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We schrijven ongeveer 15.000 jaar in de toekomst. Nadat de burgers van de First Commonality of Old Earth lang leven hadden bereikt en 
geavanceerde technologie hadden ontwikkeld, was de wereld een utopie geworden, maar dat leidde ook tot een vorm van gemakzucht. Het 
gevolg was stagnatie en verval. De Oude Aarde begon te sterven. Dat veranderde echter allemaal een tweehonderd jaar geleden, toen de 
wetenschappers van Old Earth ontdekten hoe schepen sneller dan het licht kunnen reizen. Ze begonnen ‘planeships’ uit te sturen naar de 
sterren, op zoek naar de afstammelingen van de kolonisten die vele jaren daarvoor in tragere ruimtetuigen waren vertrokken. Wat ze von-
den, verraste hen: de mensheid heeft zich verspreid doorheen de melkweg. Bijna dagelijks vind de New Commonality of Humankind nieuwe 
kolonies, telkens met hun eigen cultuur en levensvisies, maar de ruimte is ook vol gevaar. 

Achtergrond 

De Commonality is een lichtbaken in de melkweg, een hypergeavanceerde maatschappij die stevig steunt op de Mindscape, die zich doorheen 

de volledige Commonality Space uitstrekt. De Mindscape is een reusachtige virtuele opslagplaats van data die door alle burgers wordt gedeeld 

via een impantaat dat ze als volwassenen ontvangen. Het is een gedeeld onderbewuste, een manier waarop ze elkaar kunnen aanvoelen en 

waarop ze alle informatie die ooit werd vergaard naar boven kunnen halen. Leden van de Commonality die geïsoleerd worden van hun implan-

taat, beginnen zich doorgaans eenzaam en geïsoleerd te voelen, en zakken veelal in een diepe depressie.  



(Niet alleen alle voorgaande ervaringen van het menselijk ras 

zitten opgeslagen in de Mindscape, ook de geheugenengram-

men van de voorbije en huidige generaties zijn er te vinden en 

dat heeft een aantal bijzondere implicaties. Het betekent im-

mers dat de Commonality in staat is om doorheen de ruimte 

en tijd een eigen identiteit te bewaren en het maakt ook pseu-

do-telepathische gaven, ‘technopsi’, mogelijk. Agenten en vei-

ligheidsmensen van de Commonality beschikken bovendien 

over een ‘special operations chip’ die hen in staat stelt om de 

Mindscape te kunnen manipuleren, waardoor ze in de gedach-

ten van andere burgers kunnen reiken. De Mindscapechips van 

criminelen worden overigens verwijderd, maar dat heeft tot 

een lucratieve zwarte markt geleid waarin heel wat ‘black 

chips’ omgaan.  

Een probleem waar de Commonality mee worstelt, zijn de be-

perkingen van ‘2-space’. Die zorgen ervoor dat alle communi-

catie traag blijft gebeuren. De oplossing lijkt gedeeltelijk te 

liggen in ‘3-space far gates’ die schepen toelaten om onmid-

dellijk van het ene naar het andere punt te springen en een 

technologische revolutie zouden kunnen inluiden, maar voor-

lopig blijft het aantal poorten nog erg beperkt. Daarom wor-

den er ook Mindjammers uitgestuurd: intelligente ruimtesche-

pen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de in-

terstellaire communicatie en de Mindscape. 

Er is echter een addertje onder het gras: Mindjammers en in-

telligente wapens worden gecodeerd met de engrammen van 

dode mensen, vaak grote helden. Dat gaat gewoonlijk goed, 

tot diezelfde engrammen verward geraken over hun eigen 

identiteit en enorme schade beginnen aan te richten… 

Over Mindjammer 

Op het moment dat we dit schrijven, is Mindjammer: The Roleplaying Game genomi-

neerd voor een ENnie. Toch gaat het al om de tweede incarnatie van het rollenspel. Een 

vorige versie en een uitstekende sf-roman later is alles volledig vernieuwd, heel fors uit-

gebreid naar bijna 500 pagina’s en voorzien van de regels van Fate Core. Auteur Sarah 

Newton haalt ondertussen de ene na de andere positieve recensie binnen en dat heeft 

onder andere te maken met het feit dat ze – in tegenstelling tot vele andere auteurs van 

sf-rollenspelen – mee is met de tijd. Het transhumanisme dat we al kennen van het su-

perieure Eclipse Phase, dat kan steunen op een uitstekend regelsysteem en een erg 

knappe design, wordt hier gecombineerd met een nog futuristischere wereldvisie, waar-

door technologie iets meer naar magie neigt en Mindjammer vooral binnen het space 

opera-genre lijkt thuis te horen, al kan het perfect als ‘hard sf’ worden gespeeld.  



