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OM SPELTESTREGLERNA

Det här häftet innehåller speltestregler för Vindsjäl 
och grund läggande information om spelvärlden. 
Reglerna är under utveckling och kommer att 
ändras över tiden, fram tillls det att spelet släpps. 
Den slutgiltiga boken kommer dessutom att ha 
annan layout och mer innehåll.

Syftet med häftet är att externa spelare ska få 
möjlighet att testa spelet. All hjälp med att hitta 

svagheter i mekaniken – eller otydligheter i formu
leringarna – uppskattas varmt. Finns det något ni 
saknar i reglerna får ni hemskt gärna höra av er! 
Skicka ett mail till lucas@korsitaket.se. 

Ni är också varmt välkomna att gå med i 
Facebookgruppen Agweons äventyrare, där ni kan 
diskutera och ställa frågor om spelet, reglerna  
och spelvärlden.

Uppdateringslogg 1.3
• Diverse korrektur och effektiviserade 

formuleringar.

• Ny disposition.

• åkommor är uppdelade i skador och tillstånd.

• Utförligare hjälpmedel för konsekvenser.

• Uppdaterade maxvikter.

• Uppdaterade arketyper.

• Uppdaterade förmågor.

• Uppdaterade regler för esoteriska förmågor.

• Alla rollpersoner börjar med 1 i  
alla färdigheter. 

• Flera av momenten i skapandet av rollpersoner 
har valfria slumptabeller.

• Svaghet och svårighet är borttagna.

• Valutan rei heter numera yina.

• Uppdaterade namnlistor.
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1 INLEDNING

INLEDNING

Ingenting är sig likt. Esoterin vaknade och lyfte stora markstycken 
till skyarna – och somliga lärde sig snart att bruka de övernaturliga 
energierna. Uråldriga kolosser fick återigen liv och reste sig. Vid 
samma tid kom Sorgen till världen: dunkla revor i verkligheten och 
ohyggliga becksvarta vidunder. Kort därpå försvann storhövdingen, 
vilket splittrade de en gång enade nationerna. Nu återstår bara 
rivaliserande hövdingar som slåss om mark, resurser och följare.Det 
här har kommit att kallas Omdaningens tidsålder. 

Men dessa turbulenta tider har även öppnat upp 
möjligheter för lyckosökare och äventyrare – för 
vindsjälar som er. Upplev bravader och strapatser 
tillsammans med dina kamrater; utforska Mogwaris 
mystiska djungelruiner; bekämpa Sorgens intrång;

avgör konflikter mellan rivaliserande hövdingar; bli 
en hjälte för de bortglömda vanliga människorna. 
Gör ett namn för er själva och lämna ert avtryck  
i världen.



Vindsjäl
Vindsjäl är ett rollspel, skrivet för er som vill ge er 
ut på äventyr och utforska en annorlunda fantasy
värld. Ni arbetar tillsammans för att uppleva 
och skapa en oförutsägbar berättelse – där ni är 
både huvudrollsinnehavare och medförfattare på  
samma gång.

Regler används för att representera era roll
personers kompetenser och sannolikheten att deras 
handlingar lyckas. Tärningsslag gör berättelsen mer 
dynamisk och intressant. Upplevelsen är målet och 
det går egentligen inte att vinna eller förlora. 

Upplev bravader och strapatser tillsammans med 
dina kamrater; utforska mystiska djungelruiner; 
bekämpa Sorgens intrång; avgör konflikter 
mellan rivaliserande fraktioner; bli hjältar för de 
bortglömda vanliga människorna. Gör ett namn för 
er själva och lämna ert avtryck i världen.

Agweon
Era äventyr utspelar sig på Agweon – en halvmåne
formad ö med grönskande bergsryggar, steniga 
högland, djupa djungler, snötäckta fjälltoppar och 
röd öken. Ön isoleras från omvärlden av våldsamma 
stormar och tidvatten, som orsakas av himlens  
två månar. 

Invånarna har sitt gemensamma ursprung i ett 
numera undergånget imperium – så hud, hår och 
ögonfärg förekommer i en uppsjö olika nyanser. 
Med tiden har flera olika kulturer utvecklats och 
man använder sig av specifika tatueringar för att 
markera sin tillhörighet.

Invånarna lever huvudsakligen på jordbruk, 
med kvarnar och självbevattnande terassodlingar. 
Agweon har ingen användbar metall – verktyg 
tillverkas av trä, ben och vulkanglas. Människorna 
lever i runda hus, äter huvudsakligen vegetarisk 
kost och är oerhört förtjusta i te. 

På ön finns även lämningar från en sedan länge 
försvunnen högkultur: ruiner av mäktiga byggnads
verk – och mystiska teknologiska konstruktioner 
som drivs av esoteriska kristaller. 

Agweon är en färgstark och optimistisk plats, 
om än med inslag av mörker. För äventyrare är det 
en värld full av spännande möjligheter och faror – 
mycket av världen är fortfarande outforskad och 
fylld med hemligheter. 

Den här boken innehåller en introduktion till 
Agweon. Ni kommer själva att behöva fylla ut med 
mer kultur, platser, varelser och annat – men det 
finns hjälpmedel för detta i kapitlet Spelledaren,  
s. 34.

Vad behövs?
• Det här häftet – har ni flera exemplar blir det 

ännu smidigare.

• Minst en vän att spela med – helst trefyra stycken.

• Minst tre timmars speltid – helst återkommande 
vid flera tillfällen.

• Rollfoldrar – en färre än antalet deltagare.

• En gemensam bandfolder.

• Blyertspennor och suddgummin.

• Minst en sexsidig tärning – helst omkring tio 
stycken.

• Fem markörer per deltagare (glaspärlor, poker
marker, tändstickor, kaffebönor eller dylikt).

Boken
Den här boken innehåller alla regler ni behöver 
för att spela Vindsjäl, samt en introduktion till 
spel världen Agweon. Ni behöver inte lära er allt 
utantill – särskilt inte i början. Med det sagt kan det 
ändå vara bra att läsa igenom allt en gång, för att 
åtminstone ha en uppfattning om innehållet. Sedan 
kan ni använda boken som ett uppslags verk när 
frågetecken dyker upp. 

Rollfolder
En rollfolder är ett dokument som är utformat för 
att anteckna era rollpersoner på. Den innehåller 
bland annat information om vem rollpersonen 
är, vad hen kan och vad hen bär med sig. Ni hittar 
utskriftsvänliga rollfoldrar på förlagets hemsida: 
www.blackfiskforlag.com.

Bandfolder
En bandfolder är ett dokument som är utformat 
för anteckningar av gemensamma saker som 
rör ert band av äventyrare. Den innehåller bland 
annat information om bandets gemensamma 
bakgrund, samt eventuella vänner och fiender de 
har. Utskriftsvänliga bandfoldrar hittar ni också på 
förlagets hemsida.

Tärningar
Sexsidiga tärningar används för alla slag i spelet. 
För kortningen »t« står för »tärning«. 1t innebär 
att en sexsidig tärning ska slås, 2t är två sexsidiga 
tärningar, etcetera. 

tt innebär att två sexsidiga tärningar slås – där 
den första ger tiotalet och den andra ger entalet. 
Exempelvis: om den första tärningen visar 2 och 
den andra visar 5 blir resultatet 25.
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SYSTEMET

I det här kapitlet hittar du spelets regler och procedurer. De används 
för att simulera den fiktiva världen och rollpersonernas interaktion 
med den.

I Vindsjäl agerar en av er spelledare, medan resten är 
spelare. Spelarna gestaltar och kontrollerar var sin 
rollperson i spelvärlden. Spelledaren gestaltar och 
kontrollerar själva världen som rollpersonerna rör 
sig i – även de övriga invånarna som rollpersonerna 
interagerar med, så kallade sidopersoner. 

Spelledaren beskriver de miljöer och situationer 
som rollpersonerna befinner sig i. Spelarna 
agerar sedan genom sina respektive rollpersoner 
– fritt, spontant och improviserat – genom att 
beskriva deras reaktioner och handlingar. Sedan 
beskriver spelledaren vad som rimligen händer när 
rollpersonerna agerar som de gör.

Ni vänder er till spelets mekanik först när 
det inte känns självklart att rollpersonerna ska 
lyckas med sina avsikter. Spelledaren tolkar sedan 
utfallet av mekaniken, varefter samtalet fortsätter  
som tidigare.

Händelserna i berättelsen är tänkta att spelas 
kronologiskt. Däremot spelar ni inte nödvändigtvis 
varenda sekund av berättelsen – ni spelar helt enkelt 
de moment ni tycker är relevanta och intressanta. 
De moment som känns intetsägande eller tråkiga 
hoppar ni över, genom att istället summera dem i 
korta drag – exempelvis en lång resa, en händelselös 
natt, inhandlade av allmän utrustning, eller dylikt.
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Principer
Vindsjäl har ett antal genomgående principer. Efter
sträva att följa dem genom hela spelandet, efter 
bästa förmåga – och påminn varandra om dem.

De gyllene principerna

• Ta initiativ och gör saker som roar dig själv – 
men inte på andras bekostnad. 

• Spela tillsammans – inte mot varandra.

• Uppmuntra och stötta dina kamrater.

• Ha konstruktiv dialog inom gruppen.

• Lita på era spontana infall och eftersträva  
flyt i spelet.

Spelarprinciperna

• Gestalta en levande och färgstark rollperson.

• Spela djärvt och nyfiket.

• Var ärlig mot din rollperson och upplev  
världen genom hens ögon.

• Frukta inte reglerna – våga misslyckas.

• Respektera spelledarens förarbete –  
men känn dig inte fängslad av det.

Spelledarprinciperna

• Måla upp en levande värld med starka, 
optimistiska färger.

• Stimulera spelarnas och rollpersonernas  
känsla av frihet och upptäckarglädje.

• Var ärlig mot dina förberedelser, reglerna  
och tärningarna.

• Heja på rollpersonerna – men utsätt dem  
för motgångar.

• Förbered – men förbestäm inte.

Det nollte mötet
Inför att ni ska komma igång och spela bör ni prata 
om era förväntningar och förhoppningar. I bästa 
fall gör ni detta innan ni ens har funderat på vilket 
äventyr eller vilka rollpersoner ni vill spela. Samtalet 
hjälper er att undvika missförstånd och osämja när 
ni väl spelar – och bidrar till en bättre spelupplevelse 
för alla.

Snacka ihop er om ungefär vad ni skulle vilja spela 
för slags äventyr. När och hur många gånger planerar 
ni att spela: regelbundet över en längre tid, eller 
bara ett enstaka spelmöte? Diskutera också vilken 
ton ni vill ha i spelet: vill ni ha en gemytlig ton där 

våld är sällsynt och blodiga detaljer blir överskylda, 
eller vill ni att våldet ska vara förhållandevis rått och 
mer vardagsmat för era äventyrare?

Prata även om ifall några av er har några inslag 
som de inte vill ha med i spelandet. Exempel kan 
vara ormar, klassförakt, eller hårda förolämpningar 
även om de inte är menade mot andra spelare. Ha då 
inte med de inslagen. Deltagaren som har olust känslor 
inför något är den som avgör. Spelar ni med nya 
vänner är det klokt att ha någon form av trygghets
verktyg att falla tillbaka på – exempelvis Traffic Lights 
(www.blackfiskforlag.com/trafficlights).

Ha även löpande samtal under spelandets gång, 
för att stämma av saker och kolla läget. Ni kanske 
har haft olika tolkningar och behöver förtydliga 
något ytterligare, eller vissa saker kan ha förändrats 
över tid.

Grunder

Termer
Spelet använder ett antal specifika termer för att 
förmedla reglerna. Dessa är skrivna med kapitäler 
för att skilja dem från allmänna ord. Termerna 
förklaras i samband med att de introduceras.

Grundmekaniken
Så länge det känns självklart att rollpersonerna 
lyckas med sina handlingar ska ni inte använda 
mekaniken – de lyckas helt enkelt automatiskt. 
Mekaniken använder ni först när ni tycker att roll
personens duglighet, handlingens svårighets grad 
och slumpen borde påverka utfallet.

Vindsjäl har en grundmekanik som används 
för så gott som alla typer av handlingar i spelet. 
Nedan följer en kortfattad överblick av denna, steg 
för steg. Ytterligare förklaringar och tillägg följer  
genom boken.

1. Spelledaren beskriver situationen som roll
personerna befinner sig i.

2. En spelare beskriver handlingen som roll
personen vill utföra. Antingen tar spelaren själv 
initiativ till detta, alternativt blir hen uppmanad 
av spelledaren.

3. Spelledaren bedömer om ett handlings slag 
krävs för att rollpersonen ska lyckas. I så fall 
avgör spelledaren hindrets risk och motstånd. 
I annat fall lyckas rollpersonen automatiskt.



5 Hinder i  SyStemet

4. Spelledaren föreslår en lämplig färdighet 
för rollpersonens handling. Spelaren kan 
argumentera för ett annat alternativ om hen 
inte håller med om förslaget – vid oenighet får 
gruppen rösta.

5. Spelaren plockar upp tärningar – lika många 
som rollpersonens värde i den aktu ella 
färdigheten.

6. Spelaren lägger till och drar ifrån tärningar 
enligt de modifikationer som är relevanta för 
situationen.

7. Spelaren gör ett handlingsslag genom att slå 
tärningarna och räknar därefter ihop hur många 
framgångar hen får.

8. Spelledaren beskriver vad som händer, ut if  
rån antalet framgångar och det aktu ella mot
ståndet – eventuellt med en konse kvens, om 
 framgångarna inte räcker för att avvärja den.

Hinder
Regelmekaniken används bara när det finns någon 
form av hinder för handlingen – när det finns en 
risk att den misslyckas. Hindret kan vara allt från 
att det krävs kunskap, finess eller ansträngning 
från roll personen, eller att en motståndare mot  
verkar handlingen.

Hinder kan ha olika påföljder och vara olika 
in vecklade. Varje hinder har därför två värden: 
risk och motstånd. Det är upp till spelledaren 
att avgöra hindrets värden för respektive 
situation, utifrån riktlinjerna nedan. Beroende på 
rollpersonens tillvägagångssätt kan samma hinder 
ges olika värden. Tanken är att det ska vara lätt att 
ta fram egna värden för hinder, som antingen kan 
vara ned skrivna på förhand eller improviseras i 
stunden – lita på magkänslan. 

Risk
risk förmedlar vilken fara rollpersonen utsätter 
sig för i och med handlingen. Som standard har 
handlingar medelrisk.

• ingen risk: Ingen omedelbar konsekvens.

• låg risk: Potentiellt en mild konsekvens.

• medelrisk: Potentiellt en påtaglig konsekvens.

• hög risk: Potentiellt en rejäl konsekvens.

• extrem risk: Potentiellt en katastrofal 
konsekvens.

Motstånd
motstånd talar om hur mycket som krävs för att 
helt överkomma hindret. När motstånd når 0 är 
hindret överkommet. Exempel kan vara:

• När en fiendes motstånd når 0 är hen besegrad 
– hen svimmar, ger upp eller flyr.

• När en försäljares motstånd når 0 ger hen med 
sig – ni får föremålet till ett bättre pris.

• När en reglad dörrs motstånd når 0 lyckas ni 
öppna den.

• När en mödosam strapats motstånd når 0 har 
ni nått ert mål.

Om det krävs flera handlingar för att bryta ned 
mot ståndet bör det inte innebära att spelaren 
bara slår flera slag i rad. Handlingarna bör spelas ut 
och beskrivas innan nästa slag slås – oavsett om det 
gäller en strid eller en förhandling.

Som standard har hinder motstånd 1 – då be
höver du som spelledare inte ens nämna mot
ståndet. Även vid högre motstånd kan du välja 
att hålla värdet hemligt för spelarna, för att ge dem 
samma ovisshet som rollpersonerna har.

• motstånd 1: Relativt okomplicerad handling 
eller foglig motståndare.

• motstånd 2: Besvärlig handling eller 
genomsnittlig motståndare.

• motstånd 3: Invecklad handling eller  
tålig motståndare.

• motstånd 4+: Mycket komplex handling  
eller särskilt tuff motståndare.

Att förmedla hinder
Om situationen är lite otydlig är det bra om du som 
spelledare motiverar hindrets värden genom en kort 
beskrivning. Exempelvis »Fältet är öppet och solen 
står högt, vakten står precis vid ett signalhorn och 
det är en lång bit fram till hen. Så att försöka smyga 
fram är en handling med medelrisk och mot
stånd 2.« 

Om situationen känns glasklar kan det räcka 
med att säga »medelrisk, motstånd 2«. Om mot
ståndet är 1 räcker det som sagt med att bara säga 
»medelrisk«.
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Färdigheter
Rollpersoner har tio färdigheter, vilka förmedlar 
deras duglighet inom olika kompetensområden. 
Det lägsta värdet för en färdighet är 0 och det 
högsta möjliga värdet är 10.

När en rollperson vill försöka utföra en handling 
informerar spelledaren om vilken färdighet 
som hen bör använda, utefter vilken som känns 
mest lämplig för situationen. Verben nedan kan 
användas som allmänna riktlinjer. 

Som spelare kan du argumentera för att en 
annan färdighet vore mer passande – om förslaget 
är rimligt bör spelledaren godkänna det. Om ni inte 
kommer överens får gruppen ha en omröstning.

• fysik: Orka, lyfta, streta, tåla, förstöra. 

• händighet: Tillverka, reparera, fippla,  
överleva i vildmarken.

• kamp: Slå, avväpna, fälla, blockera, parera.

• kanalisering: Känna esoterik, motstå  
esoterik, hantera esoterik.

• observans: Upptäcka, uppfatta, spåra,  
läsa andra.

• rörlighet: Hoppa, klättra, smyga,  
stjäla, undvika.

• sikte: Kasta, skjuta, pricka, fånga.

• utstrålning: Övertala, förhandla,  
bluffa, charma, lugna.

• vilja: Uthärda, motstå, sansa sig, hota.

• visdom: Veta, tolka, klura, lösa, minnas. 

Handlingsslag
Spelare slår handlingsslag för att avgöra hur väl 
deras rollperson lyckas med sin handling. Slaget 
slås med lika många tärningar som rollpersonens 
värde i en lämplig färdighet (se ovan). Spelaren 
lägger även till och drar ifrån tärningar beroende 
på situationens modifikationer (se Modifikationer, 
s. 8). När tärningarna har slagits räknar ni hur 
många framgångar slaget gav.

Det är alltid spelarna som slår handlingsslag – 
även vid aktiva motståndare. Det enda undantaget 
är när rollpersonerna inte alls är inblandade i en 
handling (se Sidopersoners handlingar, s. 7).

Framgångar
Varje tärning som visar 5 eller högre räknas som 
en framgång. Antalet framgångar avgör hur väl 
rollpersonen lyckas med sin handling – och om hen 
lyckas undvika konsekvenser (se Konsekvenser, s. 
9). framgångar låser upp nedanstående effekter, i 
den ordning som de står.

• 0 framgångar: Misslyckad handling. Rollpersonen 
drabbas även av handlingens konsekvens.

• 1 framgång: Lyckad handling. Exempel kan vara 
att avverka ett motstånd, eller återställa en 
skada vid vård. Rollpersonen drabbas dock fort
farande av handlingens konsekvens.

• 2 framgångar: Avvärjd konsekvens. Exempel 
kan vara att dessutom parera en attack, behålla 
balansen eller reagera tillräckligt snabbt.

• 3 framgångar: extra effekt. Exakt vad det inne
bär avgörs av spelledaren, som väljer från nedan 
 stående alternativ:    
a) Ökad verkan. Exempel kan vara att avverka  
ytterligare ett motstånd, eller återställa ytter 
ligare en skada vid vård.  
b) +1t på en kommande handling. Exempel kan vara  
att en motståndare avväpnas eller fälls omkull i 
strid, eller att rollpersonen hittar en klättrings 
väg som underlättar mot svarande handling för  
hens kamrater.  
c) Framgång över förväntan. Exempel kan vara att få 
ett ännu bättre pris vid en förhandling, upptäcka 
ännu fler detaljer när du undersöker något, eller 
genomföra handlingen på oväntat kort tid.

• +1 framgång: Ytterligare framgångar medför 
ytter ligare extra effekter – samma alternativ 
kan väljas flera gånger.

Spelexempel
Irene (spelledare): Det är mörkt, så det är 
svårt att se dig – men det är också svårt för 
dig att se var du kliver. För att smyga förbi 
waelerna behöver du slå ett handlingsslag 
för rörlighet, med låg risk.

