del DJ, un vegetal amb el tret
regeneració pot assimilar “esqueixos” d’altres
plantes per curar-se a ritme accelerat, sempre
que passi una tirada de força + resistència amb
una dificultat depenent de la quantitat de matèria
vegetal a assimilar en relació al cos original i les
similituds biològiques.

A����� T����
A�����/X
Alguns personatges són molt bons quan es
posen a fer algun tipus d’activitat. Aquest tret
dóna un +1 de bonificador a totes les tirades
relatives al camp de la seva elecció, i pot fer servir
totes les habilitats no restringides com si tingués
un +1 com a mínim (o més, si està entrenat)
• físic: el PJ és fort i se sent a gust quan

s’exercita, o en combat.
• social: el PJ es troba en el seu ambient si té

gent al voltant i hi pot interactuar socialment.
• mental: el PJ és molt racional i li encanta

provar el seu intel·lecte davant d’altra gent.
• tècnic: el PJ és un manetes, i res no el fa més

feliç que dissenyar o reparar tota mena de
fòtils.
Òbviament, un PJ no pot
ser adepte i inepte en el
mateix camp.

A������/X
Els personatges addictes
tenen una dependència
física o psicològica que
els condiciona. Si no
poden satisfer-la,
pateixen conseqüències
físiques adverses que
depenen del nivell de
l’addicció.
Les addiccions poden ser:
• Lleus: el
personatge necessita
satisfer-la un cop al dia
com a mínim. Si no pot
fer-ho, començarà a tenir
dificultats de
concentració, que li
donaran un +5 de
dificultat a tasques
mentals i socials.
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• Moderades: l’addicció ha de ser calmada
almenys tres cops al dia. A discreció del DJ, el
PJ comença a notar la necessitat de manera
imperiosa durant o després d’escenes
especialment tenses o estressants. Si no pot,
el personatge comença a patir-ne els efectes,
rebent un +5 de dificultat per cada dosi que li
hagi faltat.

• Severes: el personatge cau en la temptació
tots els cops en què en té oportunitat, i no pot
refusar un oferiment per fer-ho. Totes les
situacions tenses o estressants fan que el
personatge necessiti satisfer la seva addicció.
El personatge pot controlar-se tants minuts
com el seu aplom, i passat aquest temps,
haurà de començar a fer tirades d’aplom +
resistència a una dificultat bàsica de 10, +1 per
cada minut addicional que passi del seu
aplom. Si té èxit, pot esperar un minut més. Si
falla la tirada, rebrà un penalitzador de +10 de
dificultat a totes les tirades fins que no pugui
prendre una dosi, o fins la següent oportunitat.
Si el personatge s’ha de controlar en repetides
ocasions i falla les tirades, anirà acumulant
penalitzadors de +5 per a cada ocasió
addicional en què hagi fallat la tirada però
refusi donar-se la satisfacció.

El cost en punt d’aquest tret depèn de la gravetat
de l’addicció i de la dificultat de satisfer-la. Un
personatge amb una addicció greu a una
substància legal i de fàcil obtenció habitualment
no patirà tant els efectes del tret com una
persona amb una addicció moderada però a una
substància il·legal o de difícil obtenció, per
exemple.

A��������
Hi ha gent que té una sort fora del comú, i els PJ
afortunats en són un exemple. Qualsevol pífia que
obtinguin compta com a una errada comú, i
sempre tindran un cert avantatge en qualsevol joc
d’atzar on no s’hi estiguin fent trampes. Això no
els garanteix guanyar sempre, però sí que a llarg
termini tindran un balanç positiu, i guanys per
sobre de la mitjana.

A�·������/X
Els al·lèrgics pateixen reaccions físiques
adverses provocades per alguna substància o
producte. Aquest tret no només representa les
al·lèrgies habituals, sinó també condicions
genètiques que actuen de manera similar, com la
deficiència de glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa.
Sempre que un personatge està exposat o
ingereix la substància a la que és al·lèrgic, pateix
uns símptomes clars.
• Els símptomes lleus inclouen esternuts,

erupcions, picors... El personatge pateix un
punt de fatiga per hora d’exposició a l’al·lergen,
i no pot recuperar-los fins que deixi d’estar-hi
exposat.

• Els moderats inclouen inflamació, dificultat
per respirar, mareigs... el personatge patirà de
l’estat Lentitud/1 (veure “������”, a la pàgina
XXX) i un punt de fatiga per hora d’exposició.

• Els severs inclouen hemorràgies o degradació
sanguínia (interna o externa) i danys diversos.
El personatge pateix de l’estat Sagnat/1 i
Lentitud/2mentre estigui exposat a l’al·lergen.

A�����
Un PJ amfibi és capaç de respirar dins l’aigua de
la mateixa manera en què ho fa fora d’ella. A més,
poden nedar en l’aigua tan ràpid com podrien
córrer si fossin animals terrestres com a
moviment bàsic, i fins al doble d’aquesta velocitat
com a moviment ràpid.

A������� ��������/X
Com ja hem explicat al tret d’espècie humanoide,
hi ha un munt d’espècies amb simetria bilateral
que comparteixen moltes característiques
físiques amb l’espècie humana, però sempre hi ha
detalls concrets en l’aparença que els delaten
com a no humans. A voltes pot ser un canvi
menor en la forma de les orelles o el pont del nas,
o una tonalitat de pell inusual (volem dir colors
com el porpra, vermell intens, blau, o verd). També
pot ser que tingui plomes enlloc de cabell.
Aquest tret fa referència únicament a canvis
físics que alteren l’aparença i prou. Per canvis
significatius com plaques quitinoses que poden
oferir protecció contra el dany cal agafar el tret
corresponent, a més d’aquest Aparença Alterada
està pensat per les espècies humanoides, les
altres espècies ja compten amb les diferències en
aparença dins el cost, i per tant no poden
seleccionar aquest tret.
Es classifiquen els canvis d’aparença segons les
bonificacions socials que atorguen respecte les
altres espècies humanoides:
• Els canvis agradables fan el personatge

atractiu (no només a la vista), i per tant li
faciliten la interacció social.

• Els canvis neutres són modificacions que no
repercuteixen en la interacció social.

• Els desagradables, són canvis que fan el
personatge difícil de suportar, ja sigui per
l’aparença, l’olor, una pell llefiscosa que
secreta una substància mucosa... i per tant
impacten negativament en la interacció social
del PJ.

A������
Els PJ aquàtics viuen habitualment a l’aigua.
Poden ser mamífers i respirar aire (com els
cetacis) o ser completament aquàtics i extreure
l’oxigen de l’aigua per mitjà de brànquies.
Els mamífers aquàtics tenen una capacitat
pulmonar superior que els permet capbussar-se
per períodes llargs de temps sense respirar, però
NO poden respirar sota l’aigua i tard o d’hora
necessiten respirar aire.
Els que respiren amb brànquies poden respirar
mentre són submergits i aguantar la respiració
quan són fora de l’aigua per un període finit de
temps, però per passar llargs períodes en el medi
en què no poden respirar, ambdós tipus
necessiten un aparell respirador que els
proporcioni l’oxigen en una forma que puguin
assimilar.
Els personatges aquàtics poden nedar en l’aigua
tan ràpid com podrien córrer si fossin animals
terrestres com a moviment bàsic, i fins al doble
d’aquesta velocitat com a moviment ràpid. D’altra
banda, la seva velocitat bàsica en terra seca és la
meitat de l’habitual (abans d’aplicar els
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modificadors per mida).

A������� �������/X
El cos del PJ té alguna característica física que el
fa més resistent al dany, ja sigui una pell o carn
molt dura, o una elasticitat que el protegeix de
manera natural.
El número darrere del nom del tret indica de
quants punts d’armadura disposa el personatge.
L’armadura natural protegeix contra tots els atacs
que causen dany físic, excepte aquells que
ignorin les armadures en general (com el dany
directe).

A������� �������/X
El PJ és perillós per natura, i el seu cos té
adaptacions físiques ofensives que poden ser
utilitzades en combat per causar dany als seus
oponents.
• Urpes que surten dels seus dits, mans,

avantbraços o peus, pensades per tallar,
clavar-se o esquinçar.

• Ullals, dents o becs que permeten mossegar i
causar més dany. Alternativament, el PJ pot
fer servir les seves dents com a injectors de
toxina.

• Banyes o ullals de grans dimensions que es
projecten enfora, pensats per empalar els
enemics. En aquesta categoria entren també
protuberàncies punxegudes en altres parts del
cos que no siguin el crani.

• Pinces que habitualment substitueixen una o
més mans del personatge, no aptes per a
manipulació delicada, però que es poden
tancar sobre un enemic per causar-li ferides, o
fer-se servir per colpejar, per fer dany
contundent.

• Fiblons que es projecten des del cos del
personatge, el principal propòsit dels quals és
clavar-se en els enemics, i que es poden fer
servir per injectar toxines.

A�������
El personatge és força impulsiu, i sempre acaba
ficant-se en merders. A força de pràctica, ha
après a salvar la pell.
Sempre que es trobi en alguna situació que
l’exposa a dany físic de manera immediata, rebrà
un +5 de bonificador a totes aquelles tirades que
siguin complicades (16) o de dificultat superior, la
finalitat de les quals sigui evitar el perill o el dany.
En combat, això només s’aplica a les maniobres
defensives, mai als atacs.
Per contra, quan es troba en situacions on
necessita actuar amb prudència, el PJ tendeix a
deixar-se endur pels seus impulsos. Almenys un
cop per sessió, el personatge haurà d’actuar de
manera impulsiva en una situació en què hagués
de fer el contrari.
Si el jugador no ho interpreta, és el DJ que
decidirà quan i com el PJ decideix deixar-se
endur.

A������ �����������/X

El personatge té un potencial superior en un dels
atributs, que pot ésser augmentat fins a 4. Aquest
tret no inclou el cost de l’atribut, que ha de ser
adquirit a banda. Un PJ no pot tenir més d’un
atribut excepcional.

A������ �������/X
Per les circumstàncies que siguin, el PJ té un
potencial en un atribut que algun dia el convertirà
en llegenda.
Aquest atribut pot ser augmentat fins a 5, i totes
les dificultats per les tirades d’aquest atribut se li
redueixen un rang.
Aquest tret no pot ser comprat més d’una vegada,
i el seu cost no inclou el de l’atribut, que s’ha de
comprar a banda.
És possible que un mateix PJ tingui un atribut
excepcional i un atribut titànic, però no poden ser
el mateix.

C�����������
Els canalitzadors són dotats que poden establir
contacte amb éssers de fora la realitat i demanar-
los ajut o favors. Aquesta relació pot ser puntual
(com a aliats) o pot ser quelcom regular (en el cas
de patrons). Per a més informació sobre les
normes de C�����������, veure la pàgina XXX.

C������
Molts grans personatges tenen un amic
inseparable o company que, encara que no
sempre participi plenament de les seves
aventures, els serveix de consciència o confident,
els acompanya en els seus viatges, i els ajudarà
sempre que pugui.
Tot i que en general es poden establir relacions
així entre personatges dins un mateix grup,
aquest tret identifica aquells qui tenen un
company per ells sols.
Aquest company no té perquè ser un altre
personatge de la mateixa espècie, també pot ser
un animal o criatura, o fins i tot una IA o un altre
ésser incorpori.
Tot i que els companys són fidels al PJ, poden
repensar-se l’arranjament i marxar, si el PJ els
traeix o abusa de la seva relació. Si això passa, el
PJ perdrà els beneficis d’aquest tret.
El full de personatge del company es crea
conjuntament pel jugador i el DJ. També cal
concretar el vincle que uneix el company amb el
PJ i quines motivacions té per fer-ho. El jugador
haurà d’interpretar les seves interaccions amb el
company i dedicar-li temps de joc (i entre
partides), o el company pot distanciar-se’n.

C��������/X
El personatge té contactes dins alguna mena
d’organització, gremi, associació o estrat social i,
tot i que no hi pertany, sap a qui pot acudir quan
necessita un favor personal. També en coneix les
normes (escrites o no), la jerarquia, i la burocràcia
interna.
Per posar en joc els seus contactes, el PJ ha de
contactar amb els seus coneguts dins la
organització, i seguir un procés de petició que
depèn segons la organització i la rellevància del
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favor que demana.
Un petit favor o un que no posa en risc l’estatus
del contacte acostuma a ser senzill d’aconseguir
i molts cops no es demanarà res a canvi, mentre
que sol·licitar favors en què el contacte s’hi juga
la posició (o la vida) són complicats, i
habitualment necessiten una contrapartida o quid
pro quo de vàlua proporcional al favor demanat.
Si un PJ tendeix a abusar dels favors o demanar-
los massa sovint, la dificultat s’incrementarà en
conseqüència. Algunes organitzacions poden
exigir al personatge que s’impliqui més
directament en la organització si espera fer-ne ús
dels recursos sovint.

C���������� ���������
Un PJ amb coordinació millorada pot controlar
totes les seves extremitats hàbils amb la mateixa
precisió. Se’l considera ambidextre i no rep cap
penalització per fer servir les seves extremitats
no dominants. Si té més de dos membres hàbils,
pot fer múltiples tasques sense cap penalització
sempre i quant tot el que fa sigui dins el mateix
context i es limiti a les seves extremitats.
Per exemple, un espadatxí amb coordinació
millorada i dues espases pot atacar
simultàniament amb les dues espases, o atacar
amb una i defensar-se amb l’altra sense
penalització, però no pot atacar i esquivar perquè
esquivar requereix l’ús de tot el cos: en aquest
últim cas hauria de fer servir multitasca tal i com
s’indica al capítol 4.
Per motius evidents, els personatges amb els
trets poca-traça o deformitat no poden tenir
coordinació millorada.

D���������
El PJ té algun tipus demalformació o discapacitat
física que el perjudica en les seves tirades
d’agilitat o destresa.
Una persona amb deformitat no pot tenir
coordinació millorada

D���
Poden ser mecànics o biològics, però els drons
són habitualment PNJs, companys o familiars
que no tenen cap mena d’iniciativa pròpia, i es
limiten a complir les instruccions del seu amo
amb una paciència infinita, i sense queixar-se. Els
drons també són immunes a la por, i no poden
ésser intimidats de cap manera.
Als drons se’ls considera coses i no persones, per
tant, no tenen cap mena de dret o de privilegi.
Socialment són irrellevants, i només se’ls té en
compte si estan actuant com a emissaris del seu
amo.
Alguns PJs o PNJs veuen malament l’ús de drons,
perquè ho comparen a l’esclavisme. És cert que
un dron habitualment no té consciència de sí
mateix, però un mecanoide podria veure un dron
mecànic com un ésser viu sotmès a una
lobotomia i obligat a treballar com un esclau (no
sempre és el cas, però).
Quan un incorpori intenta posseïr un dron, la
dificultat bàsica és de 5 punts per cada 100 PC o
fracció del seu valor. Si té èxit, el dron es
considera condicionat, i pot habitar-lo per un

63



FORJA – JOC DE ROL MULTIVERSAL

període tan llarg com vulgui. Un dron mai no pot
resistir-se conscientment, però efectes o
artefactes que forcin una tirada per resistir la
possessió funcionen de la manera habitual.
Els PJ no poden ser drons, però poden tenir
drons propis si els agafen com a company o
familiar.

D�� �� �����
O bé el PJ és cabut de mena, o bé està acostumat
a aguantar el dolor físic. Sigui com sigui, cada cop
que el personatge està en una situació perillosa
(en una seqüència de temps actiu), li puja
l’adrenalina i això li permet ignorar les
restriccions per ferides (però no les de fatiga).
Un cop la seqüència s’acaba, o quan el
personatge arriba als estats d’incapacitat o
inconscient, aquest tret deixa de tenir efecte i les
limitacions per ferides s’aplicaran de la manera
habitual.
Com és de suposar, els personatges amb els trets
figaflor o hemofílic no poden ser durs de pelar.

E���������
Per la seva presència i el seu magnetisme
personal, el personatge és extremadament
agradable.
A causa d’això, rep una bonificació de +2 a totes
les seves tirades per resoldre interaccions socials
positives, com per exemple convèncer altres
persones (amb persuasió o xerrameca), seduir,
etc.
No obstant això, pateix un penalitzador de -2 en
aquelles situacions socials on ser ben plantat i
tenir cara de no haver trencat mai un plat pot ser
un inconvenient, com per exemple per intimidar, o
negociar de manera agressiva (amenaçar,
extorquir).
El jugador haurà d’interpretar el personatge
d’acord amb aquest tret. Si no ho fa, el DJ pot no
aplicar el bonificador a les tirades.
Per descomptat, els personatges encantadors no
poden ser també repulsius, i viceversa.

E�����
El PJ envelleix molt ràpidament comparat amb
l’escala humana. Això fa que maduri molt
ràpidament i se’l considera un adult abans dels 5
anys, però rarament viurà més enllà dels 30.
Un PJ efímer no pot ser longeu, i molt menys
etern.

È�����
Un PJ èmpata pot percebre les emocions
superficials dels qui l’envolten. La manera com es
perceben pot variar d’un personatge a l’altre: a
vegades es perceben com l’extensió d’un sentit
convencional (una olor, una aura visual, un so, una
sensació física), o com un sentit completament
nou.
Les emocions poden ser més o menys difícils de
percebre en funció de l’autocontrol de cada
persona

E�����������/X

Hi ha personatges que són els millors en allò que
fan. El jugador ha d’escollir una habilitat en la que
el seu personatge és especialista. En totes les
tirades d’aquesta habilitat, sempre que el jugador
obtingui un resultat múltiple, l’aplicarà al número
més alt de la tirada.
Per exemple, si obté 3, 3, i 20, compta que el
jugador ha tret dobles, però l’aplicaria al número
més alt (el 20). A més, els especialistes compten
les pífies com a fracassos normals, i per tant no
pifiaran mai una tirada en la seva especialitat.
Per descomptat, un PJ no pot ser especialista en
una habilitat si ja és inepte en el camp que la
conté.

E������/X
El personatge pertany a algun col·lectiu, i la seva
posició li dóna un estatus social entre els seus.
Aquest lloc ve acompanyat d’uns certs privilegis
dins la societat a la que pertany, però també d’uns
deures que haurà de complir si vol mantenir-se en
la seva posició. Els jugadors han d’interpretar els
seus personatges com s’esperaria d’algú del seu
estatus, o s’exposen a perdre el tret i els seus
avantatges.
El jugador té un +5 a qualsevol tirada social
relacionada amb l’estatus del seu PJ, mentre
aquest conservi el seu lloc.
No obstant això, tenir un cert estatus pot ser
contraproduent en algunes situacions (per
exemple, ser un oficial de la llei quan es vol tractar
amb criminals). Si aquest és el cas, i tracta amb
algú predisposat en contra del seu estatus, .el
personatge té un +5 a les dificultats socials,
sempre que no pugui amagar la seva condició.
• Els membres del govern poden tenir influència

política, a banda d’alguns privilegis del càrrec
que tinguin.

• Els membres de la judicatura pertanyen al
sistema judicial (jutges, fiscals, advocats). Els
magistrats de l’ANM pertanyen a aquesta
classe.

• Els agents de la llei són policies, paladins, i
altres forces de l’ordre.

• Els militars pertanyen a les forces armades,
per exemple, a les forces de defensa de
l’Aliança (FDA).

• Els corporatius pertanyen (a vegades,
literalment) a una empresa o conglomerat
privats.

• Els metges són doctors o guaridors llicenciats
que han fet el jurament hipocràtic o similar.

• El clergat són sacerdots o monjos membres
d’una religió o culte reconegut oficialment.

• Els científics són reconeguts i respectats dins
la comunitat científica, i per la societat en
general.

• Els bretxers són exploradors i diplomàtics
llicenciats dins l’ANM, autoritzats a liderar
expedicions fent servir les bretxes
multiversals.

• Els patricis o ciutadans són gent amb un
estatus privilegiat dins algunes societats. Per
exemple, els patricis de l’Imperi Romà de Terra
són membres de la noblesa i tenen dret a

64



PERSONATGE

posseir terres i vassalls, sempre que
compleixin els pactes feudals amb el seu
sobirà.

E����������
Ja sigui perquè el PJ és originari d’una realitat
diferent en la que viu, perquè ve d’una cultura molt
diferent, o perquè té costums propis molt arrelats,
li costa encaixar en la societat on viu actualment.
Té un +5 a totes les dificultats socials, i li costa
relacionar-se amb la gent que l’envolta. En canvi,
li resulta senzill empatitzar amb els pàries i
descastats de qualsevol societat (+5 a les tirades
socials).

E����
Un cop arribats a l’edat adulta, els PJ eterns
deixen d’envellir físicament, i no pateixen cap dels
símptomes de l’edat.
Els PJ eterns no poden tenir els trets longeu ni
efímer.

F������� /X
Els familiars són semblants als companys, aliats
fidels al personatge que l’acompanyen i ajuden en
les seves aventures. Els familiars, però, tenen una
relació més semblant a un acord de vassallatge
feudal, en què ells es comprometen a servir el PJ
a canvi de la seva protecció.
Tots els familiars, a més, comparteixen un llaç
mental i empàtic amb el PJ, que els fa mútuament
conscients dels pensaments i emocions de l’altre,
i en casos en què el vincle és molt fort, el familiar
pot compartir fins i tot les seves percepcions.
Un familiar farà el que sigui per ajudar el seu amo,
sempre que aquest el tracti amb respecte i sàpiga
mantenir-ne la fidelitat. Si l’amo abusa de la
relació, el vincle es pot trencar, perdent així tots
els beneficis del tret.
Cada familiar s’ha de crear consensuadament
entre jugador i DJ per separat del personatge a
qui va vinculat, així com determinar-ne les
motivacions i les condicions de l’acord entre ell i
el personatge.

F��������
El personatge pot controlar l’emissió de les seves
pròpies feromones, i percebre les dels altres. Així,
pot fer-les servir per establir una comunicació no
verbal amb personatges o criatures que també
disposin d’aquest tret, o per tal d’influenciar altres
personatges amb sentit de l’olfacte de manera
subtil (+5 a les tirades socials dels que estiguin en
rang olfactiu, o +10 si són en un espai tancat o
amb mala ventilació).
Les feromones funcionen millor amb animals o
gent amb l’olfacte sensible, donant un +5
addicional a les tirades per influenciar-los.
Un personatge amb Feromones no pot tenir sentit
atrofiat/olfacte. Si un PJ amb feromones perd el
sentit de l’olfacte per un període demés d’un mes,
perdrà també el control sobre aquest tret, i els
intents de fer-lo servir tindran resultats
imprevisibles.

F�������

El personatge no pot suportar el dolor. Si està ferit
o cansat, sempre es troba com si el seu nivell de
fatiga o ferides fos un rang pitjor, de cara a les
limitacions.
Per descomptat, un figaflor no pot ser dur de
pelar ni incansable.

F�������
Un personatge flexible acostuma a ser molt àgil i
pot doblegar les seves articulacions més que les
persones corrents.
Gràcies a això, obté un bonificador de +5 a totes
les tirades relacionades amb esquitllar-se,
acrobàcies, contorsionisme i escapar-se de
lligadures o preses.
La gent de constitució ferma o robusta, o els
poca-traces no poden ser flexibles.

G��������
El cos del PJ no té esquelet, o, si el té, no és un
esquelet completament rígid. La pell del
personatge acostuma a segregar un líquid
lubricant per mantenir-se sempre humida i no
patir danys per fricció.
Aquesta plasticitat li permet encaixar en lloc
petits sense malgastar espai, o passar per
obertures per les que algú de la mateixa mida
però amb esquelet rígid no podria pas, essent la
única limitació la mida dels objectes rígids que el
personatge porti al damunt en aquell moment.
Com a opció, els personatges gelatinosos poden
adquirir també el tret Armadura natural/X (tova).

H��������
La sang d’un hemofílic no es coagula, o necessita
un tractament especial per fer-ho.
Cada cop que el personatge és impactat i pateix
dany, rep l’estat sagnat/1 (veure E�����, a la pàg.
XXX) fins que la ferida sigui cauteritzada o
tractada per un metge o professional
sanitari.L’excepció a aquesta norma són les
ferides per dany directe o les que cauteritzen per
si mateixes (energia, foc...).
Un hemofílic no pot tenir també recuperació
ràpida/X.

I��������� �� �� �����
El PJ no pot parlar de manera articulada. Potser
és mut, o potser li manquen les cordes vocals. En
general, es pot comunicar per altres mitjans, com
per exemple amb llenguatge de signes, per sons
no articulats (grunyits, udols) o d’altres maneres,
com per exemple, amb feromones.

I���������
El PJ està acostumat a la feina dura, és afeccionat
a l’exercici físic, o potser està acostumat a acabar
a plantofades en nombroses ocasions.
Sigui quin sigui el cas, sempre que el personatge
estigui fresc i comenci una activitat física intensa,
com portar una càrrega pesant, una cursa de
resistència, o un combat, pot ignorar qualsevol
limitació per fatiga durant aquella escena (no així
les limitacions per ferides).
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Aquest tret deixa de tenir efecte al final de
l’escena, o quan el personatge queda incapacitat
o inconscient.
El PJ no pot tornar a beneficiar-se d’aquest tret
fins que hagi descansat i estigui un altre cop
fresc.

Els incansables no poden ser també figaflors.

I�����/X
Ja sigui per preferència personal o per
incapacitat manifesta, el personatge no se sent
segur quan ha de dedicar-se a un camp
determinat.
En aquesta mena de situacions, el personatge no
pot obtenir resultats múltiples (només podrà
escollir el valor més alt). A més, sempre té un +5
a totes les dificultats en aquestes
circumstàncies.
• físic: el PJ no està fet per l’exercici, i tota

activitat física (incloent el combat) li repugna.
• social: el PJ és molt introvertit o insegur, i té

problemes per relacionar-se amb altres.
• mental: el PJ és una mica curt de gambals, i es

deixa dur més per l’instint que altra cosa.
• tècnic: el PJ i la tecnologia són incompatibles,

i necessita ajut per a fer servir aparells
complicats.

No cal dir que un personatge inepte no pot ser
també adepte en el mateix camp, o especialista
en cap de les habilitats afectades.

L���
Els reflexos del PJ són més lents del que és
habitual, i necessita el seu temps abans d’actuar.
No és que es bellugui lentament, sinó que el seu
cervell necessita un temps per processar els
estímuls externs abans de reaccionar.
El PJ rep un +5 a la dificultat a totes aquelles
situacions en les que ha d’actuar instintivament o
de manera especialment ràpida (reaccions en
temps actiu, per exemple). La seva latència
mínima en Temps actiu serà de 10.
Algú lent no pot tenir també reflexos ràpids/x.

L������
El personatge pot surar en l’aire o levitar a la
mateixa velocitat que es desplaça caminant.
Levitar compta com a moviment bàsic, però no té
un mode ràpid, per tant, la seva velocitat màxima
és la mateixa a la que camina (incloent-hi el
modificador per mida).

L�������� �������
Hi ha gent que té un do innat pels idiomes. El PJ
n’és un, i pot aprendre a defensar-se parlant un
nou llenguatge en qüestió d’hores, i començar a
llegir i escriure en uns dies. En qualsevol cas,
aprendre un idioma és quelcom que és natural per
al personatge, i només li costa una fracció del que
li costaria a una persona normal.
En general, un lingüista natural pot aprendre
qualsevol idioma a nivell nadiu en qüestió d’un

any.

L�����
El PJ envelleix a un ritme molt més lent que els
humans, podent arribar a viure uns quants segles.
Algú longeu no pot ser efímer, ni tampoc etern.

M��
Alguns personatges són sensibles a lamàgia, una
mena de camp energètic que permea la realitat.
Amb entrenament i disciplina, aquests dotats
poden manipular i manifestar aquesta energia i
donar-li forma.
Per a més informació sobre la �����, veure la
pàgina XXX.

M������ �����������/X
Moltes espècies són humanoides, amb quatre
membres, dos dels quals són hàbils. Altres
espècies, però, poden tenir membres addicionals,
hàbils o no. El PJ ha de comprar aquest tret per
cada membre (o parell de membres) addicionals.
Aquest tret només s’aplica als membres
funcionals, no als vestigials (que compten com a
canvi cosmètic).
• Les cues són una perllongació de la columna

dels vertebrats. Tot i que les cues vestigials
que només serveixen per mantenir l’equilibri
no necessiten comprar aquest tret, les cues
prènsils o les cues musculoses que es poden
fer servir per nedar o en combat sí que queden
dins aquest tret. Un PJ pot tenir més d’una
cua.
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• Els braços extra són membres articulats que
vénen en parells i que acaben en apèndixs
hàbils (mans, tentacles, o una altra cosa). Un
PJ amb braços extra pot dur objectes
addicionals, però no els pot fer servir tots
alhora en tasques independents si no té el tret
coordinació millorada.

• Les cames addicionals són membres
articulats especialitzats en la locomoció que
vénen en parells. Si a més de cames
addicionals, el jugador compra també el tret
veloç/X, les velocitats de caminar/córrer/
saltar es dupliquen després d’aplicar-ne el
modificador.

• Els tentacles són membres hidroestàtics
prènsils, amb ventoses, que permeten
manipulació delicada, a més de donar un
bonificador de +5 a subjectar o atrapar coses
o enemics.

Un PJ amb membres addicionals no pot tenir el
tret mutilat.

M������/X
Potser el personatge té una manca física de
naixement, o potser va perdre part del seu cos a
causa d’una lesió severa. En qualsevol cas, va
perdre l’ús d’un dels seus membres (pot ser que
l’hagi perdut, o que li hagi quedat inutilitzat). Si el
personatge té una pròtesi que compensa les
limitacions d’aquest tret, aquest tret queda
cancel·lat i el jugador n’haurà de retornar el cost
en punts.
Si el PJ ha perdut una de les mans o braços, se
suposa que ha après a compensar les funcions
hàbils amb l’altre braç, com si fos ambidextre, i no
rebrà cap modificador negatiu a fer coses com
escriure amb el braç que li quedi, sigui quin sigui.
Si li falta una mà, no podrà fer servir aquell braç
per feines de manipulació precisa, però encara
pot fer servir dispositius o eines muntades a
l’avantbraç.
Si li falta un braç, no podrà fer servir objectes que
requereixin ambdues mans, però la mà que li
queda té plena funcionalitat.
Si li falta una cama, necessitarà un bastó o crossa
per moure’s, i la seva velocitat per fer-ho es veu
reduïda a la meitat (caminar, córrer, saltar). Les
tirades d’equilibri es fan a un +5 de dificultat si
porta una crossa o pròtesi rudimentària, o a +10
si s’aguanta només amb una cama.
Un PJ mutilat no pot tenir el tret membre
addicional/X.

N�-����
El PJ va morir en algun moment del seu passat,
però algun event sobrenatural ha fet possible que
mantingui la seva capacitat de pensar i actuar de
la manera habitual.
No pot envellir més, i no té cap dels símptomes de
l’edat excepte aquells que ja fossin presents en el
moment de la seva mort.
Els no morts no poden cansar-se, per la qual cosa
no reben punts de fatiga per realitzar activitat
física, però sí que la reben de la manera habitual
amb atacs o efectes que causin fatiga, tot i que
només en reben la meitat del que seria habitual
en aquells casos.

Els efectes sobrenaturals de curació directa
afecten el delicat equilibri del cos del no-mort,
causant-los dany enlloc de guarir-los. En canvi,
els efectes que causen dany directe els curaran.
Els no-morts no necessiten respirar, i no es veuen
afectats per les toxines inhalades. Com que no
poden digerir el menjar, els cal alguna mena de
sustent per mantenir la seva condició, de la
mateixa manera que si tingués el tret tret addicte/
moderat (però sense obtenir-ne els punts).
A més, tots els no-morts tenen alguna mena de
debilitat com si tinguessin el tret al·lèrgic/sever,
tot i que els punts ja vénen inclosos en el cost.
En el moment d’adquirir el tret de no-mort, el
jugador haurà de decidir (d’acord amb el DJ)
quina mena de sustent necessita i quina debilitat
pateix el seu PJ.
Un No-Mort no pot ser efímer, longeu, etern, o
incansable.

O�����
Els oracles són capaços de percebre la quarta
dimensió (el temps) de la mateixa manera que
perceben les tres dimensions espacials, des del
moment del seu naixement fins al moment de la
seva mort. També poden projectar la seva
percepció sobre altres persones o objectes,
sempre dins d’aquest rang temporal limitat.
Per a activar el seu do de manera conscient, el
personatge ha d’estar tranquil i concentrat, i fer
servir les habilitats normals (percepció +
consciència per a percebre el que passa en el
present, percepció + cercar si busca un moment
concret abans o després).
La dificultat de percebre un moment determinat
dependrà de la seva llunyania en l’espai o el
temps, essent més difícil de veure events que han
passat o passaran en moments més allunyats del
present, i més difícil de veure coses que han
passat o passaran lluny de l’indret des d’on el
personatge prova de veure’ls (a discreció del DJ).
Alguns cops, el personatge veurà escenes
d’esdeveniments amb una forta càrrega
emocional, especialment fets traumàtics o molt
significatius del passat, present o futur.
Si passa en moments inconvenients, això li
dificultarà el que estigui fent en el moment en què
té la visió (+5 a totes les dificultats, a no ser que
deixi tot el que estigui fent i es submergeixi en la
visió). Si un personatge és en una escena de
temps actiu i rep una visió, se li aplica l’estat
atordit (veure “������”, a la pàgina XXX).

P���-�����
Ja sigui a causa d’una manca d’habilitat o
atenció, o per una discapacitat física, el
personatge té problemes en coordinar els seus
moviments.
Fer coses que necessitin de bona coordinació
mà-ull, com escriure, dibuixar, o fer atacs a
distància, li són més difícils del que és habitual, i
la seva malaptesa incrementa com més nerviós
està el personatge (a discreció del DJ, però com
a mínim +5 de dificultat).
Tampoc no poden fer servir les normes de
multitasca si una de les accions requereix
coordinació física.
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Un PJ poca-traça no pot tenir el tret coordinació
millorada.

P����� V����
Els personatges de polzes verds tenen una certa
afinitat o empatia amb les plantes, tant les que
són sensibles com les que no ho són. Qualsevol
forma de vida vegetal sota la cura del personatge
prosperarà de la millor manera possible.
Per aquest motiu, sónmolt apreciats en qualsevol
esforç de terraformació, i van molt buscats a
qualsevol univers pel seu gran impacte en
l’agricultura.
A nivell de joc, qualsevol amb aquest tret obté un
bonificador de +5 a totes les tirades relacionades
amb la botànica, agricultura, i les de medicina/
xenobiologia que tinguin a veure amb plantes
sensibles o criatures vegetals.

P������
Anomenem psíquics als dotats que poden fer
servir tot el potencial del seu cervell per produir
efectes sobrenaturals. Per a més informació
sobre ��������, consulteu la pàgina XXX.

Q�
Alguns personatges poden percebre i manipular
el flux d’energia vital, oQ�, que tenen a l’interior del
seu cos, tal i com s’explica detalladament a la
pàgina XXX. Aquest do els permet de manifestar
efectes sobrenaturals.

R���������� ������/X
Els PJ amb recuperació ràpida es curen a un ritme
accelerat. A tots els efectes, es considera que
tenen l’estat Regeneració/X de manera
permanent (veure “������”, a la pàgina XXX).
Un PJ amb recuperació ràpida no pot ser
hemofílic.

R�������/X
A FORJA, la riquesa personal es tipifica per mitjà
d’aquest tret. Lluny de pretendre portar un
registre acurat dels diners que té un personatge,
el tipus de recursos d’un personatge determina la
qualitat de vida en general que aquest es pot
permetre, sense treure que es puguin permetre un
capritx ocasional. Per més informació, veure
“Recursos inicials i equip”, en la página 96.
Els PJ que viuen en la pobresa extrema no
poseeixen res, i no poden aconseguir res de nou
a no ser que algú els ho doni, ho trobin, o ho
obtinguin per altres mitjans. El PJ haurà de
treballar o demanar per a poder subsistir, i
dependrà de la caritat si vol dormir sota sostre.
Com a norma general, per poder obtenir nou
equipament, el PJ ho haurà de fer en temps de joc,
o si vol que sigui entre partides, pactant amb el
DJ com ho pensa fer.
Els PJ amb recursos minsos depenen de feines
temporals i relativament mal pagades per a
subsistir, en general feines dures, desagradables
o complicades on es necessita mà d’obra barata.
Amb el seu nivell de recursos, la gent humil es pot
permetre llogar un petit apartament i pagar-ne les
despeses bàsiques. També es poden permetre

béns de consum barats i accessibles, i menjar
nutritiu que no té perquè ser especialment
gustós. A discreció del DJ, es poden permetre
alguna despesa addicional de tant en tant.
Els PJ amb ingressos regulars es poden permetre
pagar un bon lloguer o tenir una modesta
propietat i pagar-ne les despeses. També
acostumen a poder-se pagar una dieta variada i
sana, i algun caprici de tant en tant. També poden
comprar béns de consum d’amplia distribució,
amb algun objecte més car i exclusiu però fàcil de
trobar.
Als PJ acomodats els considerem rics, gent amb
un càrrec de responsabilitat en alguna empresa o
organització que els proporciona ingressos
regulars amb incentius, o bé gent que disposa
d’accés a una petita fortuna que els permet viure
de renta còmodament. Aquests PJ acostumen a
tenir una o més propietats on viure, compra
menjar de bona qualitat, i es poden permetre
articles rars o únics de tant en tant, si troben algú
que els en vengui.
Els personatges de l’elit són tan fastigosament
rics que no els cal preocupar-se pels recursos en
absolut. Tenen prou diners com per comprar
qualsevol cosa que sigui a la venda, excepte
potser aquelles que són extremadament rares o
úniques. En general, porten una vida de luxe, i
tenen com a mínim una persona al seu servei que
s’encarrega de gestionar i mantenir-los les
propietats. Aquests són únicament empleats, a
no ser que el jugador compri també el tret
company.

R������� ������/X
El PJ reacciona molt més ràpid del que és
habitual, i té un bonificador de X a la seva
característica de reacció. Això li otorga X
comptadors de reacció addicionals. També és
molt ràpid reaccionant verbalment, cosa que li
dona un bonificador de +5 en debats, discussions
o negociacions.
Un personatge amb reflexes ràpids no pot ser
lent.

R����������
Un personatge amb regeneració és capaç de
sobreposar-se a la pèrdua d’extremitats, o fins i
tot a la d’alguns òrgans vitals per si mateix.
A més, a l’hora de curar-se, sempre ho fa com si
estigués rebent tractament mèdic i fent repòs,
encara que no sigui el cas.
Un personatge amb regeneració no pot ser
hemofílic.

R�������
Ja sigui per les seves característiques físiques,
comportament o personalitat, el personatge
provoca repulsió a tercers.
Per això rep una penalització de -2 a totes les
tirades en aquelles situacions en què la seva
condició li resulti un inconvenient, per exemple
quan prova de caure simpàtic o convèncer de
bones maneres.
Per contra, el PJ rep un bonificador de +2 a totes
les tirades per resoldre interaccions socials
negatives, com la intimidació, negociacions
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agressives, etc.
Cal que el jugador interpreti aquest tret del seu PJ,
o s’arrisca a perdre’n els beneficis (i els punts
invertits) si no ho fa. Els personatges repulsius no
poden ser també encantadors.

S����� ����/X
Un o més sentits dels cinc sentits tradicionals del
PJ (vista, oïda, olfacte, tacte, gust) són més aguts
del que és habitual. El PJ rep un bonificador de +5
a totes les tirades relatives als sentits afectats.
Si un PJ té sentit agut/X i guanya sentit atrofiat/X
per al mateix sentit, perd l’ús d’aquest tret.
Si un PJ té tots els sentits aguts i en perd un,
conserva els dos trets, però continua sense poder
fer servir el sentit atrofiat.

S����� ��������/X
El PJ ha perdut l’ús d’un o més sentits. Aquest
hàndicap li apuja entre un +10 i un +20 totes les
dificultats relatives a aquest sentit, si pot
compensar la pèrdua amb els altres sentits (per
exemple, un escultor cec que treballa només amb
el tacte).
Les tirades relacionades amb qualsevol activitat
en la que no pugui compensar la manca de sentit
fallaran automàticament (per exemple, el mateix
escultor provant de conduir un vehicle pel mig
d’una ciutat).
Els bornis no tenen visió estereoscòpica, i tenen
+5 de dificultat a totes aquelles tirades relatives a
pa percepció de la profunditat (atacs a distància,
salts, predicció de trajectòries, etc).
Si han perdut la visió, fallen totes les tirades
relacionades amb la percepció visual. Es pot
compensar amb altres sentits en algunes
activitats.
Si han perdut l’oïda, no poden percebre el so. En
certes situacions, es pot compensar amb altres
sentits. Per a comunicar-se amb éssers biològics
que vocalitzen, poden llegir-los els llavis si tenen
línia de visió directa amb l’interlocutor i entenen el
seu idioma.
Assumim que els personatges sords poden parlar
normalment, a no ser que també tinguin el tret
impediment de la parla (llavors se’ls considera
sordmuts).
Els que han perdut el sentit del gust o l’olfacte
poden fer gairebé vida normal, excepte que els és
difícil distingir substàncies perilloses o detectar
perills per l’olor o el sabor. Aquests sentits no
poden compensar-se amb els altres.
Els que han perdut el tacte són incapaços de
sentir dolor, fred, calor, plaer, o d’altres
sensacions tàctils.
Mentre que en algunes situacions, això és un
avantatge (no reben penalitzacions per ferides o
fatiga a no ser que estiguin exhausts, tolits,
inconscients o incapacitats), poden rebre danys
greus i no ser-ne conscients (hipotèrmia,
congelació, cremades, lesions musculars, etc). A
més, qualsevol tasca que requereixi manipulació
manual fina, com treballs d’artesania o
reparacions en petits objectes, els resulta més
difícil, (a discreció del DJ, mínim d’un +5 a la
dificultat).

Els personatges amb sentit atrofiat/X no poden
comprar sentit agut/X pel mateix sentit (tot i que
sí per a la resta).

S����� ��� ������
D’alguna manera, el PJ pot predir o anticipar el
perill, i mai no serà sorprès del tot. La intensitat de
la percepció depèn del grau de perill: un atac
intencionat amb armes sempre es percebrà més
fàcilment que una picada d’insecte comú.
El primer es percebria demanera passiva (és a dir,
encara que el PJ estigui distret, igual que es pot
sentir una explosió), mentre que el segon només
es percebria si el personatge para atenció (sentir
el vol d’aquest mateix insecte).
Totes les tirades relatives a aquest sentit es
resolen amb percepció + consciència.

S����
Com els rat-penats i els cetacis, el PJ és capaç
d’emetre pulsos d’ultrasons que, en combinació
amb la seva bona oïda, li permeten percebre els
volums dels objectes del seu entorn, dins el seu
rang auditiu.
Aquest sentit és vulnerable als materials que
absorbeixen el so, que actuen d’escut contra
aquest sentit, podent fer un objecte
completament imperceptible. D’altra banda, un ús
precís d’aquest sentit pot fer-se servir per “veure”
a través de diferents capes de material, com per
exemple per detectar objectes amagats a través
d’una capa de roba, o mecanismes ocults dins
una paret o moble.
Tot i que pot substituir completament la visió per
a coses com bellugar-se, manipular objectes i
combatre, no pot percebre trets purament visuals,
com el color.
Evidentment, aquest sentit requereix una oïda
perfectament funcional, per la qual cosa, el
personatge no podrà tenir el tret sentit atrofiat/
oïda.

T������/X
Ja sigui per l’aparença, les feromones que emet,
alguna pulsió psíquica, o qualsevol combinació
d’aquests factors, el personatge té una presència
que intimida els que l’envolten. En qualsevol cas,
el personatge rep un penalitzador de -X a totes les
tirades per a comportar-se de manera agradable i
conciliadora, mentre que rep un bonificador de +X
a totes les situacions socials en què ser temible li
pot resultar un avantatge.
Si algú prova d’acostar-se a un personatge
temible en combat cos a cos, ha de superar-lo en
una tirada oposada d’aplom, en què el PJ temible
fa servir la seva puntuació del tret com a habilitat.
Un personatge temible no pot ser encantador,
però sí que pot ser repulsiu.

V����/X
Cada punt en aquest tret dóna un modificador de
+1 a la puntuació de caminar i saltar del
personatge, i +2 a la de córrer.
Si el personatge té el tret Moviment/X, el
bonificador s’aplica també a les altres modalitats
de moviment, segons convingui (+1 per cada punt
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en modalitats lentes, +2 per cada punt en
modalitats ràpides).

V���� ��������/X
El personatge té alguna adaptació que li permet
veure-s’hi en la foscor com si fos a plena llum del
dia, sempre que hi hagi alguna font de llum
present (no pot veure-s’hi en foscor absoluta).
Aquesta sensibilitat el fa més susceptible a ser
enlluernat, i tindrà un +5 de dificultat a les tirades
relacionades amb la visió si és en condicions
d’excés de llum, a no ser que tingui alguna
protecció per a la vista.
Per descomptat, aquest tret és incompatible amb
sentit atrofiat/vista.

V���� ����������
Sigui pel mitjà que sigui, el personatge té alguna
adaptació física que li permet percebre
visualment tot allò que passa en un camp visual
de 360º al seu voltant. No cal dir que aquest tret
és incompatible amb sentit atrofiat/borni o sentit
atrofiat/vista.

V������
Els personatges voladors poden moure’s per l’aire
a la mateixa velocitat a la que corren com a
moviment bàsic, o al doble d’aquesta velocitat
com a moviment ràpid. Si un personatge volador
no es mou com a mínim el valor de la seva AGI en
hexàgons cada torn, perdrà la diferència en
alçada. Per exemple, si un personatge amb AGI 3
vol romandre estacionari, perdria 3 hexàgons
d’alçada, si es mogués dos hexàgons cap amunt,
en perdria un, i en total n’hauria guanyat un
d’alçada).

R������� �������� � ����������
A FORJA, ens hem decidit per adoptar un enfoc
minimalista pel que fa als diners i guanys econòmics
dels personatges. Tal i com ja hem explicat al tret
recursos, hem optat per diversos rangs que
defineixen el potencial econòmic del personatge, ja
no només el poder adquisitiu, sinó també el que té en
patrimoni.
Els PJ de FORJA poden permetre’s el que queda dins
el seu rang o els rangs inferiors, sempre que el DJ ho
autoritzi.
Tot i així, el fet que un PJ inverteixi punts en un nivell
de recursos no vol dir que es pugui desentendre
completament dels diners. Segons les accions d’un
PJ durant el joc (i entre partides), el seu nivell de
recursos pot augmentar o minvar.
Com a norma general, tothom que no estigui al nivell
d’extrema pobresa (i vulgui seguir-hi) haurà de
dedicar una mica de temps en pensar en la seva
carrera professional o en gestionar els seus
assumptes econòmics (fins i tot aquells que són en
la part alta de l’escala social i tenen algú que els ho
gestiona).
Si el DJ no vol dedicar-hi temps en partida,
recomanem que cada jugador informi el DJ del que
ha estat fent el seu personatge durant el temps entre
aventures (és a dir, entre que s’acaba un mòdul i
comença un altre).
Fer que transcorri un cert temps entre els mòduls és
una bona manera que cada personatge tingui temps

de dedicar a les tasques més mundanes, a no ser
que sigui un aventurer de carrera.
Si un jugador vol que el seu personatge comenci el
joc amb alguna mena d’equipament o dispositiu
especial, pot adquirir algun objecte com s’explica a
“E��������� �������” (a la pàgina XXX), si el DJ li ho
autoritza.
És possible que el DJ hagi posat alguns límits a
l’equipament disponible a la seva campanya, o que
en tingui alguns de personalitzats. Pregunteu-li
abans de decidir-vos.
L’equipament inicial i el nivell de recursos cal
adquirir-los per separat.

P���������� �������
Sens dubte, és només una qüestió de temps abans
els jugadors no plantegin al DJ que volen crear un PJ
biològic amb una part mecànica (és a dir, un cíborg
dels de tota la vida), o bé un PJ biològic amb empelts
de constructe (un mutilat amb pròtesis màgiques,
per exemple), o fins i tot un híbrid entre dues
espècies biològiques completament diferents (com
per exemple un humanoide amb empelts vegetals,
amb membres d’artròpode o parts biològiques d’un
altre animal).
En aquests casos, sempre cal mirar quins són els
trets dominants. En el cas d’un ciborg, si el
personatge és més biològic que màquina, es crearia
com a personatge biològic, i si no, com amecanoide.
En el cas de constructes o hibrids biològics, es
procedeix de la mateixa manera: es determina quin
és el tret d’espècie dominant, i es crea el PJ en funció
d’aquest:

La Jamie és una dona humana que va patir un
terrible accident. El dany era tan extens, que li van
haver de substituir un braç, les dues cames i una
orella per pròtesis cibernètiques.
El DJ determina que com que tots els òrgans vitals
continuen essent orgànics, la Jamie tindrà
humanoide com a tret d’espècie dominant.

AT3N4 és una ciborg quasi completa, és a dir, va
néixer humana, però actualment les úniques parts
orgàniques que té són el seu cervell i la columna
vertebral. La resta, és un cos completament
artificial.
En aquest cas, el DJ decideix que el tret principal
serà mecanoide, ja que la majoria del seu cos ho
és.

En Dimitri és un gòlem creat amb parts
mecàniques i biològiques que vénen de diferents
organismes, i que va rebre vida pròpia a causa de la
intervenció d’un ésser extradimensional, per mitjà
d’un canalitzador.
Si no fos per la intervenció sobrenatural, seria
impossible que en Dimitri fos viu, per tant, el DJ
considera que és un constructe, que es mantindrà
en bones condicions sempre que ell i el seu creador
compleixin la seva part de l’acord amb el patró
sobrenatural.

Els dos primers exemples, tot i que l’origen del
personatge és completament biològic, la Jamie és
creada com a humanoide, mentre que l’AT3N4 es
considera mecanoide, i així s’hauria de fer a nivell de
regles, assignant el tret pertinent a cada personatge.

70



PERSONATGE

Al tercer exemple, el personatge és un constructe, i
s’haurà de crear amb el tret corresponent.
Als dos primers casos, on el PJ és d’un tipus
clarament definit, totes les normes aplicables són les
del tret d’espècie amb el que s’han creat, excepte pel
que fa a danys i curació.
La part dominant dels PJ híbrids (la del seu tret
d’espècie) es recupera de les ferides i fatiga de la
manera habitual, però si la part minoritària pateix
danys, caldrà fer servir l’habilitat adequada per
guarir-los (medicina per parts biològiques, o nyaps/
enginyeria per les mecàniques).
Com és evident, un organisme biològic no pot curar
els empelts mecànics i viceversa, excepte si el PJ té
el tret recuperació ràpida/X, cas en el que es
considera que el PJ té un sistema de curació que li
afecta tot el cos, i per tant es cura com indica el tret.
A nivell de joc, considerem que els empelts o
pròtesis en els personatges supleixen la funció de
les parts que reemplacen, sense afegir cap
característica o capacitat addicional.
En cas que el jugador vulgui que les seves pròtesis o
empelts tinguin característiques especials, pot
comprar-los com a ����������, i caldrà pagar un
cost en punts a banda, seguint totes les normes
pertinents, tal i com expliquem a la pàgina XXX.

C������ ������������ ��
�����������
Fins ara, hem vist tot el que defineix un personatge.
En aquesta secció expliquem com crear personatges
amb el mètode simplificat, és a dir, fent servir
plantilles d’espècie i arquetipus. Aquí no hi inclourem
les plantilles de dotats, dons, i efectes, perquè
aquestes les presentarem al capítol “�������,
����������, � �� ��� ������������”, a la pàgina
XXX.
Quan us disposeu a crear un PJ, el primer que heu de
fer és mirar si el DJ ha posat cap restricció a l’hora de
crear personatges. Pot ser que hagi decidit
començar amb un grup de PJs en un racó del
multivers, sense cap connexió amb l’Aliança del Nou
Món, o pot ser que vulgui tenir un equip de bretxa i
fer-vos saltar entre universos des del tret de sortida.
Evidentment, en el primer cas les opcions serien més
limitades, mentre que en el segon tindríeu un ventall
més ampli.
En qualsevol cas, l’última paraula sobre la mena de
PJs que es poden crear en una campanya la té el DJ,
tot i que també li recomanem als DJs que provin
d’arribar a un consens amb els jugadors, perquè
forçar la gent a jugar amb personatges que no els
atrauen no acostuma a acabar gaire bé.

P���������
“E� ��� ���������� �� �� ����
��������� ��� ����� ������,

������ ������ �� ���� ������!”
G�� F�������, G����� Q����.

Cada joc de rol publicat té la seva secció sobre com
crear personatges d’acord a les seves normes. Molts
d’ells es basen en taules aleatòries, d’altres et
permeten un cert grau de llibertat, oferint una barreja
entre aleatorietat i elecció lliure, i d’altres et donen
una certa quantitat de punts per comprar els atributs,
habilitats, i d’altres característiques del teu alter ego.

Els jocs on hi ha llibertat quasi total i on es fan servir
punts per comprar tots i cadascun dels aspectes del
PJ acostumen a ser lents i farragosos, i solen
necessitar de paciència, paper, llapis, i una
calculadora o full de càlcul. A FORJA, tot i que podem
fer-lo tan complicat com aquests altres, vam decidir
fer servir un sistema simplificat basat en plantilles,
que permet crear un PJ en pocs minuts si es té un
concepte del PJ més o menys clar.
Com ja hem apuntat una mica més amunt, abans de
començar a mirar números, assegura’t que la teva
idea és factible dins la campanya. Fet això, planteja’t
el rerefons del teu PJ, la seva història i motivacions.
És la clau de volta sobre la que descansa tot el
personatge.

Posem que jugaràs en una campanya de FORJA
amb una forta vessant de Ci-Fi, amb viatges pel
multivers, naus espacials, i pistoles làser.
El DJ se la planteja com un western ambientat al
multivers. El primer, abans de mirar els números, és
pensar qui és el teu PJ.
Posem que t’interessa jugar amb un brivall, un
personatge de baixa estofa que sobreviu a base de
barra i xerrameca a parts iguals, trampejant com
pot, i que té una nau espacial pròpia (o compartida,
si hi ha més gent al grup).
El teu PJ fa servir el seu magnetisme personal, la
seva facilitat de paraula i els seus contactes per
comprar i vendre béns i mercaderies (no
necessàriament legals) en planetes de diverses
realitats.
Per donar-li una mica més de cos, decideixes que al
teu PJ també li agradaria treure’s alguns calerons
extra ajudant a les diferents faccions en conflictes
planetaris, quelcom extremadament lucratiu... si
ningú no t’enxampa.
Tot i que a primera vista sembla un poca-vergonya
de manual, el PJ té un codi d’honor, i sempre
compleix la seva paraula, perquè una cosa és ser
un contrabandista una mica pirata, i l’altra és no
tenir cap codi ètic. No parlem pas d’un polític
qualsevol!
La seva possessió més valuosa és, per
descomptat, l’Estel fugaç, batejat en honor a la
seva germana petita, l’Estela, que va morir durant
un bloqueig comercial al seu planeta, a causa d’un
conflicte.
El fet que cap comerciant tingués valor de trencar
el bloqueig va causar centenars de milers de morts,
i això és el motiu principal que l’empeny a fer-se
contrabandista.
Finalment, tot personatge té algun tipus de tret
característic: en aquest cas, el nostre PJ sempre va
acompanyat del Cucafera, un gos d’atura rigelià de
sis potes, amb qui parla com si el pogués entendre
(i probablement ho faci, però com que no contesta,
no n’estarem mai segurs).

Aquest exemple ens dóna una idea ben clara de qui
és el PJ, i, de fet, és un resum força clar que es pot fer
servir per presentar-lo als altres companys del grup.
Decidits aquests aspectes, és hora de passar a la
part numèrica per tal de representar aquest concepte
tan acuradament com ens sigui possible.
En general, com més detallat i precís sigui el
concepte, més senzilla serà la part numèrica. Pot
passar, però, que segons les teves ambicions,
t’adonis que no tens prou punts com per crear el PJ
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tal i com te l’has imaginat. Si és així, no pateixis.
Saber quins són els teus objectius en crear un PJ és
l’equivalent a tenir molt clar què vols ser de gran tot
just quan comences la llar d’infants: no es pot pagar
amb diners.

P���� �� C������
Quan es creen personatges nous, el DJ assigna una
quantitat inicial de punts de creació (PC) a cadascun
dels jugadors. El nombre específic dependrà de com
vulgui començar la campanya: en algunes, els PJs
són una colla de gent normal, i l’aventura més
excitant que han tingut fins aleshores és la d’anar al
supermercat a gastar els seus vals de descompte,
mentre que en d’altres, els PJs són agosarats
exploradors que ja s’han vist en situacions
complicades.
Per entendre’ns: no és el mateix començar amb un
hòbbit qualsevol de la Comarca que fer-ho amb en
Conan el Cimmeri, no és el mateix en Jar Jar Binks
que el mestre Yoda.
En general, la quantitat de PC que s’assignen a cada
jugador és el mateix. Si el DJ s’estima més donar un
xic de varietat, pot decidir-se per un mínim fix, més
una part dels punts que es determinaran a l’atzar,
tirant daus de 10 o 20 cares.

Un dels nostres DJ decideix donar les mateixes
opcions a cada jugador, i assigna 200 PCs a
cadascú perquè els gastin en comprar tots els
aspectes del PJ.
L’altre DJ, a qui tant li fa que els seus jugadors
estiguin un xic descompensats, decideix donar una
mica més d’emoció a la cosa, i assigna 185 PC
fixes, més un variable de 3D10, de manera que els
jugadors tindran entre 188 i 215 PC per començar.
En aquest segon cas, els jugadors més afortunats
començaran millor que els seus companys que
hagin tingut menys sort.

Ú� �� ����������
Per tal de simplificar la creació de personatges, fem
servir plantilles pregenerades. Les plantilles no són
sinó fragments o aspectes d’un personatge, que es
poden combinar per a crear un personatge complet.
Abans de començar, consulta al teu DJ per saber del
total de punts que us assignarà a cada jugador
perquè us pugueu crear el personatge. Cada plantilla
té un cost assignat en punts, que caldrà descomptar
del total. Mentre et quedin punts, pots anar agafant
plantilles i anar-les combinant.
En aquest capítol tractem només els personatges
bàsics, i no entrem pas a discutir les ����������
�’���������� � �’������� (que pots trobar a la
pàgina XXX).
Més endavant, a l’apartat “������ � �������
��������”, que pots consultar a la pàgina XXX,
trobaràs totes les normes per poder-te crear els teus
personatges des de zero, controlant tots i cadascun
dels detalls. De tota manera, i com que el cost amb
plantilles és el mateix, és força convenient fer-les
servir per agilitzar el procés, fins i tot pels jugadors
més experimentats.
Les plantilles d’espècie inclouen el cost dels atributs
amb el valor mitjà de l’espècie a que fan referència,
algunes habilitats i trets comuns a tots els seus
membres, notes d’interpretació, i alguns objectes
inicials. Un PJ ha de pertànyer a una (i només una)

espècie. Si voleu quelcom més enrevessat, vegeu
“����������� �������” a la pàgina XXX.
Les plantilles d’arquetipus inclouen habilitats i trets
rellevants per un cert tipus de personatge. Els
arquetipus poden definir aspectes de la personalitat
d’un personatge, la seva professió o les seves
aficions. Al contrari del que passa amb les d’espècie,
un jugador pot combinar diferents plantilles
d’arquetipus per crear el seu personatge.
Abans de començar a escollir plantilles, pregunta al
teu DJ si totes les del manual estan disponibles o si
hi ha cap restricció, i també si potser n’ha creat
alguna d’específica per a la campanya. És possible
que ho hagi fet, si per exemple, tots els vostres
personatges tenen un rerefons comú.

Un grup de jugadors està creant personatges per a
una nova campanya. El DJ els informa que tots ells
s’han criat en un món selvàtic amb condicions
extremadament hostils per a la vida humana, per la
qual cosa tots els PJ tindran una plantilla
d’arquetipus específica pels habitants d’aquest
món, que inclou habilitats de combat i
supervivència a la jungla (o no haurien arribat a
l’edat adulta).
La contrapartida és que cap personatge pot
començar amb plantilles que tinguin habilitats de
pilotatge espacial o de Bretxers, perquè si
haguessin pogut guillar d’aquest món salvatge, ja
ho haurien fet.

Cada plantilla de les que presentem a continuació té
una sèrie d’apartats: nom, cost, descripció, atributs,
habilitats, trets, equipament i notes d’interpretació.
Alguns d’aquests apartats poden no ser disponibles
segons del tipus de plantilla de la que es tracti.
El nom és el que la identifica. A continuació del nom
hi ha el cost en punts de creació (PC), que indica el
cost total de la plantilla tal i com apareix.
A continuació, els atributs. Els que apareixen llistats
a les plantilles d’espècie són els valors mitjans per
als individus de l’espècie en concret. En la immensa
majoria dels casos i si el PJ no té els trets atribut
excepcional o atribut titànic, tots els atributs tenen
un valor entre 1 i 3. Després dels sis atributs primaris,
hi ha la mida i la constitució. Els que figuren a les
plantilles d’espècie són els habituals per a un
individu sa de l’espècie indicada.
Si vols canviar el valor dels atributs primaris, mida o
constitució, consulta l’apartat “������ � �������
��������”, a la pg. XXX.
A cada plantilla també oferim la resta d’atributs
secundaris precalculats. Cal recordar que la resta
d’atributs secundaris, com el moviment, la latència,
la càrrega... es calculen a partir dels ��������
��������, la mida i la constitució. Si hi fas cap canvi,
caldrà tornar a recalcular la resta, tal i com s’indica a
l’apartat “�������� ����������”, a la pàgina XXX. Si,
per contra, mantens els atributs de la plantilla, no cal
que recalculis res, i pots passar directament a triar
plantilles d’arquetipus.
A la secció �’����������, s’indiquen totes aquelles
que formin part de la plantilla. Si compres més d’una
plantilla i alguna habilitat apareix a dos o més d’elles,
suma els valors sense superar mai el 10 (valor
màxim).
A la secció de �����, es llisten aquells associats a la
plantilla. El seu cost ja hi és comptabilitzat. Si en
compres més d’una i algun dels trets repetits té
l’expressió /X després del nom, suma els valors si es
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tracta de nombres, o apunta els trets com a separats
si es tracta d’un text. Els trets sense valor numèric no
poden acumular-se: si en tens algun de repetit,
descompta’n el cost del valor de les plantilles.
Consulta l’apartat “������ � ������� ��������”, a la
pàgina XXX, si vols modificar els valors de les
habilitats i trets, o si vols comprar-ne de nous.
A les notes es dóna informació addicional sobre la
plantilla, indicant com són o com es comporten els
PJs d’aquest tipus, i com es comporten respecte dels
altres

P��������� �’�������
La plantilla d’espècie defineix el PJ a grans trets,
segons l’espècie a la que pertany. Les plantilles
d’espècie inclouen els atributs primaris i secundaris.
Recordeu que es poden canviar, com ja hem
comentat uns paràgrafs més enrere, però llavors cal
recalcular els atributs secundaris.
Per acabar, cada PJ només pot tenir una única
plantilla d’espècie.

A������� 60PC

Atributs: FOR 2, DES 2, AGI 2, PER 2, INT 2, APL 2,
mida mitjana, constitució saludable, càrrega
15/30/50, defensa 9, fatiga per nivell 5, latència 10,
moviment 6/10/4, abast 1, reacció 1, ferides per
nivell 5, resiliència 2 i reducció de dany 4.
Habilitats: consciència 2, enginyeria 2, informàtica 2,
resistència 2.
Trets: espècie - mecanoide, adepte (tipus a escollir),
armadura natural/2.
Notes: un androide és un mecanoide dissenyat per
humans, amb un aspecte humà per facilitar-ne la
interacció.
El grau de llenguatge gestual, inflexió a la parla i
expressions facials poden variar, fent evident en
alguns casos que es tracta d’un mecanoide, mentre
que en altres, el PJ és indistingible d’un humà. En
aquest darrer cas, recomanem al jugador que compri
el tret aparença alterada (neutral o positiva, segons
la cura que hi hagin posat).

Com que se’ls crea amb un propòsit específic, els
androides acostumen a ser adeptes en alguna mena
d’habilitat (físiques, socials, mentals, o tècniques).
Els androides sempre reflecteixen la personalitat
amb la que se’ls programa, però modificada per les
experiències que hagin anat passant. Per exemple,
un androide de servei programat com a majordom o
assistent que hagués anat a parar amb un mal amo,
podria fer un ús habitual del sarcasme per expressar
la seva insatisfacció sense deixar de complir les
seves funcions.

A�������� 56PC

Atributs: FOR 2, DES 2, AGI 3, PER 2, INT 2, APL 1,
mida petita, constitució saludable, càrrega 10/20/35,
defensa 11, fatiga per nivell 5, latència 6, moviment
9/14/5, abast 1, reacció 1, ferides per nivell 4,
resiliència 2 i reducció de dany 4.
Habilitats: acrobàcies 2, resistència 2.
Trets: espècie - artròpode, feromones, membres
addicionals - braços/1, visió perifèrica, volar.
Notes: Els anisòpters de Rrrrth descendeixen de les
antigues libèl·lules. Acostumen a mesurar poc més
d’un metre de llarg, tot i que n’hi ha de més grans. Es
caracteritzen per les seves ales característiques, que
no poden plegar contra el cos quan són en repòs.
Els anisòpters tenen un caràcter nerviós, i els és
difícil concentrar-se durant molta estona o estar-se
quiets en un mateix lloc per un període llarg de
temps.

A������ 117PC
Atributs: FOR 2, DES 2, AGI 2, PER 2, INT 2, APL 3,
mida mitjana, constitució saludable, càrrega
15/30/50, defensa 9, fatiga per nivell 5, latència 10,
moviment 6/10/4, abast 1, reacció 2, ferides per
nivell 5, resiliència 2 i reducció de dany 4.
Habilitats: barallar-se 4, intimidació 4, resistència 3.
Trets: espècie - artròpode, arma natural - fibló,
armadura natural/4, membres addicionals -
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braços/2, reflexes ràpids/1, sentit del perill, veloç,
visió perifèrica.

Notes: Els aràcnids de Rrrrth vénen en totes les
formes i mides, però tots, sense excepció, són
combatents nats, amb força sang freda i gens
viscerals, menys quan es troben ficats en un combat.
La immensa majoria d’aràcnids són individus
solitaris que acostumen a viure com a nòmades o
errants, i actuen com a soldats de fortuna,
caçarecompenses o guardaespatlles durant
períodes curts de temps, i després es belluguen cap
a una altra banda. Els equips de bretxa que han fet
missions a Rrrrth han documentat casos puntuals
d’aràcnids més agressius que defensen un territori
en particular per motius no gaire clars. Podrien estar
protegint un territori de caça o de cria, però no se
n’han trobat proves.

C�������� 76PC

Atributs: FOR 3, DES 2, AGI 2, PER 2, INT 2, APL 2,
mida mitjana, constitució massissa, càrrega
50/140/300, defensa 9, fatiga per nivell 8, latència
10, moviment 6/10/4, abast 1, reacció 1, ferides per
nivell 6, resiliència 5 i reducció de dany 8.
Habilitats: força bruta 2, resistència 2.
Trets: espècie - artròpode, incansable, levitar,
membres addicionals - braços/1, visió perifèrica.

Notes: Els coleòpters de Rrrrth són parents
evolucionats dels escarabats del carbonífer. Arriben
a tenir fins als 3 metres d’alçada i caminen drets
sobre dues potes. Es caracteritzen per la seva
complexió robusta, i alguns d’ells tenen banyes o
grans mandíbules que poden tancar com si fossin
pinces.
Tot i el seu aspecte amenaçador, els coleòpters
solen tenir un caràcter pragmàtic i fer una vida
senzilla. No defugen la feina dura, i s’hi dediquen
amb una paciència i convicció envejables.
Acostumen a ser pacífics , sempre que no es vegin
amenaçats, i tot i així, s’estimaran més provar
d’intimidar el contrari abans que recórrer a la
violència.

C��� ����� 43PC

Atributs: FOR 4, DES 2, AGI 1, PER 2, INT 2, APL 1,
mida gran, constitució robusta, càrrega 50/140/300,
defensa 7, fatiga per nivell 8, latència 21, moviment
4/7/4, abast 1, reacció 1, ferides per nivell 8,
resiliència 3 i reducció de dany 7.
Habilitats: resistència 2.
Trets: espècie - animal, armadura natural/2, atribut
excepcional, poca-traça.
Notes: Els colls llargs d’Aztlan vénen dels grans
herbívors del cretàcic i el juràssic. La seva mida varia
entre gran i enorme, i tot i que tenen una gran força,
la seva disposició acostuma a ésser gentil, o fins i tot
submisa. A causa de la seva mida, no destaquen per
la seva coordinació, i acostumen a ser poc gràcils.

D����� 65PC
Atributs: FOR 3, DES 2, AGI 2, PER 2, INT 2, APL 2,
mida gran, constitució saludable, càrrega 25/60/130,
defensa 10, fatiga per nivell 6, latència 11, moviment
7/12/6, abast 1, reacció 1, ferides per nivell 7,
resiliència 2 i reducció de dany 5.
Habilitats: cercar 2, consciència 3, navegació 3,
nedar 4, resistència 3.
Trets: espècie - animal, aquàtic, sonar.
Notes: els dèlfics són la primera espècie autòctona
que l’ANM va trobar a la Forja de mons, tot i que no
està clar si hi va evolucionar lliurement o se la va
crear a propòsit. Genèticament, sembla que han
evolucionat a partir dels cetacis de Terra Prima, i
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comparteixen trets físics amb dofins, belugues,
orques, narvals i balenes. Com a tals, són mamífers
aquàtics i respiren aire.
La majoria són capaços de parlar de manera prou
articulada per pronunciar el llenguatge humà, tot i
que amb certes dificultats de vocalització, sobretot
els que descendeixen dels misticets (que tenen
barbes enlloc de dents).
La seva personalitat acostuma a reflectir bastant la
de la branca dels cetacis de la que descendeixen:
mentre que els dofins acostumen a ser juganers i
alegres, els que vénen de les grans balenes
acostumen a ser molt calmats... fins que els puja la
mosca al nas, moment en què més val no ser-hi a
prop.
La majoria de dèlfics són pescadors nats i viuen en
els hàbitats aquàtics de Forja, on tenen cura de grans
piscifactories i granges d’algues. Això els fa una de
les principals fonts d’aliment del món Forja. Tot i que
en trobar-los es va acordar donar-los una autonomia
completa, els dèlfics no van trigar en voler integrar-se
en la societat de l’ANM, i així ho van fer.

D����� 49PC
Atributs: FOR 2, DES 2, AGI 2, PER 2, INT 2, APL 2,
mida mitjana, constitució saludable, càrrega

15/30/50, defensa 9, fatiga per nivell 5, latència 10,
moviment 6/10/4, abast 1, reacció 1, ferides per
nivell 5, resiliència 2 i reducció de dany 4.
Habilitats: consciència 2, resistència 3,
supervivència (boscos, jungles i llocs amb vegetació
densa) 4.
Trets: espècie - vegetal, aparença alterada / neutra,
longeu, polzes verds.
Notes: Les dríades són una altra espècie sensible
endèmica de la Forja de mons, generalment amb
forma humanoide però amb trets vegetals obvis
(fulles, molsa o líquens enlloc de pèl, escorça enlloc
de pell, per exemple). Se’ls ha vist néixer com una
fruita o part del tronc d’un arbre, i les seves
característiques semblen les del seu progenitor.
Una de les teories és que es van originar en un
hàbitat selvàtic en concret, categoritzat com a
JVX734287, on els arbres tenen una relació
simbiòtica amb uns bacteris d’origen animal que els
ajuden a adaptar-se imitant altres formes de vida, ja
sigui per comunicar-s’hi o per defensar-se contra
elles.
No va ser fins uns mesos després de trobar l’hàbitat
que es van començar a detectar les mutacions en els
arbres, i van aparèixer les primeres dríades, el
nombre de les quals ha anat en augment
proporcionalment a la presencia humana a l’hàbitat.
Les dríades tenen molta afinitat amb tota mena de
vegetals i plantes, i solen tenir un caràcter honest i
pacífic, tot i que els que neixen d’arbres malalts o
retorçats solen reflectir-ho. Tot i que no són comuns
fora del món Forja, se n’han trobat en mons amb
vegetació abundant i escassa presència animal.

E���������� 37PC

Atributs: FOR 2, DES 2, AGI 3, PER 2, INT 3, APL 2,
mida mitjana, constitució feble, càrrega 10/20/35,
defensa 12, fatiga per nivell 4, latència 7, moviment
9/15/6, abast 1, reacció 1, ferides per nivell 5,
resiliència 1 i reducció de dany 3.
Habilitats: acrobàcies 2, consciència 2, enigmes 2.
Trets: espècie - animal, aparença alterada / atractiva,
armadura natural/1, estatus, veloç.
Notes: Els rèptils emplomallats d’Aztlan són d’una
categoria social a banda. Dins la societat dels rèptils,
els emplomallats es consideren tocats per
Quetzalcóatl, la serp emplomallada, el déu de la
saviesa i un dels més importants del panteó a la seva
societat.
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Els emplomallats són molt intel·ligents i els encanta
lluir-se, així que la majoria acostumen a ser una mica
set-ciències i amb un deix d’arrogància. Al contrari
que molts dels seus congèneres de la societat de
rèptils d’Aztlan, no tenen una constitució física forta,
perquè els seus ossos són buits com els dels ocells.
Això els fa ràpids i àgils, però a costa d’una certa
fragilitat.

H��� 12PC

Atributs: FOR 2, DES 2, AGI 2, PER 2, INT 2, APL 2,
mida mitjana, constitució saludable, càrrega
15/30/50, defensa 9, fatiga per nivell 5, latència 10,
moviment 6/10/4, abast 1, reacció 1, ferides per
nivell 5, resiliència 2 i reducció de dany 4.
Habilitats: barallar-se 1, cercar 2, córrer 2, resistència
1.
Trets: espècie - humanoide.
Notes: L’aliança del nou món es va originar a alguns
estats de Terra Prima. Com en les terres de moltes
altres realitats, la forma de vida dominant és la
humana. Molts humans tenen una certa tendència a
l’androcentrisme, i acostumen a veure altres
espècies com a inferiors o estranyes.
A l’Aliança del Nou Món, tot i que no està tan estès
com en d’altres colònies humanes, hi ha qui es creu
superior a d’altres espècies pel sol fet d’ésser humà,
però afortunadament són minoria. Dit això, l’espècie
humana és tremendament adaptable, i els ciutadans
de tercera generació (i posteriors) de l’ANM estan
acostumats a tractar amb tot tipus d’espècies
sensibles d’altres realitats, incloent rèptils, simis,
insectes, aràcnids, mecanoides, vegetals, i fins i tot
incorporis, cosa que els fa molt més tolerants que
altres branques de la humanitat multiversal.
Una altra constant, en aquest cas positiva, és la
capacitat dels homes de ser solidaris i compassius
si en tenen ocasió. S’ha demostrat que així com hi ha
qui té tendències violentes, molts humans són
capaços de fer el correcte i posar-se en la pell dels
qui tenen al voltant. L’ANM procura que tots els seus
ciutadans tinguin prou capacitat de subsistència
com per dedicar-se a allò que els interessa, i
precisament això ha fet que molts es dediquin a
tasques humanitàries o de millora de la societat.

I����·�������� A��������� 62PC

Atributs: FOR 0, DES 0, AGI 0, PER 2, INT 4, APL 2,
mida mitjana, constitució saludable, càrrega
15/30/50, defensa 15, fatiga per nivell 5, latència 5,
moviment 12/20/8, abast 1, reacció 1, ferides per
nivell 5, resiliència 2 i reducció de dany 2.
Habilitats: ciència 2, consciència 2, humanitats 2,
informàtica 5.
Trets: espècie - incorpori, adepte - mental, atribut
excepcional.
Notes: Les IA de propòsit general són un dels
avenços tecnològics que es poden atribuir al progrés
tecnològic de l’Aliança del Nou Món. Així com els
mecanoides o androides acostumen a tenir unes
capacitats força semblants a les d’altres espècies
biològiques, per limitacions de recursos i capacitat
de procés, les IA no estan lligades a un cos físic i
poden disposar de més potència de processament.
Algunes IA opten per establir-se en un gran centre de
dades, amb multitud de servidors, mentre que
d’altres es distribueixen per les xarxes,
descentralitzant-se com a mesura de protecció.
Algunes altres disposen de drons mecànics que els
permeten interactuar físicament amb el món real
(veure tret “familiar”), o tenen drons orgànics
connectats a una interfície digital.

K����� 87PC
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Atributs: FOR 3, DES 2, AGI 2, PER 2, INT 2, APL 3,
mida gran, constitució robusta, càrrega 50/140/300,
defensa 10, fatiga per nivell 7, latència 11, moviment
7/12/6, abast 1, reacció 1, ferides per nivell 7,
resiliència 3 i reducció de dany 6.
Habilitats: armes cos a cos (a escollir) 2, barallar-se
2, cercar 2, córrer 2, escalada 2, força bruta 2,
resistència 2, supervivència (jungla) 2.
Trets: espècie - humanoide, adepte - físic, aparença
alterada / neutra.
Notes: els klorghs són una forma de vida
extraterrestre de la que no hem trobat equivalència a
realitat prima. Són nadius d’un món jungla, un
ecosistema salvatge i molt hostil, i estan molt ben
adaptats al seu medi: solen ser més grans i de
complexió més forta que els humans, amb músculs
marcats i esquelets resistents.
La seva pell ve en colors inusuals amb diferents
nivells de saturació: blanca com el marbre, gris
cendra, negre obsidiana, carabassa, verd, diferents
tons de blau, magenta, o d’altres. El seu front és més
ampli que el dels humans, però amb una certa
inclinació cap enrere, la cresta sagital i els arcs
supraciliars són més marcats, d’una manera
semblant als dels neandertals.
La societat dels klorgh és tribal. La densa jungla del
seu planeta natal, que envaeix tot el que pot,
impossibilita tota forma de cultiu, però en canvi els
facilita la recol·lecció i la ramaderia.
La seva societat pot semblar cruel a primera vista,
perquè en algunes coses recorda a la societat
espartana de la Grècia clàssica. Des de petits, els
klorgh han de dominar les arts de combat cos a cos
i a distància, perquè la jungla és curulla de
depredadors i ningú amb dos dits de front no gosaria
aventurar-s’hi sense armes.
A nivell de personalitat, els klorgh solen ser molt
directes, i valoren l’honor i el valor per sobre de tot.
Com que la supervivència de la tribu depèn de les
responsabilitats assumides, un klorgh mai no faltarà
voluntàriament a la seva paraula, perquè consideren
sagrats els compromisos adquirits. Un cop un klorgh
dóna la seva paraula, no s’aturarà davant de res per
complir-la.

R���� ��������� 68PC

Atributs: FOR 1, DES 3, AGI 2, PER 2, INT 2, APL 1,
mida mitjana, cons�tució saludable, càrrega
15/30/50, defensa 9, fa�ga per nivell 4, latència 10,
moviment 6/10/4, abast 1, reacció 1, ferides per
nivell 4, resiliència 2 i reducció de dany 3.
Habilitats: consciència 2, ofici (especialitat) 4.
Trets: espècie - mecanoide, adepte - �sic, armadura
natural/3, incansable.
Notes: els robots utilitaris són robots petits, fets per
ajudar en tasques específiques tant a casa com a la
feina. Se’ls dissenya per ser fiables i resistents, amb
materials més robustos que no pas els dels
androides. La seva personalitat i emocions solen ser
tan diverses com el seu disseny físic, però mantenint
sempre la funcionalitat.

La majoria de robots utilitaris solen ser dòcils, tímids
o humils, amb tendència a concentrar-se en el
compliment de les seves funcions. Tot i la seva
aptitud física, no acostumen a ser propensos a la
violència. Dins l’ANM, els robots sensibles tenen
estatus de ciutadà, havent aconseguit drets
equivalents als dels orgànics i per tant, quedar
protegits de l’esclavitud, però hi ha un debat ètic
actual sobre les restriccions i condicionaments que
es col·loquen als seus engrames mentals.

S��� 63PC

Atributs: FOR 3, DES 2, AGI 2, PER 2, INT 2, APL 2,
mida mitjana, constitució robusta, càrrega
25/60/130, defensa 9, fatiga per nivell 7, latència 10,
moviment 6/10/4, abast 1, reacció 1, ferides per
nivell 6, resiliència 3 i reducció de dany 6.
Habilitats: barallar-se 2, cercar 2, córrer 2, escalada 2,
força bruta 2, resistència 2.
Trets: espècie - animal, arma natural - ullals,
coordinació millorada, veloç.
Notes: en les seves exploracions multiversals, els
equips de l’ANM han trobat diferents terres on els
primats més evolucionats eren altres espècies de
simi i no els homínids, o bé llocs on van evolucionar
de manera paral·lela, i fins i tot coexistir de manera
pacífica. Els simis que aquí presentem són versions
evolucionades dels grans primats (goril·les,
orangutans, ximpanzés i bonobos).
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Els simis acostumen a ser tan intel·ligents com els
humans, però més emocionals i directes en el seu
tracte. En el conjunt de la societat, les espècies més
grans acostumen a ésser més dominants i
agressives, mentre que les més petites solen ser
més reservades i tímides, tot i que dins del seu grup,
els simis de mida relativa més gran poden ser tan
agressius com el més agressiu dels goril·les, però en
presència d’individus més forts, els donaran un
tracte preferent, enretirant-se a un segon pla. Tot i
així, els simis són majoritàriament lleials al seu grup
i mereixedors de confiança, tot i que, com acostuma
a passar en tots els primats, sempre hi ha
excepcions. Per la seva natura altament emocional,
els simis que han patit experiències traumàtiques
poden arribar a ser tant o més retorçats que els
humans.

U���� ����� 53PC

Atributs: FOR 3, DES 2, AGI 2, PER 1, INT 2, APL 3,
mida mitjana, constitució robusta, càrrega
25/60/130, defensa 9, fatiga per nivell 7, latència 10,
moviment 6/10/4, abast 1, reacció 1, ferides per
nivell 6, resiliència 3 i reducció de dany 6.
Habilitats: barallar-se 2, intimidació 2, resistència 2,
tàctiques 2.
Trets: espècie - animal, arma natural - ullals,
armadura natural/2, temible/1.
Notes: Els ullals llargs d’Aztlan descendeixen dels
grans rèptils carnívors que també hi havia a Terra
prima abans de la seva extinció fa milions d’anys.
N’hi ha de totes lesmides, tot i que acostumen a tenir
complexió forta.
Com molts dels seus congèneres, proven de reprimir
les seves emocions i actuar amb el cap fred, però
són propensos a esclats de fúria terribles si es
senten amenaçats o es troben en mig d’una
discussió forta. Els ullals llargs són molt proactius i
els agraden els càrrecs on poden exercir poder dins
la seva societat, allà on els seus instints de
depredador els fan més servei. Precisament són els
seus instints caçadors els que els donen una
comprensió innata de les tàctiques de grup per
assetjar una presa i derrotar-la.

V����� 60PC
Atributs: FOR 2, DES 3, AGI 3, PER 2, INT 1, APL 2,
mida mitjana, constitució feble, càrrega 10/20/35,
defensa 12, fatiga per nivell 4, latència 7, moviment
9/15/6, abast 1, reacció 1, ferides per nivell 5,
resiliència 1 i reducció de dany 3.

Habilitats: acrobàcies 2, barallar-se 2, intimidació 2.
Trets: espècie - artròpode, arma natural - fibló,
membres addicionals - braços/1, visió perifèrica,
volar.

Notes: els vèspids de Rrrrth van evolucionar a partir
de les vespes, i, com els passa a les seves
contrapartides de Terra Prima, la majoria de vèspids
són de caràcter solitari i viuen una existència
autònoma, tot i que també existeixen algunes
colònies on viuen en un eixam que gira al voltant
d’una reina o grup de femelles reproductores. La
seva mida oscil·la entre 2,5 i 3,5 metres d’alçada tot i
que són esvelts i relativament fràgils, són
combatents temibles que no acostumen a donar
quarter. Els vèspids són extremadament agressius, i,
juntament amb els aràcnids, van ser dels últims a
sotmetre’s als pactes de convivència entre les
diferents colònies d’insectes de Rrrrth.

A���������
Les plantilles d’arquetip ajuden a definir el PJ d’acord
amb la seva personalitat o ocupació. Al contrari del
que passa amb les plantilles d’espècie, no hi ha cap
límit al nombre de plantilles d’arquetipus que poden
agafar-se, així que el jugador en pot seleccionar
tantes com vulgui, mentre tingui prou punts de
creació com per comprar-les.
Si estàs fent un PJ i no trobes cap arquetipus que
t’agradi, recorda que pots consultar l’apartat “R�����
� ������� ��������” a la pàgina XXX i fer-te les
teves pròpies plantilles, o fins i tot un PJ complet
partint de zero.

A����� ������� 33PC
Habilitats: psi 3.
Trets: addicció lleu , incansable, psíquic.
Notes: algunes societats recullen els talents
psíquics que troben i els condicionen mentalment
per reprimir-ne els impulsos rebels amb una
combinació de tècniques, que habitualment inclou
medicació, i en ocasions, dany físic. Els adeptes són
psíquics relativament integrats dins la societat que
els produeix, on se’ls considera útils, amb un grau
d’acceptació variable segons el recel existent contra
la diferència.
Els adeptes acostumen a patir d’una lleu addicció al
tractament que s’ha seguit per a condicionar-lo, ja
siguin calmants, psicotròpics, o el dolor.

