
CARTÓGRAFO
MESTRE

Uma vez por rodada, sofra
2 de fadiga para baixar a 
di�culdade do próximo teste
de Astronavegação em 1
(Mínimo d)

DIREÇÃO
DEFENSIVA
Aumente a defesa da nave
ou veículo que está sendo
pilotado em 1 por grau de
Direção Defensiva.

DURÁVEL

Pode reduzir qualquer lesão
crítica sofrida em 10 por 
gráu de Durável (mínimo de 
1).

PILOTO 
PROFICIENTE
O PJ remove b  por grau
de Piloto Pro�ciente em to-
dos os testes de Pilotar que
�zer.

INDÔMITO

Ganha +1 Limite de Fadiga.

INDÔMITO

Ganha +1 Limite de Fadiga.

LEVANTAR-SE
RAPIDAMENTE
1x por rodada pode sair da 
posição sentado ou agacha-
do como atividade livre.

DERRUBAR

Após acertar um ataque 
corpo-a-corpo, pode gastar
x para derrubar o alvo dei-
xando-o vulnerável.

ESQUIVA

Quando o PJ é um alvo de 
um teste de combate, pode 
realizar Esquiva como uma 
atividade Livre aprimorando 
em 1 a di�culdade dos ata-
ques por nível de esquiva, 
e gasta o mesmo nível em 
fadiga

ESQUIVA

Quando o PJ é um alvo de 
um teste de combate, pode 
realizar Esquiva como uma 
atividade Livre aprimorando 
em 1 a di�culdade dos ata-
ques por nível de esquiva, 
e gasta o mesmo nível em 
fadiga

O PJ remove b  por grau
de Cartógrafo Estelar em to-
dos os testes de Astronave-
gação que �zer. Estes levam
metade do tempo.

CARTÓGRAFO
ESTELAR

O PJ remove b  por grau
de Cartógrafo Estelar em to-
dos os testes de Astronave-
gação que �zer. Estes levam
metade do tempo.

MALÍCIA

Remova b  por grau de 
Malícia de qualquer teste 
de Manha ou Conhecimento 
(Submundo).

MALÍCIA

Remova b  por grau de 
Malícia de qualquer teste 
de Manha ou Conhecimento 
(Submundo).

RECUPERAÇÃO
ACELERADA
Ao curar fadiga após encon-
tro, o PJ cura 1 ponto a
mais por grau de Recupera-
ção Acelerada.

RECUPERAÇÃO
ACELERADA
Ao curar fadiga após encon-
tro, o PJ cura 1 ponto a
mais por grau de Recupera-
ção Acelerada.

RECUPERAÇÃO
ACELERADA

Ao curar fadiga após encon-
tro, o PJ cura 1 ponto a
mais por grau de Recupera-
ção Acelerada.

CUSTO 5

CUSTO 5 CUSTO 5 CUSTO 5

CUSTO 15

CUSTO 15 CUSTO 15 CUSTO 15

CUSTO 10

CUSTO 10

CUSTO 10 CUSTO 10

CUSTO 20

CUSTO 20

CUSTO 20

CUSTO 20

CUSTO 25

CUSTO 25

CUSTO 25 CUSTO 25

DEDICAÇÃO

Ganhe +1 em uma única
Característica, não poden-
do exceder nível 6.

-

ENDURECIDO

Ganha +2 Limite de Feri-
mentos.

ENDURECIDO

Ganha +2 Limite de Feri-
mentos.

EXPLORADOR

MORADOR DA FRONTEIRA
Perícias bônus do Morador da Fronteira: Astronavegação, Coordenação, Negociação, Manha..
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ATIVO

PASSIVO

RANQUEADO

CARTÓGRAFO
ESTELAR



CAÇADOR NATO

Uma vez por sessão pode
rerrolar um teste de Per-
cepção ou Vigilância.