Ali: Okej. Jag har rörlighet 2, så två tärn
ingar. Det blev 3 och 5.

Irene: En framgång. Så du lyckas, men du 
får en konsekvens. Hmm, du råkar kliva på 
en gren som knäcks och waelerna tittar upp. 
En av dem börjar misstänksamt röra sig i 
din riktning. Du har hunnit en bit från deras 
läger, men du har fortfarande den ensamma 
waelen i närheten.
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Misslyckanden
När en rollperson misslyckas med sin handling 
be tyder det inte nödvändigtvis att hen gör något 
klantigt eller obegåvat. Beskriv hellre yttre 
omständig heter som orsakar misslyckandet – 
exempelvis att rollpersonen blir störd, att mot
ståndet är för kompetent, eller att det valda tillväga
gångs sättet helt enkelt inte är tillräckligt effektivt.

Specialfall
0 tärningar
En rollperson som har 0 tärningar (eller färre) att 
slå i sitt handlingsslag får fortfarande en chans 
att lyckas med handlingen. Spelaren slår då två 
tärningar, där enbart det lägsta resultatet räknas.

Defensiv handling
Vissa handlingar är rent defensiva – exempelvis 
om rollpersonen enbart försöker akta sig för en 
attack eller undvika ett fallande föremål. Roll
personen behöver då bara en framgång för att av
värja konsekvensen. Det krävs dock fortfarande 
tre framgångar för att få extra effekt.

Grupphandling
Om rollpersoner utför en handling tillsammans kan 
den göras som en grupphandling. Exempel kan vara 
att lyfta ett tungt föremål, att försöka ta sig över en 
ostadig bro, att i grupp försöka smyga förbi en vakt, 
eller att försöka minnas en gemensam upplevelse.

För att göra en grupphandling beskriver ni 
hand  lingen gemensamt – men rollpersonerna 
kan eventuellt bidra på olika sätt. Sedan slår varje 
spelare sin rollpersons handlingsslag.

Ni summerar allas framgångar. Om det är 
till gruppens nackdel att vara flera ökar dock 
motståndet med 1 för varje extra rollperson. 
För att lyckas med handlingen krävs lika många 
framgångar som värdet för motstånd. Sedan 
behövs bara ytterligare en framgång för att avvärja 
konsekvens för hela gruppen.

Om gruppen inte lyckas att avvärja konse
kvensen drabbar den en rollperson som slumpas 
fram av spelledaren. Vid hög risk eller extrem risk 
kan spelledaren välja att fördela konsekvenser 
bland flera rollpersoner.

grupphandlingar kan även användas för 
exempelvis överblickande montagesekvenser, 
fältslag med ett stort antal kombattanter, eller för 
strider mot jättelika bestar.

Turslag
Ibland vill du som spelledare avgöra ett fall av ren 
och skär tur – exempelvis vid ett hasardspel där 

skicklig het inte spelar in, eller för att se om en hand
lare råkar ha en särskild vara i lager. Då kan du slå 
ett turslag. 

Du bedömer då en ungefärlig sannolikhet och 
läser av antalet tärningar enligt tabellen nedan. risk 
bedömer du som vanligt; motstånd är 1; fram
gångar räknar du som vanligt.

Sannolikhet Handlingsslag

Otroligt 2t.

Osannolikt. 4t.

Rimligt. 6t.

Troligt. 8t.

Sidopersoners handlingar
Som spelledaren kan du vilja avgöra ett utfall där 
rollpersonerna inte alls är inblandade – exempelvis 
när en sidoperson försöker utföra en handling, eller 
när två sidopersoner agerar mot varandra. Du väljer 
då en sidoperson att slå för och bedömer antalet 
tärningar för hen, utifrån tabellen nedan. Hindrets 
värden och handlingens modifikationer avgör du 
som vanligt. Sedan slår du ett handlingsslag för 
sidopersonen och räknar framgångar som vanligt.

Denna regel gäller inte för handlingar där roll
personer är inblandade på något sätt – exempelvis 
om en sidoperson försöker att hålla sig gömd för en 
rollperson. Då slår spelaren ett vanligt handlings
slag för rollpersonen istället.

Duglighet Handlingsslag

Inkompetent. 2t.

Genomsnittlig. 4t.

Kompetent. 6t.

Expert. 8t.

Konflikter mellan rollpersoner
Vid konflikter mellan rollpersoner slår de inblandade 
spelarna var sitt lämpligt handlingsslag. Den 
rollperson som får flest framgångar vinner. Om 
båda rollpersonerna har lika många framgångar 
blir konflikten oavgjord. 

Spelledaren avgör om handlingen som konflikten 
kretsar kring har något externt hinder och i så fall 
vilka värden det har. Om det finns ett externt hinder 
fungerar framgångar som vanligt, individuellt 
för respektive rollperson.
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Spelexempel
William: Jag vill inte betala så där mycket 
för den här kartan. Jag inväntar att säljaren 
ska titta bort, sedan försöker jag norpa den 
diskret.

Irene (spelledare): Slå ett slag för rörlighet, 
med medelrisk.

Ali: Vänta nu! Jag försöker stoppa hen från att 
stjäla kartan, genom att ta tag i hens handled 
och ge hen en menande blick.

Irene (spelledare): Aha. Då behöver vi lösa 
det först. Det är rörlighet som gäller för 
båda. Hur många tärningar får ni?

William: Jag har rörlighet 3.

Ali: Jag har rörlighet 1…

Irene: Slå var sitt handlingsslag med 
ingen risk.

Ali: Jag har ju bara en tärning. Det blev 2, så 
ingen framgång.

William: 1, 3 och 6. En framgång.

Irene (spelledare): Okej. Hen hinner inte 
stoppa dig, William. Nu får vi se om du 
faktiskt lyckas stjäla kartan…

Om rollpersonerna direkt motverkar varandra 
– exempelvis om de utkämpar en duell – väljer 
spelarna själva handlingens risk. Det högsta valet 
gäller. Den spelare som får flest framgångar 
räknar bort lika många framgångar  som 
motståndaren hade, sedan läser hen av resultatet 
enligt nedan. Vad den fiktiva följden blir mer i detalj 
beror på de beskrivna handlingarna – och är upp till 
spelledaren att avgöra.

• Lika många framgångar: Båda rollpersonerna 
drabbas av konsekvensen.

• 1 framgång fler: Du lyckas – motståndaren 
misslyckas och drabbas av konsekvensen.

• 2 framgångar fler: Du lyckas, med en extra 
effekt – motståndaren misslyckas och drabbas 
av konsekvensen.

• +1 framgång fler: Ytterligare framgångar 
medför ytterligare extra effekter (se Fram
gångar, s. 6) – samma alternativ kan väljas flera 
gånger.

Modifikationer
Rollpersoner kan även få modifikationer på 
sina handlingar. Förutsättningar som gynnar 
roll personen ger extra tärningar (+t) inför 
handlingsslaget, medan förutsättningar som 
miss gynnar rollpersonen ger färre tärningar (-t).

Nedan följer ett antal vanligt förekommande 
faktorer som kan medföra modifikationer. Om
ständigheterna måste vara betydande för att ge 
modifikationer. Ni bör inte överanalysera situa
tionen – det är viktigare att få flyt i spelandet än att 
räkna exakt för varje omständighet.

Modifikationer för rollpersonen

• tillstånd, -t: För varje tillstånd en rollperson 
har får hen 1t på alla handlingar.

• förmågor, +t/-t: Vissa förmågor ger roll
personen modifikationer på särskilda hand
lingar (se Förmågor, s.20).

• Utrustning, +1t/-1t: Om rollpersonen har ett 
under måligt verktyg får hen 1t. Vid ett utmärkt 
verktyg får hen +1t.

• Packning, -t: Om en rollperson bär medel
packning får hen 1t på alla fysiska handlingar, 
inklu sive stridshandlingar. Vid tung packning 
får hen 2t.

• egenskaper, +t/-t: Speciella vapen och övrig 
utrustning kan ge rollpersonen modifikationer 
på särskilda handlingar (se Egenskaper, s. 16).

• Esoterisk handling, -t: När rollpersonen 
använder esoteriska förmågor på kraftfulla 
sätt får hen negativa modifikationer (se Aktivera 
esoteriska förmågor, s. 13)

Modifikationer för omständigheter

• Förberedelser, +t: Om rollpersonen har gjort 
lämp liga förberedelser får hen +1t. Vid särskilt 
goda förberedelser får hen +2t.

• Fokus, +1t/-1t: Om motståndaren är oförberedd 
eller ofokuserad gentemot en rollperson får 
rollpersonen +1t. Vid det omvända får hen 1t. En 
aktör kan bara fokusera på en motståndare per 
runda (se Rundor, s. 11). 

• Beväpning, +1t/-1t: Om rollpersonen är beväpnad 
mot en obeväpnad motståndare får hen +1t. Vid 
det omvända får hen 1t.

• Position, +1t/-1t: Om rollpersonen är stående 
mot en liggande motståndare får hen +1t. Vid det 
omvända får hen 1t.
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• Tidsutrymme, +1t/-1t: Om rollpersonen har gott 
om tid för sin handling får hen +1t. Tvingas hen 
att stressa fram handlingen får hen +1t.

Modifikationer för avståndshandlingar

• Räckvidd, +1t/-1t: Om rollpersonen är utanför 
normal räckvidd för motståndaren får hen +1t 
på att undvika avståndsattacker. Om målet är på 
olämplig räckvidd för en avståndshandling får 
rollpersonen 1t.

• Skyddad, +1t/-1t: Om rollpersonen är delvis 
skyddad får hen +1t på att undvika avstånds
attacker. Om målet för en avståndshandling är 
delvis skyddat får rollpersonen 1t. 

• Rörelse, +1t/-1t: Om rollpersonen är i rörelse får 
hen +1t på att undvika avståndsattacker. Om roll
personen gör en avståndshandling mot ett mål 
som är i rörelse får rollpersonen 1t. Om roll
personen gör en avståndshandling medan hen 
själv är under rörelse får hen 1t.

Att pressa sig
En spelare kan välja att låta rollpersonen pressa 
sig inför en handling. Rollpersonen får då +2t på 
handlingen – men ansträngningen gör att hen får 
en skada eller ett tillstånd (se Skador, s. 10, samt 
Tillstånd, s. 10). Spelaren får själv välja det ena eller 
det andra. 

Detta val måste utlysas innan handlingsslaget 
har slagits, men skadan eller tillståndet in träffar 
först efter handlingen. En rollperson som pressar 
sig kan inte undvika den skadan eller det till
ståndet på något sätt.

Konsekvenser
Handlingar har normalt en konsekvens, som 
rollpersonen utgångsmässigt kommer att drabbas 
av till följd av handlingen. Ju högre risk en hand
ling har, desto allvarligare konsekvens. Roll
personen kan dock avvärja konsekvensen genom 
att få tillräckligt många framgångar på sitt 
handlingsslag. 

Inför en handling behöver du absolut inte ha 
en konsekvens förberedd, utan lita hellre på dina 
spontana infall. Rollpersonerna vet vanligtvis inte 
på förhand exakt vad konsekvensen kommer 
att bli – därför är det inte heller information som 
spelarna bör få.

Som spelledare bestämmer du en lämplig 
konse kvens – som motsvarar hur allvarlig risk 
handlingen hade. Vid lyckad handling kan konse

kvensen inte innebära att handlingen misslyckas 
– men den kan göra att det krävs ytterligare 
handlings slag för att handlingen ska lyckas 
fullständigt.

Nedan finns ett antal förslag på lämpliga 
konsekvenser utifrån respektive risk, som du 
som spelledare kan välja ifrån. Det kan även gå 
att kombinera konsekvenser från lägre nivåer 
av risk. Om du inte vill välja kan du slumpa fram 
ett alternativ och se om resultatet är lämpligt för 
situationen.

En förlorad möjlighet (se tabellerna nedan) innebär 
att rollpersonerna inte får några fler chanser att 
försöka övervinna hindret på motsvarande sätt. 
Det kan exempelvis vara att en dörr går i baklås, 
att en flyende person kommer undan, eller att 
rollpersonerna avslöjas och ett larm ljuder. Hur 
pass viktig möjlighet som går förlorad avgörs av 
handlingens risk – vid låg risk bör konsekvensen 
inte innebära att den enda vägen till en viktig plats 
blir oframkomlig, att äventyrets skurk kommer 
undan, eller att ett en hel väktargarrison kastar sig 
över rollpersonerna.

1t Ingen risk - Konsekvens

1–3 En obetydlig möjlighet går förlorad.

4–6 låg risk om rollpersonen försöker igen  
på motsvarande sätt.

1t Låg risk - Konsekvens

1 Rollpersonen blir avväpnad eller faller  
omkull i strid.

2 Rollpersonen drar till sig oönskad 
uppmärksamhet.

3 En lindrig möjlighet går förlorad.

4 Rollpersonen försätter sig i en situation  
med medelrisk.

5 Rollpersonen förlorar enkel utrustning –  
eller en förmåga i 1t rundor.

6 Spelledaren introducerar tidspress.

1t Medelrisk - Konsekvens

1 Rollpersonen får en skada.

2 Rollpersonen får ett tillstånd.

3 En angelägen möjlighet går förlorad.

4 Rollpersonen försätter sig i en situation  
med hög risk.

5 Rollpersonen förlorar viktig utrustning,  
eller en förmåga i 1t timmar.

6 Spelledaren introducerar akut tidspress.
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1t Hög risk - Konsekvens

1 Rollpersonen får två skador.

2 Rollpersonen får två tillstånd.

3 En väsentlig möjlighet går förlorad.

4 Rollpersonen försätter sig i en situation med 
extrem risk.

5 Rollpersonen förlorar all sin packning, eller 
en förmåga i 1t dagar.

6 Ett av rollpersonens föremål får en negativ 
egenskap (se Egenskaper, s. 16).

1t Extrem risk - Konsekvens

1 Rollpersonen får tre skador, blir utslagen, 
eller dör en plötslig död.

2 Rollpersonen får tre tillstånd.

3 En kritisk möjlighet går förlorad. 

4 Ett ödesdigert hot framträder. 

5 Ovärderlig utrustning blir förstörd.

6 Rollpersonen blir medvetslös i 1t timmar.

Skador
När en rollperson får en skada som konsekvens 
är det upp till spelledaren att avgöra hur den yttrar 
sig i fiktionen. Spelaren antecknar vad skadan 
utgörs av på den översta lediga raden för skador 
i rollfoldern och kryssar i en ruta. Exempel på 
skador kan vara:

• Stukad handled.

• Hjärnskakning.

• Brännskada på torson.

• Sträckning i benet.

• Ledskada i armbågen.

• Skärsår över ryggen.

• Sticksår i buken.

• Krosskada i axeln.

• Benfraktur i armen.

• Köttsår i låret.

Spelexempel
Irene (spelledare): Det är en ganska brant 
klippvägg du vill klättra upp för… Det blir 
medelrisk.

Ali: Okej, jag försöker. Ajdå, inte en enda 
framgång. 

Irene (spelledare): Du kommer upp en liten 
bit, sen lossar ett stycke där du har din fot 
och du halkar ned till botten igen. På vägen 
skrapar du knän och händer – skriv upp 
Skrapsår som skada i din rollfolder och kryssa 
för en ruta.

Tillstånd
När en rollperson får ett tillstånd som konse-
kvens är det upp till spelaren att avgöra hur det 
yttrar sig i fiktionen. Hen antecknar vad till
ståndet utgörs av på den översta lediga raden för 
tillstånd i rollfoldern och kryssar i en ruta. Ex
empel på tillstånd kan vara:

• Rädd.

• Ilsken.

• Skamsen.

• Förvirrad.

• Orolig.

• Frustrerad.

• Stressad.

• Osäker.

Skydd
Rollpersoner har i grunden inget värde i skydd 
– det får de först när de bär rustning eller sköld. 
Det ger rollpersonen möjlighet att reducera vissa 
konsekvenser.

En rollperson som inte lyckas avvärja en konse
kvens kan välja att använda sitt skydd istället – 
förutsatt att det rimligt att skölden eller rustningen 
kan skydda rollpersonen i den situationen. Risken 
reduceras med ett steg för varje tillgänglig skydd
ruta som spelaren väljer att kryssa i. Överbliven 
risk resulterar i motsvarande konsekvens. Om 
samtliga skyddrutor för en rustning eller sköld har 
förbrukats är föremålet förstört.

En stund efter att lugnet har lagt sig återhämtar 
rollpersoner automatiskt allt skydd som hen har 
förbrukat – förutsatt att föremålet inte har förstörts.
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Spelexempel
Ali: Jag försöker att klättra upp för klippan 
igen. 

Irene (spelledare): Okej. Det blir fortfarande 
medelrisk.

Ali: En framgång – så jag kommer att lyckas, 
men med en konsekvens. Jag vill använda 
min rustning för att reducera risken ett steg.

Irene (spelledare): Det låter rimligt! Då blir 
det en konsekvens från låg risk istället. Ett 
stenstycke som du greppar tag om lossnar 
och faller ned mot din axel, men din rustning 
skyddar dig. Du lyckas ta dig upp, men nu när 
flera av fästena är förstörda kommer du inte 
att ta dig ned igen här genom att friklättra. 

I rollfoldern kryssar Ali i en av skyddrutorna.

Rundor
Så länge det inte finns någon tidspress eller fysisk 
konflikt behöver ni inte tänka på turordning eller 
tidshållning. I mer pressade situationer delar ni 
in handlingsförloppet i rundor. Varje runda 
motsvarar en abstrakt tidsrymd, men utspelar sig 
normalt under några få sekunder.

Under en runda kan varje aktör utföra en 
handling och förflytta sig (se nedan). När alla 
aktörer har agerat börjar ni en ny runda.

Förflyttning
En aktör kan förflytta sig omkring fem meter och 
utföra en handling under samma runda. Det är 
även möjligt att lägga hela rundan på rörelse, vilket 
gör att hen kan röra sig det fyrdubbla – omkring 
tjugo meter – men inte utföra någon annan 
handling.

Turordning
Det viktiga är att alla får en chans att agera 
under varje runda. Turordningen kan vara 
helt olika under olika rundor – det är upp till 
spelledaren att avgöra ordningen i varje enskilt fall. 
Grundprincipen för turordningen i en runda är: 

1. Spelledaren beskriver först eventuella mot
ståndares handlingar.

2. Spelarna beskriver sina rollpersoners handlingar, 
i valfri inbördes turordning.

3. Spelledaren väljer en lämplig kronologisk följd 
för handlingarna – den handling som spelledaren 
bedömer borde ske först hanteras först.

4. Den aktuella spelaren slår sitt handlings
slag och spelledaren avgör resultatets effekter  
i fiktionen.

5. Nästa spelare i ordningen slår sitt handlings
slag – och så vidare.

Spelexempel
Irene (spelledare): Vakterna går till anfall 
mot er. En av dem springer fram mot dig, 
Ali – och stöter med sitt spjut. Den andra drar 
bak sin pilslunga och tar sikte på dig, Tove. 
Den tredje går också fram mot Tove och 
måttar ett svep med sin påk, snett ovanifrån.

Tove: Jag försöker ta ett steg åt sidan, så 
att påkvakten står i vägen för den bortre 
vaktens pil. Sedan försöker jag parera svepet 
och skalla påkvakten.

Ali: Jag försöker undvika spjutet genom en 
sidoförflyttning, sedan vill jag ta mig in tätt 
och sätta kniven i »min« vakts buk.

William: Jag tar sikte på vakten med 
pilslungan och vill själv slunga en sten på hen.

Irene: Okej! Vi löser Williams handling först, 
eftersom vakterna rimligen måste ta sig fram 
till er andra för att komma in i närstrid. Sedan 
tar vi Toves två konflikter, sen slutligen Alis.

Konflikt
I konflikter mellan rollpersoner och sidopersoner 
är det fortfarande bara spelarna som slår 
handlings slag. Flera saker bakas då ihop i ett och 
samma slag: rollpersonens handling, sidopersonens 
handling, samt deras respektive försvar. Detta kallas 
för en konflikthandling. Det kan fortfarande 
krävas flera konflikthandlingar för att besegra 
en sidoperson, beroende på hens motstånd (se 
Motstånd, s. 5). 

konsekvensen vid konflikthandlingar inne
bär vanligtvis att sidopersonen lyckas med sin 
handling, medan en avvärjd konsekvens innebär 
att sidopersonen misslyckas med sin. I fiktionen 
kan det då exempelvis handla om att rollpersonen 
blockerar sidopersonens attack och sedan lyckas  
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med sin egen, eller att rollpersonens handling får 
sidopersonen att tveka och avbryta sin handling.