Het creëren van een Character 

Mindjammer gebruikt zoals reeds aangestipt het Fate Core-systeem, waardoor heel wat elementen bekend 

zullen voorkomen, maar toch zijn er in dit geval veel meer keuzes te maken dan in, pakweg, Spirit of the 

Century of Atomic Robo.  

Spelers kruipen doorgaans in de huid van agenten van de Commonality die hun maatschappij proberen te 

vrijwaren van de invloeden van buitenaardse culturen, agenten van de Security and Cultural Integrity In-

strumentality die vreemde culturen onderzoeken en pogen te assimileren, militairen van de Space Corps die 

de ruimte patrouilleren, 2-Pilots die de mysteries van 2-space onderzoeken en in constant mentaal contact 

staan met hun levende ruimteschepen, handelaars, ontdekkingsreizigers, huurlingen, wetenschappers of 

spionnen. Het is zelfs mogelijk om een intelligent ruimteschip te spelen. Buitenaardse wezens lenen zich 

dan weer iets minder tot Mindjammer omdat er nog maar pas contact is gemaakt met hen – tot dan toe 

werden er enkel mensen, transmensen en xenomorfen (genetisch gemanipuleerde dieren die een hogere 

staat van intelligentie en bewustzijn hebben bereikt) gevonden. 

Nadat de Gamesmaster heeft beslist in welk deel van de melkweg hij of zij de ‘campaign’ wil laten plaatsvinden, kiezen de spelers zoals dat in de meeste Fate Core-

spelen courant is een of twee thema’s die de ‘campaign’ bepalen en die door iedereen kunnen worden ingeroepen als Aspects. Het universum van Mindjammer is 

enorm breed, waardoor er heel veel mogelijkheden zijn, van corrupte maffiaheersers tot culturele conflicten, sociale onrust, een revolutionaire technologische ont-

dekking en zelfs een buitenaardse invasie. Aan de hand daarvan wordt er van de spelleider verwacht dat hij of zij ook een aantal Non-Player Characters en locaties 

creëert. 

Vervolgens bedenkt elke speler een concept voor zijn of haar Character, dat later vertaald wordt naar een High Concept Aspect. Voorbeelden zijn Xenomorph Star-

ship Pilot, Internal Security Instrumentality Sentient Starship Assassin, SCO Force Agent Exiled from the Da Luz Criminal Family en Low-Level Synthetic Enforcer for 

the Solenine Corporacy.  

Tijdens de volgende stap bepalen de spelers elk bij welke cultuur hun Characters behoren. Ook deze keer is daar een (Cultural) Aspect aan verbonden. Voorbeelden 

zijn Humanity Is Transcending en A Ligt for the Many Worlds of Space voor de Commonality Culture; The Old Ways Are Best, The Core Worlds Are the Commonality 

en Reputation Above Everything voor de Core Worlds Culture, True to My Roots, Ours Is the Light, Inscrutable Conformists en tal van andere opties voor de Neo-

Culture; Fiercely Nationalistic, Inferiority Complex, Resistant to Change en Xenophobic voor Lost Colonies; en Nostalgic, Overcompensating, Hungry for Novelty en 

Familiar Yet Exotic voor Rediscovered Worlds.  



Wie in dit stadium is aangekomen, merkt al snel op waar Mindjammer zoal rond kan draaien. Hoe er wordt omgegaan 

met de wel héél erg multiculturele samenleving is een thema dat voortdurend in het boek opduikt en moreel heel erg 

ambigu is. In veel ‘campaigns’ zullen de spelers immers in de huid kruipen van personages die bij de Commonality ho-

ren en de manier waarop hun maatschappij de eigen cultuur probeert te beschermen voelt politiek behoorlijk rechts 

aan. Morele ambiguïteit troef, dus. Dat Sarah Newton binnenkort uitpakt met The Chronicles of Future Earth voor Ru-

neQuest 6th Edition – ook al een spel waar cultuur centraal staat – hoeft dus niet te verbazen. Nochtans maakt ze in 

Mindjammer herhaaldelijk duidelijk dat het rollenspel over allerlei zaken kan gaan. Dat is natuurlijk zo, maar toch ben 

je door de opbouw en de inhoud van het boek snel geneigd om veel aandacht te besteden aan cultuur als centraal the-

ma.  

