
Coisas criadas a partir do Zakrônium não podem ser simplesmente
destruídas. Apesar de aparentemente sua estrutura desapa-
recer, sua energia circula no sistema e irá penetrar em 
outro elemento biológico ou mineral o transformando.
Para destruir uma anomalia dimensional esta sendo
criada a Vanish Gun 005 - PSH 89. Esta arma incomum
 exige que mais de um zakrosser a utilize. Para 
disparar um encapsulador zakrônico ela precisa
 de muita energia e de uma dosagem muito 
arriscada de zakrônium livre em seu 
sistema. Para ativar a Vanish Gun os 
zakrossers devem restringir a 
liberação de energia em uma área 
controlada para que o analisador calibre 
o sensor e ative o rotacionador capsular 
magneton. Quando o campo vetorial estiver 
adequado, o sistema da arma irá gerar o "coice" 
abrindo caminho até o alvo para depois desferir 
uma cápsula de captura de zakrônium anormal. O alvo 
irá perder energia até se transformar em uma pedra 
residual sem utilização chamada Jamballa.
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Massacre
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Recarga 5R
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1500

Para acertar uma rodada de disparos:

Nome da Arma.

Dano total por
cada rodada.

Nível para poder
usar a arma.

Dano por disparo.
Energia/tanque

Disparos por
rodada/consumo.

Tempo para novo uso.

Nível de Anacrotecs para
pode usar a arma.

Nível de Conhecimento para
pode usar a arma.

GunLv

Desenho da Arma.

Nível de mira da arma (bônus de acerto).

+

VS

DO ALVO

Nível de acerto.

OU

Nível de proteção ambiental

+

Mãos necessárias



Todo membro Zakrosser poderá usar um traje completo de proteção
ou partes de proteção. As opções variam quanto a blindagem, a ver-
satilidade, peso, altura, camuflagem e etc.

Bloqueadores de Danos

Proteção

[      ]
Redução de dano sofrido

DANO  - 

Dano é o valor do PDD - Proteção

Experiência ganha/Extras/Anomalias

[         ]

Lenda

Nível de Experiência
FIM DE UMA MISSÃO = 6PTS

DISTRIBUIR ENTRE:

OU + 1 EM: 

OU AINDA + 10 EM: 

NÍVEL

Esferas Zant

Permitem liberar Connect Cards para

ampliarem o poder da ação. Uma Esfera

Zant/Caos é gerada a partir de uma 

esfera Jamballa liberada por anomalias

normalizadas pela Vanish Gun.

TIME DISTORTION
Alteração do Tempo Presente

RELÓGIOS Z-TIME DA ZAKROSSER -1X POR PARTIDA

Lendários gadgets que permitem controlar

o tempo presente, parando, acelerando ou

retrocedendo tudo em uma área relativa.
USA A METADE DA VIDA E CONSOME TODO ZAKRÔNIUM

Z-Time Clock
Para, acelera ou retrocede o tempo

3R

-50% -100%

O efeito dura 3 rodadas



SSM - Síndrome de Sobreposição de Memória

Cada vez que se usa zakrônium uma partícula de realidade se molda e
parte da memória original de um zakrosser se apaga. Quando oito 
partes são preenchidas o zakrosser irá esquecer de algo do seu 
passado recente ou da sua vida original. No seu lugar uma nova 
memória irá ser registrada, impedindo a lembrança original de se 
manifestar definitivamente. Escreva sempre!

SSM

ROM
Gravações importantes trazidas através dos
Horyzonters podem ser processadas e 
impressas na delegacia Zakrosser. Cada 
Agrupamento de ROM pode apagar um ponto 
de SSM.

Força oculta e letal dos Zakrossers

ASSASSINO FANTASMA
Pode fazer 01 pessoa cair na sua própria sombra. x 

Nome da Habilidade
Lv de REM

Dosagem Requerida

Descrição da Habilidade Multiplicador

O nível do anacropoder será dado:

VS

DO ALVO ESCOLHIDO

Nível de proteção ambiental

+



Façanhas, status pessoal e metas

Use rochas como arma 1000x.
+10 - 200

[        /1000]
Status Pessoal

[   /3]

Mostrador 
de conquistas

Nível

Mostrador de Status

Multiplicador

Conquista/meta

Marcador

xHabilidades
Poder Z

Status

Status pessoal

Usado em ações
contextuais

Ações com Horyzonters

Horse

Testes com montaria:

+

Moeda, Sorte e Bebida

Moeda oficial do jogo (Ouros)

Nível de sorte (sobre ação)
Resistência ao
excesso de álcool



Vida de um Zakrosser

AÇÃO [          ] + 

Esferas Zant:
+ Conect Card

Dano +

NÍVEL

Ação básica
Energia Lógica+

NÍVEL

Cápsulas de energia absorvida

TOTAL

CARTA COMPRADA

COM ESFERAS ZANT

DANO BÁSICO

Ação Energia

Zakrosser Nativo

Ações genuínas Zakrossers

Ações genuínas do nativos D3

Ações contextuais
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