Nedan finns de vanligaste konflikthandling
arna och hur de hanteras regelmässigt.

• Närstridsattack: Rollpersoners attacker i när
strid är konflikthandlingar, med risk och 
mot stånd baserat på motståndarens duglig het 
i strid. 

• Avståndsattack: Rollpersoners attacker på av
stånd är konflikthandlingar, med risk och 
motstånd baserat på motståndarens duglighet 
i strid – förutsatt att motståndaren försöker att 
attackera rollpersonen tillbaka. Om rollpersonen 
gör en avståndsattack mot en sidoperson som 
inte försöker försvara sig – exempelvis om hen 
inte alls har upptäckt rollpersonen – är det istället 
ett vanligt handlingsslag med låg risk.

• Försvar: Rollpersoner har alltid möjlighet att 
för svara sig mot motståndares attacker genom 
en egen motattack. Om en rollperson endast vill 
försöka försvara sig räknas det som en defensiv 
handling (se Defensiv handling, s. 7). Slaget blir en 
konflikthandling med risk och motstånd 
baserat på motståndarens duglighet i strid.

• Manöver: Aktörer kan välja att försöka förändra 
förutsättningarna inför kommande handlingar. 
Detta kallas för en manöver. Exempel kan vara 
avväpningar, fasthållningar och fällningar, att 
dra ett vapen, eller att kasta sand i ögonen på 
motståndaren. Om motståndaren på något sätt 
hindrar eller försvårar handlingen är det en 
konflikthandling. Slaget får risk och mot
stånd baserat på sidopersonens duglighet i strid. 
De förutsättningar som rollpersonen hade i början 
av rundan avgör fortfarande modifikationen 
på detta handlingsslag. 

• Flykt: Om en aktör vill ta sig loss från att vara 
hindrad krävs en konflikthandling för flykt. 
Slaget slås normalt med kamp eller rörlighet, 
med risk baserat på sidopersonens duglighet i 
strid eller på hens smidighet. flykt räknas inte 
som en defensiv handling (se Defensiv handling, 
s. 7). Vid lyckad handling frigör sig aktören. Om 
aktören vill fortsätta fly – och en motståndare 
vill jaga efter den flyende – uppstår ännu en 
konflikt  handling. Vid misslyckad flykt 
hinner motståndaren ikapp och vid lyckad flykt 
kommer den flyende undan.

Spelexempel
Irene (spelledare): Okej, så en av vakterna 
måttar ett svep med sin påk mot dig – Tove 
– snett ovanifrån. Du ville försöka parera 
svepet och skalla vakten?

Tove: Jepp!

Irene: Slå ett handlingsslag för kamp, med 
medelrisk.

Tove: Jag har kamp 4, så jag får fyra tärningar. 
1, 3, 5 och 6 – två framgångar!

Irene: Snyggt! Du parerar smidigt påken åt 
sidan och använder öppningen för att skalla 
vakten rakt över näsan. Vakten vrålar till 
och tar sig för ansiktet. Hen är skadad, men 
inte besegrad. Du kommer nog behöva få in 
någon träff till för att nedgöra hen.

Irene antecknar att vakten har förlorat 1 av sitt 
ursprungliga motstånd 2.

Flera motståndare
En aktör kan bara ta initiativet till en handling 
per runda (se Rundor, s. 11). Däremot är de alltid 
fria att besvara handlingar som riktas mot dem 
– med en motattack, en defensiv handling, eller  
en manöver.

Om flera sidopersoner agerar mot en ensam 
rollperson under samma runda slår spelaren ett 
konfliktslag mot varje motståndare. Om flera 
rollpersoner agerar mot en ensam sidoperson under 
samma runda slår spelarna var sitt konfliktslag.

Vid strid med flera motståndare måste aktören 
välja en av motståndarna att fokusera på. Gentemot 
de andra räknas hen som ofokuserad, vilket ger en 
1t i modifikation (se Modifikationer, s. 8).

Spelexempel
Irene (spelledare): Tove, du hade ju en annan 
vakt som anföll dig den här rundan, med  
sin slunga.

Tove: Just ja... Jag försökte som sagt förflytta 
mig så att vakten med påk skulle stå i vägen 
för mig. Jag vill vara rent defensiv. 

Irene: Aha, låter klokt. Då vill jag ha ett slag 
för kamp eller rörlighet från dig – med 
medelrisk – för att undvika slungattacken. 
Däremot har du ju nu fokuserat på vakten 
med påk och är därför inte fokuserad på den 
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här motståndaren, så du får minus en tärning 
på den här handlingen.

Tove: Jag har kamp 4, minus en tärning då. 3, 
4, 4 – Ingen framgång.

Irene: Hmm. När du skallade vakten med påk 
backade han instinktivt undan lite – så du blev 
därmed öppen för slungattacken igen. Den 
träffar dig i skuldran med en rejäl smäll. Du 
får en skada i form av Skadad axel. Däremot 
har ju hen fokuserat på Tove – så William,  
du får en extra tärning när du attackerar 
slungvakten!

Hälsa

Återhämtning och vård
skador och tillstånd förbättras inte av sig själva. 
Istället krävs en lämplig vårdande åtgärd.

För att vårda en skada krävs ett handlingsslag 
för visdom, med medelrisk. Det är möjligt att för 
söka vårda sina egna skador, men då med 1t. Lyckas 
behandlingen suddar spelaren ut skadan och en 
kryssad ruta. Att en skada behandlas betyder inte att 
den är helt glömd eller läkt, bara att den inte längre 
aktivt besvärar rollpersonen. En person kan bara göra 
ett försök per dygn och patient, men flera personer 
kan försöka vårda samma patient under samma dygn.

För att återhämta ett tillstånd behöver roll
personen ventilera på något sätt. Exempel kan vara 
att prata ut om en otäck upplevelse med en kamrat, 
varva ned sin stress genom en avslappnande 
aktivitet,  eller att ta ut sin frustration på någon eller 
något. Inget handlingsslag krävs för detta.

Utslagen
En rollperson tål normalt fyra skador. När hen 
sedan tar en skada utöver det blir hen ut slagen 
istället. Hen behöver även slå dödsslag (se nedan).

Förutsatt att ett av dödsslagen lyckas blir 
rollpersonen utslagen i omkring en timme – 
alternativt tills hen blir väckt, omruskad av en vän 
eller dylikt. Om rollpersonen sedan tar ytterligare 
en skada blir hen återigen utslagen – och får då slå 
nya dödsslag.

Död
Dödsslag
När en rollperson blir utslagen riskerar hen att dö. 
Spelaren får då slå defensiva handlingsslag för 
vilja. Dessa kallas för dödsslag. 

Rollpersonen har två dödsslag på sig när hen 
blir utslagen och varje försök tar en runda. Lyckas 
hen med något av slagen är döden avvärjd, men hen 
är fortfarande utslagen. Om båda dödsslagen 
misslyckas avlider rollpersonen.

Plötslig död
Döden kan även inträffa utan dödsslag – exempel 
vis vid ett mycket högt fall, om rollpersonen för
sänks i magma, eller om en ruin kollapsar över hen. 

Rollpersonen bör dock alltid ha fått möjligheten 
att överleva, genom en lämplig sekvens av hand
lings slag. Exempelvis bör ett dödligt fall ha 
före gåtts av ett inledande slag med medelrisk, 
rollpersonen får en chans att greppa tag i något 
genom ett slag mot hög risk, för att slutligen få 
en sista chans att hindra fallet genom ett slag mot 
extrem risk. 

Sidopersoners död
En sidoperson blir utslagen  när hens når 
motstånd 0 – förutsatt att det rör sig om en strid 
eller dylikt. De får då slå dödsslag likt rollpersoner 
får. Som spelledare bedömer du antalet tärningar 
för slaget, utifrån tabellen nedan. Sidopersoner 
har också två dödsslag på sig och varje försök tar 
en runda. Lyckas hen är döden avvärjd, men hen 
är fortfarande utslagen. Om båda dödsslagen 
misslyckas avlider sidopersonen.

Sidopersoner kan fortfarande dö en plötslig död, 
likt rollpersoner kan (se ovan).

Vilja Handlingsslag

Viljesvag. 2t.

Genomsnittlig. 4t.

Viljestark. 6t.

Obeveklig. 8t.

Särskilda handlingar

Aktivera esoteriska förmågor
Symbios
Rollpersonen behöver Symbios (se s. 21) för att 
förvärva andra esoteriska förmågor. Själva 
symbi osen kräver inget handlingsslag, utan 
aktiveras och avvaktiveras fritt av rollpersonen – 
det sker dessutom mer eller mindre omedelbart. 
Medan symbiosen är aktiverad lyser rollpersonens 
ögon med ett grönblått ljus och luften kring hen  
tycks vibrera.
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Esoterisk handling
Efter att symbiosen har aktiverats kan rollpersonen 
försöka att tillämpa en esoterisk förmåga (se 
Esoteriska förmågor, s. 21). förmågorna är löst 
definierade och det är upp till spelarens kreativitet 
hur hen vill använda dem i fiktionen. Tillämpningen 
behöver dock godkännas av spelledaren och det 
kräver alltid ett handlingsslag för kanalisering. 
Hur tillämpningen yttrar sig visuellt är upp till 
spelledaren att avgöra.

risk beror på hur kraftfull rollpersonens till
lämpning är. Som vanligt är det upp till spelledaren 
att avgöra en lämplig nivå. Mer kraftfull till ämpning 
ger även en negativ modifikation på handlings
slaget. Nedan följer riktlinjer och exempel.

• låg risk, ±0t: Förhållandevis ordinära hand
lingar, som underlättas genom esoterik. Exempel
vis att tända en liten eld, öppna ett hål i en vägg, 
eller känna av en persons känslor.

• medelrisk, 1t: Offensiva esoteriska handlingar 
eller markant övernaturlig åverkan. Exempelvis 
att avfyra en projektil, konstruera en stenbro, 
eller frammana en portal till en närliggande plats.

• hög risk, 3t: Omfattande esoterisk manipulation 
av verkligheten. Exempelvis att släcka en våldsam 
eldsvåda, orsaka en jordbävning, eller att göra sig 
själv osynlig för omvärlden.

Spelexempel
Irene (spelledare): Ali, vakten försöker 
att sticka dig med sitt spjut. Vad gör du? 
Ali: Jag vill använda min förmåga Eld.

Irene (spelledare): Okej! Beskriv lite mer vad 
det är du vill göra.

Ali: Jag vill blåsa eld från munnen, rakt på 
vakten.

Irene (spelledare): Toppen, slå ett slag för 
kanalisering. Det är ju en ordentlig attack, 
så det blir medelrisk.

Ali: Jag har kanalisering 4. Jag fick 6, 5, 5 
och 1. Tre framgångar!

Irene (spelledare): Grymt! Elden sprutar ut 
över vakten. Hen kastar sig på marken och 
försöker desperat att släcka elden som har 
börjat ta sig i hens kläder.

Irene antecknar att vakten har förlorat 2 av sitt 
ursprungliga motstånd 2 – hen är oskadliggjord.

Hitta mat i vildmarken
För att hitta mat i det vilda krävs ett slag för 
händighet, vanligtvis med låg risk. Varje försök 
tar omkring tre timmar. Lyckad handling ger 1t 
proviant – som extra effekt får rollpersonen 
ytterligare 1t proviant. Spelledaren avgör vad ett 
eventuellt matfynd utgörs av.

modifikationer för omständigheterna kan 
komma från utrustning, hur gynnsam terrängen 
är, samt om rollpersonen skyndar sig eller tar extra 
god tid på sig. Lämpliga konsekvenser kan vara 
att rollpersonen tar oväntat lång tid på sig, blir 
attackerad eller förlorar utrustning under sökandet.

Påverka socialt
För att påverka sidopersoner att handla mot sin 
initiala vilja – exempelvis genom argumentation 
eller charm – krävs ett handlingsslag för ut
strålning. Vid hot kan slaget istället slås med 
vilja. Handlingens risk beror på rollpersonens 
till väga gångssätt – hot är i regel mer riskfyllda än 
vänlig övertalning.

handlingsslaget avgör hur sidopersonen 
reagerar på rollpersonens försök till social påverkan. 
Slaget slås lämpligen efter att en rollperson har 
ställt en konkret förfrågan, lagt fram ett tydligt 
argument, dragit en lögn eller dylikt.

modifikationer för omständigheterna kan 
komma från situationen, hur rimlig eller extrem roll
personens förfrågning är, samt sidopersonens in
ställning till rollpersonen. Lämpliga konsekvenser 
kan vara att sidopersonen tappar tålamodet, ställer 
motkrav eller blir misstänksam.

Utrustning
Utrustning är föremål som rollpersonen bär med 
sig. Det innefattar allt från rep, belysning och 
färdkost, till vapen och rustningar.

Föremålen har i sig själva vanligtvis inga 
speltekniska värden, men de kan ge rollpersoner 
bättre möjlighet att utföra olika typer av handlingar. 
Exempel kan vara ett vapen för att strida, en fackla 
för att orientera sig i en mörk djungel, eller ett rep 
för att klättra ned för en avsats.

Under Utrustning och priser (se s. 39) finns en 
förteckning med beskrivningar av vapen, redskap 
och skydd – samt utrustning med särskilda 
egenskaper.
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Packning
Rollpersonens utrustning mäts i vikt – 1 vikt mot
svarar ett par kilo. vikt avrundas vid behov uppåt 
till närmaste heltal. Kläderna som rollpersonen bär 
på kroppen räknas alltid som 0 vikt.

Som spelare måste du fastställa rollpersonens be 
väpning och eventuella skydd på förhand, samt kryssa 
i viktrutor för dem. Särskilda föremål – som inte är 
för iskrivna i rollfoldern – behöver också fastställas.

Allmän äventyrsutrustning behöver du inte 
fastställa på förhand. När ett behov uppstår kan 
rollpersonen plocka fram något av föremålen som 
är föriskrivna i rollfoldern (ej vapen och skydd) 
– först då fastställer du att rollpersonen hade det 
föremålet med sig. De föriskrivna föremålen hittar 
du även i tabellen nedan. Rollpersonen kan dock 
inte plocka fram fler föriskrivna föremål om hen 
redan har uppnått sin aktuella maxvikt (se nedan). 

När du fastställer ett föremål kryssar du i vikt
rutor för det aktuella föremålet. Om ett föremål har 
sammanlänkade viktrutor innebär det att alla de 
länkade rutorna ska kryssas i.

Föremål Antal Vikt/st

Gniststen och fnöske 1 1

Oljelykta 1 1 1

Vattenskinn (2 l) 1 1

Snöre (10 m) 1 1

Rep (10 m) 1 2

Lägerbädd 1 2

Förband 3 1

Tält 1 4

Verktyg 3 1

Spelexempel
Irene (spelledare): Det börjar bli mörkt och 
svårt att se.

William: Hmm, en lykta eller något vore  
ju bra.

Irene (spelledare): Så länge du inte bär din 
maxvikt redan kan du ju plocka fram en 
lykta.

William: Just ja! Jag drar fram en oljelykta 
och en gniststen ur min väska.

I rollfoldern kryssar William i att hans rollperson 
har Oljelykta samt Gniststen och fnöske i sin 
packning.

Maxvikt
Den maximala vikt som rollpersonen kan bära är 
hens maxvikt. Spelaren väljer om rollpersonen bär 
ingen packning, lätt packning, medelpackning 
eller tung packning. De två tyngre alternativen 
medför en negativ modifikation på samtliga 
fysiska handlingsslag.

• ingen packning – maxvikt: fysik vikt.

• lätt packning – maxvikt: fysik + 10 vikt.

• medelpackning – maxvikt: fysik + 15 vikt (1t).

• tung packning – maxvikt: fysik + 20 vikt (2t).

För respektive alternativ ingår lämpliga väskor att 
bära utrustningen i – vilka inte räknas som att ha 
någon egen vikt. 

Ändra packning
Om rollpersonen förlorar packning fyller hen 
aktuella rutor – istället för att kryssa i dem – för 
att markera att föremålet är förlorat. Det räknas 
då inte till aktuell vikt, men rollpersonen kan inte 
heller kan plocka fram ersättningföremål i form av 
tidigare odefinierad packning.

Befinner rollpersonen sig i civilisationen är det 
dock möjligt att återställa eller uppgradera pack
ningen. Ute i det vilda kan rollpersonen normalt 
inte återställa sin packning, eller uppgradera från 
ex empel   vis lätt packning till medelpackning 
– men hen kan givetvis plocka på sig föremål som  
hen hittar.

Hittar rollpersonen ett nytt föremål behöver 
det ersätta föremål till motsvarande vikt i  
hens packning – det kan dock ersätta ett ännu 
odefinierat föremål.

Rollpersonen kan dra av sig sin packning för 
att slippa eventuella minusmodifikationer. Under 
stressiga omständigheter räknas det i så fall som en 
manöver (se Konflikt, s. 11).

Skyddande utrustning
Rollpersonen kan genom rustningar och sköldar få 
ett värde i skydd. skydd ger rollpersoner en chans 
att exempelvis undvika skada (se Skydd, s. 10).

Egenskaper
Viss utrustning har egenskaper – något som 
regelmässigt skiljer dem från annan utrustning. Det 
kan exempelvis röra sig om att den är ovanligt stor, 
är ett ypperligt hantverk eller att den har ingjutits 
med esoteriska energier. Det finns också utrustning 
med negativa egenskaper – vilka exempelvis kan 
uppstå som konsekvens av en handling, finnas på 
utrustning som rollpersonerna hittar eller finnas 
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på ett föremål som är ovanligt billigt. För mer 
information – se Utrustning och priser, s. 39.

Esoterisk utrustning
Somliga esoteriker kan ingjuta övernaturliga 
krafter i föremål. Det kan röra sig om permanenta 
väl signelser som ger bäraren +t på en viss 
färdighet – vanligtvis +1t. Det kan också röra 
sig om föremål som kan frammana esoteriska 
förmågor – vanligtvis en enskild förmåga med 
1t användningar, innan föremålets esoteri falnar. 
Värdet för esoterisk utrustning är vanligtvis tio 
gånger mer  än det normala.

Proviant
När rollpersoner vistas i vildmarken behöver de mat 
och dryck för att överleva. Regelmässigt förenklas 
det till proviant – en proviant täcker en persons 
behov för en dag. Varje proviant väger 1 vikt. I 
samhällen är mat oftast betydligt mer tillgängligt 
och där behöver ni i normala fall inte räkna på 
rollpersonernas konsumtion.

Yina
Agweons valuta kallas yina – vilket betyder »kula«. 
Invånarna betalar med kulor i olika färger och 
storlekar, där varje kula är värd olika många yina. 

Spelarna behöver dock inte hålla koll på exakt 
vilka kulor som rollpersonerna bär med sig, utan 
istället räknar ni bara hur många yina deras 
betalmedel motsvarar. Dessutom behöver ni inte 
räkna småtransaktioner. Kostar något mindre 
än 1 yina kostar det regelmässigt ingenting alls – 
även om rollpersonerna förväntas betala för sig i 
fiktionen. För information om vad saker och ting 
kostar – se Utrustning och priser, s. 39.

Omkring 25 yina väger 1 vikt – lägre antal än så 
räknas som 0 vikt.

0 yina

• En enkel måltid.

• En kopp te.

• Ett simpelt ting.

1 yina

• Ett skrovmål.

• En dryckeskväll.

• Övernattning i eget rum.

2 yina

• Ett enkelt klädesplagg. 

• Drickspengar.

• Övernattning i sovsal.

• Ett enkelt vapen.

• En yrkesmässig tjänst.

• Mindre utrustnings  föremål.

• Ett ordentligt vapen.

• En sköld.

• Större utrustningsföremål.

35 yina

• Ett rejält vapen.

• En rustning.

• Ett litet djur. 

• En liten båt.

Erfarenhet
I takt med att rollpersonen blir mer bevandrad 
får hen erfarenhet, vilken används för att 
utveckla rollpersonerna regelmässigt. Det finns 
två saker som ger erfarenhet: uppskattning och 
misslyckanden. 