Wat er ook van zij, elke cultuur wordt ook gepresenteerd met enkele kenmerkende Genotypes, beroepen en talen, al 

zijn die niet verplicht. Ook de typische ingesteldheid, uitrusting en kledij wordt vermeld. Vanzelfsprekend gaat het om 

brede categorieën en kunnen de spelers de details zelf invullen, al worden er later in het boek ook heel wat planeten 

gepresenteerd. 

Na Culture is het de beurt aan Genotype. Daartussen vinden we geëvolueerde, ‘genurgische’ gemanipuleerde of afwijkende mensen (Hominids), dieren die naar een 

hoger niveau van bewustzijn zijn gebracht (Xenomorphs) en synthetische wezens. Soms moeten er een of meerdere Aspects worden gekozen om een specifiek Geno-

type aan te nemen. Dat wordt betaald met een Extra, al kunnen spelleiders toelaten om de nodige Aspect te verwerken in het High Concept. Verder is zo nu en dan 

ook verplicht om bepaalde andere Extras te kopen.  

De verschillende Genotypes zitten zo uitzonderlijk goed in elkaar dat het haast spijtig is dat er niet meer ‘crunch’ aan Fate Core zit, al wordt dat vrij goed opgelost 

door ze zo goed te beschrijven middels de voorhanden Extras en Aspect. Buiten Commonality Humans en Non-Commonality Humans zijn er de Canids, Cetaceans, 

Felines, Pithecines en Ursoids (allemaal Xenomorphs); de Mechanicals, Organics en Installations (Synthetics) en de Chembu, Jawayan, Hydragand-Dezimeer en Viri 

(Hominids).  

Een goed voorbeeld zijn van een Genotype met verplichte Aspects zijn de Canids (een type Xenomorph). Die moeten de Extra Enhanced Sense nemen en zijn ver-

plicht om Loyal, Headstrong of I Really Love Doing This als Genotype Aspect en een Stunt te kiezen. Een Organic (een synthetische mens die uit voornamelijk organi-

sche componenten is opgebouwd) moet dan weer 2 Aspects kiezen, waaronder een Genotype Aspect (Ghost in the Flesh). De verplichte Extra is een Mindscape Im-

pant. De Hydragand-Dezimeer is dan weer een Hominid die bestaat uit twee radicaal verschillende subrassen die in perfecte symbiose leven. Zij moeten de Genotype 

Aspect Exotic Vacuum Symbiote en 2 andere Aspects plus 2 Stunts kiezen. De verplichte Extras zijn Highly Adapted (Vacuum), Energy Fold en Shell Plating. 



De verschillende Genotypes spreken allemaal tot de verbeelding en passen 

perfect binnen een sf-setting als Mindjammer. Overigens krijgen we ook 

twee ‘aliens’ die wel heel toepasselijk buitenaards zijn: de Hooyow of ‘War 

Monsters’ (agressieve en kannibalistische zespotige krijgers) en de Lowhigh 

of ‘Listeners’ (mysterieuze ruimtezigeuners zonder ogen of stembanden, 

maar wel met twee enorme oren, die nauwelijks geïnteresseerd zijn in 

mensen of de Commonality). Andere buitenaardse wezens zijn zo onmen-

selijk dat ze in een ander hoofdstuk worden vermeld. In principe is het dus 

mogelijk om een Hooyow of Lowhigh te spelen, maar gezien de intrinsieke 

ingesteldheid van beide rassen is het wel een uitdaging om hen degelijk te 

laten functioneren in een team. 

Na Genotype moet er ook een Occupation gekozen worden: Civilian, Diplo-

mat, Downtecher, Explorer, Installation Occupation, Merchant, Military, 

Rogue, Sci-Tech, Security, Spacer of een zelf bedacht beroep. De keuze 

wordt gelukkig enorm uitgebreid door voor elke Occupation een aantal 

Builds te geven. Zo kan een Civilian kiezen tussen Administrator, Artist, Co-

lonist, Commonality Citizen, Fringe Worlder of Outer Worlder, terwijl er 

onder Sci-Tech Eidolon Engineer, Genurgist, Meditech, Memetic Engineer, 

Mindscape Engineer, Scientist, Starship Engineer, Synthetics Engineer, 

Technician, Technopsi Redactor en Venu Technopriest te lezen staat. Builds 

zijn niet verplicht (je kunt er ook zelf eentje bedenken), maar zijn opge-

bouwd uit aanbevolen High Concepts, Troubles, Skills, Stunts, Enhance-

ments en uitrusting, waardoor je een mooi afgerond Character krijgt. Soms 

bevat een Build ook een Permission – de toestemming om een Extra aan te 

kopen die zonder die Permission niet beschikbaar is (zoals een eigen ruim-

teschip). Aan de andere kant hoef je er geen Aspect aan te spenderen, al 

mag dat natuurlijk wel. 