CONHECEDOR
DAS ESTRELAS

Uma vez por sessão pode
realizar a manobra Conhe-
cedor das estrelas. Faça 
um teste Difícil (ddd) de 
Conhecimento (Mundos Cen-
trais) ou (Orla Exterior) e
saiba tudo sobre o ambiente 
do planeta e outras infos.

 

SALTAR A BORDO

Uma vez por rodada o piloto
pode subir ou descer de um 
veículo, animal, cabine de pi-
loto ou arma montada em 
um veículo como uma ativi-
dade livre.

DESORIENTAR

Após acertar um alvo em 
combate pode gastar aa 
para desorientar o alvo por 
rodadas iguais ao grau de 
Desorientar.

 

DESORIENTAR

Após acertar um alvo em 
combate pode gastar aa 
para desorientar o alvo por 
rodadas iguais ao grau de 
Desorientar.

 

CINTO DE 
UTILIDADES

Gaste 1 ponto de destino 
para utilizar Cinto de Utili-
dades como Atividade Livre.
Saque 1 item ou 1 arma não
anotada anteriormente (com
restrições) do cinto de fer-
ramentas ou sacola.

ESPREITADOR

Adiciona b por grau de Es-
preitador nos testes de 
Furtividade e Coordenação.

ATALHO

Durante uma perseguição
adicione b por grau de
Atalho em qualquer teste
feito para perseguir ou es-
capar de uma perseguição.

 

ATALHO

Durante uma perseguição
adicione b por grau de
Atalho em qualquer teste
feito para perseguir ou es-
capar de uma perseguição.

 

CUSTO 5

CUSTO 5

CUSTO 5

CUSTO 5

CUSTO 15

CUSTO 15

CUSTO 15

CUSTO 15

CUSTO 10

CUSTO 10

CUSTO 10 CUSTO 10

CUSTO 20

CUSTO 20

CUSTO 20

CUSTO 20

CUSTO 25

CUSTO 25 CUSTO 25

CUSTO 25

DEDICAÇÃO

Ganhe +1 em uma única
Característica, não poden-
do exceder nível 6.

-

RECUPERAÇÃO
ACELERADA

Ao curar fadiga após encon-
tro, o PJ cura 1 ponto a
mais por grau de Recupera-
ção Acelerada.

RECUPERAÇÃO
ACELERADA
Ao curar fadiga após encon-
tro, o PJ cura 1 ponto a
mais por grau de Recupera-
ção Acelerada.

INDÔMITO

Ganha +1 Limite de Fadiga.

ENDURECIDO

Ganha +2 Limite de Feri-
mentos.

INDÔMITO

Ganha +1 Limite de Fadiga.

ESPREITADOR

Adiciona b por grau de Es-
preitador nos testes de 
Furtividade e Coordenação.

PROCURAR 
ALIMENTO

Remove até bb dos tes-
tes para encontrar água, 
comida ou abrigo. Os testes 
de sobreviência para encon-
trar alimento levam metade 
do tempo.

PERCEPÇÃO
APRIMORADA

 

Aliados em alcance curto 
adicionam b em testes de 
Percepção ou Vigilância. 
Aliados engajados recebem
bb.

GOLPE RÁPIDO

Adiciona b por grau de Gol-
pe Rápido nos testes de 
combate contra alvos que 
ainda não agiram neste en-
contro.

GOLPE RÁPIDO

Adiciona b por grau de Gol-
pe Rápido nos testes de 
combate contra alvos que 
ainda não agiram neste en-
contro.

EXPLORADOR

PATRULHEIRO
Perícias bônus do Patrulheiro: Atletismo, Medicina, Pilotar (Planetário), Sobrevivência.
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ATIVO

PASSIVO

RANQUEADO



INABALÁVEL

Pode aprimorar todos os 
testes de Charme, Coerção
ou falsidade 1 vez por grau
de Inabalável.

INABALÁVEL

Pode aprimorar todos os 
testes de Charme, Coerção
ou falsidade 1 vez por grau
de Inabalável.