Uppskattning
Inför ett spelmöte lägger ni fram fem markörer 
per deltagare inklusive spelledaren, någonstans 
där de är tillgängliga för alla. Markörerna kan 
vara glaspärlor, pokermarker, tändstickor eller 
kaffebönor – det ni har till hands i tillräcklig mängd, 
helt enkelt. 

Under spelmötet hjälps gruppen åt att dela ut 
markörer. Du kan fritt ge en markör till en annan 
deltagare – spelare eller spelledare – när hen 
gör något i spelet som du uppskattar. Det kan 
exempelvis vara att hen gestaltar sin rollperson på 
ett tydligt vis, att hen beskriver något på ett särskilt 
målande sätt, att hen visar sig sårbar och förmedlar 
rollpersonens känslor, att hen tar sig an ett problem 
på ett kreativt sätt, eller kanske att hen säger eller 
gör något roligt. Du bestämmer.

När du delar ut en markör kan du kort motivera 
varför – förutsatt att det inte uppenbart framgår av 
kontexten. Det bör dock göras snabbt, smidigt och 
effektivt för att inte bryta spelets flöde i övrigt.

Efter att du har fått en markör lägger du den 
i er gemensamma pott – förslagsvis i en skål. Om 



alla markörer hamnar i den gemensamma potten 
har gruppen uppnått maximal erfarenhet för den 
spelmötet. Vill ni fortsätta att visa uppskattning 
kan ni plocka markörer från potten och ge till del
tagaren, som sen lägger tillbaka den igen. Detta ger 
er dock ingen ytterligare erfarenhet.

Misslyckande
Varje gång en rollperson slår ett handlingsslag 
med 0 framgångar får spelaren lägga en markör i 
den gemensamma potten. Om alla markörer redan 
ligger i potten finns det dock ingen erfarenhet att 
tjäna på misslyckanden.

Avslutning och utdelning
När spelmötet är avslutat utvärderar ni det till
sammans. Vad var höjdpunkterna? Var något sär skilt 
roligt, stämningsfullt eller spännande? Fanns det 
något som hade kunnat göras bättre – av såväl spelare 
som spelledare? Förutsatt att det finns finns mar k
örer kvar kan var och en av er ge gruppen en markör, 
om ni är särskilt nöjda med mötet i sin helhet.

Markörerna i den gemensamma potten för
delas sedan jämnt mellan deltagarna, inklusive 
spelledaren – avrundat till närmaste heltal. Varje 
markör är värd 1 erfarenhet. Spelarna markerar 
den nya erfarenheten på sina rollfoldrar och 
spelledaren gör motsvarande på bandfoldern.

Spelarnas erfarenhet
När din rollperson har samlat på sig erfarenhet kan 
du spendera dessa för att höja färdigheter och skaffa 
nya förmågor. erfarenhet spenderas förslags vis 
efter eller inför spelmöten. Efter att du har spenderat 
erfarenhet suddar du ut krysset i de rutorna.

När en rollperson vill höja en färdighet eller 
skaffa en ny förmåga bör detta vävas in i fiktionen 
på lämpligt sätt. Kanske har hen redan lagt 
grunden tidigare. Spelaren kan annars beskriva 
hur rollpersonen tränar upp färdigheten eller den 
nya förmågan, eller rentav hur hen söker upp en 
lämplig läromästare.

Utveckling Kostnad

Höja en färdighet ett steg, upp till 
och med 5. 5

Höja en färdighet över 5, upp till och 
med 10. 10

Skaffa en ny förmåga. 10

Spelledarens erfarenhet
Som spelledare bör du vara på spelarnas sida och 
heja på rollpersonerna. Samtidigt förväntas du 
vara en neutral domare – som är ärlig mot reglerna, 
tärningsresultaten och dina förberedelser.

Du får erfarenhet precis som rollpersonerna, 
men du kan använda den till andra saker. Genom 
att spendera erfarenhet kan du tumma lite 
lätt på neutraliteten, i form av nedanstående 
ingripanden. Tanken är att du ska kunna göra 
insatser för att stötta rollpersonerna och spelarna 
– eller skapa intressanta situationer för dem – utan 
att agera med omnipotent godtycke.

När du använder ingripanden bör du ha i 
åtanke att det riskerar att inkräkta på spelarnas 
agens. Använd dem därför med varsamhet, vid väl 
valda tillfällen. Samtidigt kan du som mest spara 
20 erfarenhet – så var inte överdrivet restrik 
tiv heller.

Ingripande Kostnad

Kompromiss. Vid ett misslyckat 
handlingsslag kan du erbjuda en 
kompromiss. Spelaren kan välja att 
rollpersonen lyckas med handlingen 
ändå, men det kommer då att ske 
till ett pris – i form av ytterligare en 
konsekvens enligt medelrisk. Du 
väljer om du vill dela med dig av priset 
på förhand, eller om det är hemligt 
tills spelaren har gjort sitt val. Du bör 
eftersträva att ställa rollpersonen inför 
ett intressant och svårt val.

5

Uppmuntran. Du kan ge en rollperson  
+2t på ett handlingsslag. Exempel  
kan vara om spelaren har beskrivit en 
särskilt intressant handling, eller om  
du som spelledare verkligen vill  
se handlingen lyckas.

5
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VINDSJÄLAR

I det här kapitlet hittar du information om hur du skapar en 
rollperson. Rollpersonen är din avatar i Agweon – en äventyrare som 
du kontrollerar och gestaltar.

Du kan spela en variant av dig själv, inspireras 
av en fiktiv figur eller försöka skapa någon helt 
annorlunda. Reglerna ger dig bland annat informa
tions punkter som vägleder dig i hur du ska spela 
rollen, samt värden som avgör hur skicklig din 
rollperson är på olika typer av handlingar.

För att skapa en rollperson bör du ha en rollfolder 
att fylla i – dessa finns att ladda ned i utskriftsvänligt 
format på förlagets hemsida.

Om vindsjälar
I det här spelet gestaltar du en vindsjäl – en kring
resande äventyrare i Agweon. Det är egent ligen 
ett glåpord. Så kallar man människor som driver  

 
runt i världen, utan några fasta punkter: de som 
saknar hem, familj och lojalitet till något annat än 
sig själva. Agweons äventyrare har dock anammat 
ordet och gjort det till sitt eget. Många av dem bär 
gliringen med stolthet, då de anser sig vara fria och 
självständiga individer.

Vindsjälar ses som egensinniga och opålitliga. 
Vanligt folk upplever ofta att vindsjälar bara för 
med sig besvär när de passerar genom samhällen. 
Samtidigt kan vindsjälar vara förkämpar för de 
svaga och utsatta – och de tar sig ofta an uppdrag 
som få andra ens skulle överväga. Många idealiserar 
i hemlighet livet som vindsjäl och drömmer om alla 
storslagna äventyr de skulle kunna få uppleva.
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Uppstart och samskapande
Ni skapar er grupp av rollpersoner tillsammans. Ge 
er inte in i skapandet med färdiga uppfattningar 
om era respektive rollpersoner, utan var öppna för 
att anpassa era eventuella idéer för att skapa en 
så dynamisk och kompatibel grupp som möjligt. 
Då blir det enklare att utforma rollpersoner som 
kompletterar och kontrasterar varandra på ett 
intressant sätt. 

Ni samtalar kring vilka slags rollpersoner ni 
känner för att spela och gör val utifrån de olika 
alternativen. Att skapa era rollpersoner kommer att 
ta några timmar. Stressa inte igenom processen – 
insatsen kommer att löna sig under spelandet.

Överblick av skapandet
Bandet skapar ni tillsammans. Respektive spelare 
bestämmer sedan över sin egen rollperson – 
men skapa dem fortfarande genom samtal med 
varandra.
1. Fastställ bandets kärna: deras syssla, ändamål  

och hållning (se nedan).

2. Välj din rollpersons arketyp (se s. 20).

3. Välj din rollpersons förmågor (se s. 20).

4. Välj din rollpersons ursprung (se s. 21).

5. Formulera en beskrivning av din rollperson  
(se s. 23).

6. Fastställ din rollpersons inledande 
färdigheter (se s. 26).

7. Välj din rollpersons utrustning (se s. 26).

8. Ge din rollpersonen ett namn (se s. 44).

9. Fastställ era rollpersoners historia, bandets 
bakgrund och eventuellt ert namn (se s. 27).

10. Se över om du vill justera något av valen  
kring din rollperson.

Det högsta tillåtna värdet i en färdighet vid 
rollpersonens skapande är 5. Om dina val resulterar 
i ett värde över 5 ska du istället fördela överskottet 
på andra valfria färdigheter. 

Bandkärna
Vindsjälar tenderar att sluta upp i mindre band av 
äventyrare. Dessa grupper kan vara amorfa och 
kortvariga, men somliga reser tillsammans i många 
år och bildar med tiden en slags familjegemenskap.

För att ge rollpersonerna en gemensam riktning 
och identitet börjar ni med att diskutera och 
fastställa bandets syssla, ändamål och hållning – 
detta gör ni innan ni börjar skapa de individuella 

rollpersonerna. Valen kan givetvis förändras med 
tiden, under själva spelandet. Det här stadiet bör 
vara övergripande och konceptuellt – ni kommer 
att dyka ner i själva detaljerna kring bandet senare 
i skapandeprocessen.

Syssla
Sysslan är den huvudsakliga aktivitet som bandet 
ägnar sig åt. Det betyder inte att bandet endast ger 
sig ut på ett specifikt slags äventyr – men det är helt 
enkelt bandets kärnverksamhet.

• Utforskning: Bandet ägnar sig åt att utforska 
svårtillgängliga platser, antingen på egna initiativ 
eller enligt uppdragsgivares beställningar.

• Våld: Bandet ägnar sig åt att strida – att försvara 
eller angripa andra – med syfte med att få betal
ning eller att komma över byten.

• Utredning: Bandet ägnar sig åt att lösa mysterier 
eller brott, alternativt hitta försvunna personer 
eller obskyra ting.

• Diplomati: Bandet ägnar sig åt att mäkla rela
tioner – och eventuellt intrigera – mellan olika 
parter.

Ändamål
Ändamålet är anledningen till att rollpersonerna 
reser tillsammans och vad de försöker att uppnå 
genom att göra det. Detta kan vara helt outtalat 
rollpersonerna emellan.

• Upplevelser: Bandet vill först och främst uppleva 
spännande äventyr, möta fascinerande väsen och 
beskåda magnifika platser.

• Rättvisa: Bandet vill framför allt skipa rättvisa 
i världen – genom att stå emot förtryck, skydda 
oskyldiga och störta despoter.

• Levebröd: Bandet har i första hand valt det här 
som sin väg att tjäna sitt uppehälle och vill dra in 
tillräckligt mycket pengar för att klara sig – eller 
rentav leva gott.

• Ryktbarhet: Bandet strävar främst efter att få ära 
och berömmelse – för att få inflytande eller för att 
lämna något bestående bakom sig.

Hållning
Hållningen är bandets gemensamma värdegrund. 
Det betyder inte nödvändigtvis att alla rollpersoner 
individuellt delar hållningen fullt ut, men som band 
finns det ändå ett gängse förhållningssätt – explicit 
eller implicit.
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• Altruism: Bandet är självuppoffrande – och 
priori terar göra tillvaron bättre för andra.

• Empati: Bandet är mycket måna om andras 
välmående – men de brer inte sig själva hur tunt 
som helst.

• Pragmatism: Bandet är realister som oftast sätter 
sig själva i första rummet – men de vill inte att 
oskyldiga inte ska fara illa av deras handlingar.

• Egennytta: Bandet står alltid i centrum för deras 
val och deras agerande – även om de fortfarande 
inte är hänsynslösa.

Arketyp
arketyp är en grundläggande riktlinje för vilken 
slags rollperson det handlar om. Den ger roll
personen vissa färdigheter att börja med och 
ett antal förslag på förmågor. Den ger även 
andra deltagarna en fingervisning om ungefär 
vilken kompetensmässig roll du planerar att fylla  
i gruppen.

Efter skapandet fyller arketypen inte längre 
några regeltekniska funktioner. Det är upp till dig 
om du väljer att hålla dig strikt till arketypens 
inriktning, eller om du vill sväva ut lite mer.

Förmågor
förmågor är specialiseringar som ger rollpersonen 
särskilda möjligheter. De är tematiskt kopplade till 
olika arketyper – men det är fritt fram att välja 
förmågor från andra arketyper än din egen. 
Vid skapandet får du välja två förmågor åt din 
rollperson.

Kämpe
Som kämpe är styrka, vitalitet och mod dina främsta 
tillgångar. Du är även en duglig kombattant i 
närstrid.

Kämpens färdigheter

• +3 kamp; +2 fysik; +1 vilja.

Kämpens förmågor

• Beskyddare. När någon annan drabbas av en 
konse   kvens kan du kliva emellan – och själv 
ta en konsekvens istället, enligt motsvarande 
risk. Detta räknas inte som en handling, men det 
förutsätter att du befinner dig inom räckhåll.

• Härdad. Du tål totalt sex skador istället för fyra. 

• Kampkonst.  Du kan kombinera dina attacker 
med en offensiv manöver – exempelvis en av
väpning, fällning eller att koppla ett grepp på 
en motståndare – i utbyte mot att på förhand 
ta 1t. Vid lyckad handling avverkar du både 
motstånd och försämrar förutsättningarna för 
motståndaren.

• Kraftattack. Vid minst en framgång i strid kan 
du avverka ytterligare 1 motstånd – i utbyte mot 
att du på förhand öka risk med ett steg.

• Nådastöt. Vid extra effekt på stridshandlingar 
besegrar du omedelbart en jämnstor motståndare. 
Gentemot avsevärt större motståndare får du 
istället ytterligare en extra effekt.

Akrobat
Som akrobat är du rörlig, diskret och slug. I strid 
föredrar du att använda listighet och precision, 
snarare än styrka.

Akrobatens färdigheter

• +3 rörlighet; (a) +2 kamp eller (b) +2 sikte;  
+1 utstrålning.

Akrobatens förmågor

• Beväpnad. Så länge det är rimligt har du alltid 
en dold kniv till hands – även om du har blivit 
grundligt genomsökt.

• Fint. Du kan få +2t på en attackhandling – i utbyte 
mot att du får 1 framgång så länge du får färre 
än tre framgångar. En framgång räknas alltså 
som noll framgångar; två framgångar räknas 
som en; tre framgångar räknas som tre.

• Flink. Du kan kombinera en ickeoffensiv 
manövrer – exempelvis att resa dig, dra ett 
vapen eller plocka upp ett föremål – med en annan 
handling. handlingsslaget får dock eventuella 
negativa modifikationer från rundans 
inledande förutsättningar.

• Skuggattack. När du osedd lyckas med en offensiv 
handling mot en motståndare får du automatiskt 
en extra framgång.

• Reflexer. När saker och ting brakar loss hinner du 
med en handling innan första rundan.

Vandrare
Som vandrare är du träffsäker, uppmärksam och 
vildmarksvan. Om strid bryter ut föredrar du att 
hålla dig på avstånd.



21 UrsprUng I  VIndsjälar

Vandrarens färdigheter

• +3 händighet; +2 sikte; +1 observans.

Vandrarens förmågor

• Djurvän. Du blir aldrig attackerad av djur – så 
länge du inte själv har provocerat dem. Dina 
kamrater kan dock fortfarande bli angripna. 

• Läkkött. Efter minst sex timmars sömn läker du 
en skada. 

• Prickskytt. Vid avståndsattacker kan du avverka 
ytterligare 1 motstånd – i utbyte mot att på 
förhand ta 2t.

• Sjätte sinne. En gång per spelmöte kan du ställa 
en ja/nejfråga om en situation, person, plats eller 
ett ting. Spelledaren måste då ge ett uppriktigt 
svar – utan att något handlingsslag krävs.

• Överlevare. Vid matsamling i det vilda får du 1t 
extra proviant – oavsett om du lyckas eller inte.

Esoteriker
Som esoteriker har du förenat din kropp med 
esoteriska kristaller. Du kan bruka de övernaturliga 
energierna för att forma verkligheten efter din vilja.

Esoterikerns färdigheter

• +3 kanalisering; +2 vilja; +1 valfri färdighet.

Esoteriska förmågor
Världen genomsyras av en esoterisk kraft, som 
verkar fokuseras i en slags grönblåa kristaller. 
Genom att förena sin kropp med en sådan kristall 
kan människor få förmågan att bruka den esoteriska 
kraften. Kristallen bäddar in sig i huden och köttet 
– och sprider sig sakta, ju skickligare användare 
personen blir. Esoterikerna är ytterst få och är ofta 
fruktade av allmänheten.

Rollpersonen behöver först Symbios för att 
kunna förvärva andra esoteriska förmågor. 
Du kan välja att ge din rollperson esoteriska 
förmågor redan vid skapandet, eller förvärva 
dem under spelets gång när hen kommer i kontakt 
med esoteriska kristaller. För information om att 
använda dessa förmågor – se Aktivera esoteriska 
förmågor, s. 13.

• Symbios. Du kan kontrollera esoteriska krafter. 
För att aktivera en esoterisk förmåga krävs ett slag 
för kanalisering, där risk beror på hur kraftfull 
användningen är. Vid kraftfullare användning  
 

får du även en negativa modifikation på 
handlingen (se Esoterisk handling, s. 14).

• Eld. Du kan kontrollera elementet eld, exempelvis: 
Tända en liten eld, låg risk; Motstå obarmhärtig 
kyla (varar i 1t timmar), låg risk; Lysa upp ett 
rum, likt dagsljus (varar i 2t minuter), låg risk; 
Avfyra en eldprojektil (avverkar 1 motstånd på 
en varelse), medelrisk, 1t; Släcka en våldsam 
eldsvåda, hög risk, 3t.

• Jord. Du kan kontrollera elementet jord, 
exempelvis: Öppna ett hål i en normal vägg, låg 
risk; Forma en människostor stenstaty, låg 
risk; Hålla fast någons fötter i marken (varar 1t/2 
rundor), medelrisk, 1t; Konstruera en stenbro 
(varar i 1t timmar),medelrisk, 1t; Få marken att 
skaka, hög risk, 3t.

• Luft. Du kan kontrollera elementet luft, 
exempelvis: Ändra vindens riktning (varar i 1t 
minuter), låg risk; Inte behöva andas (varar i 
1t timmar), låg risk; Frammana en vindpust 
som knuffar någon till marken. medelrisk, 1t; 
Hoppa tre gånger så högt och långt, eller göra 
ett fall en tredjedel så allvarligt, medelrisk, 1t; 
Orsaka ett blixtnedslag (avverkar 2 motstånd på 
en varelse), hög risk, 3t.

• Vatten. Du kan kontrollera elementet vatten, 
exempelvis: Frammana något att dricka, låg risk; 
Frysa en kubikmeter vatten till is, låg risk; Läka 
upp till två skador på någon, medelrisk, 1t; 
Bota en sjukdom eller förgiftning, medelrisk, 
1t; Dela vattnet i en sjö, hög risk, 3t.

Ursprung
Rollpersonens ursprung ger dig en bild av hens liv 
innan hen blev vindsjäl. Vissa punkter ger även 
rollpersonen färdigheter (se Färdigheter, s. 6).

Du väljer eller slumpar fram rollpersonens 
ursprung utifrån alternativen i tabellerna. Du 
kan också hitta på egna alternativ i samråd med 
spelledaren. 

Värv
Värv förmedlar hur rollpersonen har livnärt sig 
under uppväxten – i många fall handlar det om 
föräldrarnas yrke. Värvet medför att rollpersonen 
får två poäng i två relaterade färdigheter. Olika 
värv är dessutom kopplade till de olika kasterna  
(se nedan).
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3t Värv

3–4

Tjuv. Du har livnärt sig på att diskret stjäla 
det du behöver från andra. färdigheter: +1 
observans; +1 rörlighet. Kastbakgrund: 
Kastlös.

5

Våldsverkare . Du har tjänat ditt uppehälle 
genom våld – exempelvis genom att 
beskydda någon eller strida mot betalning. 
färdigheter: +1 fysik; +1 kamp. 
Kastbakgrund: Kastlös. 

6

Underhållare. Du har tjänat ditt levebröd på 
uppträda för publik – exempelvis genom 
sång, musik eller dans. färdigheter: +2 
utstrålning. Kastbakgrund: Kastlös. 

7
Daglönare. Du har utfört kroppsarbete åt andra 
mot betalning. färdigheter: +1 fysik; +1 
händighet. Kastbakgrund: Kastlös.

