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VANDRARE

Bekantskap
Om du behöver en lämplig 
lokal kontakt kan du slå 
ett slag för utstrålning, 
med låg risk. Vid lyckad 
handling har du kontakten 
sedan tidigare. konse-
kvensen är att det finns  
en komplika tion: du står  
i skuld till hen, hen har  
tidigare svikit dig,  
eller dylikt.

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

Intuition
En gång per spelmöte kan 
du ställa en ja/nej-fråga om 
en situation, person, plats 
eller ett ting i spelvärlden. 
Spelledaren måste då ge  
ett uppriktigt svar – utan 
att något handlings - 
slag krävs. 

Läkkött 
Efter en normal nattsömn 
återhämtar du en fysisk 
åkomma. Det innebär inte  
att skadan är fullständigt 
läkt – bara att du inte längre 
be sväras av den.

Precisionsskott
I utbyte mot att försöka få det 
perfekta läget och på förhand 
ta -2t får du en automatisk 
extra effekt på avstånd-
shandlingar – förut satt att du 
får minst en framgång. Vid 
misslyckad handling dyker 
det perfekta läget inte upp.

Vildmarksvana
Din grupp får ett steg lägre 
risk på hand lings slag för 
resor genom vildmarken. 
Dessutom förkortar du 
restiden med omkring  
en fjärdedel.

Överlevare
Vid matsamling i det vilda 
får du proviant och vatten 
till en person utöver slagets 
resultat – oavsett om du 
lyckas med handlings- 
slaget eller inte.

GURU

Bildad
För rena kunskapshand- 
lingar – historia, geo  grafi, 
språk, etcetera – får du 
framgångar på tärningar 
som visar 4 eller högre.

Inspiratör
Du kan vägleda och ge  
alla dina kamrater +1t  
på deras nästa handling –  
genom ett slag för ut-
strålning med ingen  
risk. Vid extra effekt  
får de istället +2t. Du kan 
bara för söka att inspirera 
respektive person en  
gång per dag.

Karisma
Vid övertalningar och 
förhandlingar är risken 
alltid ett steg lägre för dig.

Fredlig
Så länge du inte uppträder 
aggressivt blir du aldrig  
attackerad av människor. 
Du kan dock fort  farande  
bli bevakad, hindrad  
och fängslad.

Lingvist
Du kan uttyda ande- 
meningen i skriftspråket 
som tillhör fornkulturen 
tianaki – utan att något 
handlingsslag krävs.

Serenitet
Efter en normal natt- 
sömn återhämtar du  
en mental åkomma. 

Vårdare
När du vårdar åkommor  
har handlingen alltid  
ingen risk – och du  
får även +1t på slaget.

KÄMPE

Beskyddare
När någon annan håller 
på att drabbas av en fysisk 
konsekvens kan du kliva 
emellan – och själv ta en 
konse kvens istället, enligt 
motsvarande risk. Detta 
räknas inte som en hand-
ling, men det förut sätter  
att du befinner dig  
inom räckhåll.

Härdad 
Du tål totalt sex åkommor 
istället för fyra. Därtill får  
du alltid ett steg lägre  
negativ modi fikation  
från åkommor.

Kraftattack 
I utbyte mot att du på för- 
hand ökar risk med ett steg 
kommer du att avverka ytter- 
ligare 1 motstånd genom 
din stridshandling – förut-
satt att du får minst en 
framgång.

Kämpaglöd
Du får ett extra dödsslag. 
Om du lyckas med ditt första 
dödsslag blir du inte ens 
medvetslös. Om du miss- 
lyckas blir du däremot  
utslagen som vanligt –  
och får då slå dina två  
ordinarie dödsslag.

Kampkonst 
Du kan kombinera en attack 
med en offensiv manöver 
– till exempel en avväpning, 
fäll ning eller att koppla ett 
grepp på en mot ståndare –  
i utbyte mot att på förhand 
ta -1t. Vid lyckad hand ling 
avverkar du både mot stånd 
och för sämrar förutsättning-
arna för motståndaren.

Nådastöt
Vid minst en extra effekt  
i närstrid besegrar du  
omedelbart en jämnstor  
motståndare. Gent emot 
avsevärt större motståndare 
får du istäl let ytterligare  
en extra effekt.

Stridsvrål
Du kan ingjuta fruktan i  
motståndarna och ge din 
sida +1t på stridshandlingar 
under två rundor –  
genom ett slag för vilja,  
med medel risk. kon-
sekvensen är att alla  
mot ståndare riktar sin  
nästa handling mot dig.  
Varje extra effekt ökar 
antalet rundor med 1.

O

Utveckling Kostnad

Höja en färdighet ett steg,  
från 1 upp till och med 5 5

Höja en färdighet ett steg,  
från 5 upp till och med 10 10

Skaffa en ny förmåga 10

Egna Förmågor
Ni kan givetvis skapa egna  

förmågor. Dis k  u   tera i så fall detta  
med hela gruppen, så att ni inte  

introdu ce rar något som blir  
orim ligt för del aktigt. An vänd  
de existerande för  mågorna  
som en unge färlig riktlinje.