A�������� 78PC

78



PERSONATGE

Habilitats: amagar-se 1, armes a distància (a escollir)
1, armes improvisades 2, barallar-se 2, cercar 2,
consciència 3, córrer 2, enigmes 1, equilibri 2,
escalada 2, nedar 1, nyaps 2, resistència 2,
xerrameca 1.
Trets: especialista (a escollir).
Notes: totes les cultures tenen aventurers, individus
remarcables que decideixen marxar del seu lloc
d’origen en busca d’emocions, coneixement, fama i
fortuna, o d’altres motius. L’aventurer és un individu
que, a força d’experiència, ha après a fer de tot una
mica, però que té traça en un camp en particular.
A còpia d’èxits, alguns aventurers poden tornar-se
arrogants i desenvolupar un cert excés de confiança,
mentre que altres calculen tots els riscos abans
d’actuar, i acaben triant sempre el curs d’acció que
els permeti seguir en circulació, encara que això
suposi prendre decisions moralment dubtoses.

A�������� �� ������ 39PC
Habilitats: cercar 2, ciència 2, consciència 1, enigmes
4, humanitats 4, informàtica 2, oratòria 2.
Trets: adepte - mental, figaflor.
Notes: l’aventurer te butaca és aquell personatge que
no ha sortit mai de casa, que té unament privilegiada
plena de coneixements teòrics sobre ciències i
humanitats, i una gran dèria per treure l’entrellat de
tota mena d’enigmes, misteris, o teories de la
conspiració. De tota manera, no té gaire experiència
en el món real, i acostuma a evitar la violència tan
com pot.

B������� 38PC
Habilitats: armes a distància (a escollir) 2, barallar-se
2, cercar 2, consciència 2, córrer 2, esquivar 2,
intimidació 2.
Trets: vincles.
Notes: els bandolers acostumen a ser membres
d’una banda organitzada que fa servir la intimidació
i la força per aconseguir allò que volen, sense
preocupar-se per les conseqüències i renegant de
l’autoritat. Acostumen a tenir tendències agressives
i recorren a la violència abans que al diàleg.

B������ 72PC
Habilitats: arts marcials (jet kune do) 2, cercar 2,
ciència 1, consciència 2, enginyeria 1, humanitats 1,
informàtica 1, persuasió 2, supervivència (a escollir)
2, vehicle (espacial petit) 2.
Trets: estatus, recursos - classe alta.
Notes: els bretxers de l’Aliança del Nou Món
pertanyen al Cos de Bretxers i tenen un estatus
especial dins la societat. Igual que els corsaris
d’antuvi, tenen patent de bretxa, que els permet fer
servir aquesta tecnologia per comerciar amb altres
mons del multivers (i a vegades, saquejar-los). Tenen
com a principal objectiu aconseguir tota la
tecnologia i restes dels ancians que puguin trobar,
tant si és al món Forja com a d’altres.
Alguns bretxers acaben convertint-se en celebritats
dins la societat de l’aliança, com si fossin actors de
cinema o esportistes d’elit, i atrauen patrocinadors
(públics o privats) que els permeten viure amb
comoditat. Això és especialment cert en els casos en
què un d’aquests bretxers troba restes tecnològiques

importants, o que mantenen relacions habituals amb
altres mons d’una certa popularitat.

B����-����� 26PC
Habilitats: arts marcials (a escollir) o barallar-se 2,
força bruta 2, intimidació 2, resistència 2.
Trets: temerari.
Notes: els busca-raons són gent a qui els agrada
ficar-se en problemes, arribant al punt de provocar
verbalment a d’altres amb l’esperança que si els
treuen de polleguera s’enfadaran prou com per
començar una baralla.

C�������������� 58PC
Habilitats: acrobàcies 2, amagar-se 2, armes a
distància (a escollir) 3, armes cos a cos (a escollir) 3,
armes improvisades 2, arts marcials (a escollir) 3,
cercar 2, consciència 2, explosius 2, medicina
(animal) 2, moure's en silenci 2, resistència 2,
xerrameca 2.
Notes: Moltes societats tenen gent sense escrúpols
que no lluita per cap causa excepte el seu profit
personal, i que no té cap problema guanyant-se la
vida eliminant gent tan amoral com ells per compte
d’un tercer.

C������ �� �'ANM 38PC
Habilitats: ciència 2, consciència 1, enginyeria 2,
enigmes 1, humanitats 2, informàtica 3, oratòria 1,
vehicle(a escollir) 2.
Trets: estatus (ciutadà).
Notes: els ciutadans de l’ANM són privilegiats, i ho
saben. Tots ells tenen accés a la millor formació del
multivers, tenen garantit un nivell mínim de vida, i una
sèrie de privilegis dins el territori de l’Aliança. Cap
ciutadà no pot estar a un nivell per sota de classe
mitjana.
A l’ANM es promou l’associacionisme, i quasi tots els
ciutadans acostumen a estar vinculats a un grup
social o de treball, que formen part de la seva xarxa
d’influència. Aquesta xarxa és molt important dins
l’ANM, perquè en una societat on tothom és
benestant, la influència esdevé moneda de canvi.

C��������� 30PC
Habilitats: cercar 2, consciència 2, humanitats 2,
informàtica 1, negociació 2, ofici (mercader) 2,
persuasió 2, xerrameca 2.
Notes: els comerciants, mercaders, o viatjants són
una peça clau en moltes societats, que depenen de
gent que transporta i ven o bescanvia aliments,
matèries primeres i objectes manufacturats. Els
comerciants solen ser gent amb visió estratègica i un
ull fi per les possibilitats de negoci.

C�������� 32PC
Habilitats: cercar 2, consciència 2, navegació 2,
nyaps 2, supervivència (a escollir) 2, vehicle
(lliscadors) 2, vehicle (terrestre) 2, xerrameca 2.
Notes: en incomptables mons, el transport per terra
sempre ha estat un punt clau pel comerç i el
moviment de persones, sobretot en èpoques de
grans migracions. Els conductors són individus
especialitzats en el transport per terra, ja sigui de
mercaderies o de gent. Tant si és pels erms
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radioactius de Harmagedon com per les jungles
d’Aztlan, els conductors són una peça clau en la
logística de tota societat.

C������ 58PC
Habilitats: armes a distància (energia) 2, cercar 2,
ciència 4, enginyeria 3, equitació o vehicle (a escollir)
2, informàtica 2, medicina (animal) 2, medicina
(xenomedicina) 2, navegació 2, ofici (custodi) 2,
resistència 2, supervivència (a escollir) 4.
Notes: l’Aliança deu el seu èxit colonitzant nous
mons i creant nous assentaments, ja sigui en
planetes estèrils o en estacions orbitals a la
biodiversitat dels hàbitats que hi ha a Forja. Els
custodis són els que es dediquen a vetllar pel bon
estat de conservació d’un hàbitat en el món Forja o a
les colònies exteriors, n’identifiquen i cataloguen els
nous organismes que s’hi troben, vetllen que no hi
hagi contaminació creuada amb altres hàbitats, els
guarden contra intrusos, i realitzen tasques de
manteniment bàsic en els controls ambientals i
sistemes de suport vital.
Alguns van amb els equips de bretxa per recollir
mostres biològiques i poder enriquir la diversitat en
els seus hàbitats, o per mirar d’esbrinar quins mons
tenen coincidències biològiques amb les mostres
que hi ha al món Forja.
Ser custodi és gairebé sempre vocacional, i per tant
acostumen a ésser gent amb un gran sentit de la
responsabilitat i ganes de treballar pel bé comú de la
societat.

D������� 44PC
Habilitats: armes a distància (energia) 2, cercar 2,
consciència 2, enigmes 2, informàtica 2, intimidació
2, jocs de mans 2, moure's en silenci 2, negociació 2,
persuasió 2.
Notes: tota societat té aquells que gaudeixen
resolent els misteris que eludeixen les ments més
ordinàries, però s’estimen més fer-ho sobre el
terreny, lluny d’un escriptori. Acostumats a trobar-se
ficats en problemes, han hagut de cultivar les arts
d’autodefensa, així com un cert rerefons acadèmic
que els permet processar la informació i fer-la servir
de la manera més eficient per trobar respostes.

E��������� 52PC
Habilitats: amagar-se 2, armes cos a cos (a escollir)
2, barallar-se 2, cercar 2, consciència 2, córrer 2,
enigmes 2, equitació 2, escalada 2, navegació 2,
nedar 2, supervivència (a escollir) 2, vehicle
(lliscadors) 2.
Notes: semblants als aventurers, els exploradors són
gent d’acció a qui els agrada sortir de la rutina per
cercar emocions. Però així com els aventurers poden
trobar l’al·licient tant en zones urbanes com remotes,
els exploradors s’estimen més les zones no
catalogades, on encara hi ha una certa intriga, on
hom no sap mai el què pot trobar-se i on encara
queden grans descobriments per fer.

F����� 41PC
Habilitats: força bruta 4, resistència 4.
Trets: adepte - físic, incansable.
Notes: el forçut tradicional és aquell que,
generalment de classes mitges o baixes, havia hagut

de fer treball físic dur per guanyar-se el sustent, i
n’havia derivat una gran força i resistència físiques.
Avui en dia, però, la categoria s’ha ampliat a aquells
que també s’exerciten pel plaer de fer-ho. Els forçuts
no tenen perquè ser violents ni tenir experiència en
combat, però són molt resistents i saben utilitzar el
seu físic.

G������� 38PC
Habilitats: amagar-se 2, armes a distància
(llancívoles) 3, armes cos a cos (ganivets) 2,
consciència 1, córrer 1, explosius 3, resistència 2.
Trets: temerari.
Notes: en molts conflictes hi ha el soldat qui, en un
moment de necessitat, pot fer servir una granada o
un explosiu, ja que forma part de l’entrenament
bàsic. Però els qui es dediquen en cos i ànima a
utilitzar granades i explosius a diari són fets d’una
pasta especial, i no avaluen el risc de la mateixa
manera que la resta dels mortals.

G������ 8PC
Habilitats: consciència 2, enigmes 5, xerrameca 2.
Trets: estrany.
Notes: en tots els camps hi ha un tocat de l’ala, un
grillat, algú que es posa a divagar sempre que en té
oportunitat, però que pot fer salts intuïtius que
queden fora de l’abast dels que es consideren
“normals”.

G�������������� 64PC
Habilitats: amagar-se 2, armes a distància (a
escollir) 3, armes cos a cos (a escollir) 3, arts
marcials (a escollir) 3, cercar 2, consciència 3,
esquitllar-se 2, resistència 2, tàctiques 2.
Trets: sentit del perill.
Notes: els guardaespatlles són aquells qui tenen
cura d’altri, ja sigui per genuïna devoció, o perquè els
paguen per fer-ho. Els guardaespatlles són molt
bons detectant amenaces per a ells o pel seu
protegit, i sovint faran el que calgui per neutralitzar
l’amenaça, ja sigui evitant la confrontació, o resolent-
la de la manera més expeditiva possible si no hi ha
cap més remei.

G������� 30PC
Habilitats: cercar 2, ciència 3, consciència 2,
humanitats 2, medicina (animal) 4, persuasió 2.
Notes: apotecaris, metges, xamans... cada cultura té
una figura la principal ocupació de la qual és garantir
el bon estat de salut dels seus conciutadans. Els
guaridors no només en saben de medicina: també
han de saber convèncer els pacients que segueixin
les seves recomanacions, així com un cert
coneixement de la condició humana. Per a
veterinaris o xenobiòlegs es pot fer servir la mateixa
plantilla, només canviant l’especialitat mèdica.

I�·������� 79PC
Habilitats: arts marcials (a escollir) 3, cercar 2, Qi 2,
consciència 3, córrer 2, enigmes 2, equilibri 2,
esquivar 2, humanitats 2, resistència 2.
Trets: lingüista natural, usuari del Qi.
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Notes: Takama-ga-hara, una de las primeres Terres
alternatives descobertes en altres universos, és la
llar dels il·luminats, com se’ls coneix popularment.
Aquesta humanitat ha assolit un estadi superior en
l’enteniment i el desenvolupament social, i cadascun
dels il·luminats pot controlar el seu Qi i viu en
harmonia amb l’entorn. No és d’estranyar, doncs, que
un dels primers en arribar confongués aquesta terra
amb un paradís mitològic.
Els il·luminats eviten deixar-se endur per emocions
negatives, provant de mantenir-se en pau amb ells
mateixos i no cedir als instints animals. Tanmateix,
continuen essent susceptibles a la curiositat i
l’avorriment, cosa que els va impulsar a abandonar el
seu món i segellar un pacte amb l’ANM que els
permetés viatjar pel multivers amb llibertat a canvi
dels seus serveis. No tots els il·luminats treballen
regularment per l’ANM, però tots tenen un estatus
especial i tenen accés (limitat) a les bretxes que es
consideren segures.

M�������� 48PC
Habilitats: armes cos a cos o a distància (a escollir)
2, cercar 3, consciència 2, enigmes 2, humanitats 2,
persuasió 3.
Trets: estatus, recursos - classe mitja.
Notes: dins l’ANM, els magistrats són agents de
l’ordre. El càrrec acostuma a assignar-se a aquells
respectats dins la comunitat, i posseir el títol és
motiu d’orgull i símbol de la responsabilitat i la
confiança que se’ls ha atorgat.
Cada hàbitat controlat per l’ANM i on hi hagi un
assentament prou gros té un o més magistrats,
depenent de la població. A banda, hi ha un cos de
magistratura especial que no és vinculat a cap
hàbitat en concret i s’encarrega dels crims més
complexos, sobretot els que afecten més d’un
univers. Val a dir que els hàbitats no colonitzats no
tenen cap magistrat assignat, i acostumen a estar
sota la jurisdicció dels custodis.
En altres cultures i societats, hi ha equivalències a la
condició de magistrat. En algunes, la funció de jutge
i la d’agent de l’ordre estan separades, i en d’altres
no. Els mèrits per esdevenir-ho també varien, perquè
algunes societats el fan un càrrec electe, mentre que
en d’altres sense separació de poders la funció de
magistrat és lligada al càrrec de governant.
A l’ANM, els magistrats acostumen a ésser persones
segures de si mateixes, amb facilitat de paraula i
seny, i amples coneixements sobre la natura dels
individus. En altres societats, sobretot en aquelles on
el càrrec és hereditari o respon a interessos polítics,
poden ser més aviat tot el contrari.

M������ 43PC
Habilitats: consciència 2, enginyeria 2, informàtica 2,
nyaps 4, ofici (servei tècnic) 2, xerrameca 2.
Trets: adepte - tècnic.
Notes: el manetes és capaç d’arreglar-ho
pràcticament tot, algú que tan bon punt et fa el
manteniment en un centre de supercomputació de
dades com et posa en marxa un motor de combustió
interna fet pols amb una navalla multiusos, una mica
de filferro i un xiclet.
Molts d’ells consideren que l’experiència és millor
que l’aprenentatge formal, i apliquen solucions poc
ortodoxes per arreglar el que sigui. Molts d’ells
acaben en equips de manteniment, però d’altres s’ho

munten pel seu compte, arreglant allò que faci falta
per tal de guanyar-se el pa.

M����� 44PC
Habilitats: actuar 2, canalització 2, consciència 2,
enigmes 2, jocs de mans 2, xerrameca 2.
Trets: canalitzador.
Notes: els mèdiums autèntics són canalitzadors
especialistes en el contacte amb éssers incorporis,
sobretot fantasmes i esperits. Amb el seu do poden
establir-hi contacte i comunicar-s’hi, i alguns fins i tot
els ajuden a manifestar-se en el pla físic. Alguns
mèdiums especialment hàbils poden resultar
estranys per a la gent comú, ja que veuen i senten els
incorporis com si fossin allà mateix.
També hi ha farsants que no són mèdiums ni tenen
capacitat de comunicar-se amb ningú, però aquests
encaixen més amb les plantilles de “murri” o “tocat
de l’ala”.

M������� 38PC
Habilitats: barallar-se 1, esquivar 2, intimidació 3,
xerrameca 3.
Trets: estatus, vincles.
Notes: el milhomes és algú amb una certa posició
privilegiada, amb contactes més importants que ell, i
a qui li agrada sentir-se important, i sobretot, temut.
Gairebé invariablement, han aconseguit la seva
posició a base de moviments poc ètics que inclouen,
però no es limiten, a la intimidació, l’engany, el
suborn, i el tràfic d’influències.
Els milhomes acostumen a amenaçar i crear
conflicte per sortir-se amb la seva, però molts d’ells
no passen de ser uns bocamolls que no poden fer
realitat les seves amenaces si no és amb ajut extern.

M���� 36PC
Habilitats: actuar 2, cercar 2, consciència 2, córrer 2,
jocs de mans 2, moure's en silenci 2, negociació 2,
tàctiques 2, xerrameca 2.
Notes: el murri és un tafur, un estafador, un triler o un
mag de saló, algú amb una certa classe i molta
facilitat de paraula, acostumat a aconseguir allò que
vol a base d’encant personal o gràcies a les seves
habilitats físiques. Prengui la forma que prengui,
sempre tindrà un gust per allò teatral.

M����� 30PC
Habilitats: amagar-se 2, cercar 2, consciència 2,
força bruta 2, nyaps 2, resistència 4, supervivència
(zones tòxiques o irradiades) 2.
Trets: deformitat, dur de pelar, recursos - extrema
pobresa, repulsiu.
Notes: els mutants de Harmagedon són uns pàries,
expulsats de les poques ciutats que encara tenen
govern estable i població sana. Molts d’ells pateixen
malformacions físiques i seqüeles d’algun tipus, i la
immensa majoria està ressentit amb els qui els van
foragitar de les ciutats quan la seva condició va fer-
se evident, molts cops al naixement.
Molts dels mutants s’han associat als saquejadors
dels erms per assaltar els combois de càrrega entre
ciutats, mentre que d’altres defugen la vida violenta i
procuren viure la seva existència en petits poblats o
tribus, lluny de la civilització.
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N������� 36PC
Habilitats: armes cos a cos (ganivets) 2, cercar 2,
consciència 2, equilibri 2, navegació 2, nedar 2,
supervivència (mar) 2, vehicle (barques) 2, vehicle
(vaixells) 2.
Notes: els navegants són comuns en qualsevol món
amb grans extensions d’aigua, com acostumen a ser
la majoria de mons habitables. Els que s’hi tornen
vocacionalment, sovint ho fan atrets per la sensació
de llibertat, i el resistir els embats dels elements.
Substituint les habilitats de vehicle per les de nau
espacial gran i petita, la plantilla es pot aplicar als
navegants que solquen el buit entre planetes o
sistemes estel·lars.

N���� 44PC
Habilitats: art 1, consciència 1, equilibri 1, equitació
1, humanitats 1, intimidació 2, lideratge 2, negociació
2, ofici (senescal) 2, persuasió 2, tàctiques 2.
Trets: estatus.
Notes: pràcticament tots els nobles parteixen de la
base que ell és millor que la resta de gent que
l’envolta gràcies a ser fills de qui són. D’altres s’han
guanyat el lloc, però aquests són vistos pels nobles
de nissaga tradicional com a arribistes o falsos
nobles. No hem inclòs el tret de recursos a la plantilla
perquè hi ha nobles que no deixen de ser cortesans
que viuen gràcies a la seva posició, però no tenen
recursos propis. En qualsevol cas, recomanem
comprar el tret de recursos a banda. Aquesta
plantilla pot servir tant per nobles com per patricis, o
membres d’una classe privilegiada (com una alta
burgesia) dins de qualsevol societat.

N����� 52PC
Habilitats: armes a distància (projectil sòlid) 4,
armes cos a cos (ganivets) 2, barallar-se 3, cercar 4,
córrer 2, escalada 2, força bruta 2, intimidació 2,
nyaps 2, resistència 4, supervivència (terres ermes)
2, vehicle (terrestre) 2.
Trets: estrany, recursos - classe baixa.
Notes: els nòmades de Harmagedon, igual que
passa en altres mons amb condicions extremes
d’habitabilitat, són gent que sobreviu al límit,
arreplegant el que poden per sobreviure, que no
tenen manies o tabús. El seu caràcter acostuma a
ser aspre com el seu lloc d’origen, i acostumen a
preocupar-se només de si mateixos i dels que
consideren família.

P���� 26PC
Habilitats: armes cos a cos (destrals o pics) 2, cercar
2, consciència 1, equitació 1, ofici (pagès) 2,
resistència 3, supervivència (àrees rurals) 2.
Notes: en societats d’individus lliures, el pagès és qui
cultiva la terra, i sap com treure el millor partit del seu
terreny i del clima que hi té. El pagès acostuma a ser
una persona pragmàtica, que sap que no pot
controlar la climatologia ni l’entorn i s’ha d’adaptar a
les circumstàncies de cada moment. A les societats
feudals centrades en l’agricultura hi ha la figura del
serf, persona que acostuma a tenir la llibertat força
limitada i que treballa les terres del senyor feudal,
donant-li part de la collita com a tribut i quedant-se la
resta.

P���� 30PC

Habilitats: cercar 2, consciència 2, enginyeria 2,
informàtica 1, navegació 2, vehicle(aeri gros) 2,
vehicle (aeri petit) 2, xerrameca 2.
Notes: tota espècie incapaç de volar ha perseguit el
poder elevar-se per damunt dels seus semblants. Els
pilots són els qui ho fan de manera literal. Molts
d’ells acostumen a ser un xic fatxendes i agosarats.
Potser cal ser-ho, per entrar en aparells que molts
cops no estaven del tot provats i que amenaçaven
d’estimbar-se si hi havia cap contratemps. Encara
que en molts mons els vehicles aeris o espacials han
progressat molt des dels inicis, la imatge del pilot no
ha variat gaire en tot aquest temps.

P����� 36PC
Habilitats: acrobàcies 2, consciència 2, equilibri 2,
escalada 2, esquivar 2, jocs de mans 2, moure's en
silenci 2, navegació 2, nedar 2.
Notes: el pirata té un cert deix anàrquic, una dèria per
la llibertat personal i un fort menyspreu per
l’autoritat. Les normes de la societat li són
absolutament indiferents, i es pren la justícia per la
seva mà. Acostuma a tenir un cert codi d’honor
personal, sovint flexible, però que es pren
seriosament. El pirata sol prendre partit en favor dels
més desfavorits, o d’aquells que han estat
perjudicats per un mal govern, i no dubtarà a incitar
revoltes i causar enrenou per allà on vagi.

P������ 22PC
Habilitats: humanitats 1, lideratge 1, negociació 1,
oratòria 2, persuasió 2, xerrameca 4.
Notes: en teoria, un polític és aquell qui té una certa
vocació de servei i decideix participar en el govern de
la seva comunitat amb l’esperança de millorar les
condicions per a tothom i treballar pel benestar
general i la prosperitat. A la pràctica, el més normal
és que els polítics compaginin els seus càrrecs en el
poder amb la corrupció, el tràfic d’influències, la
prevaricació, etc. Si us decidiu per un dels primers, us
desitgem molta sort. Si us agafeu un dels segons,
recomanem als altres jugadors que vigilin les
carteres dels seus PJs.

P������� 79PC
Habilitats: armes cos a cos (escuts) 4, armes cos a
cos (espases llargues) 4, consciència 2, intimidació
2, lideratge 2, resistència 2, tàctiques 2.
Trets: dur de pelar, estatus, recursos - classe mitja,
temible/1.
Notes: els pretorians són els que pertanyen a la
guàrdia pretoriana del Basileus, l’emperador romà de
Terra. La guàrdia és formada per cavallers d’alt rang,
escollits per la seva habilitat en combat i la seva
lleialtat a tota prova. Són la representació física de
l’autoritat del Basileus, i tenen llicència per actuar en
el seu nom. A Terra, els pretorians són admirats i
temuts per igual, i poca gent gosaria plantar-los cara
o entorpir el seu camí. Tot i que disposen de grans
recursos degut a la seva posició, els pretorians viuen
una existència austera, gairebé monacal, per poder-
se dedicar plenament a les seves obligacions.

P������ 34PC
Habilitats: oratòria 3, resistència 2, supervivència (a
escollir) 2.
Trets: estrany, oracle.
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Notes: els profetes són gent que perceben el temps
de manera diferent a la resta. Poden veure les coses
que han succeït o succeiran durant la seva
existència, igual com poden veure un objecte des de
diferents punts de vista movent-se i canviant la seva
ubicació. Molts d’ells, turmentats per les visions,
proven de predicar als seus semblants per advertir-
los i provar d’evitar fets terribles que s’acosten.
D’altres, senzillament, accepten el futur com
quelcom inevitable, i es resignen a veure’l passar. La
gent que no comparteix aquesta capacitat troba
difícil de relacionar-s’hi, perquè les seves decisions i
reaccions sovint tenen a veure amb fets que encara
no han succeït, o que van succeir molt de temps
enrere, i menys en el present.

S������� 70PC
Habilitats: canalització 2, cercar 1, consciència 1,
enigmes 1, oratòria 2, persuasió 2.
Trets: canalitzador, encantador, recursos - classe
alta.
Notes: en moltes societats hi ha la figura del
sacerdot, algú que pretén parlar amb els déus i guiar
espiritualment el poble. Aquí, el sacerdot pot parlar
amb un déu, esperit, o ésser extraplanar que li fa de
patró i del qual en pot canalitzar el poder. Els
sacerdots tenen un acord tàcit de patronatge, i si
l’incompleixen s’exposen a irritar el seu patró, amb
tot allò que comporta.

S����� 24PC
Habilitats: amagar-se 1, armes a distància (a escollir)
2, armes cos a cos (a escollir) 2, barallar-se 2,
consciència 2, córrer 1, resistència 1, vehicle (a
escollir) 1.
Notes: a totes les cultures hi ha soldats, gent
disposada a jugar-se la pell per una causa. Pot ser
l’estat, la gent, o la seva fe, però sempre és quelcom
que els transcendeix. La plantilla de soldat es pot
aplicar també a agents de les forces de l’ordre que no
tenen l’autoritat del magistrat.

T����� 29PC
Habilitats: enginyeria 3, informàtica 3, negociació 1.
Trets: adepte - tècnic.
Notes: el tècnic és aquell a qui, com el manetes, li
agrada la tecnologia i gaudeix dissenyant, reparant o
fabricant aparells de tot tipus. Al contrari que el
manetes, però, el tècnic és metòdic i no li agraden les
solucions temporals. Creu que si les coses s’han de
fer, cal fer-les en condicions, i no suporta aquells que
deixen les coses a mitges, o que les fan de qualsevol
manera.

T����� 20PC
Habilitats: actuar 2, disfressa 2, jocs de mans 3,
xerrameca 2.
Trets: encantador.
Notes: els trilers solen ser un tipus d’estafador que
juga en distàncies curtes, sovint fent servir jocs de
mans per enganyar els incauts, o bé sobreviuen com
a lladres si no troben ningú disposat a deixar-se
aixecar la camisa.

X���� 58PC

Habilitats: armes cos a cos (pals) 1, canalització 3,
ciència 1, consciència 1, encanteris 2, enigmes 3,
humanitats 1, jocs de mans 1, medicina (humanoide)
2, resistència 2, supervivència (a escollir) 2.
Trets: canalitzador.
Notes: en moltes cultures primitives, els xamans i
druides són els sacerdots i guaridors, els que parlen
amb els esperits i curen lesmalalties del cos. La seva
és una posició de respecte dins la societat, i hi ha qui
se la pren seriosament, però també hi ha qui n’abusa.
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Fins ara hem vist com embastar un personatge
combinant diverses plantilles pregenerades, i així
poder crear un personatge a grans trets de manera
ràpida i senzilla. Ara bé, és molt complicat que
tothom es faci fulls de personatge gastant
exactament els mateixos punts si utilitzen plantilles
diferents.
També pot passar que vulgueu canviar lleugerament
els atributs, habilitats o trets del vostre personatge,
augmentant o reduïnt els valors que indiquen les
plantilles, o agafant trets nous que no hi són.
En aquest apartat indiquem com fer retocs a un
personatge que ja hagueu creat de manera
aproximada amb l’ús de plantilles.
També podeu optar per una creació avançada,
començant sense cap plantilla comprar cada atribut,
habilitat i tret amb punts de creació. És clar que és
possible fer-ho, de fet, totes les plantilles estan
creades d’aquesta manera, perquè de fet, una
plantilla no és sinó un fragment de personatge, i s’ha
creat amb les mateixes normes que detallem a
continuació.

A�������
Si necessites més detalls sobre els ��������,
consulta la pg. XXX, i sobre els ��������
����������, la pg. XXX.

A les taules que hi ha a continuació, pots trobar el
cost dels atributs primaris, així com de la mida i la
constitució, en el moment de la creació del
personatge.

Si ja tens un personatge creat i vols saber com
millorar-lo amb experiència, ves al capítol
“����������� � �����������”, a la pg. XXX.

Com pots suposar, el valor per defecte de tots els
atributs és de 2, i no requereix gastar cap punt.

Si has fet un PJ amb una plantilla d’espècie i vols
canviar-ne la mida o constitució, el que has de fer és

calcular la diferència de cost entre el que tens
actualment i el que desitges, i aplicar-la al cost total.

Si varies els atributs, mida o constitució, hauràs de
recalcular la resta d’ �������� ����������, com
indiquem a la pg. XXX.

H���������
Com ja hem comentat a l’apartat “����������”, a la
pg. XXX, algunes es consideren bàsiques i es poden
fer servir sense entrenament previ, per la qual cosa
podras fer-les servir encara que no hi tinguis cap
punt.

En cas de dubte, consulta la descripció de cada
habilitat. A discreció del DJ, algunes habilitats poden
considerar-se bàsiques encara que no es digui a la
descripció, segons el lloc d’origen dels PJ.

T����
A continuació presentem una taula on s’indiquen els
costos de cada tret. Molts trets tenen un cost fix, i
d’altres, que porten un valor numèric acostumen a
tenir un cost base fix, més un variable per cada punt.

Consulta les taules a continuació per veure el cost de
cada tret. Per a les descripcions detallades
consulteu l’apartat “�����”, a la pàg. XXX.
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T����
Tret Cost fix Cost per punt

Adepte/x 15 N/A

Addicció lleu/X -2 -1

Addicció moderada/X -5 -1

Addicció severa/X -10 -1

Afortunat 25 N/A

Al·lèrgia lleu -2 N/A

Al·lèrgia moderada -5 N/A

Al·lèrgia severa -10 N/A

Amfibi 10 N/A

Animal -5 N/A

Aparença estranya/atractiva 2 N/A

Aparença estranya/lletja -2 N/A

Aparença estranya/neutra 0 N/A

aquàtic 5 N/A

Arma natural/banyes o grans ullals 10 N/A

Arma natural/fibló 5 N/A

Arma natural/pinces 10 N/A

Arma natural/ullals 5 N/A

Arma natural/urpes 5 N/A

Armadura natural/X 0 2

Artròpode 5 N/A

Atribut Excepcional 15 N/A

Atribut titànic 30 N/A

Canalitzador 20 N/A

Cefalòpode 30 N/A

Company/X 0 0.25

Constructe 15 N/A

Contactes 10 N/A

Tret Cost fix Cost per punt

M��� � C����������
Mida Constitució Cost
Diminut Nyicris -20

Petit Magre -10

Mitjà Saludable 0

Gros Ferm +10

Enorme Robust +20

A�������
Valor de l’atribut Cost en PC

0 -10
1 -5
2 0
3 10
4 20
5 30



PERSONATGE

E������ � ����������
Si heu creat un personatge dotat i voleu començar
amb alguns efectes, o si voleu que el vostre
personatge disposi d’algun artefacte en el moment
de la creació, no deixeu de consultar el capítol
“�������, ����������, � �� ��� ������������”, a la
pàgina XXX, on expliquem el funcionament dels
efectes i artefactes, en donem plantilles
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T����
Tret Cost fix Cost per punt

Incorpori 20 N/A

Inepte/X -15 N/A

Lent -10 N/A

Levitar 15 N/A

Lingüista Natural 15 N/A

Longeu 6 N/A

Mag 20 N/A

Mecanoide 25 N/A

Membre addicional/cua 4 N/A

Membre addicional/braços (2) 0 5

Membre addicional/cames o potes (2) 0 5

Membre addicional/tentacles (2) 0 5

No-mort 20 N/A

Oracle 30 N/A

Poca-traça -5 N/A

Polzes verds 15 N/A

Psíquic 20 N/A

Recursos/classe alta 30 N/A

Recursos/classe baixa 0 N/A

Recursos/classe mitjana 10 N/A

Recursos/elit 60 N/A

Recursos/extrema pobresa -10 N/A

Reflexes ràpids/X 0 30

Regeneració 10 N/A

Repulsiu -2 N/A

Sentit atrofiat/borni -5 N/A

Sentit atrofiat/cec -25 N/A

Sentit atrofiat/olfacte i gust -5 N/A

Sentit atrofiat/sord -10 N/A

Sentit atrofiat/tacte -5 N/A

Sentit augmentat/X 10 5

Sentit del perill 20 N/A

Sonar 15 N/A

Temerari 10 N/A

Temible 0 8

Usuari del Qi 20 N/A

Vegetal 10 N/A

Veloç/X 0 2

Visió nocturna 10 N/A

Visió perifèrica 3 N/A

Volar 25 N/A

Tret Cost fix Cost per punt

T����
Tret Cost fix Cost per punt

Adepte/x 15 N/A

Addicció lleu/X -2 -1

Addicció moderada/X -5 -1

Addicció severa/X -10 -1

Afortunat 25 N/A

Al·lèrgia lleu -2 N/A

Al·lèrgia moderada -5 N/A

Al·lèrgia severa -10 N/A

Amfibi 10 N/A

Animal -5 N/A

Aparença estranya/atractiva 2 N/A

Aparença estranya/lletja -2 N/A

Aparença estranya/neutra 0 N/A

aquàtic 5 N/A

Arma natural/banyes o grans ullals 10 N/A

Arma natural/fibló 5 N/A

Arma natural/pinces 10 N/A

Arma natural/ullals 5 N/A

Arma natural/urpes 5 N/A

Armadura natural/X 0 2

Artròpode 5 N/A

Atribut Excepcional 15 N/A

Atribut titànic 30 N/A

Canalitzador 20 N/A

Cefalòpode 30 N/A

Company/X 0 0.25

Constructe 15 N/A

Contactes 10 N/A

Coordinació millorada 15 N/A

Curació ràpida/X 0 15

Deformitat -5 N/A

Dron -30 N/A

Dur de pelar 15 N/A

Efímer -10 N/A

Èmpata 20 N/A

Encantador 2 N/A

Esguerrat/braç -15 N/A

Esguerrat/cama -10 N/A

Esguerrat/mà -5 N/A

Especialista 30 N/A

Estatus 10 N/A

Estrany -10 N/A

Etern 15 N/A

Familiar/X 0 N/A

Feromones 15 N/A

Figaflor -10 N/A

Flexible 5 N/A

Gelatinós 10 N/A

Hemofílic -15 N/A

Humanoide 0 N/A

Impediment de la parla -15 N/A

Incansable 10 N/A

Tret Cost fix Cost per punt
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pregenerades, i expliquem com dissenyar-vos-en de
propis.

E��������� �������
Com ja hem explicat a ��������, a la pàgina XXX, a
FORJA no fem servir els diners de la manera
habitual. Enlloc de saber detalladament la quantitat
de monedes que té cada personatge al banc, fem
servir un sistema que ens dóna una idea aproximada
del seu poder adquisitiu.
Per aquest motiu, i perquè seria impossible cobrir la
infinitud demons que comprenen el nostre multivers,
a FORJA no donem cap llista exhaustiva
d’equipament. En comptes d’això, encoratgem
jugadors i DJ a empescar-se tot allò que necessitin.

El sergent Frederick Von Klinkerhoffen, un soldat
prussià d’Erde, ha de fer servir una farmaciola. El
DJ li descriu al jugador una caixa de llauna, com
una carmanyola, amb un caduceu estampat en
relleu a la tapa.
Quan l’obre, el DJ li descriu els continguts com si
fossin els d’una farmaciola de la 1a Guerra
Mundial, d’acord amb l’ambientació.
Tot i així, els continguts de les ampolletes
injectables inclouen sèrums de regeneració i un
sèrum berserker, un catalitzador metabòlic que
dóna força sobrehumana a qui s’ho injecta i el fa
immune al cansament.
El grup de jugadors és un equip de bretxa i ha anat
a petar a Terra.
Després d’una enganxada amb un nigromant, es
troben en la necessitat de refer-se de les ferides.
Visiten un guaridor de l’àrea i li demanen
l’equivalent a una farmaciola.
El guaridor els prepara uns sacs amb herbes
medicinals, ungüents, uns pots de vidre amb benes
bullides, una ampolla de licor de rosella per fer
servir com a calmant, i agulla i fil bullits en vi per
esterilitzar-los.

Un equip de missió a Rrrrth han tingut sarau amb
una colònia de vèspids i han hagut de sortir cames
ajudeu-me. Refugiats en un massís rocós, es
troben amb un aràcnid que ha estat contractat per
un poble de coleòpters per acabar amb els vèspids.
L’aràcnid s’adona que tindran més possibilitats tots
junts, i decideix ajudar a curar els PJ ferits.
El seu kit de primers auxilis és fet amb tecnologia
orgànica, i fa servir unes larves que mengen els
bacteris infecciosos i segreguen una substància
enganxosa que tanca les ferides. Els ossos
trencats, els tracta amb un adhesiu basat en la
seda d’aràcnid. Pel dolor, una neurotoxina que
adorm les terminacions nervioses.

Com es pot veure en aquests exemples, el mateix
tipus d’equipament pot variar àmpliament segons
l’indret d’origen. A nivell de joc, tot funcionaria de
manera similar, tot i que el temps de curació i
l’efectivitat pot variar, a criteri del DJ.
Fent servir el sentit comú, i prèvia aprovació del DJ,
els jugadors poden anotar-se al full de personatge
tot allò que considerin adient perquè el seu PJ pugui
dur a terme la seva ocupació principal, i algun
objecte addicional que pugui voler, sempre que
encaixi dins el seu nivell de recursos.

A discreció del DJ, un personatge pot disposar
d’algun objecte especialment atípic o gran, que
estaria dins el nivell de recursos superior al seu,
sempre que s’abstingui d’agafar-ne d’altres, o que
n’agafi un de segona mà que no és en el millor estat
de conservació, i requereix especial atenció.
A més, si es tracta de possessions especialment
cares, com vehicles grans, per exemple, el DJ pot
decidir aprovar-les sempre que el cost es reparteixi
entre uns quants personatges.

La Trace és una nòmada de Harmagedon, i té
recursos de classe baixa. No és que sigui ni més ni
menys pobre que els altres nòmades de les terres
ermes, però ha tingut més sort que molts d’ells.
Com que no pertany a cap tribu en concret, la
jugadora pregunta al DJ si pot tenir un vehicle propi
per desplaçar-se, una moto lliscadora. Com que és
una peça de tecnologia avançada, la Trace no se la
pot permetre.
De tota manera, com que la Trace és una nòmada i
visita habitualment les ruïnes de les ciutats
arrasades en el conflicte, podria ser que n’hagués
trobat una feta malbé, i que l’hagués pogut arreglar
amb la seva habilitat mecànica.
Té sentit per al personatge, i el DJ decideix que pot
tenir la moto lliscadora, però li diu a la jugadora que
la moto, com que és rescatada, és poc fiable
mecànicament i requereix de manteniment
constant.
A més, i tenint en compte el personatge, la Trace
tindrà roba diversa, una armadura lleugera, una
espasa i una escopeta amb munició, binocles,
brúixola, un sarró, equipament bàsic d’acampada,
carn assecada, un parell de cantimplores, un joc de
carmanyoles, i una farmaciola de primers auxilis.
El DJ no especifica què li passarà a la moto
lliscadora si no se li fa manteniment cada dia, però
decideix que si passa més d’un dia sense dedicar-
s’hi una estona (tampoc no cal gaire), la moto
començarà a fallar, i pot ser que decideixi aturar-se
quan la Trace faci una acceleració sobtada (quan
estigui en mig d’una persecució, per exemple).

En Jörg, l’Ursa, l’Abel i la Noonah són 3 PJs
originaris de la Confederació Solar que han estat
contractats per l’ANM per donar servei logístic a
algunes colònies extraplanetàries d’altres
universos.
El DJ ha planificat la campanya al voltant d’aquest
concepte, i per tant els concedeix una nau espacial
gran.
Cap dels PJ té els recursos per permetre’s una nau
per si sol, però decideix que entre tot el grup se la
poden permetre, com a combinació de vehicle i
habitatge.
Com que és una nau de segonamà i s’ha mantingut
molts anys a base de nyaps, pot ser que tinguin
petits problemes regulars, o algun de més gros en
moments dramàticament apropiats. Una nau amb
caràcter, que de fet serà com un PNJ més a la
partida.

En cas de dubte sobre l’equip que us podeu permetre,
o de si és pertinent pel vostre personatge, consulteu
el vostre DJ.
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tirada:
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tira:

dif:
tira:

dif:
tira:

FORJA – JOC DE ROL MULTIVERSAL

E������ �� ������� �� PJ
Ara, mirarem de crear un personatge fent servir tot el
que hem vist fins ara.
Suposem que el DJ ha decidit donar 200 punts
inicials per crear els personatges de la campanya, de
manera que els PJs seran força experimentats
d’entrada i permetrà jugar partides més avançades.
La idea és fer un personatge que puguem fer servir
més endavant per diversos exemples. La idea
principal és una androide afiliada a l’ANM, que
serveix com a suport en missions crítiques i és molt
hàbil en combat.
Per passar desapercebuda, té l’aparença de una
preadolescent humana (tot i que és evident que és
una androide). L’aparent edat fa que se la subestimi,
i en podrà treure avantatge.
Començarem fent servir unes quantes plantilles
ràpides, i llavors farem algun retoc. D’entrada,
agafem la plantilla d’androide (60 Punts de Creació),
i li afegirem la de guardaespatlles (64 PC), això li
donarà una base prou àmplia en habilitats que farem
servir, i el tret de sentit del perill, que encaixa amb el
concepte que tenim pel PJ.
Cal que escollim categoria en algunes habilitats. Per
armes a distància agafarem categoria en energia,
perquè és ciutadana de la ANM i androide, i volem
que sigui un PJ més futurista.
Per armes cos a cos agafarem espases, la idea és
fer-li portar una katana japonesa amb beina i mànec
lacats en vermell, sense guarda i molt minimalista,
perquè tot i que les espases poden semblar
arcaiques, una de tan simple no desentona amb el
tema de ciència-ficció.
D’arts marcials escollirem Krav Maga, perquè la idea
de neutralitzar una amenaça en un mínim de temps
amb la major eficàcia possible, que és crucial en un
guardaespatlles, hi lliga molt.
Per ara hem gastat 124 dels 200 punts que teníem
pel personatge, i ja és força embastat. Anem pels
detalls.
La plantilla d’androide ens dóna tots els atributs a 2,
però els guardaespatlles haurien de ser més que
competents en atributs físics, i poder detectar les
amenaces ràpidament.
No és que algú amb els atributs a 2 no sigui
competent, però algú competent no es posa a fer de
guardaespatlles, necessitem algú que destaqui.
Per tant, augmentarem DES, AGI, i PER a 3. DES li
hauria de servir per combat cos a cos i a distància,
l’AGI li permet moure’s de pressa i reaccionar
ràpidament, i la PER detectar les amenaces.
La resta d’atributs ja estan bé.
Augmentar els atributs ens costa 30 punts (10 per
cada atribut que passa de 2 a 3), i per tant
incrementa el cost de 124 a 154 Punts de Creació.
Repassem les habilitats: apujarem les habilitats
d’armes a distància de 3 a 4 , cos a cos de 3 a 5, i arts
marcials de 3 a 5.
També li posarem 3 punts a persuasió, que el
personatge no tenia, i que pot ser útil per poder
convèncer el protegit que no prengui riscos
innecessaris, i per poder evitar situacions tenses
sense haver de recórrer a la violència.

En total, li hem afegit 8 punts d’habilitat, que costen
16 PC. Augmentar les habilitats ens apuja el cost del
personatge des de 154 fins a 170 PC.
Pel que fa a trets, li canviarem adepte/físic (que tenia
amb la plantilla d’androide) per dur de pelar, que
costen 15 punts cadascun.
Dur de pelar fa més pel personatge, que ha de poder
seguir actiu en situacions compromeses, i com que
els dos trets costen el mateix, no ens apuja el cost
del PJ.
Volem posar-li reflexes ràpids/1, per poder defensar-
se i defensar el seu protegit alhora, que costa 30
punts.
Aquesta última modificació li apuja el cost des de
170 fins a 200 PC, i ja el tindríem acabat.
Com que no hem invertit cap punt en recursos, vol dir
que el nostre PJ viurà amb la renda bàsica de l’ANM.
Entenem que, com que és un androide, no cobeja el
luxe per viure, i no és que l’electricitat que necessita
per carregar-se les bateries de tant en tant tingui un
gust diferent segons com de cara la pagui.
Pel que fa a les seves possessions, el PJ tindrà unes
quantes mudes de roba normal, unes cintes per
agafar el cabell, un cinturó amb bossetes on hi pugui
posar objectes diversos, uns pantalons amples, la
seva espasa amb la beina lacada, eines bàsiques de
manteniment (electrònica/mecànica) per si
necessita reparar-se després de patir danys, i uns
cinturons decoratius amb boles de fusta, que es
poden treure per fer servir com a distracció o per fer
relliscar perseguidors.
Segons la partida on hagués de començar, el DJ
podria admetre que el PJ comencés amb una pistola
d’energia petita, quelcom discret i fàcil d’ocultar, o
deixar-li l’arma que necessiti segons la missió que
hagi de fer.
Ens manca recalcular els �������� ����������
segons s’explica a la pàgina XXX, i un cop fet això,
posar el nom al personatge: Yoko-1.

Y���-1 200PC
Atributs: FOR 2, DES 3, AGI 3, PER 3, INT 2, APL 2,
mida mitjana, constitució saludable, càrrega
15/30/50, defensa 12, fatiga per nivell 5, latència 7,
moviment 9/15/6, abast 1, reacció 2, ferides per
nivell 5, resiliència 2 i reducció de dany 4.
Habilitats: amagar-se 2, armes a distància (energia)
4, armes cos a cos (espases) 5, arts marcials (krav
maga) 5, cercar 2, consciència 5, enginyeria 2,
esquitllar-se 2, informàtica 2, persuasió 3,
resistència 4, tàctiques 2.
Trets: espècie - mecanoide, armadura natural/2, dur
de pelar, reflexes ràpids/1, sentit del perill.
Per veure com queda tot en un full de personatge,
vegeu les dues pàgines següents:.
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FATIGA DIFICULTAT
MÀXIMA FERIDES

Reposat Titànica (40) Il·lès

Afeblit Àrdua (30) Masegat

Cansat Complexa (25) Nafrat

Defallit Exigent (20) Ferit

Exhaurit Moderada (15) Malferit

Rebentat Senzilla (10) Crític

Inconscient no pot actuar Incapacitat

TRETS

Mida

Constitució

Rea
cció

Latè
nciaAba

st

Red
. Da

ny

Res
ilièn

cia
Def

ens
a Caminar Córrer Saltar

MOVIMENT

Lleugera Moderada Pesada

CÀRREGA
APLINTPERAG

I
DESFOR

Jugador
Espècie Gènere Edat
Origen Filiació
Concepte

PJ

Acrobàcies
Actuar
Amagar-se
AaD:
AaD:
ACC:
ACC:
Armes improvisades
Art
AM:
AM:
Barallar-se
Cercar
Canalització
Cavalcar
Córrer
Qi
Ciència
Consciència
Disfressar-se

Encantament
Enginyeria
Enigmes
Equilibri
Equitació
Escalada
Esquitllar-se
Esquivar
Explosius
Força bruta
Humanitats
Informàtica
Infusió
Intimidació
Jocs de mans
Lideratge
Màgia
Medicina
Navegació
Nedar

Negociació
Nedar
Negociació
Nyaps
Ofici
Oratòria
Persuasió
Psi
Resistència
Supervivència
Tàctica
Tracte amb animals
Vehicle:
Vehicle:
Xerrameca

joc de rol multiversal

FOR JA PERSONATGE
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Cansat Complexa (25) Nafrat
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Jugador
Espècie Gènere Edat
Origen Filiació
Concepte

PJ
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FOR JA PERSONATGE

Desertor
En Klaus, completament baldat, avançava amb
penes i treballs, les seves botes empastifades
enfonsant-se en la carn parcialment liquada i els
ossos que cobrien el fons de la trinxera.

Dins la seva caputxa protectora, es sentia la
respiració accelerada com si fos una locomotora.
Els gruixuts vidres entre els seus ulls i l’exterior
potser li protegien la visió dels gasos corrosius,
però no podien aturar els horrors de la guerra. I
el seu vestit hermètic era tot el que el salvava
d’acabar fet una pila amorfa de carn liquada al
fons d’una rasa.

Tenia prou aire per sortir d’allà? No ho sabia.
L’agulla indicadora s’havia trencat quan l’ona
expansiva de l’últim bombardeig l’havia llençat
pels aires i havia caigut dins la trinxera. Quan de
temps feia? Havia perdut el sentit, i no podia
estar-ne segur.

Es deia que ja n’hi havia prou, d’aquesta guerra.
Que si els dirigents de les potències es volien
seguir matant, se n’anessin a un descampat i
endavant les atxes, però que deixessin tranquils
el poble. Que tot era un muntatge dels de dalt
per seguir manant, d’aplicar la llei marcial amb
l’excusa d’estar en conflicte.

La boira verdosa, virulenta mixtura de productes
químics i bacteris devoradors de teixits, li
dificultava la visió, limitant-li a poc més enllà
d’un metre. En Klaus, gairebé a les palpentes,
anava avançant, confiant que la mà que resseguia
la paret de la trinxera pogués topar amb una
escala, un puntal, una corda... qualsevol cosa per
grimpar i sortir d’aquella maleïda excavació.

Es notà marejat. Tindria prou aire? No s’hi hauria
de capficar, es va dir. Sortir del núvol, treure’s
la caputxa i respirar aire fresc, o, si més no, el
que passava per aire fresc en aquest món arrasat.

En Klaus havia nascut a Munich, que en algun
moment havia estat una bella ciutat, segons els
antics documents. No els ho haurien ensenyat a
l’institut bèl·lic si no fos com a argumentació.
Deien que les tropes de Rodina l’havien arrasat,
que els aeròstats i aeronaus de l’enemic havien
tirat tantes bombes que no havien deixat res en
peu, que havia sigut pitjor que el bombardeig de
Dresden. En Klaus no sabia què havia passat a
Dresden, però devia haver estat horrible, perquè
el que ell recordava de Köln eren barris de
barraques apuntalades contra parets reduïdes a
runa.

Des del moment de néixer, en Klaus havia hagut
de lluitar per sobreviure. No havia conegut a la
seva mare ni al seu pare biològics, perquè els
governs protegien el seu jovent més fèrtil amb un
zel extraordinari. Devien tenir-los tancats en
algun búnquer, apartats dels fronts, i es devien
passar el dia procreant. O això s’imaginava.

I què devien fer, els líders dels estats en
conflicte? Perquè no devien pas patir pel poble,
d’això n’estava segur. En Klaus se’ls imaginava,
seient tots ells en una sala luxosa, compartint
acudits i alcohol, planificant com repartir-se el
món a uns mesos vista:

–Et cedeixo tal província amb terres de cultiu,
pots matar-ne els ciutadans, que ja no em
rendeixen gaire, però a canvi em deixes aquesta
illa i els seus defensors. Els civils els faré servir
com a reserva genètica, tinc problemes
d’endogàmia en aquella àrea i una mica de sang
nova els aniria bé. A més, em calen platges per
passar-hi l’estiu –deia un dels líders, que
s’imaginava sense cara, però amb una copa de licor
a la mà. L’altre líder, també sense cara, feia que
sí amb el cap, i segellaven el pacte amb una
encaixada.

La culpa havia de ser de l’elit, es deia. La gent
com en Klaus n’estava fins al capdamunt, d’aquell
conflicte sense sentit. Per què lluitaven? Ningú
no ho sabia, exactament. Sabien el que els deien
a l’acadèmia: per l’honor de la pàtria, per salvar
el mode de vida prussià... Allò que tenien amb
prou feines es podia qualificar de vida!

Créixer envoltat de misèria, en un ambient pobre
on s’encoratja els nens a lluitar entre ells per
sobreviure, i els que són prou forts o afortunats
com per arribar a l’adolescència, se’ls porta a
l’acadèmia militar. Les nenes que es pressuposen
més fèrtils se les emporten a qui sap on, a les
altres se les llança al fang i a les barraques amb
els nens.

Però d’alguna manera, en Klaus no tenia cap
dubte que els nens i nenes de les elits no devien
passar per aquella experiència. D’una manera o
altra, el diner i el poder sempre se les havien
arreglat per no haver d’anar al front.

I els que ho feien, anaven com a oficials, des
d’una certa distància, i amb un mur de gent
anònima de les classes humils entre ells i la
trinxadora que era l’exèrcit enemic. I la única
aspiració que algú com ell podia tenir era durar
prou temps com per arribar a un període
reproductiu, quan la massa humana hagués baixat
prou, i ja no es pogués seguir lluitant.

Els únics temps de pau relativa que hi havia eren
els periodes de reproducció, en què s’enviava cap
a casa tots els qui haguessin destacat en el
període de conflicte a tenir tota la descendència
possible durant uns anys, fins que la següent
generació tingués prou edat com per agafar les
armes.

En Klaus havia tingut una relativa sort, i nascut
durant un cicle de guerra, va fer els 15 anys just
al començament d’un dels períodes de
reproducció, i per tant, havia pogut estudiar més
enllà de la instrucció militar bàsica. En Klaus tenia
passió per arreglar coses, i el que és més, tenia
habilitat per fer-ho.

Algú se n’havia adonat, i l’havien enviat al
regiment d’enginyers. Allà li havien ensenyat a fer
servir el seu talent per destruir enlloc d’arreglar
coses. Quan en Klaus vorejava els 30, doblava
l’edat a la majoria dels cadets. Es va graduar de
l’acadèmia i el van enviar cap a un poblet lluny
del front, on va poder-se aparellar amb una dona
i tenir dos fills.

Però la guerra va anar a cercar-los. Soldats de la
Rodina van atacar el cor de Prússia, deixant caure
una plaga, un bacteri que consumiria els cultius i
la carn del bestiar i els enemics. En assabentar-se

91



FORJA – JOC DE ROL MULTIVERSAL

92

FORJA – JOC DE ROL MULTIVERSAL

92

de l’avenç de l’enemic, en Klaus havia estat citat
al centre de reclutament més proper per
organitzar la contraofensiva.

I així va passar que en Klaus era lluny de casa
quan la Rodina va deixar caure la plaga sobre la
zona que anticipaven segura, i la seva família va
morir preguntant-se perquè el seu pare i marit
els havia abandonat quan el necessitaven.
Devastat per la pèrdua, primer va cercar
venjança, i ho feia molt bé.

Els seus oficials se’n van adonar, i això li havia
facilitat els ascensos. Va anar pujant en l’escalafó,
fins que, essent ja tinent comandant, li van caure
a les mans uns documents secrets sobre l’atac al
seu poble.

L’alt comandament sabia que la Rodina atacaria,
i en coneixien els detalls: quan, com, i en quina
magnitud.

La família d’un dels oficials de comandament, uns
grans burgesos que havien pagat perquè el seu fill
s’estalviés una posició al front, eren propietaris
d’una planta d’aliments. L’oficial havia ignorat la
informació sobre l’atac, dient que devia ésser
propaganda enemiga i descartant els informes
d’intel·ligència.

Si l’atac delmava totes les collites de la regió
d’en Klaus, l’exèrcit hauria de portar el menjar
des de fora per poder contraatacar, i els beneficis
de la planta augmentarien considerablement amb
un nou front amb necessitat de subministres. I
així va ser.

En Klaus va enfrontar-se amb l’oficial i el va
denunciar al seu superior, sense saber que aquell
s’enduia una comissió del seu subordinat.

En “recompensa” pel servei d’en Klaus, el van
enviar a les trinxeres del principal front de la
Rodina, el lloc més proper a l’infern que hom
podia trobar a Erde.

Els primers cinc anys se li van fer més llargs que
un dia sense pa, probablement perquè en aquelles
línies de fronts canviants no podia pas menjar
cada dia. A vegades perquè els subministres no
arribaven. Altres, perquè les armes
bacteriològiques els feien malbé les racions.

Quan el van sentenciar, en Klaus havia desitjat
una mort ràpida, però després de veure en
primera persona els terribles efectes de les armes
de l’enemic, va decidir que no moriria allà, que
havia de trobar una sortida.

Va ensopegar amb alguna cosa, i va sentir un
gemec, ajupint-se amb molta cura, va veure que
es tractava d’un company. El va palpar amb les
mans, i va sentir un gemec. No semblava que
l’uniforme estigués trencat, perquè si ho fos, ja
seria mort.

Amb cura, li va donar la volta per veure-li els
ulls. Era un fuseller com ell, carregat amb el tanc
feixuc de gas pressuritzat que servia com a
combustible del fusell de plasma. Li va descordar
la sivella que aguantava la bombona, i li va treure
les corretges. El ferit va tornar a gemegar. Se li
va acostar a la cara per mirar-li els ulls. Amb

prou feines li veia, però semblaven oberts.
Conscient.

En Klaus va treure un cable del cinturó i el va
connectar a l’entrada d’àudio del cinturó del
company.

—Et trobes bé?—Va preguntar-li en Klaus. Va
sentir una respiració accelerada, i uns gemecs de
dolor.

—Crec... que sí. Però em fan mal... les costelles,
i no puc caminar.—I en sentir aquella veu, en
Klaus es va adonar que el soldat caigut era una
dona, segurament de les que no havien considerat
prou fèrtils pels metges de l’imperi prussià i
havien estat enviades al front.

—Et treuré d’aquí—va dir en Klaus.—Ja hi ha
hagut prou morts en aquesta trinxera.

—Perquè?—Va preguntar la dona— no em deus
res, i et faré anar més a poc a poc.

—Com ja he dit, crec que ja hi ha hagut prou
morts. No sé si sortiré d’aquí, però si ho
aconsegueixo havent deixat algú enrere, llavors no
valdrà la pena haver-ne sortit —va reblar en
Klaus. La dona no va contestar durant un llarg
minut.

—Hildegard, caporal de fusellers.

—Klaus, tinent coro... només tinent, ara.
Encantat.

—La devies fer grossa perquè t’enviessin aquí, oi?

—Més aviat. Som-hi.

En Klaus se la va pujar a coll-i-be, i va continuar
avançant. Les botes se li enfonsaven més en la
matèria orgànica del fons de la trinxera i es
cansava més de pressa. Els filtres devien estar
obturats, pensava en Klaus, o no li costaria tant
respirar. Potser fallarien els filtres. Potser el
mataria l’acumulació de diòxid de carboni i no els
bacteris de l’enemic.

Van arribar a una torreta de vigilància de les que
hi havia a la paret de la trinxera cada pocs
quilòmetres. Aquesta, com tantes altres, tenia
una escala per sortir. En Klaus s’hi va enfilar,
aguantant la ferida amb un braç i estirant amunt
amb l’altre. Un cop a dalt, van estirar-se els dos
a terra, per descansar.

Havia de menjar, però no gosava treure’s la
caputxa del vestit protector. No semblava que el
núvol corrosiu hagués escampat gaire, i no li
abellia la perspectiva de deixar que un grapat de
bacteris li devoressin la carn i l’àcid li trenqués
els ossos.

—Ei, tinent Klaus, veus allò d’allà? —va dir la
noia, donant-li uns cops a l’espatlla. En Klaus es
va girar.

El cel semblava que s’estigués obrint, un disc
d’una energia crepitant creixia a marxes forçades,
i una ona expansiva com d’una explosió els va
sacsejar una mica. Per l’obertura circular, en
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Klaus veia el que semblava un cel completament
blau, amb núvols blancs com volutes de cotó fluix.

Unes quantes figures van creuar el portal, i van
prendre posicions assegurant un perímetre. Uns
vehicles de forma vagament cúbica van anar
creuant un darrere l’altre, i l’estranya energia del
voltant del portal cruixia cada cop que un dels
vehicles la travessava. Les figures van anar
avançant a poc a poc, per deixar més espai als
vehicles.

Una semblava una de les valquíries de llegenda, i
en Klaus s’havia convençut que li havia arribat
l’hora. Portava un vestit ajustat com un guant,
que no semblava de cap teixit que en Klaus hagués
vist mai. Flotava en l’aire, suspesa per una
energia crepitant que sortia d’uns discs que tenia
darrere.

En Klaus no les tenia totes. No havia vist mai
una cosa com aquella, certament no eren tropes
de la Rodina, però no sabia si eren amics o
enemics. I mentre els observava amb els seus
binocles, va sentir unes canonades. Un escamot de
vehicles blindats de la rodina s’aproximava a tota
velocitat, amb uns quants transports de tropes
al darrere. Com a mínim dos batallons.

Aquella dona que surava en l’aire es va llançar en
picat sobre un dels exterminadors de classe
behemoth, uns blindats de cent tones que havien
guanyat incomptables batalles pels fills de la
Rodina. L’electromagnetisme que l’aguantava es
va fer evident en atansar-se a la massa metàl·lica,
fent volar arcs voltaics entre la figura i el blindat.

Envoltada de descàrregues elèctriques, la dona va
enfonsar les mans en el gruixut blindatge com un
nen potinejant un flam, i va arrencar l’escotilla
d’accés d’una sola estrebada. Els llamps van
encarregar-se de la tripulació, i van produir un foc
a l’interior. O potser van provocar primer el foc,
i aquest es va encarregar de la tripulació. De
centenars de metres estant, en Klaus no ho veia
bé, i li era bastant igual.

Un altre nouvingut va entrar en combat, un colós
de pell gris blavosa i com la d’una balena, ulls
grocs brillants i braços gruixuts com troncs
d’arbre. Va caure sobre el transport de tropes i
va posar-se a repartir mastegots a tort i a dret,
deixant tot el transport de tropes fet una coca
abans que no haguessin ni pogut desembarcar del
seu vehicle. Descobert. En Klaus mai no havia vist
res de tan gros moure’s amb aquella velocitat.

La tercera figura era difícil de seguir amb la vista.
Quan l’home es movia, la seva forma es trencava
en milers de trossos, una imatge distorsionada i
desenfocada, com un miratge. Disparava una mena
d’arma d’energia que aturava els vehicles al lloc
on eren, i inutilitzava les armes més modernes de
les tropes assaltants, que no se’n sabien avenir.

Els que carregaven amb baionetes i fusells de
pólvora, es topaven amb l’última de les figures
que havien travessat primer, que semblava sortida
d’una història fantàstica.

Duia una indumentària feta amb el que semblava
pell de rèptil, cuir, peces d’os i rivets metàl·lics.
Tenia una pell pàl·lida d’un to verdós, i una llarga
melena gairebé blanca en un crani de forma

estranya i que semblava parcialment afaitat.

La dona —si és que ho era— lluitava com un
dimoni, amb un parell d’espases que semblaven
trinxants de cuina sobredimensionats, però que
anaven executant els oficials de comandament del
batalló que quedava amb precisió quirúrgica. La
figura, però, ignorava els soldats desmoralitzats.

Un cop la ofensiva va quedar neutralitzada, els
estranys vehicles van obrir unes comportes i en
va sortir personal mèdic i operaris descarregant
subministres i menjar, i van posar-se a muntar
un hospital de campanya. Els metges van
començar a atendre ferits sense importar de quin
bàndol fossin, prussians o fills de la Rodina.

En Klaus va incorporar-se i va agafar la seva
companya, carregant-se-la a les espatlles com un
pastor portant una ovella. Panteixant, es va anar
acostant al campament, fins que uns infermers el
van veure i els van agafar als dos.

Ajagut en una llitera i mentre el reconeixien, en
Klaus va veure que alguns metges del seu
regiment, que només tenien ferides lleus, rebien
instruccions dels forasters sobre com utilitzar
l’equipament mèdic que havien dut.

També va veure uns altres operaris arreglar els
vehicles de la Rodina i carregar els ferits ja
tractats, indicant als soldats que tornessin a casa.
I llavors va ser quan en Klaus es va donar que el
conflicte no ho era tot, i que hi havia una facció
desconeguda que feia el correcte.

I també fou en aquell moment en què va decidir
que deixava enrere Prússia. No li podien oferir
res, només misèria i mort. Ser un titella en una
guerra inacabable que servia com a excusa a les
elits per no deixar el poder.

El material mèdic tenia una mena de logotip, amb
unes lletres que deien ANM. No n’havia sentit a
parlar mai, però era obvi que tenien una
tecnologia superior, i, si bé no la feien servir per
acabar el conflicte, com a mínim ajudaven els qui
el patien més.
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E n el capítol anterior, hem vist com el
sistema defineix els personatges
mitjançant uns atributs, unes habilitats i
uns trets determinats. En aquest capítol
veurem com podem utilitzar totes aquestes
característiques per dur a terme accions

dins del joc. Qualsevol cosa que un personatge pot
fer dins del context del joc i que requereixi una certa
concentració o algun tipus d'activitat física es
considera una acció.
No es consideren accions tots aquells actes
instintius o reflexos que es duen a terme de manera
automàtica o que impliquen un esforç negligible.
Per exemple, no es considera acció el fet de pitjar un
interruptor per encendre el llum en entrar en un
soterrani fosc si es tracta d'un acte automatitzat que
no requereix cap mena d'esforç mental.
En canvi, si per encendre el llum calgués atiar la
flama d'una torxa amb esca i pedrenyal, estaríem
parlant d'una acció, perquè faria falta un cert grau de
concentració, activitat física i temps (com a mínim
uns quants segons o minuts). Es consideraria una
acció fins i tot si el personatge ja hi estigués avesat.
Deixar anar un objecte no es considera una acció,
però el procés de ficar l'objecte dins d'una motxilla i
després tancar-la sí que seria una acció.
De la mateixa manera, ficar-se un objecte petit dins
la butxaca no es considera acció, però intentar
desar-hi alguna cosa de dimensions més grans, com
ara una tauleta, suposaria un esforç i, per tant, sí que
seria una acció.
Proferir un crit d'una o dues paraules no compta com
a acció. Per tant, missatges d'alerta com: "vigila",
"baixa d'aquí", "corre", "atura't" o "mans enlaire", no es
consideren accions, mentre que un: "posa les mans
on les pugui veure" sí que ho seria.
Xerrar de manera casual tampoc no es contempla
com a acció si el personatge està duent a terme una
tasca rutinària o algun altre acte que no li suposa
gens de concentració, com ara caminar, ballar
lentament, fer fúting o conduir un vehicle a una
velocitat moderada en una via poc transitada. En
canvi, el personatge sí que ha de gastar una acció si
està corrent a gran velocitat, fent breakdance o
conduint un vehicle de pressa en una persecució o
en una carretera muntanyosa amb moltes corbes.
En cas de dubte, la decisió sempre és del director de
joc.

M������� ������ �� ���
Abans d'executar una acció, el jugador ha d'informar
el DJ de les intencions del seu personatge, incloent-
ne els detalls. Llavors, el DJ confirma al jugador si el
que pretén fer es considera una acció o no i li
comunica el temps que necessitarà per dur a terme
la suposada acció. En general, no hi ha cap regla
específica que determini la durada de les accions; el
sentit comú hauria de dictar la norma, i el DJ sempre
hi tindrà l'última paraula.
Una acció quotidiana, com ara conduir per una
autopista amb un volum de trànsit normal per anar
d'una ciutat a una altra podria requerir hores, mentre
que fer un gir sobtat en forma de u a gran velocitat
amb el mateix automòbil es podria completar en
menys d'un segon. Tots dos casos serien exemples
d'accions i, a més, totes dues es podrien resoldre en
una única tirada. Correspon al DJ determinar el
temps de joc necessari per a cada acció, però també
serà qüestió d'aplicar-hi el sentit comú.
Pel que fa a la resolució de les accions, cada vegada
que un personatge intenti fer una acció dins del joc,
el jugador que el controli haurà de tirar un o més
daus i obtenir un resultat final que sigui igual o
superior a una "xifra objectiu", que anomenarem
dificultat.
En alguns casos, l'acció que es vulgui executar serà
individual, i en d'altres el jugador necessitarà ajuda
externa. També es poden dur a terme accions que
s'oposin a les intencions d'un altre jugador.
El DJ decidirà quina combinació d'atribut i habilitat
es corresponen amb l'acció que el personatge vol
fer i n'informarà al jugador.
Per obtenir el resultat bàsic, el jugador llançarà un
nombre de daus equivalent al valor de l'atribut que
requereixi aquella l'acció i es quedarà amb el resultat
més alt.
Llavors, al resultat bàsic s'hi afegirà la puntuació de
l'habilitat pertinent per obtenir el resultat final de la
tirada.
En cas que el jugador llanci més d'un dau, podria
passar que obtingués un resultat múltiple; és a dir, el
mateix número en dos o més daus. Si això passa, el
jugador pot decidir si manté el resultat més alt com
a resultat bàsic o si vol quedar-se amb el resultat
múltiple.
Si tria el múltiple, el jugador hi afegirà el resultat de
l'habilitat tantes vegades com s'hagi repetit aquell
resultat múltiple. Podeu consultar més detalls sobre
els resultats a R������� ��������� � ������, a la
pàgina XXX.
Pel que fa a la dificultat a què s'haurà d'enfrontar el
jugador, ens hi podem referir tant amb el nom del
nivell de dificultat com amb el número que s'hi
associa. A la taula següent podeu consultar els
diferents nivells de dificultat i el rang de números
associats a cadascun.
Aquests rangs donen certa flexibilitat al DJ a l'hora
d'assignar un objectiu. En qualsevol cas, si preferiu
simplificar les coses, podeu fer servir sempre el
número més alt del rang. Com que els nivells es
divideixen per múltiples de cinc, els rangs són fàcils
de recordar.
També ho podeu fer encara més fàcil emparellant
cada nivell de dificultat amb el número de l'objectiu:
rutinària (5), senzilla (10), moderada (15), exigent
(20), i així successivament.
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ELS DAUS
Totes les tirades de daus a
FORJA es fan amb daus de
20 cares, que anomenem
D20. Quan es fa una tirada
per un atribut, es llancen
tants daus com indiqui la
puntuació del personatge en
aquell atribut.
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Pot passar que el nivell de dificultat es vegi afectat
per factors externs, com ara quan un personatge
intenta arreglar un trasto molt fet malbé amb unes
eines que no són les adients per a la tasca, cosa que
li complica les coses i allarga el temps necessari per
fer-ho... és clar que sempre pot fer un nyap amb un
clip, una navalla suïssa i un paquet de xiclets, però
llavors ja parlem d’una altra cosa completament
diferent.
Hi ha una excepció a aquest procediment que
permet evitar una tirada no enfrontada (en oposició
a les accions d'altres personatges o PNJ). Aquest
cas es dóna quan el nivell d'habilitat del personatge
és igual o superior a la dificultat objectiu. Si és el
cas, el DJ pot determinar que no cal tirar els daus, i la
partida continua.
Recomanem als DJ que optin per aquesta via sempre
que puguin per tal d'agilitzar la sessió de joc, evitant
totes les tirades possibles en situacions que no són
claus per la història.
Tot i així, quan el resultat de la tirada pot tenir
conseqüències serioses, aconsellem deixar-ho tot a
l'atzar i l’habilitat del PJ, i tirar els daus de la manera
habitual.
Les decisions que prengui el DJ són sempre
definitives i determinants. Ara bé, cal que els DJ
posin una mica de seny i siguin justos, i sobretot
coherents.
Si pel motiu que sigui una decisió no és del tot justa,
i respon directament a events que han succeït en el
curs de la narració, com a mínim ha de semblar-ho!

A������ �������
Quan un PJ es disposa a fer una acció, l'èxit de la qual
depèn exclusivament d’ell mateix, parlem d’una acció
simple. Aquestes accions es resolen amb una sola
tirada de daus.
El nivell de dificultat d’una tirada pot variar en funció
factors externs com les condicions ambientals o de
l’entorn, però, al cap i a la fi, són l'atribut i l'habilitat
del personatge, i el resultat de la tirada que obtingui
als daus, el que en determinen l'èxit.
Per fer una acció simple, el jugador ha de declarar les
intencions del seu personatge.
El DJ informa el jugador de l'atribut i l'habilitat
adients per a la tirada, així com del nivell de dificultat
que representa l'objectiu a batre.
El jugador tira els daus tal i com ja hem explicat a
l'apartat Mecànica bàsica de joc. Si el resultat és
igual o superior a la dificultat objectiu, l'acció té èxit.
En cas contrari, el personatge haurà fallat.

Aitor, un nòmada de Harmagedon, prova d’escalar
un mur de pedra d'un búnquer vell i ruïnós
A priori sembla una tasca no gaire difícil, però la
pedra està erosionada per segles d'exposició als
elements. A més, les restes de sorra damunt la
pedra la fan més relliscosa del que és habitual.
El DJ decideix que la combinació atribut/habilitat
és força + escalada. La dificultat objectiu és
exigent (18) a causa de les condicions en què es
troba la pedra.
El jugador llança 3 daus (la força de l'Aitor). El
resultat més alt és 17. El seu nivell d’escalada és 4,
de manera que el seu resultat final és de 21. L’acció
té èxit.

Armand Sidral està pilotant la seva nau espacial
enmig d'una pluja de meteorits.
La seva destresa és de nivell 2; la seva habilitat de
pilotatge de vehicles espacials petits és de 5.
El DJ determina que la tasca és complexa (22).
El jugador tira 2 daus, obté un 15 com a puntuació
més alta i, després d'afegir-hi els seus 5 punts
d'habilitat, el resultat final és 20.
Sembla que l’Armand s'ha ficat en un bon merder.

A������ ������������
Les accions cooperatives són aquelles en què
diferents personatges, siguin jugadors o no jugadors,
col·laboren per assolir un objectiu comú. En
distingim tres tipus diferents, segons la manera de
col·laborar.
En el primer tipus, dos o més personatges ajunten
forces per fer la mateixa tasca. El màxim de punts
que hi aporti cadascun dependrà del seu nivell
d'habilitat corresponent a l'acció.
És imprescindible que tots els personatges tinguin
l'habilitat pertinent.
El personatge que coordina la maniobra
(coordinador) és qui té l'atribut més alt. Serà
precisament el jugador que el controla qui llançarà
els daus.
Si dos o més personatges tenen la mateixa
puntuació, dirigirà qui tingui l’habilitat més alta. Si
més d’un personatge té el mateix valor d’atribut que
el líder, es tirarà un dau addicional.
Per a poder col·laborar, els altres personatges han de
tenir un nivell d'habilitat mínim de dos punts per sota
de la del coordinador. És a dir, els que tinguin un nivell
força inferior a la del coordinador, faran més nosa
que servei.
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DIFICULTATS
Nivell de dificultat Forquilla de dificultat

Rutinària 0 – 5

Senzilla 6 – 10

Moderada 11 – 15

Exigent 16 – 20

Complexa 21 – 25

Àrdua 26 – 30

Titànica 31 – 40

Impossible 41 +
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Cada col·laborador amb una habilitat igual o
inferior a la del coordinador (però no més de 2
punts per sota) sumarà 1 punt a l'habilitat del
coordinador. Si l'habilitat del col·laborador és
superior a la del coordinador, hi afegirà 2 punts.
Un grup de quatre personatges viatja en un vehicle
per un terreny empantanat. El seu vehicle s’encalla
en un fangar, i ja no pot seguir movent-se
normalment. Els PJs baixen del cotxe i proven
d’empènyer-lo tots alhora per treure'l del clot.
Segons el DJ, és una tasca complexa (25) i el parell
atribut/habilitat que cal fer servir és FOR + força
bruta. Els personatges tenen les següents
combinacions:
Gorka (FOR 3, força bruta 4)
Josie (FOR 3, força bruta 2)
Jack (FOR 2, força bruta 5)
Goliat (FOR 1, força bruta 0)
En Gorka serà el coordinador d'aquesta tasca,
perquè que tant ell com la Josie tenen força 3, però
en Gorka té més punts d'habilitat.
Com qui coordina té l’habilitat pertinent a 4, només
aquells amb força bruta 2 o més podran ajudar a
treure el vehicle del fang (ningú no compta amb
l’ajut den Goliat per empenyer, però podrà aguantar
el volant dret).
El jugador d’en Gorka tirarà 4 daus (3 de seus, i 1
d’adicional perquè la Josie és tan forta com ell i
també ajuda). La puntuació d'habilitat efectiva serà
7: 4 punts de’n Gorka, +1 de la Josie i +2 del Jack,
que té poca força però la seva habilitat és més alta
que la d’en Gorka.

El jugador d’en Gorka tira 4 daus i treu una
puntuació màxima de 19, a la qual hi suma 7 punts,
per obtenir un resultat final de 26. Una gran
empenta!
El cotxe surt del fang, i després d’espolsar-se una
mica, els personatges poden seguir el seu camí.

En el segon tipus d’acció cooperativa, dos o més
personatges actuen amb un objectiu comú, però
cadascú hi participa amb una funció diferent.

En aquest tipus de jugada, el DJ divideix la tasca
principal en d'altres complementàries més petites.
Una de les tasques es designa com a principal, la
resta són secundàries.

El DJ comença per definir les tasques, després diu
quins atributs i habilitats corresponen a cadascuna, i
en declara les dificultats.

Primer es resolen les tirades de les tasques
secundàries. Si el resultat és favorable, es redueix la
dificultat de la tasca principal.

Si, per contra, els jugadors fallen amb les tasques
secundàries, la dificultat de la tasca principal
augmenta.

Una parella d'intrèpids pilots participa en una cursa
d'aparells biplaça pels congosts laberíntics d'un
planeta desert.
El DJ considera que aquesta tasca (la de pilotar
l’aparell) es pot dividir en dues de
complementàries. Un dels personatges serà el pilot
de la nau i farà la tasca principal, amb una dificultat
complexa (25).
La tasca del copilot és secundària, i consisteix a
ajudar el pilot, preveient els obstacles i anticipar-se
als entrebancs de la pista. Aquesta tasca auxiliar té
un nivell de dificultat exigent (20).
El DJ determina aquesta combinació d'atribut i
habilitat:
Pilot: DES (3) + vehicle terrestre (5)
Copilot: INT (3) + navegació (4)
El jugador que controla el copilot va primer i llança
3 daus per la tasca secundària. El resultat final és
de 17 + 4 = 21. Com que supera la dificultat
objectiu, la de la tasca principal queda reduïda de
complexa (25) a exigent (20).
A continuació, li toca al pilot. El jugador tira 3 daus
i obté un resultat de 13 + 5 = 18.
Diantre! Esperem que duguessin els cinturons ben
cordats!

Finalment, el tercer tipus d’acció cooperativa s'aplica
quan un equip actua de manera col·lectiva, però un
individu assumeix el rol de líder i dóna instruccions
a la resta, que actuaran conjuntament com en algun
dels altres tipus d’acció que acabem d'explicar.

Cal que el líder tingui, com a mínim, un punt en
cadascuna de les habilitats que requereix la tasca. El
valor de la seva habilitat de lideratge determina el
màxim nombre d’equips que pot controlar de manera
eficaç.

Si el personatge ha de dirigir un grup massa gran, és
possible que el nombre d’equips sigui més nombrós
que la seva habilitat.
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En aquest cas, el que pot fer és subdelegar les
tasques de comandament, assignant càrrecs
intermedis perquè actuïn com a líders secundaris en
nom seu.

Per dirigir un equip, el líder ha de fer una tirada
d'aplom + lideratge, amb una dificultat que varia en
funció del nombre de persones que tingui al seu
càrrec i de la complexitat de la tasca (a discreció del
DJ, però nomenys d’un punt per equip o persona i per
cada rang de dificultat).

Si aquesta tirada té èxit, cadascun dels personatges
de l'equip podrà llançar un dau més a l’atribut
corresponent a cada tirada que faci, sempre que això
no elevi el nombre de daus llançats per sobre de la
puntuació d’aplom del líder.

Ara bé, els personatges que tinguin un atribut més alt
que l’aplom del líder, enlloc de guanyar un dau
addicional, el perdran

El gran almirall Roger Flors de l'Imperi Romà de
Terra té aplom 3 i lideratge 6. Comanda una
nombrosa flota de vint-i-una embarcacions, i és a
punt de començar una cruenta batalla naval.
Per agilitzar la partida, el DJ determina que el
jugador només haurà de fer dues tirades per
resoldre la batalla: una per a l'aproximació i una
altra per a la lluita.
El DJ declara que l'aproximació és una tasca
complexa (21), el jugador tira tres daus i obté un
resultat final de 16 + 6 = 22.
Com que aquesta primera part ha tingut èxit, els 21
capitans que estan sota les seves ordres poden fer
servir un dau addicional en cadascuna de les seves
tirades, fins a un màxim de 3 (número corresponent
al nivell d'aplom de l'almirall Flors).
Ulisses de Siracusa, un gran capità que s'ha
guanyat la reputació per mèrits propis, no podrà
gaudir d'aquesta ajuda extra perquè ja té una
destresa de 3.
Sí que es beneficiarà, però, d'un dau més per fer
servir la seva intel·ligència (nivell 2) a l'hora de
prendre decisions segons l'estratègia dissenyada
per l'almirall.
Sembla que ben aviat, l’almirall Flors podrà sumar
una nova victòria al seu historial impecable.

A������ ���������
Algunes accions són molt complicades o
requereixen molt de temps i feina per resoldre-les.
Així, cal dur-les a terme seguint una successió de
passos encadenats si es vol tenir una mínima
possibilitat d’èxit.

Aquest tipus d'accions s'han de dividir en diferents
fases, i s'han de tirar els daus en cadascuna
d'aquestes fases, amb una dificultat menor que la
que tindria la tasca efectuada en una única tirada.

Hi ha una sèrie de condicions a tenir en compte
abans d'efectuar una acció prolongada:

El personatge hi ha de dedicar tota la seva atenció.
Qualsevol distracció farà que el personatge perdi el
fil i fracassi en el seu intent.

El personatge necessita un nivell mínim d'habilitat.
Les accions prolongades són, per definició,
complicades, i si l'habilitat del personatge és
insuficient, de vegades no podrà ni tan sols entendre
el que ha de fer. Evidentment, si mirem la situació a
llarg termini, el personatge podria primer invertir
temps a millorar el nivell d'habilitat per després
intentar superar la tasca.

El DJ, fent ús del sentit comú, decidirà en cada cas si
el nivell d'habilitat del personatge és suficient o no
per intentar executar l'acció prolongada.

Com a norma general, considerem principiants els
PJs amb un nivell d'habilitat d'entre 1 i 3. Un nivell de
4 o 5 vol dir que els personatges són experimentats.
Amb nivell de 6 o 8, estaríem parlant de
professionals reconeguts. Personatges amb una
habilitat a 9 o 10 són autoritats en el seu camp.

El DJ ha de decidir quant de temps cal per fer l'acció,
suposant que hom la pogués resoldre com a acció
simple.

En una acció prolongada el que es fa és doblar la
durada necessària per completar una tasca, i el
nombre de tirades requerides, a canvi de reduir-ne
la dificultat de cadascuna a la meitat.

Abans de començar una acció complexa, a la fase de
planificació, el jugador pot decidir quantes vegades
duplica el temps necessari (és a dir, el nombre de
tirades que farà), però necessitarà l'aprovació prèvia
del DJ.

Si el jugador erra alguna d'aquestes tirades, el
temps que s'hi hagi invertit des de la tirada anterior
s'haurà malgastat, cosa que suposarà un retard en
l’acció. El jugador haurà de tornar a repetir cada pas
que hagi fallat, allargant la durada de l’acció tants
cops com errades tingui.

Si el personatge no se’n surt i el jugador considera
que la dificultat de les tirades és massa alta i vol
replantejar-se l’acció, el DJ determina la dificultat
restant de l’acció (és a dir, la dificultat total original
menya la de les tirades que ja han estat superades).
Un cop se sap la dificultat que queda per superar, el
DJ determina el temps restant, i es tornen a calcular
el nombre de tirades com si fos una nova acció.