8

Handlare. Du har levt på att köpa, sälja och 
eventuellt frakta varor. färdigheter: +1 
utstrålning; +1 visdom. Kastbakgrund: 
Kastlös.

9

Samlare. Du har tjänat ditt uppehälle genom 
att samla mat i det vilda. färdigheter: +1 
händighet; +1 observans. Kastbakgrund: 
Allmoge.

10 – 
11

Lantbrukare. Du har levt av att bruka jorden 
och naturen – exempelvis som bonde eller 
skogshuggare. färdigheter: +1 händighet; 
+1 fysik. Kastbakgrund: Allmoge.

12

Hantverkare. Du har arbetat med att 
tillverka och underhålla saker åt en hövding 
– exempelvis kläder och skor, staket och 
bostäder, eller vapen. färdigheter: +2 
händighet. Kastbakgrund: Allmoge.

13

Skapare. Du har arbetat med att tillverka och 
reparera saker åt en hövding – exempelvis 
kläder och skor, staket och bostäder, eller 
verktyg och vapen. färdigheter: +1 
händighet; +1 visdom. Kastbakgrund: Utvald.

14

Väktare. Du har tjänat en hövding som 
soldat, livvakt, stadsvakt eller kringresande 
ordningsmakt. färdigheter: (a) +1 kamp eller 
(b) +1 sikte; +1 fysik. Kastbakgrund: Utvald.

15

Kunskapare. Du har tjänat din hövding 
genom din kunskap – exempelvis som 
lärare, husläkare, importör, ambassadör, 
eller domare. färdigheter: +2 visdom. 
Kastbakgrund: Utvald.

16

Strykare. Du har tjänat din hövding i 
domänens utkanter – exempelvis genom att 
att jaga villebråd, hålla utkik efter annalkande 
hot eller som spion i rivalers domäner. 
färdigheter: +1 händighet; +1 sikte. 
Kastbakgrund: Utvald.

17–
18

Sökare. Du har levt i ett sökartempel, där du 
har ägnat dig åt filosoferande och meditation. 
färdigheter: +1 kanalisering; +1 vilja. 
Kastbakgrund: Allmoge.

Kastbakgrund
Agweons invånare är indelade i kaster – hierarkiska 
skikt kopplade till människors yrken och lott i livet. 
Kastbakgrunden avser vilket samhällsskikt som 
rollpersonen har växt upp i och är kopplat till hens 
värv. Tillhörigheten medför att rollpersonen får en 
poäng i en färdighet kopplad till kastbakgrunden.

• Kastlös: Du tjänade ditt uppehälle genom att 
obundet hyra ut dig eller leva på andras arbete. 
Ni är ringaktade och ibland direkt bespottade av 
övriga samhället, då ni anses oärliga och endast 
tjänar er själva. färdigheter: +1 utstrålning. 

• Allmoge: Du tillhörde den överlägset största 
kasten. Ni förväntas betala tribut till den hövding 
som ni har svurit er till och lever ett relativt 
slitsamt liv. Allmogen saknar helt inflytande, 
men ni har samtidigt ett ganska gott anseende 
i samhället. De skickligaste bland er kan lyftas 
till utvalda av er hövding. färdigheter: +1 
händighet.

• Utvald: Du var handplockad och avlönad av en 
hövding för din duglighet. En hövdings familj 
tillhör också den utvalda kasten. Ni har vanligtvis 
en bekväm tillvaro och högt anseende, om än inte 
något konkret inflytande. färdigheter: +1 valfri 
färdighet.

Kultur
Kulturen berättar vilka sedvänjor och traditioner 
som rollpersonen är uppväxt med. Kulturens 
sedvänjor medför att rollpersonen får en poäng i 
en färdighet som är central inom den specifika 
kulturen.

Vindsjälar tenderar dock att bryta mot normerna 
och det är alltså inte alls säkert att din rollperson 
motsvarar förväntningarna på en person av hens 
kultur. Särskilt efter att de lämnar sitt tidigare 
liv bakom sig är det vanligt att de blir allt mer 
avvikande från kulturens ideal.
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1t Kultur

1–
2

Yeon. Du är uppvuxen i Yeon – en region med 
grönskande berg, insvepta i dimmor och moln. 
Klimatet är vanligtvis fuktigt och milt till varmt. 
Yeon är Agweons mest folktäta region, med 
en handfull större städer och ett otal mindre 
samhällen utspridda över bergen. Ni sägs vara 
ett disciplinerat och flitigt folk, men många kan 
även uppfatta er som högdragna. Erfarenhet och 
färdighet är mycket eftertraktade egenskaper. 
Inom kulturen värderas kollektivet högre än 
individen. Dina tatueringar är troligtvis tjocka, 
mjuka och flödande former i blått. Läs mer på s. 
30. färdigheter: +1 vilja. 

3

Asai. Du är uppvuxen i Asai – en bred och lång 
ökendal mellan två bergskedjor, med röda dyner 
och majestätiska klippformationer. Klimatet 
är varmt och torrt. Längs en stor flod ligger ett 
fåtal stora städer, samt ett antal mindre byar. 
I öknen kan man även finna små oasbyar och 
gruvsamhällen. Ni har ett rykte om er att vara 
charmerande visionärer, men somliga ser er 
mer som vinningslystna. Ambition och lojalitet 
är drag som är särskilt respekterade. Familjens 
anseende bör alltid stå i främsta rummet.  
Du är antagligen tatuerad med mönster av 
växtrankor och blommor i rött. Läs mer på  
s. 31. färdigheter: +1 utstrålning. 

4

Gaon. Du är uppvuxen i Gaon – ett höglands
område med vidsträckta dalar och steniga 
heder. På sina ställen växer skogar med mäktiga 
tjockstammade träd. Klimatet är milt, med 
kyliga vintrar. Stora delar av befolkningen 
lever som boskapsdrivande nomader under 
sommarhalvåret. Ni är kända som ett rakryggat 
och ståndaktigt folk, men ni uppfattas ofta som 
barska och råa. Gaoner fäster stort värde vid 
såväl fysisk som mental styrka, men även vid 
solidaritet och gemenskap – ni lever för er stam. 
Du är sannolikt tatuerad med din stams unika 
nätliknande mönster, i violett. Läs mer på  
s. 31. färdigheter: +1 fysik. 

5

Taeg. Du är uppvuxen i Taego – en region 
som karaktäriseras av steniga bergslandskap, 
hänförande vyer och snötäckta toppar. 
Klimatet varierar över regionen, men det är i 
huvudsak milt till svalt. Civilisationen utgörs av 
svårtillgängliga, självförsörjande små byar – på 
bergssidorna och i dalarna. Ni ses över lag som 
fridfulla, sega och hårt arbetande. Ibland kan ni 
dock uppfattas som enstöriga och inskränkta. 
En central del av kulturen är att inte skada 
andra, såvida det inte är i nödvärn. Taeger har 
även stor respekt för ålder, traditioner och 
historia. Du är troligtvis tatuerad med snirkliga 
motiv från naturen, i vit färg. Läs mer på s. 32. 
färdigheter: +1 händighet.

6

Wael. Du är uppvuxen i Mogwari – ett låg
landskap med vidsträckta djungler och tät 
vegetation. Ett nätverk av floder myllrar genom 
regionen och där finns även träskmarker och 
deltan. Klimatet är varmt och fuktigt året runt. 
De flesta samhällena är små byar belägna långt 
in i djungeln, men vissa av invånarna lever 
även kring uråldriga ruiner. Ni anses vara ett 
naturnära och hängivet folk. Samtidigt kan 
ni ofta uppfattas som egendomliga av andra. 
Waeler förväntas sätta stammen före allt annat, 
inklusive sitt eget liv. Du bär sannolikt svarta 
tatueringar med tjocka mönster som motiv. Läs 
mer på s. 32. färdigheter: +1 rörlighet.

Katalysator
Livet som vindsjäl är sällan något man väljer fri
villigt. Vissa tvingas av omständigheterna till att bli 
vindsjälar och somliga har inga andra möjligheter 
till levebröd. Det finns även de som upplever ett kall 
och självmant lämnar det vanliga livet bakom sig.

Nedan finns exempel på katalysatorer som har 
styrt rollpersonen till att bli vindsjäl. Det är även 
fritt fram att hitta på egna omständigheter.

1t Katalysator

1

Desillusion. Du tappade all tillit och förtröstan 
för livet du levde. Kanske blev du sviken av 
någon som du litade på eller såg upp till, eller 
kanske var du helt enkelt urled på en monoton 
tillvaro. För att få ombyte sökte du dig till livet 
som vindsjäl.

2

Flykt . Du tvingades av omständigheter att ge dig 
av i all hast. Kanske orkade du inte med ansvaret 
och förväntningarna som lades på dig, eller 
kanske var någon ute efter dig. Väl på flykt drogs 
du – villigt eller ovilligt – in i livet som vindsjäl.

3

Kall. Du lockades till livet som vindsjäl – kanske 
genom stimulerande historier om ära och 
hjältemod, eller av en anslående förebild. 
Du beslutade dig självmant för att lämna en 
tryggare tillvaro för att följa ditt hjärta.

4

Nöd. Dina levnadsförhållanden blev ohållbara 
– plötsligt eller gradvis. Brödfödan räckte inte 
till, kanske på grund av dåliga skördeår eller 
otursamma affärer. För att överleva tvingades 
du att hitta ett nytt sätt att få mat på bordet.

5

Tillfällighet . Du fann dig på en viss plats vid 
ett visst tillfälle och blev indragen i något 
omvälvande. Det var inte planerat och du hade 
kanske ingen särskild dragning till det, men det 
ena ledde till det andra och i slutändan hade du 
blivit en vindsjäl.

6

Tragedi. Du genomlevde en fruktansvärd 
bedrövelse. Kanske förlorade du allt som var 
värt att stanna för, eller så var sorgen för stor för 
att du skulle kunna fortsätta i gamla banor. Du 
valde därför att ge dig av i ett försök att lämna 
det förlorade bakom dig.

När du har valt en katalysator, konkretisera den 
dessutom i en mening som förmedlar din rollperson 
tydligare. Exempelvis »Flykt: Jag anklagades för 
ett brott jag inte hade begått« eller »Nöd: Min gård 
drabbades av svår missväxt«.

Beskrivning

Natur
Rollpersonens natur handlar om hens personlighet 
och drivkrafter, samt hur hen ser på världen. Den 
hjälper dig att förstå hur rollpersonen resonerar 
och fungerar – och hur hen kan gestaltas under  
spelets gång. 
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Foliering
Personligheter blir ofta tydligare och intressantare 
om de får en stark kontrast. Detta kallas foliering. 
I Vindsjäl rekommenderas det att ni tillsammans 
skapar rollpersoner som folierar varandra på 
vissa sätt och som harmonierar med varandra på  
andra sätt. 

Punkterna att foliera och harmoniera på är: 
personlighet, moral och metodik. Som exempel under 
dessa rubriker finns ett antal motsatspar. Det går 
också att hitta nyanser av motsatser, så att två 
rollpersoner kan foliera samma karaktärsdrag på 
två olika sätt.

Samma rollpersoner bör inte foliera eller 
harmoniera med varandra på samma sätt på alla tre 
personlighetspunkterna. Försök istället att skapa 
en dynamisk grupp där två rollpersoner exempelvis 
kan foliera varandra på personlighet och metodik, 
men harmoniera på moral – eller liknande.

Förslagsvis kan en spelare först välja ett 
karaktärsdrag till sin rollperson. Sedan är det upp 
till någon annan att foliera eller harmoniera det 
karaktärsdraget. Övriga spelare kan därefter välja 
att antingen foliera varandras karaktärsdrag, eller 
att foliera eller harmoniera någon av de första två 
spelarnas karaktärsdrag.

Spelexempel
Tove: Jag är sugen på att göra en ganska 
»cynisk« rollperson.

William: Okej! Jag hade tänkt att vara lite 
»obrydd«. Det kanske kan foliera bra?

Ali: Jag gillar det. Jag funderar på hur jag ska 
göra. Men jag kanske skulle göra en väldigt 
»spirituell« rollperson – då känns det som att 
jag folierar er båda lite: jag blir lite flummig i 
jämförelse med Toves cyniker, men tar vissa 
saker på stort allvar i kontrast till Williams 
allmänt obrydda rollperson.

William: Låter bra! Jag tänker att jag ska ha 
»impulsiv« som metodik.

Tove: Jag tänkte nog också ha det. Så då 
harmonierar vi ju.

Ali: Då kör jag »metodisk«, så att jag folierar 
båda er. Sen tänkte jag ha »omtänksam« som 
moral.

William: Jag kör på »nyckfull« – det känns ju 
som ganska folierande.

Tove: Hmm, då tar jag »lojal«. Då harmonierar 
jag lite med Ali och folierar William.

Personlighet
Människor har alltid nyanser i sin personlighet, 
men en rollperson kan bli tydligare om det finns 
ett drag som är lite extra framträdande. Nedan 
följer några exempel på kontrasterande par av 
personlighetsdrag.

• Artig – Barsk.

• Självsäker – Ödmjuk.

• Spirituell – Rationell.

• Cynisk – Munter.

• Lat – Flitig.

• Känslosam – Kallsint.

• Formell – Avslappnad.

När du har valt ett personlighetsdrag, konkretisera 
det dessutom i en mening som förmedlar din 
rollperson tydligare. Exempelvis »Munter: Jag 
försöker att sprida god stämning, även när jag själv 
inte är på topp« eller »Ödmjuk: Jag lyfter hellre andra 
än att ta på mig äran själv«.

Metodik
Rollpersoner har olika tillvägagångssätt för att ta 
sig an problem. Det varierar givetvis från situation 
till situation, men ofta finns en röd tråd i en 
rollpersons metodik. Nedan följer några exempel på 
kontrasterande par av metodik.

• Diplomatisk – Konfrontativ.

• Djärv – Försiktig.

• Behärskad – Impulsiv.

• Manipulativ – Rak.

• Envis – Flexibel.

• Långsiktig – Kortsiktig.

• Fysisk – Retorisk.

När du har valt metodik, konkretisera den dessutom 
i en mening. Exempelvis »Impulsiv: Jag ångrar hellre 
något jag gjort än något jag inte gjorde« eller »Rak: Jag 
tvekar inte att säga vad jag tycker och tänker rakt ut«.

Moral
Olika rollpersoner har olika värderingar och 
prioriteringar – kring sig själv och kring andra. 
Moralen kan även handla om hur de förhåller sig 
till lagar och regler. Nedan följer några exempel 
kontrasterande par av moral.

• Omtänksam – Självisk.

• Ärlig – Ohederlig.

• Lojal – Nyckfull.
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• Ordningsam – Motsträvig.

• Konservativ – Liberal.

• Lösgjord – Plikttrogen.

• Svartvit – Nyanserad.
När du har valt moral, konkretisera den dessutom 
i en mening. Exempelvis »Lojal: Jag överger aldrig 
mina kamrater« eller »Lösgjord: Regler är till för att 
brytas om de är i vägen för mig«.

Motivation
Alla rollpersoner behöver något som driver dem. 
Rollpersonens motivation bör vara djupgående och 
definiera hur hen är som person. Det är dock inte 
säkert att motivationen går före allt annat – alla är 
inte hundraprocentigt målinriktade och andra saker 
kan komma före rollpersonens personliga strävan.

Följande exempel är ett urval på olika 
motivationer som du kan välja från. Om du vill 
utforma en egen motivation bör den formuleras 
på samma sätt som de existerande: diffus och 
övergripande, snarare än specifik och begränsad.

2t Motivation

2 Tjänande. Du lever för att tjäna en institution 
eller ledare efter bästa förmåga.

3 Skuld. Du strävar efter att botgöra för synder 
och återställa ditt samvete.

4 Hedonism. Du vill få njuta av livets goda ting.

5 Respekt. Du vill bli högaktad, beundrad eller 
kanske rent av fruktad.

6 Frihet. Du vill bli oberoende och obunden av 
andras inflytande.

7 Prestation. Du drivs av att testa dina gränser och 
övervinna utmaningar. 

8 Välgörenhet. Du vill göra världen till en bättre 
plats.

9 Lek. Du lever främst för att underhålla dig själv 
och njuta av livet.

10 Insikt. Du drivs av att förvärva kunskap och 
utveckla din medvetenhet.

11 Frid. Du strävar efter att känna harmoni och 
rofylldhet.

12 Kärlek. Du eftertraktar att knyta band med 
andra och få värme av dem.

När du har valt motivation, konkretisera den 
dessutom i en mening. Exempelvis »Lek: Om livet 
inte är en fest, varför ska det då levas?« eller »Frihet: 
Stannar man för länge på samma ställe växer  
man fast«.

Mål
En rollpersons mål är en konkretisering av hens 
motivation. Där motivationen är abstrakt är målet 
tydligt. Målet bör vara någorlunda långsiktigt, men 
fortfarande uppnåeligt. Det kan ändras närsomhelst 
– antingen genom uppfyllande eller genom ändrade 
prioriteringar.

En rollperson med motivationen Frihet kan 
exempelvis ha målet »Betala av min skuld«; med 
motivationen Insikt kan du eventuellt ha målet 
»Utforska en tianakiruin«; med motivationen 
Respekt kan kanske målet »Få en sång skriven om 
mig« vara lämpligt. 

Särdrag
Rollpersonens särdrag är en karaktäristisk detalj 
som utmärker rollpersonen. Det kan vara något 
i hens beteende, en rutin eller ovana, ett intresse 
– helt enkelt något som ger hen lite extra färg  
och karaktär.

Slumpa fram något från listan nedan, välj ett 
alternativ, eller hitta på ett eget särdrag.

tt Särdrag

11 Har svårt att sitta still.

12 Besatt av skyar och moln.

13 Täljer små träfigurer.

14 Samlar på fina stenar.

15 Bär gärna ett långt grässtrå i mungipan.

16 Ständigt hungrig.

21 Spelar dummare än vad hen är.

22 Älskar stark mat.

23 Visslar jämt och ständigt.

24 Pratar aldrig illa om någon.

25 Orubblig vegetarian.

26 Har en vacker sångröst.

31 Skicklig kock.

32 Ger folk smeknamn.

33 Fryser alltid.

34 Uppskattar vadslagning och dobbel.

35 Dagdrömmer djupt.

36 Uppfattar inte ironi och sarkasm.

41 Föredrar att aldrig stanna för länge  
på samma ställe.

42 Mumlar för sig själv.
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43 Pratar med djur och växter.

44 Övertygad om att hen var en fågel  
i sitt tidigare liv.

45 Drar märkliga ordspråk.

46 Vill alltid låna andras saker.

51 Är väldigt mån om sin frisyr.

52 Skrattar vid märkliga tillfällen.

53 Bär orimligt mycket smycken.

54 Besvarar alltid beröm med mer beröm.

55 Besatt av siffran fem.

56 Ser regelbundet te som ett måste.

61 Spelar ett instrument mycket väl.

62 Pratar om sig själv i tredjeperson.

63 Föredrar att sova utomhus.

64 Hänförs av vackra naturscener.

65 Uttrycker sig helst med enstaka ord.

66 Skryter alltid om sina ärr.

Utseende
Som grund kan du ge beskriva rollpersonens 
utseende utifrån sex punkter: ålder, kropp, ansikte, hår, 
ögon och kläder. Nedan följer ett antal exempel för 
respektive utseendepunkt.

tt Ålder Kropp Ansikte

1 Ungdom. Atletisk. Vänligt.

2 Ung vuxen. Senig. Tatuerat.

3 Vuxen. Kortväxt. Väderbitet.

4 Vuxen. Robust. Kantigt.

5 Medelålders. Lång. Ärrat.

6 Gammal. Rund. Vackert.

tt Hår Ögon Kläder

1 Långt. Nyfikna. Slitstarka.

2 Flätat. Hårda. Lösa.

3 Rakat. Flackande. Ovårdade.

4 Knutet. Kisande. Utsmyckade.

5 Kort. Glödande. Avslöjande.

6 Vildvuxet. Olikfärgade. Praktfulla.

Startfärdigheter
Varje rollperson börjar med 1 i samtliga färdig
heter – förifyllt i rollfoldern. När du skapar roll

personen får hen ytterligare ett antal poäng i olika 
färdigheter. För varje poäng i respektive färdig
het fyller du i en cirkel i rollfoldern.