Nadat dit allemaal is gedaan, kunnen de spelers elk hun concepten vertalen 

naar een High Concept.  



Het is essentieel om dit pas in deze fase te doen omdat hun Culture, 

Genotype en Occupation hen kan inspireren om uit een van de voor-

beelden te kiezen, of om hun oorspronkelijke concepten lichtjes aan te 

passen.  

Als laatste stap voor het Phase Trio wordt er voor elk Character een 

Trouble bedacht – iets waar hij of zij het persoonlijk moeilijk mee heeft, 

of een problematische relatie die het leven bemoeilijkt.   

Tenslotte is het – in tegenstelling tot bij Atomic Robo, maar conform 

met standaard Fate Core – tijd voor het Phase Trio. Zoals we al schre-

ven in onze bespreking van het Fate Core System, begint de eerste fase 

met het neerschrijven van jouw recentste significante avontuur. Na een 

korte discussie met de groep wordt dat in enkele zinnetjes beschreven. 

In de tweede Phase wordt het kaartje waarop je die hebt neergepend 

doorgegeven aan een andere speler, die even met jou praat en er dan 

in een zin aan toevoegt hoe zijn of haar Character een rol heeft ge-

speeld in wat er met jou gebeurd is. Die stap wordt herhaald in Phase 

3, maar dan door een andere speler. Op die manier wordt er een hech-

tere groep gecreëerd en verzin je samen een achtergrond voor alle per-

sonages. Het is een uitstekende manier van werken, met twee nadelen: 

het houdt geen rekening met spelers die er achteraf bijkomen en bo-

vendien gaat het er vanuit dat iedereen tegelijkertijd aanwezig is. Ove-

rigens wordt er al vanaf de eerste pagina’s gewag gemaakt van ‘drie tot 

vijf spelers, inclusief de spelleider’. Een beetje bizar, want we hebben al 

vaak sessies meegemaakt met zes of zelfs zeven spelers. Hoewel dat de 

limiet lijkt te zijn voor een georganiseerde spelsessie waarin iedereen 

ongeveer evenveel tijd kan krijgen, is een groter aantal in principe ook 

mogelijk. 

Na het Phase Trio kies je jouw Skills: een Great (+4) Skill, twee Good 

(+3) Skills, drie Fair (+2) Skills en vier Average (+1) Skills. Er wordt echter 

ook een richtlijn gegeven voor iets minder of meer ervaren personages. 

Daarna moeten er nog drie gratis Stunts gekozen worden, plus maxi-

mum 2 Stunts aan de kostprijs van 1 Refresh elk. Stunts laten je specia-

le dingen doen of geven een bonus op een bepaalde actie. Refresh 

staat voor het aantal Fate Points dat je aan het begin van elke sessie 

krijgt om uit te geven. 

Extras worden op een vrij onlogische manier gekozen. Ze kosten alle-

maal iets uit een budget dat je krijgt en dat bestaat uit 1 Aspect, 2 

Stunts en 6 Skill Levels. Waarom het nodig is om Extras zo te beschrij-

ven, is onduidelijk, omdat het budget niet kan ingeruild worden tegen 

echte Aspects, Stunts of Skills. De enige reden lijkt dan ook te zijn dat je 

de Aspects, Stunts en Skill Levels die je in voorgaande stappen krijgt, 

wel mag omzetten in Extras, maar ons lijkt het een weinig elegante ma-

nier om de dingen aan te pakken. Extras kunnen Special Abilities 

(Absorb Energy kost bijvoorbeeld 1 Aspect en 1 Stunt), voertuigen, wa-

pens of uitrusting zijn. Voertuigen geef je dan bijvoorbeeld Skills die 

ook een hap nemen uit jouw budget. 