Si durant el procés d’una acció prolongada una de
les tirades ����� �� �����, segons expliquem a la
pàgina XXX, tota l'acció fracassa, i el PJ o PJs han
de tornar a començar des de zero. El DJ pot apujar
la dificultat si la pífia ha estat especialment
dramàtica.
Un grup de personatges que ha creuat un portal
acaba immers en un món postapocalíptic, on un
virus especialment traïdor ha creat una pandèmia
zombi.
Segons els protocols antipandèmia de l’Aliança del
Nou Món, un equip de missió que es trobi amb un
virus d’aquestes característiques no pot tornar a
casa si no tenen una cura o mitjà profilàctic
completament efectiu.
Així doncs, els jugadors han d'idear primer una
vacuna que pugui aturar el virus, perquè si no en
tenen, podrien causar la primera pandèmia
multiversal, i no cal dir que les conseqüències
podrien ser devastadores.
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El DJ estableix la dificultat de la tasca en
impossible (200).
També comunica als jugadors que els seus PJs
hauran de trobar equipament especialitzat
(començant per un laboratori biomèdic).
A més, necessitaran tot un mes i un nombrós equip
de científics per poder resoldre el problema en una
sola tirada, tot plegat fent servir les normes
aplicades a les tirades col·laboratives.
Com que no disposen dels recursos necessaris, el
primer pas dels personatges és trobar el laboratori.
Algun membre de l’equip té coneixements
científics, i si no en troben cap més, necessitaran
temps addicional per fer la recerca.
Unes quantes sessions més endavant, els jugadors
troben unes instal·lacions de recerca biomèdica
amb tot el material que necessiten per
desenvolupar la cura. Aparentment, ja hi havia gent
treballant en una cura, però pel motiu que fos, es va
abandonar aquest indret.
El problema és que no tenen tota la mà d'obra
especialitzada que es necessitaria per poder
acabar la vacuna en només una tirada, però com
que tothom mirarà d’ajudar en allò que pugui, el DJ
els diu que poden provar-ho, encara que trigaran
tres mesos, amb la mateixa dificultat inicial.
Com que els PJs han reunit prou menjar en
conserva per aguantar 5 anys, el laboratori és en
una bona ubicació, i no tenen res millor a fer durant
aquest temps, decideixen posar-s’hi.
En la fase de planificació s'adonen que doblant el
temps de recerca a sis mesos, els caldrà fer dues
tirades amb la dificultat reduïda a 100. Si tornen a
doblar el temps i inverteixen 12 mesos en la
recerca, la dificultat per cadascuna de les 4 tirades
passarà a ser de 50 (encara impossible, però s’hi
acosten).
Doblant el temps per tercer cop, necessitaran
invertir 2 anys i fer 8 tirades, però la dificultat
objectiu ja és només complexa (25).
Tot i que això ja és assequible, és un xic arriscat,
perquè només un dels jugadors té formació
científica i depenen únicament de la seva habilitat.
L'equip decideix a duplicar el temps un copmés, per
a un total de 4 anys i 16 tirades. Així, la dificultat
final de cada tirada és de 13 (més que raonable,
tenint en compte que el científic del grup ésmolt bo
en ciències i medecina).
Com que tenen prou queviures per aguantar tot
aquest temps, serà qüestió de tancar-se al búnquer
i anar-hi treballant fins que acabin. Encara els
sobrarà un any de subministraments per si de cas.
Trigaran molt a aconseguir-ho, però finalment
podran tornar a casa.
El DJ, però, els fa fer totes les tirades una darrere
l’altra, i es despatxa els dos anys de temps de joc
amb una breu sinopsi del que passa durant aquell
temps. En acabat, amb un “dos anys després”, la
campanya continua.

A������ �����������
Quan un personatge fa una acció en oposició directa
o en competició amb un altre personatge, parlem
d'una acció enfrontada. En aquestes situacions, la
dificultat a batre és el resultat final que obtingui
l'oponent en la seva tirada (això inclou el resultat de

la tirada, l'habilitat i tots els bonificadors que calgui
afegir).

En Jan Cinc, un mecanoide, mira d’esquitllar-se i
entrar en un magatzem sense que els guàrdies el
vegin.
El DJ tirarà pels guàrdies primer. Hi ha tres guàrdies
amb PER 2 i Consciència 4, i el DJ ho agafarà com
una acció cooperativa: tirarà 3 daus (un dau
addicional perquè hi ha més d’un personatge amb
el mateix valor de PER que el líder) amb una
habilitat efectiva de +6 (4, +1 per cada personatge
que ajuda). El resultat final és de 21 (15 + 6).
Ara, el jugador que controla en Jan tira la seva AGI
(3) + esquitllar-se (5), i obté un resultat final de 23
(18 + 5
En Jan Cinc aprofita un moment de distracció dels
guàrdies i hi passa silenciosament per darrere
sense que el detectin.

En Nash està lluitant amb un psíquic, l’home de
negre, a qui ha d’atrapar. Els dos personatges són
dins un gran hàbitat mòbil que roda fora de control
i fent batzegades per les planes de Harmagedon, i
només hi ha una porta de sortida, al darrere del
vehicle. La porta és oberta, però té la clau al pany.
El DJ informa el jugador que controla en Nash que
tant ell com el seu antagonista s’adonen que el
vehicle va de pet cap a una enorme gorja que
travessa la plana, i si no poden sortir del vehicle a
temps, acabaran ells i al vehicle al fons del
precipici.
Tant en Nash com el seu oponent provaran de
córrer cap a la porta: el primer que arribi podrà, a
més, endur-se la clau i deixar el seu contrincant
atrapat a dins. Per tant, és important saber qui
arribarà primer: un cas típic d’acció enfrontada. Els
dos personatges hauran de tirar AGI + córrer i veure
qui treu la puntuació més alta.
Com que el vehicle trontolla a causa de la velocitat
i els sotracs, el DJ determina que la dificultat
mínima per poder córrer i mantenir l’equilibri a la
vegada és de 18.
El DJ i el jugador fan les seves tirades. En Nash
obté un 17, i l’home de negre un 15. Tot i que en
Nash és més ràpid i és una mica més a prop de la
porta, no ha pogut mantenir l’equilibri i ha anat per
terra, igual que el seu oponent.
El vehicle, però, continua a tota velocitat i ja és una
mica més a prop del precipici. La pressió
augmenta.

En algunes tirades enfrontades el DJ indicarà una
dificultat mínima, la qual cosa vol dir que el
personatge no només ha de superar la puntuació del
rival, sinó també el valor mínim que hagi establert el
DJ. Si tots dos personatges fallen, no hi haurà cap
vencedor. Si es falla la tirada, s'aplicaran les
conseqüències que corresponguin segons dicti cada
habilitat.

M���������
En algunes situacions, un personatge haurà de fer
més d’una acció simultàniament, com ara disparar
una arma mentre cavalca o condueix un cotxe. Si el
PJ n’és físicament capaç, pot provar de fer
multitasca com s’indica a continuació.
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Primer de tot, es determina quants daus cal tirar. Per
això, s’agafa el valor de l’atribut corresponent, o, si
les accions depenen de dos atributs diferents, es farà
servir l’atribut menor. Un cop determinat el número
de daus disponible, el jugador els reparteix entre les
accions que vulgui fer.
El PJ pot fer tantes accions com daus disponibles,
perquè com a mínim li cal poder tirar un dau per a
cadascuna, però si vol en pot fer menys, i gastar més
daus en una acció que en les altres.
El jugador tirarà els daus per separat, amb el resultat
de cada tirada assignat a l'acció corresponent, i
afegirà la puntuació normal per a l'habilitat que
s'apliqui en cada cas, i els bonificadors pertinents.

L. Valance, un nòmada de les planes de
Harmagedon, galopa sobre el seu enorme
escarabat piloter mutant quan de cop i volta, en
passar per sota d’un arc de pedra, un saquejador
salvatge salta damunt d’un dels remolcs de la
caravana del clan.
A fi de protegir la caravana, en Valance l’haurà de
sotmetre a trets, però si decideix aturar-se per
apuntar, farà augmentar la distància que el separa
del saquejador, així que opta per continuar galopant
i disparar alhora.
En Valance té AGI 3 (l’atribut corresponent a l'acció
de muntar el seu escarabat) i DES 3 (per a l'acció de
disparar). Per tant, podria fer fins a 3 accions, però
només l’i’n calen dues: conduir i disparar.
El jugador decideix que tirarà 1D + 4 (AGI +
cavalcar) per seguir muntat sobre l'escarabat (que
només s’ha de seguir movent en línia recta), i 2D +
6 (DES + arma a distància: projectil sòlid) per
disparar el seu preuat rifle.

P������-�’�� ��� �����
Com més d’un jugador perspicaç haurà deduït, si un
personatge té tot el temps del món, pot convertir
pràcticament qualsevol acció en una acció
prolongada, i anar doblant el temps fins que la
dificultat de cadascuna de les tirades sigui igual o
inferior al seu nivell d’habilitat.
En aquest punt, el DJ pot decidir prescindir de la
tirada, sempre i quant no hi hagi capmena de pressió
externa que pugui destorbar el personatge, perquè
necessitarà la seva concentració.
Això és especialment recomanat per a qualsevol
cosa que vulguin fer els jugadors entre partides,
quan els seus personatges tenen temps per dedicar-
hi sense afectar al ritme del joc.

R������� �������� � ������
R������� ��������

Quan un jugador llança més d'un dau i obté el mateix
resultat en dos o més daus, diem que ha obtingut un
resultat múltiple.
Si el resultat múltiple coincideix amb la xifra més alta
de la tirada, el jugador pot procedir com indiquem
més avall. Si no és el més alt de la tirada (cosa que
pot passar quan es tiren 3 daus o més), el jugador ha
de decidir si escull el resultat més alt o el múltiple.
En un múltiple, el resultat final es calcula de la
següent manera: resultat del dau + nivell d'habilitat

tants cops com s'hagi repetit la xifra del resultat a la
tirada.
Si el resultat múltiple és un doblet, el jugador agafarà
el resultat del dau i hi afegirà el nivell d'habilitat del
personatge dues vegades per obtenir el resultat final.
Si el resultat múltiple és un triplet, afegirà el nivell
d'habilitat tres vegades.
En cas que un jugador llanci més de tres daus i
obtingui un resultat múltiple en què aquest resultat
es repetís més de tres cops (menys de 7 cops per
cada milió de tirades, amb 4 daus), el nivell d'habilitat
se suma tants cops com hagi sortit la xifra repetida.

El Magistrat Nagata prova de creuar un riu. El DJ
informa el jugador que el controla que ha de tirar la
seva AGI (2) + nedar (+4).
Si el jugador tira i obté un resultat de 7,3, el resultat
final és 11 ( 7 + 4).
Si treu un doble 6, el resultat és de 14 (6 + 4 + 4).
Com que el resultat bàsic de 6 es repeteix per
partida doble, el jugador afegiria el nivell d'habilitat
dues vegades.
La Trace, una nòmada del mateix grup que en
Nagata, prova també de creuar el mateix riu. Com
el seu company, té un nivell d'habilitat de 4, però té
AGI 3.
Si tira i li surt un triple 5, el resultat final és de 17 (5
+ 4 + 4 + 4). Encara que el resultat del dau sigui
inferior al del magistrat i que tingui la mateixa
habilitat, el resultat final és més alt, gràcies al
resultat múltiple.
Si la Trace treu un 7 com a número més alt i un
doble 5 a la mateixa tirada, té dues opcions.
Pot optar per quedar-se amb la xifra més alta, amb
un resultat final d’11 ( 7 + 4).
En canvi, si decideix quedar-se amb el doble 5, el
resultat final és de 13 (5 + 4 + 4), cosa que
incrementa les seves opcions d’èxit per creuar el
riu.
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Si el jugador tira els daus i obté un resultat d'1 a tots
ells, no només ha errat, sinó que l'ha espifiada.
Les pífies fan que l'acció acabi de la pitjor manera
possible. A més, és molt possible que hi hagi
conseqüències adverses pel personatge.
En qualsevol cas, la decisió final sobre el que passa
sempre és del DJ. A la secció d’habilitats hem posat
alguns exemples del que pot passar quan un l’espifia
si el personatge prova de fer-la anar sense tenir-ne
cap coneixement, aquestes explicacions poden
servir com a guia.
Les conseqüències d'una pífia sempre seran
negatives, i pot passar que en situacions
compromeses, la mala sort condemni a un
personatge a patir una mort sobtada. De tota
manera, això no vol dir que els personatges hagin de
morir si l’han espifiada. Els DJ amb certes taules
poden aprofitar una pífia com a ganxo narratiu, i
treure’s un altre obstacle pel personatge, a canvi de
donar-li una segona oportunitat.

Un personatge a qui anomenen Jota Jota està
intentant escapar d'una banda de caçatresors que
el persegueix. Intenta desfer-se'n saltant sobre el
vagó d'un tren maglev que avança en direcció a
l'elevador espacial d'Asimov carregat de bestiar.
El jugador que controla en Jota Jota decideix que
el farà saltar al proper vagó per escapar
definitivament dels seus perseguidors.
Fa la seva tirada, que requereix agilitat + acrobàcies
(2D + 3). Obté un resultat d'1 i 1. L'ha ben pifiada, i
la seva habilitat ja no importa en aquest cas.
El DJ podria fer-lo caure del vagó, cosa que
l’abocaria a una mort quasi segura.
L’alternativa és que en Jota Jota s’equivoca en els
seus càlculs abans de saltar i acaba aterrant de
morros sobre una trapa corroïda situada al sostre
del vagó adjacent. La trapa, que no suporta el seu
pes, es fa miques. En Jota cau dins d'un tanc
enorme, ple a vessar de rèptils subaquàtics
espaordidors, mentre que els caçatresors
l'observen des de dalt, somniant ja en el seu botí.
A l'altre extrem del vagó hi ha una escotilla d’accés
que podria fer servir per escapolir-se dels
perseguidors, però primer en Jota hauria de desfer-
se de les criatures que l'envolten per totes bandes
(les quals, per cert, estan força emprenyades amb
aquesta visita inesperada).
Aquesta segona opció no és precisament
desitjable pel jugador, però sempre és preferible a
la mort. A més, farà la història més interessant i
donarà al personatge una segona oportunitat per
refer-se de la patacada.

Tornem-hi: Després d'una pífia, el personatge ha de
patir les conseqüències de la seva negligència. Però
tingueu en compte que l'objectiu del joc és que els
participants gaudeixin, i les morts sense sentit a
causa de la pura mala sort tendeixen a malmetre
l’ambient, i també la història.

No ens malinterpreteu, tampoc: al llarg d’una
campanya o mòdul, alguns personatges moriran. És
inevitable. És més, ha de ser així, sempre que la mort
sigui conseqüència de les seves males decisions o
del fet d’haver-se ficat en un atzucac.
A vegades, estant en un combat contra el seu major
antagonista, un jugador farà una molt mala tirada, i
haurà demorir per força. Són coses que passen quan
hi ha conflicte, i sempre que s’expliqui d’una manera
èpica, el jugador pot quedar-ne relativament satisfet
encara que el seu personatge se n’hagi anat a l’altre
barri. Com ja deien els víkings, morir en combat
honorable és una bona mort.
En aquest tipus de situacions, recomanem aturar-se
un moment a pensar en les possibles
conseqüències. Encara que la mort sembli l'opció
més lògica tenint en compte la pífia del personatge,
el DJ pot donar-li al personatge una oportunitat de
salvar la pell, tot i que per sortir-se’n tingui una
dificultat afegida (que pot ser temporal o permanent,
depenent de com hagi estat la pífia).

Bé, tornem a la història d’en Jota. El jugador que el
controla ha estat prenent les seves decisions de
manera raonada durant tota l’aventura, fins que una
pífia amenaça d’ endur-se’l a l'altre barri.
El DJ considera que seria una llàstima que un PJ
tan prometedor morís d’una manera tan miserable
com una caiguda en una tirada rutinària. S’hi rumia
un moment, i decideix optar per la segona opció, en
que en Jota cau per la trapa i es troba en remull en
un tanc ple de rèptils emprenyats.
Al jugador li cal fer unes quantes tirades per sortir-
se’n, però la història hi guanya, encara que s’hi hagi
d’invertir una mica més de temps.
A canvi de salvar-li la vida, el DJ estableix que, a
partir d'aquell moment, en Jota Jota patirà de
manera permanent una lleugera fòbia als rèptils per
efecte d'aquest episodi al tanc, i així s’ho haurà
d’anotar al full de personatge.

I����������
El fet que calgui tirar daus per saber els resultat de
les accions dels personatges no vol dir que els
jugadors s’hagin de limitar a fer una tirada i a seure,
tot esperant que passi alguna cosa. De fet, és molt
desitjable que els jugadors s’impliquin en la narració,
ja sigui a l’hora de descriure les accions del seu PJ
amb cert detall, o interpretant-ne les intervencions
tant com puguin.
Posem per cas que un jugador vol intimidar un
personatge no jugador per extreure'n informació.
Alguns jugadors es limitaran a tirar els daus i esperar
que el DJ hi digui la seva:

–L’intimido. –El jugador tira els daus, mira el DJ i
espera a veure què hi diu.
Hi ha uns segons de silenci incòmode.
Si són a l’exterior, potser se sent algun grill i tot.

Per contra, alguns jugadors saben que els millors
personatges són aquells que sempre guarden un as
a la màniga, com una frase mestra o un discurs d'allò
més eloqüent.

–Tu! –El jugador assenyala el DJ, tot brandant el
braç i actuant com si ell mateix fos el personatge i
estigués traient foc pels queixals.
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–Sí, tu, mitja merda! No et pensis pas que em pots
prendre el pèl com et doni la gana! Soc un veterà de
guerra, i no tinc ni un sol segon per perdre amb
mamarratxos de la teva mena!
El jugador deixa anar la frase sense dubtar, agitant
el puny davant la seva cara.
–Més val que em diguis el que vull saber o
t’esclafaré com a una cuca!
–Em sembla que tens la closca plena de
serradures, però espero que tinguis prou seny com
per adonar-te que tinc molta pressa, així que canta
ràpid, i marxaré a emprenyar el següent desgraciat
de la cadena.
El jugador fa un mig somriure, una mena de
ganyota esgarrifosa, i tot seguit es dirigeix a la
resta, amb expressió desencaixada.
–Si no ho fas, no em deixes més remei que fer-me
extremadament persuassiu fins que em donis el
que necessito. Creu-me, no hi ha cosa que em
vingui menys de gust ara mateix que haver-me de
netejar les taques de sang de la roba! No vols pas
que m'hagi de rentar la roba, oi, tros de quòniam?
El jugador deixa anar un grunyit i, a continuació,
llança els daus.

Recomanem a tots els DJ que si un jugador fa una
actuació com la del darrer exemple, li permeti saltar-
se la tirada, o com a mínim que li doni una sucosa
bonificació per l’actuació. Fins i tot se li pot donar un
punt d'acció com a recompensa adicional (veure
més endavant).
Si el DJ no premia els jugadors quan s’impliquen en
la partida d’aquesta manera, els jugadors tendiran a
fer el manta, jugar més en tercera persona i deixar
totes les descripcions al DJ, perquè veuran que no hi
ha cap motiu per esforçar-s’hi més.
Com sempre, el DJ decideix, però el que és evident és
que si hi dóna incentius, els jugadors començaran a
prendre's la partida més seriosament, s'hi implicaran
més, i en definitiva, s'ho passaran millor.

P���� �’A����
Tots els personatges comencen el joc amb un punt
d'acció. A mesura que avança la narració, el DJ
podria concedir més punts d'acció quan els
personatges completin alguna tasca complicada
(complexa o de nivell superior), o quan facin o diguin
alguna cosa que provoqui una reacció positiva a la
resta de jugadors (o al DJ).
El motiu de l'obtenció d'un punt d'acció podria ser
qualsevol: una intervenció espectacular, un pla
brillant, un atac tan sumament poderós que
destrueixi el contrincant d'un sol cop, un esforç
diplomàtic fructífer quan es tenien tots els factors en
contra, etc.
En realitat, la recompensa no ha de venir
necessàriament d'un èxit; es podria aconseguir a
partir de la reacció d'un jugador al seu propi error
garrafal, o de la manera d'intentar recuperar-se d'una
situació terriblement desastrosa.
En aquest sentit, podem dir que que els punts d'acció
no estan relacionats amb el resultat de les tirades, és
a dir que qualsevol que excel·leixi a l'hora
d'interpretar un rol podria guanyar-ne, fins i tot tenint
una sort pèssima amb els daus.

Un grup de personatges ha viatjat a Erdemitjançant
la tecnologia de bretxa amb una missió sumament
important: salvar de la destrucció unes relíquies de
valor inestimable datades de l'època de l'imperi
Qin.
Aquestes relíquies històriques es troben en un petit
llogarret amb una població que no arriba als 600
habitants, un territori devastat per la guerra i
actualment controlat pel Gran Imperi Japonès. La
gent de la regió està famolenca i traumatitzada
pels atacs que reben de tots els bàndols implicats
des de fa generacions.
Mentre el grup cerca aquests objectes, una banda
motoritzada formada per un centenar de
saquejadors arriba per escombrar tot allò que
trobin al seu pas i arrabassar totes les possessions
d'una població indefensa i atemorida.
En tal situació, els personatges jugadors no poden
iniciar una batalla contra un exèrcit sencer de
bandits armats. Tot i així, un d'ells, el magistrat
Kubawara, decideix congregar els temorosos
habitants per ajuntar forces amb ells i combatre
contra els atacans per posar fi a l'ofensiva. S'acosta
a un grup de pagesos que estaven ajudant amb
l'excavació de les ruïnes a canvi d'aliments i
assistència mèdica:
–Amics, escolteu-me! Aquestes rates de
claveguera han vingut a endur-se els vostres fills.
Esteu disposats a permetre-ho? És normal que us
atemoreixi enfrentar-vos a un atac com aquest,
qualsevol tindria por; jo també en tinc! Però, al cap
i a la fi, hem de deixar les nostres emocions de
banda fer el que toca! Les vostres terres han estat
devastades pel confrontament entre dos gegants,
dos imperis que fan miques tot allò que se'ls creua
per davant. I ara, aquests gossos sarnosos venen a
casa vostra, a destruir les vostres famílies, sabent
tot el que heu patit i amb la intenció de trobar no
més que esperits desolats, l'ombra del que vau
arribar a ser! Us prendran el menjar per satisfer la
seva gana i vendran els vostres fills com a esclaus.
I jo us pregunto: els ho permetreu? Permetreu
aquesta massacre inhumana?
Després d'escoltar aquesta intervenció tan
emotiva, el DJ demana al jugador que controla en
Kuwabara que faci una tirada d’aplom+ lideratge,
encara que es tracti només d'una formalitat, perquè
el seu discurs ha estat certament inspirador i
emotiu, i tota la resta de jugadors estan d'acord que
ho ha brodat.
A més, el DJ premia el jugador amb un punt d'acció
per la seva actuació. Encara que comptin amb
l'ajuda dels habitants del llogarret, els atacants els
superen en número, o sigui que molt probablement
aquest punt addicional els suposarà una gran
ajuda.

G����� ����� �’A����
De vegades pot passar que un personatge tingui una
habilitat, però no a un nivell prou alt per fer el que vol
amb possibilitats d'èxit.
En aquells casos extrems en què fallar no és una
opció, el jugador pot gastar un o dos punts d'acció
per tal d'augmentar el seu nivell d'habilitat
preexistent en 5 punts per cada punt d'acció utilitzat,
fins a un nivell d'habilitat màxim de 15 (incloent-hi el
valor d’habilitat inicial del personatge).
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Per fer això, els jugadors han d'anunciar quants
punts volen gastar (un o dos) abans de llançar els
daus.
Un cop s'han gastat aquest punts, es pot procedir
amb la tirada (recordeu que tota puntuació que passi
de 15 es perd). L’augment de l’habilitat només és
vàlid per a una única tirada.
Una altra manera de gastar punts d'acció és
intercanviar-los per un comptador de reacció, el
qual s'haurà d'emprar de seguida.
Com a detall important, Si un jugador empra punts
d’acció per a tenir èxit en una acció, no podrà
guanyar-ne cap més com a conseqüència d’aquella
mateixa acció, excepte si està posant en risc el seu
personatge per protegir-ne o salvar-ne un altre d’una
mort segura.
Opcionalment, si al DJ li interessa afegir dramatisme
a la campanya i fer-la més èpica, es pot assignar una
durada determinada a les bonificacions que
sorgeixin com a efecte dels punts d'acció.
La durada, en cas que el DJ opti per aquesta
alternativa, pot definir-se amb una quantitat
concreta de tirades (com, per exemple, 5 o 10), o es
pot aplicar a una escena completa (per a un nombre
variable de tirades). El DJ és qui pren la decisió, però
com sempre, cal ser coherent.
Per evitar els abusos, recomanem que quan s’opta
per una durada perllongada, el DJ no permeti als
jugadors gastar més d'un punt alhora.

M����
Mentre dura el joc, sobretot durant seqüències de
temps actiu, fem servir mapes amb una retícula
hexagonal (com de bresca d’abella) sobreimpresa.
Pels vostres jocs podeu fer servir els mapes que us
haguem proporcionat a cada mòdul, d’altres mòduls
o compendis de mapes de característiques similars,
o fer-vos-els dibuixant al damunt d’una retícula
impresa en un full, o amb qualsevol de les eines que
es poden trobar en línia.
Aquests mapes representen l'entorn físic dins el joc,
i s’hi poden col·locar miniatures o fitxes per tal de
representar personatges, vehicles, i tots els altres
elements amb què es pot interactuar dins el joc.
Les figures o fitxes que representen personatges o
objectes s'han de col·locar al centre de l'hexagon,
mirant cap a un dels costats. Per evitar confusions,
si les figures tenen una base rodona, recomanem fer-
hi una marca de color perquè quedi clar quina és la
seva orientació.
L'orientació no importa gaire a l’hora de moure
personatges o criatures, però l'orientació final
afectarà el camp de visió i l’abast del PJ, i per això cal
tenir-ho ben clar. A diferència dels personatges, els
vehicles necessàriament s'han de moure per poder
girar (en trobareu més informació més endavant).
Si no disposeu de mapes hexagonals, podeu fer
servir qualsevol tipus de mapa a escala on 1 metre
siguin 2,5 o 3 cm.
Així, només cal multiplicar els punts de moviment
dels personatges per 2,5 o per 3 per saber la
distància en cm que es poden moure: un moviment
de 10 punts serien 25 o 30 cm, i un de 5 punts serien
12,5 o 15 cm.
El mateix serveix per totes les distàncies i abasts que
esmentem en el joc.

O��������� � �����
Com a norma general, tots els personatges de mida
grossa o inferior ocupen només un hexàgon. Alguns
personatges grossos i tots els enormes poden
ocupar dos o més hexàgons (veure els diagrames
més avall).
Els personatges, criatures, vehicles i objectes es
representen amb miniatures, marcadors o fitxes que
s'han de col·locar mirant cap a algun dels costats de
l’hexàgon. Sempre que fem referència a la orientació
d’un personatge, volem dir precisament el costat de
l’hexàgon cap on mira.
A partir de la orientació d’un personatge, criatura, o
vehicle, se’n poden definir 4 arcs: frontal, dret,
esquerre i posterior. Els vehicles especialment grans,
igual com les construccions, poden tenir més arcs.

En general, sempre que no indiquem el contrari, que
cada braç d’un personatge pot interactuar amb el
que es troba dins l’arc del seu costat i el frontal, però
no el lateral contrari ni el posterior. Així, un
personatge pot fer servir ambdós braços dins l’arc
frontal, i cap d’ells a l’arc posterior.
L'abast bàsic d’un personatge és el que anomenem
"a tocar". Si un personatge té un objectiu “a tocar”,
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vol dir que pot fer-hi contacte físic només estirant el
braç, sense moure’s del lloc on és.
L’abast es representa com a una distància en
hexàgons, que indica fins a on pot abastar cada
personatge amb les mans buides. L’abast depèn de
la mida de cada personatge.
Els personatges de mida petita o més grans poden
tocar qualsevol objecte de l'arc frontal amb tots dos
braços, així com qualsevol objecte dels flancs amb el
braç corresponent a aquell costat.
Per exemple, un personatge que estigui portant un
escut al braç esquerre i una arma a la mà dreta es
podrà defensar contra qualsevol atac que li arribi tant
del costat esquerre com del dret, i amb la mà dreta
podrà atacar al que hi hagi a l'arc frontal.
Els personatges diminuts tenen per definició un
abast llistat de 0. Tot i que els arcs són els habituals
per a qualsevol personatge, diem que tenen un abast
efectiu d'1, però només a l'hexagon que els quedi
directament al davant (amb qualsevol de les dues
mans).

Els personatges amb membres addicionals han de
determinar si els braços són del costat dret o
esquerre (habitualment, quan hom agafa un parell
addicional en té un a cada banda, però no és
necessari).
Els braços addicionals es comporten de la manera
habitual, podent afectar el seu lateral i l’arc frontal.
Les cues poden afectar l’arc posterior i laterals.
Els personatges amb tentacles no tenen cap mena
de restricció d'arc, poden actuar en un radi de 360º;
l'única limitació que tenen és l'abast. Tot i així, estan
limitats per la seva percepció, i hauran de fer front a
dificultats més elevades si no tenen el tret anomenat
visió perifèrica.
Hi ha alguns tipus d'armament, estils de lluita o
efectes sobrenaturals que poden arribar a estendre o
modificar l'abast dels personatges.
Consulteu la secció “C�����”, a la pàgina XXX, per
saber més sobre l'abast dels personatges.

L���� �� �����
La línia de visió entre un personatge i el seu objectiu
és la línia recta que es dibuixa entre els centres dels
hexàgons que els contenen (o des del centre de les
bases de les figures, fitxes o marcadors).
En els mapes amb hexàgons, com els que fem servir
a FORJA, no sempre és possible definir una línia
recta entre personatge i objectiu. Quan això passi, la
línia de visió serà l'aproximació a una línia recta el
més precisa possible.
Si en algun dels hexàgons que queden inclosos a la
línia de visió hi ha cap obstacle prou gran per tapar la
visió i no veure l'objectiu, la línia es considera
bloquejada i, per tant, l'objectiu es considera a
cobert.
Si hi ha dues possibles aproximacions de línia de
visió de la mateixa llargària, i una de les dues està
bloquejada però l'altra no, l'objectiu es considera
visible, tot i que parcialment cobert.

M�������
El moviment és un element important als jocs de rol.
Els jugadors i el DJ poden emprar verbs concrets
relacionats amb el moviment per fer èmfasi sobre les
accions dels personatges.

Un personatge ferit coixeja per un carrer estret
provant d’escapolir-se.
El malvat espia li trepitja els talons.

Un cefalòpode gegant s'arrossega per terra, tot
bellugant els tentacles, en direcció als
personatges.
Aquests fugen esperitats.

Utilitzar un llenguatge precís contribueix a enriquir
l'experiència del joc.

P���������� � ���������
Cada personatge o animal té, com a mínim, tres
modes bàsics de moviment: caminar, córrer i saltar,
que es calculen en funció de l’agilitat del personatge
i la seva mida, tal i com expliquem a la pàgina XXX.
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Això indica el màxim nombre d’hexàgons que el
personatge, animal o vehicle es pot desplaçar en
cadascun dels modes de moviment.
Quan un personatge porta ��������, se li redueix la
capacitat de moviment en els modes bàsics, tal com
s'explica a la pàgina XXX.

L’Arch13, un mecanoide, està explorant unes ruïnes
i es vol moure una mica per veure què hi ha darrere
seu. Té agilitat 2 i és demida gran; per tant, els seus
modes de moviment són: caminar (5) / córrer (12)
/ saltar (8).
El mecanoide es vol moure del punt A al punt B.
Com que hi ha 7 hexàgons de distància entre A i B,
no pot fer aquesta distància caminant (màxim 5
hexàgons) en un sol torn, així que el jugador diu que
vol córrer (màxim 12 hexàgons). Quan li toca el
torn, es desplaça corrents 7 hexàgons.
En aquest exemple, l'únic obstacle entre els dos
punts és un mur, per la qual cosa el jugador
decideix que el personatge farà la volta al mur per
arribar allà on li interessa. Podria haver triat una
trajectòria diferent, però això hauria comportat
unes passes addicionals.

V�������
Els vehicles només tenen dos modes de moviment,
que són el lent i el ràpid. Ens hi podem referir també
com a velocitat de maniobra i velocitat nominal,
respectivament. Bé, això sempre que el DJ no
decideixi permetre la velocitat absurda™, és clar.
Normalment, quan els vehicles es mouen en línia
recta, poden desplaçar-se fins al màxim de la seva
velocitat nominal.
Els vehicles es diferencien dels personatges i les
criatures en el fet que han de gastar punts de
moviment per poder girar. A més, només poden girar
si abans de fer-ho ja s'han desplaçat com amínim un
hexagon.
Els vehicles petits poden fer girs d’un costat de
l'hexagon (60 graus d’arc) sense cost. Ara bé, si
volen girar més d’un costat d’hexàgon han de gastar
1 punt de moviment per cadascun. Qualsevol gir de
més d’un costat d’hexàgon mentre es mou a
velocitat nominal requereix una tirada de DES +

Vehicle de 15 punts de dificultat per cada costat
d’hexàgon per sobre d’1 (15 per 2 costats, 30 per 3
costats).
Com a opció, un vehicle petit a velocitat nominal pot
provar de derrapar, és a dir, combinar un moviment
endavant amb un gir, de manera que poden fer girs
de 2 o 3 costats sense perdre hexàgons de
moviment. Per derrapar, un jugador ha de declarar
quants costats vol girar. El seu vehicle es mourà en
línia recta endavant tants quadres com girs faci, i el
jugador haurà de tirar a una dificultat de 10 per cada
quadre. De tota manera, tots els vehicles lliscadors i
les embarcacions poden provar una maniobra
equivalent a derrapar només afegint 5 de dificultat
per a cada quadre.
Els vehicles grans han de gastar 2 punts de
moviment per fer girs d'1 hexagon, i 3 o més punts
per cada hexagon extra. Els vehicles grans només
poden fer girs d'1 hexagon quan van a velocitat
nominal. Hauran de reduir a velocitat de maniobra si
volen fer girs més grans.

Trace, una nòmada de Harmagedon, fuig damunt la
seva moto d'unes criatures mutants amb mala
bava que la vénen perseguint en un camió pesant.
La Trace sap que, a camp obert, la seva petita moto
lliscadora no és rival per a aquest camió gegantí
equipat amb un motor turbo V12, de manera que
s'esmuny dins uns túnels de drenatge que
serpentegen sota les runes radioactives d'una
ciutat costera per perdre'ls de vista.
La moto lliscadora té una velocitat de maniobra de
5 i una velocitat nominal de 30. El camió mutant
també té una velocitat de maniobra de 5, però la
seva velocitat nominal és de 60.
Trace s'endinsa en la penombra del sistema de
drenatge i es va desviant per diversos túnels
laterals. Enlloc de fer girs tancats, derrapa,
conservant la seva velocitat. Això li dona un
avantatge fantàstic, perquè els mutants, que vna en
un vehicle gros, han de disminuir la velocitat per
poder fer girs tancats.
Després d'uns quants revolts la Trace ha guanyat
prou distància, i sembla que les coses pinten força
millor per a ella.

P������� �’������
Els éssers vius tenen una percepció específica de
l'entorn que els envolta, ja sigui a través dels sentits,
mitjançant sensors mecànics o elèctrics, o amb
altres mitjans.
El grau de percepció que té cada PJ de les coses i els
esdeveniments que l’envolten està associada a una
dificultat variable, i dependrà de les característiques
físiques de l’estímul (com la intensitat), però també
de la situació ambiental on es troba (soroll,
il·luminació, etc).
La consciència és l'habilitat que permet que un
personatge pugui percebre l'entorn que l'envolta de
manera passiva. En qualsevol moment, el DJ podrà
demanar a un jugador una tirada de PER +
consciència, o la podrà fer ell mateix en secret. Si la
tirada de consciència té èxit, el personatge de sobte
tindrà la capacitat de detectar o percebre alguna
cosa del seu rang sensorial que d'altra manera no
hauria pogut detectar sense cercar-la activament.
Quan els personatges cerquin alguna cosa concreta
activament, hauran de fer una tirada de PER + cercar,
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amb les mateixes restriccions que tindria la
percepció passiva.

R��� �� ���������
Els personatges poden veure qualsevol cosa que
estigui dins dels seus arcs frontal, esquerre i dret, i
també dins la seva línia de visió (és a dir, sempre que
la línia no estigui interrompuda per algun obstacle
entre els òrgans de visió del personatge i l'objecte en
qüestió).
Si hi ha algun obstacle a la línia de visió, vol dir que
l'objectiu està cobert, sigui totalment o parcialment.
Si està totalment cobert, el personatge no el podrà
veure. Si està parcialment cobert, la dificultat per
veure'l serà major.
Un personatge podrà escoltar o ensumar alguna
cosa sempre que la distància que el separi d'aquella
cosa no superi el seu nivell de percepció multiplicat
per 5 (en metres o, el que és el mateix, hexàgons).
Hem de puntualitzar, però, que si el DJ ho considera,
els sons molt forts o les olors molt intenses es
podran percebre a una distància major.
La dificultat variarà en funció de la intensitat de
l'estímul. Les condicions ambientals, com ara el vent,
la humitat, els sorolls, la densitat de l'aire i d'altres,
podran afectar també els sentits de l'oïda i l'olfacte,
facilitant o dificultant la percepció dels estímuls
externs.

La Janna, una agent d’intel·ligència de l’Aliança, és
en una recepció diplomàtica amb molts convidats.
El seu objectiu és un dels patricis de l’Imperi Romà
de Terra, ara parlant amb una noble menor, ambdós
sospitosos de pertànyer a un grup de dissidents
que ha estat sabotejant els esforços diplomàtics
de l’ANM.
Pel seu llenguatge corporal, estan discutint
informació sensible enmig d’una recepció
sorollosa, per tant un lloc on dos nobles xerrant en
to baix mentre caminen de bracet no desperten
sospites. Per poder sentir la conversa, la Jenna
s'haurà d'acostar tant com pugui, perquè el soroll
ambient no ajuda gens.
Aprofitant la gentada, la Janna s'aproxima als dos
interlocutors lentament, evitant els grups nodrits i
fins a col·locar-se a tocar d’ells. El DJ informa que
mantenint-se a menys de 2 metres, es considera
dins del rang auditiu en que li és permès d’escoltar
la conversa.
La dificultat habitual per escoltar una conversa de
to baix, on els interlocutors no volen ésser
escoltats (uns 40 dB), estaria entre senzilla (10) i
moderada (15), però com que hi ha molt de soroll
de fons, el DJ determina que caldrà batre una
dificultat complexa (25).

Pel que fa a la percepció tàctil, està vinculada amb la
distància de contacte. El sentit del gust no està lligat
a cap rang, sempre que els personatges no estiguin
dotats d'un tret especial de sentit potenciat.
Els personatges amb dons sobrenaturals també
tenen un grau de percepció relativa al seu do.
Habitualment, aquesta percepció dels fenòmens i
emanacions sobrenaturals està associada a un
sentit ja existent, i si és així, el DJ aplicarà les
restriccions habituals de percepció pel sentit que
correspongui.
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Si es fa servir un sentit adicional, el rang es
determina d’acord al nivell de percepció x5 per a
fenòmens d'intensitat mitjana, tal i com es fa amb
l'audició.

I��������� ������
«U� ������... R���� H���

�� ���� ������ �� �� �������,
�� ����� � ������ �� ���� ��� �����,

� �'������ ��� ����?
D���� �'�� ������!

A���·��� ����� ��� ����� �� �������
��� � �������� � �����!

S'��� ������ ��� ������������� �����������!
I ������·��� �� N����!»

A��� R������ ��� � ����� ��
N��������� � R���� H���, ���

������� ���� �������

Les situacions d'interacció social són una de les
parts clau del joc, perquè suposen una gran
oportunitat d'interpretar el rol de cada personatge, tal
com hem vist a l’apartat “I����������”, a la pàgina
XXX.
En una partida, hi acostuma a haver diferents
tipologies de jugador. Alguns amb prou feines parlen,
i es dediquen a fer de convidat de pedra fins que
troben la seva oportunitat de brillar. D’altres, més
experimentats (o desinhibits) acostumen a acaparar
l’atenció tot el que poden, com si volguessin
solucionar-ho tot ells solets (i alguns ho volen).
Idealment, el pes de la interacció social, ja sigui en
els diàlegs entre PJs, entre PJs i PNJs, en discursos
o monòlegs, estarà repartit de manera similar entre
tots els jugadors.
Si sou jugadors, convindria que intentéssiu que les
intervencions dels vostres personatges siguin
rellevants. No importa si és una única frase
inoblidable, un discurs emocionant o motivador, una
ocurrència enginyosa o un acudit entre personatges
del vostre grup.
Si ho feu bé, pot ser que la resta de jugadors se'n
recordin fins i tot anys després de la partida, igual
que de vegades recordem frases cèlebres que hem
sentit a les nostres pel·lícules preferides (n'hem
inclòs algunes en aquest llibre, com ja deveu haver
notat). Si els jugadors inverteixen esforç en la
interpretació dels personatges, tothom hi guanya.
Recordeu que, encara que les vostres intervencions
siguin exemplars, el DJ sempre us pot demanar que
feu una tirada per determinar l'èxit de la interacció
social. Però si ho feu d'allò més bé, podreu obtenir
bonificacions (i fins i tot un aplaudiment o una ovació
dels vostres companys de taula).
En tota interacció social, els jugadors hauran de fer
una tirada d'aplom + alguna de les habilitats
següents:

• A����� (pàgina XXX)
• I���������� (pàgina XXX)
• L�������� (pàgina XXX)
• N��������� (pàgina XXX)
• O������� (pàgina XXX)
• P�������� (pàgina XXX)
• X�������� (pàgina XXX)

Com a excepció, si un personatge intenta intimidar
algú físicament, i no verbalment, el jugador pot optar
per fer una tirada de força + intimidació.
La presència més o menys bona del personatge pot
afegir bonificacions o penalitzacions al resultat total.
La norma general és que la bona aparença dels
personatges afavoreix les interaccions positives. Si
l'aparença no és bona, serà més complicat generar
interaccions positives.
Això també funciona a la inversa: els personatges
amb aparences desagradables o terrorífiques ho
tindran més fàcil amb interaccions com la
intimidació o en situacions com les negociacions
agressives.

En Bob el llardós és el nou recluta de l'ANM a
Harmagedon, i no és precisament la criatura més
agraciada. Té la pell plena de butllofes, sua
constantment, té totes les dents groguenques i
corcades, i no vulgueu ni saber com li put l'alè.
Com us podeu imaginar, no és gaire popular, ni tan
sols entre els companys, tot i que sempre deixen
que sigui ell qui prengui la iniciativa quan es tracta
d'obtenir informació de manera poc amable, o quan
volen espantar algú.
El DJ considera que el seu aspecte llefiscós i la
seva olor acre són prou motiu com per atorgar-li
una bonificació de +5 punts en cada intent
d'extorsionar, intimidar o esparverar algú. En canvi,
si intenta caure bé o ser amable, les coses se li
compliquen una mica. Concretament, té un
modificador de +5 a totes aquestes dificultats.

F���� �����
Tan bon punt ens vestim pel matí, portem a sobre el
pes de la nostra roba, complements, i tot un seguit
d’objectes dels que ni tan sols en som conscients,
perquè ens hi acostumem, i acabem no essent
conscients de què suposen una càrrega. Però en el
moment en què ens carreguem una bossa o motxilla
a l’espatlla, o bé hem d’empènyer o estirar un pes al
que no estem acostumats, ho notem i ens cansem.
El motiu de fer-ho pot variar substancialment
A l'apartat “�������”, a la pàgina XXX, veureu el pes
que pot suportar cada personatge en funció de la
seva constitució i la seva mida. Segons el pes afegit
que duu un personatge, establim el seu nivell de
càrrega com a lleugera, moderada, o pesant, tal i com
s’indica al seu atribut.
Dins d’aquest rang de pesos, un personatge no ha ni
de tirar, només indicar que vol portar aquest pes, i
invertir-hi el seu esforç en forma de fatiga.
No obstant això, hi ha situacions en què un
personatge es veu forçat a dur el seu cos al límit, i
prova de carregar o aixecar més pes del suposa una
càrrega pesant. En aquests casos haurà de fer una
tirada de FOR + força bruta.

108

I�������� ��� ���
Multiplicador Dificultat Fatiga

Pesant x1,5 Exigent(20) 4/h

Pesant x2 Complexa(25) 6/h

Pesant x2,5 Àrdua(30) 8/h

Pesant x3 Titànica(35) 10/h

Pesant x4 Impossible(més de 40) 12/h
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A la taula de sota es pot consultar la dificultat de la
tirada i la fatiga que anirà consumint per l’esforç, en
funció del pes que porta un personatge. A la columna
de pes llistem uns multiplicadors que cal aplicar al
pes màxim que pot dur un personatge en situacions
normals, la seva càrrega pesada.
Això vol dir que, com en la càrrega convencional, un
personatge tindrà més capacitat d’esforç en funció
de la constitució i la mida, i de la fatiga que pugui
gastar. D’altra banda, però, aquí entra en joc l’atribut
de FOR i l’habilitat força bruta, que facilitaran al
personatge esforçar-se per damunt de la seva
capacitat habitual.

C��������
Com ja hem apuntat anteriorment, quan un
personatge fa un esforç físic considerable durant un
període prolongat de temps, el personatge es cansa,
i això ho representem fent-li guanyar punts de fatiga,
que habitualment indiquem com a un cert nombre de
punts de fatiga per hora, amb un mínim d’un punt.
En cas que un personatge guanyi més d’un punt de
fatiga per hora, aquests punts es repartiran al ritme
d’un per fracció horària corresponent, és a dir: si un
personatge es cansa a un ritme de 2 punts de fatiga
per hora, en guanyaria 1 per cada 30 minuts
d'exercici o fracció; si es cansa a un ritme de 3 punts
per hora, se li assignaria 1 punt cada 20 minuts o
fracció; i a 4 punts per hora li correspondria 1 punt
cada 15 minuts o fracció, i així successivament.

El sergent Frederick Von Klinkerhoffen, un soldat
prussià d'Erde, lidera una unitat de tropes d'assalt
al front oriental de La Guerra que lluita contra les
tropes de la Rodina.
El pes habitual de la seva vestimenta és de 20 Kg,
però com que és un paio robust, normalment és
capaç de fer marxes llargues sense suar una gota.
El caporal Strohm, que porta la metralladora de la
mateixa unitat, vesteix el mateix equip que el
sergent, però com que també transporta l'arma
pesant i un bon carregament de munició, tot plegat
suma 55 kg.
El caporal és de mida mitjana i constitució ferma, i
per tant considera els 55 kg com a càrrega
moderada. Així doncs, es cansarà a un ritme d'un
punt de fatiga per hora.
Si, en canvi, Strohm transportés un canó
electromagnètic (70 Kg, si tenim en compte el pes
de la munició i el generador portàtil), estaria
carregant un pes total de 90 Kg, que seria molt
pesant i, per tant, el caporal es cansaria a un ritme
de dos punts de fatiga per hora (o, el que és el
mateix, un punt cada mitja hora).

S�����������
Quan un personatge va carregat com per patir una
forta fatiga (amb càrrega moderada o pesant, en
funció del seu atribut de càrrega), no podrà moure’s
a la seva velocitat habitual, sinó que es descomptarà
la quantitat de fatiga que guanyi per hora al seu
atribut de moviment (caminar, córrer i saltar). Si el
personatge té altres modes de moviment, també es
veuran afectats.
Si la penalització per fatiga és superior a la capacitat
de moviment del personatge (caminant), es
considera que aquest personatge va sobrecarregat.

Un personatge sobrecarregat no pot córrer ni saltar, i
només pot caminar a un ritme d'un hexàgon per
acció. A més, només pot suportar la sobrecàrrega
mentre li quedin punts de fatiga, o mentre la dificultat
de dur el pes sigui inferior a la ��������� ��� ������,
segons expliquem a la pàgina XXX. Com més fatigat
estigui un personatge, menys pes podrà transportar
o aixecar.

Després d'una escaramussa sanguinària contra
uns comandos de la Rodina, l'esquadró del sergent
Von Klinkerhoffen ha quedat reduït a només tres
persones, i dues estan greument ferides.
El sergent abandona la metralladora per poder
ocupar-se dels dos supervivents. Vol provar de
salvar-los portant-los fins a l'hospital de camp més
proper. El DJ l'informa que el pes combinat dels dos
soldats, les armadures, les botes i l'equipament de
protecció química, sense comptar la resta de
l'equip, és de 230 Kg. Això, sumat a l'equip del
mateix sergent fa un total de 255 Kg.
Si ens fixem en la taula de sobrecàrrega, aquesta
quantitat de càrrega li suposa haver de superar una
tirada complexa (25), a més de guanyar fatiga a un
ritme de 6 punts per hora (és a dir, 1 punt cada 10
minuts).
El jugador fa una tirada de FOR (3) + força bruta (6).
Als daus, obté 12, 15 i 15. Com que ha obtingut un
resultat múltiple, ha de sumar el seu nivell
d’habilitat 2 cops, per un total de 27 (15 + 6 + 6).
Així doncs, el jugador supera la prova.
Von Klinkerhoffen es carrega els dos soldats ferits
a les espatlles i, lentament i a marxes forçades
(mai millor dit), inicia el camí cap a l'hospital de
camp. Com hem dit, això suposa un desgast de 6
punts de fatiga per hora, o 1 punt cada 10 minuts,
segons la llista de força bruta.
El sergent té FOR 3 i és de constitució robusta, per
tant, té 7 punts de fatiga per nivell. Dit d'una altra
manera, podrà transportar els soldats sense
problemes durant tres hores i mitja (21 punts de
fatiga). Ara bé, després d'això, estarà tan esgotat
que no podrà intentar fer cap tasca d'un nivell
superior a exigent (20). Això vol dir que haurà de
prendre’s un descans, o abandonar un dels ferits.
Per sort, justament quan el sergent està al límit de
les seves forces, topa pel camí amb un transport de
tropes prussià que els recull i els acosta al
campament.

G����� ��� �����
Tots els jocs de rol tenen unes normes que indiquen
com es gestiona el temps dins del món fictici on
passa l’acció. A FORJA, per controlar el temps de joc,
el dividim en escenes, com si es tractés d’una
pel·lícula. Considerem una escena com aquella
situació en què els personatges jugadors fan una o
més accions directament relacionades i que tenen
un tema en comú.
Com que la durada pot variar segons la quantitat i
complexitat de les accions que es vulguin fer, les
escenes no tindran mai la mateixa durada, ni dins del
joc (des del punt de vista dels PJ) ni a fora (el temps
real que els jugadors inverteixen per resoldre cada
escena).
A FORJA hi tenim dos tipus d'escenes en funció del
tipus d’accions que hi passen: les de temps narratiu
i les de temps actiu.
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T���� ��������
Qualifiquem de temps narratiu aquelles escenes on
els personatges no estan gaire pressionats pel que
fa a temps, i on poden fer cadascuna de les accions
amb el temps que els fa falta.
Així, cada acció que es faci en temps narratiu pot
tenir una durada molt diversa: des de menys d'un
minut fins a unes quantes hores, o fins i tot dies,
sempre en termes de temps de joc, no pas temps
real.
La tipologia d’accions que acostuma a fer-se en
aquest tipus d’escena són més aviat descriptives,
interaccions socials, i en general totes aquelles en
què hom té temps de pensar abans d’actuar.
Perquè us en feu una idea més clara, us en donem
alguns exemples a continuació.

Després d’un dia atrafegat, un grup de personatges
jugadors es relaxa a l'apartament que fan servir de
base abans que passi alguna cosa diferent.
Cada personatge declara el que pensa fer durant
aquest temps de descans, i el DJ podrà fer avançar
el temps de joc amb una sola frase: “unes hores
més tard...”
L'escena de temps narratiu pot acabar, posem per
cas, quan de sobte salten per la finestra uns no-
morts ninja disposats a atacar el grup.
O bé el DJ pot decidir que no passa res d’especial,
i els personatges jugadors passen tota la nit
tranquils a l'apartament, i fins i tot tenen temps
d’esmorzar.
En aquest cas, l'escena canviarà quan els PJs surtin
de l’apartament per a anar a un entorn diferent.
Suposant que els PJ hagin estat atacats pels no-
morts ninja, un cop acabada la lluita, caldrà curar-
se les ferides, abandonar l’apartament, avisar les
autoritats, o prendre la iniciativa i preparar un
contraatac.
En qualsevol d’aquests casos, la temàtica canvia
d’una tensa escena de combat a una escena
narrativa més pausada on els personatges
planifiquen i efectuen accions, que poden durar des
d’uns minuts a unes quantes hores (o fins i tot dies,
si busquen un amagatall on recuperar-se sense que
ningú no els destorbi).

Els personatges viatgen d'un lloc a un altre.
L'escena cobreix tot el viatge en si, des del moment
en que els jugadors abandonen el lloc on són a
l’inici fins que arriben a destinació, o fins que els
passa alguna cosa diferent, com una emboscada,
una avaria al vehicle, etc.
Sigui com sigui el transcurs del viatge, tot ell serà
una única escena fins que decideixin acabar-lo o
els passi alguna cosa que canviï el tema de
l’escena substancialment.

Una trobada entre el grup de PJs i un PNJ, o amb un
grup de PNJ.
Durant la trobada, que pot ser en una localització
fixa o dins un vehicle en moviment, els personatges
parlen, discuteixen, negocien, regategen, etc.
L'escena s'allarga fins que s'acaba la trobada de
manera civilitzada, o bé fins que algun dels
assistents perd l’oremus i decideix començar a
repartir mastegots a tort i a dret.

Les constants en aquest cas serien el tipus d'acció
(interacció social), els personatges involucrats (tot
i que alguns puguin arribar tard o marxar-ne abans)
i la ubicació.

Una visita a un hospital, consulta mèdica, o l’antre
d’un guaridor místic. L’escena començaria en
arribar-hi, i pot allargar-se fins que el personatge o
personatges s’han recuperat per complet (dies, o
fins i tot setmanes o mesos, segons la gravetat de
les ferides).
De tota manera, l’escena queda interrompuda si el
grup que havia atacat els personatges els ha seguit
la pista i els ataquen per sorpresa abans no s’hagin
recuperat completament.

Cadascuna de les escenes que hem descrit requereix
una quantitat de temps de joc diferent. Des del punt
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de vista dels personatges, un viatge per creuar tot un
país seria molt més llarg que el trajecte rutinari des
dels afores de la ciutat fins al centre.
En canvi, per als jugadors, tots dos processos
podrien comportar la mateixa durada en temps real
mitjançant una simple explicació del DJ, com ara
"viatgeu del punt A al punt B".
Perquè és el DJ qui determina la durada de les
escenes en temps de joc, i també qui dicta el temps
de joc necessari per cada acció dels personatges.
Per fer el joc més dinàmic, el més recomanable és
que el DJ passi ràpidament les escenes on no hi ha
res d’especial, igual com es fa a les pel·lícules.
Recordeu quan Indiana Jones viatja d'un país a un
altre? Es mostra un mapa en què es va dibuixant una
línia per representar el seu itinerari, amb un avió o un
vaixell que es mou d'un indret a l'altre.
En d’altres pel·lícules, quan el personatge principal
està construint un aparell complicat o fent un
entrenament al llarg demesos, fan unmuntatge breu,
d’un minut o dos com a molt, amb uns quants talls
seleccionats perquè l’espectador es faci la idea de la
quantitat de feina i temps invertit.
Doncs aquesta és la idea. El DJ fa una descripció
breu, indicant el que representa el temps invertit per
a cada personatge o pel grup en general, i tot seguit
ja pot reubicar tothom, canviant d’escenari i
començant la nova escena.

El grup de jugadors és a Harmagedon, seguint la
pista d'un nen psíquic que, segons sembla, pot
influir sobre les ments de milers de persones
alhora.
Després d'uns quants intents fallits de trobar-lo als
erms contaminats i les ruïnes de VGS, els jugadors
decideixen unir-se a una caravana nòmada que va
en direcció nord a la recerca d’aigua potable.
El DJ pregunta als jugadors si volen fer alguna
acció especial durant els propers dies.
Alguns PJs ajuden a reparar un dels generadors
elèctrics de la caravana; la resta es dediquen a
conèixer els seus companys de viatge.
El DJ i jugadors escenifiquen alguna trobada breu
amb PNJ que tindran certa rellevància més
endavant, perquè sàpiguen qui són quan el nom
aparegui més endavant, i perquè sentin una certa
connexió amb aquests nòmades.
Després d'aquestes petites escenes, el DJ informa
el grup que passen dues setmanes viatjant amb els
nòmades, i llista algunes de les tasques comunes
en que han participat, com la recollida de menjar, la
purificació d’aigua, i les activitats d’esbarjo diàries
d’aquesta gent.
Doncs és dues setmanes després de començar el
viatge i a 3800 Km de distància de VGS quan
l’escena acaba perquè just en aquest moment són
assaltats per uns saquejadors.
I llavors el DJ informa del pas a una nova escena,
aquest cop d’acció trepidant, on s’ha de resoldre
l’atac.

T���� �����
Dividir el temps en escenes de temps variable és
força pràctic quan ens trobem en situació de calma,
o sense pressió afegida, tal i com hem descrit als
paràgrafs de l’apartat anterior.

En canvi, quan una situació dona lloc a moltes
accions en un període de temps curt, la falta d'un
marc temporal coherent pot ser força frustrant.
Altres jocs fan servir torns fixes, i tothom actua un o
més cops cada torn, per ordre del que s’anomena
iniciativa. Quan el nombre d’accions per torn
s’incrementa, les coses poden tornar-se força
confuses.
Per resoldre aquesta mena de situacions, a FORJA
fem servir un segon tipus d'escena, que anomenem
escenes de temps actiu. Com les de temps narratiu,
poden tenir una durada variable depenent de la
quantitat d’accions que s’hi fan, però aquestes, a
més, estan partides en torns.
A Forja, un torn és una unitat de temps actiu, que si
haguéssim de quantificar diríem que és,
aproximadament, una dècima de segon.
Per portar un registre del transcurs del temps, fem
servir el rellotge de temps actiu, o rellotge de
latència, que és un cercle dividit en 24 caselles. Per
tant, la durada d’una volta de rellotge són, si fa no fa,
2,4 segons (24 torns). Les caselles del rellotge no
estan numerades, però com a referència visual,
quatre d'aquestes caselles són equidistants i estan
marcades amb un color diferent.
Per fer servir aquest rellotge, cada jugador necessita
una fitxa o marcador que representi el proper cop en
què el seu personatge actuarà. Recomanem fer
servir fitxes rodones, monedes o peces semblants.
També podeu enganxar-hi un dibuix amb la cara del
vostre PJ o una etiqueta amb el seu nom. El més
important és poder identificar-los ràpidament.
El DJ necessitarà com a mínim una fitxa o marcador
especial, que serà el comptador de temps actiu. A
més, li caldrà una altra per a cada antagonista
principal, i una per a cada grup de secundaris o
extres.
Entenem antagonista principal com a un PNJ
clarament diferent de la resta, i els secundaris i
extres com aquells que van en grup, tots ells amb
característiques similars i que actuen de manera
similar. Si hi ha dos tipus d’extres amb equipament
diferenciat, cada grup tindrà un marcador diferent.
A “L�������”, a la pàgina XXX, expliquem que la
latència és el nombre de torns que un personatge
necessita per actuar en condicions normals. Aquest
nombre canvia en funció del tipus d'acció que vol fer
cada personatge i de l’equipament o eina que faci
servir.
A l'inici d'una escena de temps actiu, el DJ col·loca el
marcador de temps actiu dins del rellotge, al costat
d'una de les caselles. Aquesta casella és el torn
inicial.
Un cop col·locat el comptador, cada jugador ha de
declarar la següent acció del seu personatge, i el DJ
declara les dels antagonistes, per ordre de latència.
Els personatges més lents (els que tenen la latència
més alta) declaren primer, mentre que els més ràpids
(els de latència més baixa), ho faran després. En cas
d'empat, els jugadors decidiran qui comença. Si
triguen massa a decidir o no es posen d'acord, el DJ
decideix.
Com ja hem apuntat, els grups de PNJ amb atributs,
habilitats i equipament similar fan servir el mateix
marcador i el DJ declara les seves accions en grup.
Es consideren accions:

• Un moviment bàsic, no pas més ràpid que la
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puntuació de caminar del personatge.
• Un moviment ràpid, que pot ser tan ràpid com

la puntuació de córrer del PJ.
• Un moviment especial, és a dir, qualsevol on

cal una tirada. Pot ser una acrobàcia, o bé un
moviment bàsic o ràpid on cal tirar per
mantenir l'equilibri, per exemple.

• Una acció simple, és a dir, la combinació un
moviment bàsic i una acció que requereix
tirada. Es pot fer primer l'acció i després el
moviment o a l'inrevés, però no es pot
intercalar l’acció enmig del moviment a no ser
que s’indiqui el contrari. Totes les accions de
combat s'inclouen dins aquesta categoria.

• Una càrrega, que inclou tant un moviment
ràpid com un atac i suma 2 punts de latència,
però confereix una bonificació de +2 punts a la
tirada d'atac i al dany que es faci. Per fer això,
els personatges s'han de poder moure un
mínim de 2 hexàgons abans de l'atac per
agafar prou inèrcia.

• Una acció defensiva. Llegiu la secció D������,
a la pàgina XXX, per saber-ne més coses.

• Una tirada per resoldre una ����� ��������,
tal com expliquem a la pàgina XXX. En aquest
cas, el personatge no es podrà moure, ja que
necessita dedicar-hi tota la seva atenció.
Consulteu la secció “A������ �����������
�� ����� �����”, a la pàgina XXX.

Independentment del que faci un personatge durant
el seu torn, té dret a una acció lliure. Les accions
lliures són accions molt senzilles, com prémer un
botó, deixar caure un objecte, parlar (una frase
curta), o girar-se per canviar d’orientació sense
moure’s de la posició.

Quan es declara una acció, el jugador que ho ha fet o
bé el DJ han de moure el marcador del personatge
que fa l'acció en sentit horari tantes caselles com
els punts de latència de l'acció.
La latència de l'acció es basa en la del personatge
afegint-hi els modificadors que calguin en funció del
tipus d'acció o de l'equipament que faci servir el
personatge, tal i com s’explica a l’apartat de combat.
L'escena de temps actiu comença quan tots els
personatges, jugadors i no jugadors, han declarat les
seves accions.
El DJ mou el marcador de temps actiu en sentit
horari a les agulles del rellotge, fins que troba una
casella de torn ocupada. En aquest moment, tots els
personatges que tinguin la fitxa en aquella casella
actuen simultàniament i resolen les accions
declarades segons la Mecànica bàsica del joc i les
regles de Combat, si s'escau.
Si alguna de les accions en un torn determinat afecta
algun personatge que ja ha declarat una acció però
encara no l’ha fet, el personatge té dret a una
������� que li permetrà actuar fora de la seqüència,
com expliquem a la pàgina XXX.
Si un personatge actua i reacciona en un mateix torn,
cal determinar primer el resultat de la reacció, perquè
els actes reflexos són més ràpids i això fa que les
reaccions tinguin preferència.
Els resultats de les interaccions amb objectes i la
resta de conseqüències de les accions dels
personatges (jugadors i no jugadors) s'apliquen al
final del torn. Això inclou qualsevol tipus de dany o
canvis d'estat que hi pugui haver.
Després de resoldre totes les accions, s’apliquen el
dany que s'hagi provocat, els canvis d'estat i les
interaccions amb els objectes.
En aquet punt, tots els personatges que hagin
reaccionat durant el torn recuperen els comptadors
de reacció invertits.
Finalment, el DJ i jugadors han de declarar les
properes accions que faran els personatges que
hagin actuat en el torn, sempre tenint en compte la
condició en la que es troben en aquell moment. Les
noves accions es declaren sempre per ordre de
latència, començant pels personatges més lents i
seguits dels més ràpids.
Després de declarar les accions, es mou el marcador
en sentit horari tantes caselles com punts de
latència tingui l'acció, tal i com ja s’ha fet
anteriorment.
Fet això, acabarà el torn, i el DJ mourà un altre cop
el marcador de temps en sentit horari fins a trobar
una casella de torn ocupada.
Aquest procediment es repeteix les vegades que
calgui fins que s'acabi l'escena de temps actiu, un
cop ja no es donen les condicions per continuar
l’escena.
El que segueix és un exemple d’escena de temps
actiu completa. Trobareu tots els detalls sobre la
resolució d’accions més endavant, en aquest mateix
capítol.

La Yoko-1 és a Terra, en un equip diplomàtic. El seu
equip té indicis que uns dissidents volen fer
fracassar les converses amb el Basileus
(l’emperador), i s’han separat per seguir la pista de
diversos sospitosos.
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La Yoko segueix discretament en Matteo Sforza un
noble d’una poderosíssima família Milanesa amb
gran influència a l’imperi, un nigromant de
categoria.
La Yoko ha seguit el noble fins a una casa situada
en un dels suburbis més degradats de
Constantinoble, que resulta ser un amagatall on el
grup dissident prepara un atemptat.
Després d’entrar cautelosament, ha trobat proves
concloents i plans per l’atemptat.
També és una trampa: quan la Yoko es disposa a
sortir, dos gòlems de carn li barren el pas i es
disposen a atacar-la.
El DJ assenyala que l’escena narrativa
d’investigació ha acabat i comença una escena de
temps actiu.

Com que la Yoko té el tret ������ ��� ������, no pot
ésser agafada per sorpresa, i per tant es segueix el
procediment habitual de declaració enlloc de fer
servir el d’emboscada (pg. XXX).
A tots els efectes, els contrincants s’han trobat de
cara i tots són conscients que comença un combat.
Es col·loquen, a la mateixa casella del rellotge de
temps actiu, un marcador per la Yoko i un marcador
pels dos gòlems (perquè són antagonistes
bàsicament idèntics, els dos declararan i actuaran
alhora). El DJ també hi col·loca el marcador de
temps.
Com que els gòlems tenen latència bàsica d’11 i la
Yoko la té de 6, el DJ haurà de declarar primer les
accions pels gòlems, i després declararà el jugador
que porta la Yoko.

Els gòlems, que tenen urpes com a armament
natural, atacaran la petita mecanoide (acció
simple).
Segons s’explica a l’apartat d’����� �������� (pg.
XXX), les urpes afegeixen 1 a la latència, és a dir
que la seva latència total és de 12.
El DJ mou el marcador dels gòlems 12 caselles en
sentit horari (1).

Com que vol despatxar els gòlems com més aviat
millor, la Yoko farà ús de la seva espasa, que li
penalitza la latència amb un +1, i carregarà contra
un dels gòlems (+2 de latència a canvi d’obtenir +2
a l’atac i al dany).
Així, la latència total de la Yokomentre carrega amb
la seva espasa és de 9 .El jugador mou el marcador
de la Yoko 9 caselles en sentit horari (2).

1
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Per a més informació sobre els ����� ��� �����
��� � ���, vegeu la pàgina XXX.

Com que tothom ha declarat, el DJ mou el
marcador de temps fins a la primera casella
ocupada: la de la Yoko (3).

En aquest torn, la Yoko fa l’acció declarada, i
carrega contra un dels gòlems. Es mou 3 caselles
fins a estar adjacent al seu objectiu.
Com que és atacat, el gòlem prova de parar l’atac
amb les seves urpes, fent servir la seva reacció (per
més informació sobre ��������� ����������,
vegeu la pàgina XXX, i per informació sobre les
���������, vegeu la pàgina XXX). El combat és una
acció enfrontada.

El DJ tira pel gòlem DES (2) + barallar-se (5) i obté
un resultat total de 16 (el resultat més alt d’entre els
dos daus és de 9, +5 de la seva habilitat).
El jugador tira per la Yoko la seva DES (3) + armes
cos a cos: espases (+6) i obté un resultat total de
19 (als daus hi ha un 9 i un doble 7, o sigui que el
jugador ha triat el doble 7 i afegit la seva habilitat
dos cops). A més, com que ha carregat, té un +2 al
seu atac, és a dir, que el resultat final és de 21.
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Com que la tirada d’atac és més gran que la de
defensa, l’atac impacta i produeix dany.
Per determinar el dany que produeix l’atac, el
jugador que controla la Yoko suma FOR (2) + acc:
espases (+6) + mod. dany de l’espasa (+1). Com
que ha tret un doble a la tirada d’atac, suma altre
cop la seva habilitat de (+6).
El resultat final és de 15.
El gòlem de carn té una reducció de dany de 5, així
que en total rep 10 punts de ferides.

Com que en té 7 per nivell, vol dir que perd tot el seu
nivell d’il·lès i té 3 punts menys a masegat. Per més
informació sobre com ������� �� ����, vegeu la
pàgina XXX.
Acabat el torn i aplicat el dany, el jugador declara
que la Yoko seguirà atacant amb l’espasa al mateix
gòlem fins que aquest ja no pugui seguir
combatent.
La seva latència és de 7 (bàsica de 6 + 1 per
l’espasa), i el jugador mou el marcador 7 caselles
endavant (4).

El DJ mou el marcador de temps fins la següent
casella ocupada: la dels gòlems (5).
Els dos gòlems actuen: el que no estava en
contacte amb la Yoko s’atansa a ella, i els dos
atacaran.
La Yoko, que ja ha declarat la seva següent acció,
ha de fer servir reaccions per defensar-se.
Com que té reflexes ràpids/1, disposa d’un
comptador addicional, i pot defensar-se dos cops.

Tira per esquivar els dos atacs: pel primer atac, tira
AGI (3) + esquivar (3), i treu un total de 21 (18 + 3).
Pel segon atac, treu un total de 23 (20 + 3).
Ara el DJ tira l’atac dels gòlems. El primer gòlem (el
ferit) ataca tirant la seva DES (2) + barallar-se (5)
per un total de 15 (10 + 5).
L’atac no impacta.
El segon gòlem ataca i treu un 23 (18 + 5). Com que
és un empat, el defensor guanya.

Necrog
ol
em

Necrog
ol
em

Yoko-1

CaminarCaminar

5

4

Reaccions:
esquivar x2

Atac

Atac



FORJA – JOC DE ROL MULTIVERSAL

116

FORJA – JOC DE ROL MULTIVERSAL

116

L’atac tampoc no impacta, però la Yoko se n’ha
salvat pels pèls.

El DJ declara la següent acció dels gòlems, que
seguiran atacant la Yoko. En mou el marcador 12
caselles més endavant (6).

Acabat el torn, el DJmou el marcador de temps fins
a la següent casella ocupada: la de la Yoko, que
atacarà amb l’espasa un altre cop (7).
El jugador tira la seva DES (3) + acc: espases (+6) i
obté un 18 (12+6). Com que els gòlems no es
defensen, l’atac impacta.
Suma la FOR (2) + acc: espases (+6) + dany de
l’espasa (+1). El dany és de 9 ferides.
Després de descomptar la reducció de dany del
gòlem (5), el dany final és de 4 ferides.
Sumades a les 10 que ja tenia, el gòlem en té 14.

Com que ha exhaurit tot els nivells d’Il·lès i
Masegat, ara se’l considera Nafrat .
Acabat el torn de la Yoko, ella recupera els dos
comptadors de reacció que ha gastat defensant-se
dels gòlems.
Declara que seguirà atacant el mateix gòlem, i mou
el seu comptador 7 caselles en sentit horari(8).
Per la diferència de latències, encara podrà tornar a
atacar els gòlems un cop abans aquests no
l’ataquin a ella.
El DJ mou el marcador de temps fins a la següent
casella plena, la de la Yoko. L’escena continua...
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M������� �� ����� �����
Durant el seu torn, els personatges es poden moure
segons les seves puntuacions de moviment.
Es consideren moviments bàsics aquells que no
requereixen cap tirada i que fan moure el personatge
a un ritme que no superi la seva velocitat per
caminar. Es poden combinar amb l'ús d'alguna
habilitat o amb la interacció amb un objecte, cosa
que ocorrerà abans o després del moviment, però
mai al mateix temps.
Els moviments ràpids són aquells en què els
personatges es mouen un número determinat
d'hexàgons que és superior al de la seva puntuació
per caminar, però sense superar la de córrer. Com
que en aquestes situacions els personatges estan
del tot concentrats en el moviment, no podran fer cap
altra acció ni interactuar amb objectes durant aquell
torn.
Però què són les normes sense excepcions? Doncs
en aquest cas també hi ha una excepció, que es dona
quan hi ha càrregues. Una càrrega és un moviment
ràpid combinat amb un atac cos a cos, on el
personatge avança de pressa per agafar inèrcia i
atacar un objectiu, posant el seu pes darrere de
l’atac.
Per declarar una càrrega, el personatge ha de tenir el
seu objectiu a la línia de visió sense cap mena
d'obstacle entremig. A més, el moviment ha de fer-se
seguint aquesta línia de visió (recordeu que és una
línia recta, o el que més s'hi acosti si la recta no és
possible). Quan es declara una càrrega, els
personatges afegiran 2 punts a la seva latència
bàsica, i si el moviment és de 2 hexàgons o més,
rebran 2 punts de bonificació per a la tirada d'atac i
2 punts més al dany provocat.
Els moviments especials són aquells que necessiten
un cert grau d’atenció, i per tant, que cal fer una
tirada. No es poden combinar amb cap altra acció.
Igual que les càrregues, tots els moviments
especials afegeixen 2 punts a la latència bàsica del
personatge.
Qualsevol moviment que es faci en terreny inestable
(per exemple, una coberta d’embarcació en mar
picada, o un edifici que està caient-se a trossos) es
considera un moviment especial. Tots els
personatges en moviment que entrin en un hexàgon
de terreny inestable han de fer una tirada d’AGI +
equilibri per a no caure.
Si fallen la tirada, se'ls considerarà abatuts, i hauran
de tornar a tirar per aixecar-se. Si se'n surten,
recuperaran l'equilibri i podran tornar a interactuar de
manera normal amb els objectes, atacar, parar o
bloquejar atacs d'altres i canviar d'orientació sempre
que no es moguin del mateix hexàgon.
Si un personatge ha entrat en un hexàgon de terreny
inestable i ha superat la tirada d’equilibri per a no
caure, pot bellugar-se durant aquell torn per tots els
hexàgons inestables adjacents de la mateixa
dificultat o inferior. Si el personatge entra en un altre
hexàgon més inestable, haurà de tornar a tirar per
mantenir l’equilibri.

En Nash estava explorant les ruïnes d’una ciutat
abandonada quan, de sobte, hi ha un tremolor de
terra, i l’edifici, ja en estat precari, comença a
esfondrar-se. La jugadora que el controla declara
que vol córrer per sortir de l’edifici com més aviat,
millor.

En situacions normals, això seria un moviment
ràpid, però com que l’edifici és inestable i el terra
s’està caient a trossos, caldrà tirar per mantenir
l’equilibri, i això el converteix en un moviment
especial. El DJ declara que la dificultat és exigent
(20).
La jugadora tira AGI (2) + equilibri (5) i obté un
resultat final de 18 (13 + 5). Gairebé ho
aconsegueix, però no se’n surt. El DJ declara que en
Nash perd peu i cau a terra. Al final del torn, l’edifici
cedeix i comença a inclinar-se perillosament.
Avall, que fa baixada!

No cal mai tirar per moure’s d’un hexàgon amb
terreny inestable cap a un d’adjacent estable, i per
tant es poden fer moviments bàsics o ràpids (però no
càrregues).
Si un personatge està penjant d'alguna extremitat, se
segueixen les mateixes regles que quan està en
terreny inestable. Per agafar-se d'algun objecte o
superfície en moviment o inestable, els personatges
han de fer una tirada d'agilitat + acrobàcies. Per
agafar-se d'una superfície estàtica, poden fer una
tirada de força o d'agilitat + escalada. Si el
personatge falla la tirada per agafar-se d'aquella
superfície o objecte, caurà o no podrà escalar. Si el
personatge té èxit en la tirada, es mantindrà agafat,
encara que l'objecte estigui en moviment, sempre
que es mantingui subjecte amb la mateixa força. Si
s'agafa amb alguna extremitat addicional, obtindrà 5
punts més de bonificació a la primera tirada.

En Nash segueix dins l’edifici en ruïnes, a terra i
relliscant cap a una obertura en la paret mentre la
construcció segueix inclinant-se cada cop més. La
jugadora que el controla declara que vol mirar
d’agafar-se al marc de la finestra amb les dues
mans i evitar caure els pisos que el separen del
carrer.
Com que l’edifici es mou, el marc de la finestra es
considera un objecte en moviment. El DJ declara
que la dificultat continua essent exigent (20).
La jugadora tira AGI (2) + acrobàcies (4) i obté un
resultat de 22 (18 + 4), al que afegeix un bonificador
de +5 per fer servir les dues mans, per a un total de
27. Ha superat sobradament la dificultat, i té una .

Ara bé, si un personatge que estava subjecte amb
dues o més extremitats vol deixar-ne anar alguna
cautelosament, haurà de fer una altra tirada amb una
dificultat menor però sense cap bonificació. Si està
agafat encara té alguna extremitat lliure, la podrà fer
servir amb normalitat, seguint les normes del terreny
inestable. Si un personatge s'ha de mantenir agafat
d'una superfície o un objecte durant molt de temps i
una altra criatura o un altre personatge vol
aconseguir que es deixi anar (sempre a discreció del
DJ), el personatge que estigui agafat haurà de tirar o
bé agilitat + acrobàcies, o bé força + força bruta per
mantenir-se subjecte.

R��������
Com ja hem apuntat anteriorment, cada personatge
té un determinat nombre de comptadors de reacció
(en general només un, a no ser que tingui el tret
reflexes ràpids) que li permeten reaccionar fora de
seqüència, és a dir, entre que el jugador declara la
propera acció del seu personatge i el moment en què
la fa.

117

ACCIÓ

117



FORJA – JOC DE ROL MULTIVERSAL

Les reaccions solen ser defensives, com a resposta
a un esdeveniment extern que implica el personatge.
Si un personatge reacciona fent servir una peça
d’equipament que li calia per l’acció declarada,
l’acció queda anul·lada, perquè ja s’ha fet servir
l’equipament. En aquest cas, arribat el seu torn, el
personatge només podrà fer accions lliures, i en
acabat declarar l'acció següent de la manera normal.

L’Osmond Heyerdahl, del cos de Bretxers de l'ANM,
és en una expedició a Rrrrth, quan de sobte es troba
cara a cara amb un mascle aràcnid molt territorial.
La jugadora declara que el seu PJ avançarà i
atacarà l'oponent amb la seva vara d’energia. La
latència bàsica del bretxer és de 7, més 3 punts de
la vara i 2 més de la servoarmadura que porta. Així,
l’Osmond té una latència de 12 per a la seva acció.
El DJ informa la jugadora que l'aràcnid declara una
càrrega contra el seu bretxer. La latència bàsica de
l'aràcnid també és de 7, més 2 punts extra per la
càrrega i 1 punt per les seves pinces, que fan un
total de 10. L’armadura natural de l’aràcnid no li
modifica la latència.
El DJ mou el marcador de temps fins a la primera
casella ocupada, la de l’aràcnid.
Com que el bretxer ha infravalorat la rapidesa del
seu atacant, s'haurà de defensar o rebre l’atac
directament. Com que no coneix les capacitats del
seu contrincant, la jugadora decideix que és millor
parar l’atac amb la vara, perquè en sap més que
d’esquivar.
Així doncs, consumeix el comptador de reacció de
l’Osmond i declara que pararà l'escomesa amb la
vara. La jugadora tira de DES (2) + armes cos a cos:
vara (+7), i obté un resultat total de 23 (16 + 7).
El DJ tira llavors l’atac de l’aràcnid, DES (3) +
barallar-se (+6) i treu un resultat de 20 (14 + 6), als
quals afegeix +2 de bonificació per haver fet una
càrrega. El resultat final és de 22. L’Osmond ha
pogut aturar l’atac.
El DJ declara la següent acció de l'aràcnid: farà una
altre atac amb les pinces, amb una latència de 8
perquè ara ja no li cal carregar.
El DJ avança el marcador de l'aràcnid en sentit
horari 8 caselles, i el marcador de temps fins a la
següent casella ocupada, la de l’Osmond.
Com que l’Osmond havia declarat un atac amb la
vara però ja l’ha fet servir per parar l’ofensiva de
l'aràcnid, ara ja no el pot fer servir i perd la seva
acció declarada. Com a acció lliure, activa els
escuts defensius de l'armadura i declara un altre
atac amb la vara d’energia. Així podrà resistir el
dany i podrà atacar amb la vara.

Si un personatge ha de ser atacat el mateix torn en
què li tocava actuar i encara conserva el seu
comptador de reacció, es resol primer la reacció i en
acabat, pot actuar de la manera normal. Recordeu,
però, que les conseqüències dels atacs (dany, estats,
etc) no s’apliquen fins al final del torn, i que per tant,
encara que la reacció no tingui efecte i el personatge
pateixi danys, aquests no es comptabilitzen fins
després que hagi actuat.
Per a més informació sobre les reaccions
defensives, vegeu “�������”, a la pàgina XXX.
Durant la fase de declaració, els jugadors poden
decidir que els seus personatges ignorin les
amenaces i es concentrin en les següents tasques

que pretenien dur a terme. Si ho fan, els personatges
tindran un dau extra a l'hora d'efectuar l'acció.
Ara bé, teniu en compte que els personatges que
estiguin concentrats en una acció no poden utilitzar
els seus comptadors de reacció; per tant, no podran
defensar-se ni tan sols quan algun altre personatge
els avisi del perill amb un crit d'alerta.

Marvin el dèlfic s'enfronta a un enorme cefalòpode
mutant que ataca les piscifactories de Bifrost. Tot i
els riscos que comporta, el jugador que el controla
decideix invertir tota la seva concentració en
incapacitar el perillós cefalòpode.
El jugador renuncia a utilitzar els comptadors de
reacció a canvi d'un dau extra en la tirada d'atac.
En lloc de fer una tirada de DES (2) + armes cos a
cos: ganivets (+4), tira 3 daus, i amb això li
augmenta les probabilitats de provocar dany sobre
el voraç mutant.

Si un personatge ha declarat un atac contra
l'oponent que té dins la línia de visió, i aquest
oponent es mou fora de la línia de visió o el rang de
l'atac, el personatge atacant haurà de gastar un altre
comptador de reacció per poder fer l'acció fora de la
seqüència (i així evitar perdre el seu atac).
El personatge que volia fugir també podrà gastar un
comptador de reacció (si en té algun) per defensar-
se.
Així, l'atacant haurà d'esperar fins que li toqui
efectuar l'acció i, després, declararà la següent com
es fa normalment.

Després de diversos torns de combat, Marvin té el
cefalòpode entre l'espasa i la paret.
Marvin declara que continuarà atacant, de manera
que el monstre es repensa això de destrossar la
granja de peix i decideix que és el moment idoni per
escapar nedant a corre-cuita (moviment ràpid).
El jugador que controla en Marvin sap que el
cefalòpode és molt més veloç que el seu PJ en
aigües obertes, i per això, un cop el DJ declara
l’intent de fugida, el jugador es gasta el comptador
de reacció d’en Marvin per atacar fora de la
seqüència i no perdre el seu atac.
Conscient del que li ve al damunt, la criatura
tentacular també utilitza el seu comptador de
reacció per esquivar l'atac.
Tant el jugador com el DJ llancen els daus.
Finalment, el protocalamar mutant aconsegueix
esquivar l'atac d’en Marvin amb èxit i marxa d'allà,
tentacles ajudeu-me, tan de pressa com li permet el
seu cos, prou malmès.

M��������� �� ����� �����
Tal com expliquem a M���������, a la pàgina XXX,
els personatges poden provar de fer dues accions
simultànies.
A les seqüències de temps actiu, els personatges
poden fer gestes com les que veiem a les pel·lícules:
lluitar a cop d'espasa contra diversos oponents
alhora, saltar per les teulades mentre disparen als
dolents, entaforar un torpede en una sortida de fums
mentre piloten una embarcació per la fossa oceànica
més perillosa de l'univers.
Per poder dur a terme tasques simultànies en temps
actiu, els jugadors han de declarar totes les accions
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alhora i dedicar-hi tota la seva concentració. Això vol
dir que perden el dret a fer servir els comptadors de
reacció.
La latència de les accions serà la màxima que
puguin tenir +1; és a dir, un punt més que la latència
de l'acció més lenta.
Per fer la tirada, el jugador utilitzarà tants daus com
marqui l'atribut més baix +1 (perquè el personatge
està totalment concentrat), i dividirà aquesta
puntuació entre el nombre d'accions declarades.
Per a cada acció es farà una tirada separada, però
les accions s'executaran a la vegada en el mateix
torn.

La Trace condueix la seva moto lliscadora, amb un
nen de paquet. Ja s’acosten cap a la caravana
nòmada, la seva destinació. De sobte, apareix un
camió rabent que se'ls atansa. Toca declarar
accions!
La Trace té una latència de 10 i condueix una moto
(+1 de latència). Alhora, vol disparar en direcció al
camió (+2 de latència). Com que ha de fer
multitasca per poder conduir i disparar alhora,
encara ha d'afegir un punt addicional de latència.
La latència final és de 13: la bàsica de 10 + 2 (la
més alta de les dues accions) +1 (pel fet que és
multitasca).
El DJ diu que el conductor del camió, que és força
més lent, vol esclafar la Trace i el nen amb la seva
acció. La Trace podrà actuar un cop abans no ho
faci el seu perseguidor.
El DJ mou el marcador de temps fins a la seva
casella. La Trace té AGI 2 i DES 3. Per tant, pot tirar
3 daus: 2 pel seu atribut més baix i un d'afegit
perquè està plenament concentrada.
Del total de tres daus, n'assigna un a la tasca de
conduir i dos a disparar.
La Trace tira 1D + 4 i obté un resultat final de 12. Li
ve de ben poc que no s'estimba, però se'n surt.
També tira 2D + 9 per disparar (sí, ha nascut per a
això), i obté un resultat final de 25, o sigui que
aconsegueix encertar l'objectiu.
Com que ningú més fa cap acció aquest torn, es
resol el dany provocat.
La jugadora que controla la Trace declara que la
següent acció serà donar-li canya a la moto per
intentar guanyar el màxim de distància possible
amb el camió que els persegueix.
Aquest cop no renuncia a la seva reacció, perquè li
caldrà per evitar l’envestida.

A������ ����������� �� ����� �����
Imaginem que un jugador vol que el seu personatge
faci una acció complexa en temps actiu. L'acció
podria ser, per exemple, desactivar un explosiu o una
trampa mentre la resta del grup el protegeix, o
manifestar un efecte sobrenatural complicat. En
qualsevol d’aquests casos, pot ser que no n’hi hagi
prou amb una sola tirada per superar la dificultat, tal
i com s’explica a A������ ��������� (pàgina XXX).
En temps actiu, els personatges poden provar de fer
accions complexes, però el procediment és una mica
diferent.
1. El jugador declara l’acció complexa del
personatge.