Rollpersonens arketyp ger +3 poäng, +2 poäng 
respek   tive +1 poäng i tre centrala färdigheter. 
Värv ger i sin tur +1 poäng i två färdigheter, alter
nativt +2 i en färdighet. Kastbakgrund och kultur ger 
automatiskt +1 poäng i varsin färdighet. Slut ligen 
får du själv sätta ut 5 poäng på valfria färdigheter. 

Det högsta tillåtna värdet i en färdighet vid 
rollpersonens skapande är 5. Om dina val resulterar 
i ett värde över 5 ska du istället fördela överskottet 
på andra valfria färdigheter. Senare i spelet är det 
dock möjligt att höja färdigheter ända till 10.

Varje rollperson börjar med totalt 15 poäng 
fördelat på de olika färdigheterna. Inled
nings  vis är 5 det högsta tillåtna värdet.

Startutrustning
Utrustning är föremål som rollpersonen bär på sig 
och med sig: vapen, skydd och packning. För mer 
information om reglerna kring utrustning – se 
Utrustning, s. 14. För listor med utrustning och priser 
– se Utrustning och priser, s. 39.

Proviant
proviant är dagsransoner av mat och dryck som 
rollpersonen bär med sig. Fyller rollpersonen 
på proviant kryssar du i rutor. För varje dag i 
vildmarken suddar du ut ett kryss. När du skapar 
rollpersonen får hen 3 proviant.

Yina
Yina är spelvärldens valuta. När du skapar roll
personen får hen 15 yina.

packning
Som spelare väljer du om rollpersonen bär ingen 
packning, lätt packning, medelpackning eller 
tung packning. Alternativen kostar olika många 
yina för rollpersonen. De två tyngre alternativen 
medför en negativ modifikation på samtliga 
fysiska handlingsslag.

• ingen packning – maxvikt: fysik vikt. Kostnad: 
0 yina.

• lätt packning – maxvikt: fysik + 10 vikt. 
Kostnad: 5 yina.



• medelpackning – maxvikt: fysik + 10 vikt (1t). 
Kostnad: 10 yina.

• tung packning – maxvikt: fysik + 10 vikt (2t). 
Kostnad: 15 yina.

Som spelare måste du fastställa rollpersonens 
beväpning och eventuella rustning på förhand, samt 
kryssa i viktrutor för dem. Särskilda föremål – 
som inte är föriskrivna i rollfoldern – behöver också 
fastställas. Allmän äventyr sutrustning behöver du 
inte fastställa på förhand. När ett behov uppstår 
kan rollpersonen plocka fram något av föremålen 
som är föriskrivna i rollfoldern (dock ej vapen och 
skydd) – först då fastställer du att rollpersonen hade 
det föremålet med sig.

Övrigt

Skador och tillstånd
Om en rollperson har otur vid en handling kan hen 
ådra sig skador och tillstånd (se Skador, s. 10, 
samt Tillstånd, s. 10). En rollperson tål normalt fyra 
skador – vid ytterligare en skada blir en normal 
rollperson istället utslagen. Varje tillstånd ger 
rollpersonen 1t på alla handlingar.

Om din rollperson får en skada eller ett 
tillstånd – skriv upp beskrivningen på en ledig 
rad i rollfoldern och kryssa i en ruta. Om du läker en  
skada eller återhämtar ett tillstånd – sudda bort 
den och det tillhörande krysset.

Skydd
Om en rollperson bär rustning eller sköld får hen ett 
värde i skydd, vilket kan användas för att reducera 
konsekvenser. För mer information – se Skydd,  
s. 10. 

Erfarenhet
I takt med att rollpersonen blir mer bevandrad 
får hen erfarenhet – se Erfarenhet, s. 16. För varje 
erfarenhet som rollpersonen får kryssar du i en ny 
ruta i rollfoldern.

Bandet

Historia
För att få en inledande bild av hur rollpersonerna 
känner varandra sedan tidigare bestämmer du 
din rollpersons historia med de andra. Prata ihop 
er om en lämplig historia med var och en av de 

andra rollpersonerna, på ett övergripande plan.
Historian med de andra rollpersonerna antecknar 
ni i respektive rollpersons folder.

Listan nedan kan användas för inspiration, men 
det är även fritt att skapa egna alternativ. 

• Nybekanta.

• Äventyrarkamrater.

• Syskon.

• Barndomsvänner.

• Tidigare fiender.

• Livsskuld.

• Älskare.

• Släktingar.

• Tidigare kollegor.

• Gemensam fiende.

Bandbakgrund
För att ge bandet en gemensam bakgrund besvarar 
ni ett antal frågor om rollpersonernas första 
äventyr ihop. Spelledaren ställer en fråga i taget och 
gruppen diskuterar sedan fram svaren tillsammans.

• Ni försökte att lösa ett problem. Vad utgjordes 
det av och hur angrep ni det?

• I vilken region befann ni er? 

• Ni hjälpte direkt eller indirekt en gruppering. 
Vilka – och hur? (Anteckna under Vänner  
och fiender.)

• Ni ställde direkt eller indirekt till det för en 
gruppering. Vilka – och hur? (Anteckna under 
Vänner och fiender.)

• Något oväntat hände. Vad?

• Hur gick det till slut – lyckades ni att lösa 
problemet?

• Ni fick ett rykte om er. Vad säger det? (Anteckna 
som Anseende i den aktuella regionen.)

• Ni bestämde er för att fortsätta resa  
tillsammans. Varför?

Bandnamn
Inledningsvis är det möjligt att bandet inte är 
kända som något särskilt, utöver medlemmarnas 
individuella namn. Ni kan dock välja att döpa 
bandet – kanske med tiden.
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AGWEON

I det här kapitlet får du en överblick av världen som Vindsjäl utspelas 
i. Det är i sin kärna en livfull och färgstark värld med hopp och 
möjligheter – men även med faror och hemligheter.

Agweon betyder »Landet bortom stormen«. Världen 
utgörs av en vidsträckt halvmåneformad ö med ett 
antal mindre, närliggande öar. Den är avskild från 
omvärlden av hänsynslösa stormar och kolossala 
tidvatten – orsakade av de två månarna som lyser 
upp natthimlen. Huvudön är hundra mil från sin 
norra spets till sin södra, med mellan tio och fyrtio 
mil från västkust till östkust. 

Agweon delas i fem regioner: det grönskande 
Yeon längs den centrala bergskedjan; den röda 
öknen Asai längst i väst; höglandet Gaon centralt i 
nordväst; bergsmassivet Taego längst i norr; och det 
enorma djungelområdet Mogwari i sydöst. De olika 
regionerna befolkas av var sitt folkslag – men det 
finns inte längre några enade nationer.

25 saker du bör veta
Här följer en sammanställning av tjugofem grund
läggande informationspunkter om världen. Det 
är bra om såväl spelledare som spelare är bekanta 
med dem – så gå gärna igenom dem tillsammans de 
första gångerna ni spelar.

1. Agweon är en isolerad stor ö, omgiven av ett 
hänsynslöst stormande hav.

2. Ön är mycket kuperad och bergig, men 
innehåller även djupa djungler och röd öken.

3. Natthimlen har två månar – och nätterna blir 
sällan särskilt mörka.

4. Djurlivet är unikt och har mer eller mindre inget 
direkt överlapp med vår egen värld.

5. Världen har fem kulturer: bergsryggslevande 
yeoner, ökenlevande asaier, höglandslevande gaoner, 
klipplevande taeger och djungellevande waeler.
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6. Människor förekommer i en bred palett av 
färger på hud, hår och ögon. Kulturerna 
utmärker sig istället utseendemässigt med hjälp 
av tatueringar.

7. Det finns ingen metall. Vanliga material är trä, 
keramik, sten och vulkanglas.

8. Invånarna bor i cylindriska hus.

9. Det förekommer ingenjörskonstruktioner – 
som exempelvis kvarnar, hissanordningar och 
bevattningskanaler.

10. De flesta har färgstarka kläder, går barfota eller i 
sandaler, samt bär rishatt.

11. Invånarna vandrar, har lastdjur eller drar vagnar 
själv, alternativt reser med flodbåt. Det finns 
inga särskilt lämpliga riddjur.

12. Man dyrkar normalt inga gudar – utan tror 
på resonans och återfödelse, samt tillber 
naturandar.

13. Invånarna gör ingen större skillnad på manligt 
och kvinnligt – det finns inga könsbetingade 
klädkoder och man använder könsneutrala 
pronomen.

14. Samhället är delvis meritokratiskt och nepotism 
anses över lag vara osmakligt.

15. Invånarna är indelade i fyra kaster: kastlösa, 
allmoge, utvalda och hövdingar.

16. Det finns inga enade nationer – endast 
rivaliserande hövdingar med svurna undersåtar, 
eller självständiga byar.

17. Den gemensamma valutan kallas yina – kulor av 
vackra stenar, som ofta bärs i smyckesband.

18. Invånarna äter främst vegetarisk kost och är 
oerhört förtjusta i te.

19. Vanligt folk är oftast trevliga, välvilliga och 
optimistiska.

20. En stor del av ön är ännu outforskad.

21. Det finns svårtillgängliga uråldriga ruiner från 
ett försvunnet folkslag – tianaki – med avancerad 
och mystisk teknologi.

22. En nyvaknad esoterisk kraft rubbar världens 
naturlagar – och människor kan bruka den 
genom att ingå symbios med esoteriska 
kristaller. 

23. Det nya fenomenet Sorgen är en onaturlig 
infektion i världen – med monstruösa 
sorgeväsen som tränger sig igenom revor i 
verkligheten.

24. Världen har nyligen genomgått en stor 
omdaning och inget är som det brukade vara.

25. Vindsjälar är rotlösa och utstötta äventyrare som 
driver omkring efter eget bevåg.

Vindsjäl och kolonialism
Att utforska främmande byggnadsverk, 
tampas med djungelstammar och lägga be
slag på skatter är utpräglade kolonialistiska 
troper. Kolonialism är en förkastlig del 
av europeisk historia – med dyningar och 
åverkan än idag.

Vi har försökt att avlägsna kolonianism ur 
Vindsjäl. I Agweon är den tidigare kulturen 
utdöd sedan tusentals år innan de nuvarande 
in vånarna anlände. De som nu vaktar 
ruinerna har ingen kulturell koppling till 
efter lämningarna – utan är närbesläktade 
med övriga invånare. Det handlar alltså 
snarare om utforskning och återupptäckter 
av postapokalyptiska spillror.

Det kan dock fortfarande finnas olyckliga 
och olustiga element av kolonialism kvar 
i spelet. Som spelare och spelledare bör ni 
ha detta i åtanke och hantera dessa teman  
med aktsamhet. 

Kultur
Invånarna är ursprungligen katastrofflyktingar från 
det vidsträckta och avlägsna imperiet Eora – och de 
har därför en bred palett av färger på hud, hår och 
ögon. De har ett gemensamt kulturellt ursprung 
och delar såväl språklig grund som många seder 
och bruk. Över tiden har dock de fem regionerna 
i Agweon utvecklat var sin distinkt kultur, även 
om de fortfarande har många drag som påminner  
om varandra. 

Kroppskonsten har en central roll inom samtliga 
av Agweons kulturer. Eftersom invånarna är 
så utseendemässigt mångfacetterade används 
tatueringar för att markera kulturell tillhörighet 
– de olika kulturerna har egna seder kring motiv 
och färger. Med nålar av ben utför respekterade 
yrkespersoner tatueringar i form av abstrakta 
mönster och former: linjer, band, cirklar och virvlar, 
med såväl tunnare linjer som större fält. 

Inspiration och inkludering
Agweon är en fiktiv spelvärld – inslagen i 
världen är inte avsedda att representera 
verkliga kulturer och platser. De hämtar dock 
inspiration från verkligheten. Ambitionen 
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har varit att omsätta inspirationen med 
respekt och hänsyn – utan att appropriera, 
exotifiera eller nonchalera.

Världen är även skriven med en ansats att 
göra världen inkluderande för en mångfald av 
olika spelare och rollpersoner. Det är tänkt att 
vara en värld utan rasism, sexism, homofobi 
och queerfobi. Det är inte meningen att 
sopa dessa förtryck under mattan – strävan 
har helt enkelt varit att ni ska få slippa de 
inslagen när ni spelar Vindsjäl.

Huruvida spelet lyckas med ovanstående 
är upp till er. Och det uppskattas verkligen 
ifall ni informerar oss om eventuella misstag, 
så att vi kan åtgärda dem i framtiden.

Kaster 
• Hövdingar är ett fåtal särskilt upphöjda individer 

– med status, rikedom och följare. De har stort 
politiskt och ekonomiskt inflytande i samhället. 
En hövding har rätt att utkräva tribut för de 
i allmogen som lever och verkar under hens 
beskydd, men de betalar själva honorar till  
sina utvalda.

• Utvalda är handplockade och avlönade av en 
hövding för sin duglighet. Det kan exempelvis 
röra sig om skickliga hantverkare, underhållare 
eller yrkessoldater. De har vanligtvis en bekväm 
tillvaro och högt anseende – om än inte något 
påtagligt inflytande. 

• Allmogen är den överlägset största kasten. Den 
utgörs av allt från lantbrukare, matsamlare och 
skogshuggare, till enklare hantverkare. De för
väntas betala tribut till den hövding som de har 
svurit sig till och lever ett relativt slitsamt liv. 
Allmogen saknar inflytande, men har fortfarande 
gott anseende i samhället. De skickligaste ur 
allmogen lyfts även till utvalda av deras hövding. 

• Kastlösa är de som lever på att obundet hyra ut sig, 
samt de som lever på andras arbete – exempelvis 
daglönare, hyrsoldater, tjänare, underhållare och 
handlare. De är ringaktade och ibland direkt för
aktade av övriga samhället, då de anses endast 
tjäna sig själva.

Styrelseskick
Hövdingarna regerar över sina domäner och följare, 
men de äger ingen mark och det finns inga tydliga 
gränser mellan domäner. Hövdingarna har egna 
härstyrkor med utvalda soldater och vakter. 

Medlemmar av allmogen svär sig till hövdingar 
för beskydd och för möjligheter till handel. 
Hövdingarnas inflytande står i direkt relation till 
hur många följare de har. De konkurrerar därför 
med varandra om följare – med förmåner, löften 
och eventuellt med hot.

Hövdingarnas roll skiljer sig lite åt mellan de 
olika kulturerna. I Yeon och Gaon är hövdingarna 
härförare och nobilitet, medan de i Asai snarare 
påminner om familjeföretag. I Taego, i isolerade 
delar av Yeon och bland vissa waeliska stammar 
har man istället en byäldste eller ett råd som styr  
över domänen.

Regioner och kulturer

Yeon
Yeon utgörs av höga berg beklädda med frodig 
vegetation, insvepta i dimma och moln. Klimatet 
är vanigtvis fuktigt och milt till varmt. Av Agweons 
regioner är Yeon den mest folktäta, med en handfull 
större städer, samt ett otal mindre samhällen och 
byar utspridda över bergen. 

Yeonerna sägs vara ett disciplinerat och flitigt 
folk, men många kan även uppfatta dem som 
högdragna. Inom kulturen värdesätts kollektivet 
högre än individen. Erfarenhet och kompetens är 
mycket eftertraktade egenskaper. 

Den yeonska dräkten består huvudsakligen av 
enkla tygplagg, ofta färgstarka och mönstrade. Det 
vanligaste plagget är en tunika som räcker ungefär 
nedanför höften – oftast ärmlös eller med korta 
ärmar – med en öppen poncho över. Yeoners byxor 
är halvlånga med vida ben. De bär ett brett tygbälte 
som de lindar runt magen och knyter i sidan. Många 
går barfota, men det förekommer även repsandaler. 

På huvudet är det vanligt att bära en färgstark 
och mönstrad rund rishatt – med formen av en 
uppochnedvänd skål. Yeoners tatueringar utgörs i 
regel av tjocka, mjuka och flödande former i blått.

Bostäderna är åttakantiga hus av träplankor. 
Omkring huset löper normalt en träveranda utan 
räcke. Dörrar utgörs av skjutbara träväggar och 
fönster är av träspaljé. Inredningen är över lag mini
ma listisk – med undantag för färgstarka mönstrade 
väggbonader. 

• Friska vindar som stryker ansiktet och fläktar håret.

• Massiva, grönskande berg som tornar sig  
upp i skyn.

• Ett graciöst myller av bomullsliknande flygfrön 
som virvlar genom luften.
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• Känslan av en annan värld, avskild från den 
fjärran marken.

• Fuktigt, tjockt dis som rofyllt beslöjar de gröna 
bergstopparna.

• Det mullrande bruset från ett mäktigt vattenfall.

• Den rena, blå doften av den oändliga himlen.

• Den dunkla djungeln långt där nere, med 
trädtoppar som vajar och glänser i månljuset.

• Ändlösa små ljusflugor som svärmar upp från 
det vajande gräset.

Asai
Asai är en lång ökendal med vidsträckta röda sand
dyner och majestätiska klippformationer. Regionen 
får oerhört lite regn året runt. Den lilla vegetation 
som finns utgörs av små buskar, stubbiga träd 
och en uppsjö olika kaktusarter. Vid vattendrag 
förekommer dock rikare växtliv. Längs den långa 
Roawefloden ligger ett fåtal stora städerna och 
ett antal byar. Mer avlägset kan man finna små 
gruvsamhällen, eller byar kring oaser.

Asaier har ett rykte om sig att vara charmerande 
visionärer, men somliga anser att de kan vara lite 
väl vinningslystna. Ambition och lojalitet är särskilt 
respekterade drag – och till skillnad från övriga 
kulturer i Agweon anser de att familjen och släkten 
alltid bör stå i främsta rummet. 

Invånarna klär sig främst i färgstarka och 
tunna tyger med vackra mönster. De bär normalt 
en ärmlös tunika eller öppen väst, samt en halssjal 
eller tunn poncho. De vanligaste benplaggen är 
trekvartslånga och pösiga – i form av byxor eller 
kjol. Många har även en tygsjal som är knuten runt 
höften. På fötterna bärs eventuellt sandaler, men 
det vanligaste är att gå barfota.

Asaier iklär sig ofta en låg konformad ris hatt, 
med en hängande tygsjal för nacken och sidorna. 
Deras tatueringar görs med röd färg; de utgörs 
vanligtvis av mönster av tunnare linjer, före
ställandes växtrankor och blommor.

Asaiers hus är byggda som ringar, konstruerade 
i röd eller vit lersten och puts. I husets mitt finns 
en cirkulär öppen innergård – ofta med en brunn.
Golven är vanligtvis av stampad jord eller polerade 
stenblock. Många hem har mönstrade färgstarka 
mönstrade mattor på golven och vackra tygskynken 
i dörröppningar.

• Oändliga ringlande dyner av finkornig, brandröd 
het sand.

• Enorma pelare och bågar karvade ur sandstenen, 
som vittnar om naturens konstnärlighet.

• Det knastrande ljudet av små sandkorn som har 
blåst in i munnen.

• Obarmhärtigt gassande sol som sticker i ögonen 
och tvingar en att kisa.

• Den stimulerande och upplyftande åsynen 
av verdant grön färg bland det rödbruna 
landskapet.

• Den piskande vinden och stigande fasan av en 
annalkande sandstorm.

• Fuktiga, vibrerande luftspeglingar som dansar 
gäckande på horisonten.

• En lukt av torrt damm, med en vag doft av 
jordiga örter.

Gaon
Gaon är ett höglandsområde med vidsträckta dalar 
och steniga heder. På de öppna vidderna växer gräs, 
buskar och knotiga träd. Här och där växer även 
skogar med mäktiga tjocka stammar. Klimatet är 
milt med kyliga vintrar. Stora delar av gaonerna 
lever som nomader under sommarhalvåret.

Gaoner är kända som ett rakryggat och stånd
aktigt folk, men de uppfattas ofta som lite barska 
och råa. De lever för sin stam och fäster stort värde 
vid såväl fysisk som mental styrka, men även vid 
solidaritet och gemenskap. 

Deras klädesplagg är enkla och slitstarka, 
vanligtvis utan framträdande mönstring. På 
överkroppen bär de oftast en långärmad tunika, 
samt en knälång poncho med ett brett bälte kring 
midjan. På benen bär de säckiga byxor i fullängd, 
med tyg eller läderlindor runt smalbenen. På 
fötterna har gaonerna läderskor som knyts åt med 
läderband. Många gaoner bär även höga koniska 
rishattar med mönster. Gaoners hud tatueras i 
violett, med stammens unika nätliknande mönster. 