CARTUCHO
SOBRESSALENTE
A munição não acaba devido 
ao y. Itens com a proprie-
dade Munição Limitada, 
�cam sem munição como 
de costume.

NERVOS DE AÇO

Gaste 1 Ponto de Destino
para ignorar os efeitos de
Lesões Críticas nos testes
de Força de Vontade ou
Porte até o �m do encontro.

CONTATOS DO
MERCADO NEGRO

Ao adquirir produtos ilegais,
pode reduzir a raridade em 
1 por grau de Contatos do
Mercado Negro. Aumentan-
do em 50% o custo original
por nível ganho.

CONTATOS DO 
MERCADO NEGRO

Ao adquirir produtos ilegais,
pode reduzir a raridade em 
1 por grau de Contatos do
Mercado Negro. Aumentan-
do em 50% o custo original
por nível ganho.

NEGOCIADOR NATO

Uma vez por sessão pode
rerrolar qualquer teste de
Sangue Frio ou Megociação.

MESTRE DO
COMÉRCIO  
Ao comprar produtos, qui-
tar ou assumir uma Obri-
gação, pode sofrer 2 fadi-
gas para vender por 25% a
mais, comprar por 25% a 
menos, quitar 1 obrigação
a mais ou assumir 1 obriga-
ção a menos.

CONTATOS

Uma vez por sessão ao ten-
tar adquirir um item legal-
mente disponível, diminua
a raridade dele em 1por
grau de Contatos.

CONTATOS

Uma vez por sessão ao ten-
tar adquirir um item legal-
mente disponível, diminua
a raridade dele em 1por
grau de Contatos.

CONTATOS

Uma vez por sessão ao ten-
tar adquirir um item legal-
mente disponível, diminua
a raridade dele em 1por
grau de Contatos.

NEGOCIADOR 
ARDILOSO

Ao vender produtos legal-
mente, ganhe 10% a mais
de créditos por grau de Ne-
gociador Ardiloso.

 

ELOQUENTE

Quando adquirido pela 1ª 
vez, escolha uma perícia:
Charme, Coerção, Falsidade
ou Negociação. Ao fazer 
testes com ela gaste x pa-
ra obter uma quantidade de
s igual aos graus de Elo-
quente.

ELOQUENTE

CUSTO 5 CUSTO 5

CUSTO 5

CUSTO 15

CUSTO 15

CUSTO 15

CUSTO 15

CUSTO 10

CUSTO 10

CUSTO 10

CUSTO 20

CUSTO 20 CUSTO 20

CUSTO 25

CUSTO 25 CUSTO 25

CUSTO 25

DEDICAÇÃO

Ganhe +1 em uma única
Característica, não poden-
do exceder nível 6.

-

INDÔMITO

Ganha +1 Limite de Fadiga.

ENDURECIDO

Ganha +2 Limite de Feri-
mentos.

EXPLORADOR

NEGOCIADOR
Perícias bônus do Negociador: Falsidade, Negociação, Conhecimento (Submundo), Conhecimento (Mundos Centrais).
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ATIVO

PASSIVO

RANQUEADO

PERSUASÃO

Remova b  por grau de 
Negociador Ardiloso de qual-
quer teste de Falsidade ou 
Artimanha.

CUSTO 5

NEGOCIADOR 
ARDILOSO

Ao vender produtos legal-
mente, ganhe 10% a mais
de créditos por grau de Ne-
gociador Ardiloso.

 

CUSTO 10

NEGOCIADOR 
ARDILOSO

Ao vender produtos legal-
mente, ganhe 10% a mais
de créditos por grau de Ne-
gociador Ardiloso.

 

CUSTO 20

Quando adquirido pela 1ª 
vez, escolha uma perícia:
Charme, Coerção, Falsidade
ou Negociação. Ao fazer 
testes com ela gaste x pa-
ra obter uma quantidade de
s igual aos graus de Elo-
quente.


