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INTRODUKTION TILL

Vindsjäl är ett rollspel för er som vill ge er ut på äventyr  
och utforska en annorlunda fantasyvärld. Ni arbetar 
tillsammans för att upp leva en oförutsägbar berättelse 
samtidigt som ni skapar den – ni är både huvudrolls- 
innehavare och medförfattare.

Regler används för att representera era roll personers 
kompetenser och sannolikheten att deras handlingar lyckas. 
Tärningsslag gör be rättelsen mer dynamisk och intressant.  
Upp levelsen är målet och det går egentligen inte att vinna 
eller förlora i spelet. 

PRINCIPER
Vindsjäl har ett antal genomgående prin ciper. Eftersträva 
att följa dem genom hela spel andet, efter bästa förmåga.

De gyllene principerna
• Ta initiativ och gör saker som roar dig själv –  

men inte på andras bekostnad. 
• Spela med varandra – 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 låst 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.

25 fakta om världen
1. Agweon är en isolerad 

ögrupp, omgiven av  
ett vilt stormande hav.

2. Det finns grönskande 
berg, röda öknar, kuperade 
högländer, snötäckta klip-
por och djupa djungler.

3. Himlen har två månar 
– så nätterna blir sällan 
särskilt mörka.

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

5. Världen har fem kultur-
er: bergslevande yeoner, 
ökenlevande asaier, 
höglandslevande gaoner, 
högfjällslevande taeger och 
djungellevande waeler.

6. Invånarna har en bred 
palett av färger på hud, 
hår och ögon. Kultur- 
erna ut märker sig  
genom tatueringar.

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

8. Husen är cylindriska.
9. Ingenjörskonsten är rela-

tivt avancerad – det finns 
kvarnar, hiss anordningar 
och bevattningskanaler.

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

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

12. Man dyrkar normalt inga 
gudar – man tror på reso-
nans och återfödelse,  
samt tillber naturandar.

13. Invånarna gör ingen 
större skillnad på manligt 

och kvinnligt – man  
använder bara köns- 
neutrala pronomen.

14. Samhället värderar 
människor utifrån deras 
duglighet och nepotism 
anses vara osmakligt.

15. Det finns fyra kaster: 
kastlösa, allmoge, utvalda 
och hövdingar.

16. Det finns inga nationer 
– bara domäner som 
tillhör hövdingar med 
svurna följare, eller små 
självständiga samhällen.

17. Valutan heter yina – kulor 
av ädla stenar, som bärs  
i smyckesband.

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

19. Vanligt folk är oftast 
trevliga och välvilliga.

20. En stor del av Agweon  
är ännu outforskad.

21. Det finns uråldriga ru-
iner från det för-svunna 
folkslag – kallat tianaki 
– med avancerad och 
mystisk teknologi.

22. En nyvaknad esoterisk 
kraft rubbar natur-
lagarna – människor  
kan bruka kraften 
genom symbios med 
esoteriska kristaller. 

23. Sorgen är en onaturlig  
infektion i världen –  
med sorge väsen som 
tränger in genom revor  
i verkligheten.

24. Världen har nyligen 
genomgått en stor om-
daning och inget är som 
det brukade vara.

25. Vindsjälar är rotlösa eller 
utstötta äventyrare som 
driver omkring i världen.

UTRUSTNING OCH PACKNING
• Föremål har normalt inga speltekniska värden, men de  

kan ge bättre möjlig  het att utföra olika handlingar. 
• Utrustning mäts i vikt – 1 vikt motsvarar några få kilo-

gram. maxvikt är den vikt som rollpersonen kan bära.
• allmän ut   rustning. Vid behov kan roll personer plocka 

fram före mål som ingår i den allmänna ut   rustningen – 
först då fast ställer du att hen hade före   målet med sig. 

• specialutrustning är föremål som inte in går i den  
allmänna utrustningen. 