Gaoners bofasta hus är ovala konstruktioner, 
vanligt vis gjorda med murade stenblock av vari
erande storlek. Husen är tämligen trånga och 
inredningen är sparsam. Nomaderna bor i cirkulära 
enrumstält med kupolformade tak. De är enkla 
att montera ned och frakta för att sätta upp på en 
annan plats. 

• Vidsträckta vidder av gräsklädda kullar, grön
skande dalar och gästvänliga betesmarker.

• Enorma bergsmassiv som skymmer horisonten 
i fjärran och som är obegripligt långt bort, men 
ändå alltid ter sig inom räckhåll.

• Pinande vindpustar som får gräset att flöda likt 
vågor på en sjö.
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• Grönt men ändå kargt hedlandskap, med 
knotiga träd vars rötter omfamnar stenar  
och klippblock.

• Enorma hjordar av storväxta kreatur som 
dundrar fram över dalarna.

• En bris med den friska, jordiga, nästan träiga 
doften av dvärgbuskar i blom.

• Kantiga, uråldriga och grå stenar som skjuter 
upp ur grässlätterna.

• Känslan av fullständig avskildhet i att vara den 
enda människan så långt ögat kan nå.

Taego
Taego karaktäriseras av steniga bergslandskap, hän 
förande vyer och snötäckta toppar. Klimatet varierar 
över regionen, men det är i huvudsak milt, med kalla 
vintrar. Civilisationen utgörs huvudsakligen av små 
självförsörjande byar, belägna på bergssidorna och 
i dalarna. 

Taeger anses över lag vara fridfulla, sega och 
hårt arbetande. Ibland kan de dock uppfattas som 
enstöriga och reserverade. En central del av den 
taegiska kulturen är att inte skada andra i annat 
än nödvärn. De fäster stor vikt vid traditioner och 
historia – och man har stor respekt för de äldre. 

Klädesplaggen är ofta färgstarka och dekorativt 
mönstrade. Taeger bär långärmad tunika och en 
knälång kilformad poncho över, med ett centralt hål 
för huvudet. Som benklädnad bär taegerna säckiga 
byxor i fullängd, med tyglindor runt smalbenen. På 
fötterna har de ankelhöga läderskor eller vadhöga 
stövlar som knyts åt med läderband. På huvudet bär 
många taeger en platt och rund rishatt, som är vikt 
längs mitten och som knyts under hakan. Taegernas 
tatueringar är artistiska och detaljrika, vanligtvis 
med snirkliga motiv från naturen, i vit färg.

Taeger bor i runda hus av mindre murblock – ofta 
målade eller putsade i starka färger. Vid ingången 
har huset en nästan sluten liten veranda, med hög 
tröskel och mycket lågt tak. Inne i huset är det 
vanligtvis trångt och taeger inreder gärna sina 
hem med vackra sniderier, färgglada väggbonader 
och mönstrade mattor. De är även mycket för 
krimskrams och tingeltangel – som exempelvis 
småprydnader av keramik, ben och pärlor.

• Storslagna snötäckta bergstoppar vars spetsar 
tränger igenom de höga molnen.

• En ensam blomma som trotsigt bryter sig genom 
den steniga bergshöjden.

• En känsla av att vara högre än allt annat, men 
ändå obetydligt liten.

• Orubbliga klippor som insluter en i 
bergsterrängen och skymmer stora delar av 
himlen.

• Nervpirrande smala klippleder invid svindlande 
avsatser.

• Den våta, jordiga lukten av frodiga lavfält.

• Ett smalt bergspass med lodräta klippor som 
sträcker sig mot skyn på vardera sida.

• Ett euforiskt panorama över de ofantliga 
höglandsdalarna som breder ut sig långt 
nedanför.

Mogwari
Mogwari är en djungelregion som tar upp 
merparten av kontinenten – ett vilt och mystiskt 
område med lika många hemligheter som den 
har faror. Klimatet är varmt och fuktigt året om, 
med frekventa och tunga monsunregn. I de djupa 
djunglerna finns uråldriga ruiner – fornlämningar 
från en försvunnen civilisation. 

Invånarna i Mogwari kallar sig själva för »waeler«. 
De har ett rykte om sig att vara ett naturnära och 
hängivet folk. Samtidigt kan de ofta uppfattas som 
egendomliga för Agweons övriga invånare. Waeler 
känner stor aktning för naturen och lever i harmoni 
med den. De ser stammen som en familj och en 
medlem bör inte ha större lojalitet till någon annan 
enskild medlem. 

Waelers kläder pryds ofta med dekorativa 
mönster och starka kontraster mellan mörkt och 
färggrant. En halssjal eller kort poncho är normalt 
det enda plagget som bärs på överkroppen. Somliga 
lindar dock sina bröstkorgar och underarmar 
med tygband. På underkroppen har waelerna lösa 
halvlånga byxor eller kjolar. De bär mycket sällan 
skodon, men de kan ibland linda fötterna och 
smalbenen med tyg eller skinnremsor. Waelerna bär 
svarta tatueringar med tjocka mönster som motiv. 

De waeliska husen är cylindriska och står i regel 
på pålar – vissa kan även gå som en ring runt ett 
träd. Husen har en krans av träpelare, med väggar 
av stråskärmar. Husen är trånga och inredningen 
är över lag mycket kal – föredrar istället att vara 
utomhus, där de ägnar sig åt allt från vardagssysslor 
till matlagning och umgänge. 

• Mustig och kvav luft som lägger sig som en 
hinna över redan svettig hud.

• Nästan ogenomtränglig undervegetation, med 
blad och grenar som stryker och piskar mot 
underarmar och smalben.



• Uråldriga stenkonstruktioner som knappt kan 
skymtas under rankor, mossa och rötter.

• En ständigt närvarande ljudmatta av surrande 
insekter, kväkande reptiler, knakande träd och 
prasslande blad – och den kusligt illavarslande 
insikten när de tystnar.

• Smala strimmor av solljus som tränger igenom 
de täta bladverken ovanför.

• Desorientering bland all omslutande växtlighet 
och en känsla av att vara oändligt långt från 
civilisationen.

• Hypnotiskt luminösa växter som lyser upp 
de annars dunkla nätterna, med glödande 
ljuspunkter i en uppsjö av färger.

• Plötsliga och obarmhärtigt genomdränkande 
skyfall som upphör lika abrupt som de började.

Övernaturligt

Esoterin
När samtidens invånare anlände till Agweon var 
de esoteriska krafterna vilande, men esoterin har 
nu åter vaknat till liv. På sina ställen fungerar 
tyngdkraften inte som vanligt – i vissa fall har 
landområden rentav lyfts upp i skyn där de nu 
svävar. Dessa kallas för molnöar. Det finns också 
ofantliga stenkolosser som har rest sig från marken 
– och som nu vandrar genom dalar och djungler.

Det har även dykt upp grönblå esoteriska kris
taller. Genom att förena sin kropp med en sådan 
kris tall kan människor få förmågan att bruka den 
eso teriska kraften. Kristallen bäddar in sig i huden 
och köttet – och sprider sig sakta, ju skickligare an
vändare personen blir. Esoterikerna är ytterst få och 
ofta fruktade av allmänheten. Många misstror dem 
även för att ha någon form av koppling till Sorgen.

Sorgen
Parallellt med esoterin kom även något annat. 
Dunkla revor öppnade upp sig på spridda platser 
över Agweon och ur dem kom något som närmast 
kunde liknas vid en infektion i världen. Denna 
förorening har kommit att kallas för Sorgen. 
Sorgerevor är onaturliga mörka sår i verkligheten 
– från vilka svarta, åderliknande rotsystem sprider 
sig. Kring revorna tynar all färg bort och allt liv runt 
omkring vissnar och dör eller korrumperas på ett 
sjukligt sätt. 

Ur revorna kommer även sorgeväsen. De är 
groteska, vildsinta och skoningslösa bestar. Sorge
väsen kan ha en uppsjö olika former, men de är 
alltid fullkomligt svarta likt kompakta skuggor – 
med undantag för runda, lysande vita ögon och 
vitlysande käftar. De verkar dras till esoteriska 
kristaller, vilka de tycks livnära sig på. Men 
människor och djur gör också bäst i att hålla sig 
undan från dem. 

De flesta har hört talas om Sorgen och sorge
väsen, men många har ännu lyckligtvis sluppit stöta 
på dem själva. Sorgen är något man helst inte pratar 
om, då man är orolig för att dra den till sig. Många 
försöker att hålla den borta genom färg, ljus, sång 
och ett positivt sinnelag – men det kan mycket väl 
vara rent önsketänk.
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SPELLEDAREN

I det här kapitlet får du vägledning i hur du spelleder Vindsjäl. Du 
får bland annat tips om hur du använder reglerna, hur du förmedlar 
världen och hur du konstruerar äventyr.

Som spelledare i Vindsjäl är du en i gruppen. Ert 
gemensamma mål är att skapa en spännande 
historia och upplevelse tillsammans. Samtidigt är 
det din uppgift att slänga in hinder och motgångar 
i rollpersonernas väg. Men du ska göra det för att 
förhöja berättelsen och upplevelsen – inte för att 
motarbeta spelarna. 

En spelledare är lite som en coach eller hand
ledare, som vägleder utan att kontrollera. Samtidigt 
är du också en sorts domare: Du är rättvis, har koll 
på reglerna och ser till att de följs, samt hjälper till 
med att förklara och förtydliga oklarheter. 

Se till att du själv har roligt också. Kommunicera 
din egen vilja, lyssna på de andra spelarna och 
försök att skapa en så bra upplevelse som möjligt 
för er alla. Att vara spelledare kan vara en lite mer 

krävande roll, men också otroligt givande – tack för 
att du anstränger dig och gör spelandet möjligt!

Att gestalta världen

Miljöer 
Miljöerna i Agweon får gärna vara praktfulla och 
främmande, dramatiska och nästan lite överdrivna. 
Tanken är att de ska utmärka sig från de mer 
alldagliga landskap vi kanske är vana vid – till 
den grad att de även fortsätter att göra intryck på 
invånarna som lever i världen.

Samtidigt kan det få vara storslaget på ett jord
nära och förhållandevis realistiskt sätt. Ett allmänt 
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tips är att fokusera på naturens ståtlighet och 
prakten hos konstruktioner från svunna tider, 
medan du låter detaljer i vardagen vara mer 
dämpade och greppbara.

Du kan hitta mycket inspiration och referenser 
hos miljöer i Sydamerika, Ostasien och Polynesien. 
Kanske kan du ta en mer alldaglig miljö och skruva 
upp något element – eller lägga in någon slags twist 
på det. Istället för en by vid en vanlig flod kanske 
den kan ligga bredvid ett forsande vattenfall, eller 
vid ett vattendrag med en fascinerande färg – eller 
vattnet kanske rentav rinner åt fel håll. Istället för 
en stuga på en kulle kanske stugan ligger högst 
uppe på en bergstopp, eller kanske bor personen 
i ett utrymme mellan fallna ruinpelare istället för 
i en stuga – eller kanske ligger stugan på en av de 
svävande molnöarna. 

Flora och fauna
Agweons djur och växter får gärna vara säregna och 
fascinerande – snarare än rena kopior från vår egen 
jord. Ett traditionellt lejon eller en vanlig örn kan 
lätt kännas lite alldagligt, vilket kan minska känslan 
av en främmande värld.

De bör dock fortfarande kännas rimliga och 
grepp bara – som att de skulle kunna finnas på 
riktigt. En grip är till exempel ett tydligt påhittat 
djur, då ena halvan av kroppen utgörs av ett dägg 
djur och den andra halvan utgörs av en fågel. Djuret 
har dessutom sex extremiteter, vilket inte före
kommer bland vare sig däggdjur eller fåglar. Växter 
är inte nödvändigtvis något som behöver bearbetas 
i samma utsträckning, men frukter och grönsaker 
kan gärna få kännas särpräglade och udda.

För att ta fram egna djur och frukter med lämplig 
känsla kan du använda följande metod:

1. Utgå från grunden av något bekant, i vilken 
funktion det fyller eller vilket beteende det har.

2. Kombinera det sedan med utseendet från något 
mer eller mindre besläktat, men ändå väsenskilt.

3. Avsluta med någon form av knorr – en kompa
tibel egenskap från något helt annat.

Exempel på djur
Ta det grundläggande beteendet hos ett lejon: 
det är ett stort rovdjur som jagar i flock. Sedan 
kombinerar du det med utseendet hos en örn: 
fjäderklädnad, rovdjursnäbb och fågel klor. 
Resultatet blir en stor fyrbent rov fågel utan 
vingar, som jagar i flock. Som knorr kan du 
exempelvis lägga till ett utseendedrag från en 
kakadua: en praktfull fjäderkam på huvudet.

Exempel på växt
Ta funktionen hos kaffebönor: de torkas, 
rostas och mals, sedan bryggs en varm 
dryck på dem. Sedan kombinerar du det 
med utseendet hos jordnötter: de är små 
nötliknande frön som hittas under jorden 
bland växtens rötter. Som knorr kan du lägga 
till en egenskap från chilifrukter: de har en 
stark smak, vilket ger drycken en härlig hetta.

Sidopersoner
Invånarna i Agweon är tänkta att vara mång
facetterade och varierade, med bred represen tation. 
De får gärna förekomma i olika åldrar, kropps
former, hudfärger, sexualiteter och personligheter.

De flesta invånarna har båda fötterna på jorden. 
De har funnit sig i sin lott och trivs förhållandevis 
väl med tillvaron, medan de ändå fascineras av 
naturens under och Agweons mysterier. Merparten 
är såväl samtalsvilliga och gästvänliga som 
hederliga och välmenande – om än lite skeptiska till 
vindsjälarnas rotlöshet.

Det förekommer dock undantag. Somliga är 
förrädiska och sluga; det finns absolut lömska 
tjuvar, känslokalla mördare och makthungriga 
despoter i världen. Men dessa får gärna vara just 
undan  tag – för att kontrastera mot folk i allmänhet.

Sorgen
Sorgen är ett mörkt, skräckinjagande och ondske
fullt inslag i en huvudsakligen optimistisk, färgstark 
och upplyftande värld. Den bör ha en drastiskt 
avvikande stämning: utomvärldslig, obehaglig och… 
fel. Ju starkare kontrast mot världens allmänna ton, 
desto mer effektfull blir anomalin.

Det går inte att förhandla med Sorgen – den 
sprider sig långsamt, men obarmhärtigt. Sorgen är 
en infektion som för deformerar och förtär världen. 
Runtomkring den vissnar allt och det verkar rentav 
som att den suger färgen ur omgivningen.

Sorgeväsen är djuriska entiteter vars ändamål är 
att livnära sig på esoteriska kristaller. De söker inte 
aktivt upp offer, men de är oerhört aggressiva och 
territoriella. När varelser stör dem går de till attack 
utan pardon – det enda som gäller är att försöka 
fly eller slåss. Inte sällan går de till angrepp utan 
egentlig provokation.

• En onaturligt och hemsökande blek slöja över 
omgivningen, som om någon hade sugit all  
färg ur världen.



Spelledaren I att Skapa äventyr 36

• Gråsvarta, trådiga rotsystem som kryper över 
marken och tycks pulsera likt groteska ådror.

• Det är som om skuggor, mörker och vemod har 
materialiserats och fått liv.

• Ett fritt hängande köttsår i verkligheten, som 
orsakar en skarp värk i hjärnan bara av att  
tänka på det.

• Vissnad, gråvit vegetation som blir till långsamt 
fallande stoft när det vidrörs.

• En påträngande frän och unken doft av 
hopplöshet och vånda.

• Ett skärande och isande dissonant skri  
som inte hör hemma i denna värld.

• Ögon och käftar av ett bländande färglöst  
och oheligt ljus.

Tianaki-ruiner och teknologi
Runtom i världen finns lämningar från tianaki
folkets civilisation. Kulturellt hade tianakierna 
knappt något gemensamt med de nutida agwe  onska 
folkslagen. De konstruerade stora och prakt  fulla 
stenbyggnader – i allmänhet rätvinkliga, byggda av 
fyrkantiga stenblock. Stenbyggnaderna har högt i 
tak, långa trappor och massiva pelare. Vanligt vis är 
de flera våningar höga, eller går djupt under marken. 
Numera är ruinerna överväxta med grönska och 
rötter, eller täckta av snö eller sand – många av 
dem har stått fullkomligt orörda sedan tianaki 
folket försvann.

I ruinerna finns fortfarande avancerad, mystisk 
teknologi – vars konstruktion långt övergår de 
nutida invånarnas horisont. I många fall kan dess 
funktioner trots det fortfarande nyttjas. Det kan 
röra sig om allt från självöppnande dörrar och 
svävande hissplattor, till interaktiva paneler och 
tredimensionella projektioner. Det finns även 
konstrukter: icketänkande stenvarelser som har 
givits esoteriskt liv, för att utföra ett specifikt 
ändamål. All teknologi lyser med slingor av 
karaktäristiskt esoteriskt grönblått ljus. Genom 
ruinerna löper även ljusslingor som lyser upp 
många rum som annars hade varit beckmörka.

Tianakiteknologins funktioner påminner ofta 
om vår världs teknologi, men den är mer avancerad 
och nyttjar esoteriska energier. Även om du 
hämtar inspiration från vår egen teknologi bör du 
eftersträva att beskriva den som främmande och 
oförståelig för rollpersonerna – gärna till och med 
för spelarna.

• Slingor som formar raka geometriska mönster, 
vilka pulserar med ett esoteriskt blågrönt ljus.

• En smal, rektangulär stenpiedestal som reser sig 
upp från golvet, med ett lysande handavtryck på 
dess topp.

• En stor vinkelformig sal i polerad sten, med 
tjocka och kantiga pelare – svagt upplyst av ett 
blågrönt sken.

• Främmande symboler som hänger i luften – 
lysande och svagt genomskinliga.

• En humanoid varelse av slät sten, vars 
kroppsdelar tycks hållas samman av luft,  
med en esoterisk kristall lysande i torson.

• En svävande hexagonal stenplatta, med 
blågrönlysande slingor längs kanten.

• En mästerligt uthuggen stenport – nästan  
helt utan springor – som öppnas genom en 
lysande panel.

• En svävande tredimensionell modell i linjer av 
ljus, som tycks föreställa en annan ruin.

Att skapa äventyr
Vindsjäl är ett äventyrsrollspel. Därför lämpar det sig 
bäst med narrativ som kretsar kring utforskning, 
fysiska strapatser, våldsamma sammandrabbningar 
och heroiska bragder. Enkelspåriga äventyr rimmar 
illa med spelets grundtanke – därför rekom
menderas öppna och fria äventyr.

Ett bra Vindsjäläventyr ger rollpersonerna och 
spelarna en känsla av att upptäcka något. Det kan 
vara att påträffa en outforskad ruin, kliva rakt in i 
en konflikt eller möta en sällsynt varelse.

Det är också viktigt att äventyret har en tydlig 
krok för rollpersonerna – något som gör dem enga
gerade. Utgå från bandets gemensamma ända mål, 
samt efter de individuella rollpersonernas motiva
tioner och mål. På så sätt kan du vara mer säker på 
att äventyret känns relevant och intressant för dem.

Äventyrselement
Varje äventyr bör innehålla element som gör dem till 
just äventyr, något som gör det hela till en spännande 
upplevelse. Nedan följer ett antal punkter på sådana 
element. Du behöver inte nödvändigtvis inkludera 
dem alla – men ju fler, desto bättre.

• Något att övervinna. Det kan vara allt från en 
fysisk strapats eller en utmanande strid, till en 
klurig tankenöt.

• Något som förundrar. Det kan exempelvis röra 
sig om en sällsynt varelse, en hänförande miljö, 
eller mystisk teknologi.



37 Att skApA äventyr I  spelledAren

• Något värdefullt. Yina, utrustning och dyrbara 
föremål är uppenbara skatter – men kunskap, 
erfarenheter och anseende kan också vara 
värdefullt.

• Något att frukta. Exempel kan vara en skräck
injagande best, en ödesdiger utmaning, en rykt 
bar motståndare, eller en akut tidsfrist.

• Någon/något att interagera med. Exempel kan 
vara en invånare som kan ge information, en 
rival att träta med, eller en sällskapligt djur.