Op dit punt worden we overigens ook geconfronteerd met de beperkin-

gen van Fate Core. In een systeem als HERO System is het immers vrij 

duidelijk hoeveel iets moet kosten, maar Mindjammer laat erg veel 

ruimte voor interpretatie. Dat is niet zo problematisch als je kiest uit de 

voorbeelden in het boek, maar wie bijvoorbeeld zijn of haar eigen Ex-

tras in elkaar wil knutselen, stuit al snel op een probleem: hoeveel As-

pects, Stunts en/of Skill Levels moeten ze immers kosten? Het ant-

woord op die vraag wordt nog belangrijker als je compatibiliteit wilt 

met andere spelersgroepen en een Character wil overdragen van de 

ene ‘campaign’ naar de andere, of als een nieuwe spelleider de sessies 

overneemt.  

Wie alle stappen heeft doorlopen, is bijna klaar.  



Enkel de Physical en Mental Stress Tracks de Tech Index, de zwaartekracht waaraan een Character ge-

woon is en eventuele extra uitrusting moeten nog ingevuld worden. 

Regels 

De regels van Mindjammer zijn een vrij trouwe versie van het Fate Core System. Er zijn vier soorten 

Actions (Overcome, Create an Advantage, Attack en Defend) waarvoor je 4 zeszijdige dobbelstenen rolt. 

Als je geen Fate Dice hebt, is een resultaat van 1 of 2 gelijk aan een min, een 3 of 4 aan een 0 en een 5 

of 6 aan een min. Bij het totaal van -4 tot +4 tel je dan gewoon jouw Skill op. 

Fate Points kunnen uitgegeven worden om een Aspect in te roepen en kunnen verdiend worden door 

een Compel te accepteren die gebaseerd is op een Aspect. Tussenin zijn er Milestones waarop een Cha-

racter kan verbeterd worden. Die kunnen aan het einde van een sessie of tijdens belangrijke momenten 

in het avontuur plaatsvinden.  

De rest 

Er staat heel wat informatie in Mindjammer. Zo is het advies voor spelleiders onontbeerlijk, vooral om-

dat Fate Core zo abstract is en er toch voorbeelden moeten gegeven worden rond hoe terrein, moeilij-

ke situaties en Non-Player Characters moeten behandeld worden. Dat ‘narrative roleplaying games’ in 

meer of mindere mate abstract zijn, zorgt er ook voor dat veel dingen openstaan voor interpretatie en 

maakt objectief oordelen soms behoorlijk moeilijk, maar jammer genoeg blijft het aantal voorbeelden 

eerder aan de lage kant. 

Veel boeiender zijn de hoofdstukken over de Mindscape, Constructs, sterrenschepen, ruimtereizen, de geschiedenis van de Commonality, de gekende cultu-

ren, werelden en beschavingen, de sterrenstelsels, buitenaards leven en meer. Het is de achtergrond die Mindjammer zo speciaal maakt en dat wordt vooral 

duidelijk bij het lezen over de Mindscape. De mogelijkheden zijn schier eindeloos. Zo kan iemand jouw Halo hacken en spreken ook de concepten van 

Thoughtcasts (een vorm van technotelepathie waarbij het ene individu dat verbonden is met de Mindscape met een ander praat, ofwel in ‘real time’ of in uit-

gesteld relais), Exomemory (waarbij je jouw herinnering projecteert in de Mindscape en daar opslaat), Memoplexes (herinneringen die door de Commonality 

worden gebundeld zodat je er gebruik van kunt maken, maar niet zonder dat jouw persoonlijkheid daar ook een beetje door wordt veranderd) en Thanograms 

(het uploaden van iemands persoonlijkheid en geheugen op het moment van diens dood) enorm tot de verbeelding. Van Sensorview tot Gestalt Communicati-

on: de Mindscape is een integraal onderdeel van Mindjammer dat het spel nog meer de moeite waard maakt. 



Gooi daar de vele uitgeschreven schepen 

(met 3d-afbeelding en 2d-plattegrond) en 

de goede beschrijvingen van allerlei ster-

renstelsels en planeten bij, en je weet dat 

Mindjammer zijn plaats tussen de betere sf

-rollenspelen verdient. Dat het nog beter 

kan, wordt geïllustreerd door het laatste 

hoofdstuk, waar een gebied (de Darradine 

Rim) met een twintigtal sterrenstelsels 

uitgebreid aan bod komt. Het is het enige 

hoofdstuk in het boek dat in kleur en op 

een betere papiersoort is gedrukt, waar-

door je echt wel spijt krijgt dat dit niet het 

geval is voor de rest van dit boek. Mind-

jammer zou er immers nog beter uitzien 

als het de productiewaarden van Alpha 

Omega, CthulhuTech of Eclipse Phase had, 

maar dat is – vanwege overwegingen die 

te maken hebben met de kostprijs voor 

een boek met bijna 500 kleurenpagina’s – 

jammer genoeg niet het geval. 

