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Curació

Tibet: el joc de rol no ha inclòs mai regles de curació,
tanmateix no podem pas deixar els vostres personatges
malferits. Per això des de Maqui hem adaptat les últimes
regles de l’ORC (el sistema de joc) a les especiﬁcacions
tibetanes, les trobareu marcades amb un asterisc:
Per cada període de 7 dies, en condicions normals,
una persona recupera el següent:
1 punt de SAN
1/2 punt de COS
Cadascuna d’aquestes condicions alenteix el procés de
curació en 1 dia:
Tipus de mal difícil de curar- El PJ ha rebut algun
esquinç, cremada o radiació.
Sense primers auxilis- El PJ no ha rebut primers
auxilis, o no ha tingut èxit sobre ell una prova d’habilitat
de Medicina d’emergència o Medicina occidental*.
Infecció- El PJ contrau alguna
malaltia, estigui o no relacionada amb la
ferida.
RES baixa - La RES base del PJ és de
5 o menys.
Malnutrició- El PJ no pot obtenir
aliment que satisfaci els requeriments
nutricionals bàsics.
Estrès mental- El PJ pateix
constantment situacions de risc “de vida
o mort”, o no té cobertes les necessitats
bàsiques. Les situacions on s’apliquen
les ﬁxacions del personatge impliquen
estrès*.
Estrès físic- El PJ està sotmès a
treballs pesats o pateix algun tipus de
negació del son.
Mala higiene- EL PJ no pot mantenir
les ferides netes.
Nova ferida- El PJ rep una altra ferida
mentre es cura.
Cadascuna de les següents condicions accelera el procés
de curació en 1 dia:
Primers auxilis excel·lents- Immediatament després
de patir una ferida, el PJ ha rebut primers auxilis
d’algú que ha obtingut +10 èxits en una prova
moderada de Medicina d’emergència o de
Medicina occidental*.
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Cures recuperatives excel·lents- Aquell que té cura
del PJ supera una prova de diﬁcultat 30 en Herbalisme,
Ciència, Medicina occidental* o Medicina d’humors*
per determinar el millor mètode de recuperació.
Tipus de mal fàcil de curar- El PJ ha rebut mal de
tipus electricitat, fred, calor, fam o set.
Dieta saludable- El PJ s’alimenta d’àpats preparats
per un nutricionista o per algú que superi una prova difícil
(30) en Cuina, per tal d’aportar els nutrients adients que
el cos requereix.
RES alta - La RES del PJ és de 15 o més.
Repòs continu- El PJ passa tant de temps com pot al
llit.
Meditació- El PJ està dues hores meditant (cal una
tirada amb èxit de meditació)*.
Un persona amb el desavantatge Malaltís es guareix de
les ferides el meitat de ràpid*.
Una prova de diﬁcultat moderada en Mantres mèdics
doble la velocitat de curació*.

un bon àpat sempre ajuda
Exemple: En Dawa ha rebut 3 ferides tallants i 2
contundents. Els primers auxilis no han tingut èxit, i en
Dawa ha hagut de fer treballs pesats. Per altra banda, té
un amic que li cuina àpats nutritius. Amb tot, hi ha dues
situacions que alentirien la seva curació (estrès físic i
sense primers auxilis) i 1 situació que acceleraria la
seva taxa de recuperació (dieta saludable). Per tant,
el seu total net és de -1, és a dir, que recupera 1
SAN i 1/2 COS cada 8 dies en comptes de cada
setmana.
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