• Något val. Det kan handla om ett fysiskt vägskäl, 
att behöva välja sida i en konflikt, eller att tvingas 
offra något för att nå målet.

Tre kategorier av äventyr
Man kan säga att det finns tre kategorier av 
lämpliga Vindsjäläventyr: situationer, platser och 
möten. I praktiken kan dock ett och samma äventyr 
innehålla element från flera kategorier. 

Nedan finns ett antal frågor för respektive 
kate  gori – besvara dem så har du en bra grund 
för ett äventyr. Kom ihåg att inte planera hur roll
personerna »ska« agera eller hur äventyret »ska« 
sluta. Förbered bara beståndsdelarna och se vad 
som händer. 

Situation
En situation kan exempelvis utgöras av expedition 
till en djungelruin, ett rövarband som härjar i 
trakten, två rivaliserande hövdingar som vill åt 
samma sak, eller en by som har förgiftats av en 
sorgesmittad vattenkälla. Det är helt enkelt någon 
form av pågående situation som rollpersonerna kan 
välja att lägga sig i. Situationsäventyr kan sedan 
få ringar på vattnet och potentiellt leda till långa 
äventyr i flera steg.

• Situation. Vad är det som pågår? Varför pågår 
det? Vad händer om rollpersonerna väljer att inte 
interagera med situationen?

• Bakgrund. Vad har hänt innan rollpersonerna 
kommer in i bilden? Vad har orsakat den 
rådande situationen? Hur länge har den pågått? 
Hur kommer det sig att situationen har blivit 
som den har blivit?

• Svårigheter. Varför kan rollpersonerna inte bara 
lösa situationen i en handvändning? Vilka hinder 
kommer att ställa till saker och ting för dem?

• Sidopersoner. Vilka är inblandade i situationen? 
Hur är de inblandade? Vad är deras motivationer 
och agendor? Vad har de för förehavanden och 
rutiner?

• Platser. Vilka platser är centrala för äventyret? 
Vilken koppling har de till situationen? Hur ser 
de ut? Vad finns där?

• Information. Vilken information är relevant för 
rollpersonerna? Var finns den informationen 
tillgänglig? Hur kan rollpersonerna få reda  
på den?

• Krok. Varför skulle rollpersonerna kunna vilja 
engagera sig i situationen? Vad kan locka dem?

• Upplösning. Vad kan allt utmynna i? Vad kan 
hända om rollpersonerna konfronterar skurken 
eller löser problemet? Ungefär när är äventyret 
över? Vad kan hända sedan?

Plats
En plats kan till exempel vara en mystisk ruin, 
en hövdings fort eller en sprudlande stad. Syftet 
är att ge rollpersonerna ett område att utforska 
och möjlighet att interagera med dess eventuella 
invånare.

• Bakgrund. Hur uppkom platsen? I vilket syfte 
uppkom platsen (om något)? Har det hänt något 
anmärkningsvärt på platsen?

• Funktion. Vilken funktion fyller platsen i dags
läget (om någon)? Har funktionen förändrats 
över tiden – i så fall hur?

• Karaktär. Vilken känsla har platsen? I vilket 
skick är den? Hur luktar det här? Hur låter det? 
Hur är ljuset på platsen?

• Omgivning. Var är platsen belägen? Hur har det 
påverkat platsen? Vad finns i omgivningen?

• Invånare. Vilka lever här i dagsläget (om några)? 
Varför lever de här? Vad har de för relation till 
varandra?

• Utformning. Hur ser platsen ut? Vad finns där? 
Var ligger eventuella delutrymmen i förhållande 
till varandra? 

• Svårigheter. Finns det några hot eller 
utmaningar på platsen – vad utgörs de i så fall 
av? Varför finns de där? 

• Krok. Varför skulle rollpersonerna kunna vilja 
utforska platsen? Vad kan locka dem?

Möte
Ett möte kan exempelvis vara att träffa på en berömd 
äventyrare, att bli konfronterad av stråtrövare, eller 
att skymta en unik varelse. Möten är vanligtvis 
korta upplevelser – men de kan potentiellt leda 
till mer omfattande äventyr, beroende på hur 
rollpersonerna agerar.



• Objekt. Vem eller vad utgörs mötet av? Vad är 
anmärkningsvärt med personen eller varelsen?

• Plats. Var inträffar mötet? Varför befinner sig 
personen eller varelsen här?

• Krok. Varför skulle mötet kunna vara givande för 
rollpersonerna? Vad kan locka dem?

Introduktion
Det finns flera olika sätt att introducera äventyrs
uppslagen för rollpersonerna. Kanske får de höra 
ett rykte om ett försvunnet föremål, får en förfrågan 
av någon att ta itu med en efterlyst brottsling, eller 
kanske hittar de själva en mystisk plats under sin 
färd mot någon annanstans. Introducera gärna 
flera olika äventyrsuppslag, så att rollpersonerna 
hela tiden har alternativ att välja bland.

Om det här är det första äventyret för den 
här gruppen med rollpersoner kan det vara en 
idé att börja in medias res – att inleda med att 
rollpersonerna redan befinner sig i en intressant 
situation eller på en spännande plats. Du ger 
spelarna relevant information om det som har hänt 
innan och ger dem möjlighet att ställa frågor, men 
sedan kommer ni igång med själva rollspelandet så 
snabbt som möjligt.
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LISTOR

Det här kapitlet innehåller listor på utrustning, priser och namn – som 
såväl spelledare som spelare kan slå upp vid behov.

Utrustning och priser
Allting från utrustning till föremål till tjänster har 
ett värde i jämna yina. Småutgifter som inte bör 
påverka rollpersonernas ekonomi räknas inte – de 
kostar fortfarande pengar, men inte tillräckligt för 
att spelarna behöver anteckna det.

Det är upp till spelledaren att avgöra vad saker 
och ting kostar. Listorna nedan kan användas som 
utgångspunkt, sedan får spelledaren hitta på egna 
priser för saker som inte finns i listorna.

I vissa situationer kan värdet vara högre eller 
lägre än standard. Exempel kan vara handlare i 
avlägsna byar, om varan finns i överflöd eller om en 
rollperson får rabatt. Spelledaren kan då anpassa 
värdet efter förutsättningarna.
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Vapen, skydd och redskap
egenskaper inom parentes är valbara – utrustningen har då även värdet inom parentes.

Närstridsvapen Beskrivning Egenskaper Värde

Kampkäpp. En kort rak träkäpp med lindat handtag. 
Enhandsvapen. Närstrid. 1 yina.

Skära. En slipad krökt klo med lindat grepp och ett hål stor 
nog för ett finger. Närstrid. 1 yina.

Klotpåk. En träkäpp med ett tungt krökt huvud. Kan  
även kastas.

(Storlek, 
Tvåhand).

1 yina,  
(3 yina). 

Klotrep. Ett rep med ett eller flera klot fästa i en eller flera 
ändar. Kan även kastas. 

(Storlek, 
Tvåhand).

1 yina,  
(3 yina).

Långstav. En längre trästav. Kräver tvåhandsfattning. Närstrid, 
Tvåhand. 1 yina.

Slaga. En tvådelad stav där skaftet och huvudet hålls ihop 
med läderremmar eller rep.

Närstrid, 
(Storlek, 
Tvåhand).

1 yina,  
(3 yina).

Svärd.
En platt träklubba med ett lindat grepp. Ofta med 
skär vor av vulkaniskt glas fästa längs ena eller  
bägge bladen.

Närstrid, 
(Storlek, 
Tvåhand).

2 yina,  
(4 yina).

Revblad.
Ett slipat revben från en Gwailo, med lindat handtag. 
Mycket eftertraktade, men även tabubelagda då 
Gwailon anses vara helig. 

Närstrid, 
Optimering, 
Effektivitet, 
(Storlek, 
Tvåhand).

50 yina,  
(52 

yina).

Kniv. Ett stycke vulkaniskt glas med slipad egg och  
lindat handtag. Närstrid. 1 yina.

Spjut. En trästav med vässad ände. Änden kan även bestå av 
slipat ben eller vulkaniskt glas. Kan även kastas.  1 yina.

Spade. Ett långt skaft med ett droppformat platt huvud. Ofta 
medskärvor av vulkaniskt glas utmed huvudets blad.

Närstrid, 
(Storlek, 
Tvåhand).

2 yina,  
(4 yina).

Yxa. Ett träskaft med ett huvud av vulkaniskt glas fäst i 
ena änden. Kan även kastas.

(Storlek, 
Tvåhand).

2 yina,  
(4 yina).
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Avståndsvapen Beskrivning Egenskaper Värde

Klotpåk. En träkäpp med ett tungt krökt huvud. 
Enhandsvapen. Kan även användas i närstrid. 

(Storlek, 
Tvåhands).

1 yina,
 (3 yina).

Klotrep. Ett rep med klot fästa i en eller flera ändar. Kan även 
användas i närstrid. Enhands eller tvåhandsvapen 
beroende på längd och antal klot. 

(Storlek, 
Tvåhands).

1 yina, 
(2 yina).

Kastpilar. Ett smalt, omkring fem fot långt träskaft med spetsat 
huvud, ofta gjort av vulkaniskt glas. Den andra änden 
har styrfjädrar och en skåra. 5 st. 

Avstånd. 1  yina.

Pilslunga. En träskena med en hake i ena änden. Ger större 
kraft åt kast med pilar. 

Avstånd. 1 yina.

Stenslunga. En lång remsa av läder eller tyg med en skålformad 
hållare på mitten. Ger möjlighet att kasta stenar 
längre och hårdare. 

Avstånd. 1 yina.

Yxa. Ett träskaft med ett huvud av vulkaniskt glas fäst i 
ena änden. Kan även användas i närstrid.

(Storlek,, 
Tvåhands).

2 yina, 
(4 yina).

Skydd Beskrivning Skydd Värde

Bandrustning. En rustning av långa band av härdat läder som knyts 
samman i överlappande rader. skydd 2. 5 yina.

Fiberrustning. En rustning av flera lager flätade textilfiber, som 
dränks i saltvatten vilket kristalliseras när tyget torkar. skydd 1. 3 yina.

Korgrustning. En rustning av tätt flätat träfiber. skydd 2. 3 yina.

Lamellrustning. En rustning av små rektangulära läderbitar som 
knyts samman i överlappande rader. skydd 1. 5 yina.

Långsköld.
En avlång sköld med spetsade ändar, tillverkad av 
härdat läder med förstärkningar av trä. Har ett långt 
grepp i form av en stav på insidan.

skydd 1. 2 yina.

Månsköld.

En månskärformad sköld av trä med ett överdrag 
av textilfibrer eller läder.  Har vanligtvis ett grepp i 
tyg eller läder, samt ett eller flera band för att fästa 
underarmen.

skydd 1. 2 yina.

Trärustning. En rustning av rektangulära träplattor eller avlånga 
trästavar som knyts samman i täta rader. skydd 2. 5 yina.

Egenskap Utrustning Värde

Anskrämlig: Utrustningen är hiskeligt ful och osmaklig. Den är dock 
inte mindre funktionell. Alla kategorier. 1 yina.

Användningar [X]: Utrustningen kan enbart användas X antal gånger  
innan den är förbrukad och blir oduglig. Esoterisk utrustning. +5 yina per 

använd ning.

Avstånd: Utrustningen är gjord för att användas för avståndsstrid. 2t 
när den används i närstrid. Vapen. ±0 yina.

Effektiv: Utrustningen är slipad, vässad eller på annat sätt särskilt 
effektiv på att fylla sitt syfte. Vid minst en framgång på handlingar  
med utrustningen ger den +1 framgång.

Vapen, redskap. +20 yina.

[förmåga]: Utrustningen är ingjuten med en specifik esoterisk 
förmåga. Normalt har den 1t Användningar (se ovan). Alla kategorier. +20 yina.

Esoterisk [färdighet]: Utrustningen är ingjuten med esoteriska 
energier. +1t för en specifik färdighet. Alla kategorier. +50 yina.
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Ineffektiv: Utrustningen är slö, trubbig eller på annat sätt mindre 
effektivt när det kommer till att fylla sitt syfte.  
1 framgång på handlingar med utrustningen.

Vapen, redskap. 1 yina.

Närstrid: Utrustningen är gjord för att användas i närstrid. 2t när den 
kastas i avståndsstrid. Vapen. ±0 yina.

Oduglig: Utrustningen har undermålig balans och är besvärlig att 
hantera. 1t på handlingar med utrustningen. Vapen, redskap. 1 yina.

Optimerad: Utrustningen är särskilt balanserad, följsam eller stryktålig. 
+1t på hand ingar med utrustningen. Vapen, redskap. +20 yina.

Otymplig: Utrustningen är osmidig och tung, utan att bli mer härdig. 
Ytterligare 1t pså olämpliga handlingar. Vapen, redskap. +20 yina.

Robust: Utrustningen är särskilt stryktålig och stabil, utan att begränsa 
rörligheten. +1 skydd. Rustningar, sköldar. +20 yina.

Utsökt: Utrustningen är osedvanligt vacker i sin utformning. Alla kategorier. +20 yina.

Stor: Utrustningen är sär skilt stor och tung. +1 vikt. 2t på handlingar 
med ut rustningen. Vid minst en framgång på handlingar med 
utrustningen ger den +1 framgång.

Vapen, redskap. +2 yina.

Tvåhand: Utrustningen förutsätter att personen använder båda 
händerna. 2t när den används i en hand. Vapen, redskap. 

Utsökt: Utrustningen är osedvanligt vacker i sin utformning. Alla kategorier. +20 yina.

Ting och tjänster
Materiel Beskrivning Värde

Belysning. Lykta, olja, gniststen och fnöske. 1 yina.

Bärdjur. Ett större djur, dugligt för att bära last eller dra en kärra. 10 yina.

Djur (litet) Ett husdjur eller litet boskapsdjur. 5 yina.

Förband. Ett steriliserat förband med inflammationshämmande örter, +1t på 
att vårda en skada. Förbrukas efter användning. 1 yina.

Kläder. En hel uppsättning kläder / ett särskilt fint klädesplagg. 1 yina.

Klädesplagg. Ett plagg. 0 yina.

Klättringsutrustning. Rep (10 meter), repstege (5 meter). 1 yina.

Kärra. Öppen och enaxlad med plats för ett dragdjur. 2 yina.

Lina. Ett rep / ett snöre / en tråd / etcetera. 0 yina.

Låsdyrk. En liten trästav med hake i ena änden, avsedd för att dyrka lås med. 0 yina.

Lägerpackning. Ryggsäck, sovfäll, filt, skål och bestick. 1 yina.

Månsten. En sten av en bergart som lyser i mörkret – lika starkt som en lampa. 5 yina.

Paddelbåt. Plats för två personer, paddlar. 5 yina.

Proviant (2 st). Färdkost för två dagar. 1 yina.

Segelbåt. Plats för fyra personer, segel. 10 yina.

Skrivväska. Axelväska, papper (10 st), färgblock och pensel. 2 yina.

Tält. Vattentåligt med plats för två personer. 2 yina.

Väska. En ryggsäck / en säck / en börs / etcetera. 0 yina.
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Tjänster Beskrivning Värde

Drickspengar. Ett springbud / en allmän upplysning / ett tack / etcetera. 0 yina.

Dryck. En kanna vatten / en kanna te / en kopp ruste / etcetera. 0 yina.

Måltid. En normal måltid. 0 yina.

Sovsal. En övernattning i sovsal. 0 yina.

Eget rum. En övernattning i eget rum. 1 yina

Hantverk. En enklare reparation / en kortare översättning / etcetera. 1 yina.

Betalning. En mindre muta / en diskret upplysning / etcetera. 1 yina.

Båtfärd. Per 3 dagar, på fraktpråm, utan mat. 1 yina.

Skrovmål. En trerättersmåltid / särskilt utsökt mat. 1 yina.

Vård. En läkande handling / en dags omvårdnad / etcetera. 1 yina.

Daglönare. En anställd person, per dag, utan mat och husrum. 1 yina.

Namn i Agweon
Invånare i Agweon har två namn: ett egenskaps
namn som beskriver bärarens natur eller hens ambi
tioner, samt ett personnamn som har till delats dem 
från föräldrarna. Namnet skrivs »Egenskaps namn
Personnamn« – exempelvis RohaSari. I avslappnade 
sammanhang används bara det ena eller det andra 
av namnen. Asaier har därtill ett tredje namn: ett 
släktnamn, nedärvt från en prominent förförälders 
personnamn. Vindsjälar brukar i regel avsäga sig 
släktnamnet.

Platser i Agweon döps vanligtvis på sätt som be
skriver dem – exempelvis Sigowari (Öster djungeln), 
Rowogo (Svartberget), Sabikiga (Fjärilsdalen).



Platsnamn

Förled Efterled
• O (stor)

• Lomae (blå)

• Fegae (liten)

• Tomae (stor)

• Ave (flod)

• Gaoe (orange)

• Wiga (sten)

• Gobwa (ljus)

• Lebe (syd)

• Madae (glömd)

• Tebai (gryning)

• Asa (röd)

• Yenwa (gammal)

• Mana (purpur)

• Lapi (gräns)

• Ko (berg)

• Ata (träd)

• Hwa (moln)

• Ara (stjärna)

• Moda (väst)

• Yina (grön)

• Malwa (ny)

• I (liten)

• Walo (kristall)

• Fero (sol)

• File (nord)

• Emame (horisont)

• Sega (vit)

• Merwa (gul)

• Ta (hög)

• Eba (glädje)

• Sigo (öst)

• Mogwa (förbjuden)

• Rewa (svart)

• yani (stad)

• ile (by)

• ave (flod)

• ewo (bro)

• fesi (fort)

• fiko (grotta)

• filale (floddal)

• wari (djungel)

• wiga (sten)

• ko (berg)

• mwe (sjö)

• no (ö)

• aina (öken)

• lao (hem)

• hego (gåva)

• abe (väg)

• sa (skydd)

• yelo (hus/byggnad)

• gao (dal)

• on (land/jord)

• nali (plats)

• sawi (möte)

• yane (ravin)

• gwe (vatten)

• tiya (spets)

Invånarnamn

Egenskapsnamn   Personnamn
• Ahoka (Ärlig)     •   Age (Storm)

• Ban (Stark)     •   Are (Själ)

• Domo (Lojal)     •   Awe (Flod)

• Era (Lycklig)     •   Ayi (Morgon)

• Firi (Tänkande)    •   Fem (Bark)

• Fogo (Len)     •   File (Nord)

• Garo (Vakande)    •   Ga (Sköld)

• Gwon (Fri)     •   Game (Eld)

• Hana (Värdefull)    •   Go (Berg)

• Hoso (Lekfull)     •   Gewa (Luft)

• Iwa (Lugn)     •   Gewe (Vatten)

• Kali (Skrattande)    •   Hego (Gåva)

• Kama (Plikttrogen)    •   Hina (Sommar)

• Karam (Ihärdig)    •   Hom (Snö)

• Ke (Rättvis)     •   Inari (Regnbåge)

• Kobe (Skicklig)    •   Iro (Orm)

• Koro (Glödande)    •   Kara (Blixt)

• Loro (Godhjärtad)    •   Keda (Aska)

• Mawe (Vänskaplig)    •   Mawe (Vänskaplig)

• Nan (Vaken)     •   Nan (Vaken)

• Nobo (Skarpsynt)    •   Lebe (Syd)

• Orem (Viljestark)    •   Life (Skymning)

• Paso (Tålmodig)    •   Lomi (Källa)

• Ramo (Lysande)    •   Mwe (Sjö)

• Rara (Brun)     •   Moda (Väst)

• Roha (Livfull)     •   Noro (Hav)

• Roro (Svart)     •   On (Jord)

• Sise (Visslande)    •   Pa (Regn)

• Sora (Hedersfull)    •   Re (Sång)

• Tote (Vis)     •   Rori (Blad)

• Wala (Kärleksfull)    •   Sabiki (Fjäril)

• Walo (Hoppful)    •   Safa (Kväll)

• Yasin (Vacker)     •   Sari (Stjärna)

• Yesa (Kreativ)     •   Sewa (Fågel)

• Yoni (Ärofylld)     •   Sewi (Löv)

• Yorin (Ambitiös)    •   Tiwa (Vinge)



Rollfoldrar och bandfoldrar att skriva ut,  
samt mer information om spelet 
hittar du på förlagets hemsida: 

 
www.blackfiskforlag.com

Har du frågor, synpunkter eller korrektur?
Skicka ett mail till lucas@korsitaket.se.


