
Edilson Belangier
Nota
A ficha de personagem está com calculos automáticos nas Características: Ao digitar o valor da característica, automaticamente os valores de 1/0 e 1/5 serão preenchidos.O botão vermelho zera todos os campos da ficha. Ele não vai aparecer na impressãoO valor máximo de Sanidade varia conforme a Perícia Mythos é modificada: Quanto maior o Mythos, menor o valor máximo de SanidadeA Taxa de Movimento é preenchida automaticamente APÓS a Idade ser preenchidaO Valor da Sorte deve ser rolada com 3d6 e seu valor multiplicado por 5As Perícias estão auto-preenchíveis: ao adicionar o valor Base, os valores de 1/2 e 1/5 serão preenchidos.A Perícia Esquivar, após preenchida, gera o valor de Corpo na seção Combate

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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