2. El personatge calcula la latència de la seva
acció.
3. Les accions complexes necessiten
concentració. Per tant, el PJ no pot fer servir
comptadors de reacció ni acceptar-ne d’altres
personatges.
4. Quan arriba el torn del PJ, es fa la tirada de la
manera habitual.
5. Si supera la dificultat, s'acaba el procés.
6. Si falla, però sense espifiar-la, s'ignora la
tirada, i el jugador pot continuar tirant.
7. Si hi ha una pífia el procés s'atura
automàticament (amb conseqüències severes, què
us pensàveu?).
8. Si la tirada té èxit però no s’ha superat
encara la dificultat, el jugador declara si vol continuar
amb el procés o si abandona.
9. Si decideix continuar, el marcador del PJ es
mou en sentit horari d’acord a la latència.
10. El jugador segueix tirant tantes vegades com
calgui fins que superi la dificultat, fins que abandoni
o fins que faci una pífia.
11. Finalment, tingueu en compte que prendre-
s'ho amb calma no és una opció en temps actiu.

Nathan Dee i els seus companys estaven provant
d’infiltrar-se en una base militar enemiga i els han
enxampat. En la seva fugida frenètica, han anat a
parar a la sortida del búnquer, però la comporta,
enorme i terriblement pesant, s'ha tancat
automàticament amb el senyal d'alerta.
En Nathan és el manetes oficial del grup. El seu
jugador declara que es treu la seva fidel eina
multiusos i es posa a trastejar amb el sistema
d'obertura per desbloquejar la comporta. Mentre ho
fa, els companys l’hauran de protegir.
El DJ informa el jugador que la tasca serà àrdua
(30) per a una tirada d'INT + enginyeria.
La latència bàsica de Nathan és de 7, amb molta
sort ho podrà fer en dues tirades, però segurament
n’hi calguin tres. Això vol dir que el seu grup ha de
resistir un mínim de 21 torns, per anar bé.
Al seu darrere, la batalla contra els enemics
comença. Hi ha trets, crits i insults per tot arreu.
Passats els primers 7 torns, el jugador d’en Nathan
tira els daus i obté un resultat total de 19, mentre
les bales li xiulen a cau d’orella, fregant-li el cos. El
jugador ho té clar: vol continuar.
Passen 7 torns més, i algun del grup ha resultat
ferit, però en Nathan segueix concentrat en la seva
feina. Torna a tirar i treu un total de 21. Com que ja
ha arribat a la dificultat objectiu, pot obrir la porta
més aviat del que esperava.
Sembla que això que et disparin no és pas mala
motivació.
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C�����
“V��� ��� �� ����

��� ������ ��� �� ����.
����� �� ���� ���-�� ������.”

C��� F���, S���������.

Permeteu-nos un breu recordatori i un incís, abans
d’entrar en matèria: FORJA és un joc, i tot el passa
durant una partida és pura ficció.
Els qui hem participat en la creació i concepció del
joc entenem que, igual que passa al cinema o la
literatura, la ficció amb connotacions violentes és
socialment acceptada com a forma d’entreteniment,
i que per tant es pot considerar un ús lícit fer-la servir
narrativament per passar l’estona.
Tot i així, no volem promoure ni aprovem la violència
com a tal, i el contingut d’aquest capítol, igual que el
de la resta del llibre, s’ha d’interpretar com a treball
de ficció.
En l’apartat anterior hem vist com es declaren les
accions en les escenes de temps actiu, i n’hem posat
diversos exemples, alguns d’ells força complets.
A continuació us expliquem tot el que us cal perquè
els vostres personatges puguin fer llistes negres i
engaltar mastegots a dojo, les dues coses
fonamentals que han de tenir els aventurers que
vulguin triomfar al cine, a les novel·les, als còmics o,
el que ens interessa aquí, al voltant de la taula del
menjador mentre es fan rodar un grapat de daus.
El més senzill és això de les llistes. Com que
segurament ja teniu paper i llapis a mà, és qüestió
d’anar apuntant els noms de tots els antagonistes
que facin nosa i que els vostres personatges es
vulguin treure de sobre. Pel que fa als mastegots,
seguiu llegint.

A���� ��� � ���
Fa milions i milions d'anys, un organisme unicel·lular
semblant a una ameba va embolcallar un altre
organisme unicel·lular del mateix caldo de cultiu que
fins llavors havia estat nedant tranquil·lament per
allà i el va consumir brutalment. Aquest organisme ‒
que tot i no tenir cervell era ben astut‒, s'acabava
d'inventar els atacs cos a cos. Tot un visionari.
Considerem atacs cos a cos tots aquells atacs físics
que es fan amb armes naturals (és a dir, que formen
part del cos del PJ) o bé amb armes que el PJ
subjecta amb les extremitats.
Els atacs de melé sempre es produeixen dins l'abast
del personatge, cosa que depèn de la seva mida. Val
a dir que algunes armes cos a cos de certes
dimensions poden augmentar l'abast bàsic del
personatge, com alguns bastons, pals i similars, i fins
i tot algunes armes naturals, com ara banyes o dents
que es projecten cap enfora, com en el cas dels
elefants, les morses o els narvals.

En Hauer, el capità de la guàrdia pretoriana de
l'Imperi Romà de Terra, té un abast bàsic d'1 (és un
humà de mida mitjana), però quan subjecta la seva
espasa llarga, l'abast li augmenta un punt més, de
manera que pot atacar objectius fins a 2 hexàgons
de distància si estira una mica el braç.

Per declarar un atac cos a cos, el personatge ha de
declarar primer quin serà el seu objectiu o objectius,
i també el tipus d'atac que farà servir.
A continuació, el jugador ha d’indicar si el personatge
manté la guàrdia mentre ataca o si es concentra
totalment en l'acció. Si decideix mantenir-se alerta, el
personatge podrà utilitzar els seus comptadors de
reacció.
En canvi, si es concentra de ple en l'atac, podrà tirar
un dau més per atacar, però no podrà reaccionar. Si
es vol combinar l'acció amb un moviment bàsic, el
jugador ho ha d’indicar en aquest moment.
Un cop declarada l'acció, es calcula la latència,
partint de la latència bàsica del personatge i afegint
el modificador que pertoqui segons el tipus d'arma o
eina que es faci servi, i d'altres factors que puguin
afectar-la.
Els modificadors de latència negatius faran que el
personatge sigui més veloç, mentre que els positius
augmentaran la latència i, per tant, el faran més lent.

En Hauer té una latència bàsica de 10 (té AGI 2),
però porta una armadura pesant (afegeix +3 a la
latència) i va armat amb una espasa de fulla llarga
(+2 a la latència).
Aquests dos elements el fan més feixuc, o sigui
que tindrà una latència de 13 si només esmou, o de
15 si ataca amb l'espasa mentre porta l’armadura.

Un cop declarat l’atac, el jugador mou el marcador
del seu personatge en sentit horari tantes caselles
del rellotge com latència tingui. Llavors esperarà que
arribi el seu torn per actuar.
Quan li arribi el torn, el jugador fa una tirada de DES
si l’atac es fa amb armes improvisades, arts
marcials o armes cos a cos, o de FOR si l’atac es fa
amb barallar-se.
Si l'objectiu o objectius es volen defensar ho poden
fer, sempre seguint les normes que exposem a
D������, a la pàgina XXX.
La dificultat de la tirada d'atac es correspon amb la
defensa de l'objectiu, o bé o amb el resultat total de
la seva acció defensiva, si n'ha fet i és un valor
superior.
Si el resultat total de l'atacant supera el de la defensa
l'atac tindrà efecte i pot produir dany, tal com
expliquem a la secció D���, a la pàgina XXX. Per ara,
sapigueu que el dany bàsic cos a cos es calcula amb
FOR + l’habilitat pertinent d’armes + bonificador
d’arma.

En Hauer té FOR 3 + armes de melé: fulla llarga 7, i
la seva espasa llarga li dóna un punt addicional al
dany provocat.

Cada tipus d'arma , tècnica o atac cos a cos de
FORJA té un moviment especial. Generalment, els
moviments especials són més complicats, i per això
la majoria té un increment a la dificultat. A canvi
d'això, aquests moviments ofereixen beneficis
durant el combat, com aplicar estats alterats als
oponents.
Al manual hi hem inclòs només un moviment
especial per cada tipus d'arma o atac, però si us
interessa tenir un combat amb més maniobres,
podeu parlar-ne amb el DJ i dissenyar els vostres
propis moviments.
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En Hauer s'enfronta a un cavaller enemic que
també va vestit amb una armadura de batalla
pesant. Decideix utilitzar el seu moviment especial
per a armes de fulla llarga, anomenat tall, per
provocar-li una ferida sagnant i accelerar el
desenllaç del combat.
El jugador tira DES (2) + armes cos a cos 7 per
atacar, amb una penalització de +5 a la dificultat
per l'ús del moviment especial. Si encerta l'objectiu,
causarà com a mínim 1 punt de dany i aconseguirà
que s'apliqui l'estat sagnant a l'enemic, que li farà
perdre 1 punt de fatiga cada 8 torns.

Quan ja s'han resolt tots els atacs d'un mateix torn i
se n'han determinat les conseqüències, els jugadors
que han actuat declaren la següent acció dels seus
personatges.
En aquest apartat incloem tres taules amb un resum
dels tipus diferents d’atacs i armes cos a cos. En
totes elles, hi ha una breu descripció de cadascun,
indicant el tipus (de quin atac o arma es tracta), el
modificador a latència, el modificador a l'abast, el
modificador de dany i el moviment especial.
La primera taula fa referència a les armes naturals:
alguns animals tenen urpes o queixals, d'altres tenen
banyes i d'altres simplement no tenen res de tot això
i fan servir potes o punys per defensar-se o atacar les
seves preses.
Les armes naturals són el recurs més eficient de què
disposen les espècies per agredir o actuar en
defensa pròpia quan no tenen altre remei. Recordeu
que les tirades d’atac i dany amb armes naturals es
fan amb FOR + barallar-se.
La segona taula parla de les arts marcials. Allà hi
llistem un seguit de disciplines de combat que cal
entrenar i practicar formalment. Quan el personatge
en compra l’habilitat en tria també una especialitat, i
aquesta en definirà els modificadors bàsics i el
moviment especial.
Recordeu que les tirades d’atac amb arts marcials es
fan amb DES + arts marcials (especialitat), i que les
de dany es fan amb FOR + arts marcials
(especialitat).
A la tercera taula parlem de les armes cos a cos.
Com amb les arts marcials, quan un jugador compra
l’habilitat en tria una especialitat, i aquesta
determina el tipus d’armes que farà servir.
Com veureu, algunes armes més aviat exòtiques que
hi sol haver a les pel·lícules d'acció no consten a la
llista (com ara nunchakus, cadenes o kusarigama).
Com que són tan particulars, cadascuna d’aquestes
vindria dins la seva pròpia categoria. Si en voleu
utilitzar alguna, haureu de discutir-ho amb el DJ, i
cercar algun moviment especial per a aquestes
armes amb l'augment de dificultat que correspongui.
Recordeu que les tirades d’atac amb arts marcials es
fan amb DES + arts marcials (especialitat), i que les
de dany es fan amb FOR + arts marcials
(especialitat).
Si un jugador vol que el seu PJ pugui fer servir més
d’un tipus d’art marcial o arma cos a cos, li caldrà
comprar l’habilitat més d’un cop.
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Tipus Latència Abast Dany Moviment Especial

Cop ràpid +0 A tocar +0 Cop baix (+5) – Ataca el punt feble de l'enemic i li aplica l'estat atordit.

Cop fort +1 A tocar +1 Cop baix (+5) – Ataca el punt feble de l'enemic i li aplica l'estat atordit.

Tentacles +0 A tocar +1 Presa (+5) – Envolta l'enemic i li aplica l'estat presa. L'atacant obté 1 punt addicional
de FOR per cada parell de tentacles que utilitzi a l'acció.

Urpes +1 A tocar +1
Esguerrar (+5) – Fereix una extremitat de la víctima (la que triï l'atacant) i hi aplica
l'estat de mutilat durant les dues accions següents de la víctima (no de manera
permanent).

Ullals +1 A tocar +1 Queixalada (+5) – S'ataca la víctima amb una mossegada que la deixa sagnant/1.

Banyes o grans ullals +1 +1 +2 Empalar (+10) – L'atacant empala l'objectiu amb les banyes i el deixa sagnant/2.

Pinces +1 A tocar +2
Fractura (+10) – Afecta una extremitat i provoca una fractura òssia que deixa el
membre en estat de mutilat fins que no es curi el dany. Ep, teniu en compte que no
afecta els personatges gelatinosos o invertebrats. Les pinces no es poden fer servir
per manipular objectes amb delicadesa.

Fiblons i espines +0 A tocar +1
Inoculació (+5) – Envesteix l'objectiu per un dels vasos sanguinis principals i hi
injecta una toxina que li canvia l'estat a lent/1 (es poden acumular diverses
inoculacions). No té efecte en mecanoides, plantes, constructes inorgànics o éssers
no-morts.

A��� M�������
Tipus Latència Abast Dany Moviment Especial

Boxa +0 A tocar +0

Combinació de cops de puny (+5 per cop) – L'atacant ha de declarar quants cops
donarà. Per cada cop s'afegiran 5 punts de dificultat a l'atac. Es resoldrà en una
única tirada. El boxejador donarà un cop en el primer torn i continuarà cada cop que
li toqui fins que hagi fet tots els que havia declarat. El personatge objectiu s'ha de
defensar de cada cop per separat.

Capoeira +1 +1 +1

Puntada de peu ballarina (+5) – L'atacant es mou més de pressa del normal en una
sèrie de salts i voltes que li confereixen 2 punts addicionals de bonificació en el
moviment. Aquí hi ha una excepció a la norma general: el cop es pot efectuar en
qualsevol moment mentre el personatge estigui en moviment. Per tant, es pot
moure, donar la cossa, i seguir movent-se.

Jet Kune Do -1 A tocar +1
Cop de puny a curta distància (+5) – Aquest cop de puny apunta més enllà de
l'objectiu, i per tant es poden ignorar les armadures naturals i flexibles. No es pot
bloquejar, només es pot esquivar.

Judo +0 A tocar +0

Llançament (+5/+10) – El judoka subjecta l'oponent, que es considera en estat de
llançat. Amb +10 de dificultat, es pot llançar l'oponent contra un altre enemic. A tots
dos se'ls aplicarà l'estat d'abatut, i no tindran cap manera d'evitar el dany amb
acrobàcies. Ara bé, el segon objectiu pot reaccionar a la maniobra com es fa
habitualment sempre que li quedin prou comptadors de reacció.

Karate +0 +1 +1

Puntada de peu giratòria (+5) – Sense gastar cap moviment en aquell torn, el
karateka gira sobre si mateix i colpeja fins a 6 contrincants adjacents en una única
tirada, que pot anar en sentit horari o antihorari (el jugador ho haurà d'especificar).
La tirada anirà afectant diferents objectius fins que algú bloquegi l'atac o fins que no
quedin més contrincants adjacents a l'atacant. Cadascun dels enemics es pot
defensar de la cossa segons les normes habituals. El dany provocat es determinarà
en una única tirada.

Krav Maga +0 A tocar +2

Contraatac (+5) – Primer es declara el contraatac, i després el personatge espera
que algun oponent l'ataqui. Llavors, fa servir la reacció per bloquejar l'ofensiva. Si el
bloqueig té èxit, el personatge podrà colpejar l'oponent al proper torn amb una tirada
d'atac, com es fa normalment. A continuació, el personatge esperarà que arribi el
seu torn, moment en què li tocava fer l'acció (on hi ha el seu comptador). En aquest
moment, no farà cap acció; només declararà la següent.

Kung Fu +1 +1 +1

Dim Mak (variable) – El jugador que fa l'art marcial triarà com a objectiu una
ubicació determinada, que no pot estar protegida per cap tipus d'armadura
(consulteu la pàgina XXX). Quan ataqui un punt de pressió, el personatge pot triar si
el dany s'aplicarà als punts de ferida o a la fatiga (dany x1,5). S'ha de declarar per
força abans de l'atac.

Muay Thai +1 A tocar +1
Interrupció (+5) – Consisteix a assestar un cop al cap de l'oponent per deixar-lo
atordit. A banda d'això, el personatge que rebi l'atac també tindrà +2 punts de
latència a la seva propera acció.

Taekwondo +1 +1 +1 Dislocar (+5) – L'atac afecta alguna extremitat de l'enemic i se li aplica l'estat de
mutilat.

Taitxí +0 A tocar +0

Interceptar (+5) – Es considera un atac complet (no es fa servir comptador de
reacció i cal 1 dau més a la tirada). Quan el personatge declara que vol interceptar,
ha d'esperar que algun oponent l'ataqui. Quan arriba el moment, fa una sola tirada
(+5 de dificultat) per aturar l'atac i alhora atacar l'oponent. Si la tirada té èxit, podrà
colpejar fora de la seqüència en el mateix torn en què ha rebut l'atac del contrincant.
Després del cop, esperarà que arribi el torn en què inicialment havia d'actuar, i quan
arribi tornarà a declarar.

Lluita lliure +2 A tocar +2
Estrangular o subjectar (+5) – El lluitador agafa el contrincant pel coll i el deixa
atrapat o subjecte. L'acte de subjectar dura tant com l'estrangulament, i també els
estats corresponents..
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Tipus Latència Abast Dany Moviment Especial

Armes improvisades +abast variable +1

Flexibilitat – En funció del tipus d'arma, el personatge podrà augmentar el seu abast
en major o menor mesura. Per defecte, l'abast d'aquestes armes és el que pugui
tocar directament el personatge (abast bàsic). Per cada metre que s'afegeixi, es
penalitzarà un punt de rapidesa. La puntuació específica de cada objecte anirà a
discreció del director de joc.

Contundents +2 +1 +1
Empènyer (+5) – S'empeny l'objectiu amb un atac especialment potent. Se li aplica
l'estat d'empès. Si el personatge objectiu és més gran que l'atacant, augmenta la
dificultat en 5 punts per cada nivell de diferència.

De puny +0 A tocar +0
Atac a traïció (+5) – El personatge amaga una arma petita a la mà i la utilitza per
atacar el contrincant per un punt vulnerable. No té penalització de rapidesa i l'atac
es pot fer encara que l'oponent porti armadura. Ara bé, no es podrà ignorar la
reducció de dany per la constitució del personatge.

Destrals +2 +1 +2

Tall de gran abast (+5) – És una envestida amb l'arma que pot tocar fins a 6 enemics
en un sol atac (o sigui, una sola tirada). Hi ha un objectiu principal, i després se
segueix brandant l'arma en cercle, tocant tots els personatges adjacents que
estiguin dins del rang, ja sigui en sentit horari o antihorari, sempre que no hi hagi
cap bloqueig i tocant només un cop a cada personatge.

Escuts +1 +0 +1

Defensa amb escut – Quan es porta un escut que no s'està fent servir en una acció,
els personatges el poden utilitzar per incrementar la seva defensa bàsica en un +5.
Si es fan servir per blocar atacs, els escuts tenen una integritat estructural de 10 en
condicions normals (veure blocar, a la pàg. XXX).
Llançament – Si està equilibrat, l'escut es pot llançar com si fos una arma
llancívola amb l’habilitat pertinent.

Espases +1 +1 +1
Desarmar (+5) – El personatge fa que el seu oponent perdi l'arma, ja sigui donant un
cop a l'arma pròpiament o a la mà que la porti. Si l'oponent havia declarat que
utilitzaria aquesta arma al seu proper atac, ja no en podrà fer ús. L'arma caurà a terra
i l’oponent pot canviar la seva acció declarada per actuar i recollir-la.

Fulla llarga +2 +1 +1 Tall (+5) – Provoca un tall a l'enemic que el fa canviar a l'estat de sagnant.

Ganivets +0 A tocar +0
Finta (+5) – Atac que no provoca cap dany. Si no es bloqueja, el següent atac del
personatge es farà amb la meitat de latència. No cal fer l'atac amb la mateixa arma.
Per tant, els personatges que duguin duen armes poden fer fintes amb una arma de
fulla curta i després atacar amb l'altra arma a la següent acció.

Llances i armes de pal +3 +2 +1 Escombrada (+5) – Es fa a l'alçada dels turmells i pot fer caure fins a 6 enemics
adjacents. Se'ls aplica l'estat abatut.

Pics +3 +1 +2

Destrossar (+5) – S'apunta a una part del cos de l'enemic com a objectiu, i aquella
zona queda inutilitzada amb fins a -2 punts d'armadura. L'avantatge d'aquest atac és
que l'armadura es destrueix abans d'aplicar el dany que correspongui, cosa que
afectarà el dany que acabi rebent l'enemic. Podeu llegir-ne més als apartats
A������� (pàgina XXX) i A���� ����������� (pàgina XXX).
Cada escut serveix per protegir-se d'un tipus concret de dany (directe, físic,
energètic, etc.), de do (tots els efectes vinculats a un mateix do) o d'efecte (tots els
efectes sobrenaturals amb la mateixa funció, independentment del do que els
provoca). Els escuts també poden intervenir com a barrera física quan es produeix
un atac en situacions en què altres tipus de personatges no en rebrien cap efecte.



FORJA – JOC DE ROL MULTIVERSAL

A���� � ���������
Uns quants milions d'anys després que la nostra
amiga ameba descobrís els atacs cos a cos, l’atzar i
la força de la gravetat van decidir apujar les apostes
amb el primer atac a distància del que se n’han
trobat proves: el meteorit que va anorrear els
dinosaures. Una estrena força contundent.
La diferència principal entre els atacs cos a cos i els
atacs a distància és que no cal que l’atacant estigui
a tocar de l'objectiu. És a dir, no cal contacte físic
directe. Habitualment, l’atacant llença una arma cap
a l’objectiu, o bé fa ús d’una arma que accelera
projectils físics o que projecta energia cap al blanc
designat.
A no ser que indiquem el contrari, els atacs a
distància no poden esquivar-se, tot i que sí que es
poden bloquejar si l'objectiu té a mà algun escut o
utillatge adient que pugui fer servir per protegir-se.
A part d'això, hi ha diverses tipus d'arma a distància.
Cada tipus té uns modificadors concrets de latència
i dany, a més d'un determinat rang i un moviment
especial vinculat.
Igual que passa amb les armes de melé, els
modificadors tenen valors baixos, perquè el principal
és l'habilitat del personatge i no pas el dany que
pugui causar l'arma per si mateixa. Perquè us en feu
una idea, un revòlver o una fona poder ser gairebé tan
mortífers com un rifle si el personatge sap el que es
fa i té l'habilitat necessària.
Totes les armes a distància tenen 4 rangs d’ús: a
boca de canó, curt, mitjà i llarg.

• A boca de canó vol dir que l'objectiu està a
tocar de l'atacant.

• El rang curt és el que s'indica a la taula de
característiques pel tipus d'arma.

• El rang mitjà és el doble del valor que tingui el
rang curt.

• El rang llarg és el doble del rang mitjà i, per
tant, quatre vegades el valor llistat pel tipus
d’arma.

• El rang extrem és el doble del rang llarg, i per
tant, vuit cops el del valor llistat. Ara bé,
aquest rang només és disponible per rifles, i
disparar a aquest nivell requereix
concentració total (el personatge no pot
defensar-se).

Així, tot el que no estigui a tocar però estigui a una
distància no superior a la llistada queda dins el rang
curt. Si és més enllà del rang curt i però no més lluny
de la distància llistada pel rang llarg, es considera
com a rang llarg. Si és més enllà de la distància
llistada pel rang llarg, es considera fora de l’abast, a
no ser que indiquem el contrari.
La dificultat bàsica de cada atac dependrà de la
distància que hi hagi entre l'atacant i l'objectiu, que
és el que en determina el rang.

La nostra amiga Trace ha d'escapar d'un mutant
embogit que sembla disposat a cruspir-se-li el cap
d'una queixalada. Com que la idea no li fa gaire el
pes, la noia pensa disparar-li amb el seu fusell.
El mutant es troba a 25 metres d'ella. Això vol dir
que està a un rang mitjà (més concretament, entre
els 20 metres llistats com a rang curt de l'arma i els
40 que corresponen al límit del rang mitjà).

A les notes especials s’indiquen les particularitats de
cada tipus d'arma. A diferència dels atacs de melé,
aquestes característiques són sempre actives, la
qual cosa vol dir que no fan augmentar la dificultat
de la tirada d'atac.
Per fer un atac a distància cal declarar-lo de la
manera habitual, i especificar si manté la guàrdia o
es concentra en l’atac. Cal també indicar si el PJ es
mourà juntament amb l’atac o no, i calcular la
latència de la manera habitual.
A l'hora d'atacar, el jugador farà una tirada de DES
(per fer servir armes de projectils) o d'AGI (per a
armes llancívoles) amb l'especialitat d’armes a
distància que correspongui.
La dificultat bàsica de la tirada dependrà de la
defensa bàsica de l’objectiu i del rang en què es trobi,
sempre que l’objectiu sigui conscient que l’ataquen i
es bellugui per evitar-ho (veure taula de Rangs).
Si la línia de visió està parcialment obstruïda,
l'objectiu és a cobert o es dóna alguna altra
circumstància que afecti la visibilitat, la dificultat de
la tirada augmenta segons els paràmetres que
s’indiquen a les taules de visibilitat i cobertura.

Seguint l’anterior exemple, el voraç mutant no és a
cobert, però en aquell moment hi ha una tempesta
de sorra que entorpeix la visibilitat.
El DJ indica que la defensa del mutant és de 6, i per
tant la dificultat bàsica per tocar-lo a rang mitjà és
de 18. Ara bé, la mala visibilitat afegeix una
penalització de +10, de manera que la dificultat
total és de 28.

Si un personatge vol apuntar una arma cap a un
objectiu, també ho ha d'especificar en el moment de
declarar l'atac. Quan es fa això, el jugador disposa
d'una bonificació de +1 per cada torn addicional que
es prengui per disparar. Tot i així, aquesta bonificació
no pot ser major a l'habilitat del personatge.
No es pot apuntar amb armes de plantilla, armes
pesants o de suport. A més, si el personatge vol
disparar ràfegues o en mode automàtic, tampoc no
pot apuntar perquè el retrocés li esguerra la punteria.

La dificultat de l’atac és alta, i com que el mutant
encara és lluny, la jugadora que la controla declara
que la Trace invertirà 4 torns més del que és
habitual apuntant la seva arma, i amb això
aconseguirà +4 punts a la seva tirada d’atac.
En aquest període de temps, el mutant reacciona i
s’atansa 10 hexàgons a la Trace. Així, la distància
entre els dos és ara de 15 metres (rang curt, pel
rifle).
La dificultat és ara de 22 (12 pel rang + 10 per la
mala visibilitat). La jugadora tira DES (3) + armes
de llarga distància: fusells (8) + bonificació per
apuntar 4 torns (+4), i obté un total de 25.
La Trace encerta de ple el seu oponent.

Alguns tipus d’armes a distància tenen
particularitats pròpies:
Les que estan etiquetades com lentes es poden
parar tal i com expliquem a l’apartat de �������, a la
pàgina XXX. El rang de les armes improvisades, arcs
i fones, i el de les armes llancívoles depèn de la força
de qui les utilitza, tal i com s’indica a la taula
corresponent.
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Les pistoles són de mida petita i només poden
disparar els trets d’un en un.
Els subfusells poden disparar tret a tret o per
ràfegues i solen ser més grans i pesants que les
pistoles.
Les armes d’assalt (on s’inclouen els fusells) poden
disparar tret a tret, per ràfegues, o en mode
automàtic.
Les escopetes i les armes de dispersió fan servir
plantilles, i només poden afectar objectius a boca de
canó i a curt abast (és a dir, els que queden sota la
plantilla). A més, un cop col·locada la plantilla, tots
els objectius que quedin a sota són impactats si la
tirada d’atac supera la seva defensa bàsica. Els PJs
que vulguin defensar-se d’un atac de plantilla només
ho poden fer blocant-lo o posant-se a cobert (veure
�������, a la pàg. XXX).
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R����
Rang Distància Dificultat Bàsica

A boca de canó A tocar Defensa de l’objectiu

Curt Valor Llistat Defensa de l’objectiu x2

Mitjà Valor Llistat x2 Defensa de l’objectiu x3

Llarg Valor Llistat x4 Defensa de l’objectiu x4

Extrem Valor Llistat x8 Defensa de l’objectiu x5

V����������
Condició Modificador a la dificultat

Bona +0

Regular
Boira, pluja, mala il·luminació...

+5

Dolenta
Boira densa, tempesta, foscor...

+10

Terrible
Gran nevada, negra nit, foscor total

+15

C��������
Tipus de cobertura Modificador a la dificultat

Cap +0

Petita o lleugera
Només una petita part de l’objectiu
és a cobert o protecció no sòlida

+5

Mitjana o densa
Aprox. la meitat o més de l’objectiu
queda tapada amb un objecte sòlid

+10

Completa
L’objectiu queda totalment tapat,
encara que l’atacant sap on és

+15
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Tipus Latència Abast Dany Munició Moviment Especial

Armes improvisades +2 FOR +0 N/A
Rang limitat – Les armes improvisades no estan dissenyades per llançar-les. Per tant,
el seu rang curt llistat es correspon amb la FORÇA del personatge.
Lentes – Es poden parar.

Mecàniques:
arcs i fones

+1 FOR x5 +2 N/A
Fiables – No s'encallen mai. Les pífies es tractaran com a fallides.
Lentes – Es poden parar.

Mecàniques:
ballestes +2 20 +3 1

Fiables – No s'encallen mai. Les pífies es tractaran com a fallides.
Lentes – Es poden parar.

Llancívoles 0 FOR x3 +0 N/A

Carambola – Es llancen directament amb la mà i es poden dirigir amb precisió per
llançar atacs que no provoquen cap dany als objectes i que només infligiran la meitat
del dany als personatges. També poden servir per pitjar botons, desarmar enemics,
activar trampes, i per a accions similars.
Lentes – Es poden esquivar i bloquejar.

Pistoles +0 15 +1 10 Desenfundar – Per la seva mida reduïda, es poden desenfundar en un tres i no res
sense afegir cap punt a latència, sempre que siguin en una funda adequada.

Subfusells
+1 (tret)

+2 (ràfega)
20 +1 30

Ràfega – Poden disparar tret a tret o també ràfegues curtes. Les ràfegues sumen +2 a
la tirada per impactar (les bales es reparteixen per augmentar les possibilitats) o bé al
dany (si es concentra l'atac en un sol punt com a objectiu).

Armes d’assalt
+1 (tret)

+2 (ràfega)
+4 (auto)

30
+2

+4(auto)
30

Ràfega – Poden disparar tet a tret o també ràfegues curtes. Les ràfegues sumen +2 a
la tirada per impactar (les bales es reparteixen per augmentar les possibilitats) o al
dany (si es concentra l'atac en un sol punt com a objectiu).
Foc automàtic – Es pot fer servir si el personatge no s’ha mogut del lloc i té almenys
10 bales al carregador. El mode de foc automàtic gasta 10 bales per torn i provoca
danys a un hexàgon concret (i, per tant, afecta tots els personatges que hi hagi a
dins). Passat el primer torn, el personatge pot triar si continua disparant o no. Si ho
fa, el següent torn pot tornar a tirar amb, +5 a la dificultat. Si passa la tirada, impacta
el mateix hexàgon o un hexàgon adjacent, però causa el mateix dany (no cal tirar). Per
cada torn addicional de foc automàtic, la dificultat puja 5 punts més. Es pot mantenir
fins que es falla una tirada.

Rifles +2 10 +2 5 Abast extrem – Els rifles estan dissenyats per disparar a objectius distants, i poden
disparar a rang extrem.

Escopetes +2 plantilla +2 6
Plantilla – Les escopetes no llancen una única bala, sinó una gran quantitat de
munició petita que es dispersa en una àrea angular. Per saber quins objectius reben
l'atac, fem servir una plantilla que ens permet veure quins personatges estan dins
l'abast. En teniu més informació a À���� �'������, a la pàgina XXX.

Armes de dispersió +3
8/10

plantilla
+2 40

Perilloses – Les armes de dispersió acostumen a funcionar desprenent un agent que
causa el dany per una àrea a prop de l’usuari, i això les fa perilloses. En cas de pífia,
s’ha produït una fuita de l’agent causant del dany o en la font d'energia, que causa
dany a l'hexàgon del personatge jugador i a tots els adjacents. El dany es resol amb 3
daus i un nivell d'habilitat igual a 10 menys l'habilitat del personatge.
Plantilla – Les armes de dispersió fan servir plantilles angulars o lineals segons com
les vulgui fer servir el jugador. L’arma afecta qualsevol PJ o PNJ a qui toqui la
plantilla. En teniu més informació a À���� �'������, a la pàgina XXX.

Armes de suport +3 80 +3 100

Feixugues – Només es poden disparar si el PJ no s’ha mogut i té una posició estable,
o si estan muntades en un vehicle.
Ràfega – Aquestes armes disparen en ràfegues curtes de manera predeterminada.
Foc automàtic – Es pot fer servir si el personatge no s’ha mogut del lloc i té almenys
10 bales al carregador. El mode de foc automàtic gasta 10 bales per torn i provoca
danys a un hexàgon concret (i, per tant, afecta tots els personatges que hi hagi a
dins). Passat el primer torn, el personatge pot triar si continua disparant o no. Si ho
fa, el següent torn pot tornar a tirar amb, +5 a la dificultat. Si passa la tirada, impacta
el mateix hexàgon o un hexàgon adjacent, però causa el mateix dany (no cal tirar). Per
cada torn addicional de foc automàtic, la dificultat puja 5 punts més. Es pot mantenir
fins que es falla una tirada.

Armes pesants +6 variable +3

10
(portatil)

100
(estatica)

Feixugues – Només es poden disparar si el PJ no s’ha mogut i té una posició estable,
o si estan muntades en un vehicle.
Destrucció massiva – Les armes pesants són molt efectives provocant dany, així que
la potència bàsica dels atacs es dobla.
Trencadissa – Les armes pesants destrueixen 2 punts d'armadura per atac. En
trobareu més detalls a A�������, a la pàgina XXX.
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Tipus Latència Potència AdE Especial

Mina antipersones +4 20 2

Explosió antipersones – La càrrega infligeix dany total sobre tots els personatges
de l'hexàgon en què estava col·locada i dels adjacents, i també s'aplica una
plantilla cònica orientada cap a un punt que s'ha concretat a l'hora de preparar la
mina, de manera que els personatges que entrin a l'abast de la plantilla també
reben l'atac.

Càrrega de fragmentació +4 20 3

Metralla – La càrrega provoca el doble de dany als éssers orgànics que no tinguin
armadura natural o portin armadura a l’hexàgon objectiu i tots els adjacents, i la
meitat als que són dins la resta de l’àrea.
Les armadures dures confereixen doble protecció contra la metralla.

Càrrega incendiària +4 20 4

Infern – Moments abans de detonar, la càrrega escampa un combustible gasós
extremadament volàtil per tota l’àrea d’efecte.
Tots els personatges de l'àrea d'efecte cremades severes i els objectes inflamables
cremen.

Càrrega vaporitzada +4 N/A 5

Núvol – L’explosiu es fa servir per sublimar-ne el contingut de l’interior, que pot ser
qualsevol tipus de líquid o solució (pintura, substàncies químiques o partícules
biològiques en suspensió, per exemple).
La càrrega no provoca cap dany per si mateixa, però si el contingut és un producte
químic o biològic, tindrà els efectes sobre l’àrea designada.

Càrrega atordidora +4 20 5

Atordiment – Quan es fa explotar la bomba, genera un so de gran potència i una
immensa quantitat de llum. Tots els personatges dins l'àrea d'efecte queden
atordits.
El dany s'aplica a la fatiga, no a les ferides.

Termita +4 40 1

Demolició – Les termites generen una enorme quantitat de calor que fon els
materials.
Provoquen el doble de dany sobre els objectes inanimats i redueixen a la meitat la
protecció de les armadures, excepte si estan específicament dissenyades per a les
altes temperatures.

Les granades o altres explosius llancívols dirigits a
un objectiu concret tenen una potència definida,
igual que els explosius estàtics.
Es poden col·locar en una posició fixa i fer-se
detonar com la resta d'explosius, o es poden llançar
cap a l'objectiu.
Per llançar una granada o algun explosiu similar
haurà de fer una tirada d'AGI + armes a distància:
llancívoles o bé armes improvisades.

El rang curt dels explosius llançats és la FOR del
personatge x2 si trien armes d'atacs a distància o
simplement la FOR si fan servir armes improvisades.
Si es llança l’explosiu a un hexàgon o objectiu estàtic,
es considera que té una defensa bàsica de 5. Si
l'objectiu està en moviment, la dificultat per tocar-lo
dependrà de la seva defensa. En els dos casos, caldrà
afegir els modificadors habituals per visibilitat i
cobertura.

E��������
Els explosius, tant si s’utilitzen sense afany de
causar baixes personals com si hi ha una intenció
violenta al darrere, no deixen de ser quelcom pensat
per produir el màxim de dany en el mínim espai de
temps.
A FORJA, els PJs poden trobar-se amb situacions on
necessitin fer ús dels explosius, tant si és per treure
un obstacle físic del mig d’un camí, com si volen
parar una trampa als dolents de la partida.
Els explosius, al contrari del que passa amb les
armes, tenen una potència nominal que serveix per
calcular el dany fet, i que s’indica a la taula de
característiques dels explosius. La dificultat bàsica
de preparar la càrrega explosiva és del doble de la
potència nominal de l’explosiu.
No obstant això, si l'explosiu es vol amagar per a que
passi desapercebut i poder fer-lo servir com a
trampa, la dificultat augmenta en +5 per cada 10
punts de dificultat a la tirada de detecció, com a
norma general.
Si l’entorn és poc propici per amagar el dispositiu, la
dificultat augmentarà en conseqüència, seguint
sempre el sentit comú i el criteri del DJ. Per poder fer
explotar una càrrega amagada, el personatge ha de
disposar del material adequat (detonadors a
distància, cables trampa, etc).
Si el PJ supera la dificultat bàsica per preparar i
col·locar l’explosiu, cada dos punts per sobre de la
dificultat original n’augmentaran en un la potència (a

no més del doble de la original). Si es volen afegir
efectes addicionals a la detonació (com per exemple,
per dirigir la força d’una explosió), també
augmentarà la dificultat, a discreció del DJ.
Un cop la càrrega estigui preparada i a punt per a la
detonació, Qualsevol PJ amb un mínim de
coneixement d’explosius pot fer-la detonar, tirant INT
+ explosius amb dificultat moderada (15), fins i tot en
temps actiu, si fa servir un detonador simple (com un
botó, una palanca, o un cable).

Piotr Ilich vol instal·lar una càrrega termita per
desmantellar un Zerstörer prussià, un tipus de tanc
colossal que s'ha estat fent servir durant les
últimes setmanes en el bombardeig de Sant
Petersburg. Disposa d'una única càrrega, o sigui
que no la vol malbaratar en un intent fallit.
La potència llistada de la termita és de 40, però
com que es tracta d'una càrrega de demolició, el
dany que provoca sobre els objectes inanimats és
el doble.
El DJ estima que la dificultat de col·locar l'explosiu
és moderada (15) perquè ja està preparat i Piotr
només l'ha de deixar on toca i programar el
detonador.
Piotr tira els daus amb INT (2) + explosius (6) i obté
un total de 18. Com que ha superat la dificultat amb
3 punts de sobres, la potència nominal de la termita
augmenta a 43 (86, per objectes inanimats).
Podríem dir que aquest tanc ja ha begut oli.
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Si el resultat de la tirada supera el nivell de dificultat,
la potència de la granada augmenta per cada dos
punts per sobre de la dificultat de la tirada.

En Piotr ja quasi és fora del camp enemic, però se
li acosta una patrulla prussiana de quatre homes
que està a punt de girar la cantonada. Van tots
quatre armats, i en Piotr no veu gens clar poder-se
escapar sense que el vegin. Caldrà desfer-se’n
abans que el deixin com un colador.
En Piotr agafa una granada de fragmentació que
duu penjada al cinturó i declara un llançament. Té
FOR 2, o sigui que el rang curt en aquest cas és de
4. La cantonada de l'edifici està a 6 metres, per tant
es considera rang mitjà.
Llança l'explosiu en direcció a l’hexàgon que hi ha
tocant a la cantonada, per tant la dificultat és el
triple de la defensa bàsica de 5, perquè és un
objectiu estàtic, és a dir que és moderada (15).
Fa una tirada d'AGI (3) + armes d'atacs a distància:
llancívoles (4) i obté un 19. La granada va a petar
just al lloc que li tocava i rebenta.
El dany causat és el dany nominal (20), sumat a la
diferència entre el resultat total de Piotr i la
dificultat de la tirada (19 - 15 = 4). Per tant, el dany
que s'aplica és de 24 per a tots els objectius que hi
hagués a l'hexàgon on ha detonat l'explosiu i tots
els adjacents, i la meitat als que són a 2 o 3
hexàgons de distància de l’hexàgon objectiu.
Com que els enemics només portaven posat
l'uniformemilitar i no duien armadura, la metralla fa
que el dany es dupliqui per a tots ells, és a dir que
el total és de 48.
En Piotr surt cames ajudeu-me cap al punt
d'exfiltració, perquè si fins ara havia passat
desapercebut, la discreció se n’acaba d’anar a can
Pistraus.

Si quan es llança una granada es falla, l’explosiu es
dispersa a partir de l’objectiu.

Per veure com es dispersa, fem servir una de les
plantilles de dispersió i l’apliquem el resultat segons
el rang del llançament: un cop pel rang curt, dos pel
mitjà, i tres pel llarg. Quan aterri, rebotarà un cop
més.
Si la tirada és una pífia..., males notícies per al
personatge, perquè aterra als seus peus i hi rebenta
immediatament.

En Sac de Pus forma part d'una banda de
saquejadors de Harmagedon. Acaben d'enxampar
la banda in fraganti provant d’endur-se un
carregament per les reserves de la ciutat de Frisco,
i han de fugir en el seu comboi amb un grup de
perseguidors molt ben equipats.
El camió dels perseguidors els trepitja els talons, i
un d’ells es disposa a saltar damunt el comboi per
provar d’aturar-lo.
En Sac de Pus vol enviar una subtil “ordre
d’allunyament” en forma de granada incendiària. El
seu objectiu és la cabina oberta del camió dels
perseguidors.
Com que tots els vehicles es mouen si fa no fa a la
mateixa velocitat, el DJ determina que la velocitat
relativa és insignificant i que es consideren
objectius estacionaris entre ells (defensa bàsica de
5 perquè és un objectiu no mòbil).
El rang del llançament és llarg, o sigui que, amb tot
això, la dificultat a batre és de 20. La visibilitat és
bona; no hi haurà penalitzacions per això.
En Sac de Pus fa la seva tirada amb AGI (2) + armes
a distància: llancívoles (4) i treu un 12. Per tant,
falla la tirada.
La granada es dispersa 3 hexàgons (el llançament
era de rang llarg) en una direcció aleatòria. Treu un
16 i la granada cau es desvia cap al vehicle d'un
company, i després rebota un cop, just sota el
motor.
Oh, vaja...

G�������
Tipus Latència Potència AdE Especial

Granada de clúster +2 15 2

Divisió – La granada és un clúster de tres explosius que se separen just en el
moment d'impactar contra l'objectiu. Abans de l'impacte, es fan tres tirades per
determinar-ne el resultat utilitzant la plantilla de dispersió. Els hexàgons afectats,
i també els adjacents, reben el dany total de l'atac. La tirada no modifica el dany
provocat.

Granada de fragmentació +2 20 3 Metralla – La càrrega provoca dany doble a tot teixit tou no protegit.

Granada incendiària +2 20 2
Infern – Després de la detonació, l'àrea d'efecte queda impregnada per una
substància gasosa inflamable que pren foc. Tots els personatges de l'àrea d'efecte
pateixen cremades severes i els objectes inflamables cremen.

Granada de fum +2 N/A 5

Núvol – Quan la granada explota, es genera un núvol de fum o de gas. Aquest
núvol dificultarà la visió dels personatges fins que es dispersi (això dependrà de
les condicions ambientals), i es pot utilitzar per deixar anar agents químics o
biològics. El núvol no provoca cap dany per si mateix, però la substància química
o biològica sí que pot.

Granada atordidora +2 15 8
Atordiment – La granada genera un so de gran potència i una immensa quantitat
de llum. Tots els personatges que estiguin dins l'àrea d'efecte queden atordits. El
dany en aquest cas s'aplica a la fatiga, no a les ferides.

Granada termita +2 35 0

Demolició – Les termites generen una enorme quantitat de calor que fa fondre els
materials. Això provoca un dany doble sobre els objectes inanimats i redueix a la
meitat la protecció de les armadures, excepte si estan específicament
dissenyades per a les altes temperatures. Les termites estan revestides amb una
substància enganxosa que impedeix que es dispersin o rebotin.

Els explosius fan dany seguint les normes generals. Qualsevol objecte, personatge o criatura que estigui dins l'abast de l'atac i no estigui subjecte pateix
l'efecte de l'ona expansiva, i si no era cos a terra, es veu llançat tants hexàgons com punts de dany hagi rebut, dividits entre tres (arrodonint cap avall).
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Algunes armes, artefactes o efectes sobrenaturals
poden provocar dany o afectar de diferents maneres
als objectius d'una zona determinada. Aquesta zona
és la que anomenem àrea d'efecte.
Sempre que no s'especifiqui el contrari, qualsevol
personatge que estigui en un hexàgon de l'àrea
d'efecte patirà les conseqüències de l'arma o
l'artefacte, si no és que la defensa del personatge
supera la puntuació de la tirada, és clar.
L'àrea d'efecte més habitual és la que té forma
circular. Les àrees d'efecte circulars tenen el centre
en un hexàgon concret, i l'efecte s'aplica a tots els
hexàgons circumdants dins del radi que marqui
aquella àrea d'efecte en concret.
L'hexàgon central és el que marca la distància 0; tots
els adjacents estaran a distància 1; els següents, a
distància 2, i així successivament.

En situacions en que el dany s’origina al punt central
i s’escampa cap als hexàgons adjacents, els
objectius dins de la plantilla que tinguin una
cobertura entre l’origen del dany i ells, quedaran total
o parcialment protegits.
En altres casos, com per exemple quan hi ha un atac
que cau sobre una zona des de dalt, les cobertures
laterals serien irrellevants, però si algú és a sota
d’algunmaterial que el pot protegir, es beneficiaria de
la cobertura.
Com sempre, el sentit comú i el DJ determinen com
es resolen els casos particulars, i recomanem
mantenir la coherència dins la mateixa campanya.
Com a alternativa, es poden fer plantilles circulars de
cartró o acetat de 3 cm de radi per cada punt d’abast.
Si la plantilla toca el centre de la base d’una
miniatura o marcador de personatge, aquest es veu
afectat per la plantilla.
Les àrees d'efecte angulars tenen un punt central i
s'estenen en forma de vano, amb un angle de 60
graus d’arc. Tots els objectius dins l'àrea reben el
dany total de l'atac, excepte si hi ha algun tipus de
protecció o coberta sòlida entre ells i el punt d'origen,
l’hexàgon que es troba en el vèrtex de l'angle.

Les àrees d'efecte lineals funcionen de manera
lleugerament diferent: es mesura la distància en
hexàgons, i es traça una línia d’aquesta longitud en
una direcció concreta.
Tots els personatges que travessi aquesta línia reben
l'efecte complet de l'atac, excepte si hi ha alguna
protecció o coberta sòlida entre ells i el punt d'origen.
Si hi ha una cobertura sòlida, el dany es veu reduït de
la manera habitual.
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Aquí la Trace fa servir la
seva BFS-7 contra uns
mutants amb mala bava.
Els mutants 1, 3, 4 i 5
queden sota la plantilla i
reben l’impacte de l’atac,
mentre que el mutant 2,
que és fora de l’àrea, no
rep cap dany.
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Per simplificar, i a no ser que s’indiqui el contrari, la
majoria d’atacs a FORJA van dirigits al centre de
massa de l'objectiu, que acostuma a estar en el tors
dels personatges de morfologia humanoide.
Com que pràcticament totes les armadures estan
fetes per protegir aquesta part del cos (com a
mínim), considerem que les armadures protegeixen
contra tots els atacs, a no ser que l’atacant indiqui la
seva intenció d’atacar les parts desprotegides
(consulteu “A���� �����������”, a la pàgina XXX).
Tanmateix, si un personatge duu una armadura que
no li protegeix el tors, considerem que s’ha entrenat
adaptant el seu estil de combat per compensar
aquesta falta de protecció, no exposant les parts del
cos que puguin ser més vulnerables. Ara bé, aquest
avantatge queda anul·lat si s’ataca el personatge des
de diferents flancs.

Els gladiadors samnites que lluitaven als
espectacles romans tenien una armadura ben
gruixuda que els protegia el braç que brandava
l'espasa, les espatlles, el cap i la part anterior de la
cama. Combatien de costat, exposant només les
parts cobertes, i en determinades ocasions també
portaven un escut a l'altre braç per protegir-se
encara més.
Aquesta configuració era força útil en duels un
contra un, perquè l’armadura parcial pesava menys
que una complerta, i com que s’havien entrenat per
lluitar sense exposar les parts vulnerables, els
contrincants es trobaven amb un oponent cuirassat
difícil de vèncer. Ara bé, en lluites de grup,
l’avantatge de l’armadura parcial desapareixia,
perquè atacant el samnita pel flanc, no hi havia cap
armadura que el protegís.

La classe d'armadura depèn del tipus de protecció
que ofereix i de si és flexible o rígida. Les armadures
naturals poden ser tant flexibles com rígides, però
sempre permetran que el personatge es mogui
lliurement. Les armadures pesants sempre són
rígides (tot i que articulades).
Els escuts tradicionals que poden portar els
personatges es consideren armes i no armadures, i
es poden fer servir en atac i per parar o bloquejar
atacs (vegeu ������� a la pàgina XXX per obtenir-ne
més detalls).
Portar una armadura afecta la latència bàsica del
personatge i el seu moviment, principalment a causa
del pes i el destorb que suposa. A la taula adjunta,
indiquem els modificadors a cadascuna de les
característiques.
Quan parlem de protecció ens referim a la quantitat
de punts de dany (fatiga o ferides) que pot absorbir
l'armadura per cada atac rebut. Tota la puntuació de
dany que excedeixi el nivell de protecció serà el dany
que rep el personatge objectiu (consulteu “���� �
�����������” a la pàgina XXX).
El modificador de mida s'aplica a la protecció de
l'armadura (les armadures més grans ofereixen més
protecció) per cada categoria de mida per sobre o
per sota de mida mitjana.
Així, un personatge diminut trauria més profit de
portar una armadura lleugera flexible (protecció 2)
que d’una armadura lleugera rígida (que només el
protegiria 1, i a més el destorbaria a l’hora de
moure’s). Un PJ enorme es beneficia de portar una
armadura pesant, perquè pot treure’n protecció 12

amb els mateixos modificadors negatius a la
latència i moviment que un PJ mitjà.

È�����
A FORJA, les ègides o escuts d'energia, també
anomenats camps de força, són barreres no
necessàriament visibles, creades per un camp
energètic o per algun do sobrenatural, que tenen un
funcionament una mica diferent del de les
armadures i els escuts físics.
Cada ègida està feta per oferir protecció contra un
tipus concret de dany (directe, físic, energètic, etc.),
de do (tots els efectes vinculats a un mateix do) o
d'efecte (tots els efectes sobrenaturals amb la
mateixa funció, independentment del do que els
provoca). Les ègides també poden intervenir com si
es tractés d’una barrera física convencional.
Les ègides que protegeixen contra dany directe
redueixen el dany directe patit per l’objectiu sota la
seva protecció.
Les ègides que protegeixen contra dany indirecte
comparen el seu valor amb la potència de l’atac:

• Si l’ègida és més forta que la potència de
l'atac, s'anul·la completament l'atac i no es
produeix cap dany.

• Si la potència de l’atac és major que el valor
de l’ègida, la integritat de la protecció falla i
s’aplica tot el dany de l’atac.

Els escuts que protegeixen contra determinats dons
o efectes incrementen la dificultat de manifestar els
efectes sobrenaturals si l'atacant i l’objectiu estan un
a cada banda de l'escut. Si la tirada de l'atacant falla,
no es produeix cap efecte.
Quan un escut està calibrat contra algun tipus d'atac
(com algun enemic o element concret), es considera
com a una barrera física amb una duresa equivalent
a la potència de l’ègida.
Si un PJ troba una ègida calibrada contra individus de
la seva espècie, pot provar d’obrir-se pas a través
amb una tirada de FOR + força bruta i amb una
dificultat igual a la de manifestar l’efecte que ha
creat l’ègida (si l’origen és sobrenatural) o la
d’activació (si és un artefacte), sumada a la
puntuació de protecció de l'ègida.

El Sebastokrator de l’Imperi Romà de Terra ha fet
un efecte d’ègida contra dimonis amb protecció 6
al voltant del palau , i ha obtingut un resultat de 64
a la tirada per manifestar-lo.
Per creuar la barrera amb força bruta, els dimonis
han de superar la tirada original més la protecció, i
per tant els cal superar un 70.

Les ègides que protegeixen substàncies químiques
nocives o tòxiques es comporten com a barrera
física, de la manera habitual. Ara bé, si la integritat de
l’ègida és compromesa per un atac, tota la barrera es
col·lapsa i restarà inutilitzada fins que es reactivi
l’ègida.
Finalment, les ègides generades per un efecte
sobrenatural protegeixen sempre contra el mateix
tipus de dany o actuen sempre com al mateix tipus
de barrera, mentre que els generats per un artefacte
tecnològic es poden regular per tal d'ajustar el tipus
de protecció que ofereixen. Per recalibrar una ègida,
cal fer una tirada d'INT + enginyeria amb una
dificultat equivalent al doble del cost de l'artefacte
generador.
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Com ja hem comentat abans, la majoria d’atacs es
dirigeixen al centre de massa de l’objectiu. Ara bé, en
determinats casos, els PJ volen voler atacar una part
concreta de l’objectiu, ja sigui perquè és vulnerable,
per desarmar-lo, per colpejar un òrgan vital, o per
incapacitar-lo.
Per a objectius de morfologia humanoide (amb cap,
pit, abdomen i quatre extremitats), cadascuna de les
parts té un modificador que incrementa la dificultat
de fer-hi blanc, tal i com s’indica a la taula adjunta.
A més, també s’hi llista un modificador al dany de
l’atac i una sèrie d'efectes que s'apliquen si l'atac té
èxit i provoca com a mínim un punt de dany sobre
l'oponent (ja sigui en forma de fatiga o de ferides) en
aquesta localització.
Per a d’altres espècies, cal consultar els
modificadors i efectes amb el DJ. Penseu que en
general, el modificador a la dificultat dependrà de

com sigui de gran la part en relació al cos sencer, i el
modificador al dany dependrà de les conseqüències
si la part es veu afectada.
Els efectes de l’atac sempre depenen en granmesura
dels òrgans vitals continguts en la part del cos
objectiu.
Per exemple, en un cefalòpode, tocar una extremitat
concreta serà si fa no fa igual de complicat que un
bípede (o una mica més) i pot produir un dany
equivalent, però els efectes seran molt menors
perquè encara tindrà 7 extremitats més pel cap baix,
i l’impacte sobre el seu moviment serà mínim.
En canvi, el cap d’un cefalòpode també actua com a
tors i abdomen, conté tots els òrgans vitals, i se’n
considera el centre de massa, per tant es considera
com si fos el pit en un humanoide, i no se n’obté cap
bonificador especial.
Com sempre, apel·lem al sentit comú i al criteri del
DJ a l’hora de decidir les particularitats per espècies
no llistades.
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Tipus Latència /
moviment Protecció Bonif. per

mida Especial

Armadura natural +0 variable ±0 La mida de l'armadura natural no es modifica segons la mida del personatge.

Armadura lleugera,
flexible +0 2 ±0 Està feta de materials elàstics que no s'esqueixen fàcilment. Confereix poca

protecció, però no té cap penalització.

Armadura lleugera,
rígida +1/-1 3 ±1 Les parts articulables són flexibles i la resta són plaques dures però lleugeres, des

de material orgànic recuperat fins a composts més moderns.

Armadura mitjana,
flexible +1/-1 4 ±1

Combina parts dures amb parts flexibles i aporta una gran mobilitat amb més
protecció que la lleugera. De vegades consisteix en una armadura lleugera i una
segona capa flexible superposada

Armadura mitjana,
rígida +2/-2 5 ±2 Normalment estan fetes de petites parts dures solapades i les parts articulables

solen ser flexibles per augmentar la mobilitat.

Armadura Pesant +3/-3 6 ±2
Són rígides pràcticament al 100%; només algunes zones concretes estan
compostes de petites plaques solapades per conferir certa flexibilitat, tot i que el
moviment és força limitat. A canvi, ofereixen molta protecció.

Ègida +0 variable ±0 Les ègides generen una zona de protecció al voltant del personatge i, per tant, no
limiten el moviment.

T���� �� �������������� - ���������� � ��������
Part del cos Dificultat Dany Conseqüències

Cap +10 +2

Si l'atac causa una fatiga superior a la fatiga bàsica, el personatge que el rep canvia d'estat a
atordit.
Si l'atac causa ferides amb una puntuació superior a la bàsica, el personatge objectiu canvia
d'estat a atordit i sagnant/1

Pit +0 +0 No té cap efecte especial (el pit és la part central del cos i, per tant, es considera la
localització habitual dels atacs).

Braç (dret o
esquerre) +5 +0

Si el dany provocat sobre el braç supera la puntuació del personatge objectiu pel que fa a la
serva FORÇA, si aquest personatge duia alguna cosa en aquell braç (o a la mà), ho haurà de
deixar anar.
Si l'atac provoca fatiga superior a la fatiga bàsica, el personatge que el rebi no podrà fer
servir aquell braç a la propera acció. Si el braç era imprescindible en aquella acció, no la
podrà fer.
Si l'atac provoca ferides amb una puntuació superior a la bàsica, s'aplicarà l'estat de mutilat
al personatge que el rebi.

Abdomen +5 +1

Si l'atac causa una fatiga superior a la fatiga bàsica, el personatge que el rep canvia d'estat a
atordit.
Si l'atac causa ferides amb una puntuació superior a la bàsica, el personatge objectiu canvia
d'estat a sagnant/1.

Cama o pota (dreta o
esquerra) +5 +0

Si l'atac causa una fatiga superior a la fatiga bàsica, la capacitat de moviment del
personatge objectiu es reduirà a la meitat fins que torni a estar fresc.
Si l'atac provoca ferides amb una puntuació superior a la bàsica, la cama afectada canviarà
d'estat a mutilada.
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Quan un personatge o grup s’oculten a esperar que
passi l’enemic des d’una posició on tenen avantatge,
per atacar d’improvís, diem que s’ha parat una
emboscada.
Si es vol parar una emboscada, primer de tot cal
buscar el lloc propici i amagar-se, fent una tirada
d’AGI + amagar-se. La dificultat pot variar segons les
característiques del terreny, il·luminació i ambientals,
a discreció del DJ.
Els personatges a punt de rebre l'emboscada tenen
l'oportunitat de detectar-la tirant PER + consciència.
La dificultat és la de la tirada d’ocultació, modificada
per les característiques del terreny, il·luminació, i
ambientals.
Si no es detecta l’emboscada, cadascun dels
personatges que s’hagi amagat podrà declarar i
executar una acció en el primer torn,
independentment de quina sigui la seva latència (al
cap i a la fi, ja estaven tots preparats).
Si es detecta l’emboscada, els defensors podran
accedir als seus comptadors de reacció durant el
primer torn de l’atac, és a dir, que podran defensar-se
en aquell moment. Els personatges que tinguin el tret
de sentit del perill sempre tenen accés als
comptadors de reacció i, per tant, no els cal fer cap
tirada per detectar l'emboscada.
Un PJ que detecti l’emboscada pot decidir invertir la
seva reacció avisant la resta del grup perquè tots ells
tinguin accés als seus comptadors de reacció, però
llavors ell no podrà defensar-se.
Les conseqüències de l'emboscada es resolen com
és habitual.
Un cop acabat el torn, tots els personatges (els que
hagin actuat i els que no), declararan la propera acció
amb la latència corresponent, i la seqüència de
temps actiu seguirà de la manera habitual.

D������
Hi ha aquells personatges que s’estimen més de
portar una cuirassa gruixuda amb una ègida al
damunt, i poder anar pel món sense gaires
preocupacions (si més no, fins que es topin amb algú
que duu un obrellaunes sobredimensionat, o un rifle
de franctirador d’alta potència). N’hi ha d’altres, però,
que saben que l’atac més ineficaç és el que no et
toca, portis o no armadura. I per a garantir que un
atac no et toca, res millor que una bona defensa.
Els PJs de FORJA tenen dues maneres de defensar-
se: invertint una acció o amb una reacció.
Una acció defensiva és una acció completa que
comença just després d'haver-la declarat i té efecte
durant tants torns com la latència del personatge,
moment en què declara un altre cop, i protegirà el
personatge de tots els atacs possibles durant aquest
temps. Una acció defensiva requereix concentració, i
el PJ tirarà un dau addicional per a la seva defensa.
Ara bé, com que s’ha concentrat, no podrà fer servir
cap reacció mentre duu a terme l’acció defensiva.
Una reacció defensiva es fa fora de seqüència, tal i
com hem explicat a ��������� (pàg. XXX), i permet
al PJ protegir-se d’un únic atac en el torn en què
s’activa la reacció.
A continuació, descrivim tots els tipus d’accions i
reaccions defensives, i els seus efectes.

E�������
Esquivar és una acció defensiva que consisteix,
bàsicament, a apartar-se de la trajectòria de l’atac,
per tal de no ser-hi quan aquest arribi on l’atacant
volia. Tots els atacs cos a cos i els atacs a distància
lents poden esquivar-se.
Per esquivar un atac cos a cos, el personatge
defensor ha de fer una tirada d'AGI + esquivar.
Aquesta tirada s’ha de fer abans que la tirada d’atac,
i el resultat serà la dificultat perquè l’atac tingui èxit.
En cas que el resultat de la tirada d’esquivar sigui
més baix que la defensa bàsica del PJ, es farà servir
la defensa (excepte si és una pífia).
Si la tirada d’atac no supera la tirada d’esquivar, el
defensor haurà evitat tot el dany de l’atac.
Si la tirada d'atac supera la d'esquivar, el defensor rep
tot el dany de l'atac.

Per provar d’esquivar un atacs a distància, primer cal
ser conscient que s’és objectiu d’un atac. En cas que
es pugui, la dificultat de la tirada d’esquivar depèn del
rang, més difícil commés a prop i més fàcil commés
lluny, segons s’indica en la taula adjunta.
Si la tirada d'esquivar té èxit, la dificultat de l’atacant
augmenta 5 punts, i 5 punts addicionals més per
cada 5 punts per sobre de la dificultat d’esquivar.
Si l'atac falla, el defensor no pateix cap dany. En
canvi, si l’encerta, l’objectiu pateix el dany que
correspongui considerant la reducció que s'hi pugui
aplicar si porta armadura o algun tipus de protecció.

La Trace, la nòmada de Harmagedon, inspecciona
un congost estret, quan es topa de nassos amb una
colla de saquejadors mutants.
Un parell se li tiren al damunt, un d’ells amb un
ganivet ben gros, fet de trossos de metall esmolat,
i l’altre amb unes pinces com de mantis.
La Trace, però, encara té temps de declarar una
acció defensiva i provar d’esquivar.
La jugadora que la controla tira AGI (3) + esquivar
(5), i obté un total de 18.
El mutant del ganivet tira la seva DES (2) + ACC:
ganivets (3) per atacar i treu un 14. Està de pega i
falla miserablement.
La mutant de les pinces també l’ataca, i tira la seva
DES (2) + barallar-se (5), i treu un 22. Ara la Trace té
problemes, i patirà el dany de l’atac.
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Rang Distància Dificultat d’esquivar

A boca de canó A tocar Àrdua (30)

Curt Valor Llistat Complexa (25)

Mitjà Valor Llistat x2 Exigent (20)

Llarg Valor Llistat x4 Moderada (15)

Extrem Valor Llistat x8 Senzilla (10)
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A la seva següent acció, la jugadora de la Trace
declara que surt corrents tan ràpid com pot cap on
ha deixat la seva moto lliscadora. Els dos mutants,
més lents, no podran atrapar-la, però un tercer
mutant, que té un fusell primitiu, prova de disparar-
li.
La jugadora declara una reacció defensiva, i
provarà d’esquivar. Com que és a rang mitjà, el DJ
indica que la Trace ha de tirar i superar una
dificultat exigent (20). Després de tirar els daus, el
resultat és de 21. La dificultat per tocar-la
augmenta en 5 (si hagués tret un 25, hauria
augmentat en 10).
Com que la defensa bàsica de la Trace és de 9, la
dificultat habitual per tocar-la a rang mitjà, si ella és
conscient de l’atac però amb bona visibilitat i sense
condicions ambientals adverses és de 27. Havent
esquivat i passant la tirada, la dificultat s’eleva a 32.
Encara que el mutant es passi uns torns
addicionals apuntant, ho té ben complicat.

P����
Parar un atac consisteix a donar un cop a l'arma de
l’atacant o l'extremitat que la controla per desviar
l'atac i que no arribi al seu objectiu. Per parar un atac,
el defensor haurà de tirar de DES + l'habilitat de
combat que pertoqui.
Un PJ amb armament natural pot fer-lo servir per
parar atacs amb armes o sense, tirant FOR + barallar-
se. Un personatge que vagi desarmat pot fer servir
FOR + barallar-se, però només pot parar atacs sense
armes (de barallar-se o arts marcials).
Algú que domini les arts marcials pot parar tota
mena d’atacs cos a cos o de projectils lents, però té
un modificador de -2 a la tirada si l’atac que
l’amenaça no és de la mateixa art marcial que
practica.
Les armes improvisades no es poden utilitzar per
parar atacs perquè són farragoses i no estan
equilibrades.
El resultat de la tirada de parar és la dificultat de
l’atacant per tocar l’objectiu. Si l’atacant no supera la
dificultat, el defensor ha aconseguit desviar l’atac i
no pateix cap dany. Si la supera, el defensor pateix el
dany complet.

B�����
Blocar un atac és semblant a parar, però consisteix a
interposar un objecte entre l’atac i l’objectiu perquè
absorbeixi tot, o com a mínim part, del dany que
causaria si no hagués estat interceptat.

Tots els atacs excepte els que provoquen dany
directe es poden blocar.
L'atacant fa la seva tirada contra l'objectiu com si
aquest no es defensés. Si l'atac impacta, la potència
de l’atac es calcula de la manera habitual (veure
“�������� �� ����”, a la pàg. XXX).
El personatge en defensa tira FOR + l'habilitat de
combat que correspongui i afegeix al resultat la
durabilitat de l'objecte, que es restarà de la potència
total de l’atac. Un cop reduïda, la resta s’aplicarà de
la manera habitual.
Per cada atac blocat que superi la durabilitat de
l’objecte, aquest perdrà un punt d’integritat
estructural. Si aquesta integritat queda reduïda a la
meitat, l'objecte no es podrà tornar a utilitzar per
bloquejar atacs fins que no es repari (consulteu
“���� �����������” a la pàgina XXX).
Per poder bloquejar atacs a distància, la mida de
l'objecte que s'utilitzi haurà de ser, com a mínim, la
meitat de la del personatge.

P����-�� � ������
Posar-se sota cobert només es pot fer servir com a
reacció contra atacs a distància o de plantilla. Un PJ
també es pot posar a cobert com a part d’un
moviment bàsic o ràpid.
Quan es declara un atac a distància i els personatges
afectats en són conscients, poden gastar una
reacció per moure's tants hexàgons (metres) com la
seva AGI + el modificador de moviment per mida,
arrodonint cap amunt.
Si amb aquest moviment el PJ pot posar-se darrere
d’un obstacle que li serveixi de cobertura, es
considerarà que és a cobert:

• La cobertura fa que la dificultat per tocar
l'objectiu augmenti segons l'àrea coberta
(veure ����� � ���������, a la pàg. XXX).

• Si l’atac impacta, però l’objectiu és totalment a
cobert, la protecció absorbeix el dany de l'atac
com si s’hagués blocat. Si l'atac és prou fort
per travessar la coberta, la protecció
absorbeix part del dany, i la resta s'aplica
sobre el personatge.

En casos d'atacs amb àrea d'efecte en què hi hagi
alguna mena de protecció entre l'origen del dany i
l'objectiu, el dany és proporcional a l'àrea exposada.
Si el defensor és víctima d’un atac d’àrea i no troba
enlloc on resguardar-se, pot tirar-se a terra. Tirar-se
a terra compta com a cobertura parcial del 50%, però
el personatge es considera ������, com s’explica a
la pàg. XXX.

La Trace està arrencant la seva moto lliscadora
quan la mutant de les pinces de mantis l’ha
encalçat i s’hi acosta amenaçadorament, tallant-li
la sortida. La nòmada no està per orgues: aixeca
l’escopeta i li fum un tret.
Com que el congost és estret, la plantilla en cobreix
tota l’amplada. Sembla que la mutant ja ha begut
oli, però el DJ declara que farà un salt i es posarà a
cobert darrere d’una roca que té a tocar.
Com que l’arma és de plantilla, impacta sobre la
cobertura, però la roca absorbeix tot el dany de
l’atac. Tot i no produir dany, l’atac ha servit perquè
la Trace guanyi uns quants torns per arrencar la
moto i tocar el dos abans que la mutant torni a
aixecar el cap.
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De tant en tant, un PJ pot deixar de mirar-se el melic
i invertir un punt de reacció per defensar un tercer
(sembla mentida, oi?).

Si un PJ és a tocar tant de l’atacant com de l’objectiu,
pot parar o blocar-ne els atacs cos a cos seguint les
mateixes regles que hem explicat abans. Si la
defensa falla, l'atac fa dany de la manera normal; i si
el defensor pífia, tant ell com l'objectiu inicial reben el
dany de l'atac.
Si la mida del personatge que defensa és igual o més
gran que la de l'objectiu, el defensor pot empènyer o
estirar-lo per treure’l de la zona de perill, movent-lo
tants hexàgons com punts de FOR tingui el defensor,
sempre que l'objectiu estigui a tocar.
Això compta a efectes pràctics com una tirada
d’esquivar, però és defensor qui tira AGI + esquivar.
Una altra opció és quan el defensor cobreix l'objectiu
amb el seu propi cos. En aquest cas, considerem que
l'objectiu és a cobert, i el defensor qui rep el dany,
com si es tractés d’un bloqueig. Quina solidaritat, oi?
Si l’atac és d’àrea d'efecte i el defensor tira a terra
l’objectiu, cobrint-lo amb el cos, el defensor rep la
meitat del dany, i l'objectiu inicial en rep un quart.
Tots dos personatges es consideren abatuts, com
hem comentat anteriorment.
Finalment, un personatge pot fer un crit d'alerta per
avisar algú d’un atac sempre que atacant i objectiu
estiguin a la seva línia de visió. Ha de ser un avís
simple (no més de dues o tres paraules), i això li
permet transferir un dels seus comptadors de
reacció al personatge a qui hagi alertat. El
comptador s'ha d'utilitzar de manera immediata per
declarar una acció defensiva. Si no, es perdrà.
Una variant d’aquesta norma és, com ja hem apuntat
anteriorment, quan un personatge avisa el grup d’una
emboscada. En aquest cas, el personatge gasta el
seu punt de reacció i permet que tots els altres del
grup utilitzin el seu comptador, però ell no podrà
defensar-se.
Un personatge no pot rebre més avisos de perill de
fonts diferents que la seva puntuació de reacció.

La Trace s’ha reunit amb en Nash, un caçador i
rastrejador que va darrera d’un psíquic. Són a prop
de l'objectiu, però aquest s’ha refugiat enmig d’una
tribu de mutants. Han provat d’entrar sense que els
veiessin, però un dels sentinelles els ha clissat i ha
aixecat la llebre.
En Nash, que anava davant, està fins a les celles de
mutants emprenyats. Un d’ells l’ataca amb un
trinxant de la mida d’una destral, i en Nash ha hagut
de gastar el seu comptador de reacció per esquivar
l'enemic. Un parell de torns després, un segon
mutant se li llança al damunt i prova de clavar-li una
llança serrada, però el caçador ja no té més
reaccions.
La Trace, uns metres més enrere, veu que si
fereixen en Nash tot acabarà com el rosari de
l’aurora. La jugadora que la controla declara que
cridarà per advertir el seu company del que li ve a
sobre:
--Vigila l’esquerra!
En Nash sent el crit, i obté immediatament un
comptador de reacció, que gasta de seguida per
parar la llançada.
Resumint, en Nash ha gastat el seu comptador de
reacció i, a més, ha rebut un avís, cosa que li ha
permès tornar a reaccionar. Si el tornen a atacar
una tercera vegada abans no li toqui actuar, ho
tindrà força més pelut... i els mutants ho saben ben
bé.
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“J� ��� ����� ���� ��� ������� �����”
S������ R���� M�������, A��� L����.

A FORJA, entenem el dany com quelcom que afecta
éssers vius i objectes inanimats, i que causa un
deteriorament o empitjorament del seu estat, en
molts casos limitant les seves funcionalitats.
Quan un atac impacta en un objectiu, ja sigui un
ésser viu o objecte inanimat, li causa dany.
Anomenem dany estructural aquell que es causa a
objectes inanimats, i fatiga o ferides quan s’aplica a
éssers vius.

D��� �����
Calculem el dany bàsic que causa un atac
convencional afegint l’atribut rellevant (FOR per
atacs cos a cos i armes llancívoles, DES per armes
de projectils) i l’habilitat de l’atacant al bonificador de
dany de l’arma.

La Yoko-1 lluita contra una llefiscosa criatura dels
pantans i l’ataca amb la seva espasa.
El seu dany bàsic és de FOR (2) + ACC: espases (8)
+ bonificador de dany de l’espasa (1), per un dany
bàsic d’11 punts.

En Nash es troba cara a cara amb un perillós
psíquic a qui porta dies perseguint. El psíquic vol
fer servir un efecte contra en Nash, que decideix
tirar-li uns dards a la cara per provar d’encegar-lo.
En Nash té FOR 3, aad: llancívoles 4, i els dards no
tenen bonificador de dany, o sigui que el dany bàsic
es queda en 7 punts.

La Trace fa servir la seva escopeta per mantenir a
ratlla uns salvatges mentre els seus amics
nòmades evacuen el campament a bord d’un
dirigible.
La Trace té DES 3, aad: projectil sòlid 5, i el
modificador de dany de l’escopeta és de 2, així que
el dany bàsic és de 10.

M��������
Si un jugador ha obtingut múltiples en la tirada
d’atac, afecten el dany bàsic de la mateixa manera
que ho farien en una tirada normal, afegint el valor de
l’habilitat tants cops com resultats repetits hagin
sortit.
Això vol dir que si un personatge treu un resultat
doble per atacar, el dany bàsic es calcularà amb
l’atribut pertinent + 2x el valor de l’habilitat + el
modificador de dany de l’arma. En cas de triples, es
sumaria el valor de l’habilitat tres cops, i així
successivament.

La jugadora que porta la Trace col·loca la plantilla
de la seva escopeta sobre el mapa, agafant uns
quants enemics, i tira per atacar.
La seva tirada de DES 3 (7, 15, 15) supera fàcilment
la defensa bàsica dels salvatges, així que impacta
els quatre que queden sota la plantilla.
Com que ha tret dobles a la tirada d’atac, el dany
bàsic es calcula com la seva DES (3), el doble del
seu valor d’habilitat (5x2), i el modificador de dany
de l’escopeta (2), per a un total de 15.

I����������� �� ����
Un atacant pot decidir apuntar els punts vulnerables
d’un objectiu per incrementar el dany que causa. És
una aposta arriscada, perquè sacrifica les
possibilitats d’impactar a canvi de fer l’atac més
significatiu, però pot ser una molt bona opció quan
es pot parar una emboscada a l’objectiu, o aquest no
es pot defensar per qualsevol altre motiu. Per fer
això:

• Cal declarar-ho juntament amb l’acció.
• El personatge s’ha de concentrar en atac.
• Cada dau que sacrifiqui en atac li augmenta la

dificultat en +5 però compta com si hagués
tret un resultat múltiple addicional, és a dir,
que si la seva tirada no conté múltiples, es
considera que ha tret dobles, però si treu
dobles, es consideren triples, i així
successivament).

La criatura dels pantans és més dura del que la
Yoko es pensava, i la pell gruixuda de la bèstia està
absorbint pràcticament tot el dany que li causa.
La Yoko decideix jugar-se-la, i es concentra per
maximitzar el dany. Enlloc de tirar 4 daus (DES 3 +
1 per concentració), en tira 2 i afegirà un +10 a la
dificultat de tocar per rebre 2 resultats múltiples
addicionals a la seva tirada.
El DJ declara que la criatura prova d’esquivar l’atac
i treu un resultat total de 14. Com que la Yoko li
apunta als punts febles i ha gastat 2 daus, li suma
un +10 a defensa, per un total de 24.
La jugadora que controla la Yoko treu un 10 i un 17
a la seva tirada d’atac, que li dóna un resultat total
per impactar de 25 (té armes cos a cos: espases a
8).
Pels pèls, però l’aposta li ha sortit bé. El dany bàsic
es calcula amb la seva FOR (2), el triple de l’habilitat
(8x3), i el modificador de dany de l’espasa (+1), per
un total de 27 punts. Li ha fet veure la padrina!

En un món paral·lel, la criatura del pantà té una
mica més de sort i treu un 16 a la tirada de defensa,
que es queda en un 26 un cop s’hi sumen els
modificadors.
La Yoko, que treu un 25, es queda un mil·límetre
curta, i l’atac no fa cap dany.
En canvi, si enlloc de jugar-se-la amb dos daus
menys només se n’hagués jugat un, hauria tocat.
Oh, vaja!

D��� ������� � ���������
El dany indirecte es genera fora de l’objectiu i l’hi
aplica per algun mitjà de transmissió. Aquest és, de
lluny, el tipus més comú de dany, i pot ésser reduït o
anul·lat per armadures, ègides, i altres proteccions.
El dany directe s’origina a l’interior de l’objectiu, de
manera que n’ignora l’armadura (ja sigui natural o no)
i no pot parar-se o blocar-se de cap manera. També
ignora les ègides, a no ser que estiguin fetes per
contrarestar aquest tipus de dany, específicament.
Un personatge pot provar de posar-se a cobert
contra un atac que causi dany directe, però si l’atac
impacta, la cobertura no en reduirà el dany, o sigui
que només serà efectiu per dificultar la tirada
d’impactar.
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La reducció de dany d’un personatge s’aplica contra
el dany directe de la manera habitual.
Alguns efectes sobrenaturals o artefactes
protegeixen contra tipus específics de dany, i ho
poden fer contra dany directe si així ho especifica a
la seva descripció.

El magistrat Zhang s’ha d’encarregar d’un psíquic
que s’ha escapat de la garjola i està fent de els
seves als nivells baixos d’Axis Mundi.
Com que sap amb qui se les heu, visita el professor
Meissner de la Universitat Multiversal i li demana el
prototipus del seu camp d’estabilització neural.
Aquest artefacte és una ègida que, un cop activada,
l’hauria de protegir contra atacs psíquics i control
mental. En teoria, si més no.

R������� �� ����
Tots els personatges i criatures tenen una ��������
�� ���� (RD) intrínseca, tal i com es descriu a la
pàgina XXX.
Com en el cas de les armadures, la reducció de dany
de l’objectiu es descompta del dany bàsic d’un atac,
amb dues diferències:

• La reducció de dany s’aplica tant al dany
directe com a l’indirecte.

• Si un atac supera l’armadura i la RD baixa el
dany a zero o menys, el personatge encara
pateix un punt de dany, perquè fins i tot les
esgarrinxades tenen conseqüències.

D��� �����������
Anomenem dany estructural aquell que és rebut per
un objecte inanimat. El dany estructural és
permanent i en malmetrà l’aspecte i funció.
En alguns casos, l’objecte es pot arreglar, però en
d’altres, l’objecte queda fet malbé o destruït de
manera irreversible i no es pot restaurar al seu estat
original (o funcional).
Els punts d’integritat estructural representen la
quantitat de dany que pot suportar un objecte abans
de quedar destruït irreversiblement.
Per tant, un objecte que ha perdut tots els punts
d’integritat estructural ha quedat completament
malmès, reduït a pols o estelles, o esclafat en una
massa heterogènia irreconeixible (com un munt de
ferralla després de passar per una premsa hidràulica,
per exemple)
La quantitat de punts estructurals que té un objecte
està directament relacionat amb el seu volum i
duresa. Com més gran i dur sigui un objecte, més
mal pot suportar.
No obstant això, cal tenir en compte que la quantitat
de dany que poden suportar els objectes abans de
quedar inservibles depèn de la seva complexitat:
com més senzill sigui un objecte, més mal pot
suportar, i commés complicat, més possibilitats que
es trenqui alguna cosa i deixi de funcionar.

• Un pilar de formigó armat pot haver rebut un
dany considerable i encara seguir funcionant
com a pilar, tot i que no pot suportar el mateix
pes que quan és intacte.

• Un dispositiu electrònic, com una tauleta o un
visor de realitat virtual, és força més delicat
que un pilar de formigó, i si se li espatlla un

dels components crucials (com la bateria o
pantalla) queda completament inservible fins
que no pugui arreglar-se.

Per simplificar les coses, a FORJA diem que els
objectes sòlids amb un sol propòsit (com un pilar,
una plataforma, o l’estructura bàsica d’un edifici) han
de perdre més del 60% dels seus punts d’integritat
abans de considerar-se inútils.
Les eines o objectes simples amb parts mòbils
perden la funcionalitat un cop han perdut un 30%
dels seus punts d’estructura, tot i que els realment
senzills poden fer-se servir amb una penalització si
el DJ ho permet.
Els dispositius tecnològics deixen de funcionar un
cop han perdut entre un 10 i un 20% dels seus punts
d’estructura, a no ser que hagin estat dissenyats com
a dispositius reforçats, o que portin una protecció
contra dany, que actuarà com una armadura, reduint
el dany que reben. Aquestes proteccions no compten
pels punts d’estructura.
Tots aquests percentatges són orientatius, i poden
variar segons el tipus de disseny de l’objecte (si és
dissenyat per l’aspecte, funció, o durabilitat).
Alguns objectes tenen punts vulnerables que poden
reduir el dany necessari per inutilitzar-los. En cas de
dubte, consulteu el vostre DJ.

El sergent McAllister vol demolir un pont pel que
uns tancs prussians volen travessar una profunda
gorja.
Si ho aconsegueix, els blindats hauran de fer una
volta de centenars de kilòmetres, i això els donarà
uns dies de temps per evacuar els civils de la zona.
Per saber com aconseguir el millor efecte amb les
eines de què disposa, el jugador d’en McAllister tira
INT + enginyeria a dificultat moderada (15) i passa
la tirada amb escreix.
El DJ l’informa que si posa una càrrega a la clau de
volta de l’arc principal, tot el pont es col·lapsarà i
caldrà reconstruir-lo de nou abans no es pugui
utilitzar altre cop.
Per preparar la càrrega de demolició, el jugador tira
INT + explosius a dificultat exigent (20) i passa la
tirada.
El DJ l’informa que pot inutilitzar el pont sencer
amb una quantitat d’explosiu molt més petita que
la que necessitaria per destruir-lo completament.
Si en McAllister no fos expert en demolicions i
hagués hagut de fer el mateix, hauria d’haver
col·locat prou explosius com per convertir el pont
sencer en un cràter, i assegurar-se així que els
tancs prussians no poden creuar la gorja.

Alguns objectes estan dissenyats ambmaterials que
els ofereixen protecció contra un cert tipus de dany,
mentre continuen sent vulnerables a d’altres. Per
exemple, el vidre té molt bona resistència contra el
dany elèctric o d’àcid, però molt dolenta contra el
dany cinètic.
El DJ decideix, en cada cas, si un objecte pot perdre
integritat a causa d’un atac. Per exemple, si algú
prova de trencar una pedra a cops de puny, és
raonable pensar que l’únic que farà malbé serà la
seva mà, i que la pedra romandrà intacta. D’altra
banda, el DJ podria decidir que un cop de puny fet
servir en combinació amb un efecte sobrenatural sí
que podria fer malbé la pedra.
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Certs objectes tenen una certa durabilitat que actua
com a armadura per a l’objecte i redueix el dany que
se li vol causar abans de descomptar-lo de la
integritat estructural.
Si el dany s’aplica amb l’únic motiu de destruir
l’objecte, com el que passa durant una demolició o
quan hi ha una explosió dins un espai petit, el dany es
considera dany directe i s’aplica a la integritat
estructural, ignorant la durabilitat.