ConclusIe 

Mindjammer is een uitstekende sf-setting met boordevol evocatieve ideeën en tot de verbeelding sprekende concepten. Zoals auteur Sarah Newton zelf dui-

delijk maakt, kan je er zowat alle kanten mee uit, al lijkt de focus vooral te liggen op transhumanisme, de Mindscape en cultuurverschillen – maar dat vinden 

we zeker niet erg. Hier en daar stuit het Fate Core System wel aan tegen zijn limieten. Niet zozeer wat de volledig uitgeschreven keuzes en voorbeelden be-

treft, maar wel als het gaat om het zelf creëren van Extras en spelmechanische dingen.  Tenslotte missen we nog een introductiescenario en een kleurenversie 

van het boek, al is er natuurlijk veel om van te smullen binnen de voorhanden 498 pagina’s. 

Meer info: www.modiphius.com, www.mindjammerpress.com    

http://www.herogames.com
http://www.mindjammerpress.com


Categorie In het Kort Score 

Ontwerp Mindjammer is een dik boek, met een stevige en tot de verbeelding sprekende kaft. Binnen-

in is het allemaal wel wat minder: de lay-out is functioneel en de zwart-wit tekeningen zijn 

degelijk, maar eigenlijk verdient de inhoud een nog knappere uitgave. Door het op deze 

manier te doen, kan het prijskaartje natuurlijk wel beperkt blijven, want een spel als Mind-

jammer wordt doorgaans op een lagere oplage gedrukt dan, pakweg, Pathfinder. Dat er 

nog meer potentieel is, kan je wel duidelijk zien aan de laatste pagina’s, want die zijn volle-

dig in kleur. 

  

ABCDEFGH 

  

Inhoud Mindjammer staat niet alleen boordevol goede ideeën, het is ook een van de weinige sf-

rollenspelen die volledig ‘mee’ zijn met de nieuwste ontwikkelingen. Transhumanisme, 

een gemeenschappelijk bewustzijn, het opslaan van herinneringen en kennis… Het is 

allemaal erg boeiend. Zelfs de buitenaardse wezens komen voor een keer eens over 

zoals ze horen te zijn: écht buitenaards, met volledige andere culturen en motivaties dan 

mensen. 

  

ABCDEFGHIJ 

  

Regels Omdat Mindjammer op de grens tussen hard sf en space opera ligt en zoveel verreiken-

de concepten heeft die aanleunen tegen magie, is het Fate Core System zeker geen 

slecht spelsysteem om alles mee te beschrijven. Aan de andere kant tonen de vele zaken 

die moesten toegevoegd worden om alles perfect te laten passen aan dat de abstracte 

aard van Fate ook limieten heeft. Desondanks zorgen de vele opties ervoor dat je ook 

speltechnisch voldoende diepgang krijgt in de personages, al vinden we dat er voor de 

gelegenheid (veel) meer Skills zouden mogen zijn. 

  

ABCDEFGH 

Support Op het moment dat we dit schrijven, werd net het eerste scenario voor Mindjammer uit-

gebracht. Bovendien is er natuurlijk ook de sf-roman die in hetzelfde universum plaats-

vindt en die ook door Sarah Newton werd geschreven. Verder is er echter helaas nog 

niet zo gek veel beschikbaar, terwijl de meeste supplementen voor Fate Core wellicht niet 

zo goed zouden passen binnen het raamwerk van dit rollenspel. 

  

ABCDEF 

  

Score Ondanks een paar bedenkingen, blijft Mindjammer een geweldig sf-spel, dat zeker naast 

het handjevol echt moderne sf-rpg’s — zoals Eclipse Phase —  mag staan. De knap uit-

gewerkte wereld zit goed in elkaar, alles voelt écht futuristisch aan en er worden, in te-

genstelling tot bij wat vaak het geval is bij Fate, voldoende opties gegeven bij het gene-

reren van een personage. Al missen we wel meer Skills, want een sf-rollenspel mag daar 

toch een mooie lijst van hebben, denken we zo.  

  

ABCDEFGHI 