Vid skapandet får du 
välja två förmågor 

åt din rollperson.



ESOTERIKER 

Symbios
Du kan kontrollera eso- 
teriska krafter. För att  
aktivera en esoterisk  
förmåga krävs ett slag  
för kanalisering, där  
risk beror på hur kraft- 
  full effekt du eftersträvar. 
Vid kraftfullare effekt får  
du även en negativ modi-
fikation på hand  lingen  
(se Esoterisk handling,  
s. 28 i regelboken).

Eter
Du kan manipulera dimen-
sioner, exempelvis:
• Avlägsna ett mindre 

föremål – och sedan få  
det att materialiseras 
igen. låg risk.

• Frammana en människo-
stor portal – som leder till 
en tidigare besökt plats 
inom ungefär tio kilo- 
meters radie (varar i  
1t x 10 sekunder).  
medelrisk, -1t.

• Frammana ett ogenom-
trängligt kraftfält – fem 
meter brett och lika högt  
(varar i 1t minuter).  
medelrisk, -1t.

• Bli osynlig (varar i  
2t minuter). hög  
risk, -3t.

Eld
Du kan kontrollera ele- 
mentet 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 eld- 
svåda. hög risk, -3t.

Jord
Du kan kontrollera ele- 
mentet jord, exempelvis: 
• Öppna ett hål i en sten- 

eller lervägg. låg risk.
• Forma en människostor 

stenstaty. låg risk.
• Hålla fast någons fötter i 

marken (varar 1t/2 run-
dor). medelrisk, -1t.

• Konstruera en stenbro 
(varar i 1t timmar).  
medelrisk, -1t.

• Få marken att skaka.  
hög risk, -3t.

Luft
Du kan kontrollera elemen-
tet 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 ele- 
mentet vatten, exempelvis:
• Frammana något att  

dricka. låg risk.
• Frysa en kubikmeter  

vatten till is. låg risk.
• Läka upp till två fysiska  

åkommor på någon.  
medelrisk, -1t.

• Bota en sjukdom  
eller förgiftning.  
medelrisk, -1t.

• Dela vattnet i en sjö.  
hög risk, -3t.

Sinne
Du kan kontrollera sinnen, 
exempelvis:
• Känna av en varelses 

aktuella, sanna känslor. 
låg risk.

• Viska en fras i någons  
tankar. låg risk.

• Återhämta upp till två 
mentala åkommor för 
någon. medel risk, -1t.

• Få någon att glömma den  
senaste tidens händelser  
(maximalt en timme  
bakåt). medel risk, -1t.

• Göra en astralresa  
(inom cirka tio kilometer, 
varar 2t minuter).  
hög risk, -3t.

AKROBAT

Beväpnad
Så länge det är rimligt  
har du alltid en dold kniv  
till hands – även efter  
att du har blivit grund- 
 ligt visiterad.

Hal
Du behöver aldrig  
slå något handlings- 
slag för flykt i en  
konflikt. Du kan fort- 
farande bli fasthållen,  
bunden eller inlåst –  
men du får då +1t på  
att frigöra dig själv.

Flink
Du kan kombinera en 
icke-offensiv man över – 
exempelvis att resa dig,  
dra ett vapen eller plocka 
upp ett föremål – med  
en annan handling.  
handlingsslaget får  
fort farande eventu ella  
negativa modi fi ka tioner 
från de förutsättningar  
som du hade i början  
av rundan.

Fint 
Du kan få +2t på en attack-
handling – i utbyte mot att 
du får -1 framgång så länge 
du får färre än tre fram- 
gångar. En framgång 
räknas alltså som noll fram- 
gångar; två fram gångar 
räknas som en; tre fram- 
gångar räknas som tre.

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

Skuggattack
Du får automatiskt en  
extra framgång när du  
lyckas med en offensiv  
handling mot en mot-
ståndare som ännu  
inte är medveten  
om din närvaro.

Tursam
En gång per dag kan  
du välja att ett aktuellt  
handlingsslag ska  
slås om – och det bästa  
av dessa två slag räknas.

Förmågor
förmågor är specialiseringar  
som ger roll  personen särskilda  

möjligheter. De är tema tiskt  
kopplade till olika arke typer  

– men det är fritt fram att  
välja förmågor från andra  

arke typer än din egen. 

Du måste ha  
förmågan Symbios för  

att kunna nyttja de andra  
eso teriska förmågorna. 

Att aktivera Symbi  os kräver inget handlings - 
slag, utan aktiv eras och avaktiveras fritt av  

roll personen – det sker dessutom omedelbart.  
När symbi osen är aktiverad lyser roll personens ögon 

med ett grön blått ljus och luften kring  
hen tycks vibrera.

för mågorna är 
löst definierade 

och det är upp till 
spelarens kreati-
vitet hur hen vill 
an vända dem i 

fiktionen. Tillämp-
ningen behöver 
dock godkännas 

av spelledaren och 
det krävs all tid ett 
handlingsslag 

för kanalisering. 