El tinent Andròmac, un guàrdia de la ciutat
d’Atenes, a Erde, pren part en una escaramussa.
Porta el seu gruixut uniforme de llana i un abric,
però cap armadura a banda del seu casc, així que
es cobreix darrere un dels blocs de ciment que hi ha
per tota la longitud de la trinxera.
El DJ diu que el bloc és prou gros com per
proporcionar-li cobertura total, així que el bloc rebrà
tots els trets que vagin en la direcció del tinent.
El bloc té 10 punts de durabilitat i 40 d’integritat
estructural, així que qualsevol impacte demenys de
10 punts de dany no tindrà efecte, però tot el que
passi de 10 s’anirà descomptant de la integritat del
bloc.
El soldat Hansi Grüber és un home gran i fort, i
porta un canó portàtil de gran calibre penjat en
bandolera.
Ha vist el tinent posant-se a cobert darrere el bloc,
i decideix que desfer-se d’un oficial bé val una mica
de munició extra, així que apunta i prem el gallet.
El DJ tira i impacta el bloc de ciment, sense
múltiples.
El dany base de la metralladora és la DES (2) del
soldat, més la seva habilitat d’armes a distància:
pesants (6) i el modificador de dany de l’arma, per
a un total d’11 punts.
Ara bé, per la norma “destrucció massiva”, el dany
es duplica contra objectes inanimats, així que el
dany final és de 22.
La durabilitat és de 10, cosa que vol dir que el bloc
perd 12 punts d’integritat estructural del seu total
de 40, i ara n’hi queden 28.
El tinent ho té força pelut.

D��� � �����������
Categoritzem el dany a personatges segons la
severitat i la facilitat amb la que els personatges se’n
recuperen. Així, a FORJA parlem de fatiga i ferides.

F�����
Anomenem fatiga a la mena de desgast o danys dels
que un personatge es pot recuperar per si mateix a
curt termini.
La manera més habitual d’acumular fatiga és
cansar-se fent alguna mena d’activitat física intensa:
qualsevol personatge fent aquesta mena d’activitat
(treball manual dur, córrer, portar una càrrega
feixuga) durant una hora o fracció, guanyarà un punt
de fatiga. Si l’activitat és esgotadora, el personatge
guanyarà dos punts per hora enlloc d’un.
Quan els personatges estan sobrecarregats, utilitzen
la força bruta, o fan qualsevol altra activitat física
portant el seu cos al límit, guanyaran punts
addicionals (veure ���������, a la pàg. XXX).

Una altra manera d’acumular fatiga és rebre dany
físic contundent produït per atacs sense armes
(amb barallar-se o arts marcials), a no ser que
s’indiqui el contrari.
En general, la majoria de malalties i algunes toxines
(químiques o biològiques) també poden causar
fatiga.
El dany de fred també causa fatiga, però el temps
necessari per recuperar-se’n és el doble del normal.
La fatiga es pot curar descansant, (pàg. XXX), però
també si es segueix tractament mèdic, com s’explica
a la mateixa secció, descans i curació.
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F������
Anomenem ferides a aquell desgast o dany sever
que té conseqüències a llarg termini pels
personatges o criatures, i que, en els casos més
seriosos, és impossible de curar si no hi ha
tractament mèdic o equivalent.
Les ferides de poca gravetat es poden curar
descansant, com passa amb la fatiga, però trigaran
més temps a guarir-se.
Les ferides severes necessitaran atenció mèdica
(pels personatges o criatures de base orgànica),
reparacions, en el cas de mecanoides, o altra mena
d’intervencions especialitzades segons s’escaigui
per a constructes o incorporis.
El dany físic contundent produït per armes o
objectes, el dany tallant o perforant causa ferides.
Les explosions causen sempre ferides.
Algunes drogues, verins i toxines causen una certa
quantitat de ferides, i continuen fent-ho cada cert
temps fins que no se n’apliqui l’antídot.
Àcids, cremades químiques i calor causen ferides
que triguen el doble de temps en recuperar-se.
El foc causa ferides en el moment en què es rep el
dany, i un menys de dany cada vuit torns, fins que el
dany queda reduït a zero (perquè s’apaga sol), o fins
que s’extingeix per altres mitjans. Les cremades
triguen el doble de temps a curar-se.
El dany elèctric causa ferides que ignoren les
armadures conductores.
La radiació ionitzant causa fatiga i ferides alhora. La
fatiga s’aplica instantàniament, però les ferides
aniran apareixent amb el temps. La velocitat
d’aparició dependrà de la intensitat de l’exposició:
com més intensa, més curt el temps fins que
apareguin les conseqüències (a discreció del DJ).
Les ferides causades per radiació ionitzant només
poden curar-se per mitjans sobrenaturals o
tecnologia molt avançada, i no es poden curar
descansant. La fatiga causada per la radiació
ionitzant triga el doble a curar-se.
Per a més informació sobre ������� � �������,
vegeu la pàgina XXX.

D��� ������������
El dany que causen els efectes sobrenaturals pot
prendre diferents formes que dependran de cada
efecte específic, però pot tractar-se de qualsevol
tipus de dany (directe o indirecte, fatiga o ferides).
Per a més informació, vegeu ����, a la pàgina XXX.

En Nash té la seva presa a l’abast, però el psíquic
no pensa quedar-se de braços plegats i manifesta
un atac psíquic que causa 10 punts de fatiga de
dany directe. Un bon esforç, però en Nash ha tingut
ressaques pitjors.

Un grup de violents caçarecompenses persegueix
la Nala pels carrerons d’un assentament marginal
prop de la ciutat-estat de Frisco, a Harmagedon.
Quan passen per la plaça del mercat, la Nala fa una
estrebada psíquica a la coberta de llauna que
cobreix l’àrea perquè caigui sobre dels seus
perseguidors.
Com que el dany és causat per l’impacte del sostre
de xapa metàl·lica i no per l’efecte psíquic, causarà
ferides.

C������� � ���·�������
Les caigudes són un tipus especial de traumatisme
que pot causar fatiga o ferides depenent de l’alçada
de la caiguda i de l’atracció de la gravetat, i també de
la zona d’aterratge.
Les superfícies dures amb objectes poden ferir
greument el personatge, mentre que aigua o
superfícies toves poden fer que el dany es consideri
de fatiga, i reduir la força de l’impacte fins a un cert
punt.
En termes generals, podem assumir que el dany és
de 5 per cada 2 metres de caiguda lliure, i que es va
acumulant fins a un màxim de 100. Segons l’àrea
d’aterratge, aquest dany es pot incrementar o reduir.
Els PJs en caiguda lliure poden tirar AGI + acrobàcies
per provar de reduir la força de l’impacte, i
descomptar el resultat del dany total de la caiguda.
Les col·lisions amb objectes funcionen de manera
similar, amb un dany fix que depèn de la massa de
l’objecte i la velocitat a la que es mou.
Per simplificar, podem assumir que una col·lisió amb
un objecte causa 1 punt de dany per cada kg i
hexàgon de velocitat abans de l’impacte. La duresa
de l’objecte determinarà si parlem de fatiga (per
objectes tous) o ferides (per objectes durs).
Un PJ en col·lisió amb un objecte gran pot fer servir
AGI + acrobàcies per reduir el dany causat, com en
les caigudes. Els objectes de mida petita es poden
esquivar, parar o blocar com si es tractés d’un atac
normal.

M�������� � �������
Tant malalties com toxines són agents externs al cos
d’un personatge que en perjudiquen l’estat físic. Hi
ha diferents vies de transmissió, tant per unes com
per les altres.
Les de contacte s’absorbeixen per la pell exposada,
així que qualsevol contacte directe entre la pell del
personatge i la toxina o agent causant de la malaltia
serà suficient per afectar el PJ.
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Les que es transmeten per via aèria afecten els PJs
quan s’inhalen, ja sigui en forma de gas o d’aerosol
(petites gotes en suspensió en un medi gasós).
Altres toxines i malalties afecten un PJ un cop s’han
ingerit i són absorbides pel sistema digestiu.
Finalment, algunes malalties i molts dels verins es
transmeten per contacte sanguini, és a dir que els cal
ser injectats, o entrar en contacte amb una ferida
oberta per tal d’afectar el PJ.
A no ser que indiquem el contrari, les malalties
causen dany de fatiga, i es consideren d’acció lenta,
és a dir, que fan efecte un cop al dia. Cada malaltia té
una puntuació de virulència, que és la dificultat de la
tirada de FOR + resistència que ha de superar el
personatge per superar-la.
Un cop s’ha superat una malaltia, el dany causat fins
llavors es cura al ritme habitual. A discreció del DJ,
algunes malalties poden requerir tractament mèdic
constant per curar-se (serà el metge o guaridor qui
hagi de superar la virulència de la malaltia amb la
seva tirada d’INT + medicina).
Les toxines tenen una intensitat, que indica el dany
produït cada cop que fan efecte. La seva
persistència és el nombre de cops que causaran
dany, a la freqüència indicada. A més, poden ser
d’acció lenta (fan efecte un cop al dia) o d’acció
ràpida (cada 8 torns de temps actiu).
La toxicitat és la dificultat per resistir-ne els efectes.
Per fer-ho, la víctima ha de superar la toxicitat amb
una tirada de FOR + resistència. Si rep tractament
mèdic, és el metge o guaridor que l’ha de superar
amb una tirada d’INT + medicina, però li caldrà
equipament mèdic adient per pal·liar-ne els efectes o
trobar l’antídot (a discreció del DJ).
Quan un PJ s’exposa a la toxina, aquesta comença a
fer-li efecte immediatament, i anirà causant dany
segons la velocitat d’acció, tants cops com la seva
persistència. Després de rebre dany, el PJ podrà tirar
per superar la toxicitat, com hem dit al paràgraf
anterior.
Si un personatge supera una tirada pels seus propis
mitjans, es torna resistent a la toxina, que ja no li farà
cap efecte. Si falla, la toxina continua activa, i tornarà
a fer efecte segons la seva velocitat i fins que hagi
esgotat la persistència.
Si un personatge pífia una tirada per resistir la toxina,
el DJ haurà de decidir les conseqüències exactes,
però suggerim doblar-ne els efectes, allargar la
persistència, o fer més difícil que el personatge
resisteixi els efectes d’aquella toxina en particular
des d’aquell moment en endavant.
Si un personatge rep un antídot abans que la toxina
hagi acabat de produir dany, el personatge supera
automàticament la seva següent tirada de
resistència, i desenvolupa immunitat a la toxina fins
el final de l’escena.
Totes les toxines apliquen l’estat malaltia/toxina a la
víctima. Algunes toxines poden aplicar altres ������
enlloc o a més de causar dany (veure la pàgina XXX
per més informació sobre els estats i els seus
efectes).

R������� �� ����
El primer pas per resoldre les conseqüències d’un
atac és determinar-ne el dany bàsic i veure si hi ha
múltiples, tal i com s’ha indicat anteriorment.
Si l’objectiu té una ègida que protegeix contra el tipus
de dany concret, es mira si l’atac la supera o no. Si no
la supera, l’atac s’ha acabat. Si la supera, s’ignora el
valor de l’ègida i es continua al següent pas.
Si es tracta d’un atac de dany indirecte, es
descompta el valor de l’armadura del dany causat.
A continuació, al que queda se li descompta la
reducció de dany del personatge.
Si després d’aquests passos, el dany queda reduït a
zero o menys:

• Si el PJ duu armadura i el dany només causa
fatiga, l’objectiu no pateix cap dany.

• Si el PJ no duu armadura, o duu armadura però
l’atac causa ferides, el dany rebut serà el
modificador de dany de l’atac (com a mínim 1
punt).

A�������� �� ����
Es classifica l’estat de salut d’un personatge en set
rangs paral·lels, tant per fatiga com per ferides. Les
conseqüències d’estar en un rang determinat són les
mateixes per a un personatge, sense importar si es
tracta de ferides o de fatiga.
Cada personatge té un cert nombre de punts a cada
rang, excepte l’últim, on només n’hi ha un. Es
calculen segons s’indica a “���� � �����������”, a
la pàgina XXX.

En rebre ferides, el jugador omple tantes caselles
com punts de dany rebuts, començant pel primer
rang, i quan no quedin caselles buides, continuant pel
rang immediatament inferior, i així successivament.
Com més avall es situa un rang, més malmès està el
personatge. Els PJs que arribin al setè rang
(incapacitat o inconscient), no poden fer cap acció, ja
sigui a causa de les ferides o del cansament, perquè
el cos els ha deixat de respondre.
Si un PJ rep prou fatiga com per arribar a quedar
inconscient, però continua rebent-ne, l’excés de
fatiga es marca com a ferides, i caldrà guarir-lo com
a tal. El cos no pot aguantar un càstig tan sever i no
patir conseqüències a llarg termini.
Quan els personatges reben prou dany com per
baixar un o més rangs en un sol atac, reben una
penalització a la latència en la seva següent acció
que equival al nombre de rangs que hagin baixat. Si
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D���
Fatiga Rang Ferides

Reposat 1 Il·lès

Afeblit 2 Masegat

Cansat 3 Nafrat

Defallit 4 Ferit

Exhaurit 5 Malferit

Rebentat 6 Crític

Inconscient 7 Incapacitat
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el personatge havia declarat una acció però encara
no ha actuat, el comptador es retarda aquest nombre
de torns.

En Nash, que es baralla amb uns saquejadors dels
erms, estava masegat (rang 2) a causa d’un
encontre previ.
Un dels seus oponents li engalta una bona
patacada amb unmartell a dues mans, i després de
resoldre el dany, en Nash queda ferit (rang 4).
El DJ indica al jugador que en Nash ha d’endarrerir
el seu marcador de temps actiu un parell de torns,
perquè acaba de rebre un +2 a la latència de l’acció.
Quina trompada!

L���������� ��� ����
Cada rang de salut al full de personatge té una
dificultat llistada, que representa la dificultat màxima
de les tasques que un PJ pot fer mentre és en aquest
estat de salut.
Això vol dir que un personatge cansat o ferit i que
actualment es troba en un cert rang no podrà provar
de fer tasques més complicades que la dificultat que
hi ha llistada.
Si el resultat de qualsevol tirada del PJ és superior a
la dificultat llistada, es considera que és el nombre
que apareix a la llista. Si n’hi ha prou per superar la
dificultat, el PJ té èxit, però si no, la tirada falla de la
manera habitual.

E�����
Certs tipus de dany, maniobres especials o efectes
sobrenaturals, poden causar estats negatius en un
PJ, mentre que altres efectes i trets poden induir-li’n
de positius.
Si no indiquem el contrari, els estats que s’apliquen
sobre un personatge en una escena de temps actiu
duren des que s’apliquen fins el proper cop en què el
personatge hagi de reaccionar.
Alguns estats són persistents. Això vol dir que un
cop s’han aplicat, duren mentre la circumstància que
els ha creat continua activa, o fins que es compleix
un requeriment específic, i fins i tot poden allargar-se
entre escenes.
Alguns estats són acumulatius. Això vol dir que
l’estat pot apilar-se més d’un cop, i els efectes que
causa es sumen.

A�����
Persistent. El PJ és a terra, i necessita gastar 2 punts
de moviment per a posar-se de peu.
Qualsevol acció que intenti mentre segueix a terra té
un modificador a la latència de +2, el seu moviment
es redueix a la meitat (mentre s’arrossega o fa la
croqueta), i no pot córrer ni saltar, excepte si es posa
de peu a l’inici del moviment.

A������
El personatge perd la seva acció següent, i ha de
tornar a declarar immediatament. L’acció declarada
té la latència normal.

B��������
Persistent. El PJ es considera dur de pelar i
incansable fins al final de l’escena. Mentre un
personatge és en l’estat Berserker, no pot fer accions
defensives o fer servir comptadors de reacció per
defensar-se (però sí que pot sacrificar-los per
concentrar-se en atac).

C���������
El personatge ignora qualsevol distracció i dedica la
seva plena atenció a la tasca declarada. Aquest estat
es manté fins al final de la seva acció. Mentre un
personatge estigui concentrat, no pot fer servir els
seus comptadors de reacció, excepte per a tirar un
daus addicionals en l’acció que hagi declarat, com
expliquem a “���������”, a la pàg. XXX.

E����
Si un atac o efecte que empeny toca un personatge i
causa com a mínim un punt de dany, l’objectiu és
empès enrere tants hexàgons com la FOR + abast de
l’atacant, per atacs cos a cos, o la quantitat de
ferides o fatiga causats per l’atac, si es tracta d’un
efecte sobrenatural.
Un cop l’objectiu és empès, ha de tirar AGI +
acrobàcies o AGI + equilibri per mantenir-se
dempeus, o serà abatut al final del torn.
Els objectius empesos que colpegin un objecte dur
immòbil rebran un impacte que els causarà tants
punts de fatiga com el número d’hexàgons que els
quedin per moure.
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I�����������
Persistent. El personatge no es pot desplaçar a un
altre hexàgon, i només pot canviar d’orientació fins
que es deslliuri de l’estat. Podrà fer qualsevol acció
que no requereixi sortir de l’hexàgon ocupat (pot
parar o blocar atacs, i atacar cos a cos o a distància,
però no pot esquivar o posar-se a cobert, perquè
requereixen més moviment).

I����������
Persistent, fins que el PJ rebi atenció mèdica o passi
a un rang de ferides superior. El personatge està
massa ferit, o bé paralitzat.
Els personatges incapacitats poden (o no) ser
conscients del que els envolta, però no poden fer res
més que demanar ajuda, i a vegades ni tan sols això,
segons com hagin arribat a aquest estat.
Queda a discreció del DJ, però si ha quedat
incapacitat amb una ferida al cap o coll, no hauria de
ser capaç de demanar ajut.

I����������
Persistent, fins que el personatge rebi atenció
mèdica, descansi prou, o, en definitiva, passi a un
rang de fatiga superior. Una persona inconscient
està massa baldada com per actuar i no pot declarar
cap acció fins que no hagi recuperat prou fatiga.
L’estat inconscient anul·la els estats atordit imarejat,
si el personatge els tenia prèviament.

L���/X
Persistent. El PJ reacciona més a poc a poc, i rep un
modificador a la latència de +x fins que perd l’estat, o
fins al final de l’escena.

L������
Algunes maniobres consisteixen a agafar l’objectiu i
llançar-lo tant lluny com la FOR x2 + l’abast de
l’atacant en hexàgons (metres). A banda del dany
que pugui causar la maniobra, l’objectiu pot rebre
dany addicional si impacta contra superfícies dures
o perilloses (veure �������� � ���·�������, a la
pàgina XXX).

M������� / T�����
Persistent. El personatge està malalt o afectat per
una toxina, i els efectes duren fins que es cura o rep
un antídot, tal i com s’explica a ��������� � �������,
a la pàgina XXX.

M������
Persistent. El PJ no pot actuar i perd les accions
declarades.
En el moment en que li hauria tocat actuar, pot provar
d’anul·lar l’efecte tirant FOR + resistència, i haurà de
superar la tirada que ha causat l’estat (una tirada
d’atac, la tirada per manifestar un efecte o activar un
artefacte).
Si el PJ no pot anul·lar l’efecte, haurà de declarar que
ho tornarà a provar amb la seva latència bàsica,
esperar fins que li toqui reaccionar, i llavors tornar a
tirar.

E��������

Persistent, aquest estat romandrà fins que la ferida
que l’hagi causat sigui guarida.
S’aplica quan un dels membres del personatge ha
rebut una quantitat de dany massa gran com per
continuar funcionant de la manera habitual.
Si és un braç o una mà, el personatge no pot fer-lo
servir per subjectar o portar cap objecte, excepte
aquells que estan lligats o acoblats al braç. Amés, en
rebre aquest estat, el personatge queda atordit.
Si és una cama, el personatge queda immobilitzat
fins al final de la seva propera acció. Després d’això,
el seu moviment es veu reduït a la meitat i no pot
córrer ni saltar.
Si el PJ és esguerrat de les dues cames, queda
automàticament abatut i no es pot aguantar de peu
per si mateix, i només pot arrossegar-se a una quarta
part de la velocitat amb la que camina.
Un personatge pot decidir ignorar el dolor i forçar-se
a fer servir la seva extremitat malmesa.
Per fer això, pot tirar FOR + resistència a una
dificultat que dependrà de les seves ferides
(suggerim 5 cops el valor del rang). Si té èxit, ignorarà
l’estat durant una acció, però guanyarà un punt de
fatiga cada cop que ho faci.

P���
Persistent. Quan es fa una presa, es tira un cop per
impactar i es fa el dany de la manera habitual. Quan
li toqui declarar, l’atacant podrà escollir entre
mantenir la presa o deixar-se anar i declarar una altra
acció.
Si escull mantenir la presa, no cal tornar a tirar per
impactar (si no vol). Enlloc d’això, esperarà que li
toqui reaccionar, i tornarà a aplicar el dany i declararà
un altre cop, i així successivament.
El personatge víctima de la presa pot provar de
deslliurar-se’n fent servir una acció i enfrontant-se al
seu atacant en una tirada oposada de FOR + força
bruta o bé FOR (o DES, el que tingui més alt) + arts
marcials: lluita lliure.

R����/X
Persistent. El personatge sostreu –X a la seva
latència, cosa que li permet actuar més de pressa.

R����������/X
Persistent. El PJ recupera +X punts de fatiga o
ferides cada 8 torns. Si el personatge té ferides i
fatiga acumulades, primer es curarà de la condició
més greu. Si les dues són al mateix nivell, primer es
curarà de la fatiga.

S�����/X
Acumulatiu, persistent. El PJ perd X punts de fatiga
cada 8 torns.
L’estat acaba quan s’ha tractat la ferida o la causa del
sagnat (després de primers auxilis o tractament
mèdic, o que el personatge s’hagi curat per algun
altre mitjà).

V�������
Persistent. Mentre l’estat és actiu, el personatge obté
un comptador de reacció addicional que pot fer
servir de la manera habitual.
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Fixeu-vos que si un personatge decideix concentrar-
se en una tasca, no pot fer servir CAP dels seus
comptadors de reacció.

R����-��
Quan els personatges reben punts de fatiga o
ferides, els seus cossos han de refer-se per tornar al
seu estat normal.
En casos no massa greus, poden curar-se per si sols
si s’estan sense fer cap activitat física intensa i
sense rebre dany addicional.
Quan el seu estat és més sever, no n’hi ha prou amb
fer bondat, i els caldrà algun tipus de tractament
abans no es puguin recuperar.
El que determina si un PJ necessita ajut o no per a
guarir-se és el rang de ferides o fatiga en el que es
troba, i si tenen un estat negatiu persistent o no.
A no ser que tinguin algun tret que ho indiqui, com
per exemple, recuperació ràpida o regeneració, els
estats negatius com sagnat/X sempre necessiten
tractament (ni que sigui uns primers auxilis tallin
abans que el personatge es pugui refer-se, ni que
siguin uns primers auxilis per tallar l’hemorràgia.

D������
Quan el personatge no té cap estat negatiu
persistent, pot provar de refer-se fins al seu estat
reposat o il·lès per mitjà del descans. El descans
cura la fatiga i ferides a una velocitat que depèn de
com de ferit o esgotat estava el personatge, i de la
seva FOR.

Els personatges recuperen tants punts de fatiga o
ferides com la seva puntuació de FOR per cada
període de repòs. Si un personatge guanya cap punt
de fatiga o ferides durant un d’aquests períodes de

descans, no n’obtindrà cap benefici, i el temps que
hagi transcorregut des de l’inici del període haurà
estat en va.

Havent complert la seva missió d’atrapar el psíquic
per l’ANM, en Nash mira de refer-se del dany que ha
rebut en combat.
Té FOR 3, constitució robusta i mida mitjana, i això
li dóna 8 punts de fatiga per rang i 6 punts de
ferides per rang.
En Nash està exhaurit, amb 6 punts de fatiga en
aquest rang. També està nafrat, amb 2 punts en
aquest rang. És una sort, perquè el repòs serà
suficient per guarir-se.
Com que té FOR 3, es cura 3 punts per cada període
de repòs.
Després de 12 hores de repòs, pot esborrar 3 punts
de fatiga del seu full de PJ. Ara continua exhaurit,
però només amb 3 punts.
Després de 12 hores més, ha complert un altre
període de descans per la fatiga, i esborra 3 punts
més, ja no li queden punts a exhaurit, però com que
el rang de defallit el té ple, es considera que
segueix exhaurit, i el seu proper període de descans
també serà de 12 hores.
Com que des del principi del descans ha passat un
dia, ha complert un període per les ferides, i es cura
3 punts. Això el deixa masegat, per la qual cosa el
proper període serà de 12 hores.
Després d’un dia i mig des de l’inici del descans, ha
complert 3 períodes de descans de fatiga, i tot i que
encara està defallit (amb 6 punts en aquest rang),
ara, es podrà refer més ràpid.
En un altre dia i mig, ja estarà només cansat, i unes
hores més tard, estarà reposat i a punt.
El cas de les ferides és semblant:. Li caldrà un dia
més per passar de masegat a il·lès, i un parell
d’hores per acabar de fer net.
Si la gravetat del dany hagués estat a la inversa,
cansat enlloc d’exhaurit però malferit enlloc de
nafrat, hauria recuperat la seva fatiga ràpidament,
però no hauria pogut curar cap ferida fins que no
rebés atenció mèdica.

D���������
Si el personatge pateix d’una malaltia o
enverinament, o ha patit alguna ferida interna, el
guaridor que el tracti ha de tirar INT + medicina ( o
INT + enginyeria, per mecanoides), a una dificultat
variable.
La dificultat dependrà de com de seriós sigui el
problema i com de difícil sigui identificar-lo. Per
exemple, unamalaltia greu però amb símptomes que
es poden confondre amb una altra malaltia serà de
difícil diagnòstic, com ho serà una malaltia més lleu
però pràcticament sense símptomes.
Malalties amb símptomes forts però de difícil
confusió seran més fàcils d’identificar.
Si la tirada de diagnosi falla, es pot tornar a intentar
un cop per dia, suposant que es segueixi un
tractament i es vegi que el PJ afectat no millora.

P������ �������
Un tractament de primers auxilis pot curar fatiga, i
eliminar els estats sagnat/X, atordit, i marejat, així
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D������ - ������
Rang Fatiga Període de repòs

1 Reposat 10 min

2 Afeblit 30 min

3 Cansat 1 hora

4 Defallit 6 hores

5 Exhaurit 12 hores

6 Rebentat 1 dia

7 Inconscient Necessita tractament

D������ - �������
Rang Ferides Període de repòs

1 Il·lès 1 hora

2 Masegat 12 hores

3 Nafrat 1 dia

4 minFerit 1 setmana

5 Malferit Necessita tractament

6 Crític Necessita tractament

7 Incapacitat Necessita tractament
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com estabilitzar un personatge en estat crític. Abans
que res, el personatge que vol aplicar primers auxilis
a un altre ha de disposar d’alguna mena
d’equipament que li ho permeti, encara que sigui
improvisat. Els kits especialitzats podran afegir
algun bonificador a la tirada, a discreció del DJ.
Per aplicar primers auxilis, un personatge ha de tirar
INT + medicina a dificultat simple (10), més el
nombre de punts de fatiga que vulgui guarir. Aquesta
tirada es pot fer encara que no es tingui cap nivell en
l’habilitat medicina o les seves especialitats.
Si la tirada té èxit, la fatiga es recupera
instantàniament, però un cop fet, el personatge
només es podrà seguir recuperant per mitjà del
descans o amb un tractament mèdic continuat.

El sergent Frederick Von Klinkerhoffen està ajudant
el soldat Janssen, que ha respirat gasos.
El soldat té un sagnat/1 als pulmons, i està tan
rebentat que amb prou feines pot caminar (té un
punt de fatiga en aquest rang, i els anteriors tots
plens).
El sergent treu la seva farmaciola de primers auxilis
i n’extreu un vaporitzador que cal utilitzar en casos
semblants.
Com que el soldat Janssen és de constitució
saludable i FOR 2, té 5 punts de fatiga per nivell. El
jugador que controla el sergent tira la INT (2) +
medicina (4) a dificultat 15, perquè provarà de curar
5 punts de fatiga (un nivell sencer).
El resultat de la tirada és un 17, el soldat passa de
rebentat a exhaurit, i l’estat de sagnat s’anul·la.
Com té només un punt en el nou rang, trigarà
només 12 hores en passar d’exhaurit a defallit, i
llavors hauria d’estar prou bé com per bellugar-se
altre cop.
No obstant això, si el soldat Janssen es posa a
caminar i guanya un punt de fatiga, el seu repòs
s’interromprà i deixarà de recuperar-se.

M������� � �������
Quan un personatge necessita tractament mèdic per
curar un cert nombre de ferides, el guaridor ha de
tirar INT + medicina (cal tenir nivells en l’habilitat) a
dificultat normal (15) més el doble del nombre de
ferides que vol curar amb el tractament (no més de
la meitat del total).
Si el guaridor disposa d’equipament mèdic avançat,
podrà rebre bonificadors (a discreció del DJ).
L’equipament amb un nivell tecnològic avançat pot
aplicar també estats positius, com recuperació/X,
per escurçar el temps de curació.
Una sessió de tractament mèdic elimina els estats
inconscient o incapacitat.
Després del tractament inicial, el PJ continuarà
curant-se tants punts de fatiga o ferides per període
com la seva puntuació de FOR, tal i com s’indica en
la següent taula, sempre que es segueixi el
tractament mèdic i es faci repòs absolut.

Si el PJ abandona el tractament, haurà de seguir
curant-se amb repòs, tal i com s’ha indicat
anteriorment.

C������ ������������ � ���
����������
Si el PJ es vol curar fent servir mitjans no
convencionals, pot fer servir efectes sobrenaturals o
artefactes.
Alguns efectes o artefactes poden curar una certa
quantitat de punts cada cop que es manifesten o
activen, mentre que d’altres depenen d’estats
positius com recuperació/X.
Per a més informació, veure el capítol “�������,
����������, � �� ��� ������������” (pàg. XXX).
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T��������� ����� - ������
Rang Fatiga Període de curació

1 Reposat 5 min

2 Afeblit 15 min

3 Cansat 30 min

4 Defallit 1 hora

5 Exhaurit 2 hores

6 Rebentat 6 hores

7 Inconscient automàtic

T��������� ����� - �������
Rang Ferides Període de curació

1 Il·lès 30 min

2 Masegat 3 hores

3 Nafrat 6 hores

4 minFerit 12 hores

5 Malferit 1 dia

6 Crític 1 setmana

7 Incapacitat automàtic
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M���������
Per simplificar la mecànica de joc (bona, eh?) a
FORJA es considera que els mecanoides són prou
avançats com per tenir sistemes interns
d’autoreparació que els permeten mantenir-se en
bones condicions més o menys al mateix ritme que
els personatges orgànics, i que actuen quan el
mecanoide és en període de “repòs”.
Per entendre’ns, això vindria a ser com una màquina
que es sobreescalfa si té un període d’activitat
intensa, però que quan se la deixa en repòs, el seu
sistema de refrigeració torna a baixar la temperatura
a un nivell acceptable.
A un nivell més avançat, alguns mecanoides poden
tenir sistemes de reparació basats en la
nanotecnologia. En qualsevol cas, funcionen com ja
hem indicat.
Quan el dany és massa seriós, o si el personatge
mecanoide ha perdut alguna extremitat, caldrà
assistència tècnica.
En aquest cas, el procés és similar al que ja hem
descrit per a personatges orgànics, però el
personatge que vulgui reparar el mecanoide haurà de
fer servir enginyeria enlloc de medicina.
Si el dany rebut no l’incapacita i té l’habilitat
necessària, és possible que el mecanoide es pugui
reparar a si mateix, al contrari del que passa amb els
personatges orgànics.
El temps necessari per l’assistència tècnica sol ser
més ràpid que pel tractament mèdic en organismes
vius: pot variar des de pocs minuts, sempre que hi
hagi recanvis i eines disponibles, fins a unes hores o
dies si el dany que el mecanoide ha patit requereix
treball delicat.
Si no hi ha recanvis disponibles, s’hauran de crear
específicament, afegint temps al necessari.
Els mecanoides desesperats o amb la necessitat
imperiosa de funcionar, però que no tinguin recanvis
a mà, poden fer servir nyaps i parts reciclades (o
improvisades amb ferralla) per a recuperar-se del
dany enlloc d’enginyeria, però això farà que el
sistema d’autoreparació deixi de funcionar.
Per tant, un mecanoide que funcioni gràcies als
nyaps no es podrà recuperar amb descans, i sempre
necessitarà assistència tècnica per tornar a
funcionar, com a mínim fins que se li faci un
manteniment complet amb enginyeria i parts de
recanvi adients.
Per a més informació, vegeu el tret ���������, a la
pàg. XXX.

L’Arch13 és un mecanoide de l’ANM en missió a
Harmagedon. El pobre ha quedat molt fet malbé
després d’haver-se trobat amb uns saquejadors,
que l’han apallissat sense miraments i el volen
vendre com a ferralla. Ara bé, aquesta colla no són
gaire espavilats, i han llençat l’Arch13 a un racó del
seu campament, a una pila amb tots els altres
materials que han anat arreplegant en les seves
malifetes.
El jugador que controla l’Arch13 sap que no té
gaires opcions, així que decideix fer un nyap amb
les peces que pot reunir d’entre les piles de ferralla.
Com que no té gaires opcions, decideix eliminar tot
el dany que li han causat, així que declara que farà
una acció complexa i s’hi passarà tant de temps
com faci falta.
El DJ determina que per eliminar els 20 punts de
dany que se li han causat (entre fatiga i ferides), la
dificultat serà de 35 (15 + 20). Unes hores després,
l’Arch13 pot sortir pel seu propi peu del munt de
ferralla on l’han ficat, i és a punt per a venjar-se dels
saquejadors.
Ara bé, el primer que haurà de fer quan torni al món
Forja serà visitar un bon mecànic perquè li arregli
els nyaps temporals, perquè si no, ja no podrà refer-
se sol, ni tan sols de la fatiga.

N�-�����
Els no-morts no poden curar-se amb medicina o cap
procediment convencional.
Els no morts es curen de manera antinatural a la
mateixa velocitat que ho faria un ésser viu, o bé per
mitjà d’efectes sobrenaturals, però els tractaments
mèdics no els fan efecte.
Els efectes sobrenaturals de curació causen dany de
fatiga als no-morts, perquè intenten tornar el cos a
l’estat original de quan estaven vius, i això en malmet
l’equilibri.
Els efectes de drenatge funcionen de la manera
habitual, sempre que el qui els faci sigui el mateix PJ
o un altre no-mort.
La curació basada en artefactes funcionarà sempre
que l’artefacte estigui pensat per a guarir no-morts.
Els artefactes pensats per a personatges orgànics
els causaran dany de fatiga.
Per a més informació, vegeu el tret ��-����, a la
pàgina XXX.
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No diguis blat...
L’Alcide s’incorporà, alhora que tota la sala es
quedava en silenci. Aquell auditori improvisat era
en un dels nivells inferiors de FORJA. Un dels
seus col·laboradors l’havia descatalogat per tal
d’evitar interrupcions no desitjades.

–Benvolguts assistents... – començà – la majoria
ja sabeu el motiu de la nostra reunió, però em
permetreu que vagi a pams, en benefici dels qui
encara no estan al dia.

Va fer una pausa calculada, passejant la mirada
per l’audiència. Amb els llums enfocant-lo,
l’Alcide amb prou feines veia més enllà de la seva
tarima, però sabia que provant de mantenir
contacte visual mantenia l’atenció del públic.

–L’inici de l’Aliança té les seves arrels en el CERN
i la comunitat científica internacional... –es van
sentir alguns aplaudiments i crits d’aprovació, i
va esperar que tot tornés a estar en calma.—Ja
de bon principi, els polítics van veure el potencial
del projecte, i quan les coses van anar de mal en
pitjor, el van utilitzar per evacuar la població civil
de Terra Prima, que era el que calia en aquell
moment.

Va fer una pausa i prengué alè, preparant-se pel
que venia ara. Es va redreçar, estirant l’esquena
i mirant a l’infinit.

–Els primers anys, tot depenia de nosaltres. Això
va garantir el suport popular a la ciència en
detriment de la política, –va aixecar les mans per
evitar estirabots mentre seguia– però
malauradament, ja no és el cas. I d’això en som
els únics culpables!

Un murmuri va recórrer la sala. Ho va aprofitar
per fer una pausa i repassar els assistents amb la
mirada, per reconnectar-hi.

–Al principi crèiem que ho havíem aconseguit: el
nostre sistema polític gravitava cap a la
democràcia directa i la participació ciutadana fins
a les últimes conseqüències, amb els càrrecs de
responsabilitat escollits a l’atzar mitjançant
insaculació, cosa que ajuda a prevenir la corrupció,
sempre que es faci en igualtat de condicions. Però
això no és així!

Agafà una alenada d’aire com si s’estigués
ofegant, i continuà.

–Entenc que molts de nosaltres som científics i
enginyers. Entenc que ens interessa més dedicar-
nos a la investigació i recerca que no pas a
remenar paperassa, i que passar-se uns anys en
un càrrec de responsabilitat ens treu temps per
fer allò que ens agrada. Però la modificació de la
llei electoral per fer la insaculació voluntària ha
estat un greu error que cal solucionar!

–Però ara podem dedicar més temps a la recerca!
–Cridà algú, des de l’última filera.

L’Alcide es tombà cap a la veu que havia cridat,
i somrigué amargament.

–I és clar. I mentre els nostres ciutadans més

vàlids eliminen les seves candidatures per dedicar-
se a la ciència, a l’enginyeria, o als camps d’estudi
que els interessen, deixen els llocs de
responsabilitat en qui té afany de poder, és a
dir... a la classe política que crèiem haver
eliminat. I el mateix podem dir de la
magistratura!

–Ens crèiem que amb la democràcia directa i
donant poder a la gent n’hi havia prou, però el
cert és que la majoria de nosaltres hem estat
massa ocupats amb les nostres coses, i ens hem
desentès de la nostra contribució a la societat!
Entenc la situació de molts de vosaltres, de
veritat.

–Sóc professor d’universitat. Tinc la sort que
m’agrada fer recerca, però també m’agrada
ensenyar, i per tant trobo temps per a les dues
coses. Alguns dels estimats col·legues, però,
troben que ensenyar és un mal necessari per
poder dedicar-se a la seva obra, i si poden, eviten
d’ensenyar, o busquen algú que els substitueixi a
les classes. Això és el que ens està passant ara
mateix!

–Refusant posar els nostres noms a la llista,
pensant només en nosaltres i no el que li cal a la
societat, hem augmentat el percentatge d’aquells
amb afany de poder o de lucre. Els que volen
tallar el bacallà, no per fer progressar la societat,
no per governar de la millor manera possible, sinó
pel seu propi benefici. Comencem a veure’n els
efectes, amb derives que limiten les llibertats
individuals i col·lectives, amb canvis en la llei de
mandats perquè puguin encadenar més d’una
legislatura seguida.

Altre cop el murmuri. La gent s’ho estava
rumiant, com a mínim. Algú s’aixecà al darrere
de la sala i en sortí. L’Alcide decidí seguir, mirar
de trametre tot el missatge abans d’haver perdut
una part significativa de l’audiència.

–Les magistratures en certs districtes s’han
convertit en una posició pràcticament hereditària,
perquè només els membres de certes famílies s’hi
presenten! Sé que hem tingut sort en alguns
casos puntuals, però cal que expliqui com de
perillós és, això, com a tendència? Ens hem
d’organitzar ràpidament i revertir-la, o ens
arrisquem a acabar pitjor que Terra Prima!

Se sentí un aldarull fora de la sala, i després
d’uns quants cops, es van obrir les portes de bat
a bat. Unes figures vestides de negre, amb la cara
tapada amb una màscara rígida sense faccions, una
armadura antidisturbis i bastons neurals, van
entrar a la sala. Un d’ells va agafar un dels
assistents, que provava de sortir de la sala, i el
va fer tornar a seure d’una empenta.

–Magistratura. –Va dir el que anava al capdavant,
amb una veu greu.– No hi ha cap autorització per
a un acte públic en aquest hàbitat.

–Però... si aquest hàbitat no està catalogat! —Va
dir l’Alcide. –No existeix!

–Precisament –Va dir el capitost– I vosaltres
tampoc.

I va activar el bastó neural.
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“Q�������� ���������� ����
�������� �� ������������� �� �� �����.”

A����� C. C�����.

Al multivers de FORJA, la ciència més avançada
coexisteix amb els dons i efectes sobrenaturals. Al
cap i a la fi, com que la campanya pot comprendre
una infinitat de mons diferents, tot hi té cabuda, i
dependrà del vostre DJ el determinar l’equilibri de les
dues vessants.
És important tenir en compte que, com diu la cita
amb la que obrim aquest capítol, qualsevol
tecnologia prou avançada és indistingible de la
màgia, i per això, a FORJA es pot fer el mateix amb
un artefacte que amb un efecte sobrenatural en
multitud d’ocasions.
Hi ha lleugeres diferències entre les dues opcions,
però, i cadascuna té avantatges i inconvenients.
Qualsevol persona que sàpiga com fer-ho pot operar
un artefacte, només cal tenir les habilitats pertinents,
si és que n’hi ha cap de necessària.
Utilitzar una capa hologràfica de camuflatge pot ser
tan senzill com posar-se-la al voltant del coll.
Disparar un fusell de plasma no es diferencia gaire
de fer-ne servir un de pólvora.
Un tanc de regeneració basat en la nanotecnologia
necessitarà un metge que el faci funcionar.
Els dons sobrenaturals requereixen ser dotat, i anys
de pràctica i entrenament. Ara bé, els dotats poden
fer servir els dons quan els convé, i en molts casos
no cal cap objecte en particular, per la qual cosa
acostumen a ser més discrets.
Quina de les dues opcions es tria és una decisió
personal de cada jugador, sempre dins els límits que
el DJ hagi establert per a la seva campanya. També
és possible que un jugador decideixi que el seu
personatge no opta ni pels artefactes ni pels dons, i
ja se’ls anirà trobant durant la partida. Qualsevol de
les tres opcions és vàlida, i no n’hi ha cap de millor o
de pitjor: són diferents.

C������ � ����������
En preparar una crònica o escriure un mòdul, el DJ
determina quin serà el nivell tecnològic estàndard
durant la partida, és a dir, allò que la gent de l’entorn
dels PJs considera comú, és a dir, els tipus de
tecnologies que es poden trobar àmpliament
disponible a la campanya o mòdul, aquells objectes
o serveis que pràcticament tothom amb un poder
adquisitiu normal es pot permetre i amb els que
estan familiaritzats.
Per exemple, durant una campanya habitual de
FORJA, els PJs que tinguin els seus orígens a l’ANM
consideren normal la mena de tecnologia que es pot
trobar en qualsevol ambient dels que consideraríem
ciència ficció: realitat virtual immersiva, hologrames,
portals dimensionals, armes energètiques, reactors
de fusió, gravetat artificial i antigravetat...
En general tot és àmpliament disponible, excepte
algunes restriccions en armament o tecnologia que
està regulada pel govern de l’ANM perquè suposaria
un gran risc si caigués en males mans, com la
nanotecnologia (però fins i tot aquesta es pot
trobar).
Si el DJ decideix començar la campanya en un món
del multivers semblant al nostre, en la dècada de
2010-2020, consideraríem normals els avions,
ordinadors, i telèfons mòbils. En aquest context, un
exoesquelet autosuficient amb generador d’energia
integrat i capaç de volar es considera ciència-ficció.
En una campanya ambientada en un món més
fantàstic, com ara Terra, el nivell tecnològic seria
més proper al de la baixa edat mitjana o l’edat
moderna a Europa, i un ordinador o un cotxe amb
motor de combustió es consideraria ciència-ficció,
tot i que és perfectament possible que els PJs es
poguessin trobar alternatives de caire sobrenatural.
Els objectes que es poden trobar de manera habitual
en el rerefons de campanya no haurien d’amenaçar-
ne l’equilibri, perquè si qui més qui menys hi té accés,
el potencial pel desastre és molt present. Aquells
objectes o dispositius que tenen capacitats
avançades i un impacte considerable en el joc, que
anomenarem artefactes, hauran de tenir un cost en
punts.
Com que en moltes de les campanyes de FORJA hi
haurà una àmplia varietat de nivells tecnològics,
sobretot si el grup utilitza la tecnologia de bretxa,
recomanem prendre com a referència el món on els
PJs tinguin la seva residència habitual.
En el cas del món Forja, pels ciutadans de l’Aliança
del Nou Món, considerem el nivell tecnològic
habitual com un força més avançat que el nostre, on
les IA de propòsit general existeixen (però són rares),
on hi ha vehicles terra-espai a la venda, on hi les
ègides i les armes d’energia es consideren articles
corrents (tot i que no barats).
En definitiva, serà el DJ qui determini el nivell
tecnològic concret en planificar la campanya, i tot i
que el nivell pugui variar segons els esdeveniments
en el transcurs del joc, caldrà mantenir-ho tot
coherent.
Si el DJ considera que els jugadors abusen del baix
cost d’un cert tipus de tecnologia o de la combinació
de més d’un tipus, i que això repercuteix
negativament en la jugabilitat de la partida,
recomanem que el DJ n’ajusti el cost.
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Llegiu, ximplets!
Al Món Real™, a l’època de la guerra freda,
tant els EEUU com la URSS van gastar-se
una pila de calers en programes secrets per
aconseguir dominar els poders psíquics i fer
ús de la percepció extrasensorial contra els
seus enemics, sense èxit. En James Randi,
un conegut mag i il·lusionista, i la fundació
que porta el seu nom, han treballat durant
anys desemmascarant coneguts “psíquics” i
predicadors que es guanyen la vida estafant
la gent fent-los creure en miracles i
guariments màgics. La fundació porta anys
havent ofert un premi d’un milió de dòlars
a tothom que pugui demostrar, sense cap
dubte i amb rigor científic, que els poder
sobrenaturals existeixen. El premi encara
segueix desert, per tant, estem bastant
segurs que no existeixen els poders psíquics
ni res que se li assembli al Món Real™. A
FORJA, però, ens hi podem recrear.



CIENCIA TECNOLOGIA I EL MON SOBRENATURAL

Un DJ ha planificat una campanya amb els PJs a
cavall entre l’Aliança del Nou Món i la Confederació
Solar, amb alta tecnologia, viatge interestel·lar, i
salts entre realitats alternatives.
En aquesta ambientació hi ha nanotecnologia que
permet la regeneració i curació quasi instantània,
però només els cossos d’elit de l’ANM i de la
Confederació hi tenen accés.
El DJ considera que és quelcom amb molt de
potencial disruptiu, perquè permet als jugadors
ignorar la gravetat de les ferides, i això els pot induir
a prendre riscos innecessaris i a banalitzar la
violència, com passa en altres sistemes de joc.
Així, el DJ decideix que a la seva campanya, els
artefactes d’aquesta mena costaran el doble en
punts, perquè els jugadors no ho malgastin, o com
a mínim, que no s’ho prenguin a la lleugera.

A���������
Quan parlem d’artefactes, fem referència a qualsevol
aparell o exemple de tecnologia aplicada amb una
complexitat i funcions molt per davant dels béns de
consum generalitzats, encara que aquests ens
semblin de ciència-ficció. A FORJA hi ha tecnologia
que es dóna per feta i que només podem imaginar al
Món Real™.

Alguns Bretxers d’alt rang disposen d’un dispositiu
de bretxa personal.
Aquests permeten obrir un petit portal per a
comunicar dos punts entre realitats, o entre punts
del mateix univers, si qui l’activa sap el que es fa.
Com que són complexos, i d’una tecnologia molt
avançada i restringida, habitualment es codifiquen
segons l’ADN de l’usuari, i tenen una seqüència
d’activació complexa per evitar usos per personal
no autoritzat.
Com que són clarament disruptius, se’ls considera
artefactes.

Els grups de l’ANM que han de visitar zones de
conflicte i exposar-se a riscs seriosos faran bé de
fer-se amb unes ampolletes regeneradores
conegudes com la “punxada arregla-ho tot”.
Aquestes ampolletes poden posar-se en una
xeringa convencional, i tenen una barreja de
vitamines, minerals, proteïnes, col·lagen, i altres
matèries primeres, juntament amb uns quants
milions de nanomàquines, robots microscòpics
més petits que una cèl·lula.
Aquests robots estan fets a mida per a un usuari
concret, i fan servir els materials de l’ampolleta per
restaurar un PJ al seu estat normal (és a dir,
tancaran ferides, repararan ossos i teixits, etc) fins
que els materials s’esgoten o els robots han perdut
la seva càrrega. Un cop acabada la feina, els robots
s’excreten per la orina o la suor.
L’aparell que genera les ampolletes és un artefacte,
i cada ampolleta, un artefacte d’un sol ús.

Els artefactes, igual que els efectes sobrenaturals
(veure més endavant), s’equilibren assignant-los un
cost en punts. Així, un PJ que comenci amb un
artefacte o efecte sobrenatural, tindrà menys punts
per gastar en atributs, habilitats, o trets.
Els artefactes s’avaluen fent servir paràmetres molt
similars als dels efectes, i que detallem més
endavant en aquest mateix capítol. És possible que
el DJ faci algun canvi en els costos de les funcions,
per tant, abans de dissenyar un nou artefacte,
consulta-li al teu DJ. Pots consultar les normes
detallades de creació d’artefactes a la pàgina XXX.
Els artefactes estan basats habitualment en algun
tipus d’objecte, i d’aquest n’agafaran les
característiques bàsiques, si n’hi ha.
Per exemple, una servoarmadura que augmenta la
força de l’usuari i li permet volar podria estar basada
en una armadura pesant, i d’aquesta n’agafaria les
característiques com la protecció, el modificador a la
latència, etc.
Un rifle làser tindria els mateixos atributs bàsics que
un rifle, i s’hi afegirien modificadors addicionals
segons les característiques de l’artefacte
(bonificadors addicionals a la latència, per impactar
o al dany, etc).
Molts dels artefactes necessiten una tirada d’atribut
+ habilitat per activar-los o fer-los servir. D’altres,
passius, no necessiten cap tirada i sempre estan
tenint efecte. Per a més detalls, vegeu “Activació”, a
la pàgina XXX.

E� ������������
Al Món Real™ no existeixen els fenòmens
sobrenaturals, però dins del multivers de FORJA, el
sobrenatural hi juga un paper important, i és una part
intrínseca de l’univers, com ho són les lleis de la
física.
A FORJA, qualsevol manifestació sobrenatural
pertany a un dels quatre dons coneguts: la
canalització, el qi, la màgia, i el talent psíquic. Que
n’hi hagi quatre no vol dir que els hagueu de fer servir
tots a la vostra campanya, és clar: el DJ pot escollir
fer-ne servir només alguns, o no fer-ne servir cap.
Si ets un DJ i no saps si fer servir els dons o no,
llegeix l’apartat “equilibri de la campanya”, a la
pàgina XXX. Allà donem algunes pautes que poden
fer-te servei. Si no ets un DJ, mira el bonic llum
vermell que t’ensenya l’home de negre i oblida aquest
paràgraf. Quin paràgraf, dius? No t’hi capfiquis i
segueix llegint.
Si ets observador, veuràs que pots dividir a la gent en
dos grans grups: els que tenen tota mena de
creences intangibles i no verificables, i els que
només creuen en coses demostrables de manera
metòdica i repetitiva, en condicions controlades. El
segon tipus acostuma a tenir una mentalitat
científica, o, si més no, racional.
Al multivers de FORJA, això no és exactament així.
Els científics han descobert que els dons
sobrenaturals són científicament demostrables i
mesurables, i que fent les coses demanera metòdica
poden repetir-ne els efectes una vegada i una altra en
condicions de laboratori.
Per tant, els efectes sobrenaturals existeixen dins
l’univers de FORJA i ningú no ho discuteix. Els
científics han acceptat que els models científics
tradicionals del segle XXI han quedat obsolets, i
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estan reformulant totes les lleis de la natura per
incloure-hi els dons i els seus efectes.
Així, quan algú dins el joc té un problema amb alguna
de les lleis de la física tradicional, sap que pot anar a
buscar un dotat perquè li doni un cop de mà.

D�����
Els canalitzadors, els usuaris del Qi, els psíquics i els
mags són fets d’una pasta diferent a la dels seus
congèneres, i per això se’ls coneix com a dotats.
Depèn de la cultura on visquin, se’ls tracta amb
desconfiança o se’ls ignora, se’ls venera o se’ls
menysprea.
L’estatus dels dotats a la vostra campanya pot ser
flexible. Alguns DJ poden voler fer molt evident la
presència de dotats, mentre que d’altres els volen
poder posar com una ocurrència rara, o optar per no
incloure’ls. El seu estatus social pot variar
àmpliament, des de pàries, fins a una elit despòtica
que abusa del seu poder.
La mecànica d’ús dels quatre dons i el cost en punts
dels seus efectes estan pensats per mantenir-se en
equilibri amb la resta de parts del joc. Això vol dir que
un personatge dotat i un que no ho està, creats amb
els mateixos punts, haurien de tenir un potencial
pràcticament idèntic, encara que l’estil de joc pot
diferir d’un jugador a un altre.
A FORJA classifiquem els quatre dons segons si la
font del seu poder és interna o externa al personatge.
El Qi i el talent psíquic tenen un origen intern, perquè
el do s’origina a l’interior del personatge, i els efectes
amb una certa durada necessiten que el personatge
estigui conscient (o viu, si l’efecte és permanent).
La canalització i la màgia tenen origen extern. En el
cas de la màgia, el PJ dotat manipula les energies
màgiques que l’envolten i en fa ús per crear un efecte
determinat. En el cas de la canalització, però, l’únic
que fa el personatge és posar-se en contacte amb
patrons o aliats, i, per mitjà d’una petició o ritual, els
convenç perquè facin l’efecte que necessita.
Un PJ només pot tenir un do, o no tenir-ne cap. Els
dons són mútuament excloents.

R����������
Al multivers de FORJA, sembla que hi ha quelcom
que els científics de l’ANM que han estudiat els
fenòmens sobrenaturals han denominat
ressonància. Definim ressonància com la sintonia
entre un indret o objecte amb un efecte o
manifestació sobrenatural.
Previsiblement, hi ha condicions físiques
mesurables que poden facilitar segons quins
efectes.
Per exemple, és força trivial manifestar un llamp o
descàrrega elèctrica en un ambient humit, més
encara si és enmig d’una tempesta, o si l’objectiu és
conductor de l’electricitat. Conjurar aigua enmig d’un
desert, però, resultarà més difícil perquè no hi ha
prou mol·lècules d’aigua a l’ambient. Tot això entra
dins el món de la física convencional.
La ressonància, però, va més enllà del que és obvi i
mesurable amb mitjans convencionals. Els científics
de l’aliança han descobert, per exemple, que
esdeveniments d’una certa magnitud acostumen a
deixar una “empremta” en un lloc, objecte, o persona,
i que aquesta empremta afecta els efectes

sobrenaturals igual com ho farien unes condicions
ambientals favorables o adverses.
Molts dels mags de Terra tenen un sanctasanctorum,
un recinte on practiquen els seus efectes de manera
regular, i, d’aquesta manera, aconsegueixen que
cada cop els sigui més fàcil manifestar els seus
efectes en aquell indret, com si pel fet de fer-los
repetidament reduís la resistència de la realitat a
canviar en aquell punt, per a aquell tipus d’efectes.
De la mateixa manera, els canalitzadors acostumen
a preparar altars o llocs de culte als seus patrons,
amb objectes i parafernàlia propícia als seus
interessos i alineament.
Els usuaris del qi sovint utilitzen la meditació o
l’exercici físic per entrar en sintonia amb el seu propi
cos, i s’envolten d’ambients que fomenten la
introspecció i redueixen les distraccions.
Els psíquics es troben que manifestar efectes d’atac
pot ser més fàcil en llocs on hi ha hagut tragèdies i
patiment, mentre que llocs de relaxació o on
normalment hi ha emocions positives faciliten els
efectes protectors o de curació.
A nivell de joc, la ressonància s’expressa com un
modificador de ±5 a la dificultat de manifestar un
efecte o donar-li permanència (veure la pg. XXX). En
casos excepcionals, el modificador pot ser més gran,
a discreció del DJ.

D���
“T��� ��� �������.E� ����������

�� ������ �� ��������� ������� �������.”
W����� B�����, F�����

Anomenem dons a les capacitats sobrenaturals que
tenen els dotats. Els PJ poden adquirir un dels trets
de dotat (canalitzador, qi, magus, psíquic) en el
moment de la seva creació, o més endavant durant la
campanya, si el DJ així ho permet (habitualment,
lligat a algun esdeveniment important de la
campanya).

C�����������
Els canalitzadors tenen l’aptitud de comunicar-se
amb éssers que viuen en altres plans d’existència,
incorporis, i entitats que viuen en el no-espai que hi
ha entre diferents universos. A banda de poder-s’hi
comunicar, els canalitzadors poden pactar-hi i
establir aliances o relacions de patronatge.
La canalització, que depèn de l’habilitat de
comunicació del PJ, està regida per l’aplom (APL), i
serà aquest atribut el que caldrà tirar per a tots els
seus usos.
És precisament per aquesta relació entre el dotat i
els seus patrons o aliats que fa que la canalització
depengui més de la interpretació que no pas amb els
altres dons.
Els patrons i aliats són com qualsevol altre PNJ de la
campanya, amb motivacions i objectius propis, i els
canalitzadors han de mantenir-hi contacte freqüent
per cultivar les seves relacions.
Un canalitzador pot triar ser flexible, cultivant petites
aliances amb éssers extradimensionals a nivell
d’efecte.
Portat a l’extrem, el PJ podria tenir un patró diferent
per a cada efecte, demanant a diferents aliats que
intercedeixin per ell segons l’efecte que desitgi.
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En l’altra vessant, un canalitzador pot provar de
buscar un patró molt poderós que pugui ajudar-lo en
multitud d’ocasions. Aquests patrons solen ser
éssers que poden ser adorats com a deïtats en
universos diferents, i solen esperar una certa
exclusivitat, a banda d’adoració, lleialtat, i tasques
que el PJ haurà de complir si vol mantenir-ne el favor.
Molts d’ells solen tenir un cert paradigma que pot
limitar les opcions del PJ a l’hora d’escollir efectes:
un patró “benigne” podria no veure amb bons ulls la
violència, mentre que un patró més agressiu podria
decidir ignorar els efectes o que ajudin a evitar-la.
Alguns patrons, sobretot aquells que
s’autoanomenen déus, li demanaran al PJ que es
comporti més com un sacerdot que no pas com un
místic, i li demanaran que prediqui pel seu culte, fent
coneguda la seva existència als altres habitants del
multivers i fent-li honor amb les seves accions.
Tant si el canalitzador té un sol patró com si té una
multitud d’aliats, com millor sigui la relació amb ells,
més fàcil li serà manifestar els efectes. Una de les
claus és procurar mantenir una pauta de
comportament acceptable pel seu patró o aliats,
vigilant els tabús que puguin tenir.
Si la relació es deteriora, el PJ s’exposa a perdre el
seu patronatge o aliat, i fins i tot convertir el seu antic
patró o aliat en un enemic.
Si un PJ perd un patró o aliat n’haurà de trobar un
altre, perquè fins que no ho faci, no podrà manifestar
cap dels efectes que hi estiguessin vinculats. Si el
paradigma del nou patró o aliat és diferent del de
l’antic, pot ser que el PJ no pugui mantenir els
efectes anteriors, i que n’aprengui de nous pel mateix
valor en punts.
Els PJs amb patrons poderosos no els voldran
molestar gaire sovint per fer efectes menors. La
majoria d’aquests patrons, però, tenen subordinats
que donaran suport als canalitzadors sota la seva

protecció, que es tractaran com a contactes per
separat. La quantitat d’estrats entre el patró i el
canalitzador depèn de la natura de la relació entre
ells.
Els aliats solen ser entitats menors, esperits o éssers
extraplanar que compleixen la mateixa funció que un
patró, però sovint amb un repertori d’efectes més
limitat. No obstant això, la dedicació que requereixen
per part del PJ és també menor, i pràcticament mai
demanen una relació d’exclusivitat, tot i que sí que
poden tenir incompatibilitats amb altres entitats de
paradigma contrari.
En general, les relacions amb els aliats es basen més
en petits quid pro quos i en la relació entre el
canalitzador i el seu aliat, que habitualment és més
una relació entre iguals, ja sigui com a socis o com a
amics. Tot i així, igual que passa a les relacions entre
persones de carn i ossos, un aliat poc fiable pot
decidir aprofitar-se del PJ quan aquest es troba en un
moment de gran necessitat.
A discreció del DJ, alguns patrons poden permetre al
PJ tenir relacions bilaterals amb aliats sempre que
aquestes no interfereixin amb els seus deures contra
el patró, i que no vagin contra el seu paradigma.
Això cal negociar-ho sempre durant la partida, i ha de
tenir sentit tant pel patró com per l’aliat. Per exemple,
Surtur, l’esperit del foc sobirà de Muspelheim, podria
permetre que el canalitzador fes amistat amb
esperits de la batalla o esperits animals no alineats,
però difícilment acceptaria que el PJ comencés a fer
amistat amb esperits de l’aigua o del fred.
Anomenem comunió a la interacció directa entre un
canalitzador i els seus aliats o patrons. La comunió
pot necessitar un ritual en concret, però molts d’ells
(sobretot els patrons) poden comunicar-se amb un
enllaç mental directe si així ho volen.
Quan s’està en comunió profunda, l’essència o ànima
del místic és transportada al pla d’existència del seu
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patró per una trobada cara a cara, mentre que el cos
físic queda enrere.
Aquest tipus de comunions són una escena a banda,
però en el pla físic poden tenir una durada variable,
des d’un instant fins a diverses hores. En temps
actiu, entrar en comunió directa té una latència de +0
i una durada variable (a discreció del DJ). Durant
aquest temps, un personatge es considera
incapacitat i és incapaç de declarar noves accions o
defensar-se fins que hagi acabat la comunió.
En moments dramàticament apropiats, un
canalitzador amb un patró poderós o amb molts
aliats pot necessitar algun tipus d’intervenció divina
més enllà de les seves possibilitats (que no tingui
relació amb cap efecte del seu full de personatge).
Un cop per mòdul, però no en dues sessions de joc
consecutives, el canalitzador pot pregar al seu patró
perquè aquest intervingui en el seu favor.
Aquests Deus Ex Machina sempre tenen una
dificultat titànica (35) com amínim, i requereixen una
comunió profunda que en temps actiu durarà com a
mínim un torn per punt de dificultat a la tirada.
En el moment de la declaració, el PJ pot decidir
invertir fins a 10 torns addicionals, i cadascun d’ells
li donarà un +1 a la tirada final.
Les peticions de Deus Ex Machina sempre s’han
d’interpretar a consciència, o la tirada fallarà
automàticament.
Els PJs faran bé de no abusar d’aquest recurs, perquè
un Deus Ex Machina sempre passa factura al PJ, que
no està preparat per canalitzar aquests nivells de
poder, i patirà conseqüències físiques i mentals a
posteriori (a discreció del DJ, però com amínim el PJ
s’endurà uns quants punts de fatiga i algun estat
negatiu, com Lent/X).
Un patró o uns aliats que hagi intervingut
directament algun cop en favor del PJ esperarà d’ell
no només un compromís ferm, sinó una devoció més
enllà del que és habitual, i s’exposarà a patir
conseqüències greus si no en compleix les
expectatives.

En Harada és un sacerdot Xintoista de l’Imperi
Japonès de Terra. Ell és el custodi del principal
temple d’Amaterasu a l’illa de Taiwan, i l’acaben
d’avisar que uns corsaris lusitans s’aproximen a la
costa nord. En Harada veu com les naus
s’aproximen a la cala Ying-Yang de la costa nord, a
tocar de les mines d’or propietat del mikado
(emperador).
El DJ informa al jugador que si vol que els esperits
intervinguin, haurà de fer una comunió. En Harada
seu a terra en la postura del lotus, es concentra, i
projecta la seva voluntat per abastar el pla
d’existència on habiten els seus aliats espirituals.
Els vilatans i treballadors de les mines properes
s’asseuen a terra al voltant i van recitant càntics per
ajudar-lo a entrar en un trànsit místic i assolir la
comunió directa amb els esperits.
–Oh, escolteu-me, esperits de la mar i de l’aire!
Invasors estrangers s’acosten a la nostra illa per
robar allò que és nostre de ple dret, per cremar les
nostres llars i els vostres temples, per prendre’ns el
que és nostre i robar-vos els vostres fidels! Jo us
pregunto, oh, esperits de l’aire i de la mar, si
deixareu desprotegits els nostres fills i filles, els
nostres pares i mares, els avis i les àvies, fidels a
vosaltres i que sempre us han tractat amb
respecte?
El DJ informa al jugador que caldrà fer una tirada a
dificultat titànica (35) per veure si els esperits
escolten. Com que els vilatans ajuden en el ritual, li
dóna un bonificador de +5 a la tirada. Com que és
una acció complexa, el jugador declara que la vol
resoldre en 3 tirades. Tira els daus els 3 cops,
seguint el procediment per accions complexes, i
supera la dificultat àmpliament, traient un 42 com a
resultat final. El DJ informa al jugador que
aconsegueix el seu propòsit, però que canalitzar un
miracle li farà guanyar 6 punts de fatiga (2 per cada
tirada que ha fet, una quantitat que el DJ considera
justa per aquesta gesta).
Els esperits no contesten, però el vent del nord bufa
i la mar s’arrissa cada cop més. Els vilatans i
treballadors s’espanten però aguanten el tipus,
segurs que els esperits els ajudaran. Quan en
Harada surt del trànsit aproximadament un quart
d’hora més tard, la tempesta ja és gairebé un tifó, i
les naus lusitanes s’acosten irremeiablement a les
roques.
En Harada està baldat i haurà de descansar una
bona estona, però ha aconseguit defensar el poble
i la mina de l’emperador.
Els esperits han escoltat i han respost, i ara en
Harada sap que esperen quelcom a canvi. Decideix,
amb els vilatans, que cada any celebraran una
festivitat en honor d’aquest dia en què el vent
sagrat i les onades van estavellar els corsaris
contra les roques i van protegir el que més
estimaven.

Al marge dels efectes, els canalitzadors poden notar
la presència d’éssers incorporis, encara que aquests
no siguin visibles, i comunicar-s’hi normalment.
Gastant un punt de fatiga, poden canalitzar la seva
essència per donar substància a un ésser incorpori
durant una escena, fent-lo visible i permetent-li
interactuar amb el món físic.
Els incorporis materialitzats d’aquesta manera són
fets d’ectoplasma, i es consideren gelatinosos amb
una armadura natural de 4. Si l’ectoplasma és atacat
i expulsat de la realitat, el canalitzador que li hagi
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donat substància perdrà un nombre de punts de
fatiga addicionals depenent de la mida de l’incorpori
(un per a diminuts, dos per a petits, tres per a
normals, i així successivament).

M����
Els científics de l’Aliança del Nou Món tenen
diferents teories sobre el que fa funcionar la màgia al
multivers de FORJA. La més acceptada és que la
màgia no és sinó un tipus més de força, com la
gravetat o l’electromagnètica.
Encara no entenen exactament com funciona, però
alguns dels models preliminars mostren que és
previsible i mesurable, tot i que encara no entenen
perquè només els dotats acostumats a pensar d’una
certa manera poden manipular-la. Però s’hi van
acostant any rere any.
Quan un mag vol fer un efecte, primer ha de percebre
l’energia màgica que l’envolta. Aquesta energia flueix
en línies, similars a les d’un camp magnètic, entre
centres on s’acumula l’energia màgica.
Un mag pot agafar el flux d’energia i utilitzar-lo per a
crear un efecte de la mateixa manera que un
generador transforma un camp magnètic en
electricitat.
La màgia té una formalitat que sovint requereix
alguna mena de ritual o preparació, amb
components vocals, somàtics o materials.
Els científics que han estudiat el fenomen creuen que
els rituals són per ajudar el mag a entrar en un estat
mental alterat que pugui canalitzar el flux màgic i
preparar l’efecte.
En les investigacions dutes a terme, s’ha vist que
diferents “escoles” de màgia fan servir diferents
rituals i materials per aconseguir efectes similars, o
fins i tot idèntics, cosa que fa pensar que seria
possible, teòricament, que individus de gran
disciplina mental poguessin manifestar efectes
màgics i utilitzar el flux sense cap ritual ni ajuda, però
això no ha estat aconseguit encara.
Durant la campanya, el DJ pot decidir si vol
categoritzar els usuaris de màgia en escoles formals
que fan tots els seus efectes dins un mateix
paradigma, o si s’estima més que els mags tinguin
una certa flexibilitat, fent que cada efecte tingui el
seu paradigma, i que un mag pugui canviar d’estil
segons l’efecte que desitja fer.
També pot adoptar una postura mixta, en la que un
mag aprèn el que pot de la seva escola, però després
pot adaptar-se segons li convingui. En la tercera
opció, les escoles representen la ortodòxia i els
mags que van per lliure representen les noves
tendències.
Sigui com sigui, l’atribut clau per poder utilitzar la
màgia és la percepció (PER) del dotat, que haurà de
tirar PER + màgia per a poder detectar, manifestar,
activar, desfer, manipular o contrarestar qualsevol
efecte.
A causa de la seva sintonia amb l’entorn i el teixit de
la realitat, els mags poden percebre el que és natural
i el que no.
El flux és natural quan no hi ha cap interferència
humana en l’entorn, però qualsevol modificació de
l’entorn natural crea turbulències en el flux, a no ser
que s’hagi dissenyat especialment per minimitzar-les
o eliminar-les.

Els mags també han demostrat una capacitat
sorprenent per detectar el nivell d’entropia present en
un sistema, podent detectar patrons regulars (i
alteracions en patrons aleatoris) de manera
instintiva.
En joc, un mag pot tirar PER + màgia per saber si un
cert entorn, objecte o persona ha patit alteracions
recents, o si unamalaltia o dany causat en un objecte
o ésser viu és accidental o provocat.
També poden saber si un objecte o persona té punts
febles o tares, encara que no siguin aparents, i predir
patrons aleatoris o no.
En tots aquests casos, la dificultat és variable, més
senzilla de detectar quan una escena o patró ha estat
manipulat o quan algun punt feble o tara és provocat,
mentre que serà més difícil per a patrons
completament aleatoris, o danys o tares causats de
manera natural.

La Lucrècia Orsini és una guaridora de renom a
Roma. L’han cridat per atendre el governador
imperial, la salut del qual ha anat empitjorant els
últims dies.
El primer examen mèdic no té èxit, ja que tot
sembla en ordre i no hi ha cap explicació pels
misteriosos símptomes que mostra.
El jugador que la controla li diu al DJ que es
concentrarà i farà servir la seva percepció
sobrenatural per esbrinar quin és el problema.
Com que vol fer-ho bé, s’ho prendrà com a una
acció complexa i tirarà un parell de cops.
El DJ l’informa que necessitarà un parell d’hores
per diagnosticar-lo.
La Lucrècia prepararà un ritual amb encens, herbes
aromàtiques, i prepara unes cataplasmes per veure
com reacciona el malalt, i el DJ li donarà un +5 de
bonificació a la tirada per aquest motiu.
Tira la seva PER (3) + màgia (7) i obté un resultat
total de 26 a la primera tirada, i un 21 a la segona.
En total, amb el +5 de bonificació, un 52.
El DJ la informa que el governador ha estat
emmetzinat amb una neurotoxina que li afecta el
sistema nerviós central, i per això li fallen els
òrgans.
A més, esbrina que a causa del seu sobrepès, el
governador té un elevat risc d’infart en els propers
mesos, si no canvia la seva dieta. I té un principi
d’artrosi al genoll dret, i un xic de miopia als dos
ulls.
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Com en el cas dels científics de l’ANM que han
passat dècades provant d’explicar el funcionament
de la màgia i incloure-la dins els models físics d’ús
generalitzat, equips de biòlegs, genetistes i
enginyers porten anys darrere de la clau que activa el
potencial psíquic en un individu.
Segons sembla, hi ha una certa correlació entre la
forma del cervell dels psíquics i el seu potencial. Els
cervells dels psíquics tenen més plasticitat que els
de qui no ho són, i poden reconfigurar-se amb
facilitat fins i tot durant l’època adulta.
Això n’altera la configuració, que passa dels
habituals 4 lòbuls cerebrals als 5, o fins i tot 6.
L’escorça cerebral també té més plecs, i les
glàndules secreten concentracions hormonals molt
més elevades.
Tot i el potencial, o potser a causa d’aquest, els
psíquics solen ser més propensos a patir trastorns
de caire psicològic, des de l’autisme fins a
l’esquizofrènia, en diferents graus. Això no vol dir que
tots tinguin problemes psicològics, òbviament, però
habitualment no acostumen a ser persones gaire
estables.
Tots els poders psíquics estan controlats per la
intel·ligència (INT).

Els que tenen aquest do acostumen a tenir una gran
intuïció sobre les seves ments i les dels altres, i això
els confereix un cert grau d’empatia, podent detectar
la presència dels altres éssers vius de base orgànica
mínimament intel·ligents, i percebre’n les emocions i
pensaments superficials, sobretot quan són d’una
certa intensitat (cosa que pot haver contribuït a
diagnòstics erronis d’esquizofrènia).
Per fer-ho activament, haurà de tirar INT + psi. Amb
INT + consciència, podrà detectar passivament
pensaments superficials i emocions intenses
d’éssers propers (rang de percepció). Això li permet
percebre amb claredat qualsevol emoció agressiva
dirigida cap a ell des d’una certa proximitat, per la
qual cosa és molt difícil que éssers vius de base
orgànica el puguin sorprendre en una emboscada.

El nostre amic Nash ha passat la nit amb uns
nòmades i té previst sortir a trenc d’alba.
Quan es preparava per sortir, el sentinella ha alertat
tothom d’un atac.
Uns mutants de l’erm els llancen explosius i els
assetgen amb llançaflames. En la confusió i encara
sense gaire llum de dia, alguns nòmades han
perdut les seves criatures.
El combat s’acaba una estona després, però les
criatures no es veuen per enlloc. En Nash diu que
les trobarà, així que es concentra en els seus
pensaments i va per feina.
El jugador tira INT (2) + psi (7), i obté un resultat de
19.
Troba dos dels nens, molt espantats, a sota d’una
formació rocosa propera, però sembla ser que els
mutants s’han endut els altres.
Com que estan terroritzats, no hauria de ser difícil
de seguir-los el rastre.

Q�
El qi és l’energia que existeix a l’interior de tot ésser
viu. Els personatges amb el do poden focalitzar
aquesta energia per dur a terme proeses
sorprenents.
Pràcticament tots els usuaris del qi acostumen a ser
PJs amb una gran disciplina física i control corporal,
i molts d’ells tenen coneixements d’arts marcials,
encara que sigui a un nivell purament d’autodefensa.
El qi és una experiència corporal completa.
Manifestar-ne els efectes depèn de la FOR del
personatge, mentre que cancel·lar, modificar o
contrarestar un efecte depèn de la seva DES.
La forta connexió que tenen els usuaris del qi amb el
seu cos els permet curar-se més ràpidament. Un cop
al dia, poden convertir part de les seves ferides en
fatiga.
Per fer això, cal meditar ininterrompudament durant
mitja hora per a cada punt de ferides que vulguin
reconvertir, i tirar DES + qi amb una dificultat de 5
punts per cada punt transformat d’aquesta manera.

L’aprenent d’il·luminat Mico Inquiet ha rebut un gec
de plantofades del seu rival en una demostració
davant dels mestres del temple de la Sereníssima
Grua Celestial.
Adolorit, decideix guarir-se pel seu compte, perquè
ja n’ha tingut prou d’humiliacions. Torna a la seva
cel·la del temple i es posa a meditar.
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Decideix que vol transformar 4 nivells de ferides en
fatiga, per tant, li cal meditar dues hores i fer una
tirada de DES (3) + qi (4) a dificultat 20.
El jugador tira els daus, i obté un resultat de 21.
Justet, però en un parell d’hores les seves ferides
s’hauran transformat en fatiga, és a dir, res que no
es curi amb unes hores de descans.
A més, com que de pas ha reduït les seves ferides,
es podrà refer de les que li resten més de pressa i
sense necessitar tractament mèdic. Passats uns
dies de repòs, ja tornarà a estar en plena forma.

Com que els usuaris del qi tenen un gran control
sobre el seu propi cos, tots els moviments que facin
en temps actiu es consideren moviments bàsics,
encara que requereixin tirada.
Per tant, un PJ dotat podria combinar un moviment
ràpid, un salt o un moviment en què ha de tirar per
mantenir l’equilibri amb una acció que també
requereixi tirada en la mateixa declaració.
Aquesta disciplina física també els fa més resistents
al cansament: quan fan activitat física intensa que
els faria cansar-se durant un cert període de temps,
com per exemple córrer grans distàncies o portar
una càrrega feixuga, poden ignorar tants punts de
fatiga com el valor de la seva habilitat de qi.

El mestre Queloni es troba fent un pelegrinatge pels
temples de Takama-ga-hara, i porta una gran
motxilla de 120 quilos a l’esquena, que en
condicions normals li faria guanyar 2 punts de
fatiga per hora.
Com que és tot un expert i té l’habilitat de qi a 10,
.pot ignorar la seva càrrega durant 5 hores
seguides, però a la 6a començarà a guanyar la
quantitat normal.
Si s’ho planifica bé i intercala tirades de 5 hores
caminant amb descansos d’una hora, podrà
caminar llargues distàncies sense cansar-se.

És normal que la pràctica del qi incorpori
components vocals, somàtics, o posturals, que
acostumen a ser part de maniobres especials de
combat.
En aquells efectes en què s’especifiqui que el PJ fa
un atac físic com a part necessària, el jugador haurà
de tirar per l’atac, resoldre’l de la manera habitual, i
només es resoldrà si l’atac impacta contra l’objectiu.
Les dues tirades tenen lloc el mateix torn, i es
consideren una sola acció.

S�������
En aquest apartat expliquem el funcionament
d’efectes i artefactes, el que cal tirar per activar-los,
com defensar-se’n, i també com interpretar els
paràmetres que els caracteritzen.

M��������� �� ������
Per usar un do de manera activa, cal que el PJ el
manifesti per mitjà d’un efecte. Això requereix una
tirada d’atribut + habilitat que dependrà del do que
s’estigui fent servir, i a una dificultat que dependrà de
l’efecte.
Els efectes que afecten a objectius situats a una
certa distància i que necessiten línia de visió estan
subjectes als mateixos modificadors de visibilitat
que els atacs a distància, però no als d’abast (es

considera que els efectes sempre es fan a distància
curta).
Quan es manifesta un efecte, és possible pels altres
individus amb el mateix do detectar-lo passivament
tirant PER + consciència o activament tirant PER +
l’habilitat del do.
Això també serveix per detectar altres dotats dins el
rang de percepció del personatge. Si un PJ dotat vol
ser sensible a altres dons, li caldrà un efecte
específic de detecció.
Alguns efectes poden estar latents en un objecte o
persona, i poden activar-se amb una tirada d’atribut
+ habilitat pertinent, a la dificultat d’activació de
l’efecte.
Això vol dir que només els dotats poden activar els
objectes amb efectes sobrenaturals vinculats, a no
ser que aquests hagin estat preparats per activar-se
de manera més mundana.
Per modificar les propietats d’un efecte ja actiu, cal
estudiar les dificultats de l’efecte original i la del nou
efecte durant un temps que dependrà de la
complexitat dels dos efectes (a discreció del DJ).
Per modificar un efecte que ha fet algú altre, la
dificultat final és la més alta de les dues, més la
diferència. Si el PJ que fa la modificació és qui havia
fet l’efecte a modificar, llavors la dificultat és la més
baixa més la diferència.

R������� �� ������
Si un efecte pretén afectar el cos de l’objectiu
(causant dany directe, aplicant estats, alterant la
seva condició física), aquest pot utilitzar una reacció
i realitzar una tirada de FOR + resistència com si es
tractés d’una maniobra per esquivar l’atac. Si el
defensor fa una tirada més elevada que l’atacant,
aconsegueix resistir l’efecte.
Si es tracta d’un efecte psíquic o que altera la ment o
percepcions de l’objectiu, el defensor pot provar de
resistir-lo amb APL + resistència.
En cas que el defensor, sigui o no dotat, tingui
coneixements del do que l’afecta, pot utilitzar
aquesta o bé resistència (el que sigui més elevat).
Resistir un efecte activament es pot declarar com a
acció completa de defensa (i guanyar així un dau
addicional) o fer-se servir com a reacció.

C����������� �� ������
Per desfer un efecte actiu amb una durada concreta
o un efecte latent en un objecte o individu, cal un cert
temps d’estudi durant el qual el PJ aprèn la
composició de l’efecte, i llavors fer una tirada on ha
de superar la tirada original per manifestar-lo.
Un PJ vol voler contrarestar un efecte en el moment
en que un antagonista dotat l’està llançant. Això es
pot declarar inicialment com a reacció, i es considera
una acció complexa enfrontada.
Un cop un dels dotats declara que vol contrarestar un
efecte, els dos (qui el manifesta i qui el contraresta)
queden enllaçats, i cadascú fa una tirada del seu do
més la seva habilitat.
A partir de llavors, els dos es consideren
concentrats. Cadascun tirarà el seu atribut +
habilitat. El qui vol contrarestar l’efecte resta el seu
resultat del qui el manifesta. Si el total supera la
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dificultat de l’efecte, l’efecte es manifesta. Si el total
baixa per sota de zero, l’efecte queda contrarestat.
És possible que enlloc de contrarestar, un jugador
vulgui reflectir un efecte a qui el llança. Això cal
declarar-ho al principi, i perquè tingui èxit, cal que el
resultat final sigui la dificultat de l’efecte en negatiu.
Si l’efecte que es vol contrarestar fa servir
components materials i qui el vol contrarestar
disposa dels elements oposats, es podrà sumar +5 a
la seva tirada inicial.

A������ �� ���������
Com ja hem indicat anteriorment, molts dels
artefactes necessiten una tirada d’activació.
Aquesta tirada acostuma a estar relacionada amb
l’ús de l’artefacte, i la dificultat s’indica a la
descripció.

L’Autometge, que és un aparell de diagnòstic mèdic,
requereix tirar INT + medecina a dificultat 10.
Els cibermòdems requereixen tirar INT +
informàtica (a una dificultat que depèn del model).
L’espasa d’energia s’activa tirant DES + armes cos a
cos: espases a dificultat 14.

Alguns artefactes amb activació simple responen
només prement un botó, o amb un pensament. El fet
d’activarlos es considera una acció trivial, que no
requereix cap tirada i que es pot fer mentre el PJ es
dedica a altres coses.
Això vol dir que en temps actiu, el PJ podrà activar un
artefacte d’aquests, moure’s, i fer una acció que
requereixi una tirada en el mateix torn.

Un braç biònic (que té activació simple) permet al
PJ que el té moure’s, activar-lo, desenfundar una
pistola (acció trivial), i disparar tot en el mateix
torn.

D’altres artefactes són permanents, que vol dir que
sempre estan a disposició del seu usuari, que els pot
fer servir quan vulgui.
Per tant, no cal que el jugador en declari l’activació,
però sí que cal declarar l’ús de la manera habitual (a
no ser que siguin artefactes passius, com en el cas
de les armadures).

Les espases pretorianes de Terra són artefactes
permanents. L’ègida que generen sempre és activa,
estiguin fora de la beïna o no.
Ara bé, els pretorians que les utilitzen només reben
el bonificador a l’habilitat d’armes cos a cos quan
les tenen a la mà. Els atacs amb les espases s’han
de continuar declarant de la manera habitual.

D������ ������ ����������
Igual com passa en el cas dels efectes, els PJ poden
provar de resistir els efectes d’un artefacte que els
alteri el cos o vulgui aplicar estats físics amb FOR +
resistència, com si es tractés d’una maniobra
d’esquivar.
Pels artefactes que alteren les percepcions o
influencien la ment, poden resistir-se amb APL +
resistència (o APL + Psi en el cas d’alteracions
mentals).
Els PJs es poden defensar de tots aquells artefactes
considerats armament (o que es fan servir com si es
tractés d’armament, ja sigui a distància o en
contacte directe) de la manera habitual, esquivant,
parant, bloquejant o posant-se a cobert segons
pertoqui.
Resistir-se activament contra un artefacte es pot
declarar com a acció completa de defensa (i guanyar
així un dau addicional) o fer-se servir com a reacció.

P���������
Els efectes són als dons el que els artefactes són a
la ciència i tecnologia: una aplicació dels principis
que els governen per aconseguir una tasca
específica. Tot i que un personatge no pot tenir més
d’un do, sí que li és permès tenir tants efectes com
desitgi, sempre que tingui prou punts de creació o
d’experiència com per pagar-los, és clar.
Per a més detalls sobre la creació de personatges,
consulteu el capítol “creació”, a la pàgina XXX. Per a
més informació sobre com adquirir o millorar
efectes un cop creat el personatge, vegeu
“experiència i dons”, a la pàgina XXX.
Igual que els altres aspectes del full personatge,
cada efecte i artefacte tenen un cost en punts pensat
per equilibrar l’impacte sobre el joc. És possible que
un dotat tingui només un grapat d’efectes
impressionants, mentre que un altre decideixi tenir
una àmplia varietat d’efectes menors, de poca entitat
per separat però molt útils en el seu conjunt.
El mateix es pot aplicar als artefactes: un PJ podria
decantar-se per un artefacte major amb un valor
elevat en punts, o tenir-ne diversos demésmodestos
que li faciliten diverses tasques.
Com en tants altres aspectes, els personatges que
inverteixin molts punts en efectes o artefactes
tindran certes carències a la resta del full de
personatge, perquè el temps i l’esforç que han
dedicat a investigar i millorar els seus efectes, o a
trobar l’artefacte que porta els haurà passat factura,
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impedint-los cultivar altres aspectes de la seva
persona.
Tots els efectes, independentment del do al que
pertanyen, tindran un cost en punts similar sempre
que el seu impacte dins del joc sigui el mateix. Cada
efecte, igual com els artefactes, està definit per una
sèrie de paràmetres, alguns de comuns, i d’altres
específics al tipus d’efecte o artefacte.
A no ser que indiquem el contrari, tots els efectes i
artefactes necessiten una tirada per a manifestar-
se o activar-se, i per tant, fer-ho s’entén com una
acció que necessita una tirada.
En general, un PJ en temps actiu pot manifestar un
efecte o activar un artefacte i combinar-ho amb un
moviment com a acció simple. Per a més informació,
llegiu “temps actiu”, a la pg. XXX.
A continuació, i de la mateixa manera que al capítol
3 explicàvem el que defineix un personatge i com
entendre el full de PJ, expliquem els paràmetres dels
efectes i artefactes.
Com passa amb els personatges, els efectes o
artefactes no tenen un valor a tots i cada un dels
aspectes, i de fet, la majoria només en fan servir una
petita part, adequada al seu propòsit.
Si no diem el contrari, tots els paràmetres que
expliquem els tenen efectes i artefactes. Quan hi
hagi diferències, les farem constar específicament.

C���
Els paràmetres comuns són necessaris, o si més no,
habituals, en la majoria d’efectes i artefactes.
El Cost indica, en Punts de Creació o d’Experiència
(PC/PX) allò que el jugador haurà de pagar per poder-
lo tenir com a part del seu personatge. Els
personatges no podran utilitzar un efecte si abans no
l’han pagat amb punts, igual com no poden fer servir
una habilitat si no l’han comprat abans.
Pel que fa a artefactes, molts cops el DJ pot donar
artefactes enlloc de PX com a recompensa durant
una partida, i encara que no s’hagi comprat
directament, la filosofia és la mateixa.
Tant en el cas dels efectes com en el cas dels
artefactes, el cost també serveix perquè el DJ
decideixi el temps que un jugador ha d’invertir, els
recursos que necessita i la dificultat de les tirades si
vol aprendre’l (en el cas dels efectes) o fabricar-lo (en
el dels artefactes). També serveix per calcular
l’equilibri entre personatges.

D���������
La Dificultat és el número a batre quan un PJ vol fer
servir un efecte o activar un artefacte. En general, la
dificultat està relacionada amb el cost en punts de
l’efecte o artefacte, tot i que en crear-los, es pot
decidir pagar un cost addicional per abaixar-ne la
dificultat. En el cas dels artefactes, alguns disposen
d’activació simple, de manera que poden activar-se
prement un botó o una palanca, o verbalment, tot i
que això també en repercuteix en el cost.
Cal tenir en compte que els artefactes amb un cert
abast, sobretot aquells que depenen d’una línia de
visió, són subjectes als mateixos modificadors que
els atacs a distància normals. Aquells que tinguin un
àrea d’efecte al voltant de l’artefacte o que no
necessitin la vista per localitzar un objectiu estaran
subjectes als modificadors per rang, però no als de
visibilitat i ambientals.

Mentre explorava les ruïnes de VGS, la Trace ha
trobat la BFS-76, un artefacte de forma semblant a
una escopeta.
En prèmer el gallet, genera una descàrrega
elèctrica en forma de con que impacta tothom dins
l’àrea d’efecte.
La dificultat d’activació és de 15, cosa que vol dir
que la Trace haurà de tirar la DES + armes a
distància – energia i superar un 15.
Com que depèn de la línia de visió, s’hi aplicaran els
modificadors habituals segons visibilitat i ambient.
Si la Trace vol encertar algú en mig d’una tempesta
de sorra (visibilitat dolenta), la dificultat
d’activació/atac seria de 25 enlloc de 15, pel +10 de
modificador.
Si a més, l’objectiu fos a cobert, la dificultat encara
podria pujar un +5 o +10 addicional.

A�������� �’����������
L’activació determina la manera en què s’activa un
artefacte, i el tipus d’acció que es necessita per fer-
ho.

• Els artefactes d’activació trivial són tan
senzills de fer servir com prémer un botó, i no
cal cap tirada. Com que són instintius
d’utilitzar, es poden combinar amb qualsevol
altra acció declarada.

• Els artefactes d’activació simple necessiten
una acció simple, és a dir, una tirada d’atribut
+ habilitat relacionada amb el tipus de
dispositiu que sigui (cal determinar-ho en
crear l’artefacte). Modifica la latència bàsica
amb un +1.

• Alguns artefactes tenen activació complexa, i
no són prou pràctics per fer-se servir
completament en temps actiu, perquè poden
requerir càlculs complexes i múltiples tirades.
Habitualment, aquesta mena d’artefactes
necessita una acció complexa que requereix
tirada prèvia a l’activació, que en general es
pot preparar a priori. Després, es pot fer la
tirada d’activació amb una acció simple.

• Els que tenen activació automàtica es poden
configurar per activar-se quan es donen unes
condicions concretes. Com que s’activen
automàticament, no cal declarar-ne l’activació
ni gastar cap acció o reacció per fer-ho.

• Alguns artefactes passius, o amb un
generador d’energia intern prou potent, es
considera que tenen permanència, és a dir, que
la seva funció sempre és activa. Deixem a
discreció del DJ si la font d’energia pot fallar o
no, però en general, considerem que els
artefactes d’aquesta natura duraran força més
que el seu propietari. Els artefactes amb
permanència no necessiten cap tirada
d’activació, tot i que el modificador a la
latència s’aplica de la manera habitual cada
cop que es declari el seu ús. En el cas de roba,
armadures, i d’altres artefactes que envolten
tot el cos de l’usuari, el modificador de latència
s’aplica a la latència bàsica del PJ, igual com
en el cas de les armadures.

Com hem comentat uns paràgrafs enrere, manifestar
efectes i activar artefactes es considera com una
acció que requereix tirada.
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Per tant, en temps actiu, un PJ pot activar un
artefacte o manifestar un efecte i fer un moviment
bàsic (que no requereix tirada) combinats en una
acció simple.
Alguns artefactes necessiten múltiples usuaris per
poder activar-se. Aquests acostumen a ser
voluminosos i farragosos de transportar i activar.
Això n’abaixa el cost en punts, però els fa més cars
de fabricar. La latència d’activació és la de l’operari
més lent, amb un modificador de +1 per cada operari
addicional.

A���� � �������
Cal declarar l’ús de la majoria d’efectes i artefactes
com a una acció simple (que requereix tirada), tant
en temps actiu com en temps narratiu. El jugador pot
decidir tractar l’activació d’alguns artefactes o
manifestació d’alguns efectes com a acció
complexa, a causa de l’elevada dificultat de fer-ho. A
menys que s’indiqui el contrari, tots els efectes i
artefactes segueixen les normes pertinents.
No obstant això, alguns efectes o artefactes,
pensats o dissenyats habitualment com a defensa,
protecció, o pal·liatiu, poden activar-se o manifestar-
se com si fos una reacció, en les mateixes
condicions en les que un PJ podria fer servir un
comptador de reacció (per defensar-se, defensar
d’altres o advertir altres del perill).

Dos mestres del qi de Takama-ga-hara han
desenvolupat tècniques defensives pròpies.
El mestre Voltor està molt orgullós de la seva pell
d’acer, un efecte reforça la pelli la converteix en
una armadura natural durant un cert temps.
La tècnica és bona però lenta i difícil de fer servir,
per això normalment la prepara i manifesta just
abans que comenci el combat, i procura despatxar
el seu contrincant abans que se li acabi la
protecció.
El mestre Queloni, en canvi, és molt pragmàtic i no
li agraden les tècniques massa complexes. La seva
tècnica closca de tortuga és una ègida contra atacs
físics amb un factor de protecció molt alt però cap
durada, cosa que vol dir que només té efecte durant
el torn en què s’activa.
El mestre, però, l’ha perfeccionat perquè es pugui
fer servir com a reacció, i per tant, la tindrà
disponible sempre que ell pugui reaccionar.
La del mestre Voltor ofereix una protecció decent,
efectiva contra tots els atacs mentre en duri
l’efecte. La del mestre Queloni ofereix molta més
protecció, sempre que tingui comptadors de
reacció disponibles.

L�������
La Latència d’un efecte o artefacte és el modificador
que s’aplica a la latència bàsica del PJ en temps
actiu quan aquest vol fer-los servir. Alguns efectes
que requereixen rituals extremadament complicats o
dispositius d’activació molt complexa només es
poden fer servir en escenes narratives. En aquest
cas, el modificador de latència indica el temps que
pot trigar en activar-se o tenir efecte, i pot variar des
de minuts a hores, o fins i tot dies.
En el cas d’efectes amb una certa durada (veure més
endavant), la latència indica el temps de manifestar-
los. En el cas d’artefactes, és el temps d’activació.
Ara bé, en el cas d’artefactes que s’utilitzen en

combat com poden ser armes o armadures, el
modificador de latència s’aplica a les accions del PJ
que hi tenen a veure (atacs en el cas d’armes,
qualsevol acció de combat en el cas d’una
armadura).

La Trace porta una espasa serra, amb modificador
de latència +4. Això vol dir que tant per activar
l’artefacte com per atacar-hi, la Trace té un +4 de
latència afegida a la seva.
El magistrat Tanaka porta una servoarmadura que
li modifica la latència en un +3, igual que les
armadures pesants.
Qualsevol acció mentre la dugui posada rep aquest
modificador a la latència, igual que amb les
armadures normals.

Els artefactes que necessiten múltiples usuaris per
activar-se tendeixen a ser més lents, i penalitzen la
latència en un +1 per cada usuari addicional. De la
mateixa manera, els efectes que necessiten
components també penalitzen la latència, afegint un
+1 per cada component.
La latència que s’indica en les plantilles ja és
modificada.

E����� �� ����� � ������
L’escala de temps indica si l’efecte o artefacte són
instantanis (només actuen en el moment de
manifestar-se o activar-se), o si, per contra, tenen
una escala de temps mesurable en torns, minuts,
hores, o dies.
Els que són instantanis o amb una escala mesurada
en torns es poden fer servir en temps actiu de la
manera habitual. Els d’escala mesurada en períodes
més llargs se suposa que requereixen una certa
calma i tranquil·litat per a manifestar-se o activar-se,
i no es poden fer servir en temps actiu.
A discreció del DJ, si hi ha un PJ provant d’activar un
artefacte o manifestar un efecte i el grup és atacat,
aquest PJ podrà seguir fent-ho però es considera
com un procés que necessita concentració total, és
a dir, no pot fer servir reaccions i no pot declarar cap
acció fins que no hagi acabat.
Si rep qualsevol atac, o se li aplica qualsevol estat, es
considera que se l’ha interromput, i haurà de tornar a
començar (si així ho desitja), un cop hagi acabat
l’escena de temps actiu.
La Durada indica quant de temps roman actiu un
efecte després de manifestar-se, o un artefacte
després d’activar-se. Si el paràmetre és zero, vol dir
que l’efecte o l’artefacte actuen en el mateix torn en
que es manifesten o activen, i no tenen cap efecte
sostingut en el temps. La durada es mesura segons
l’escala de temps indicada a la descripció.

La Fiona McCloud, envoltada d’enemics, activa la
musculatura sintètica del seu vestit de bretxa. La
durada de l’activació és de 24 torns.
Per tant, el seu vestit li augmenta les
característiques físiques i la fa més ràpida durant
aquests torns en què l’artefacte és actiu.
Si vol seguir fent-lo servir després d’aquesta
durada, haurà de tornar a activar-lo, gastant una
altra acció per fer-ho.

Els artefactes permanents sempre són actius, i
només cal declarar-ne l’ús.
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R��� � �����
La combinació de Rang i Abast indica fins a quina
distància és efectiu l’efecte o artefacte i també la
seva precisió, perquè en general, commés llarg sigui
l’abast, més gran serà el marge d’error. El rang pot
ser:

• A tocar (l’abast bàsic del PJ)
• Curt (la distància es mesura en metres o

hexàgons, i la precisió és d’un centímetre)
• Mig(la distància es mesura en desenes de

metres, amb una precisió d’un metre)
• Llarg (mesurat en kilòmetres, amb precisió de

10 metres)
• Extrem (en milers de kilòmetres, amb precisió

d’un kilòmetre)
L’abast és el valor associat a la unitat de mesura del
rang dels efectes i artefactes.
Pels efectes, el rang que s’indica és la distància
màxima a la que l’efecte funciona, i, tingui la
distància que tingui, es considera com si fos un
abast curt en un atac a distància. Els modificadors
de visibilitat i ambientals s’aplicaran de la manera
habitual.
Pel que fa als artefactes, la distància indicada en
rang i abast es considera el rang curt de l’artefacte.
Els altres rangs es calculen de la mateixa manera
que per les armes o atacs a distància (el rang mitjà
és el doble que el curt, el llarg el doble que el mitjà, i
l’extrem el doble que el llarg). Els modificadors tant
pel que fa al rang de l’objectiu com a la visibilitat i els
ambientals s’apliquen exactament igual que en el
cas dels atacs a distància.
Tant per efectes com artefactes, la precisió que
s’indica aquí és el valor habitual, però si un PJ vol ser
més precís que això, pot augmentar voluntàriament
la dificultat per manifestar-lo o activar-lo en +5 per
cada rang de diferència en la precisió.

En Craig, un psíquic nivell alfa de Harmagedon, té
un efecte de translocació personal de llarg abast, i
la seva dificultat bàsica és de 15.
Com que és de llarg abast, pot translocar-se a uns
quants kilòmetres de la seva ubicació actual, amb
unmarge d’error d’uns 10 metres, que en general és
força bo si és al mig de les terres ermes. Ara bé, si
vol fer-lo servir per amagar-se al mig de les ruïnes
d’una ciutat, una precisió de 10 metres és massa
arriscada, perquè podria aparèixer dins un mur o al
mig d’un munt de ferralla.
Com que la precisió bàsica és de 10 metres, podria
manifestar l’efecte afegint-se un +5 de dificultat i
reduir el marge d’error a un metre, o amb un +10 i
baixar el marge d’error només a 10 centímetres.
Finalment, com que l’edifici és en ruïnes, s’estima
més prendre-s’ho amb calma i manifestar l’efecte
amb dificultat 25 i en dues tirades, per assegurar-se
que li surt bé i no acaba apareixent al mig d’una
paret.

C���������
Semblants als artefactes que funcionen amb
consumibles, alguns efectes requereixen
components. Els components poden ser materials
que es gasten en manifestar l’efecte (com els
consumibles) o poden servir com a catalitzador, i

ésser reutilitzables. Cada component a partir del
primer afegeix +1 a la latència de l’efecte.
Alguns efectes requereixen components vocals, en
forma de cants, mantres, invocacions, pregàries,
rimes, grunyits, crits, xiulets, etc.
D’altres requereixen components somàtics, com
gestos amb les mans o expressions, mentre que
d’altres són posturals, on la posició de tot el cos
compta.
Alguns efectes requereixen objectes que no es
consumeixen, però que serveixen com a focus pel
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dotat, que hi concentra la seva voluntat quan
manifesta l’efecte. Els focus es poden fer servir
tantes vegades com es vulgui, perquè només
serveixen com a mitjà per l’energia mística.
Els efectes que necessiten materials els
consumeixen per facilitar l’acció de l’efecte.
Habitualment no en cal molta quantitat, a no ser que
estiguem parlant d’invocacions o conjuració
d’objectes complexos, cas en què acostuma a caldre
una massa equivalent de material.
Altres efectes reclamen sacrificis de fatiga o ferides.
El dotat ha de sacrificar part de la seva essència, en
forma d’un punt de fatiga o ferides, per activar
l’efecte. Si l’efecte té una durada específica, un cop
s’ha exhaurit, el PJ pot decidir fer el sacrifici altre cop
per allargar-ne la durada, sense que calgui tornar a
activar-lo.

La Luzia Sforza és una nigromant de talent.
Acostuma a mantenir un o dos gòlems de carn al
seu servei.
Un cop aixecat (i havent sacrificat un punt de
fatiga), un gòlem de carn dura un dia sencer, però la
Luzia pot continuar sacrificant un punt de fatiga
cada dia per mantenir-lo operatiu.
Així, si porta el seu parell de gòlems habitual, ha de
sacrificar 2 punts de fatiga cada dia (que pot
recuperar descansant durant la nit, o per mitjans
sobrenaturals).

Favors, pels canalitzadors. Són compromisos que el
canalitzador agafa amb el seu patró o aliat cada cop
que manifesta l’efecte. Cada cop cal negociar amb el
patró per mitjà d’una comunió, i queda a discreció del
DJ si el patró accepta o no, igual com passa amb els
Deus Ex Machina.

C����� ��������� ���� ����������
La majoria d’artefactes consumeixen energia. En
general, pressuposem que cada artefacte disposa
d’un generador intern autosuficient que està preparat
en el moment en què es necessita. Alguns, però,
necessiten una quantitat d’energia gran per activar-
se, i cal temps perquè el generador incorporat
acumuli prou càrrega com per activar-lo.
Aquest temps és el que ve llistat com Recàrrega, i es
mesura en torns (si l’artefacte es pot fer servir en
temps actiu) o en minuts o fins i tot hores, en temps
narratiu. Aquest paràmetre limita la rapidesa amb la
que es pot activar l’artefacte, però no el PJ, que pot
fer altres accions mentre l’artefacte es recarrega.

La BFS-76 de la Trace té una recàrrega de 6, vol dir
que un cop disparada, necessita 6 torns de temps
actiu per tornar a estar disponible. A la Trace tant
se li’n dóna, perquè la seva latència bàsica és de 7,
i l’artefacte estarà disponible quan el necessiti.
En Nash, en canvi, té una destral d’energia que pot
activar-se per augmentar considerablement el dany
que produeix. De tota manera, aquesta funció té
una recàrrega de 15 torns.
Com que la latència bàsica del Nash és de 10, vol
dir que no pot fer servir aquesta funció cada cop,
però per això a l’altra mà hi porta un ganivet, o bé
una pistola, segons amb qui se les hegui.

Alguns artefactes incorporen un acumulador de
càrrega, que els permet fer servir les càrregues per
activar el dispositiu un cert número de vegades,

alhora que va recuperant energia per mitjà del seu
paràmetre de recàrrega. Si té un acumulador
d’energia però no té recàrrega, caldrà connectar-lo a
una font d’energia. A nivell de joc, considerem que
els artefactes recarregables poden recuperar entre 1
i 10 càrregues per hora, segons la potència
disponible. En el cas dels artefactes que funcionen
amb consumibles o combustible, la filosofia és la
mateixa. Cal omplir el dipòsit de combustible o
col·locar les càrregues consumibles, que s’aniran
gastant cada cop que es faci servir.
Si l’artefacte té un acumulador de càrrega o bé
funciona amb consumibles, el PJ el pot amb una
càrrega, i si es deixa encès, l’artefacte anirà gastant
una altra càrrega cada cop que s’esgoti la durada, o,
si no té durada, cada cop que s’utilitzi.. L’artefacte
segueix actiu i consumint càrregues fins que se li
acabin totes les càrregues disponibles, o fins que el
PJ l’apagui.

El magistrat Tanaka porta la seva espasa d’energia
per a una missió on espera trobar forta resistència.
L’artefacte no té durada, per la qual cosa consumirà
una càrrega cada cop que actuï. L’acumulador de
càrrega té capacitat 10 i recàrrega de 10 torns.
Així, només cal declarar per activar-lo un cop, i
l’espasa anirà gastant una càrrega cada cop que
ataqui, i recuperant-ne una altra cada 10 torns.
Si ataca cada 10 torns o més, el magistrat no haurà
de patir, mentre que si fa atacs més sovint, es pot
trobar sense energia en un moment crític.

M��� �’������
Els artefactes ambmode d’espera es poden preparar
per activar-se prèviament, de manera que un cop
calgui utilitzar-los, només cal declarar l’activació, i es
considera una acció trivial. A efectes de joc, el PJ tira
per activar l’artefacte un cop al dia, quan aquest
estigui completament carregat, i podrà fer-lo servir
mentre li quedin càrregues. Si en algun moment
arriba a 0 càrregues, haurà de tornar a tirar per
activar-lo.

Després de la seva topada amb els tècnics
infectats per un protofong, la Fiona McCloud ha
canviat el seu vestit de bretxa per un model més
nou.
Aquest disposa de mode d’espera, que vol dir que
un cop s’activi, només comptaran de cara a la
durada aquells torns en què ella faci servir la
musculatura sintètica del seu vestit.
Per tant, podria actuar o reaccionar 24 cops fent
servir la musculatura abans d’haver de tornar-lo a
activar.
Suposant que no reaccioni, com que la seva
latència bàsica és de 7, amb el mode d’espera
podria optimitzar la durada 24 i fer servir el vestit
durant 168 torns seguits si no reacciona, o 84 torns
suposant que actua i reacciona cada cop que en té
ocasió.
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El paràmetre objectius vàlids indica si l’efecte o
artefacte pot afectar un objectiu o no.
Habitualment es necessita contacte físic (pels que
tenen rang “a tocar” o línia de visió (pels que tenen
abast). D’altres efectes o artefactes també poden
afectar qualsevol objectiu dins l’abast sensorial del
PJ (mentre es pugui percebre almenys amb un
sentit), o qualsevol objectiu dins l’abast, sense tenir
en compte si es pot percebre directament o no.
Tots els efectes i artefactes poden afectar com a
mínim un objectiu, però n’hi ha que poden afectar-ne
més d’un a la vegada.
El nombre d’objectius indica quants objectius es
poden afectar simultàniament quan es manifesta
l’efecte o s’activa l’artefacte, però tots ells han de ser
objectius vàlids.
Àrea d’efecte indica el tipus d’àrea d’efecte (lliure,
lineal, angular, circular) que genera l’efecte o
artefacte.
Si l’efecte o artefacte té rang a tocar, l’àrea ha d’estar
en contacte amb el PJ que manifesta l’efecte o en
l’artefacte que s’activa. Si té abast, l’àrea es col·loca
en un hexàgon vàlid dins de l’abast.
El cost de l’àrea d’efecte depèn de la quantitat
d’hexàgons que contingui. Per exemple, una àrea
d’efecte lineal de 13 quadres costaria el mateix que
una àrea angular com la que apareix a l’apartat àrees
d’efecte, a la pg. XXX.

Pels curiosos, o els afeccionats a les
matemàtiques, direm que si considerem una àrea
d’efecte de radi 0 com a un hexàgon i hi comptem
a partir d’allà, la quantitat d’hexàgons en una àrea
circular s’incrementa segons el radi.
Així, tenim 1 hexàgon per a radi 0, 7 hexàgons per a
radi 1, 19 per a radi 2, 37 per a radi 3, 61 per a radi
4. 91.per a radi 5…
Per si en teniu curiositat, la fórmula per a calcular-
ho és 3(r+1)² -3(r+1) +1, essent r el radi en
hexàgons de l’àrea d’efecte, tenint en compte que
l’hexàgon del mig es considera com a radi 0.
Si no us convenç la fórmula i el radi de la vostra
àrea d’efecte és superior a 5, sempre podeu agafar
qualsevol paper amb una retícula hexagonal,
dibuixar l’àrea, i comptar els hexàgons.
La BFS-76 de la Trace té una àrea d’efecte angular,
com una escopeta, i es comporta com a tal. Això
vol dir que quan la fa servir, el vèrtex de l’àrea
d’efecte es col·loca en un hexàgon adjacent a la
Trace, i que afecta als objectius que hi hagi sota els
13 hexàgons de la plantilla, tant si són amics com
enemics.

Les àrees d’efecte lliure permeten que el PJ controli
la forma que tenen en el moment de llançar l’efecte.
El PJ pot canviar la forma o posició de l’àrea d’efecte
si ho declara com a acció i l’efecte o artefacte no ha
exhaurit la durada i encara és actiu. Una àrea d’efecte
lliure no es pot bellugar més ràpid que la puntuació
de caminar del PJ
Els hexàgons d’una àrea d’efecte lliure han de ser
contigus i no coincidents, és a dir, que tots ells han
d’estar en contacte com a mínim amb un altre
hexàgon de l’àrea d’efecte, i no es poden superposar
els uns amb els altres.

En Dumas, un experimentat magister de Terra, està
defensant la frontera oriental de l’Imperi Romà
davant una banda de saquejadors de l’estepa.
Per protegir un grup de vilatans, en Dumas crea una
ègida amb una durada de 30 torns i àrea d’efecte
lliure.
Li dóna una àmplia forma semicircular, i fa avançar
el grup de vilatans cap a l’edifici més ben defensat,
alhora que belluga l’ègida perquè els segueixi
mentre caminen, servint-los de recer.

Els efectes o artefactes amb àrea d’efecte i un
número d’objectius superior a 1, poden col·locar
tantes àrees d’efecte com objectius llistats, fins i tot
si es solapen entre elles.

El Sebastokrator de l’Imperi romà de Terra vol
aturar una horda d’éssers de l’inframón que
amenaça d’envair el seu regne.
Per desfer-se’n de manera expeditiva, decideix fer
servir la pluja de meteorits. Aquest efecte fa caure
10 boles de pedra incandescent sobre els seus
enemics, generant 10 àrees d’efecte de dany
explosiu i de foc.
A l’inici de l’atac, un gran nombre s’atansa a les
muralles de Bizanci, així que separa les àrees
d’efecte per afectar el nombre d’enemics més gran
possible, i que siguin més fàcils de derrotar pels
soldats de la ciutat.
Unes hores més tard, i amb ajut dels soldats i els
pretorians, ha pogut detenir l’avenç gairebé per
complet, però un missatger l’informa que un gran
dimoni de mida colossal està posant en problemes
la guàrdia pretoriana del Basileus a la porta est de
la ciutat.
El Sebastokrator avisa els pretorians perquè
s’apartin i torna a manifestar la pluja de meteors,
ara col·locant les 10 àrees d’efecte sobre el gran
dimoni. Provar d’envair l’Imperi Romà de Terra
sempre té greus conseqüències.

D��� � �������
Els efectes i artefactes poden causar dany indirecte
(el més habitual) o dany directe. Pel que fa a la
curació, sempre parlem de curació directa. Val a dir
que els artefactes que afecten la salut d’un
personatge de manera directa són sempre de
tecnologia extremadament avançada, i recomanem
al DJ que els controli atentament.
El tipus més comú de dany és el dany indirecte.
Aquest dany el causa un efecte físic (calor, fred,
impacte, una descàrrega d’energia) que té un efecte
palpable sobre l’objectiu.
L’efecte o artefacte donen al PJ un bonificador al
dany com si es tractés d’una arma de cos a cos o a
distància, i es calcula el dany produït en funció de
l’habilitat pertinent, de la mateixa manera en què es
fa pels atacs.

La Trace dispara la seva BFS-76 contra un parell de
saquejadors que li vénen al darrere.
Com que la forma de l’artefacte és semblant a una
escopeta i s’utilitza de manera similar però es basa
en una descàrrega elèctrica per produir dany, la
jugadora ha de tirar DES + armes a distància
(energia) i superar a una dificultat bàsica de 15 per
activar-la.
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Com que l’artefacte utilitza una plantilla angular, no
hi ha cap increment de dificultat segons el rang de
l’objectiu.
Les condicions ambientals no són dolentes i els
dos enemics estan al descobert, per tant la
dificultat bàsica continua essent de 15 per a tots
els objectius dins de la plantilla (només es tira un
cop).
La jugadora col·loca la plantilla per cobrir els seus
dos contrincants, tira DES (3) + aad – energia (4) i
treu un 18. L’atac impacta els dos malfactors.
Per calcular el dany, es fa servir la DES (3) +
l’habilitat (4) + el modificador al dany de la BFS-76
(8), per un total de 15.

Si ho hagués volgut, la Trace podria haver provat
d’incrementar el dany, augmentant la dificultat en
+5 per garantir un múltiple a la tirada i sumar un
altre cop la seva habilitat, però com que només és
de 4, s’ha estimat més no arriscar-se.
El Sebastokrator llança el seu anomenat efecte de
bola de foc (+6 de modificador de dany) contra els
atacants demoníacs.
La dificultat bàsica de l’efecte és de 16, i decideix
augmentar-se la dificultat en un +10 per augmentar
el dany. Declara l’hexàgon objectiu, tira la seva PER
(3) + màgia (10), i obté un resultat de 28.
El dany total es calcula amb la seva PER (6) +
màgia (10 x3, perquè ha augmentat el dany dos
cops) + bonificador de dany de l’efecte (6), per un
total de 42 punts de dany.
Val a dir que els dimonis s’estimarien més haver-se
quedat a casa.

El tipus de dany indirecte causat determina també si
són ferides, fatiga, o dels dos tipus alhora.

• El dany físic contundent pot causar fatiga o
ferides (cal dir quin en el moment de declarar).

• El dany de toxines o verins pot causar fatiga o
bé ferides, depenent de l’efecte o artefacte
que els causi.

• El cansament o el dany de fred provoquen
fatiga.

• El dany físic tallant o perforant, les explosions,
el dany químic, la calor, el foc i el dany
d’energia en general causen ferides.

• La radiació ionitzant sempre causa fatiga i
ferides.

Recordeu que el dany indirecte pot ser reduït per les
armadures o bloquejat per les ègides que puguin
tenir els objectius. Per a més informació sobre el
dany, vegeu “dany a personatges”, a la pàgina XXX.
Hi ha situacions en que hom vol fer servir un efecte
com a generador d’energia. En aquest cas, es
calcula l’efecte com si fos de dany indirecte de tipus
elèctric, i es considera que la sortida d’energia és de
1KW per cada punt de dany indirecte que causi
l’efecte.
Pel que fa al dany directe o la curació, el
funcionament és diferent. El dany o la curació es
produeixen dins l’objectiu mateix, ja sigui en forma
de severs danys interns en el cas del dany, o bé
retornant al seu estat original, en el cas de la curació.
Així, el número indicat com a dany o curació directa
a l’efecte o artefacte són els nivells de dany causats
en cas que es superi la dificultat.

Tant el dany directe com la curació poden tenir
efecte sobre la fatiga, les ferides, qualsevol de les
dues (caldrà concretar-ho en el moment de
manifestar l’efecte o activar l’artefacte), o les dues
alhora.
El dany i curació directes ignoren armadures i ègides,
a no ser que siguin específiques contra dany o
curació directa, o contra el tipus de do al que pertany
l’efecte.

El Sebastokrator sap que els dimonis invasors
tenen poders concedits per una entitat infernal. Per
això porta un amulet al coll amb glifs de protecció
contra canalització.
A efectes de joc, es considera com una ègida que
augmenta la dificultat de tots els efectes de
canalització que el prenguin com a objectiu.

La dificultat de manifestar efectes o activar
artefactes amb dany o curació directa és la dificultat
bàsica de l’efecte, més la resistència específica que
l’objectiu pugui tenir contra dany directe, l’efecte o el
do concret.
Si es supera la dificultat, el dany o curació directa
s’aplica íntegrament.
Els efectes de dany directe i curació actuen amb els
no-morts de manera contrària a l’habitual. Els de
dany directe els curen, i els de curació els fan dany.
En el cas dels artefactes, els de dany directe els
tracten com si fossin objectes inanimats, i els de
curació no tenen cap mena d’efecte, a no ser que
estiguin específicament dissenyats per a no-morts.
Els efectes i artefactes que causen dany indirecte
funcionen pels no-morts de la mateixa manera que
amb qualsevol altre PJ.

A������� � �������������
Alguns efectes permeten a l’usuari absorbir punts
d’atribut, habilitat, fatiga i/o ferides, o bé trets
específics d’un altre ésser viu i acumular-los per al
seu ús, o bé transferir-los a un tercer. El tipus
d’absorció indica de què són els punts.
El nombre que figura a l’efecte indica el màxim
nombre de punts que es poden absorbir, però els
atributs de l’objectiu no poden ésser reduïts a menys
de 1, ni les habilitats a menys de 0. La fatiga no es
pot absorbir si l’objectiu és inconscient, ni les ferides
si l’objectiu és incapacitat.
Quan un PJ absorbeix punts d’atribut o habilitat, el PJ
objectiu ja no els pot fer servir i els punts s’afegeixen
als de l’usuari de manera temporal, i els manté
mentre duri l’efecte.
Un PJ no pot augmentar els seus atributs a més del
doble del seu nivell inicial si ho fa d’aquesta manera,
ni les habilitats per sobre de 10.
Els trets absorbits es consideren temporals, igual
que els atributs o habilitats, mentre l’efecte estigui
actiu. Si s’absorbeix un tret amb un valor numèric /X
que el PJ ja té, el valor s’afegeix a l’existent. Si el tret
no té valor numèric però el PJ ja el té, el PJ objectiu
no pot fer-lo servir mentre duri l’efecte, però l’usuari
no n’obté cap benefici directe.
Abans d’absorbir atributs, habilitats o trets, cal
declarar quin i en quina quantitat, sense sobrepassar
el màxim que indica la descripció de l’efecte. Si
l’objectiu disposa de menys punts dels que s’han
declarat, s’absorbiran tots els possibles.
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Els punts de fatiga o ferides absorbits es consideren
permanents si el PJ usuari no supera el seu màxim.
Si els punts absorbits fan que l’usuari sobrepassi el
seu màxim, l’excedent es considera temporal i es
manté mentre duri l’efecte, o fins que el PJ pateixi
dany o rebi fatiga.
Alguns efectes tenen l’efecte contrari, i permeten al
PJ compartir els seus atributs, habilitats, trets, fatiga
o ferides com si l’objectiu els absorbís directament
de l’usuari. Aquests efectes es denominen de
transferència. S’apliquen totes les normes ja
esmentades, excepte que és l’usuari qui pateix
l’absorció i l’objectiu qui en rep el benefici.
En el context del joc, encara no s’han trobat
artefactes que puguin absorbir o transferir punts
entre dos PJs.
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Un dels usos més comuns dels efectes, així com
molts dels artefactes existents, estan pensats per
protegir l’usuari del dany que pugui patir. Els tipus
més comuns de protecció són els efectes o
artefactes que funcionen com una armadura o una
ègida.
Els efectes d’Armadura reforcen el cos de l’usuari o
la seva indumentària, fent-los més resistents al dany
físic o energètic, però no tenen cap mena d’efecte
contra el dany directe o qualsevol font de dany que
ignori les armadures naturals.
Si es llança sobre el cos d’un PJ, l’efecte funciona
com una armadura natural. Si es fa sobre la
indumentària, funciona com a una armadura
convencional.
En el cas dels artefactes, les armadures es basen en
un tipus ja existent (veure “armadures”, a la pàgina
XXX), i d’aquesta n’agafen els modificadors bàsics
de latència, protecció (modificada segons la mida
del PJ), etc. Partint d’aquests modificadors bàsics,
s’aplicaran la resta de modificadors de l’artefacte. A
la descripció de l’artefacte, s’indiquen els totals ja
calculats.
Els artefactes armadura sovint es consideren
passius, i la part inherent a la protecció és sempre
activa, a causa dels materials amb els que estan fets.
Si tenen modificadors a latència o moviment, o altres
funcions, aquestes es consideren actives, per tant
cal declarar-ne el seu ús, i tenen la durada indicada
en la descripció.

Altres efectes o artefactes creen una ègida al voltant
de l’objectiu (o d’una àrea). A la descripció de l’efecte
o artefacte, s’indica si protegeix contra dany físic,
energètic, dany directe, un do concret, un tipus
d’efecte o artefacte, o bé serveix com a barrera física
contra un tipus de matèria específic.
A discreció del DJ, una ègida que protegeixi contra el
dany físic pot actuar també com a barrera física,
evitant el contacte directe i per tant, inutilitzant els
efectes que necessiten contacte amb l’objectiu.
Un mateix efecte pot protegir contra diferents tipus
de dany físic o energètic, però serà inútil contra
efectes o artefactes que causin dany directe, o
contra els que afecten les facultats mentals.
Si protegeix contra un do específic, l’ègida serà
efectiva contra tots els efectes d’aquell do (sigui quin
sigui l’efecte) però serà completament inútil contra
efectes d’altres dons, artefactes, o dany
convencional.
En el cas de dany indirecte, es considera que un
escut que protegeix contra un tipus de dany és
efectiu sempre que rebi una agressió amb aquell
tipus de dany, sigui quina sigui la font. Per exemple,
un escut contra el dany energètic serà efectiu contra
un efecte màgic de bola de foc, un llampec creat
psíquicament, una descàrrega de fred creada amb un
efecte de qi, un artefacte que actua com a un fusell
de plasma supercalent, o un llançaflames
convencional.
Les ègides es poden fer servir com a filtre o barrera
perquè deixin passar un tipus de matèria (animada/
inanimada) o d’ésser (vegetal/criatura/espècie).
En el cas dels efectes, la descripció indica contra què
són efectives, i calen efectes diferents per a cada
tipus de protecció o filtre.
En el cas dels artefactes, les ègides es poden calibrar
per tal de canviar el tipus de protecció que ofereixen,
tot i que la potència serà la mateixa. Per recalibrar
una ègida, cal fer una tirada d'INT + enginyeria amb
una dificultat equivalent al doble del cost de
l'artefacte en punts de creació.
Per a més informació sobre la mecànica de joc de les
ègides, vegeu la pàgina XXX.

El magistrat Tanaka té una servoarmadura pesant
que fa servir en aquells casos en què preveu
problemes.
L’armadura és un artefacte basat en una armadura
pesant, però amb unsmodificadors que anul·len les
penalitzacions a la latència i el moviment habituals
d’aquest tipus d’armadures.
L’armadura està feta d’una aliatge especial que
sempre protegeix el magistrat. Si ha d’entrar en
combat i necessita bellugar-se ràpid, però, el
magistrat activa l’armadura per poder moure’s
lliurement

El Sebastokrator Imperialis ha col·locat un cercle
de protecció al voltant de les dependències del
Basileus, al palau imperial de Constantinoble.
Aquest cercle funciona com una ègida que només
permet l’accés a gent sense intencions agressives.
No és infal·lible, perquè algú podria entrar dins en
so de pau, i que algun fet l’empenyés a agredir el
Basileus, però per això ja hi ha un mínim de quatre
pretorians que sempre acompanyen el Basileus allà
on vagi.
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Diem que un efecte és una utilitat quan manifestar-lo
replica el que podria fer un personatge amb una
habilitat específica i l’equipament necessari per fer-
la servir. Els artefactes que actuen com a eina
autònoma actuen de la mateixa manera, encara que

un PJ no tingui cap puntuació en l’habilitat que
apliquen.
La descripció dels efectes d’utilitat i les eines
autònomes indica un valor de dificultat. Si es
manifesta l’efecte o activa l’artefacte amb èxit,
llavors l’efecte o artefacte emula una tirada de
l’habilitat indicada amb aquest valor.
Si el resultat indicat a l’efecte o artefacte no és
suficient per aconseguir el resultat desitjat, no té cap
efecte, però el jugador no n’és conscient, a no ser que
l’efecte sigui evident.

En Rabiós, un mutant de Harmagedon que també
és força bon nano, vol fer servir el seu efecte
psíquic “matar màquina”, per inutilitzar els vehicles
dels seus perseguidors, una banda de saquejadors
de les terres ermes.
L’efecte de “matar màquina” equival a una tirada de
INT + nyaps amb un resultat de 20, i si té èxit,
inutilitza completament la màquina fins que se li
pugui fer un manteniment a fons.
Primer ho prova amb el camió, amb un motor
rotatiu amb doble turbo i un injector d’òxid nitrós
que avança amb un brogit eixordador.
En rabiós activa l’efecte, i el DJ determina que
avariar un motor tan complicat és una tasca no
gaire complexa, i per tant el 20 de l’efecte és
suficient com per avariar-lo. El conductor perd el
control i acaba fent un parell de voltes de campana.
L’altre perseguidor va sobre una moto
monocilíndrica de carburació, bàsicament un tros
de ferro de mecànica senzilla.
En Rabiós hi torna, però tot i que activa l’efecte
correctament, el DJ determina que la dificultat
d’avariar aquest motor tan simple seria de 25, i per
tant l’efecte es queda curt i no té cap
conseqüència.
En Rabiós se n’haurà d’empescar una altra.

En aquest exemple, en Rabiós pot saber que el seu
efecte ha funcionat en el camió i no amb la moto
perquè el resultat és evident.

El mestre Li vigila la relíquia més preuada del seu
monestir a Takama-ga-hara.
Ha sentit que uns lladres vinguts d’un altre món
podrien provar de robar-la, així que prepara el seu
efecte de consciencia còsmica, que l’alerta si hi ha
intrusos en un kilòmetre a la rodona.
L’efecte li ha estat d’extrema utilitat en el passat, i
equival a una tirada de PER + Cercar amb un
resultat de 25, i detecta activament els intrusos que
hi hagi dins l’abast.
El que no ha tingut en compte és que els intrusos
saben amb qui se les heuen, i porten una ègida
contra efectes de Qi de 20 punts. Això redueix
l’efectivitat de l’efecte del mestre, i enlloc de 25, es
queda amb un miserable 5.
Els lladres avancen cap al temple sense que el
mestre sospiti res de res.

En aquest segon exemple, el mestre no serà
conscient que l’efecte no ha tingut èxit si no és que
es topa amb els lladres, o quan s’adoni que han robat
la relíquia, perquè l’activació de l’efecte ha estat un
èxit.
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Els efectes que modifiquen habilitats o els
artefactes que actuen com a eina donen un
modificador net a la tirada del dau del jugador quan
prova de fer qualsevol acció.
Aquests modificadors compten com un modificador
a banda de l’habilitat, de la mateixa manera en que
ho fa una eina convencional, i només es sumen un
cop cada vegada que es tira el dau, independentment
de si el jugador obté un resultat múltiple o no.
En el cas dels efectes o eines que modifiquen les
habilitats d’altri, el cost és sempre positiu.
L’ús d’alguns artefactes pot afectar negativament a
les habilitats d’un PJ cada cop que en fa ús. Això es
consideren efectes no desitjats de l’ús de l’artefacte,
i en redueixen el cost en punts.

El mestre Li s’ha adonat que els lladres han robat la
relíquia del temple, i ara ha sortit a perseguir-los.
Per tal de fer-ho, activa el seu efecte “peus
lleugers”, que li dóna un modificador de +10 a les
habilitats de córrer i resistència.
Ja cal que els lladres es calcin, perquè no ho
tindran fàcil per escapar-se.
La servoarmadura del magistrat Tanaka és molt útil
per assalts i setges, però degut al seu volum i al
brunzit que fa quan es belluga, el penalitza amb un
-5 a totes les tirades d’amagar-se i esquitllar-se,
cosa que la fa poc pràctica quan cal passar
desapercebut.
És difícil no cridar l’atenció quan es va embotit en
un vestit metàl·lic d’una tona.
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Alguns efectes poden alterar la percepció d’un
objectiu per a un o més dels seus sentits. A la
descripció de l’efecte caldrà especificar si l’efecte
funciona per a objectius biològics, o bé per a
mecanoides i dispositius tecnològics de detecció.
Si l’efecte altera tots els sentits de l’objectiu, aquest
es sentirà immers en una il·lusió completa.

En Veerman el dèlfic acostuma a treballar en
hàbitats hostils, on sovint es topa amb perillosos
depredadors.
Perquè no el localitzin, té un efecte psíquic d’una
certa durada que funciona amb tothom que es
troba dins l’àrea d’efecte i que el fa indetectable
amb cap dels 5 sentits habituals.
Els depredadors el poden veure des d’una certa
distància, però quan s’hi acosten, en Veerman
s’esvaeix completament.
Altres efectes semblants podrien alterar les
percepcions dels altres perquè enlloc de perdre’l de
vista, el percebin de manera diferent a com és.

De manera similar, els artefactes de realitat
augmentada alteren la percepció de l’objectiu per a
un o més sentits, subministrant o alterant la
informació que reben els seus sentits, a més de la
que ja rep habitualment.
Tot i que molts dispositius convencionals ja
disposen de capacitats de realitat augmentada, els
artefactes alteren directament la percepció de
l’usuari, ja sigui alterant els impulsos nerviosos dels
òrgans perceptius, o directament els dels centres de
percepció del cervell, de manera que no cal portar

cap dispositiu aparent per modificar la percepció
(ulleres, auriculars, etc).
Portat a l’extrem, si un artefacte sobreescriu
completament tots els sentits d’un objectiu,
parlaríem que es tracta d’un artefacte de realitat
virtual.
Altre cop, tot i que ja existeixen dispositius
convencionals de realitat virtual, els artefactes de
realitat virtual sobreescriuen tots els sentits de
l’objectiu, fent-los indistingibles de la realitat normal.
Per l’usuari, no hi ha distinció entre la percepció d’un
estímul real o el simulat per un efecte o artefacte. Si
un usuari no és conscient que és objectiu de l’efecte
o artefacte, i no veu res que sigui evidentment fals,
no té perquè sospitar que alguns dels seus sentits
l’enganyen.
Una de les maneres òbvies de descobrir una il·lusió
és interactuar amb objectes que no en formen part
de la il·lusió.

El cavaller Hipòlit avança per un corredor, i en girar
una cantonada, es troba amb un cul-de-sac.
Sospitant que alguna cosa no rutlla, palpa les
parets amb cura, però totes semblen sòlides.
Llavors treu la seva espasa, tanca els ulls, i la fa
servir per donar cops a les parets. No triga gaire a
adonar-se que on esperava trobar una paret sòlida,
l’espasa no fa cap soroll. Quan obre els ulls, veu
que l’espasa travessa una de les parets com si no
hi fos.
Torna a palpar-la, i la nota sòlida. És una bona
il·lusió, pensa. Agafant una bona embranzida, prem
fort contra la paret, i tot i que nota resistència al
tacte, la seva mà la travessa sense cap problema.

I�·�������
Els efectes d’il·lusió o artefactes de realitat
immersiva funcionen de manera semblant a la
realitat virtual, en tant que modifiquen les
percepcions, però ho fan d’una manera tan
convincent, que la gent que els veu està segura que
són reals, a no ser que superin una tirada enfrontada
d’APL + consciència o APL + Psi.
Recomanem que el DJ faci aquestes tirades en
secret, per no posar els jugadors sobre avís.
Si algú pateix cap dany com a conseqüència de la
il·lusió o realitat immersiva, el pateix de debò, tot i
que sempre es tracta de dany de fatiga.
De tota manera, el dany de fatiga es pot anar
acumulant i acabar produïnt ferides un cop la víctima
queda incapacitada.
Les il·lusions parcials, en què algú crea un objecte,
persona o efecte i l’insereix en la realitat, aparenten
ésser reals fins que algú els posa a prova.
Per exemple, una criatura o personatge il·lusori
podria interactuar amb PJs reals, però si pateix cap
dany seriós, s’esvairà completament, deixant clar
que és una il·lusió.
Un foc il·lusori podria fer llum i aparentar estar
calent, però si un PJ hi acosta una branca de fusta i
després l’extreu, veurà que la branca no s’ha cremat,
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la qual cosa li pot servir per determinar que no és
real.

El jove Wu s’enfronta al mestre Queloni, de Takama-
ga-hara.
Per guanyar temps i confondre el seu jove rival, el
mestre fa servir el seu truc de la doble imatge. En
Wu veu que el mestre s’ha duplicat el cos i l’ataca
des de dos llocs alhora.
En Queloni i la seva forma il·lusòria ataquen el seu
enemic, li fan gastar reaccions, i els atacs d’arts
marcials li causen dany mentre aquest creu que les
dues formes són reals.
Després d’uns quants torns, en Wu aconsegueix
donar una puntada de peu a la il·lusió, i veu que el
seu peu la travessa, per la qual cosa ja ha
descobert que és de pega.
El mestre l’ha ben ensarronat, però el dany
psicosomàtic causat per la il·lusió és ben real.

E�����
Alguns efectes o artefactes apliquen estats a
l’objectiu en el moment de manifestar l’efecte o
activar l’artefacte.
Si l’estat és persistent, es manté mentre no acabi la
durada o si es donen les condicions de terminació.
Si l’estat és no persistent, s’aplica un cop en
manifestar l’efecte o activar l’artefacte, i un altre cop
cada 8 torns, fins que s’acaba la durada.

En Xavier és un mag de combat, i fa servir el seu
efecte “mà carmesí” per fer sagnar els seus
contrincants.
La durada és de 40 torns, i l’efecte aplica sagnat/1
a l’objectiu que toqui.
Això vol dir que el torn en què en Xavier toca el seu
objectiu li aplica sagnat/1, i es mantindrà fins que
hagin acabat els 40 torns.
L’objectiu rebrà dany cada cop
Un cop acabada la durada de l’efecte, l’hemorràgia
s’atura sola.

El mestre Voltor ha tingut una disputa amb el
custodi del temple de la infinita serenitat a Takama-
ga-hara, i han arribat a les mans.
En Voltor decideix fer ús del seu famós efecte
“batedora cranial”.
Aquest efecte aplica l’estat atordit a l’objectiu, fent-
li perdre l’acció i obligant-lo a declarar de nou.
Com que la durada de l’efecte és de 32, el custodi
rep l’estat atordit un total de 5 cops (en el moment
de manifestar l’efecte i 4 cops addicionals).
Si la latència del custodi és de 6,perdrà la seva
acció i haurà de tornar a declarar en rebre l’efecte
per primer cop.
6 torns després podrà tornar a actuar i declarar
normalment, però un parell de torns més tard
tornarà a rebre l’efecte, per la qual cosa perdrà
l’acció declarada i haurà de tornar a començar,
perdent aquests dos torns.
Això s’anirà repetint fins que s’acabi la durada de
l’efecte.
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Els efectes i artefactes d’alteració permeten
modificar els atributs o habilitats de l’objectiu, així
com afegir o anul·lar trets mentre l’efecte o artefacte
són actius.
L’alteració no permet rebaixar atributs per sota d’1 ni
per sobre de 5, ni habilitats per sota de 0 o per sobre
de 10. Qualsevol punt d’atribut o d’habilitat per sobre
o per sota dels límits s’ignorarà.
Si un efecte o artefacte prova de retirar un tret que
l’objectiu no té, o d’aplicar un tret no acumulatiu a un
personatge que ja el té, l’acció fallarà
automàticament.
Si un personatge amb un tret acumulatiu (amb valor
numèric) és objectiu d’un efecte o artefacte que li
aplica el mateix tret altre cop, es sumen els valors.
Si s’aplica un tret a un objectiu que ja té un tret
incompatible amb el que s’aplica, el nou preval
mentre duri l’efecte o l’artefacte.
No poden aplicar-se ni retirar-se trets d’espècie.

La servoarmadura del magistrat Tanaka li apuja 2
punts la FOR, 1 punt la DES, li abaixa la latència 3
punts, i li dóna els trets velocitat/3 i dur de pelar.
Com que es basa en una armadura pesant, els
bonificadors a la velocitat i la latència anul·len els
de l’armadura en la que es basa, i a més, li millora
els atributs i el fa dur de pelar durant el temps que
dura l’activació.
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Els efectes i artefactes de transformació alteren
completament el cos del PJ, transformant-lo
literalment en una altra persona (un alter ego)mentre
estiguin actius.
A la descripció de l’efecte o artefacte s’indica el valor
de Punts de Creació de què disposa l’alter ego, i
caldrà definir-lo prèviament, en el cas dels efectes.
Els artefactes es poden recalibrar per variar la
transformació (sense canviar els PC disponibles),
però cal fer-ho fora de temps actiu i invertir un temps
que dependrà dels punts de creació del PJ i de l’alter
ego (suggerim com a mínim un minut per punt,
sumant els de PJ i alter ego).
Si la transformació no és voluntària, es suma el cost
del PJ o criatura objectiu en punts de creació a la
dificultat d’activació de l’artefacte o per manifestar
l’efecte.
Transformar algú és un procés delicat, i no cal dir que
les pífies poden tenir conseqüències terribles.

T�����������
La translocació, també coneguda com teletransport,
permet a qui manifesta l’efecte o activa l’artefacte
plegar l’espai per passar d’un punt a un altre de
manera instantània, dins el mateix univers.
L’efecte o artefacte és limitat pel seu abast i la massa
a translocar.
El qui manifesta l’efecte de translocació o activa
l’artefacte ha de transportar-se amb l’efecte. També
pot transportar una quantitat de massa addicional si
i està en contacte i sempre que això no superi el límit
de l’efecte.
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Si un PJ intenta translocar part d’un objecte sòlid
amb ell, l’efecte o activació de l’artefacte fracassen
automàticament..
Els PJ fent servir translocació han de tenir especial
cura amb la precisió de l’efecte o artefacte, sobretot
si van a un lloc on no han estat mai, perquè podrien
reaparèixer dins un objecte o ésser viu.
Si hom té aquesta mala sort, el PJ que reaparegui
pateix un dany directe a fatiga i ferides equivalent a
la integritat estructural de l’objecte, més el doble de
la seva durabilitat.
Si algú vol fer servir efectes o artefactes de
translocació que es poden activar amb una reacció
com a tàctica defensiva, la tirada per manifestar
l’efecte o activar l’artefacte ha de superar la dificultat
bàsica, però també la de l’atac que pretén evitar.

En Kurt, un psíquic de Harmagedon, té un molt bon
efecte defensiu basat en la translocació que
anomena “glitch”. El pot activar com a reacció, i
quan l’activa es pot desplaçar instantàniament fins
a 5 hexàgons, posant-se a cobert o fora de l’abast
del seu atacant.
En combat cos a cos, en Kurt el fa servir
assíduament per posar-se darrere de qui l’ataca, i
aprofitar més tard amb un atac que el seu atacant
té problemes per aturar.

P������
Els portals són obertures en el teixit de l’univers que
comuniquen dos punts en l’espai dins la mateixa
realitat, o bé dos punts de diferents universos que es
troben en la mateixa ubicació relativa (per exemple,
la mateixa ubicació geogràfica entre dues terres en
diferents universos).
Al contrari del que passa amb la translocació, els
portals no estan limitats per la massa que es
transporta, sinó per la mida del portal (l’àrea d’efecte)
i la durada de l’efecte o de l’activació de l’artefacte.
Mentre el portal és obert, tot allò que hi creui a través
passa d’una banda a l’altra.
Els portals semblen tenir una mena d’efecte
membrana que protegeix ambdós costats per evitar
els problemes que es podrien derivar de les
diferències en pressió o gravetat entre els dos
costats del portal.
La membrana és permeable per a gasos i líquids a
una velocitat relativament lenta, cosa que evita
descompressions explosives si, per exemple, s’obre
un portal entre la superfície d’un planeta i l’espai
exterior.
Gasos de l’atmosfera acabarien passant-hi a través,
però a un ritme molt inferior al que tindrien si fos per
exemple, una obertura normal.
El primer cas és el més trivial, no acostuma a
representar gaires problemes.
El segon cas requereix d’ajustos precisos, i
s’incrementa la dificultat per manifestar l’efecte o
activar l’artefacte segons la posició relativa en
l’espai-temps dels dos universos (a discreció del DJ,
però no hauria de ser mai menys de 35-40 per saltar
entre universos).
A FORJA, l’aplicació més coneguda dels portals és la
maquinària de bretxa.
L’ANM controla exhaustivament tots els artefactes
de bretxa (capaços de canviar d’univers) existents, i

també aquells individus dels que tenen constància
d’ésser capaços de fer efectes similars.
Estan declarats com d’interès crític per a l’Aliança, i
“convida” a la majoria d’ells a registrar-se o a allistar-
se al cos de bretxers.

La Fiona, del Cos de Bretxers, té un generador de
bretxa que li permet obrir portals.
Habitualment el fa servir dins la mateixa realitat,
cosa que resulta relativament senzilla.
Si ho necessita, però, pot recalibrar el vestit de
bretxa per tornar a territori de l’ANM des de
qualsevol punt del multivers.
Això requereix uns càlculs de navegació
extremadament complexos, i per això el DJ li
permet fer els ajustos de calibratge prèviament, així
que o bé la Fiona o bé els tècnics de l’ANM poden
fer els càlculs per a diferents punts d’extracció en
diferents moments.
Si la Fiona hagués de fer els ajustos personalment,
necessitaria tirar INT + Navegació pels càlculs
inicials, i INT + Enginyeria pels ajustos, a una
dificultat elevada (des de Terra o Harmagedon
podria ser de 45 per a les dues tirades, com a
mínim, mentre que des de Takama-ga-hara seria de
30, perquè aquell univers és molt més proper al del
món Forja).
Un cop els càlculs estan introduïts, es pot activar
l’artefacte amb la tirada habitual.

M������
Els efectes o artefactes amb capacitat d’alteració
mental permeten alterar els processos cerebrals de
l’objectiu, permetent llegir i alterar els pensaments i
emocions de l’objectiu, ja sigui alterant els impulsos
nerviosos o la química cerebral.
Per diferències òbvies, els efectes o artefactes
mentals que funcionin en éssers biològics no
funcionen en mecanoides, i viceversa (tot i que els
efectes que permeten interactuar amb mecanoides

167



FORJA – JOC DE ROL MULTIVERSAL

també permeten fer-ho amb ordinadors i dispositius
electrònics de complexitat similar).
Els efectes mentals no funcionen amb personatges
incorporis, a no ser que els manifesti un canalitzador
(que s’hi pot comunicar directament).
Els artefactes mentals estan dissenyats per
comunicar-se amb personatges que tinguin un
mateix tret d’espècie.
Amb temps, poden ajustar-se per poder-se fer servir
amb altres espècies, però això requereix temps,
eines, i una tirada d’INT + enginyeria d’una dificultat
com a mínim del cost de l’artefacte (a discreció del
PJ, es pot incrementar si l’espècie amb la que es vol
comunicar és molt diferent de l’espècie original per
la qual es va dissenyar l’artefacte).
Si algú fa un efecte o activa un artefacte mental que
afecta un objectiu conscient, aquest pot tirar APL +
consciència per adonar-se que algú prova d’accedir
a la seva ment.
Si té èxit, pot tirar APL + Resistència o APL + Psi per
resistir-se a l’efecte o artefacte, en una acció
enfrontada. Els efectes també es poden contrarestar
de la manera habitual.
Si l’objectiu és sota la protecció d’una ègida contra
efectes mentals, s’afegeix el seu valor de protecció a
la dificultat de l’efecte o d’activació de l’artefacte per
afectar l’objectiu.

• El sondeig permet percebre les emocions o
pensaments superficials d’un objectiu, i es
considera un ús passiu. Els sondeigs no
alerten l’objectiu que s’està intentant llegir-li la
ment, així que un només pot provar de resistir-
s’hi si té la sospita que algú el pot estar
sondejant i ho fa activament (amb APL +
Resistència o APL + Psi).

• La lectura permet llegir els pensaments o
emocions més profundes, però l’objectiu serà
conscient que algú prova d’accedir a la seva
ment, i té dret a provar de percebre-ho i
resistir-s’hi activament.

• La projecció permet enviar pensaments o
emocions a l’objectiu, que els reconeix com a
aliens i pot provar de resistir-s’hi activament.

• El control emocional permet influir en un
objectiu enviant emocions que aquest
reconeix com a pròpies, tot i que té dret a
provar de percebre l’intent i resistir-s’hi. Per
cada acció que vagi en contra de les emocions
implantades amb èxit, el PJ objectiu ha de tirar
APL + Resistència o APL + Psi i superar la
tirada de manifestar l’efecte o activar
l’artefacte.

• La suggestió permet al PJ implantar ordres o
impulsos senzills al cervell de l’objectiu,
sempre que no el posin en perill immediat i
que es puguin resoldre amb una acció normal.
L’objectiu té dret a tirar per percebre l’intent i a
resistir-s’hi, si ho aconsegueix detectar.

• El control mental permet al PJ ordenar a
l’objectiu que faci qualsevol acció que prengui
part dins la durada de l’efecte o de l’activació
de l’artefacte. L’objectiu percep el control
automàticament, i pot provar de resistir-s’hi en
el moment de rebre l’efecte, o cada cop que
rebi una ordre que el posa en perill immediat.

L’idioma no és una barrera pels efectes o artefactes
mentals, ja que aquests serveixen d’interfície directa
entre l’usuari i l’objectiu. Tot i això, cal tenir en

compte que la traducció acostuma a ser bastant
literal, i que interactuar amb espècies que tenen un
marc de referència molt diferent al del PJ o amb uns
processos mentals radicalment diferents pot ser
complicat.

L’infame Murasaki és un corruptor, la mena més vil,
baixa i menyspreable de psíquic, especialitzat a
controlar i subvertir gent, que treballa al millor
postor per a clients amb tan pocs escrúpols com
ell.
Els corruptors acostumen a condicionar l’objectiu
alterant-ne les emocions de manera subtil, per a
guanyar-se’n la confiança i que no oposin capmena
de resistència.
Un cop condicionat un objectiu, comença a enviar
suggestions, primer, i ordres complexes, després.
Cada cop que en compleix una, li transmet una
intensa satisfacció, per seguir condicionant-lo a
complir les ordres.
Tot això requereix un període de temps dilatat, però
passat el temps, els objectius estan tan sotmesos,
que compleixen ordres verbals amb tal de rebre la
seva recompensa emocional.
Passat un temps més llarg, els objectius ja no
necessiten cap estímul extern per a complir les
ordres.
En Murasaki és a totes les llistes de persones més
buscades en diferents universos, on se’l cataloga
d’enemic públic.

T���������
Els efectes o artefactes de telecinesi permeten
transferir energia cinètica a un objectiu sense
contacte físic, cosa que resulta en un moviment.
Estan limitats per la massa de l’objectiu i per
l’increment de la velocitat (en hexàgons per torn) que
es pot aplicar en cada torn que són actius.
L’abast de l’efecte o artefacte limita la distància
sobre la que es pot exercir control.
Si un objecte és projectat més enllà de l’abast,
continuarà movent-se a una velocitat cada cop més
reduïda fins que s’aturi o caigui a terra (o
permanentment en línia recta si és en el buit).
Mentre l’efecte o artefacte de telecinesi és actiu, el
PJ pot canviar la velocitat de l’objecte en tants
hexàgons per torn com s’indiqui a la descripció, i
moure l’objecte lliurement, tot i que els canvis
d’orientació es comptabilitzen com a hexàgonmogut
(1 hexàgon per cada gir de 60º).
Si un PJ vol fer servir la telecinesi per produir una
col·lisió amb intenció de fer dany, amb l’objecte sota
el seu control, haurà de tirar DES + aad: llancívoles
per tal d’impactar, amb l’abast de l’efecte o artefacte
com a rang curt.
L’objecte mòbil causarà un dany d’1 punt per cada kg
de pes o fracció i per cada hexàgon de velocitat que
tingui durant el torn en què es llança, però el dany no
podrà ser en cap cas superior a la duresa de l’objecte
més la seva integritat estructural.
Els impactes produïts per objectes rígids causen
ferides, i els tous o flexibles causaran fatiga.
L’ús no ofensiu de la telecinesi compta com a
moviment, i l’ofensiu com a atac (per tant, només es
pot controlar un objecte i atacar en un mateix torn si
el PJ no es belluga del lloc).
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L’Okoye, una psíquica de gran potencial, prova de
defensar en Flint, un company d’equip, que és
atacat per un enorme mecanoide hostil.
Durant el combat, el mecanoide ha fet força
trencadissa al mig de la ciutat. L’Okoye veu un tros
de cornisa de formigó tirada a un costat, i decideix
fer-la servir com a projectil.
El DJ informa el jugador que la cornisa deu pesar
uns 60 quilos. L’efecte de telecinesi de la Okoye li
permet moure fins a 100 quilos amb un increment
de velocitat de 7 hexàgons per torn.
L’Okoye es col·loca en posició i manifesta l’efecte
de telecinesi. Tira INT + Psi i supera la dificultat de
l’efecte. Té la cornisa sota control. Declara que en
el seu següent torn, atacarà amb la cornisa.
L’escena segueix endavant, el mecanoide continua
atacant en Flint, que es defensa com pot, però no
troba cap escletxa per atacar.
Quan li torna a tocar a l’Okoye, aquesta fa girar el
tros de cornisa per agafar velocitat, i l’acaba
projectant contra el mecanoide.
Amb una línia de visió clara, i contra la baixa
defensa de l’objectiu, la seva tirada de DES + armes
a distància: llancívoles supera la dificultat sense
problemes.
La velocitat total ha estat de 7 hexàgons, i amb 60
quilos, el dany total hauria de ser de 420 punts de
ferides.
Ara bé, el tros de cornisa té una duresa de 6, i una
integritat estructural de 18 punts, per tant el dany
total produït és de 24. El tros de cornisa s’esmicola
en mil bocins amb l’impacte.
El mecanoide té una armadura de 5 i una reducció
de dany de 6, per tant acaba rebent un total de 13
ferides.

C��������� � ����������
Tot i que sembla que facin aparèixer matèria del no-
res, els efectes de conjuració i els artefactes de
replicació recombinen els àtoms i molècules
disponibles a l’ambient o en les proximitats i els
recombinen per formar objectes de complexitat
variable.
Els efectes o artefactes tindran un cost que
dependrà de la complexitat màxima dels objectes
que poden conjurar, i de la massa d’aquests objectes
en kg.
Cal comprar un efecte diferent per cada tipus
d’objecte que es vulgui conjurar. Es pot ajustar un
artefacte per produir diferents objectes, sempre dins
el mateix nivell de complexitat i amb el mateix límit
de massa, amb prou temps i una tirada d’INT +
ciències.

I��������
Els efectes d’invocació permeten a un dotat atraure i
transportar éssers o criatures al costat de qui els fa,
permetent-los prendre forma físicamentre l’efecte és
actiu.
Un cop s’acaba la durada de l’efecte, l’ésser o criatura
acostuma a esvair-se o a deixar una forma física
descartada a darrere seu, si l’efecte necessitava de
components físics.

Per crear l’efecte, el PJ que farà la invocació cal que
prepari l’ésser o criatura objecte de la invocació amb
un ritual.
En aquest ritual, es lliga l’essència de l’ésser o
criatura a l’efecte i a l’energia vital de qui invoca. Tot
i que es recomana que el ritual sigui voluntari, es
donen casos en què un invocador sense escrúpols
lliga criatures indefenses en contra de la seva
voluntat.
Un cop s’ha acabat el ritual, la criatura o ésser estan
obligats a comparèixer quan se’ls invoca, i a seguir
les ordres de l’invocador fins a un cert punt.
S’han donat casos en què la criatura invocada ha
seguit les ordres de manera literal, perjudicant
l’invocador, si és que aquest no els tractava bé.
Cal entendre les criatures invocades de manera
semblant als familiars (veure pàgina XXX), pel que fa
a motivacions i tractament.
Els efectes d’invocació tenen un cost variable que
depèn del cost de la criatura invocada i la durada de
la invocació.

L����������
Alguns efectes i artefactes tenen certes limitacions,
habitualment per la manera com funcionen, o per
com han estat dissenyats. Aquestes limitacions en
restringeixen les condicions d’ús, i tot i que a priori
pot semblar contraproduent, algunes limitacions es
poden fer servir de manera creativa per filtrar els
objectius.
A l’hora de crear efectes o artefactes, les limitacions
n’abaixen el cost, i per tant, els fan més fàcils de
manifestar o activar.
Alguns efectes o artefactes ofensius no poden
afectar un tipus d’objectiu. Per exemple, un efecte
pensat per aturar invasors en un recinte sagrat
podria funcionar contra tots els éssers biològics però
ser inútil contra els mecanoides.
Altres només poden afectar un tipus d’objectiu.
Quan es dissenya una ègida per mantenir a ratlla
criatures salvatges, per exemple, deixarà passar
humans, mecanoides, i d’altres PJs, i aturarà només
les criatures, com un filtre.
Alguns efectes o artefactes defensius o de protecció
no poden afectar un cert tipus d’aliat o neutral. Per
exemple, un efecte dissenyat per a la comunicació
mental entre espècies biològiques podria no afectar
els mecanoides, perquè els seus cervells artificials
no funcionen de la mateixa manera que els biològics.
De la mateixa manera, alguns efectes o artefactes
defensius o de protecció pot ser que només afectin
un tipus d’aliat o neutral, o que només puguin
afectar el propi usuari.
Altres efectes, sobretot alguns de canalització o
màgia, pot ser que es vegin impotents contra un
color, o una certa forma geomètrica, que
interfereixen amb les condicions necessàries per
poder crear l’efecte.
Altres efectes o artefactes es veuen afectats per
l’entorn, i deixen de funcionar en temperatures
extremes (per sobre de 40ºC o per sota de -10ºC). A
d’altres els passa el mateix en condicions
atmosfèriques adverses (amb molt de vent, pluges
torrencials, en el buit o amb pressions atmosfèriques
massa baixes, etc).

169



FORJA – JOC DE ROL MULTIVERSAL

Alguns fins i tot necessiten una certa composició
atmosfèrica, per exemple, els efectes basats en foc
podrien necessitar oxigen a l’atmosfera.
Alguns artefactes que no disposen d’acumuladors
de càrrega ni generadors de descàrrega necessiten
una font d’energia externa.
Finalment, activar alguns artefactes o manifestar
segons quins efectes requereix concentració total.
Això vol dir que des que el PJ declara fins que l’efecte
es manifesta o l’artefacte s’activa, no pot defensar-
se ni utilitzar comptadors de reacció.
A més, si rep qualsevol atac, se l’empeny, se l’abat, o
es veu involucrat en qualsevol acció que no sigui la
que ha declarat, el procés falla i ha de tornar a
declarar.

P���������
Igual que passa amb la creació de personatges, a
FORJA proporcionem una sèrie de plantilles
d’efectes i artefactes pregenerats perquè els
jugadors puguin proveir els seus personatges de
manera ràpida, i sense haver d’invertir-hi massa
temps.
Entenem que la varietat en aquesta primera edició
digital us pot semblar un xic minsa, però mirarem
d’ampliar-la de cara a futures edicions, i per a la seva
(potencial) publicació en paper.
Penseu que totes les plantilles han estat creades
amb el mateix sistema, i que per tant, són
agnòstiques. Tot i que les hem dividit per do, el
sistema de creació és agnòstic, i no hi ha diferència
en punts ni pel que fa a sistema (excepte l’atribut i
habilitat que es tira per manifestar-lo).
Per tant, si veieu un efecte que us agrada però és
d’un do que el vostre personatge no té, només cal
que en canvieu l’aspecte estètic (per exemple, els
gestos que es fan per manifestar-lo), li poseu un altre
nom, i ja esteu llestos per a funcionar.
Alguns dons només afecten un tipus d’objectiu, o no
poden afectar un tipus d’objectiu. Podeu crear-ne
versions alternatives que funcionin (o no) per a tipus
diferents d’objectiu, deixant tota la resta igual. Això
no en varia el cost.
De la mateixa manera, el tipus de dany contra el que
protegeixen les ègides es pot variar sense alterar-ne
el cost en punts (però cal un efecte diferent per a
cada tipus de dany).
Si així ho desitgeu, i amb el consentiment del DJ,
podeu fer servir les normes de creació d’efectes i
artefactes que detallem a la pàgina XXX, per tal de
poder crear els vostres efectes personalitzats. Si és
així, us recordem que el DJ té dret a veto amb
qualsevol efecte que cregui que pot desequilibrar la
campanya o mòdul.

P��������� �’���������
“I � ���, ���? T��� ������ � �’������� �� �����������

������� �� ����������.”
D�. P���� V������, C������������.

Les plantilles d’artefacte són peces de tecnologia
avançada que els personatges poden trobar o
adquirir al llarg de la campanya.
No tenir artefactes no vol dir que un personatge no
pugui fer servir tecnologia, però els artefactes són
exemples de dispositius tan avançats que estan per

davant de tota la resta de coses que es poden trobar
en campanya.
A vegades, però, els jugadors farien bé de recordar
que una peça de tecnologia normal és més fiable i
menys difícil de mantenir, i crida menys l’atenció que
no pas un artefacte.

A�������� 10PC
Artefacte, s'activa amb una acció simple de dificultat
10. Pot utilitzar-se en temps actiu amb un
modificador a la latència de 5.
Afecta 1 objectiu a tocar del PJ. Autoeina, fa ús de
l'habilitat medicina - humanoide per diagnosticar i
prescriure tractament, com si el resultat total de la
tirada fos un 30, sense pífies ni resultats múltiples.

Els autometges van molt buscats per aquells
equips de l’ANM que són enviats a zones de
conflicte sense algú amb coneixements de
medicina.
L’autometge té sensors per analitzar l’estat del cos
del pacient, i una base de dades mèdiques que pot
determinar el tractament més efectiu.
També és capaç de donar instruccions precises a
l’usuari per aplicar el tractament de manera
correcta.
Altres variants, amb bases de dades de
xenobiologia, es fan servir per analitzar i catalogar
noves formes de vida.

B���� ������ 28PC
Artefacte. Arma contundent, s'activa amb una acció
trivial. Pot utilitzar-se en temps actiu amb un
modificador a la latència de 4, abast +1 i modificador
de dany +1.
Aplica els estats atordit i lent/2. Després de cada ús,
l'artefacte triga 10 torns a recuperar cadascuna de
les 8 càrregues de què disposa.

El bastó neural és una de les eines favorites dels
magistrats, que en moltes ocasions han de reduïr
algú sense causar danys permanents.
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B���� ������������ 31PC
Artefacte, s'activa amb una acció simple de dificultat
15. Poden utilitzar-se en temps actiu, sense
modificador a la latència.
Afegeix els trets levitar i veloç/2.

Tot explorador que es prengui la seva ocupació
seriosament desitjaria tenir-ne un parell.
Les botes antigravetat donen una llibertat de
moviments que és d’allò més útil quan es tracta de
moure’s sense pertorbar restes arqueològiques o
sense fer soroll.

B��� ������ 16PC
Artefacte, pròtesi cibernètica de combat. Disposa
d’armadura natural de protecció 2, s'activa amb una
acció trivial (només cal declarar-ho). Pot utilitzar-se
en temps actiu amb un modificador a la latència de
0.
Mentre és actiu, el PJ amb el braç rep +4 a barallar-se o bé
a una habilitat d’arts marcials (a escollir) i també +4 a una
habilitat d’armes cos a cos o armes a distància (a
escollir). L'artefacte només afecta el PJ.

Les pròtesis cibernètiques de combat són un dels
avenços més destacats de l’ANM a partir de la
tecnologia dels asos.
Estan fetes a mida de l’usuari, i supleixen la funció
dels membres originals en tot moment. Els braços
biònics s’adapten al cos de l’usuari, autoreparant-
se a la seva velocitat normal de curació, i tenen les
mateixes característiques físiques (força, destresa,
agilitat).
A més, proporcionen un bonificador a dues de les
habilitats de combat de l’usuari (a escollir en el
moment d’instal·lar-les).
L’ANM també té pròtesi semblants per a les cames,
que donen bonificadors de +4 a dues habilitats,
com per exemple córrer, acrobàcies o equilibri, pel
mateix cost en punts.

C��� �� ���������� 32PC
Artefacte permanent. Armadura lleugera flexible,
amb modificador de latència i moviment 0, i
protecció 2. Pot utilitzar-se en temps actiu.
L'usuari rep +5 a amagar-se i +3 a esquitllar-se .

Per tots aquells qui han de moure’s per zones
feréstegues sense alertar els depredadors, o per
qui vol parar emboscades o seguir algú sense ser
descobert.
La capa és lleugera i està reforçada per oferir un
mínim de protecció, però el principal avantatge és
l’entramat de fibres de conducció òptica, que
permeten “doblegar” la llum al voltant de l’usuari,
quan aquest s’hi embolica.

C��������� 11PC
Artefacte, s'activa amb una acció simple de dificultat
11. No pot utilitzar-se en temps actiu.
Permet al PJ submergir-se en l’estructura virtual d’un
sistema informàtic o la ment d’un mecanoide, amb
un bonificador de +5 a la seva habilitat d’informàtica.
L’ús continuat de l’artefacte fa que l’usuari guanyi un
punt de fatiga per cada hora d’ús o fracció.
L'artefacte i necessita concentració total.

Per mitjà d’unes ulleres i auriculars de realitat
virtual, els cibermòdems fan d’interfície entre
l’usuari i un sistema informàtic o la ment d’un
mecanoide.
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El PJ processa la informació sensorial a una
velocitat accelerada, cosa que li genera fatiga a raó
d’un punt per hora.

C��������� (���������� ������ �������)
16PC
Artefacte, s'activa amb una acció simple de dificultat
16. No pot utilitzar-se en temps actiu.
El PJ es submergeix en una realitat immersiva que
representa la ment d’un mecanoide o IA, o qualsevol
sistema informàtic.
L’ús continuat li costa al PJ un punt de fatiga per cada
hora o fracció. Mentre el PJ es troba connectat, rep
un +10 a la seva habilitat informàtica, gràcies a una
velocitat de processament incrementada.
No obstant això, el PJ perd contacte amb el seu
entorn i rep una penalització de -5 a les tirades de
consciència, cosa que pot representar un risc per ell
si el seu cos no està en un lloc segur.
Qualsevol dany rebut en la realitat immersiva afecta
el PJ a no ser que n'aconsegueixi sortir. L'artefacte
necessita concentració total.

El cibermòdem d’interfície neural directa és
l’evolució natural dels primers cibermòdems.
Permeten al PJ submergir-se en una realitat
immersiva, una traducció del sistema informàtic, la
IA o el mecanoide que genera el cibermòdem.
Mentre hi és, el PJ no pot percebre el seu entorn
excepte aquells estímuls més potents, i tot i així
amb un penalitzador de -5.

E����� �'������� 44PC
Artefacte. Espasa, s'activa amb una acció simple de
dificultat 14. Pot utilitzar-se en temps actiu amb un
modificador a la latència i abast de +1.
Després de cada ús, l'artefacte triga 10 torns a
recuperar cadascuna de les 10 càrregues de què
disposa. Causa 8 punts de ferides de dany directe
per atac.

Les espases d’energia, un vestigi de la tecnologia
dels aesirs, són molt rares. La fulla, feta de plasma,
sublima la matèria com si no hi fos, ignorant
armadures i causant dany directe a l’objectiu.

E����� ���������� �� T���� 53PC
Artefacte permanent. Espasa llarga. Pot utilitzar-se
en temps actiu amb un modificador a la latència de
+, abast +1, i dany +1. Aplica l'estat sagnat/2. Genera
una ègida contra dany físic amb un valor de
protecció 4. Mentre és actiu, l'usuari rep un
bonificador de +4 a armes cos a cos - espases
llargues.

La guàrdia pretoriana del Basileus és l’elit de
l’imperi romà de Terra. Ells protegeixen
l’emperador, imparteixen justícia, i comanden les
legions en representació del seu amo.

L’espasa pretoriana és l’indicador del rang, i un
pretor mai no se’n separa. L’ègida que genera
permet al pretor ignorar tot aquell dany menor,
alhora que sagna els contrincants.

E����� ����� 25PC
Artefacte. Espasa llarga, s'activa amb una acció
simple de dificultat 15. Pot utilitzar-se en temps actiu
amb un modificador a la latència de +4, abast +1, i
modificador de dany +1. Aplica l'estat sagnat/3.
Després de cada ús, l'artefacte triga 10 torns a
recuperar cadascuna de les 8 càrregues de què
disposa.

Les espases serra, tot i que no són tan ràpides ni
tan tecnològicament avançades com altres
alternatives, són d’extrema utilitat per desgastar
contrincants durs de pelar o de gran resistència.
Les dents de la fulla giren a gran velocitat,
arrencant trossos de l’objectiu i provocant grans
hemorràgies difícils d’aturar. A Harmageddon van
força buscades per tractar amb els mutants i
monstrositats de les terres ermes.

G�������� �� ������ 16PC
Artefacte, s'activa amb una acció complexa, que
requereix concentració total.
Abans d’activar-se, cal calcular les coordenades
multiversals amb una tirada d’INT+Navegació, amb
una dificultat variable segons la distància relativa
entre els dos universos (pot variar entre 30, per
universos relativament propers, a 45 o més per
universos relativament distants).
Un cop fets els càlculs, la dificultat per la tirada
d’activació és de 16. Pot utilitzar-se en temps actiu
amb un modificador a la latència de 10 i una durada
de 10 torns.
Genera dos portals multiversals amb una àrea
d'efecte circular de radi 1, separats fins a 100 m de
distància relativa i connectats per un forat de cuc.
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Cada portal pot estar en universos diferents, i es pot
creuar entre els dos mentre l’artefacte és actiu.

Exclusius de l’ANM i extremadament controlats, els
generadors de bretxa només són disponibles al cos
de bretxers de l’aliança (CBA).
Tenir-ne un sense declarar-lo és delicte.
Aquesta n’és la versió portable, suficient per a un
petit grup de missió.

G���� �� ����� 40PC
Artefacte. Arma demà, s'activa amb una acció trivial.
Pot utilitzar-se en temps actiu amb un modificador a
la latència de 0.
Causa dany indirecte de ferides per electricitat amb
un modificador de +5 al dany. Aplica l'estat atordit.

Els guants de força, tant si es fan servir
individualment o com a part d’una armadura
completa, serveixen com a protecció i també com
a dispositiu d’atac.
El generador integrat pot descarregar arcs voltaics
quan es té un contrincant agafat o se li dóna un cop
de puny.

M������ �� ���������� 43PC
Artefacte permanent. Arma contundent. Pot utilitzar-
se en temps actiu amb un modificador a la latència
de 2.
Causa dany indirecte de ferides per electricitat amb
un modificador de +4, i aplica l'estat llançat a un
objectiu a tocar del PJ.

Els martells de descàrrega acumulen una càrrega
elèctrica considerable, i l’alliberen en impactar
contra un objectiu.
Aquesta descàrrega sobtada produeix una força
que pot arribar a llançar pels aires a l’objectiu de
l’atac.

S������������ �'������ (ANM)
60PC
Artefacte permanent. Armadura pesant, amb
modificador de latència +3, moviment +2 i protecció
14 amb ±2 per cada rang de mida per sobre o per
sota de mitjana. Pot fer-se servir en temps actiu amb
un modificador a la latència de +3.
L’usuari disposa de 2 punts d'atributs físics a repartir-
se entre FOR, AGI, i DES, i del tret veloç/5 (ja inclòs en
el bonificador de moviment).

Els operatius de l’ANM amb servoarmadura d’assalt
no s’estan per orgues.
Ben protegits, poden moure’s ràpidament pel camp
de batalla per acomplir els seus objectius.
Quan alguns potències de Terra Prima van intentar
envaïr el món Forja per primera vegada, es van
trobar amb un escamot ben equipat, que va
mantenir la força invasora a ratlla unes quantes
hores mentre es desmantellava l’equipament de
bretxa de realitat prima.
Aquesta gesta hauria estat impossible sense
aquestes armadures.

S���� ������ 31PC
Artefacte, s'activa amb una acció simple de dificultat
31. No pot utilitzar-se en temps actiu, i té una durada
de 1 hora. Afecta un objectiu i el PJ, que han d’estar
adjacents.
L'artefacte submergeix l'objectiu i el PJ en una realitat
virtual onírica que representa la ment de l’objectiu
(pensaments superficials, records...). L'objectiu és
conscient que els seus sentits l'enganyen.
L'usuari pot bellugar-se per la realitat virtual per
sondar o llegir, plantar pensaments o idees, o ,
suggestionar la ment de l'objectiu. L'artefacte no
afecta els mecanoides. El PJ necessita concentració
total mentre utilitza l’aparell.

La sonda neural és un complex aparell,
aproximadament de la mida d’una maleta amb uns
terminals neurals que s’adhereixen a les temples de
l’objectiu i de l’usuari.
L’aparell fa de pont entre les dues persones, l’usuari
i l’objectiu es veuen submergits en una
representació onírica de la ment d’aquest darrer,
s’hi poden desplaçar lliurement i explorar-ne la
memòria i altres aspectes.
Es va desenvolupar per a teràpia psiquiàtrica o
psicològica, però usos menys escrupulosos el fan
servir en sessions d’interrogatori, o per condicionar
l’objectiu.

T������� ����� 23PC
Artefacte, s'activa amb una acció selecciona de
dificultat 15. Pot utilitzar-se en temps actiu amb un
modificador a la latència de 4. Afecta 1 objectiu a
tocar del PJ fins a 4 m de distància.
Autoeina, fa ús de l'habilitat enginyeria com si el
resultat total de la tirada fos un 30, sense pífies ni
resultats múltiples.
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Aquest tornavís sònic el va crear l’equip
d’enginyeria de l’Institut Tecnològic de Forja. No
funciona amb so, però la majoria dels creadors
eren afeccionats a les sèries clàssiques de ciència-
ficció, i el nom va quedar-se.
L’artefacte és un cilindre ple de sensors i actuadors
remots, que fa servir una forma molt limitada de
teletracció per manipular les peces mecàniques.
Es pot fer servir per reparar o modificar dispositius
mecànics i electrònics com si fos una eina
multiusos.
També incorpora una IA limitada per diagnosticar
problemes en aquests dispositius, de manera que
fins i tot algú amb pocs coneixements tècnics pot
efectuar reparacions.
Aquesta eina és una de les claus de l’èxit de l’ANM,
perquè mantenir els hàbitats funcionant
necessitaria gran quantitat d’experts en tecnologia
arcana, i tot i que ja es procura educar-los, no n’hi
ha tants.
Amb el tornavís sònic, qualsevol pot fer la feina.

U������ �����·������� 24PC
Artefacte, s'activa amb una acció trivial. Pot utilitzar-
se en temps actiu amb un modificador a la latència
de 0.
Mentre és actiu, el PJ rep 1 punt addicional a PER
(fins i tot si això li augmenta per sobre de 3), +4 a
cercar i +4 a armes a distància (tipus a escollir).

Les ulleres intel·ligents són una de les eines
favorites d’aventurers, caçadors, custodis, i tothom
que utilitzi el sentit de la vista.
Les ulleres detecten quan el PJ està enfocant la
seva atenció, i contribueixen a millorar la seva
percepció amb pistes visuals i auditives. Són
especialment útils per cercar i rastrejar, així com
per fer selecció d’objectius en combat.
Aquest model més simple només és útil per a
tasques de percepció activa, perquè s’ha d’activar
per a cada ús (només cal declarar-ho).

V����� �'����������� �� �'ANM 71PC
Artefacte permanent. Armadura lleugera rígida, amb
modificador de latència 1, moviment 1 i protecció 5
amb ±1 per cada rang de mida per sobre o per sota
de mitjana. Pot utilitzar-se en temps actiu amb un
modificador a la latència de 1. El portador rep un
punt d’atribut físic (FOR, AGI, DES), +4 a amagar-se i
+4 a esquitllar-se, i els trets levitar i veloç/2 (ja inclòs
en el bonificador de moviment).

Quan el que es tracta és de passar desapercebut en
una missió, però l’operatiu necessita poder
defensar-se si les coses van malament, l’ANM
proporciona vestits d’infiltració als seus operatius.
Molt menys voluminosos i pesants que les
servoarmadures, tenen una capa de musculatura
sintètica recoberta de compostos reforçats que
protegeixen l’usuari, i permeten moure’s de manera
àgil i discreta.

E������ �� ������������
A continuació presentem un seguit de plantilles
pregenerades d’efectes de canalització.
Molts DJ no faran distincions entre diferents efectes
de canalització, i que més o menys tots els
canalitzadors puguin fer qualsevol d’aquests efectes
(o d’altres que s’hagin creat), però pot ser que el DJ
de la vostra partida s’estimi més segregar els efectes
de canalització segons el patró o tipus de patrons.
En d’altres jocs, els canalitzadors, clergues o xamans
acostumen a tenir un patró o aliats concrets, i
aquests li concedeixen encanteris “temàtics”
adequats a la seva naturalesa.
Per exemple, és habitual en ambientacions de
fantasia que els clergues facin efectes de protecció i
curació. Altres inclouen clergues o sacerdots que
veneren a patrons més foscos, i enlloc de protegir i
curar produeixen dany i dispensen càstig. Altres jocs
tenen xamans que veneren esperits més salvatges i
que els ajuden en batalla.
Si el DJ ho considera adient, podeu fer que els
efectes de canalització siguin “temàtics”. Si no, cada
PJ serà un cas particular.
En qualsevol cas, es recomana que els jugadors
segueixin una certa coherència escollint els efectes
del seu personatge i en la manera de manifestar-los.

A��� ��������� 42PC
Efecte de canalització, acció de dificultat 16. Pot
utilitzar-se en temps actiu amb un modificador a la
latència de 2 i una durada de 12 torns.
Per manifestar l'efecte, el PJ pronuncia uns mantres
i sacrifica un punt de fatiga. Afecta tots els objectius
dins d’una àrea d'efecte circular de radi 3 centrada en
el PJ.
Genera una ègida contra màgia amb valor de
protecció 30. L'efecte necessita concentració total.

Molts monjos o clergues se les han hagut de veure
amb mags o altres dotats sobrenaturals que
abusaven dels seus poders.
L’aura antimàgia genera una ègida de curta durada
contra efectes màgics, que augmenta la dificultat
de tots els efectes màgics que s’intentin fer dins de
l’àrea d’influència.
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Els efectes màgics amb durada que estiguin actius
i afectin objectius dins l’aura antimàgia quedaran
interromputs a no ser que la tirada per manifestar-
los hagués superat també la dificultat
incrementada.

A������ 19PC
Efecte de canalització, acció de dificultat 19. No pot
utilitzar-se en temps actiu, i té una durada de 1 hora.
El PJ guanya el tret oracle i es submergeix en una
il·lusió indistingible de la realitat. L'efecte necessita
concentració total.

Alguns patrons o aliats del canalitzador tenen una
concepció de l’espai-temps lleugerament diferent
de la del PJ, podent transportar la ment del
personatge a situacions que succeeixen en temps
o localitzacions diferents, que el PJ sent com si fos
allà mateix.
Al contrari que el tret d’oracle, que és imprevisible
en el seu funcionament, aquest ús controlat
acostuma a ésser més específic, ja que el patró o
aliat del PJ el dirigeix.

B��������� ��� ������� 35PC
Efecte de canalització, acció de dificultat 19. Pot
utilitzar-se en temps actiu amb un modificador a la
latència de 3 i una durada de 48 torns.
Per manifestar l'efecte, l'usuari fa una pregària al seu
patró, i ungeix el front d’un creient del culte amb un
líquid, cendra, o un altre material adient.
El patró confereix a l’objectiu els trets dur de pelar i
temerari. Només funciona amb creients.

Molts cultes de tot el multivers tenen hordes de
fanàtics que es llancen a defensar les seves
creences sense tenir en compte la seva integritat
física.
Variacions d’aquest efecte (principalment en el
ritual) permeten induïr en els cultistes un estat de
frenesia que els porta a combatre fins la mort.

C���� 29PC
Efecte de canalització, acció de dificultat 29. Pot
utilitzar-se en temps actiu amb un modificador a la
latència de 7 i una durada de 24 torns.
Per manifestar l'efecte, l'usuari fa una pregària
pietosa i aixeca les mans amb els palmells enfora.
Calma les emocions de tots els objectius dins 1 àrea
d'efecte circular de radi 5, centrada en el PJ. L'efecte
necessita concentració total.

Sacerdots de molts cultes i religions que prediquen
la no-violència utilitzen aquesta manera per posar
pau en situacions tenses.

C����� �� ��������� 55PC
Efecte de canalització, acció de dificultat 55. No pot
utilitzar-se en temps actiu, i té una durada de 1 dia.
Per manifestar l'efecte, l'usuari dibuixa un cercle o
perímetre tancat a terra, amb inscripcions arcanes, i
fa una pregària al seu patró.
Afecta tots els objectius dins una àrea d'efecte
circular de radi 4 centrada en el PJ.

Genera una barrera amb un valor de protecció 20.
L'efecte només funciona contra un tipus d'objectiu, i
necessita concentració total.

Els cercles de protecció són una de les bases de la
màgia espiritual o divina. El patró o aliat ensenya al
canalitzador a protegir-se dels seus enemics.
Diversos canalitzadors poden manifestar l’efecte
de manera simultània, solapant les barreres i
podent afectar àrees més grans.

E�������� 22PC
Efecte de canalització, acció de dificultat 22. Pot
utilitzar-se en temps actiu amb un modificador a la
latència de 0.
Afecta 1 objectiu a tocar del PJ. Mentre és actiu,
l'objectiu rep +8 a psi.
Permet a l'usuari suggestionar la ment de l'objectiu
perquè s’alliberi d’una possessió.

Aquest ritus d’exorcisme, enlloc d’atacar l’incorpori,
potencia la resistència psíquica natural de la
víctima, perquè pugui tirar immediatament en
contra de la possessió.
A més, implanta la suggestió perquè la víctima ho
faci, encara que ja hagi estat condicionada per
l’incorpori.

F���� ���� 6PC
Efecte de canalització, acció de dificultat 6. Pot
utilitzar-se en temps actiu amb un modificador a la
latència de 6 i una durada de 48 torns.
Per manifestar l'efecte, l'usuari fa un crit de batalla, i
es llança al combat.
L’usuari (i només ell) guanya els estats berserker i
recuperació/1.
L'efecte necessita concentració total.

Els berserkers d’antuvi es centraven en la seva ira, i
l’exterioritzaven amb un crit abans de llançar-se al
combat. Aquest efecte els feia molt difícils de
derrotar en combat singular.

G����� 13PC
Efecte de canalització, acció de dificultat 13. Pot
utilitzar-se en temps actiu amb un modificador a la
latència de 0.
Per manifestar l'efecte, l'usuari 0. Afecta 1 objectiu a
tocar del PJ.
Guareix 8 punts de ferides.

Molts monjos o sacerdots serveixen patrons
benèvols que els han ensenyat a guarir ferides amb
una simple imposició de mans.

M������� ������ 28PC
Efecte de canalització, acció de dificultat 16. Pot
utilitzar-se en temps actiu amb un modificador a la
latència de 3 i una durada de 24 torns.
Per manifestar l'efecte, l'usuari aixeca les mans, fa
una petició al seu patró i sacrifica un punt de fatiga
per canalitzar-ne la presència.
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Aplica l’estat marejat a tots els objectius hostils dins
1 àrea d'efecte circular de radi 4 centrada en el PJ.

Amb aquest efecte, el canalitzador irradia l’aura
majestàtica del seu patró, que deixa embadalits a
tots els objectius hostils dins l’àrea.
Aquests no podran declarar noves accions fins que
no es sobreposin a l’efecte.

R����·��� �'����������� 16PC
Efecte de canalització, acció de dificultat 16. Pot
utilitzar-se en temps actiu amb un modificador a la
latència de 3 i una durada de 24 torns.
Per manifestar l'efecte, l'usuari es concentra en un
símbol del seu patró, sacrifica un de fatiga i
pronuncia un exorcisme.
El PJ guanya el tret temible/5, però només contra un
tipus d'objectiu.
Necessita concentració total per manifestar l’efecte.

Aquest efecte fa que el canalitzador, concentrant
l’aura del seu patró al voltant d’un símbol d’especial
significança, es torni temible per als seus enemics.
Un exemple clàssic són els clergues o monjos
repel·lint no-morts, dimonis o fantasmes.
Hi ha múltiples variacions d’aquest efecte, un per a
cada tipus d’enemic.

R���������� 7PC
Efecte de canalització, acció de dificultat 7. Pot
utilitzar-se en temps actiu amb un modificador a la
latència de 0.
Per manifestar l'efecte, l'usuari toca l’objectiu o bé
pronuncia un mantra.
Guareix 10 punts de fatiga a 1 objectiu a tocar del PJ.

Molts canalitzadors utilitzen efectes que els
causen un cert desgast físic.
Així, un dels efectes que acostumen a aprendre
primer és el de com deslliurar-se de la fatiga, ja
sigui amb un simple toc o bé amb una ordre o
mantra verbal.

R������ �'����� 36PC
Efecte de canalització, acció de dificultat 36. No pot
utilitzar-se en temps actiu, i té una durada de 1 hora.
El canalitzador crea una il·lusió que comprèn una
àrea d'efecte circular de radi 5 centrada en ell, i que
fa possible veure tots els incorporis que hi hagi
presents.
L'efecte també permet a l’usuari sondejar o llegir la
ment dels incorporis, per poder-s’hi comunicar.

Aquest efecte és habitual en els canalitzadors que
actuen com a mèdiums.
Tot i que els canalitzadors ja poden comunicar-se
amb els incorporis i ajudar-los a manifestar-se en
forma d’ectoplasma, aquest efecte és una manera
més segura de fer-ho, i afecta a tots els incorporis
dins d’una àrea, i no només a un.
La majoria d’incorporis poden percebre l’entorn i
sentir el que la gent tangible diu, però molts no
poden comunicar-se verbalment.

Un mèdium amb aquest efecte fa que el
canalitzador els pugui llegir el que diuen i parli per
ells, o si els presents hi creuen, fins i tot els pot
permetre agafar una certa forma física i parlar
directament.

U���� �� ������ 18PC
Efecte de canalització, acció de dificultat 18. No pot
utilitzar-se en temps actiu, i té una durada de 3 hores.
Per manifestar l'efecte, l'usuari fa agenollar l'objectiu
a tocar d’ell i li ungeix el front amb oli o ungüent.
Aplica els estats recuperació/1 i vigilant.
L'efecte només afecta aquells que siguin creients en
el patró o aliat del canalitzador, o que li hagin fet
ofrenes prèviament.

Molts patrons tenen un ritual per investir campions
que defensin la seva causa.
En general, els qui busquen el beneplàcit d’un patró
han de fer-li ofrenes o pregàries regularment, o
viure segons un codi de conducta determinat.
Llavors, un canalitzador executa el ritual, que fa que
els campions puguin defensar-se ambmés eficàcia
i que es recuperin més ràpid de les ferides que
rebin en combat.

E������ �� ��
Al Món Real™, els usuaris de qi s’han obert lloc en la
cultura popular sobretot gràcies a les sèries i
pel·lícules d’animació japonesa, com per exemple
Bola de Drac, i tantes altres sèries on els
protagonistes fan avançar la trama a base de
mastegots, plantofades amb la mà oberta, i
tècniques espectaculars que fan servir el qi per
enllestir els enemics ràpidament (i quan dic
ràpidament, vull dir des del punt de vista del
personatge, perquè a vegades els espectadors han
d’aguantar flashbacks de tres capítols mentre el
personatge prepara el seu atac... i després hi ha qui
es queixa dels modificadors a la latència d’alguns
efectes).
En la majoria d’aquest contingut popular, els que fan
servir el qi tenen un reguitzell de tècniques que
acostuma a ser força heterogeni, sense massa
limitacions temàtiques, perquè se suposa que cada
personatge ha desenvolupat les seves tècniques pel
seu compte. Ara bé, sovint hi ha tècniques que tots
els qui han estudiat junts o amb el mateix mestre
poden compartir.
Si el DJ ho prefereix, es pot implantar un sistema
rígid d’escoles on s’ensenyin els fonaments de l’ús
del qi, però en general, a FORJA seguim el model
esmentat abans, on hi ha mestres amb tècniques
concretes que ensenyen als seus alumnes, però a
partir d’aquí cada personatge s’espavila a empescar-
se les seves pròpies tècniques.

L'������� �� �� ���� 22PC
Efecte de qi, acció de dificultat 14. Pot utilitzar-se en
temps actiu amb modificador de latència +1.
Per manifestar l'efecte, l'usuari necessita
concentració total. Llavors es posa sobre una cama
i mou els braços amunt i avall, com un ocell que bat
les ales un sol cop.
L’aleteig genera un fort vent que afecta tots els
objectius dins una àrea d'efecte circular de radi 3
centrada en el PJ.
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Els objectius reben els estats empès/2 (en direcció
oposada al PJ) i atordit.

L’aleteig de la grua es veu rarament en duels, però
més d’un il·luminat errant ha pogut salvar la vida
després de veure’s ficat en una emboscada gràcies
a aquest efecte.

L'����������� ��� ������� 14PC
Efecte de qi, acció de dificultat 6. Pot utilitzar-se en
temps actiu amb un modificador a la latència de 0 i
una durada de 48 torns.
El PJ guanya l'estat vigilant.

Els colibrís poden reaccionar a una velocitat
sorprenent, ajustant els seus moviments per
adaptar-se a canvis en el vent, maniobrar entre
branques i esquivar els depredadors.
Aquest efecte permet als usuaris del Qi reaccionar
més de pressa als perills que els amenacen.

L� ������ ��� ������� 4PC
Efecte de qi, acció de dificultat 4. Pot utilitzar-se en
temps actiu amb un modificador a la latència de 1 i
una durada de 48 torns.
Per manifestar l'efecte, l'usuari roman immòbil amb
les mans juntes.
L'efecte li endureix la pell, que mentre l’efecte és actiu
es considera una armadura natural, ambmodificador
de latència 1 i protecció 8.

Aquest efecte és el que li va donar la fama i el
malnom al mestre Queloni de Takama-ga-hara.
Senzill i ràpid de fer, només cal quedar-se immòbil
en una posició mentre es manifesta l’efecte, però
l’usuari encara pot reaccionar per blocar o parar
atacs. Un favorit de tots els practicants novells.

C�������� �� �'������ 9PC
Efecte de qi, acció de dificultat 9. No pot utilitzar-se
en temps actiu, i té una durada de 1 hora. Per
manifestar l'efecte, l'usuari s'asseu a meditar mentre
rumia en allò del que vol treure’n l’entrellat. Necessita
concentració total.
L'efecte simula l'ús de la habilitat enigmes com si el
resultat total de la tirada fos un 40, sense pífies ni
resultats múltiples.

Un dels primers efectes que aprenen els habitants
de Takama-ga-hara és la cogitació de l’asceta, un
efecte que permet, per mitjà de la meditació, trobar
la solució a dilemes extremadament complexos o
enigmes enrevessats.

L� ����� ��� ��� 9PC
Efecte de qi, acció de dificultat 9. Pot fer-se servir en
temps actiu amb modificador de -1 a la latència.
Per manifestar l'efecte, l'usuari necessita
concentració total i sacrificar un punt de fatiga.
L’usuari rep el tret levitar durant 48 torns.

Un altre efecte molt popular entre els practicants
novells, la dansa del cel els permet vèncer la
gravetat i desplaçar-se per l’aire.

No obstant això, més d’un novell s’ha oblidat que
mantenir-lo actiu durant períodes llargs de temps
els pot esgotar, i sempre hi ha accidents entre els
joves practicants que es desafien a veure qui pot
pujar més amunt i tornar a baixar de manera
controlada.
Alguns no calculen bé el temps i es troben sense
poder controlar el descens, precipitant-se cap a
terra.

L'�������� ��� ��� 15PC
Efecte de qi, acció de dificultat 5. Pot utilitzar-se en
temps actiu amb un modificador a la latència de 1.
Per manifestar l'efecte, l'usuari encreua les mans, i
conjura un enorme núvol de fum negre al voltant seu,
d'una massa no superior a 5 kg.

El núvol generat per l’efecte apareix concentrat al
voltant del PJ. De 5 kg de pes, el núvol s’expandeix
en pocs torns des del PJ fins a ocupar uns 2000 m3
(una zona quadrada d’uns 33x33x2 m) bloquejant
completament totes les línies de visió.
A partir d’aquí es continua expandint a un ritme
molt més lent, alhora que es va diluïnt en l’aire i en
disminueix la opacitat.
El DJ decideix quan trigarà a esveïr-se el núvol
completament.
Això depèn principalment de la pressió
atmosfèrica, el vent, i de si hi ha altres partícules en
suspensió o pluja.

E� ��� �� �� ��������� 17PC
Efecte de qi, acció de dificultat 13. Per manifestar
l'efecte, l'usuari toca l'objectiu.
El toc és un atac cos a cos ben ràpid, amb latència i
modificador de dany -1, que aplica l’estat sagnat/2 a
l’objectiu durant 24 torns.

Molts mestres del qi veterans utilitzen el toc de la
sangonera per afeblir els seus contrincants de
manera ràpida.
Repetir el toc diverses vegades apila els estats,
fent-li perdre a la víctima una gran quantitat de
fatiga de manera continuada.

I������� �� Y��� 6PC
Efecte de qi, acció de dificultat 6. Pot utilitzar-se en
temps actiu amb un modificador a la latència de 3 i
una durada de 24 torns.
Per manifestar l'efecte, l'usuari respira
profundament.
El PJ rep l'estat recuperació/2 fins a la fi de l’efecte.

Un altre dels efectes que pràcticament tothom a
Takama-ga-hara coneix és el d’inspirar el yang.
Amb un control precís de l’energia corporal, poden
accelerar el procés de curació natural del cos, que
es guareix a una velocitat increïble.

I������� ��� ����������� 21PC
Efecte de qi, acció de dificultat 21. No pot utilitzar-se
en temps actiu, i té una durada de 1 hora.
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Per manifestar l'efecte, l'usuari pronuncia un mantra
i allarga la mà cap a l'objectiu, que ha d’estar dins la
línia de visió del PJ i a 100 m de distància o menys.
L'usuari pot sondar o llegir la ment de l'objectiu.
L'efecte necessita concentració total.

Els usuaris de qi experimentats poden utilitzar la
seva energia corporal per sincronitzar els seus
processos mentals amb els de l’objectiu, per
captar-ne els pensaments i emocions superficials,
o sondar més profundament per saber el que
pensen realment.

L'��� ��� ���� 6PC
Efecte de qi, acció de dificultat 6. Pot fer-se en temps
actiu amb un modificador a la latència de 2 i una
durada de 48 torns.
El PJ necessita concentració total per manifestar-lo.
El PJ guanya l'estat berserker.

Aquest efecte és força popular entre els novicis a
Takama-ga-hara, tot i que té una pèssima reputació
entre els mestres.
El cert és que un oponent que sàpiga mantenir el
cap fred pot fer servir la falta de capacitat
defensiva de lúsuari pel seu propi avantatge.
No obstant això, quan un ja és greument ferit i té
poc a perdre, aquest efecte li pot servir d’últim
recurs per mantenir la funcionalitat.

L�� ���� �'�� M����� 13PC
Efecte de qi, acció de dificultat 13. Pot utilitzar-se en
temps actiu amb un modificador a la latència de 3.
Per manifestar l'efecte, l'usuari necessita
concentració total. Llavors es frega les mans
vigorosament i les aplica sobre la zona ferida.
Guareix 8 punts de fatiga o ferides indistintament (el
PJ pot escollir quan manifesta l’efecte) a un objectiu
a tocar del PJ.

Aquesta variant de la imposició de mans per
reordenar el qi de l’objectiu i estimular la curació és
una de les tècniques que pràcticament qualsevol
estudiant del qi aprendrà al llarg del seu
entrenament.

L� ������ �� �� ����� 7PC
Efecte de qi, acció de dificultat 7. Pot utilitzar-se en
temps actiu amb un modificador a la latència de 1 i
una durada de 10 torns.
Per manifestar l'efecte, l'usuari estén el braç,
apuntant l'objectiu amb el palmell de la mà.
Afecta 1 objectiu en la línia de visió del PJ fins a 2 m
de distància, i li aplica l'estat marejat.

La mirada de la cobra és un efecte que força un
objectiu a perdre les accions declarades i a no fer-
ne de noves durant un curt periode de temps.
Això pot donar un avantatge tàctic a l’usuari, que
pot fer servir el termini per a preparar una altra
acció o fugir.

L� ��������� ��� S�� 7PC

Efecte de qi, acció de dificultat 7. Pot utilitzar-se en
temps actiu amb un modificador a la latència de 2 i
una durada de 24 torns.
Per manifestar l'efecte, l'usuari necessita
concentració total. Llavors, posa les mans obertes a
banda i banda de la cara, amb el dors de la màmirant
cap als objectius, hi concentra el seu qi i fa un crit,
alliberant una certa quantitat d’energia en forma de
llum visible.
Això enlluerna tots els objectius dins una àrea
d'efecte angular de radi 6, amb el vèrtex tocant el PJ.
Mentre l’efecte és actiu, els objectius afectats no
poden veure absolutament res.

Aquest efecte està molt infravalorat.
És especialment útil si l’usuari es troba amb algun
gran depredador de les terres salvatges i vol
escapolir-se’n sense causar-li cap dany.
Altres variants més complicades d’executar
anul·len també el sentit de l’olfacte o la oïda.

P�������� �� �� 39PC
Efecte de qi, acció de dificultat 15. Pot utilitzar-se en
temps actiu amb un modificador a la latència de 4.
Per manifestar l'efecte, l'usuari ajunta els palmells de
les mans, hi concentra el seu qi i allibera amb un crit,
apuntant les mans cap a l'objectiu.
Causa 7 punts de ferides de dany directe a un
objectiu dins la línia de visió del PJ fins a 100 m de
distància.

La forma més bàsica d’atacar a distància fent
servir el propi qi com a projectil.

E� ���� ��� ���� 35PC
Efecte de qi, acció de dificultat 15. Pot utilitzar-se en
temps actiu amb un modificador a la latència de 2.
Per manifestar l'efecte, l'usuari dóna un cop de puny
a l'objectiu amb un modificador de dany 15 i crida
per enfocar el seu qi.
El cop de puny té un modificador a la latència de 2 i
causa dany indirecte de ferides per foc amb un
modificador de +15.

Un dels moviments clàssics de les arts marcials de
Takama-ga-hara és el puny de drac, on l’usuari
destil·la el seu qi per produir flames que envolten el
seu puny i afecten l’oponent.

P��� �������� 29PC
Efecte de qi, acció de dificultat 15. Pot utilitzar-se en
temps actiu amb un modificador a la latència de 2.
Per manifestar l'efecte, l'usuari necessita
concentració total. Llavors dóna un cop de puny i fa
un crit.
Afecta tots els objectius dins 1 àrea d'efecte angular
de radi 3, amb el vèrtex de la plantilla en contacte
amb l’usuari.
Causa dany indirecte de ferides per explosió amb un
modificador de +15.
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El puny explosiu crea una ona expansiva que es
propaga des de l’usuari, podent afectar a diversos
objectius. L’efecte és popular contra aquells qui
acostumen a heure-se-les amb múltiples oponents.

R�����������-�� 6PC
Efecte de qi, acció de dificultat 6. Pot utilitzar-se en
temps actiu amb un modificador a la latència de 2 i
una durada de 24 torns.
Per manifestar l'efecte, l'usuari comença a
hiperventilar i sacrifica un punt de fatiga.
L’usuari guanya l'estat recuperació/2 mentre l’efecte
és actiu.

Els estudiosos del Qi saben que per obtenir alguna
cosa, cal fer un petit sacrifici a canvi.
Aquest efecte optimitza el flux del qi dins el cos, i
permet mantenir un ritme d’activitat elevat a canvi
d’un mínim de fatiga.
Moltes llegendes d’usuaris del qi corrent sense
aturar-se durant dies tenen el seu origen en aquest
efecte, però com acostuma a puntualitzar el mestre
Queloni, són completament falses.
Aquest efecte no elimina els processos intestinals,
i fins i tot els mestres més experimentats
necessiten aturar-se a plantar un pi de tant en tant.

L'��� ��� ����� 31PC
Efecte de qi, acció de dificultat 15. Pot utilitzar-se en
temps actiu amb un modificador a la latència de 1.
Per manifestar l'efecte, l'usuari fa una finta cos a cos.
Afecta 1 objectiu a tocar del PJ . Causa dany
indirecte de fatiga o ferides indistintament per
contundent amb un modificador de +2.
L'efecte simula l'ús de la habilitat arts marcials - kung
fu com si el resultat total de la tirada fos un 30, sense
pífies ni resultats múltiples.

Amb l’ull del tigre, el PJ es mou seguint el flux de qi
entre el seu cos i el de l’oponent.
Aquest efecte permet als principiants impactar
com si tinguessin una habilitat de cos a cos
superior, però confiar-hi massa pot ser desastrós si
s’enfronten contra algú que sàpiga contrarrestar
l’efecte.

L� ��������� ��� ���� 17PC
Efecte de qi, acció de dificultat 11. Pot utilitzar-se en
temps actiu amb un modificador a la latència de 3 i
una durada de 24 torns.
Per manifestar l'efecte, l'usuari sacrifica un punt de
fatiga.
Mentre és actiu, l’usuari guanya l'estat ràpid/1, i el
tret veloç/5.

Una de les primeres coses que aprenen els
estudiants del qi és a augmentar la seva capacitat
de reacció i velocitat de moviment.
A canvi de fatiga, aquest efecte els fa ràpids i molt
difícils de vèncer en combat.

E������ ������

A������ ������ ������� 55PC
Efecte màgic, acció de dificultat 55. No pot utilitzar-
se en temps actiu, es triga 1 dia a manifestar-lo i té
una durada de 1 dia.
Per manifestar l'efecte, l'usuari construeix el cos del
corser macabre amb ossos i músculs morts
recentment, sacrifica un punt de fatiga i recita els
encanteris mentre munta el cos. L'efecte necessita
concentració total.
Reforma el material per crear un corser macabre,
valorat en 86 PC.

Quan un nigromant ha de desplaçar-se ràpidament
per terra, no pot tenir millor muntura que un corser
macabre. Són forts i ràpids, no es cansen, i no els
cal menjar ni dormir. A canvi, el nigromant només
els ha de donar part de la seva essència cada dia.
L’aspecte pot variar segons les matèries primeres, i
si el nigromant ho vol, pot modificar l’efecte per
afegir-li capacitats ofensives al corser (com
armament o armadura natural, per exemple).

A������ ����� �� ���� 58PC
Efecte màgic, acció de dificultat 46. No pot utilitzar-
se en temps actiu, i té una durada de 1 dia.
Per manifestar l'efecte, l'usuari utilitza els ossos i
carn de cadàvers recents en un volum equivalent al
del gòlem i hi barreja unes gotes de sang pròpia,
pronuncia l'encanteri, fa uns gestos amb la mà i
sacrificant un punt de fatiga.
L’efecte reforma la carn i els ossos per crear un
gòlem de carn, valorat en 75 PC (veure pàg. XXX).
L'efecte necessita concentració total .

Els gòlems de carn són habituals entre els
nigromants. Són forts, resistents, no es cansen, i
obeeixen els seus amos cegament.
Aquest efecte utilitza els ossos i carn que el
nigromant reuneixi per fer l’encanteri per crear un
cos adequat pel gòlem.
Com que ha de ser de cadàvers frescos, l’aspecte
dels gòlems pot variar segons el material
disponible.
Algunes variants fan servir altres armes naturals
enlloc d’urpes, segons els ossos dels que disposi el
nigromant.

A������ ��� �� �’����� 44PC
Efecte màgic, acció de dificultat 30. No pot utilitzar-
se en temps actiu, i té una durada de 1 dia.
Per manifestar l'efecte, l'usuari el mag utilitza una
pila d'ossos, carn morta i tendons, i unes gotes de
sang pròpia, pronuncia l'encanteri, fa uns gestos amb
la mà i sacrifica un punt de fatiga.
L’efecte reforma els materials per crear un gos de
l'inframón, valorat en 25 PC (veure pàgina XXX).

Tot i que menys impressionants que un gòlem de
carn, els gossos de l’inframón són populars entre
els nigromants com a guardians, mascotes o
escorta.
Com els gòlems de carn, segueixen cegament els
designis del seu amo.
Hi ha variants que aixequen felins o altres animals
quadrúpedes de mida petita armats amb ullals.
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B��� �� ��� 23PC
Efecte màgic, acció de dificultat 11. Pot utilitzar-se
en temps actiu amb un modificador a la latència de
5.
Per manifestar l'efecte, l'usuari fent servir una vareta
o vara, el mag pronuncia una paraula de poder i fa un
gir de canell, apuntant a l'objectiu. L'efecte necessita
una atmosfera que contingui oxigen per a funcionar.
Causa dany indirecte de ferides per foc amb un
modificador de +3 a tots els objectius dins una àrea
d'efecte circular de radi 2 situafa fins a 100 m de
distància dins la línia de visió del mag.

La bola de foc és un dels principals encanteris
ofensius en l’arsenal del mag hermètic tradicional.
Hi ha variants que prescindeixen de la vareta i la
substitueixen per materials combustibles que
s’inflamen i es llancen a l’enemic.

C�� ������ 15PC
Efecte màgic, acció de dificultat 15. Pot utilitzar-se
en temps actiu amb un modificador a la latència de
0.
Per manifestar l'efecte, el mag pronuncia una paraula
de poder i fa un gir de canell amb una vareta o vara,
apuntant a l'objectiu. L'efecte necessita una
atmosfera que contingui oxigen per funcionar.
Causa dany indirecte de ferides per foc amb un
modificador de +3 a tots els objectius situats dins
una àrea d'efecte angular de radi 6 centrada en el PJ.

Utilitzat habitualment com a alternativa a la bola de
foc, el con ardent genera una flamarada cònica que
s’origina a la vareta o vara del mag hermètic i es
projecta cap als enemics.

D��������� 21PC
Efecte màgic, acció de dificultat 7. Pot utilitzar-se en
temps actiu amb un modificador a la latència de 0.
Per manifestar l'efecte, l'usuari crida una paraula de
poder i assenyala el primer enemic.
Causa dany indirecte de ferides per electricitat amb
un modificador de +3 a 3 objectius situats dins la
línia de visió del PJ i fins a 20 m de distància.

La descàrrega és un efecte ofensiu que molts
mags de batalla i bruixes s’estimen més que les
boles de foc.
D’una banda, no pot afectar tants objectius, però és
molt més selectiu, descarregant un arc voltaic que
salta d’un objectiu a un altre, sense ni tan sols tocar
qui tinguin al costat.
De tota manera, el mag se’n guardarà prou de fer-lo
servir en situacions de pluja torrencial, o dins de
l’aigua, perquè un cop es genera la descàrrega
elèctrica, es pot propagar pels medis conductors
de la manera habitual.

D������ �� ������� 55PC
Efecte màgic, acció de dificultat 15. Pot utilitzar-se
en temps actiu amb un modificador a la latència de
7.
Per manifestar l'efecte, l'usuari utilitza un servent
nigromàntic prèviament aixecat i encara actiu,

gesticula cap al servent i crida una paraula arcana i
sacrifica les ferides restants al seu servent (mínim
una).
Afecta tots els objectius dins 1 àrea d'efecte circular
de radi 2 fins a 20 m de distància.
Causa dany indirecte de ferides per explosió amb un
modificador de +10. Aplica l'estat sagnat/1. L'efecte
necessita concentració total.

Els nigromants amb escorta de gòlems no-morts
tenen el mal costum d’enviar els seus esbirros a
atacar els enemics, i un cop a curta distancia o
quan ja estan molt malmesos, els aprofiten per fer-
los esclatar, omplint els enemics de metralla òssia.
Com és habitual, això ha fet que molts indrets no
deixin entrar servents no-morts a les seves
dependències.

E� ������ �� �� ����� 48PC
Efecte màgic, acció de dificultat 12. Pot utilitzar-se
en temps actiu amb un modificador a la latència de 7
i una durada de 24 torns.
Per manifestar l'efecte, l'usuari es fa un tall, sacrifica
una ferida, i es pinta un símbol arcà a la cara amb la
seva sang.
El PJ guanya el tret temible, i tots els objectius dins
una àrea d'efecte circular de radi 3 reben l’estat
immobilitzat.

El nigromant fent servir el rostre de la parca té una
aura terrorífica, que indueix temor a tots els que s’hi
volen acostar i immobilitza aquells que
s’aproximen massa.

E��������� �� ������� 18PC
Efecte màgic, acció de dificultat 18. Pot utilitzar-se
en temps actiu amb un modificador a la latència de
2.
Per manifestar l'efecte, l'usuari fa un gest i pronuncia
una paraula de poder.
Absorbeix 2 punts de fatiga i 2 punts de ferides de
cadascun dels objectius dins d’una àrea circular de
radi 2 centrada en el PJ, i els transfereix al PJ.

Els nigromants poden aprofitar el seu coneixement
sobre la força vital per extraure-la dels qui els
envolten en el seu benefici.
Aquest efecte és més efectiu commés gent envolti
el qui el fa.

E������� �� �� ����� - 36PC
Efecte màgic, acció de dificultat 16. No pot utilitzar-
se en temps actiu, i té una durada de 5 minuts.
Per manifestar l'efecte, l'usuari utilitza una vareta,
pronuncia un encanteri, fa un gir de canell i sacrifica
un punt de fatiga. Necessita concentració total.
L’efecte altera els 5 sentits de fins a 10 objectius dins
del rang sensorial del PJ i fins a 100 m de distància,
fent que deixin de percebre alguna cosa.

Aquest efecte confereix a algun objecte o persona
l’essència d’una brisa, fent-los virtualment
indetectables per tothom que quedi afectat per
l’encanteri.
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Aquest encanteri pot alterar les percepcions de fins
a 10 objectius simultàniament, sempre dins l’abast
sensorial del mag.
Mentre l’efecte sigui actiu, el mag pot variar els
objectius.

R���� ������ 32PC
Efecte màgic, acció de dificultat 6. Pot utilitzar-se en
temps actiu amb un modificador a la latència de 2 i
una durada de 12 torns.
Per manifestar l'efecte, l'usuari estén un braç amb el
palmell de la mà cap a l'objectiu i ordena a l'objectiu
que s'aturi.
Afecta 1 objectiu a tocar del PJ . Aplica els estats
lent/5 i immobilitzat.

Els nigromants poden induïr el rigor mortis en
oponents que tinguin a tocar. Els músculs
s’encarcaren, i l’objectiu amb prou feines es pot
moure o reaccionar.

L� ����� �� �� ����� 24PC
Efecte màgic, acció de dificultat 12. Pot utilitzar-se
en temps actiu amb un modificador a la latència de 2
i una durada de 24 torns.
Per manifestar l'efecte, l'usuari sacrifica un punt de
fatiga.
Conjura una arma màgica que causa dany indirecte
de fatiga i ferides (dany de tall i fred) amb un
modificador de +3.

Tot i que els nigromants acostumen a fer servir
aquest efecte per conjurar armes màgiques en
forma de dalla, espasa llarga o coltell, pràcticament
tots els practicants de la màgia tenen la seva
pròpia versió.
Independentment de la forma de l’arma, les
característiques són les mateixes, i l’únic que
canvia són l’habilitat amb la que es fa servir i el
moviment especial (tal i com s’indica a l’apartat
d’atacs cos a cos, a la pàgina XXX).

L'���� �� �� ���� 6PC
Efecte màgic, acció de dificultat 6. Pot utilitzar-se en
temps actiu amb un modificador a la latència de 5.
Per manifestar l'efecte, l'usuari estén la mà cap a
l'objectiu, com si tractés d'agafar-lo i sacrifica un
punt de la seva fatiga. L'efecte necessita
concentració total.
Aplica els estats pres i sagnat/2 un objectiu dins la
línia de visió del PJ fins a 6 m de distància.

Els nigromants fan servir aquest efecte per aferrar
l’energia vital de l’objectiu i esprèmer-la. Els
objectius noten com si una mà invisible els
estigués esclafant mentre es van afeblint.

M�� ���������� 25PC
Efecte màgic, acció de dificultat 15. Pot utilitzar-se
en temps actiu amb un modificador a la latència de
3.

Per manifestar l'efecte, l'usuari fent servir una vareta,
el mag pronuncia una paraula de poder i fa un gir de
canell, apuntant a l'objectiu.
Causa 10 punts de ferides de dany directe a un
objectiu dins la línia de visió del PJ fins a 10 m de
distància.

Dins la tradició hermètica tradicional, els grans
mags tenien la capacitat de ferir greument o matar
els seus objectius amb una sola paraula i un
moviment de la seva vareta.
Aquest encanteri causa una quantitat considerable
de dany que ignora la majoria de proteccions, tot i
que hi ha variants de mestres més experimentats
que poden arribar a matar d’un sol cop.

M�� �������� 21PC
Efecte màgic, acció de dificultat 11. Pot utilitzar-se
en temps actiu amb un modificador a la latència de
3.
Per manifestar l'efecte, l'usuari fent servir una vareta,
el mag pronuncia una paraula de poder i fa un gir de
canell, apuntant a l'objectiu.
Afecta 1 objectiu dins la línia de visió del PJ fins a 2
m de distància. Guareix 10 punts de fatiga o ferides.

A banda de fer dany, els mags hermètics també han
desenvolupat encanteris de guariment per ajudar
els seus aliats. Aquest inverteix els efectes del mot
destructiu, podent guarir fins a 10 punts de fatiga o
de ferides (cal escollir en comprar l’efecte).

M������� ����� 70PC
Efecte màgic, acció de dificultat 70. No pot utilitzar-
se en temps actiu, i té una durada de 1 dia.
Per manifestar l'efecte, l'usuari reuneix ossos,
estómacs, carn, tendons i prou pell com per fer una
mortalla del doble de la seva mida, als que afegirà
una mica de la seva pròpia sang (sacrificant una
ferida). Llavors pronuncia l'encanteri i fa símbols
arcans amb les mans.
Els materials es reformen per crear una mortalla
voraç, valorada en 99 PC (veure pàg. XXX).

Un dels servents més temuts dels nigromants són
les mortalles voraces, que fan servir com a capa o
mitjà de locomoció reptant.
Moltes semblen grans insectes, amb punxes, urpes,
dents, o pinces, i segregant sucs gàstrics que
poden dissoldre els oponents.
El preu de tenir una mortalla voraç és elevat, però
bastants dels practicants de les arts obscures el
paguen gustosament.

O���� ���� 6PC
Efecte màgic, acció de dificultat 6. Pot utilitzar-se en
temps actiu amb un modificador a la latència de 3.
Per manifestar l'efecte, l'usuari fent servir una vareta,
el mag pronuncia una paraula de poder i fa un gir de
canell, apuntant a l'objectiu.
L'efecte simula l'ús de la habilitat nyaps com si el
resultat total de la tirada fos un 30, sense pífies ni
resultats múltiples a 1 objectiu dins la línia de visió
del PJ fins a 2 m de distància.
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Un dels clàssics encanteris hermètics per poder
accedir a llocs vedats per ells, aquest serveix per
forçar qualsevol pany sense contemplacions.
Un cop obert, però, és molt possible que no es
pugui tornar a tancar, i serà evident que ha estat
forçat.
Variants d’aquest encanteri inclouen altres usos
puntuals d’una habilitat, amb les mateixes
restriccions i el mateix resultat simulat (per
exemple, un efecte per aplicar primers auxilis, o un
altre per tal de poder persuadir algú).

P����� �� ���� 22PC
Efecte màgic, acció de dificultat 22. No pot utilitzar-
se en temps actiu, i té una durada de 5 minuts.
Per manifestar l'efecte, l'usuari fent servir una vareta,
el mag pronuncia una paraula de poder i fa un gir de
canell, apuntant a l'objectiu.
Afecta 1 objectiu dins la línia de visió del PJ fins a 2
m de distància.
L'efecte simula l'ús de la habilitat esquitllar-se com si
el resultat total de la tirada fos un 30, sense pífies ni
resultats múltiples.

No tots els mags són experts en passar
desapercebuts, però hi ha nombroses situacions
en què els cal ser discrets, o ajudar a un company
del grup a ser-ho.
Aquest encanteri, llançat sobre ells mateixos o un
aliat, els permet caminar de manera silenciosa
sense cridar l’atenció durant uns quants minuts,
temps necessari per esmunyir-se sense ser vistos.

P����������� ������� 30PC
Efecte màgic, acció de dificultat 20. Pot utilitzar-se
en temps actiu amb un modificador a la latència de 3
i una durada de 24 torns.
Per manifestar l'efecte, el nigromant sacrifica un
punt de fatiga, treu la seva espasa macabra de la
beina i s’hi concentra.
Transforma el PJ en un Paladí no-mort, un alter ego
valorat en 91 PC. L'efecte necessita concentració
total.

Molts nigromants no són especialment aptes pel
combat. En aquest encanteri, el nigromant utilitza
una espasamacabra com a focus (una fulla forjada
amb un acer especial i trempada en sang), i es
converteix en un paladí macabre, un no-mort.
Mentre estigui transformat, només pot utilitzar les
capacitats del paladí macabre.
En acabar-se l’efecte, el PJ reverteix al seu estat
habitual, incloent-hi el nivell de ferides i fatiga que
tingués abans de la transformació.

S����� �� ��� ������� 28PC
Efecte màgic, acció de dificultat 28. Pot utilitzar-se
en temps actiu amb un modificador a la latència de
1.
Per manifestar l'efecte, l'usuari necessita
concentració total. S’ha de fer un tall per obtenir una
mica de sang, sacrificant un punt de fatiga.

Un núvol de grans mosques negres apareix al voltant
del mag, que aplica l’estat atordit a tots els objectius
dins una àrea d'efecte circular de radi 2 centrada en
el PJ.

Un dels encanteris més efectius per distreure els
oponents del mag, aquestes mosques impacten
frenèticament contra ells, forçant-los a tancar ulls i
boca, i a protegir-se la cara.
Hi ha variants d’aquest efecte que fan servir
llagostes o insectes amb fibló, com vespes, i que a
més d’atordir causen dany.

S�� �� ���� 29PC
Efecte màgic, acció de dificultat 5. Pot utilitzar-se en
temps actiu amb un modificador a la latència de 7.
Per manifestar l'efecte, l'usuari grava uns símbols
místics a la pell de l'objectiu i en sacrifica un punt de
ferides.
Aplica els estats berserker i recuperació/1 a un
objectiu a tocar del PJ.

Aquest encanteri permet al mag tornar un objectiu
adjacent en un lluitador fanàtic assedegat de sang.
L’objectiu pot decidir mantenir l’efecte actiu
sacrificant més punts de ferides, que pot recuperar
més tard gràcies a l’estat recuperació.
En qualsevol cas, l’objectiu ha de permetre que el
mag li gravi uns símbols místics a la pell amb un
objecte tallant.

E������ ��������
A����� 9PC

Efecte psíquic, acció de dificultat 9. Pot utilitzar-se
en temps actiu amb un modificador a la latència de
1.
Per manifestar l'efecte, l'usuari fa un puny amb la mà
i l'abaixa de sobte, com estirant quelcom cap a terra.
Aplica l’estat abatut a 5 objectius dins el rang
sensorial del PJ fins a 10 m de distància.

Amb aquest efecte, el psíquic pot fer caure a terra
fins a 5 objectius específics en la seva proximitat.
Al contrari del que passa amb altres efectes,
aquest no és pas indiscriminat, i permet abatre els
objectius amb precisió quirúrgica.

A�������� 24PC
Efecte psíquic, acció de dificultat 14. Pot utilitzar-se
en temps actiu amb un modificador a la latència de 1
i una durada de 24 torns.
Per manifestar l'efecte, l'usuari sacrifica un punt de
fatiga.
El PJ obté els estats recuperació/1 i ràpid/2 mentre
l’efecte sigui actiu.

Els psíquics cafeïnats poden deixar de banda el
cansament i reaccionen més ràpid del que és
habitual.
Semblant al que passa quan hom pren cafè, però
sense haver d’ingerir cap líquid.
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E����� ������ 7PC
Efecte psíquic, acció de dificultat 7. Pot utilitzar-se en
temps actiu amb un modificador a la latència de 6.
Per manifestar l'efecte, l'usuari sacrifica un punt de
fatiga. Afecta 1 objectiu dins el rang sensorial del PJ
fins a 20 m de distància.
Permet a l'usuari sondar o llegir la ment de l'objectiu.
No afecta els mecanoides.

Un dels efectes més simples que pot aprendre un
psíquic és a enllaçar la seva ment amb la d’un
company de grup, llegint els seus pensaments i
projectant-hi els propis, per assolir una
comunicació no verbal perfecta.
Aquest efecte ho aconsegueix sincronitzant els
impulsos mentals, però precisament per això no
pot funcionar amb mecanoides, que tenen unes
pautes mentals completament diferents.

I�������� 8PC
Efecte psíquic, acció de dificultat 8. Pot utilitzar-se en
temps actiu amb un modificador a la latència de 4.
Per manifestar l'efecte, l'usuari dóna ordres en veu
alta a un objectiu biològic (no mecanoide) i gasta un
punt de fatiga.
Permet a l'usuari suggestionar la ment d’un objectiu
dins el rang sensorial del PJ fins a 10 m de distància.
No afecta els mecanoides.

Així com l’enllaç mental sincronitza els impulsos
mentals entre un psíquic i el seu objectiu per
facilitar la comunicació, l’imperatiu sobreescriu els
impulsos mentals de l’objectiu amb els que desitja
el psíquic, implantant una compulsió que l’objectiu
ha de dur a terme si no aconsegueix resistir-s’hi.
De la mateixa manera que amb l’enllaç, l’imperatiu
no pot afectar els mecanoides.

L��������� 13PC
Efecte psíquic, acció de dificultat 13. Pot utilitzar-se
en temps actiu amb un modificador a la latència de
1.
Per manifestar l'efecte, l'usuari gesticula amb una
mà, com agafant l'objectiu i llençant-lo.
Aplica l’estat llançat a un objectiu dins la línia de visió
del PJ fins a 10 m de distància..

L’efecte de llançament no té en compte el pes de
l’objectiu, però aquest s’hi pot resistir amb APL +
Psi o APL + Resistència, com és habitual.
Si no s’hi resisteix, és llançat amb força com si algú
ho hagués fet amb la maniobra de judo (veure pàg.
XXX).
Igual que amb aquesta maniobra, el psíquic pot
apujar-se la dificultat en 5 punts addicionals per
llançar l’objectiu contra un altre objectiu (sempre
dins l’abast de l’efecte).

M���� ������� 16PC
Efecte psíquic, acció de dificultat 16. Pot utilitzar-se
en temps actiu amb un modificador a la latència de
4.
Per manifestar l'efecte, l'usuari gesticula cap a la
màquina.

Afecta 1 objectiu dins la línia de visió del PJ fins a 20
m de distància. L'efecte simula l'ús de la habilitat
nyaps com si el resultat total de la tirada fos un 30,
sense pífies ni resultats múltiples.

Qualsevol PJ amb l’habilitat nyaps pot provar
d’arreglar una màquina sense tenir l’èxit garantit.
En canvi, si el mateix PJ s’entesta a destrossar una
màquina, l’habilitat li permetrà veure’n els punts
febles i espatllar-ne les parts crítiques.
Aquest efecte simula aquesta habilitat, detectant
els punts crítics de la màquina i injectant-hi
entropia en estat pur, fent que es trenquin les peces
més febles, es desgastin aquelles que cal
reemplaçar amb el temps, envelleixin
prematurament les més tronades...
Executat amb èxit, aquest efecte garanteix una
mort horrible per a la màquina de torn, sense
possibilitat de reparació (o amb una reparació molt
difícil).
Altres variants d’aquest efecte psíquic inclouen
usos puntuals d’una habilitat, amb les mateixes
restriccions i el mateix resultat, com per exemple
aplicar primers auxilis, persuadir algú, etc.

M��� ����� ������� 16PC
Efecte psíquic, acció de dificultat 10. Pot utilitzar-se
en temps actiu amb un modificador a la latència de
2.
Per manifestar l'efecte, l'usuari necessita
concentració total. Cal gesticular amb els braços,
seguint el moviment que vol transferir a l'objecte i
sacrificar un punt de fatiga.
Permet controlar el moviment d'una massa de fins a
100 kg, situada dins la línia de visió del PJ fins a 20m
de distància, accelerant-la o decelerant-la fins a 2
metres per torn, sense necessitat de contacte físic.

Un dels efectes més vistosos és la telecinesi.
El psíquic pot controlar una massa i fer-ne variar la
velocitat aplicant-hi una força a distància, sempre
dins els límits de l’efecte.
Si la massa surt d’aquests límits, es considera la
velocitat que duia i la direcció, i a partir de llavors
es considera sota els efectes de la gravetat i
d’altres forces externes que hi puguin actuar.

N���� �� ���� 12PC
Efecte psíquic, reacció de dificultat 12. Pot utilitzar-
se en temps actiu amb un modificador a la latència
de 1.
Per manifestar l'efecte, l'usuari fa un crit.
Genera una ègida contra dany físic amb un valor de
protecció 10 al voltant del PJ.

Segons diverses teories, aquest efecte utilitza i
amplifica la reverberació sònica produïda pel crit de
l’usuari.
L’ona expansiva generada contrarresta la força de
l’atac. Per descomptat, si l’atac és prou potent,
l’efecte és del tot inútil.

P�� �� ������ 24PC
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Efecte psíquic, reacció de dificultat 14. Pot utilitzar-
se en temps actiu amb un modificador a la latència
de 1.
Per manifestar l'efecte, l'usuari sacrifica un punt de
fatiga.
L'usuari pot translocar-se, transportant fins a un
màxim de 100 kg, desapareixent de la seva ubicació
actual i apareixent en un altre punt dins d’un abast de
6 metres.
L'efecte només afecta el PJ, i aquells objectes o
persones amb els que estigui en contacte (sense
superar el pes màxim).

Aquest efecte es basa en la filosofia que la millor
manera d’evitar un atac és no ser-hi quan aquest
arriba.
L’efecte transloca l’usuari i allò que ell vulgui
transportar.
Els 100 kg de límit són a banda del propi pes del
personatge, però s’hi han de descomptar el pes de
tot l’equipament i objectes que porti el PJ.
Es pot fer servir com una variant de posar-se a
cobert o d’esquivar, amb el resultat de la tirada
d’activació com si fos la d’esquivar.

S������� 9PC
Efecte psíquic, acció de dificultat 9. Pot utilitzar-se
en temps actiu amb un modificador a la latència de
2.
Per manifestar l'efecte, l'usuari sacrifica un punt de
fatiga i parla a l’objectiu amb to persuasiu.
Permet a l'usuari controlar les emocions d’un
objectiu que tingui a tocar.

Aquest efecte altera la veu de l’usuari afegint-hi uns
infrasons que, tot i que inaudibles, estimulen parts
del cervell de l’objectiu, i el fan més susceptible a la
suggestió, i poden alterar-ne les secrecions
hormonals, permetent a l’usuari de controlar les
respostes emocionals de l’objectiu.
Les emocions primàries (ira, por) sempre són més
fàcils d’aconseguir, mentre que emocions més
subtils poden incrementar la dificultat.

T����� ������� 7PC
Efecte psíquic, reacció de dificultat 7. Pot utilitzar-se
en temps actiu amb un modificador a la latència de
1.
Per manifestar l'efecte, l'usuari sacrifica un punt de
fatiga. L'efecte necessita concentració total
Guareix 2 punts de fatiga o ferides indistintament a
un objectiu a tocar del PJ..

Aquest efecte permet que el PJ prengui les regnes
dels seusmecanismes curatius naturals demanera
conscient, i guarir-se de fins a 2 punts de fatiga o
ferides (a especificar en el moment de declarar
l’efecte).

T��������� 18PC
Efecte psíquic, acció de dificultat 18. Pot utilitzar-se
en temps actiu amb un modificador a la latència de
1.

Per manifestar l'efecte, l'usuari fa un salt cap a
l'objectiu amb qui es vol intercanviar la posició.
L'efecte necessita concentració total.
L'usuari es transloca, intercanviant la seva posició
amb la d’un altre objecte o persona dins la seva línia
de visió, i a no més de 20 m de distància, amb una
massa màxima de 200 kg.

El PJ es transposa (o enroca) amb un altre objectiu
dins de l’abast.
L’efecte causa una doble translocació en què
l’usuari i l’objectiu intercanvien posicions. És molt
útil per a confondre els enemics enmig d’un
combat.

V�������� 11PC
Efecte psíquic, acció de dificultat 11. Pot utilitzar-se
en temps actiu amb un modificador a la latència de 0
i una durada de 24 torns.
Per manifestar l'efecte, l'usuari sacrifica un punt de
fatiga.
El PJ guanya el tret veloç/6.

A vegades, el psíquic necessita moure’s
ràpidament. Aquest efecte li permet fer-ho, a canvi
de cansar-se més ràpidament.

C������ �’������� � ����������
E������ � ���������� ���������
A la secció “sistemes”, a la pàgina XXX, hem explicat
tots els paràmetres que poden determinar un efecte
o artefacte. També hem inclòs una sèrie de plantilles
perquè pugueu fer-vos amb uns quants artefactes o
efectes ràpidament.
Ara bé, és molt possible que, si ets un jugador, se
t’hagi acudit algun artefacte o efecte sobrenatural
que no s’assembla a res del que haguem posat a la
secció anterior. Si ets un DJ, pot ser que vulguis
introduir algun artefacte concret com a McGuffin a
les teves aventures, o que els teus jugadors estiguin
interessats en algun efecte que no apareix a les
llistes.
Què fer, si l’efecte o artefacte no hi són? Doncs crear-
los des de zero. A FORJA hem utilitzat un sistema de
creació per punts, no només pels PJs, sinó també
pels artefactes i efectes. Anem a pams.
Igual com passa amb els PJs, el més important de la
creació és el concepte. Hem de saber si serà un
artefacte o un efecte, i si és un efecte, de quin do.
Fet això, hem de decidir quines són les
característiques que ens interessen més del nou
artefacte o efecte. Serà ofensiu, defensiu, una utilitat
o autoeina? Cal que sigui ràpid de manifestar, o no és
estrictament necessari? Centreu-vos en allò que és
important, i després determineu-ne el cost bàsic
No recomanem als jugadors que inverteixin gran
quantitat de punts en fer un sol efecte o artefacte de
gran potència, perquè de ben segur que hi haurà
situacions en què no es pot manifestar un efecte, o
que un artefacte no es pot fer servir pel motiu que
sigui, i el jugador podria arribar a pensar que el DJ el
castiga personalment a ell, bloquejant-li l’accés a
una gran quantitat de punts. Recordem que els
personatges més equilibrats són més polivalents, i si
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P��������� ������ (pg. XXX)

Concepte Cost base Cost per
punt

Mod. Dificultat 0 -1

Reacció 5 0

Mod. Latència 0 -2

G�������� �� �������� (pg. XXX)

Concepte Cost base Cost per kWh

Generació d’energia (kWh) 5 0,5

P�������� (pg. XXX)

Tipus Cost base Cost per punt
de protecció

Armadura 5 0.5

Ègida 5 0.6
Nota: El cost bàsic dels artefactes armadura és el mateix

independentment del tipus. Cal sumar els modificadors bàsics a latència,
moviment, i protecció als propis de l’artefacte.

R��� � ����� (pg. XXX)

Rang Cost base Cost per punt
d’abast

Multiplicador
d’abast

A tocar 0 0 N/A

curt 0 0.5 x1 m

mig 5 1 x10 m

llarg 10 2 x1 km

extrem 20 4 x1000 km

E����� �� ����� � ������ (pg. XXX)

Escala de temps Cost base Cost per punt de
durada

instantani 0 0

torns 0 0.3

minuts 5 1

hores 10 2

dies 20 4

C��������� (pg. XXX)

Component Cost base

Atac amb arma -5

Atac cos a cos -10

Favor -10

Focus -5

Material -2

Postural -10

Sacrifici de fatiga -4

Sacrifici de ferides -8

Somàtic -5

Vocal -5

A�������� �’���������� (pg. XXX)

Activació Cost base

Trivial (dificultat d’activació)

Simple 0

Complexa -5

Automàtica 10

Artefacte permanent 20

O�������� ������ (pg. XXX)

Activació Cost base

A tocar del PJ 0

Dins la línia de visió del PJ 0

Dins el rang sensorial del PJ 5

Qualsevol punt dins l’abast 8

es troben amb una situació que els limita, sempre
tenen opcions.
Per tant, recomanem que si algun jugador vol fer que
el seu PJ sigui un arximag amb efectes
tremendament potents, o que disposi d’artefactes
alienígenes disruptius, s’ho plantegi com a objectiu a
llarg termini, i que ho comenti amb el DJ perquè la
recerca es pugui fer servir com a part integral de la
campanya.
Recordeu també que la dificultat depèn del cost de
l’efecte o artefacte. Com més potent i més coses
facin, més cars seran, i més difícils (i lents) de
manifestar o activar. Sempre serà preferible tenir uns

quants efectes o artefactes senzills que només facin
una cosa, però la facin bé, que no pas un de molt
potent i polivalent, però molt costós de fer servir.
Com és habitual, el DJ té dret a veto sobre qualsevol
efecte o artefacte que vulguin crear o adquirir els
jugadors dins la seva campanya.
No hi ha un cost base per fer un efecte o artefacte,
però cal especificar quin dels dos és, i, si és un
efecte, de quin tipus.
A continuació, presentem diverses taules on
s’expliquen els costos per a la creació d’efectes i
artefactes. A cada taula indiquem el número de
pàgina on es poden trobar els detalls d’ús.

A�������� (pg. XXX)

Concepte Cost

Atribut 10/punt d’atribut

Habilitat 4/punt d’habilitat

Trets 1,2/Cost en PC del tret

I�������� (pg. XXX)

Descripció Cost base Cost addicional

Invocació 10 0,5/CP de la criatura
invocada

Nota: reanimar o aixecar criatures no-mortes es considera una invocació
que fa servir components materials equivalents a la forma física del cos.

La invocació està limitada per la durada de l’efecte.
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À���� �’������ (pg. XXX)
Tipus d’àrea d’efecte Cost base Cost per hexàgon

Circular 0 0,5

Angular 0 0,5

Lineal 0 0,5

Lliure 5 0,5

D��� ��������� (pg. XXX)
Tipus de dany Causa Cost

(primari)
Cost

(secundari)
Àcid Ferides 5 4

Calor Ferides 5 4

Cansament Fatiga 0 3

Contundent Fatiga o bé ferides 0 3

Cremada química Ferides 5 4

Electricitat Ferides 5 4

Explosió Ferides 5 4

Foc Ferides 10 6

Fred Fatiga 5 4

Malaltia Fatiga o ferides
(segons descripció) 10 6

Perforant Ferides 0 3

Radiació ionitzant Fatiga i ferides 15 12

Tallant Ferides 0 3

Toxina o verí Fatiga o ferides
(segons descripció) 10 6

D��� ������� � ������� (pg. XXX)

Causa Cost per punt
(dany directe)

Cost per punt
(curació)

Fatiga 3 1

Ferides 3 2

Fatiga o ferides
(segons descripció) 4 3

Fatiga o bé ferides 5 4

Fatiga i ferides 8 5

U�������� � ���������� (pg. XXX)

Tipus Cost base Cost per punt
Autoeina (artefacte)
o utilitat (efecte) 5 0,5

Modificador a habilitat 5 0,5 / ±1 punt

Penalitzador a habilitat 0 -2
Nota: el penalitzador a habilitat aplica quan fer servir l’efecte penalitza
l’usuari en una habilitat rellevant (per exemple, un efecte de combat que
penalitza una habilitat rellevant en combat, o el moviment de l’usuari).

Radi d’àrea d’efecte
angular Hexàgons totals Cost

0 1 1

1 2 2

2 5 3

3 8 5

4 13 7

5 18 10

6 25 13

7 32 17

8 41 21

9 50 26

10 61 31

Radi d’àrea d’efecte
circular Hexàgons totals Cost

0 1 1

1 7 4

2 19 10

3 37 19

4 61 31

5 91 46

6 127 64

7 169 85

8 217 109

9 271 136

10 331 166

D������� � ������������� (pg. XXX)

Activació Cost

Atribut 10/punt d’atribut

Habilitat 4/punt d’habilitat

Fatiga 4/punt de fatiga

Ferides 5/punt de ferides

Trets 2/cost en PC del tret

A�������� �� �� ��������� (pg. XXX)

Descripció Cost base Cost addicional

Sentits / Realitat Augmentada 5 1/sentit

Realitat Virtual 10 N/A

Realitat Immersiva 20 N/A

Il·lusió 5 Cost de l’efecte
x(-0,5)

Nota: Les il·lusions rebaixen el cost total de l’efecte a la meitat, ABANS
d’aplicar els modificadors a la dificultat de l’efecte.

T������������ (pg. XXX)

Descripció Cost base Cost addicional

Transformació 10 0,5/CP de l’alter ego

T����������� (pg. XXX)

Descripció Cost base Cost addicional

Translocació 20 5 / +100 kg de pes
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M������ (pg. XXX)

Concepte Cost

Sondar/llegir ment 5

Projectar pensament 5

Control emocional 10

Suggestió 12

Control mental 15

P������ (pg. XXX)

Concepte Cost

Portal universal 10

Portal multiversal (bretxa) 20

Nota: els portals han de tenir àrea d’efecte (la superfície del portal) i
abast, que serà absolut en els universals i relatiu en els altres.

P��������� ������ (pg. XXX)

Concepte Cost base Cost per
punt

Abatut 5 N/A

Atordit 5 N/A

Berserker 15 N/A

Concentrat 15 N/A

Empès/X 10 2

Esguerrat 12 N/A

Immobilitzat 10 N/A

Incapacitat 15 N/A

Inconscient 15 N/A

Lent/X 5 2

Llançat 12 N/A

Malaltia/X 5 0,5

Marejat 8 N/A

Pres 5 N/A

Ràpid/X 10 2

Recuperació/X 5 6

Sagnat/X 5 5

Toxina/X 5 0,5

Vigilant 5 N/A C���������/R��������� (pg. XXX)

Concepte Cost base Cost/kg

Element simple 10 1

Element complex o reactiu 10 5

Objecte simple (sense parts mòbils) 10 4

Objecte complex (amb parts mòbils) 10 8

Dispositiu d’alta tecnologia 10 20

T��������� (pg. XXX)
Concepte Cost

Telecinesi (cost bàsic) 10

Massa (per kg o fracció a partir del primer) 5

Acceleració (en hex/torn a partir del primer) 2

Nota: el cost base inclou poder accelerar 1 kg a 1 hex/torn

L���������� (pg. XXX)

Descripció Cost

No pot afectar un tipus d’objectiu (ofensiu) -4

No pot afectar un tipus d’objectiu (defensiu/curació) -6

Només pot afectar un tipus d’objectiu (ofensiu) -6

Només afecta el PJ -10

No pot afectar un color -8

No funciona en temperatures extremes
(per sobre de 40ºC o per sota de -10ºC) -8

Necessita concentració total -10

No funciona en condicions atmosfèriques extremes
(pluja torrencial, boira, tempesta de neu, vent molt fort) -10

Necessita composició atmosfèrica concreta
(cal oxigen o una certa concentració d’un gas específic) -5

Necessita font d’energia externa (per artefactes) -8
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P���������� ������������
Com ja hem dit, els efectes tenen habitualment una
certa durada. Ara bé, la durada en general dels
efectes acostuma a ésser de torns ominuts, però pot
ser que un PJ vulgui fer un efecte que duri més, ja no
un dia, sinó un any, o que sigui prou llarg com per
considerar-lo permanent.
També pot ser que enlloc d’una durada concreta,
vulgui determinar un número concret d’usos de
l’efecte vinculats a un objecte, per poder manifestar
aquest efecte amb rapidesa quan li calgui, i que un
cop fetes servir les càrregues, l’objecte quedi inert
fins que es torni a recarregar.
Per crear un objecte amb permanència sobrenatural,
el PJ que ho fa no pot estar en una escena de temps
actiu. Infondre o encantar un objecte, lloc, o ésser viu
no és quelcom que s’hagi de fer amb presses, perquè
qualsevol interferència fa fracassar el procés.
A més de temps, eines, materials i accessoris, el PJ
necessitarà un lloc tranquil i adequat per als
propòsits del PJ. Aquí no només tenim en compte el
procés de fabricació, sinó també la ressonància del
lloc i els materials que s’utilitzin.
El DJ té l’última paraula sobre les preparacions del
PJ, i pot aplicar modificadors a la dificultat segons
convingui.
A continuació, detallem el procediment a seguir:
Jugador i DJ consulten la taula adjunta per veure la
dificultat d’encantar o infondre l’objecte, segons el
temps de permanència o el nombre de càrregues
que tingui.
Llavors, el PJ haurà d’invertir un determinat temps de
preparació dins del joc. Els objectes amb una certa
permanència no són quelcom que s’hagi de prendre
a la lleugera, i el temps de preparació ho reflecteix.
La maneramés fàcil d’acumular temps de preparació
per objectes d’aquest tipus és pactar amb el DJ un
cert temps de descans entre aventures, en el que el
PJ pot dedicar a preparar l’objecte amb tota la calma
del món.
La preparació sempre requereix algun tipus de ritual,
cerimònia, meditació, o un altre tipus de vehicle
narratiu, que el jugador haurà de pensar i pactar amb
el DJ. Es pot partir el temps de preparació en tantes
sessions com convingui, però el PJ ha d’invertir-hi el
temps que calgui.
Per preparar l’objecte, els personatges amb
Canalització o Màgia han de fer servir l’habilitat
d’Encantament, mentre que els Psíquics o usuaris
del Qi han de fer servir l’habilitat Infusió per fixar un
efecte a un objectiu.
Un cop l’objecte és preparat per al ritual, es consulta
la dificultat d’encantament o infusió. En general, fer
objectes amb permanència es considera una acció
complexa, o sigui que és molt possible que el
jugador hagi de fer més d’una tirada.
Segons com de bé el jugador hagi preparat i descrit
el pas anterior, el DJ aplicarà modificadors a la
dificultat. Pot decidir abaixar-la si el jugador detalla
cada pas i ho elabora narrativament, i també si el
jugador dedica més temps del que és estrictament
necessari a la preparació, i també pot .decidir apujar-
la si el jugador es limita a dir el que fa el seu
personatge sense massa preparació i fa la tirada de
dau.
Acabada la preparació, el PJ haurà de fer el ritual
d’infusió o encantament, que té la dificultat indicada

a la taula i que acostuma a durar un minut per punt
de dificultat. Com sempre, si la tasca té una dificultat
massa alta, es considera una acció complexa, i es
pot dividir en diverses tirades de dau, segons
expliquem a la pàgina XXX.

Un cop el ritual és adequat, el PJ ha de manifestar
l’efecte a la dificultat habitual. Es continuen aplicant
requisits i limitacions, i caldrà una quantitat de
components equivalent al número de càrregues de
l’objecte (pels objectes basats en temps, es fa servir
la mateixa referència).
El DJ decidirà la quantitat de components materials
per aquells objectes permanents o amb un número
il·limitat de càrregues, que serà com a mínim 128
cops la quantitat habitual.
Si un PJ vol fer servir el mateix ritual per crear
diversos objectes d’un sol ús amb el mateix ritual,
pot fer-ho comptant el número total de càrregues de
tots els objectes, invertint el temps de preparació
indicat per aquest nombre, i tirant a la dificultat
indicada.
Això permet crear diversos objectes per a un sol ús
(per exemple, projectils encantats) en un sol ritual.
De tota manera, com que aquests objectes són d’un
sol ús, el temps de preparació és menor, més o
menys d’un minut per objecte.

T��������� ������� � ����������
Avui en dia, al nostre Món Real™, la tecnologia
tendeix a la miniaturització. Tot es va ficant dins de
caixetes negres opaques difícils de reparar, i que un
cop s’espatllen, val més llençar i comprar-ne una
altra de nova. Això es deu principalment a la
obsolescència programada, que les empreses
aprofiten per continuar amb un cicle permanent de
fabricació i creixement econòmic. També hi ha
d’altres models: en la indústria espacial, per exemple,
tot ha de ser fàcil de reparar i les parts han de poder-
se substituir, o un problema en un component d’un
coet o una estació espacial podria fer fracassar tota
una missió i malbaratar milions.
A FORJA, hem decidit que l’ANM, que es va fundar
principalment per científics i no per empresaris, ha
tendit a un model de tecnologia modular. Tota la
tecnologia és dissenyada per ser fàcil d’arreglar i
actualitzar, substituint mòduls específics quan fa
falta per afegir funcions addicionals.

P���������� S�����������
Permanència Càrregues Temps de

preparació
Dificultat de la

tirada
1 escena

(menys d’un dia) 1 càrrega 1 minut Rutinària (5)

1 dia 2 càrregues 30 minuts Senzilla (10)

1 setmana 4 càrregues 12 hores Moderada (15)

1 mes 8 càrregues 3 dies Exigent (20)

1 any 16 càrregues 1 setmana Complexa (25)

5 anys 32 càrregues 1 mes Àrdua (30)

10 anys 64 càrregues 2 mesos Titànica (40)

Una vida* Il·limitades* 6 mesos Impossible (+40)

Nota: la durada il·limitada es considera permanent, com a mínim durant la
vida del PJ que l’ha creat. A discreció del DJ, pot durar més enllà i tot.
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Així, la majoria de tecnologia de la que parlem al
llibre és modular i senzilla d’arreglar. Si un mòdul no
funciona, es reemplaça per un altre amb una tirada
senzilla (10) d’enginyeria, i l’aparell és llest per
funcionar. El mòdul es pot arreglar en un taller.
També ha fet possible l’aparició d’artefactes
modulars, és a dir, de dispositius amb diferents
mòduls que són, al seu temps, artefactes.
Aquest tipus de disseny ha fet possible la fusió
d’artefactes tecnològics amb objectes
sobrenaturals.
Alguns artefactes necessiten combustible per
funcionar, d’altres, una font d’energia, i d’altres
necessiten les dues coses. Dissenyat de manera
modular, un dispositiu hauria d’ésser capaç
d’acceptar mòduls sobrenaturals com a part
intrínseca.

Es pot dissenyar una arma a distància que fa servir
munició màgica produïda en massa. La munició es
crea com a objectes encantats amb una sola
càrrega màgica, activats en disparar-se. Si el
format físic és el d’un tipus de munició estàndard,
es podria carregar en una arma comú i disparar-se
de la manera habitual. En disparar, s’activaria
l’efecte que conté cada peça de munició.

Tenim un exoesquelet que necessita d’una gran
font d’energia per incrementar la força de l’usuari.
Aquest exoesquelet pot incorporar diversos
mòduls (de vol, armament, ègida, etc). Pot ser que
un personatge vulgui fer-ho amb tecnologia comú,
o que vulgui fer servir algun mòdul sobrenatural en
el disseny. Per exemple, un mòdul d’energia
sobrenatural podria generar una càrrega més gran
que la d’una bateria convencional. Al mòdul no li
caldria abast ni cap altre paràmetre excepte
energia i durada, cosa que n’abarateix el cost.

Un canó inductiu (conegut en altres jocs com a
canó Gauss, perquè accelera els projectils per
inducció magnètica) es pot fer exclusivament amb
tecnologia existent en el món real, però podrien fer-
se servir dos mòduls, un generador d’energia
elèctrica i un mòdul per conjurar la munició
ferromagnètica que utilitza l’arma, cosa que la faria
més lleugera i de mida més reduïda.

Com sempre, encoratgem el DJ i jugadors a explorar
les possibilitats del sistema, però sempre fent ús del
sentit comú.
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El salt
—És l’últim cop que m’escolto la propaganda de
l’Aliança! N’estic fins al capdamunt! —Cridà
l’Armand. —Cog! Com tenim, els càlculs de
bretxa?

—S’estan fent! I procura no distreure’m!

L’Armand va renegar amb convicció, i es va
ajustar el cinturó que el subjectava al seient del
pilot. L’Aliança del Nou Món l’havia triat gràcies
a la seva aptitud de pilotatge, i tot i que tenia
una vena temerària, tot tenia els seus límits.

El seu petit company, en Cog, era un Gob, un
alienígena petit i gris-verdós de grans orelles que
l’Armand havia conegut poc després d’entrar a
l’univers de la Confederació Solar, on la
humanitat havia desenvolupat tecnologia de
motors per viatjar més ràpid que la llum, i s’havia
expandit per la galàxia.

Com tots els gobs, en Cog tenia molta traça amb
les màquines i la tecnologia, i s’havia avingut a
treballar de mecànic a la nau de l’Armand, la
Guilla. La guilla no era pas la nau més elegant, ni
la més ràpida en aquest univers, però era en
missió oficial de l’ANM, i això volia dir que a
banda de l’equipament habitual, portava un
generador de bretxa que li permetia fer salts en
l’espai-temps per desplaçar-se entre universos.
Això requeria càlculs complexos per no obrir una
bretxa enmig d’un estel, o massa a prop d’un
forat negre..

L’Armand només podia confiar que en Cog faria
els càlculs tan ràpid com pogués. Per sort, a
banda de les màquines, el seu company també era
traçut amb els números. Va prèmer una sèrie de
botons a la cabina, tancant el subministrament
energètic dels sistemes no essencials, i redirigint
l’energia als sistemes de navegació, defensa, i a
l’ordinador central de la Guilla.

—Cog! Corda’t el cinturó, que els tenim al
damunt i la cosa no pinta gens bé! — Els llums
de la nau van canviar de color, adoptant una
tonalitat vermella. El seu company ja havia
activat els protocols de seguretat.

Donà un cop d’ull a les pantalles de les càmeres
exteriors. Una enorme nau de formes anguloses
se’ls atansava frontalment, il·luminant-los amb
uns potents reflectors. També els apuntaven
amb un reguitzell de sensors de punteria.

Un llum blau va començar a fer pampallugues a la
consola de comunicacions. Va prémer el botó que
hi havia al costat, activant el canal. Provaria de
guanyar temps perquè en Cog acabés els càlculs.

Un humanoide d’aspecte cruel va aparèixer a la
seva pantalla de comunicacions. Profundes
arrugues li solcaven la cara, tan pàl·lida i
inexpressiva que semblava tallada en marbre. Una
gran cicatriu que li creuava la meitat esquerra de
la cara, des de mig front fins a la barra.

—Nau no identificada, heu entrat al territori dels
Hadr’dim. Abaixeu les vostres defenses i
prepareu-vos per a ésser abordats.

—Caram, comença molt fort, trobo... Sóc el
comandant Armand Sidral, del cos de bretxers de
l’Aliança del Nou Món. Estem de pas pel seu
camp d’asteroides. Com que no hi ha cap balisa,
no sabíem que estigués ocupat. Si destorbem
podem girar cua, tornar per on hem vingut, i aquí
no ha passat res... què li sembla?

—No sé de quina aliança em parla, però ningú no
es burla dels Hadr’dim. — Va sentenciar
l’individu, amb una mirada freda com el glaç.

—Res més lluny de la meva intenció. Miri, senyor
Hadr’dim, no hem vingut buscant problemes.
Hem agafat una drecera perquè tenim una certa
pressa, sap? Som pacifistes, naltros.

El seu interlocutor va aixecar una cella un
mil·límetre, i el va mirar, si no amb menyspreu,
amb un odi clar.

—Preparin-se per a l’abordatge. —Va dir l’home,
i es va tallar la comunicació.

—Cooooog! —Digué l’Armand. —Ja la ballem!

—Encara no he enllestit! Em calen uns minuts!

—No els tenim!

L’Armand va aferrar la palanca d’acceleració amb
la mà esquerra i la va empènyer a fons.

Un tremolor va recórrer tota l’estructura de la
Guilla mentre les bombes injectaven combustible
a pressió dins la cambra de reacció, on es
convertia en plasma ionitzat supercalent. El
sistema de propulsió l’aprofitava per accelerar-lo
encara més fent servir un camp magnètic,
incrementant l’impuls cent cops.

Van notar com l’esquena se’ls enfonsava a
l’escuma dels seients, mentre tot d’alarmes es
van disparar al taulell d’instrumentació.

—Disparen projectils sòlids! —Cridà l’Armand.

—Ègida reactiva! —Respongué en Cog.

Com tantes altres naus, la Guilla tenia una
barrera energètica que es podia configurar per
aturar diversos tipus d’atacs. L’ègida de la Guilla
era reactiva, és a dir, que s’activava per pulsos,
només aquells instants en què la nau corria el risc
de patir dany. Aquesta configuració n’optimitzava
el consum energètic, i deixava més energia lliure
pels motors, sempre que no convergissin molts
atacs al mateix temps sobre la nau.

Responent a la pressió de l’Armand sobre els
comandaments, la Guilla va inclinar-se, oferint el
dors com a blanc a la nau dels seus oponents, que
començava a disparar amb els seus canons
ventrals. Va fer un tirabuixó per ficar-se de dret
al camp d’asteroides, deixant una estela de
plasma cada cop més llarga al darrere. Si tot
anava bé, la nau oponent no podria encalçar-los.

—Armand! Tenim més companyia! Dos mosquits!

—Càssum ronda, Cog! Dona’m bones notícies, de
tant en tant!
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—Tinc un punt d’extracció precalculat! A l’altra
banda del camp d’asteroides, però hem de passar
els mosquits!

L’Armand va serrar les dents i agafà la palanca
de comandament amb les dues mans. Una cosa
era escapar-se d’una nau fortament armada però
feixuga, cosa que la Guilla podia fer fàcilment
sempre que hi hagués camp per córrer i obstacles
per posar-hi pel mig, però els mosquits ja eren
figues d’un altre paner.

Els mosquits eren caçadors. Una cabina central
fusiforme amb el pilot i els dos artillers, dos
cilindres allargats a banda i banda que contenien
els dipòsits de combustible i que connectaven amb
els dos grans motors de desplaçament a banda i
banda, tenien una velocitat i capacitat de
maniobra força superior a la de la Guilla.

Hauria de compensar l’avantatge tecnològic amb
les seves habilitats, va pensar l’Armand. Confiava
que en Gob pogués mantenir la nau funcionant
durant el temps que triguessin en arribar al punt
d’extracció. El mapa tridimensional va aparèixer
al seu sistema de navegació hologràfic, amb la
ruta suggerida. Se n’hi va anar de cap.

Els mosquits els bombardejaven amb míssils i
munició explosiva dels seus canons rotatius.
L’ègida responia admirablement, amb el Cog als
controls, reconfigurant l’assignació d’energia i
sobreposant els arcs de cobertura per minimitzar
les possibilitats que els atacs impactessin amb la
nau.

L’Armand notava les vibracions dels pulsos del
motor de plasma a la palanca de comandament i
els pedals, mentre posava rumb cap a un gran
asteroide que tenia a la vora. Va estirar la
palanca d’acceleració cap a ell per tallar la
propulsió principal. Una estrabada decidida a la
palanca de comandament va encendre els ejectors
de maniobra de proa i popa, fent que la Guilla es
capgirés completament però mantenint la
trajectòria.

Els mosquits, que eren naus més petites, no
tenien ejectors de maniobra com els de la guilla.
En canvi, tenien dos grans motors amb toveres
vectorials, construïdes per a maniobres de gran
velocitat, però que necessitaven un radi de gir
ampli.

L’Armand no treia els ulls del radar de col·lisió.
Deu quilòmetres... sis... dos... Va tornar a
empènyer la palanca d’acceleració a fons, i la gran
ploma de plasma va col·lisionar contra l’asteroide,
esmicolant-lo en mil bocins.

–La xarxa, Cog!

–Fet!

“La xarxa” és com anomenaven a aquesta
arriscada maniobra. El fort camp magnètic de la
propulsió iònica de la Guilla, de la mateixa manera
que ajudava a canalitzar el plasma cap enrere,
podia capturar partícules o fragments de metall
i accelerar-los en direcció a la proa de la nau. Per
ells no tenia gaire repercussió, però per a naus
que vinguessin en direcció contrària, era com
entrar en un camp dens de micrometeorits.

La Guilla era al límit. Va passar entre els dos
mosquits com una exhalació, arrossegant un núvol
de pedres i partícules amb la seva xarxa, que van
impactar contra els dos mosquits violentament.

–Un fora de combat, cap! –Cridà en Cog. –
Quinze quilòmetres pel punt d’extracció,
generador de bretxa a punt!

–Compte enrere, Cog!

–Catorze! Tretze!... –va començar en Cog.

El generador de bretxa es va activar. A la
velocitat que anava la nau, el portal hauria
d’estar obert només un instant, o s’arriscaven
que el seu perseguidor els seguís a través de
l’obertura.

–...Onze! Deu! Nou quilòmetres!

L’Armand va prémer la seqüència de seguretat
per desbloquejar el generador de bretxa. Els pilots
indicant que tot estava llest per obrir-la es van
posar primer en groc, i després en verd.

–Set! Sis!

Va obrir la peça de plàstic transparent que cobria
el polsador en forma de bolet, i va acostar-hi la
mà. Sentia els batecs del seu propi cor, mentre
totes les alarmes s’encenien a la cabina.

–... disparen míssils! Tres!

El polsador es va il·luminar i un timbre
d’advertència es va afegir a la cacofonia de la
cabina. Amb les dues mans a la palanca, l’Armand
va fer girar la Guilla sobre l’eix longitudinal,
esperant confondre alguns dels míssils que el
mosquit els havia llançat.

–Dos míssils menys! En queden tres!

L’ègida es va activar amb un familiar brunzit,
fent detonar dos dels míssils que els encalçaven.
El tercer va detonar un segon més tard, havent
col·lisionat amb el núvol de pedres que encara
arrossegaven dins la xarxa magnètica. Part
d’aquestes pedres van repicar contra el casc, fent
un so metàl·lic.

–Cinc-cents metres! Bretxa oberta! – va cridar
en Cog.

El pilot del mosquit va veure com una estranya
anomalia energètica bidimensional s’obria al
davant de la nau que perseguia. No n’havia vist
mai cap d’igual. Els sensors de la seva nau
donaven tot de lectures sense sentit, els camps
magnètics i gravitatoris estaven plens de
distorsions. Va reorientar les toveres i va iniciar
una maniobra evasiva, sense perdre l’altra nau de
vista.

La nau que perseguia es va submergir dins
l’energia crepitant i va desaparèixer sense deixar
rastre. L’energia es va esvaïr a continuació, tan
sobtadament com havia fet acte de presència. Els
sensors indicaven només el buit de l’espai.
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“R��, ���� ���� �� �������� �� ��� �� ���,
������ ��� ��!”

W������ Z�������, C������������.

Finalment, t’has decidit a prendre les regnes del teu
destí. Vols jugar amb la teva família o amics, i ajudar-
los a gaudir d’una bona estona al voltant de la taula
del menjador.
Però potser no tens massa clar per on començar, oi?
No pateixis, per això s’ha escrit aquest llibre.
Si ets tan cinèfil com nosaltres, sabràs que al món
del cinema hi ha molts tipus de directors. Alguns
planifiquen una història de manera obsessiva i la
segueixen fil per randa, deixant poc d’espai a la
improvisació i encarrilant els actors perquè facin el
que volen.
D’altres treballen sobre un argument, i deixen màniga
ampla als actors perquè improvisin, arribant a
canviar fins i tot parts de l’argument si algun actor li
proposa una idea millor que les que tenia.
Quan es juga a rol, se suposa que els jugadors-actors
han de dur el pes de la història. Això porta a molts
directors de joc novells a deixar llibertat absoluta als
jugadors, i això, tot i que en moments concrets pot
tenir certs avantatges, és contraproduent.
Molts jugadors, si no tenen objectius clars i no se’ls
guia una mica, poden passar-se sessions senceres
desbarrant, sense ni tan sols acostar-se a la trama
principal de la partida, ni fer res de productiu. I això
quan no es posen a xerrar de temes completament
aliens a la partida.
També hi ha l’altre extrem: alguns DJs volen
controlar la seva taula amb puny de ferro (i sense
guant de seda ni res que se li assembli), i no tenen
pietat de cap jugador que es desviï del guió previst,
que habitualment és anorreat sense pietat per algun
grup de PNJs realment amenaçadors.
Cap dels dos casos és un model a seguir, perquè tan
en l’un com en l’altre, els jugadors poden acabar
avorrits i deixaran de venir a les partides.
L’èxit és en tenir flexibilitat entre les dues opcions.
Cal que els jugadors tinguin prou llibertat com per
poder prendre les seves decisions, però cal
encarrilar-los quan comencen a divagar o s’an
encallat en algun punt de la trama.
I quan dic encarrilar-los, no vull dir llançar-los una
horda de mutants assedegats de sang perquè corrin
en direcció contrària, sinó més aviat donar pistes o
incentius més subtils, de manera que les decisions
les segueixin prenent els jugadors.
En aquest capítol, discutim algunes tècniques que
poden garantir bons resultats a la taula de joc. És
molt possible que si ets un DJ experimentat, moltes
de les tècniques que exposem a continuació no et
vinguin de nou, però tot i així, recomanem que com a
mínim en facis una lectura, perquè sempre podràs
aprofitar-ne alguna cosa.

P���������
Comencem, doncs, la recerca del sant Grial de les
partides de rol: aquell punt en què tant el director de
joc com els jugadors s’ho passen bé i volen repetir
l’experiència.
Permeteu que posi la meva experiència al vostre
servei: enmés de 25 anys jugant i dirigint partides, he
vist que gran part de l’èxit se l’enduu la creació de
personatges. Idealment, cada jugador hauria de

poder portar allò que vulgui, però és molt possible
que si es fa així, dos o més jugadors acabin portant
personatges clarament incompatibles entre sí.
Això desembocarà en situacions crítiques,
punyalades per l’esquena i traicions en els moments
més inoportuns, aquells en què se suposa que els
jugadors s’haurien de recolzar mútuament.
El millor antídot contra això és explicar als jugadors
el que es pretén aconseguir a la partida o campanya.
No s’hauria de tolerar cap personatge que per
sistema et faci sentir incòmode a tu, com a DJ, o a
cap dels teus jugadors, perquè si ja es comença així
d’entrada, les coses acabaran pitjor (vegeu “gaudir
del joc”, a la pàg. XXX).
Sempre és preferible parlar les coses abans d’entrar
en matèria, i dir que no vols certa mena de
personatge a la partida, i suggerir possibles
alternatives, que no pas deixar que un jugador es
presenti a la taula amb un personatge que es passa
l’estona ofenent-te a tu o altres jugadors, i que
després acabi fent la fi d’en cagalàstics, i potser
arrossegant-hi altres membres del grup, perquè s’ha
descontrolat.
Recorda: jugar a rol ha de ser una manera saludable
de passar l’estona.
Si les coses comencen a anar com el rosari de
l’aurora i detectes actituds tòxiques en algun dels
jugadors, més val parlar-ne fora de la partida, i si
convé, el posis en quarentena lluny dels que s’ho
volen passar bé sense que els aixafin la guitarra.
Dit això, tornem a la preparació: tu i els teus jugadors
hauríeu de mirar l’apartat de creació simplificada de
personatges, a la pàgina XXX.
Si us va el risc i no us fan por els números, podeu
consultar també la creació avançada de
personatges, a la pàgina XXX.
Com a DJ, tampoc dubtis a crear plantilles originals
específiques per a la campanya que hagis pensat:
això donarà als jugadors la possibilitat de fer una
creació simplificada però amb plantilles
especialment adaptades pel que tinguis pensat.
També hauràs d’informar els jugadors de quants
punts disposen per a fer-se els seus personatges.
La quantitat de punts de creació determinarà les
capacitats dels personatges a l’inici. A més, com a
DJ, també pots imposar límits a les puntuacions
inicials d’habilitat.
Un PJ amb 200 punts inicials es considera
experimentat, però les seves capacitats poden variar
molt segons si s’aplica un límit a les habilitats de +6
(que ja és competent) o no s’hi posa límit (podent
agafar habilitats fins a +10).
Molts jugadors, sobretot aquells que vénen de
sistemes de rol basats en classes de PJ voldran
especialitzar-se i provar que el seu personatge tingui
les habilitats “clau” al màxim.
Això, si bé els fa molt competents en un cert tipus de
situacions, els relega a fer de convidats de pedra en
totes les altres.Limitar el nivell màxim d’habilitat i
restringir els punts de creació inicials ajuda a que els
jugadors diversifiquin els punts inicials.
Una bona idea, si us ho podeu permetre, és crear els
personatges de manera mancomunada, entre tots
els jugadors del grup i tu com a DJ, de manera que
cadascú porti el personatge que vol, però acceptant
suggeriments dels altres companys.
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C�������
“N� �� ���������� ��� �� �������
����� ��� �������� ��� �� ������.

L� ������ �� �� ����� ������.”
F���� H������.

Com a DJ, si el que vols és dirigir una sessió puntual
sense continuïtat de cap tipus, pots prendre’t certes
llibertats amb l’argument, i pots incloure-hi
personatges o tecnologia que podrien desequilibrar
una campanya a llarg termini.
Si l’equilibri de la partida se’n va a can Pistraus, en el
pitjor dels casos passaràs una estona complicada, i
un cop s’acabi la sessió, ja no te n’has de preocupar
més.
Ara bé, l’equilibri de la teva campanya és quelcom
que has de tenir en compte si vols poder-la allargar
durant un temps, mantenint ambientació i
personatges del grup.
Ésser massa permissiu amb un jugador et pot portar
problemes a llarg termini, amargant-te l’existència
com a DJ, fins al punt d’haver de tancar la campanya
sense haver pogut preparar un final adequat, com
aquelles sèries de TV que comencen bé, però que a
la segona temporada ja són completament
previsibles i s’acaben aturant per falta d’interès.
Per tant, alerta a l’hora de crear personatges, i molta
cura quan preparis la trama de la campanya.
Els jugadors han de ser capaços d’anar superant
obstacles i avançar demica enmica, però si no tenen
cap repte a la seva alçada, s’acabaran avorrint com
una ostra (i tu també).

L’ABC �� �� ������� �’���������
Suposem que tothom ja té el seu propi personatge, i
que et planteges estructurar la campanya al voltant
dels PJs. Què cal fer a continuació?
Personalment, trobo que una manera és explorar
conceptes d’aventura sense deixar-se limitar pel
rerefons. Un dels exemplesmés clars d’això és el que
el professor de mitologia comparada Joseph
Campbell va anomenar el Monomite, també conegut
com el “viatge de l’heroi”.
En resum, el monomite tal i com el descrigué
Campbell és una plantilla o argument genèric on
l’heroi o protagonista abandona casa seva en busca
d’una aventura, s’enfronta a una crisi decisiva en la
que obté una victòria, i torna a casa havent patit una
transformació.
Aquesta estructura de l’aventura clàssicas’ha fet
servir en obres tan diverses com l’Odissea d’Homer,
“Star Wars”, “el senyor dels anells” i “el hòbbit” de
JRR Tolkien, “Conan” (la pel·lícula), la trilogia de
“retorn al futur” (on es canvia l’origen sobrenatural de
la crisi per un nascut de la tecnologia), i
incomptables llibres, pel·lícules, videojocs, i
mitologies clàssiques de diferents cultures.
De la mateixa manera, es pot aplicar pràcticament
qualsevol estructura a qualsevol història o rerefons
que vulguis imaginar.
Agafant fets històrics, rondalles o ficció clàssica i
canviar-ne l’entorn acostuma a funcionar molt bé si
vas curt d’inspiració, i si no, que li ho expliquin a en
Sergio Leone i el seu western “Per un grapat de
dòlars”, que no deixa de ser un flagrant remake del
“Yojimbo”, d’Akira Kurosawa, o en John Sturges, que
va afusellar sense contemplacions “Els set

samurais” del mateix Kurosawa per rodar el film “Els
set magnífics”.
És a dir, que els dos westerns que acabo d’anomenar,
considerats probablement d’entre els deu millors del
gènere, van sortir de dues pel·lícules japoneses
d’època, adaptades a una ambientació molt diferent.
Els directors van saber reconèixer un bon punt de
partida argumental, els conceptes del personatge, i
els van fer servir per crear una història al salvatge
oest americà, enlloc del Japó feudal.
Com que a FORJA tractem amb un multivers que
disposa d’infinitat de mons diferents, podem posar
als jugadors en qualsevol entorn adequat a les
nostres necessitats, i per tant, no hi ha límits en allò
que podem fer.
A continuació, us donem alguns exemples.

C���� � �� ������
Per a aquest exemple, prendrem com a referència la
pel·lícula de 1985 “La selva maragda” (si no l’has vist,
alerta, que ara comentarem punts de l’argument).
La pel·lícula comença amb un enginyer que treballa
construïnt una presa hidroelèctrica en un dels
afluents de l’Amazones, al Brasil, i que és allà amb la
seva família.
La constructora té problemes amb els indígenes
locals, que no veuen bé que se’ls faci fora de les
seves terres, i ha de contractar seguretat privada per
protegir els treballadors.
Si ho volem adaptar a la nostra temàtica de fantasia
i ciència-ficció: posem un planeta amb moltes zones
de jungla, amb tribus indígenes salvatges, una
companyia constructora sense escrúpols que vol
muntar una planta energètica o operació minera en
mig del territori, i que contracten un exèrcit privat per
mantenir els indígenes lluny de les seves
operacions... i acabem de descriure el principi
d’”Avatar”, de James Cameron.
Ben jugat, senyor Cameron, ben jugat.
Tornant a “la selva maragda”: un dia, el fill de
l’enginyer es perd i el recullen (o rapten) les tribus
locals.
L’enginyer s’obsessiona per trobar el seu fill, i es
passa els propers 10 anys buscant-lo mentre les
obres avancen. En aquest periode, la seva dona el
deixa, incapaç de superar la pèrdua.
L’enginyer persevera, i acaba trobant la tribu i el seu
fill, que hi viu com unmembre més. Ell s’adona que la
presa perjudica el que s’ha convertit en la llar del seu
fill, i decideix redimir-se ajudant a destruïr-la, quedant
greument ferit, però renaixent en un sentit figurat (és
a dir, que el viatge de l’enginyer també encaixa en el
monomite de Campbell).
Aquesta història ens podria servir com a un bon punt
de partida.
Posem que un dels personatges és un aventurer, o
caçarecompenses, que l’enginyer contracta per
trobar el seu fill.
Podria incloure un aventurer de butaca, que ho ha
llegit tot sobre la selva, i tot i que no té experiència,
està conmogut per la tragèdia de l’enginyer i vol
ajudar com pugui. Potser un altre jugador és un
activista, i cerca la tribu per unir-s’hi en la seva lluita
contra la companyia.
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Potser alguns altres són treballadors de la
companyia que volen ajudar l’enginyer a trobar el seu
fill. O potser volen convèncer la tribu que el millor és
no oposar-se al progrés i deixar les terres.
És possible que diferents PJs dins el grup tinguin
objectius divergents, si més no al principi, però que
hagin de prendre part o fer de mitjancer entre els dos
punts de vista oposats.
Potser decideixen només endur-se el nen (encara
que sigui en contra de la seva voluntat) i
desentendre’s de la lluita entre la tribu i la companyia.
En qualsevol cas, hem adaptat una història basada
en el Món Real™ i l’hem convertit en una aventura de
Ciència Ficció (si el senyor Cameron ho pot fer,
nosaltres també).

R������� �� ������ �������������
En aquest cas fem servir com a punt de partida el
western “Maverick” i les pel·lícules de la sèrie
“Ocean’s eleven” i seqüeles.
Un o diversos dels PJs s’han ficat en embolics per
pagar els deutes contrets per alguns negocis que no
han acabat de sortir com el grup esperava, i com que
les oportunitats de fer negoci legalment no són gaire
bones últimament, el grup ha de considerar opcions
alternatives per liquidar deutes i omplir la caixa.
El grup sent a parlar d’un torneig, que pot ser d’un joc
d’atzar, de lluita, una cursa, o el que millor encaixi
amb els membres del grup. Aquest event passa en
un creuer de luxe interestel·lar en una regió remota
de l’espai, i es retransmet a tot l’univers.
Els premis són molt importants, i això vol dir que hi
ha força seguretat. De tota manera, hi ha prou diners,
recursos, o equivalent com perquè els jugadors
anul·lin el deute i es deixin de preocupar pels diners
durant una bona temporada.
Hi ha moltes opcions diferents pels jugadors en
aquesta aventura:
Els PJ podrien provar de guanyar el torneig de
manera legal (o amb trampes, però participant-hi
obertament). Pot passar que algú robi el premi, i que
els PJ els hagin d’anar darrere, perquè els seus
acreedors no es creuràn això del robatori.
Per contra, el grup podria decidir ingfiltrar algú
només per tenir-hi accés, però llavors executar ells el
robatori.
Si no tenen una especial predilecció pel crim, podria
ser que ho facin forçats, si el seu acreedor té menys
escrúpols que ells. Ara bé, robar una nau que es
desplaça per l’espai en regions remotes de la galàxia
i amb força seguretat requerirà una bona
planificació.
No només hi ha aquestes dues opcions, és clar... els
PJ també podrien decidir contractar algú altre que
els faci la feina, però si surt malament, els delatarien
a ells com a cervells del crim.

L� ����� �� B�����
Per aquest exemple ens basem en un episodi real de
la guerra civil espanyola, en què la població civil de
diversos pobles de la vall de Bielsa (Aragó) i la 43a.
Divisió de l’exèrcit de la república van ser acorralats
per l’exèrcit de terra, mentre l’aviació feixista (ajudats
per la Luftwaffe alemanya) els bombardejava amb
munició incendiària.

La 43a. Divisió republicana va organitzar l’evacuació
de la població civil, travessant els pirineus fins a
França, i des d’allà donar la volta fins a Catalunya,
que encara estava sota el control de la república.
Aquest episodi es podria adaptar fàcilment a
qualsevol conflicte bèl·lic que els PJs es puguin
trobar.
A Erde, en el marc de la guerra dels mil anys, els PJs
podrien trobar-se entre una població civil en una
petita vall però sense un exèrcit, o amb un exèrcit
sense líders, i que hagin de prendre les decisions per
treure els civils d’allà abans que els matin a tots.
Pot ser que el portal de bretxa que els podria treure a
tots d’allà estigui rere les línies enemigues, o a una
certa distància.
A Terra, podrien veure’s en un dels conflictes entre
l’imperi romà i les poques tribus de bàrbars, o en una
illa disputada entre els imperis romà i japonès.Els
PJs podrien anar-hi en missió diplomàtica o
comercial, i veure’s ficat enmig d’un atac entre
senyors de la guerra o nobles locals.
En qualsevol altre món hostil (a Rrrrth, a Aztlan, a
Harmagedon), es podrien trobar que han de rescatar
els membres d’una colònia o base científica de l’ANM
que és assetjada per les tribus o exèrcit local, que els
vol fora d’allà, i haver de passar per una situació
similar.
O bé es podrien trobar juntament amb els locals,
assatjats per una força externa.
En qualsevol cas, a partir d’un fet històric, i canviant-
ne el context, hem pogut treure les bases per una
partida.

D������ �����
Hem parlat de basar-nos en pel·lícules, llibres, o fets
històrics. Moltes pel·lícules o llibres solen pecar de
poc ambigus: els personatges principals i el seu
entorn són molt bons o molt dolents, amb pocs
termes mitjos i poques ambigüitats.
Això no els treu mèrit, si la història està ben
executada, però fent les motivacions i l’entorn en
blanc i negre, els jugadors es poden sentir encarrilats
o dirigits, i en general no hi haurà dubtes per quin
bàndol haurien de prendre partit. Això acostuma a
ser adient per grups amb jugadors novells o més
joves.
Personalment (i ja tinc una edat), trobo que les
partides més estimulants són aquelles on tot és
basat en tonalitats de gris.
No saber exactament qui són els bons i qui els
dolents, que totes les faccions en un conflicte tinguin
pros i contres.
En definitiva, que si els jugadors volen prendre partit
per un dels bàndols no ho tinguin clar, que hagin de
debatre entre ells per veure a qui donen suport, que
diferents personatges tinguin interessos divergents i
hagin d’arribar a un compromís.
En general, basar-se en fets històrics facilita les
coses en aquest aspecte. Fins i tot un conflicte
aparentment tan clar com la II guerra mundial, on un
dels bàndols estava alineat clarament en contra dels
drets humans, tenia víctimes als dos costats del
conflicte: la població civil.
Alguns ciutadans de les potències de l’eix i territoris
conquerits per ells es jugaven la vida per ajudar a
amagar-se els que fugien del règim tirànic.
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Alguns comandants dels aliats ordenaven
bombardeigs contra la població civil tan
indiscriminadament com ho feien els de l’eix
(Dresden va ser una massacre). Cal recordar que van
ser els aliats que van llançar dues bombes
atòmiques sobre població civil, una de les quals no
calia en absolut, i l’altre encara seria discutible.
Però de tots és sabut que les potències de l’eix van
matar milions de persones demanera sistemàtica en
camps, i no només a Europa, perquè el que l’imperi
japonès va fer a la Xina (genocidi, proves d’armes
biològiques) va ser pura maldat.
És perfectament lícit basar partides en aquest fets
històrics, igual com s’hi basen pel·lícules.
Que els PJ siguin externs al conflicte i s’hi vegin
abocats dóna una oportunitat per debatre aspectes
ètics. Prendran part per un dels bàndols? Romandran
neutrals i miraran d’ajudar la població civil en contra
del que volen els dos bàndols? Miraran només per
ells i procuraran no prendre part per ningú?
No cal que sigui un conflicte descarnat ni que
debateu els efectes que pot tenir una política
genocida sobre la població, si això us fa sentir
incòmodes (vegeu “gaudir del joc”, a la pàgina XXX).
Si no us intimida la temàtica més adulta, recomano
mirar de plantejar aquesta mena de dilema als
jugadors, i que ells mateixos debatin, a través dels
seus personatges, el que opinen del tema.

C������ ������
Un altre dels temes que pot servir per generar debat
entre els jugadors és la crítica social, ja sigui en la
vessant econòmica (validesa dels models
econòmics, o de si el guany justifica qualsevol
acció), de drets socials (igualtat, acolliment de
refugiats), o política (l’Aliança és clarament una
potència al multivers, però són válides les seves
polítiques? Haurien de fer més?).
A través d’analogies, es poden abordar temes
socialment complexos. Altre cop, pot ser que algun
jugador se senti incòmode amb certs debats, i si és
així, millor deixar-ho córrer i gaudir d’aventures més
convencionals, però si hi ha confiança i respecte, es
pot generar un debat vàlid que afegirà interès a la
partida.
Tornant al primer exemple, el de la jungla maragda, si
els jugadors troben per fi el fill de l’enginyer, que ara
forma part de la societat tribal que l’ha acollit, és
correcte apartar-lo de l’única família que recorda?
Pot ser que no tots els jugadors hi estiguin d’acord, i
que això creï divergències entre els PJs. En qualsevol
cas, pot ser interessant veure com es resol la
situació.
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Un exemple clar dels últims dos punts és l’obra de
Frank Herbert. A la saga de Duna, hi aprofita per
parlar i fer crítica de les polítiques ecològiques, del
colonialisme, dels models econòmics (en especial
del capitalisme), del feudalisme, de les oligarquies,
de la religió...
No es tracta senzillament d’una obra de ciència
ficció amb uns bons i uns dolents que intercanvien
trets de pistoles làser, va molt més enllà, i per això se
la pot considerar una de les obres cabdals de la
ciència-ficció.

Les preqüeles a Duna, escrites en part pel fill d’en
Herbert i basades en unes notes de son pare, són
una obra de ciència-ficció molt més convencional,
amb menys matisos i menys crítica.
No vol dir que no se’n pugui gaudir, però són força
més clàssiques, més inofensives, en tant que no ens
forcen a fer autocrítica de la nostra societat.
En qualsevol cas, deixant l’exemple i tornant al tema
de la creació d’històries, hem vist com basar-nos en
material divers i plantejar dilemes ètics o introduïr
elements de crítica social pot servir per donar-nos
material per unes quantes sessions.
Qualsevol tipus d’obra de ficció, fet històric, rondalla,
lleganda, mitologia o llegenda urbana et pot servir
d’inspiració. Agafa’n les idees que més t’agradin,
combina-les entre sí, i després adapta el rerefons... ja
tens una partida preparada!
Aquesta manera de plantejar la creació de partides
és especialment útil quan ets un DJ sense
experiència o si vas curt de temps, però a mesura
que vagis veient el que funciona amb el teu grup i el
que no, pots anar afegint el teu propi material
original, més adaptat als gustos dels teus jugadors.
Encara que facis partides completament originals,
sempre pot ser interessant afegir algun detall
d’altres obres de ficció, com a homenatge o picada
d’ullet a aquella obra. Per això precisament hem
inclòs cites d’obres i autors que ens han agradat en
aquest llibre.
Però sobretot, recorda: no et dediquis únicament a
copiar la feina d’altres: per això ja tenim els executius
de Hollywood.
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Quan estiguis planificant una història per FORJA,
tant si és un mòdul com una campanya, has de tenir
en compte l’equilibri entre la societat en general
respecte del món sobrenatural i la tecnologia
disruptiva (els artefactes).
El món sobrenatural és de domini públic? Hi ha
artefactes a la venda lliure? Fins a quin punt controla
les dues coses l’Aliança? Són en equilibri, o bé el
sobrenatural és més prominent que els artefactes
tecnològics? O a l’inrevés? Aquestes preguntes són
crucials, i te les hauries de plantejar.
Si hi insistim, oh, Director de Joc en potència, és
perquè són factors que poden desestabilitzar la
campanya o mòdul en un tres i no res, i sense que tu
ho tinguessis present. Tenir algun PJ amb accés a
artefactes o efectes en un entorn on no són comuns
pot fer molt de mal... o molt de bé, però el més
habitual és el primer (que ja ens coneixem).
Durant la fase de preparació del mòdul o campanya,
planteja’t si qualsevol dels efectes o artefactes dels
jugadors pot canviar la manera de resoldre la partida.
Fes el mateix si la campanya és en marxa i un
jugador et demana autorització per desenvolupar un
nou efecte o dissenyar un nou artefacte.
Hi ha exemples molt clars en la història del Món
Real™. Quan les armadures de plaques eren
tendència, les cases nobles invertien en entrenar
cavallers per fer-les servir, i un grapat d’ells podia
sufocar una rebel·lió o sotmetre un poble sencer.
Quan les ballestes es van fer de domini públic, això
va permetre que algú a peu, amb molt poc
entrenament, pugués ferir de gravetat o matar un
cavaller, i això va obligar a tots els exèrcits a canviar
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les tàctiques, tornant altre cop a fer servir grans
masses humanes amb poca armadura, però aquest
cop amb armes a distància enlloc de formacions
tancades i armes cos a cos, com havien fet les
legions romanes.
Un cop l’artilleria va passar a ésser d’ús comú, les
fortaleses van deixar de tenir sentit. Primer es van
mirar d’adaptar, però després es va veure que el
sobrecost de les muralles podia ser més que el de
reconstruïr les ciutats, i cada cop se’n van fer menys.
Les guerres es van començar a fer en trinxeres.
Però les trinxeres van quedar obsoletes amb
l’arribada de l’aviació i les bombes, i sobretot de
l’armament químic. Llavors es van inventar les
fortaleses mòbils: els tancs. Una i una altra vegada,
la tecnologia reescriu les regles del joc. Els efectes
sobrenaturals faran el mateix a la teva campanya.
Suposem que a la teva campanya, els jugadors tenen
accés a pocions màgiques de curació. O a
injectables d’un sol ús amb nanomàquines
regeneradores, que pel cas ve a ser el mateix).
Si són difícils d’aconseguir, o extremadament cares,
els jugadors ho faran servir com a últim recurs, i s’ho
rumiaran dos cops abans d’exposar-se a riscs inútils.
Si, ans al contrari, són barates i senzilles de trobar,
els jugadors tendiran a exposar-se a més perills i
seran més imprudents, perquè sabran que les
conseqüències dels seus actes són menys greus.
En l’exemple de partida que hem fet servir abans, en
què els jugadors es veuen assetjats juntament amb
la població civil d’uns pobles i han de dirigir una
evacuació, hem dit que el portal de bretxa per on
podien escapar era fora de l’àrea que controlen.
Ara imaginem que un dels jugadors té accés a un
portal de bretxa de llarg abast que pot fer servir quan
li vingui de gust: la partida sencera estaria en
entredit!
És un dels motius pels que hem fet el portal de bretxa
portable (vegeu pàgina XXX) de curt abast, i curta
durada. Així, els PJs podrien canviar entre l’univers
on són i un altre univers, però és complicat d’activar,
i la distància relativa entre punts no pot ser gaire
gran. La curta durada d’activació força els PJs a
recalcular les coordenades espai-temporals per cada
activació, i això els portaria massa temps com per
ser pràctic evacuar centenars de civils.
Una altra situació hipotètica: un dels PJs, un mag
d’un cert talent, vol investigar un efecte per conjurar
or (que, al cap i a la fi, és un element simple no
reactiu). Evidentment, això és possible, amb el
manual a la mà.
Si el jugador t’ho planteja, com a DJ tens la opció
d’acceptar-ho, de mirar de convèncer-lo que no és
prudent, o de prohibir-li-ho categòricament.
Suposem que proves de convèncer-lo, però el
jugador és més tossut que una mula i no cedeix. No
vols prohibir-li-ho categòricament, perquè això
crearia un mal precedent d’arbitrarietat.
Els DJ novells en general acaben prohibint-ho o
cedint, i en qualsevol dels dos casos, hi haurà
problemes dins el grup, ja siguin per culpa de la
prohibició o per culpa de tenir un jugador que acaba
de desequilibrar tot el sistema econòmic de la
campanya. Com resoldre una situació semblant?
Bé, és evident que el PJ que vol fer això no ha pensat
en totes les conseqüències de la seva decisió, així
que el millor en aquests casos és fer-ho servir com a

exemple educacional del que pot passar quan es
prenen decisions a la babalà.
El jugador, satisfet, inverteix el temps i punts
d’experiència en crear el seu efecte per conjurar or.
Un cop el té, pot ser que el faci servir només en casos
d’emergència i que no n’abusi. Si és així, no et suposa
massa problema. A la pràctica, és una manera de
justificar un augment del seu tret recursos/X amb
punts d’experiència i per mitjans poc habituals.
Ara suposem el cas contrari. El jugador, o alguns dels
seus companys de grup, perden el seny i comencen
a crear or en quantitats considerables. Què podria
sortir malament? Heus ací algunes idees:
L’excés d’or fa que el preu al mercat comenci a baixar.
El govern local no està gens content, i envia les
autoritats a investigar. En aquest cas, els jugadors
poden acabar tenint problemes amb la justícia, o
pitjor: amb hisenda.
Certa gent de l’elit econòmica descobreix que hi ha
una font local d’or, i proven de trobar-la i
monopolitzar-la, pagant sumes astronòmiques a
caçarecompenses perquè els la portin o la
destrueixin.
Els PJs poden veure’s atrapats entre diferents grups
que els volen capturar i posar en un calabós a
generar or tot el sant dia, o bé destruïr-los.
Caçarecompenses, mercenaris, i altres tipus de
criminal proven de fer-se amb l’or del grup. Quan
descobreixen que el personatge pot crear or del no-
res, provaran d’aprendre el secret, o esclavitzar-lo per
tenir-ne el monopoli.
Òbviament, totes aquestes opcions són dolentes pel
personatge i pel grup en general. Com a DJ, hauries
de procurar que l’infractor o infractors en paguin les
conseqüències, i que els altres se’n surtin (més o
menys).
Pot ser que quan es veuen ficats en un conflicte,
s’adonen del problema i decideixen moderar l’ús de
l’artefacte, fent-lo servir en casos d’emergència. Si és
així, problema resolt.
Si persisteixen, pots anar augmentant la pressió,
afegint trames addicionals de les que ja hem
esmentat. Els jugadors haurien d’aprendre, en
definitiva, que res no és de franc.
I a partir d’un jugador entestat a generar problemes,
hem tret material original per fer unes quantes
sessions més de joc. Gens malament, oi?
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Fins ara, hem vist com traçar l’argument principal per
un mòdul o campanya, però això només és una part
en la creació d’una història.
Si el que vols és una trama memorable, d’aquelles
que els teus jugadors explicaran als seus néts a la
vora de la llar de foc, et cal alguna cosa més.
Parem-nos un moment a pensar en aquestes
pel·lícules que a Hollywood anomenen blockbusters
i que nosaltres anomenem pel·lícules de crispetes,
aquestes que veiem quan no tenim un bon llibre a
mà, i que serveixen per fer-nos passar una estona
entretinguda sense que haguem de pensar gaire.
En general, fan ús de personatges estereotípics,
molts efectes especials generats per ordinador, i
arguments suats amb línia argumental única i
previsible.
Molts d’aquests blockbusters, a més, són d’acció
trepidant, filmats a base de plànols espectaculars
però de curta durada, que es suceeixen a un ritme
frenètic, no fos cas que ens posem a rumiar en els
forats que té l’argument.
L’equivalent a un d’aquests blockbusters és, en
termes generals, el típic mòdul comercial de joc de
fantasia, on el grup comença a la taverna del poble (o
el mercat), quan algun habitant del poblet (o el
senyor feudal) es dirigeix a ells en busca d’ajut per
anar a la cova/masmorra/castell de torn i que
derrotin els innomenables (i innumerables) horrors
que hi habiten per recuperar el que han robat els
monstres/salvar a la princesa/alliberar a l’alcalde.
Aquests mòduls solen incloure poc diàleg
(habitualment al principi i al final, i potser just abans
de la batalla definitiva). La resta són frases lapidàries
i bromes que els jugadors van fent mentre tiren daus
en combat rere combat, com els herois d’acció de les
pel·lícules dels 80.
Si vols crear una història original realment
memorable, has de treballar l’argument principal a
nivell de personatge. Els teus jugadors t’hi han
d’ajudar, donant una mica de rerefons als seus
personatges, amb històries personals úniques.
Suggerim que prometis punts de creació addicionals
als jugadors que facin una història de PJ
especialment treballada. Assegura’t que cada
jugador té un o més objectius personals (veure pàg.
XXX).
Fet això, agafa el rerefons i objectius de tots els PJ i
fes-los servir sense cap pudor per preparar la teva
campanya. Algun PJ amb enemics del passat?
Família? Tenen algun objectiu a mig o llarg termini
que pugui generar conflictes amb altres faccions o
grups?
Cadascuna de les respostes a aquestes i d’altres
preguntes et guiarà cap a diverses històries
centrades en un o més personatges del grup, que et
poden servir com a trames secundàries a la teva
campanya principal.
Pot ser que algunes d’aquestes històries encaixin
directament amb la idea que tenies, mentres que
d’altres poden no guardar una relació directa, però et
poden proporcionar històries breus (d’una o dues
sessions de joc) que pots inserir entre arcs
argumentals de la campanya, allà on tot s’ha relaxat
una mica.

Pel que fa a estructura general d’una campanya,
l’equivalent més acurat podria ser el d’una sèrie de
televisió.
Algunes sèries tenen un caràcter completament
episòdic, on cada episodi té un argument
completament independent, i la majoria d’episodis
es poden veure per separat, sense que l’ordre jugui
un paper important, perquè l’única constant són els
personatges principals.
D’altres tenen arcs argumentals que es
desenvolupen al llarg de tota la sèrie, amb algun
episodi que es pot veure fora de continuitat. Altres
tenen fils argumentals que comencen i conclouen a
cada temporada.
Si n’estàs començant una de nova, recomano tenir
com a mínim una trama secundària per a cadascun
dels personatges (o, si dos dels personatges estan
molt vinculats a nivell de rerefons, poden compartir-
ne una).
Això li dóna a cada jugador l’oportunitat de sentir-se
protagonista en un moment o altre, i és una bona
excusa perquè els PJs s’impliquin en les històries
dels seus companys de grup, creant llaços entre tots.
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Si, com a DJ, voleu fer una campanya en un món
concret, que pot o no estar vinculat amb l’ANM,
recomanem que invertiu una mica de temps fent
algunes plantilles d’espècie (si en calen) i
d’arquetipus per als vostres jugadors.

El fet de tenir plantilles adequades al tema de la
campanya agilitza la creació de personatges, i ajuda
als jugadors a fer-se una idea general del que es
poden trobar pel món on començaran.

Quan es fan plantilles, en recomanem diverses de
cost relativament baix, que puguin ésser
seleccionades per un jugador per representar els
diferents interessos o camps de formació del seu
personatge, que no pas tenir plantilles monolítiques
que necessitin grans canvis.

De cara a fer plantilles per una campanya, no
recomanem que costin més del 70 al 90% dels punts
totals si es tracta de plantilles completes (espècie i
arquetipus, com a mínim), entre un 30 i un 60% dels
punts si són només d’espècie, i entre un 20 a un 50%
si són plantilles d’arquetipus.

Per les d’efectes i artefactes no hi ha un límit
estipulat, però per sentit comú recomanem no més
d’un 10 a un 20% dels punts de creació per a una
única plantilla.
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Un dels recursos més útils per enganxar els teus
jugadors a les trames principals, i també a les
secundàries, és deixar anar petites píndoles
d’informació sobre esdeveniments que passen
mentre els teus jugadors estan fent altres coses.
Això crea la il·lusió de persistència en el món de la
teva campanya, i fa que els jugadors siguin
conscients que el món no s’atura quan ells no hi són
per mirar-lo.

Fer servir canals informatius o mitjans de
comunicació en general, així com rumors i converses
en llocs públics que els PJs puguin sentir quan són
fent una altra cosa per donar píndoles ajudarà a
ampliar la visió del món de campanya, i semblarà que
sigui molt més gran del que és realment.

Avançada la partida, potscomençar a dosificar les
píndoles per donar informació relativa a alguna de
les trames secundàries que t’interessin.

És clar que no s’ha de fer massa evident, i necessites
altres píndoles que no tinguin relació amb la història,
perquè no sigui massa evident que tot el que dius és
part d’alguna subtrama.

Ara bé, en el moment en que alguna de les
informacions tingui relació directa amb alguna de les
trames, els jugadors començaran a escoltar molt
més tot allò que deixis caure.

Quan planifiques a llarg termini, val molt la pena
disposar de nombroses subtrames, així com
esbossar uns quants esdeveniments importants que
no tinguin relació amb la trama, però que serveixin
per construïr el món al voltant dels jugadors.

Per exemple: diguem que els jugadors ja han jugat un
o dos mòduls de la campanya, i la propera aventura
gira al voltant d’una nau de càrrega que s’ha fet servir
per transportar mostres biològiques il·legals (i
perilloses). El que es fa en molts de mòduls és que
algú cita els jugadors, i els promet una recompensa
econòmica (o d’algun altre tipus) a canvi de veure
què ha passat.

És probable que els jugadors hi vagin, però serà una
feina més, i els jugadors poden no sentir-se massa
inclinats a fer-ho, fora de pensar que és la partida del
dia, i si diuen que no ho fan, es queden sense jugar
aquella sessió. La resignació no és gaire bon
incentiu.

Recomanem un plantejament alternatiu. Unes
quantes sessions de joc abans d’aquesta, quan els
PJ encara juguen el mòdul anterior, si un PJ és en un
lloc públic on hi ha pantalles connectades a mitjans
de comunicació, descrius l’escena que envolta el
jugador, i comentes que veu a la pantalla l’home del
temps, dient que s’acosta una forta tempesta que és
previst que duri un parell de setmanes, i que això
tindrà una greu afectació al trànsit marítim.

Si al lloc no hi ha pantalles, pot ser una conversa
d’ascensor entre dos PNJ, o que vegi els titulars de la
premsa escrita.

A la següent sessió, un altre PJ del grup pot veure un
vídeo viral o llegir uns titulars sobre una nau mercant
que no ha pogut evitar la tempesta i és a la deriva.

Comenten que les tasques de rescat són
impossibles en aquell moment a causa de la
intensitat de la tempesta, però que esperen que es
desplaci o amaini prou com per poder-s’hi acostar.

Més tard en aquella mateixa sessió, o a la següent,
les autoritats han fet acte de presència a la platja, en
trobar-se els cossos sense vida d’alguns dels
tripulants i restes de caixes que anaven a bord.

Han descobert que el registre del vaixell estava
falsificat, i no hi ha cap mena d’informació sobre el
tipus demercaderies que transportava el vaixell o qui
anava a bord.

En aquest punt, segur que algun jugador ja té
curiositat per veure de què va tot aquest assumpte.

Si no decideixen anar-hi abans, a l’última sessió del
mòdul anterior, hauran de passar prop de la costa en
algun moment, i veuran un contenidor de càrrega fet
malbé i semisubmergit.

Arribats a aquest punt, i amb les píndoles que han
anat caient, és gairebé impossible que no vulguin fer-
hi un cop d’ull.

Tot i així, si els jugadors segueixen sense mostrar
interès, pots fer que hi hagi un grup de nens i nenes
jugant-amb alguna cosa que hagi sortit del
contenidor.

Un o dos d’ells poden tenir una reacció adversa a una
de les coses que han trobat, i els altres es posen a
demanar ajut a crits. Amb això n’hi hauria d’haver
prou.

Si després d’haver-los burxat d’aquesta manera
encara no piquen, no desesperis. Si els colles massa
i se senten massa encarrilats, hi ha jugadors que
podrien decidir d’ignorar completament la trama
secundària (o la primària). Passa als millors grups.

Si has fet molta preparació però segueixen sense
sentir-se atrets pel tema, tens diverses opcions:

Pots posar la trama en conserva. Potser no els
interessi en aquell moment, però més tard es
decideixin a tornar-hi.

Fes servir el karma i el sentiment de culpa. Recordes
aquells nens que jugaven, un dels quals va trobar la
mostra biològica i que els jugadors van ignorar?

Apuja la tensió. La mostra era una arma biològica, o
una mostra d’ADN alienígena. El més desagradable
que puguis imaginar.

Ara, hi ha un barri sencer contaminat, posat en
quarentena pel centre de control de plagues. Potser
el barri on tenen la casa els PJs.

Assegura’t que quan veuen la foto ampliada del nen,
el reconeguin com el que sempre els saludava i els
desitjava bon dia quan sortien a fer els encàrrecs.
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Només amb això ja tens material per a un altre
mòdul sencer.

Resol la situació. Deixa que els PJ s’assabentin de
com ha acabat tot, si ha sigut per bé o per mal.

Potser algú ha ajudat i se l’ha recompensat, o potser
la gent que va voler ajudar no en sabia prou i també
han acabat estenent més el contagi.

Fes que els pares dels nens afectats es lamentin als
mitjans de comunicació que ningú amb més
coneixements va voler ajudar.

Aquesta combinació d’anticipació, persistència i
causalitat és molt efectiva perquè els jugadors
sentin que els seus personatges són en un món viu
que no s’atura a esperar-los. Els jugadors veuen, dins
el joc, que les decisions preses pels seus
personatges tenen un impacte directe dins la trama,
i que si ells actuen, poden afectar el desenllaç, però
si no ho fan, el món segueix girant, amb ells o sense.

O��������
A l’apartat d’experiència hem fet esment dels
objectius de joc, col·lectius o individuals. En mòduls
comercials de la majoria de jocs, donen un o més
objectius clars que el grup ha d’assolir, generalment
dividits entre objectius principals i opcionals.
Aquesta aproximació funciona per un mòdul aïllat o
per una sessió sense continuïtat, però el problema
de fer això en una campanya planificada és que els
jugadors tendeixen a reaccionar als objectius que
se’ls imposen, cosa que va en detriment de la seva
implicació.
Com dèiem uns paràgrafs més enrere, una de les
maneres d’aconseguir implicar els jugadors en la
història és donar protagonisme als seus
personatges fent servir les trames secundàries.
Aquestes, a més, ajuden a enriquir l’argument
principal. Com a DJ, hauries de saber quins objectius
té cada jugador pel seu personatge, on vol anar a
parar.
Una de les maneres més habituals de fer-ho és seure
una estona a parlar-ho amb calma amb els jugadors.
Preneu-vos una tarda per fer petar la xerrada, parleu
del que li agradaria a cadascú, que et donin la seva
opinió sobre com va la campanya (o, si no heu
començat, de la mena de campanya que els
agradaria jugar).
Parleu obertament, fora de partida, del que va
passant, i del que pensa cadascú dels altres
personatges del grup. Fes que els jugadors es
proposin reptes i objectius entre ells, per exemple.
Trobar-se de tant en tant per xerrar d’aquestes coses
ajuda a concentrar-se durant les sessions de joc,
perquè tot el que no és relatiu a la campanya ja s’ha
discutit prèviament.
Una opció més complexa és fer-ho en partida, dins
mateix de l’entorn de joc. Crea un entorn detallat pels
PJ, i col·loca-hi uns quants PNJ secundaris que els
donin conversa i els facin preguntes.
Un dels exemples que més m’agrada és tenir un lloc
recurrent on els PJ van durant la campanya, un punt
de trobada o lloc segur on van amb freqüència, com
un bar o un restaurant.
Després d’acabar cada partida, potser el grup té la
tradició d’anar a menjar i beure alguna cosa allà. El
propietari, un dels PNJ, els té vistos i sap que són

clients habituals, i per tant els pregunta com els va
últimament.
Aquest PNJ pot ser una mena de confident del grup,
i els jugadors poden parlar-hi, via els seus
personatges, de qualsevol cosa de la campanya
(però dins de la partida).
Aquesta variant té l’avantatge de fomentar la
interpretació per part dels jugadors, així com
d’augmentar la interacció entre els PJ i els
secundaris, cosa que es pot fer servir, entrada ja la
campanya, com a ganxo per d’altres aventures.
Un cop tinguis clares les intencions de cada jugador
respecte del seu personatge pel que fa a objectius a
mig-llarg termini, pots provar d’incorporar-los a les
trames argumentals, tal i com comentàvem als
apartats anteriors.
Fer això ajuda que el grup no es desviï de les trames:
un PJ interessat en seguir una trama fa més que
qualsevol pista que els puguis donar, si cap d’ells no
s’hi sent implicat.
Posem l’exemple de l’apartat anterior, en què vols
que els jugadors investiguin el contenidor amb
mostres biològiques. Un dels PJ pot tenir com a
objectiu trobar el seu germà petit, abduït per uns
desconeguts quan eren nens.
La única pista que el PJ recorda és un misteriós
logotip corporatiu que hi havia al vehicle on se’l van
endur.
El PJ ha estat provant d’investigar uns quants cops, i
de moment no ha trobat cap referència al logotip, ni
a les xarxes, ni al registre de marques.
N’hi ha prou amb que posis el logotip al costat del
contenidor i ho comentis de passada quan descrius
l’escena, i aquell jugador, o bé convenç el grup de
parar a donar un cop d’ull, o bé hi anirà sol.
Si més d’un personatge té objectius compatibles,
aprofita-ho. Diguem que un altre dels PJ és un
enginyer a qui li van robar una pila de papers de
recerca.
Si durant alguna de les investigacions ha trobat que
la misteriosa corporació del logotip hi està
embolicada, ja seran dos jugadors que tinguin
pressa a investigar enlloc d’un d’ells.
Aquesta manera de lligar personatges i compartir
objectius és millor que el clàssic “sou tots en una
taverna i s’acosta un paio a preguntar si voleu
guanyar diners extra”.
No és que els diners no siguin prou motivació per
segons qui, però fer que les aventures siguin
quelcom personal és garantia d’implicació.

S���� �� �����
És inevitable. Has planificat un argument amb cura,
tens diverses trames secundàries per enriquir la
campanya, però els jugadors se’n van corrents al
darrere del primer PNJ a qui dediques una frase, que
no té res a veure amb el que havies preparat.

O bé, davant d’una situació concreta i de resolució
aparentment clara, se’n van per la tangent, fent
quelcom que no té res a veure amb el que havies
previst, i et deixen sense pla de contingència ni cap
idea de per on tirar.

Hauràs d’improvisar.
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Quan un porta dirigint uns quants anys (o dècades),
ja té prou taules com per sortir del pas amb una certa
elegància.

Per a un DJ novell i sense experiència, trobar-se amb
una situació similar pot suposar una combinació de
bloqueig i por escènica, que engegui a dida tota la
sessió.

No et precipitis. Si t’has quedat en blanc per un gir
inesperat dels aconteixements, pren-t’ho amb calma,
i sigues honest. Si faltava poc per acabar la sessió,
proposa de deixar-ho en aquell punt i així tindràs
temps de preparar el que ve a continuació.

Si encara teniu temps per donar i per vendre, digues-li
als jugadors que et calen uns minuts per replantejar-
te el rumb de la partida, i que ho aprofitin per
comentar objectius de grup, o quelcom relatiu a la
partida.

En l’apartat anterior comentàvem que l’anticipació, la
persistència i la causalitat són de gran ajut. Si, com
recomanavem abans, has anat donant píndoles
d’informació sobre fets que passen al rerefons de la
campanya, pots fer-ne servir algun per tornar a
encarrilar la situació.

Si la partida s’ha descarrilat completament, pots
descartar-la i fer servir algun ganxo perquè els
jugadors es trobin ficats de ple en una nova situació
que faci servir un d’aquests esdeveniments
paral·lels.

I és que haver invertit temps en construïr un món
persistent on passen coses al marge dels PJ, i on
cada PJ té una sèrie de trames secundàries
associades, va molt bé per situacions on has de
muntar una nova partida en qüestió de minuts.

A més, si tens una colla de PNJ secundaris
preparats, pots introduïr-ne alguns d’ells per tornar a
redirigir l’interès del grup al que ja tenies pensat.

–Caram, vosaltres per aquí? No esperava veure-us
tan aviat, creia que estaríeu embolicats amb allò
del contenidor encallat a la platja... i és que sempre
que hi ha merder, acabeu ficats al mig! Cafès?
Voldreu alguna cosa per acompanyar? Entesos, ara
torno [...] Sabeu, em fa pena això d’aquest nano, els
metges sembla que no tenen ni idea del que li
passa, de moment el CDC ha precintat el
contenidor... si voleu la meva opinió, això fa pudor
de socarrim, segur que el govern vol amagar els
draps bruts.

Un altre benefici de planificar a llarg termini és que
tenir ben clars els objectius amb prou antelació dóna
temps a fer correccions a la trama abans que les
coses se surtin de polleguera.

Sabent cap a on va tot et dóna una certa flexibilitat
argumental, sense perjudicar els objectius finals. Si
els jugadors es carreguen completament un mòdul,
tens temps d’estudiar-te la situació completa i
ajustar la trama per poder seguir amb el següent.

En qualsevol cas, no tinguis mai por de dir als teus
jugadors que necessites uns minuts per pensar.
Millor fer una petita pausa o acabar una sessió
abans d’hora que no pas seguir endavant i acabar
destrossant la partida.

Dit això, alguns DJs s’estimen més arbitrar quasi a
pèl. Inverteixen la preparació en crear una pila de
PNJs i apuntar els esdeveniments que passen durant
el temps de joc en forma de cronologia, així com les
relacions causa-efecte entre ells, i llisten els
possibles desenllaços.

També poden preparar parts de diàleg o
descripcions importants per tenir-les a punt i no
oblidar-se de res.

I a partir d’aquí, tot és improvisat: descripcions, la
majoria del diàleg... quan es té clar el que passa al
món al voltant dels personatges, alterar el curs dels
esdeveniments per respondre a les seves accions és
força més senzill, i tenint clar el que va passant arreu,
és fàcil mantenir el flux de la partida sense quedar-se
encallat.
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E���������� � �����������
“J� �� K���-F�”

N��, T�� M�����.

A qualsevol mòdul o campanya de FORJA hi ha una
sèrie d’objectius que són la clau perquè els
personatges puguin avançar i progressar a mesura
que els van completant.
És el DJ qui determina aquells objectius directament
relacionats amb la trama, mentre que hi ha d’altres
objectius a títol individual o col·lectiu que fixen els
jugadors, per separat o en grup (i que també haurà
d’aprovar el DJ)
En general, quan un personatge o grup compleixen
qualsevol dels objectius, rebran una recompensa en
forma de punts d’experiència, que podran invertir en
millorar les seves capacitats.
A vegades, el DJ pot donar una recompensa en
forma d’efecte o artefacte, d’un cost equivalent als
punts d’experiència que s’haurien de rebre.

P�������� ���������
A qualsevol campanya, és bàsic determinar els
objectius que tindran els personatges a l’inici de la
història. El DJ pot optar per mantenir-ne alguns
d’ocults, però com a mínim alguns d’ells haurien de
ser prou clar com perquè els jugadors sàpiguen per
on tirar.
Els objectius de grup són objectius que depenen
d’una part del grup o de tots els jugadors com a
col·lectiu, en més o menys mesura, i habitualment
depenen de la campanya o mòdul que s’estigui
jugant. Quan el grup de PJs es conegui prou, podran
marcar-se objectius propis.
El nombre de Punts d’Experiència que
s’aconsegueixen en acabar cadascun dels objectius
col·lectius s’expressa com a un tant fixe per jugador.
Els objectius individuals per a cada jugador al
principi de la campanya els marcarà el DJ basant-se
en el rerefons del personatge. És possible, però no
necessari, que el DJ vulgui consensuar-los amb el
jugador.
A l’inici d’una campanya, cada PJ hauria de tenir-ne
un com a mínim, perquè aquests objectius ajudaran
a incloure contingut personalitzat que donarà
varietat a les partides i farà que els jugadors s’hi
sentin més implicats.
Els objectius són clau, ja no només en el procés de
guanyar experiència per desenvolupar el personatge,
sinó també en la narració de la història.

G������ ����� �’�����������
En acabar cada sessió de joc, el DJ reparteix punts
d’experiència (PX) a cada jugador perquè aquest
se’ls apunti al full de PJ.
Com dèiem uns paràgrafs enrere, la majoria de
recompenses es basa en objectius. Si no
s’acompleix cap objectiu, no hi ha experiència.
La quantitat de punts guanyats depèn de la
importància de l’objectiu i de l’esforç que hagi costat
d’assolir-lo.
Els objectius de grup són els que ha determinat el DJ
per la campanya o mòdul i que s’han assolit
mitjançant la col·laboració. Els individuals són
aquells que el jugador s’ha marcat pel seu PJ.

Els marcats com a menors són els que es poden
resoldre habitualment en una o dues sessions de joc,
sense massa riscos.
Els rutinaris són similars, però pot ser que els
personatges hagin hagut de passar per diverses
situacions arriscades per tal de resoldre’ls.
Els objectius majors o èpics acostumen a requerir
diverses sessions de joc per resoldre’ls, i els
personatges es veuran ficats en situacions de risc
(no necessàriament de combat) amb conseqüències
serioses pels seus personatges si l’espifien.
A més, aquests objectius no acostumen
necessàriament a ser evidents, i molts cops restaran
amagats fins que els jugadors els descobreixin.
Si un jugador és incapaç de plantejar objectius
adequats pel seu personatge, vol dir que aquest està
vivint una existència sense sentit, i no serà capaç de
guanyar PX individualment.
Enlloc d’això, només ho podrà fer col·laborant amb el
grup en els objectius col·lectius.
A banda dels objectius, l’única manera que un PJ
guanyi experiència és que actuï d’acord a una virtut
durant la partida. Actuar d’acord a una de les
següents pot recompensar el PJ amb un punt
addicional després de cada sessió de joc:

• Altruïsme – el PJ ha sacrificat quelcom (o a ell
mateix) pel benestar d’altres.

• Compassió – el PJ ha estat comprensiu amb
el patiment d’altres i ha provat d’alleujar-lo.

• Determinació – el personaje ha estat ferm en
les seves conviccions, sense fer cas de
distraccions o l’oposició de tercers.

• Eloqüència – el PJ ha fet un ús impactant i
efectiu del llenguatge, amb el jugador
interpretant-ho degudament (només tirar no
serveix).

• Fiabilitat – el PJ ha actuat quan més se’l
necessitava, i ha tingut èxit contra tot
pronòstic.

• Honor – el PJ ha mantingut el seu honor
intacte, fins i tot en contra dels seus propis
interessos.

• Humor – el PJ ha provocat una situació
realment graciosa (d’aquestes en què els
altres jugadors i el DJ riuen sincerament).

• Inventiva – el PJ ha tingut una idea original
que ha permès al grup poder superar o evitar
un obstacle important pel desenvolupament
de la partida.

• Justícia – el PJ ha estat imparcial i just, fins i
tot quan això anava en contra dels seus
interessos.

• Lleialtat – el personaje ha estat ferm en la
seva lleialtat al grup, organització, persona o
ideal al que es deu.

• Moderació – el PJ ha decidit no actuar quan
no fer-ho anava en contra dels seus
interessos.

• Portent – el PJ ha aconseguit quelcom que
cap altre jugador (o fins i tot el DJ) haurien
pensat que fos possible.

• Responsabilitat – el PJ ha acceptat la
responsabilitat de les seves accions o les del
grup, encara que això anés contra els seus
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interessos.
• Saviesa – el PJ ha fet servir els seus

coneixements, sentit comú i perspicàcia per a
resoldre situacions difícils.

• Unitat – el PJ ha actuat d’acord a les decisions
mancomunades del grup, encara que això
anés contra els seus interessos personals.

• Valor – el PJ ha encarat un perill clar sense
deixar-se intimidar.

A cada sessió, el DJ pot donar una o més
recompenses per actuar d’acord a aquestes virtuts
(o d’altres que no haguem inclòs), però només una
per cada categoria i només una per jugador. Si més
d’un jugador és elegible per una virtut en concret, és
el grup de jugadors qui decideix el personatge que
més ha destacat, d’acord amb el DJ.
És possible que un PJ hagi actuat de manera
exemplar i s’hagi qualificat per més d’una categoria.
En aquest cas, recomanem que es decideixi en quina
ha destacat més.
Els punts d’experiència guanyats amb les virtuts han
de donar-se només a aquells jugadors que han
interpretat les situacions pertinents, sense dreceres.
Dir “el meu PJ fa X” i tirar un dau no té mèrit, i no
hauria de ser motiu per a guanyar recompenses.
Totes les accions i sacrificis pertinents han de ser
interpretats de manera convincent.
Perquè aquesta és la clau: obtenir qualsevol
recompensa té un cost personal pel PJ.
Habitualment caldrà que renunciï a alguna cosa en
favor d’uns altres, o que prengui una responsabilitat
encara que seria més fàcil o convenient no fer-ho.
Per això s’anomenen virtuts, perquè un PJ ha de
comportar-se de manera virtuosa per guanyar-se la
recompensa.
A continuació, posem una taula on indiquem els
valors orientatius de les recompenses d’experiència
per als personatges. Recomanem no incrementar
aquests valors, perquè podrien accelerar massa la
progressió dels PJs.

M������ ��������
Per tal que un PJmillori i creixi, ha de fer-ho en temps
de joc. Repetir el mateix una i altra vegada no
funciona, el PJ necessita marcar-se nous objectius i
provar d’acomplir-los, o actuar de manera virtuosa,
com comentàvem a l’apartat anterior.
Un cop el PJ hagi acumulat un cert nombre de punts
d’experiència, podrà fer-los servir per millorar si
compleix les següents condicions:

• Els atributs i habilitats poden millorar-se
sempre que el PJ els hagi fet servir de manera
significativa dins la partida. A més, és molt
possible que per millorar atributs o habilitats,
el PJ hagi de dedicar temps a practicar o
exercitar-se, a banda de fer-los servir
activament.

• Millorar trets existents o obtenir-ne de nous
necessita una justificació dins la història del
personatge i s’ha d’incloure la progressió dins
la història. Per fer això, el jugador ho ha de
parlar amb el DJ prèviament, i mirar d’actuar
en consonància per a aconseguir els seus
objectius. Es poden adquirir trets positius o
treure’n de negatius amb PX sempre que es
pugui justificar dins la història. Els trets
negatius que s’aconsegueixin com a
conseqüència de les accions del PJ no tindran
cap mena de recompensa pel PJ.

• Els jugadors que vulguin millorar artefactes o
efectes sobrenaturals amb PX hauran de
treballar-ho en temps de joc. Amb aprovació
del DJ, part del temps pot transcórrer entre
diferents mòduls, tot i que alguns dels passos
de recerca o investigació han de passar en
partida.

Els jugadors poden gastar punts d’experiència
pagant-ne el cost al final de cada mòdul, aventura, o
arc argumental de la campanya. Si el DJ ho
considera adequat, pot permetre gastar punts
d’experiència al mig d’una sessió de joc, per exemple,
si hi ha un interludi llarg entre diferents parts de la
partida (per exemple, si els PJs s’han d’embarcar en
un viatge llarg que durarà unes setmanes o mesos).

E���������� � ����
No pas tots els personatges de FORJA tenen dons
sobrenaturals. De fet, i excepte alguns mons (com
Takama-ga-hara o Harmagedon), la proporció de
dotats respecte la població general pot ser fins i tot
menys d’un per cada milió.
No obstant això, i com que els PJ acostumen a ser,
per definició, gent poc comú, pot ser que més d’un
dotat coincideixi dins el mateix grup de PJs, ja sigui
des del moment de la seva creació o al llarg de la
campanya. Això ve donat perquè des de la
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Objectiu de grup PX (per jugador)

final de campanya o mòdul
Menor 4 px

Rutinari 8 px

Major 16 px

Èpic 32 px

Objectiu individual PX (per jugador)
final de campanya o mòdul

Menor 2 px

Rutinari 4 px

Major 8 px

Èpic 16 px

Virtuts PX (per jugador)
final de sessió

Haver complert almenys una virtut 1 px

G����� �����������
Concepte Cost en PX

Atribut Nivell actual x10

Habilitat Nivell actual x5

Tret Cost en PC x3

Efecte Cost en PC x1

Artefacte Cost en PC x1
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descoberta oficial dels dotats, l’ANM ha estat fent tot
els possibles per reclutar-ne tants com pugui (o
crear-los, per mitjà dels programes formatius a
l’ambaixada de Takama-ga-hara i a la Universitat
Multiversal, i d’altres programes més opacs).

C��������-�� �� �����
Si un personatge ja és dotat, pot incrementar la seva
habilitat del do i aprendre efectes nous, o fins i tot
millorar alguns que ja tingués.
Si encara no és un dotat, convertir-s’hi vol dir
començar per canviar la seva manera d’entendre la
realitat.
Aquest procés acostuma a iniciar-se quan un
personatge no dotat observa de primera mà una
manifestació sobrenatural. Ser-ne testimoni fa que
un PJ es comenci a plantejar si el model rígid de
l’univers que donava per descomptat és el més
acurat o hi ha d’altres models més ajustats al que
acaba de presenciar.
Si el PJ continua investigant sobre el tema,
incrementant la seva exposició als dons i provant
activament d’aprendre’n més durant el temps de joc,
el DJ pot permetre-li d’agafar nivells en l’habilitat
pertinent, i finalment, el tret Dotat/X (pel do que hagi
estat investigant).
Aquest procés d’aprenentatge generalment implica
trobar un mestre o font d’informació arcana
(biblioteca, documents, pergamins, o arxius digitals
que sonin pistes al PJ perquè segueixi el seu camí
d’il·luminació).
En el cas dels canalitzadors, també cal que el PJ trobi
un patró o aliats per negociar-hi un acord que els
beneficiï mútuament i de qui pugui canalitzar-ne part
del poder.
És important recordar que tot aquest procés ha de
ser voluntari o subconscient, però que ningú no pot
ser-hi forçat, ja que es requereix un estat específic de
ment i cos.
Convertir un PJ ordinari en dotat és prou important
com perquè el jugador li dediqui un dels objectius
personals.
El procés esdevé part de la història del PJ, i els punts
que obtindrà el PJ per anar superant etapes faran
l’aprenentatge més assequible.

M������� �������
Un PJ que ja tingui un efecte i vulgui millorar-lo ha de
començar per anunciar les seves intencions al DJ i
rebre l’aprovació per a la modificació que vol fer.
Un cop aprovada, el PJ haurà de començar a invertir
temps de joc en investigar el nou efecte, que
dependrà de la diferència entre els costos en punts
dels dos efectes (l’original i el nou).
Aquest temps, el PJ haurà de buscar documentació,
experimentar, i, en definitiva, reaprendre com fer
l’efecte.
Passat el temps de recerca, però abans de pagar els
PX que costa el nou efecte, el PJ ha de provar de
manifestar-lo.
Si té èxit, el PJ pot pagar els punts d’experiència i
actualitzar l’efecte al seu full de PJ.
Si no té èxit, haurà de pagar 2 PX i invertir una
setmana més per trobar el que ha anat malament,
abans de tornar a provar-ho.

Si el segon intent té èxit, ja pot actualitzar l’efecte al
full de PJ. Si no, haurà de tornar a gastar 2 punts
addicionals i invertir una setmana més, i així
successivament, fins que tingui èxit.
A la taula adjunta s’indica el cost de l’efecte, així com
del temps de joc que el PJ haurà d’invertir per
perfeccionar-lo.

A��������� ���� �������
Quan un PJ vol aprendre un efecte nou, té dues
opcions: o bé l’aprèn d’una font de coneixement, com
un mestre o un document on s’expliqui com fer-lo, o
bé l’ha de crear ell mateix.
El procés d’aprenentatge o desenvolupament és el
mateix que per modificar un efecte ja existent, l’únic
que varia són el cost en PX i el temps que es
necessita.
Igual que en el cas de millorar efectes que el PJ ja
tingui, el procés de creació s’ha d’interpretar en
temps de joc, podent assignar-ne una part als
periodes de descans entre mòduls o arcs
argumentals de la campanya, però una part ha
d’ésser interpretat en temps de joc.
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M������� ������� ���������
Cost en PX

(Cost en PC del nou efecte - cost en PC de l’efecte original) x2 PC

Temps de joc

(Cost en PX)/4 mesos (arrodonint cap amunt)

A������� �’�� ������ � ����
Cost en PX

(Cost en PC del nou efecte) x2 PC

Temps d’aprenentatge

(Cost en PX)/4 setmanes (arrodonint cap amunt)

E����� ��������
Cost en PX

(Cost en PC del nou efecte) x3 PC

Temps de recerca

(Cost en PX)/2 setmanes (arrodonint cap amunt)
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I+D
Igual com passa amb els efectes, arribarà el moment
en què algun PJ vulgui dissenyar un artefacte que no
estigui definit dins el joc, o que vulgui modificar un
artefacte que ja té. Els artefactes es consideren
objectes de tecnologia únics, i per tant, cadascun
d’ells ha de ser tan singular com un efecte
sobrenatural.

El primer pas per crear o modificar un artefacte és la
fase de disseny. Un cop acabada, el PJ podrà passar
a la fase d’execució.

D������ �’����������
A la fase de disseny, el PJ (i, per extensió, el jugador)
ha de tenir una idea clara del que vol aconseguir. El
jugador ho ha de comentar amb el DJ, que pot decidir
posar certs límits o restriccions si considera que
l’artefacte podria desequilibrar la partida.
Un cop aprovat, el PJ ha d’entrar en la fase de
disseny, que s’haurà de dur a terme en temps de joc.
Pels artefactes que necessiten periodes llargs de
feina, el jugador pot decidir que el seu personatge
invertirà el temps llire de què disposa entre mòduls o
arcs argumentals de la campanya, però el procés
d’investigació ha de tenir un reflex en la partida, amb
el PJ buscant fonts d’informació, i dedicant-hi part
del seu temps actiu.
El disseny d’un dispositiu únic no és mai trivial. Un
artefacte no té perquè ser necessàriament una
màquina, pot ésser qualsevol mostra de tecnologia
aplicada, ja sigui mecànica, biològica, o d’un altre
tipus. En general, separem els artefactes en dues
grans categories, segons si són modulars o no.
Els dispositius modulars són més difícils de
dissenyar, però més fàcils de modificar, perquè ja
vénen amb mòduls intercanviables, mentre que els
que no ho són s’han de redissenyar partint des de
zero, si és que se’n vol modificar l’efecte.
Al contrari del que passa amb els artefactes
convencionals, els modulars estan basats en petits
mòduls que agrupen part de les funcionalitats de
l’artefacte, i que acostumen a tenir un cost baix.
En general, cada mòdul agrupa algunes de les
característiques de l’artefacte (veure “sistemes”, a la
pàg. XXX), i té un cost en punts determinat.
Canviar un mòdul per un altre és habitualment senzil,
i pot no requerir ni eines, segons com hagi estat el
disseny.

En Ward, membre del cos de bretxers de l’Aliança,
té un rifle modular, una herència familiar de 3
generacions. El rifle està compost de diferents
mòduls: un mòdul base (on es determina la manera
d’activació i la forma general del rifle), un mòdul de
selecció d’objectiu (que determina l’abast i tipus
d’objectiu), i el mòdul de potència, que és el que
causa dany.
Segons les circumstàncies en què es trobi, en Ward
pot canviar el mòdul de potència per fer tipus
diferents de dany (físic, energètic, dany directe...)
com qui canvia el carregador d’una arma
Si vol afegir una nova funcionalitat, com un mòdul
que aplica estats negatius a l’objectiu) podria
modificar el mòdul de potència o senzillament
afegir un altre mòdul nou, per poder-los combinar
els dos.

En qualsevol cas, el disseny modular li permetria
redissenyar o modificar un mòdul que costaria
menys punts que tot l’artefacte sencer, accelerant
el temps de desenvolupament.

Per les feines de disseny, un PJ necessitarà accés a
informació, així com d’un laboratori o taller, si es
treballa basant-se en un artefacte ja existent.

F���������
Un cop el PJ disposa d’un disseny apropiat, pot
fabricar un prototipus. Aquesta fase és
completament artesanal: el PJ haurà de buscar els
recursos i materials necessaris, que seran més rars i
difícils d’aconseguir com més complicat sigui
l’objecte.
Obtenir allò necessari per a fabricar o modificar un
artefacte pot ser un objectiu en si mateix, i el DJ pot
introduïr-ho com a subtrama en algun mòdul. La
fabricació en si s’haurà de dur a terme íntegrament
en temps de joc.
Aquest temps no ha de ser continu. El PJ podrà
prendre’s tants descansos o fer tants incisos com
vulgui, però caldrà comptabilitzar-lo.

Tot i que recomanem que al menys part del temps
sigui en partida, també pot invertir temps entre
partides o mòduls, o fer servir esperes llargues dins
d’un mòdul o sessió.
El primer prototipus es considera poc fiable durant
tan de temps com es va invertir en dissenyar-lo.
Durant aquest temps, el PJ ha de fer ajustos cada
vegada després d’haver-lo fet servir, en temps de joc.
Això vol dir fer una tirada de les habilitats pertinents
amb el cost de l’artefacte o mòdul com a dificultat.
Si el PJ pífia en una tirada fent servir l’artefacte, això
l’inutilitzarà o el destruïrà, i caldrà fabricar un segon
prototipus (i per tant, més recursos).
El segon prototipus té una fiabilitat normal, i es pot
reparar com si fos un disseny de producció, però
cada pífia d’activació forçarà el PJ a fer ajustos
abans de poder-lo fer servir altre vegada.
Un cop acabat el temps de prova, tant si és del primer
prototipus com del segon, l’aparell funcionarà
normalment.
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D������ �’�� ��� ���������
Cost en PX

Disseny original
(Cost en PC de l’artefacte) x3 PC

Disseny modular original
(Cost en PC de l’artefacte) x4 PC

Disseny derivatiu
(Cost en PC de l’artefacte) x2,5 PC

Temps de disseny

(Cost en PX)/2 setmanes (arrodonint cap amunt)

R�������� �’�� ��������� �������
Cost en PX

(Cost en PC de l’artefacte) x2 PC

Temps de disseny

(Cost en PX)/2 dies (arrodonint cap amunt)
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A discreció del DJ, un cop un artefacte ha superat el
temps de prova, es pot fabricar en massa, sempre i
quan es disposi de la infraestructura de fabricació i
de prou material com per fer-ho.
Recordeu que els artefactes són exemples de
tecnologia disruptiva, i que no tots haurien de ser de
domini públic.

G����� �� ���������
“K�����, ����, ��� ��� ���? �� ����� �����!

N� �’��� ����� ���!
GENS �’�������!

F��� �� ��������!
C���� ���������!

D��� ����� ��� �� ���������� �� ����������
�� ��� �� ���� ��������!

H� �� ��� ����, �� ������?”
R��� R���, E� C����� E������

Una de les tasques del director de joc és provar que
tots els jugadors puguin gaudir del joc. En un cas
ideal, els jugadors hi col·laboren, i procuren que el DJ
també passi una bona estona.
Però, com qualsevol DJ experimentat us confirmarà,
hi ha jugadors que se ‘nobliden sovint, d’aquesta
última part. I també s’obliden que a taula hi seuen
altres jugadors, i es passen la partida mirant el melic
del seu PJ, provant de retorçar la partida i les normes
perquè els afavoreixin al màxim, per provar de
“guanyar” el joc, encara que això vagi en detriment de
l’equilibri mental del pobre DJ.
Si li passa a un DJ amb experiència, ho pot gestionar
amb una certa efectivitat. Quan això li passa a un DJ
novell, li agafen ganes de penjar la bossa de daus i
llançar els llibres per la finestra. El nostre consell: si
us passa, no ho deixeu córrer.
Hi ha situacions en què els jugadors comencen a
ficar-se massa en la pell del personatge, i això pot
portar a situacions incòmodes, no només pels altres
jugadors, sinó també pel DJ.
Algunes situacions poden ser força inofensives, però
quan algun jugador s’entesta a interpretar
personatges amb clars símptomes de sociopatia, la
partida se’n pot anar a fer punyetes a una velocitat de
vertigen.
Per tal d’evitar coses d’aquesta mena, recomanem
que com a DJ no permeteu cap personatge de natura
clarament sociòpata o psicòpata, o amb tendències
sàdiques o predilecció per la violència extrema.
Sí, tots sabem que és un joc, que és ficció, i que res
d’això no passa de veritat, però força gent es pot
sentir incòmode havent d’escoltar descripcions de
sang i fetge.
Tenir un jugador que s’entesti a interpretar un
sociòpata o psicòpata en primera persona pot ser
força violent per la resta de gent asseguda a la taula.
Si, tot i els filtres inicials, algun jugador comença a
decaure en una espiral de violència o atrocitats
(encara que de ficció, insistim), et recomanem que
com a DJ, aturis el joc uns minuts i ho parlis amb el
jugador, per saber a sant de què es comporta
d’aquella manera.
Tothom pot tenir un mal dia, i és possible que el
jugador es dediqui a ventilar el seu estrès o
frustracions dins el joc.
Si és el cas, potser pot reconduïr la seva energia a
coses més constructives. Ara bé, si no pot evitar

incomodar la resta de jugadors, potser és moment
d’acabar la sessió, i plantejar a tothom si volen seguir
jugant amb algú tòxic a la taula.

L� �������� ��� ����������
El tema que tractarem ara és molt comú, sobretot en
els jocs més populars de fantasia (però no només
aquests), on la progressió de personatges es basa
principalment en anorrear els enemics que se’ls
oposen i saquejar les seves llars.
Cas especialment greu és el de molts mòduls
comercials que es venen com a “llestos per a jugar”.
Allà, el diàleg i les situacions d’interacció social
acostumen a ser minoria, i el focus central de la
partida se l’emporten les escenes d’acció,
especialment els combats.
La majoria d’aquests mòduls tenen un generador de
combats aleatori, no fos cas que els jugadors
s’aturin ni que sigui un minut i es posin a parlar!
Molts d’aquests tenen lloc en una única masmorra o
castell curull d’enemics per tot arreu, que pot
necessitar diverses sessions de combats sense
parar per poder-los acabar.
Això és així perquè el combat és fàcil de planificar. Es
donen uns plànols laberíntics perquè els jugadors no
puguin sinó passar per les estances indicades, es
col·loca un cert nombre d’enemics a cada sala, i
s’indiquen les recompenses per cada monstre
vençut.
En alguns mòduls, també es pot posar algun enigma
per desxifrar en alguna de les sales, que faci pensar
una mica als jugadors (però sense passar-se).
Aquesta manera de fer és ideal per un mòdul que
s’ha d’imprimir i vendre. És també un problema
d’incentius: els jugadors saben que la manera més
senzilla, la que requereix menys esforç per part seva,
és combatre i derrotar enemics, i saquejar tot allò
que tinguin.
Però aquesta estructura ja la segueixen tots els mal
anomenats “jocs de rol per ordinador”, on tot es
cenyeix a un esquema rígid preprogramat, i on la
màquina (que fa de DJ) no té cap capacitat
d’improvisació fora del que se li hagi programat.
Als jocs tradicionals, això no és així, perquè els
jugadors poden fer accions completament
imprevisibles, amb equipament que ningú no hauria
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F��������� �’����������
Dificultat de fabricació

Prototipus
(Cost en PC de l’artefacte) x3

Model de producció
(Cost en PC de l’artefacte) x2

Cost en PC Nivell de recursos necessari

1-8 Classe baixa

9-16 Classe mitja

17-32 Classe alta

33-64 Elit

Temps de fabricació

(Cost en PC de l’artefacte) x2 dies (arrodonint cap amunt)
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pensat de programar per un joc d’ordinador, parlant
amb personatges que no hi apareixerien.
Ara bé, és la imprevisibilitat dels jugadors el que fa
que es puguin sortir del guió, i això no és bo per a un
mòdul escrit, o per a un joc d’ordinador. El combat i
les seves variants són una aposta de poc risc pels
creadors de mòduls o de jocs d’ordinador.
Els jugadors fugen o combaten, triomfen o són
derrotats. Poden passar moltes coses, però aquests
són els desenllaços.
El mateix passa amb les missions d’infiltració que
incorporen alguns jocs: hi vas o no, et detecten o no.
Són escenaris molt acotats. Previsibles.
A conseqüencia d’això, un nombre creixent de DJs
s’estima més basar les seves partides en el combat.
És previsible, amb normes clares, cada PJ té un
nombre limitat d’opcions per triar, al contrari del que
passa en les situacions socials, on un pot dir o fer
pràcticament qualsevol cosa.
I si es queden sense material, sempre pot
seleccionar una criatura a l’atzar i fer que els
jugadors s’entretinguin una estona més lluitant-hi.
En aquests escenaris, la curació acostuma a ser
barata. Lluites un dia sencer, et prens una poció
màgica que et cura completament, i segueixes
lluitant. Les pocions es poden comprar a
pràcticament qualsevol poble, i a vegades es troben
dins els baguls que l’enemic té repartits pels
dominis.
Oi que és convenient? Això gairebé elimina la
necessitat de planificació dels jugadors.
El problema d’això és que no hi ha tants alicients: el
diàleg es redueix al mínim imprescindible,
s’interpreta poc o gens, els jugadors tendeixen a
parlar en tercera persona del seu personatge.
Preparar un mòdul així col·loca la partida en
competició directa amb els videojocs, i si és així, els
jocs tenen un cert avantatge pel que fa a material
audiovisual.
A FORJA suggerim evitar aquesta mena de jocs
monotema i recompensar la interpretació de
personatges, i, tot i que donem les eines per a poder
representar el combat, procurem que sigui breu i
intens, divertit de jugar però que no ens monopolitzi
les partides.
Idealment, el grup no hauria de passar més temps en
combat del que es passa parlant amb altra gent o
entre ells.
Com expliquem a “experiència i recompenses”, a la
pàgina XXX, procurem donar recompenses a nivell
d’objectius (que no haurien de basar-se únicament
en combat).
Si vols dirigir partides de FORJA, fes-nos (i fes-te) un
favor: dedica temps addicional a preparar PNJs,
històries i motivacions.
Encara que només els preparis un grapat de línies de
diàleg, saber el que fa que s’aixequin al matí et farà
més fàcil interpretar-los.
Prova de provocar els PJs, recolzar-los o refusar les
seves propostes, burxa’ls. Tingues una conversa
amb el grup, basant-te en les motivacions i rerefons
del PNJ.
Valdrà la pena, i el fet que els PJs siguin conscients
que el secundari és algú amb uns interessos que
poden coincidir (o no) amb els seus, els dóna punts

per negociar-hi, parlar-hi, o fins i tot per pressionar-lo
fent servir les seves debilitats.
També afavorirà que els jugadors interpretin els PJs,
enlloc de limitar-se a enumerar un seguit de
moviments de combat.

S������ �� ���������
“M’������ � �’������� �� N�����������

� �� ���� �� ������”
J������ � PJ �������, ������� ��������.

Si ets un DJ experimentat, probablement estaras
d’acord en què alguns jugadors sembla que viuen per
carregar-se les teves partides.
Potser són d’aquells amb PJs de gallet fàcil que van
muntant sidrals per allà on passen, qualsevol excusa
és bona per començar a descarregar trets.
Altres no tenen dos dits de front, o tenen una falta
absoluta de sentit comú. Sí, ja saps de qui parlem.
Parlem d’ells.
Els casos que indiquem a continuació són tots
exemples basats en fets reals. De fet, fets ficticis,
però en partides reals. Ja ens entenem.

• Aquell paio paranoic que sospita
immediatament del PNJ que és el ganxo
principal de la partida, i que havia de donar la
informació més important al grup. I que se’l
carrega als 5 minuts de començar la partida,
just després de saludar-los.

• L’individu que troba una bona idea llençar una
granada incendiària dins una mina de carbó
plena de gas, quan tot el grup hi és present.

• El capsigrany que no té cap mena d’habilitats
per esquitllar-se o amagar-se, però que
s’entesta a seguir el ninja del grup mentre
aquest s’infiltra en una instal·lació d’alta
seguretat (espatllant qualsevol opció d’entrar-
hi)

• L’animal que perd l’oremus i comença a causar
més danys a la propietat que Michael Bay en
tota la seva carrera cinematogràfica.

• El bromista que mai no interpreta el seu PJ i
que no para de fer comentaris i referències a la
cultura popular sense cap relació amb la
partida.

Com a DJ, et tocarà bregar amb aquesta colla i els
seus PJs. Esperem que no tots alhora.
Abans de res, assegura’t que els seus PJs tinguin
prou rerefons com perquè tinguin material
d’interpretació, i que els jugadors es comprometen ni
que sigui a intentar-ho. Un cop aquesta part és llesta,
toca gestionar els costums del jugador en partida.
Pels personatges que es passegen pel món com un
terminator qualsevol, recomanem recórrer a les
forces de l’ordre, i escalar tot el que calgui per
respondre a l’amenaça de manera proporcional.
Al Món Real™, la gent no acostuma a posar-se a
disparar amb el primer que els mira malament (i
alerta, dic que no acostumen a fer-ho, que
lamentablement de tarats n’hi ha molts pel món).
Si no passa més sovint és perquè hi ha un sistema
per evitar-ho, per activa o per passiva.
Com a DJ, decideix quin tipus de sistema vols
aplicar. Assegura’t que els jugadors el coneixen, i si
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algun d’ells vol tornar-se malvat i passar de les
normes, envia’ls els magistrats.
Si els agents de l’ordre no funcionen, les forces
especials entren en joc, amb tot el que això implica.
Si els altres PJs es posen de part del culpable,
declara’ls còmplices.
El grup ha d’aprendre que, en campanya, totes les
accions (bones i dolentes) tenen conseqüències.
Tractar amb jugadors mancats d’intel·ligència o
sentit comú és més difícil que tractar amb els que
han vist massa pel·lícules d’acció.
Alguns jugadors posen el grup sencer en perill amb
les seves accions, comportant-se de manera
imprevisible, i fent enemics a tort i a dret.
Quan això passi, acaba l’escena que estiguis
arbitrant i declara un temps mort. Parla amb els
jugadors del que ha passat i el perquè.
Prova de resoldre-ho a nivell de personatge, fent que
el grup s’encarregui de vigilar el PJ discordant dins
de la partida, mentre que t’ocupes de seguir amb el
mòdul.
Si el jugador, a títol personal, fa que el PJ es fiqui en
embolics, procura, si és possible, que només ell en
pagui les conseqüències.
Prova de ser constructiu.
Ara bé: no toleris, sota cap concepte, que el grup faci
bullying a un dels PJs dins del joc, o que els jugadors
ho facin fora.
Cal inspirar que el PJ actuï de la manera correcta, no
intimidar el jugador.
Si un dels jugadors mai no interpreta el seu
personatge i trenca el flux de la partida parlant de
temes que no hi tenen relació, fes un parèntesi i
parla-hi.
Vol jugar, o només vol estar amb altra gent i
socialitzar?
Si el jugador vol participar i li agrada fer-se el graciós,
proveu de mirar si ho pot fer però interpretant el seu
personatge.
Així, pot fer-se el graciós i utilitzar la ironia o el
sarcasme tot el que vulgui, sempre que ho faci en el
context del joc, tot i que haurà de vigilar si altres PJs
no tenen un sentit de l’humor tan desenvolupat com
el seu.
Si el jugador no està interessat en el joc o no se’l pot
prendre seriosament, convida’l a abandonar la
partida. Potser podeu coincidir en un altre moment
per xerrar i prendre-us alguna cosa, però no deixis
que se’t carregui la partida, perquè al cap i a la fi, hi
ha d’altres jugadors que sí que hi tenen interès.

A������ �� �������
Tot i que en aquest manual ja té les normes que et
calen per a jugar, entenem que com a DJ vulguis
canviar o ajustar-ne algunes, o de crear les teves
variants del reglament. És la teva campanya.
Tot i així, et fem algunes recomanacions que hauries
de recordar si vols fer canvis:

• Has de mantenir les coses equilibrades. És
possible que si fas canvis, alguna part del joc
quedi descompensada, per bé o per mal. Si pot
ser, prova qualsevol canvi en una partida
sense continuïtat abans de decidir-te.

• Sigues consistent. No apliquis les normes
segons et convingui. Pots decidir aplicar una
norma o prescindir-ne, però no l’apliquis
només en algunes situacions, perquè això
seria injust pels jugadors (i sense jugadors, no
tens partida, tu mateix).

• Tingues sentit comú. Et pot agradar molt una
norma o canvi, però això no vol dir que els teus
jugadors opinin el mateix, sobretot si perjudica
els seus PJs.

• Procura no modificar normes a mitja
campanya. Això és important, perquè molts
cops els jugadors basen la progressió dels
seus personatges en les capacitats que els
interessaria tenir en un futur. Si canvies les
normes i de cop aquella opció deixa de ser
atractiva, pot ser que es sentin frustrats.

Recorda: sense jugadors no tens partida.

J���� ����� �����
“I perquè calen mapes?”
Ja ens ho hem sentit a dir uns quants cops quan
comentem el joc amb tercers. Com a DJ, entenc que
preparar mapes és molta feina i fa mandra.
Afortunadament, avui en dia hi ha moltes eines
informàtiques que permeten preparar mapes
hexagonals i imprimir-los a la mida desitjada. Tot i
així, alguna gent s’estima més no fer-los servir, i
diuen que fan el joc més lent.
A la pràctica, i tot i que necessitin preparació
addicional, creiem que no fan el joc més lent, sempre
que tot estigui preparat prèviament.
Tenir un mapa estalvia haver d’invertir temps
descrivint la situació dels PJ i els antagonistes en
escenes de temps actiu. També evita malentesos
que poden generar discussions.
Després demolts anys d’experiència, i havent arbitrat
un munt de partides sense mapa, he de dir que a
l’hora de la veritat m’ha calgut agafar paper i llapis, i
fer un esbós ràpid de l’entorn i simular els PJ i els
antagonistes fent servir números, lletres, o formes
geomètriques.
És clar, per tant, que els ajuts visuals faciliten la
feina.
Si hagués tingut mapes preparats m’hauria estalviat
haver d’aturar la partida per fer l’esbós en un paper.
Haver tingut figures o fitxes personalitzades per a
cada jugador o antagonista també hauria ajudat a
entrar en matèria, i ens hauria estalviat problemes a
l’hora de determinar línies de visió, cobertura, i
distàncies.
En qualsevol cas, el fet d’utilitzar mapes no vol dir
que els hagis de fer servir en totes les situacions,
sinó només quan és necessari. Són de gran ajut per
les escenes d’acció, o en aquelles en que és
important saber on és exactament cada PJ.
A la resta d’escenes, no calen realment. Si el que vols
és que es facin la idea d’on són, amb una il·lustració
o fotografia ja en tens prou.
“Perquè feu servir hexàgons? A mi m’agraden més
els quadrats!”
Bé… cadascú té una opinió diferent sobre quin
sistema és el millor. És cert que molta gent està més
acostumada a les retícules quadrades perquè es fan
servir més en jocs de taula i aplicacions en línia, però
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el moviment bidimensional es simula millor amb
hexàgons que amb quadrats (que tenen un problema
gros pel que fa als moviments en diagonal).
Els abasts i àrees d’efecte són més senzills amb
hexàgons, perquè un hexàgon s’aproxima més a un
cercle que no pas un quadrat.
Els hexàgons són, per tant, més realistes. Entenem,
però, que en construccions fetes per l’home, els
hexàgons poden ser molestos (sobretot quan per
moure’t per un corredor has d’anar fent ziga-sagues).
Els hexàgons donen, també, la opció de traduïr tots
els moviments a distàncies en centímetres i
prescindir de la graella. Aquesta opció és bona
també si decidiu fer servir escenografia
tridimensional com la que s’utilitza en jocs de taula.
Com deiem a l’apartat “moviment”, a la pàgina XXX,
tot és una qüestió d’escala. Per fer la conversió,
recomanem traduïr un hexàgon a 2,5 o 3 cm, segons
l’escala de miniatures que feu servir.
“M’és igual, no penso fer servir mapes!”
Com ja hem dit, a la teva campanya ets lliure per fer
el que vulguis. Només has de recordar ser coherent.
Al nostre sistema, hem fet servir el moviment, la
distància i l’abast com a paràmetres per equilibrar les
capacitats de PJs, efectes i artefactes.
Si com a DJ decideixes eliminar els mapes, procura
mantenir l’equilibri: tingues present la velocitat de
cada PJ, la distància entre ells, i dels abastos entre
PJs i PNJs.
També hauràs d’assegurar-te de descriure les
situacions prou bé com perquè els jugadors prenguin
les decisions adients.
No fer servir mapes reduïrà el temps de preparació,
però et complicarà dirigir les escenes de temps actiu,
sobretot aquelles on el grup s’ha d’enfrontar a
diversos oponents.
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