• skydd. Rustningar och sköldar ger möjlighet att reducera 
konsekvenser – med ett steg per tillgänglig skydd-ruta.

• egenskaper. Viss utrustning har egenskaper – något som 
särskiljer dem regelmässigt. Det kan till exepel röra sig om 
att den är ovanligt stor, är ett ypperligt hantverk eller att 
den har ingjutits med esoteriska energier. 

• Yina. Ni räknar bara hur många yina rollpersonernas  
betalmedel motsvarar. Kostar något mindre än 1 yina  
kostar det regelmässigt ingen ting alls – även om roll- 
personerna för väntas betala för sig i fiktionen. 

ERFARENHET
• erfarenhet används för att ut veckla rollpersonerna  

regelmässigt. När din rollperson har samlat på sig till- 
räckligt mycket erfaren het kan du spendera den för  
att höja hens färdig   heter och skaffa nya för mågor. 

• Du kan fritt ge en markör till en annan deltagare – spelare 
eller spelledare – när hen gör något som du uppskattar 
i spelet. Du bestämmer. Efter att du har fått en markör 
lägger du den i gruppens gemensamma pott.

• Varje gång någon du ett slag med 0 framgångar får du 
lägga en markör i er gemensamma pott. 

• I slutet av spelmötes fördelas markörerna i den gemen- 
samma potten jämnt mellan deltagarna, inklu sive spel- 
ledaren – avrundat till närmaste heltal. Varje markör  
är värd 1 erfarenhet.



GRUNDMEKANIKEN
Vindsjäl har en grundmekanik som används för så gott som 
alla typer av handlingar i spelet. Ni vänder er till spelets  
mekanik först när det känns rimligt – och intressant –  
att roll  personerna skulle kunna misslyckas. 

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

2. En spelare beskriver handlingen som rollpersonen  
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 lyckas. I så fall avgör spel ledaren hindrets  
risk och motstånd. I annat fall lyckas roll - 
personen automatiskt.

4. Spelledaren föreslår en lämplig färdig het för roll- 
personens 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 tär ningar enligt de 
modifikationer som är relevanta för situationen.

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

8. Spelledaren beskriver vad som händer, utifrån  
antalet framgångar och det aktu ella motståndet –  
eventuellt med en konsekvens, om framgångarna  
inte räcker för att avvärja den.

HINDER
Alla handlingar som rollpersoner eventuellt kan misslyckas 
med har någon form av hinder. Hindret kan vara allt från  
att det krävs kunskap, finess eller ansträngning från roll- 
personen, till att en motståndare motverkar handlingen.

Det är upp till spelledaren att avgöra hindrets värden  
för respektive situation.

Hinder kan ha olika påföljder och vara olika invecklade. 
Varje hinder har därför två värden: risk och motstånd. 

• risk förmedlar vilken fara rollpersonen ut  sätter  
sig för i och med handlingen – hur allvar lig  
konsekvens hen riskerar att drabbas av. 

• motstånd talar om hur mycket som krävs för att  
helt överkomma ett hinder. När mot stånd når 0  
är hindret överkommet. 

FÄRDIGHETER
Rollpersoner har tio färdig- 
heter, vilka för medlar 
deras duglighet inom olika 
kompetens områden. 

Spelledaren avgör vilken 
färdighet som bör an- 
vändas. Som spelare kan 
du argumentera för att en 
annan färdighet vore mer 
passande. Om ni inte kom-
mer överens får gruppen  
ha en omröstning.

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

• händighet: Tillverka, 
reparera, montera,  
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, balansera,  
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. 

FÖRMÅGOR
förmågor är specialiseringar 
som ger särskilda möjligheter. 
De är kopplade till olika arke- 
 typer – men du kan välja 
förmågor från andra  
arke typer än din egen. 

HANDLINGSSLAG
Spelare slår handlingsslag 
för att avgöra hur väl deras 
rollperson lyckas med sin 
handling. Slaget slås med 
lika många tärningar som 
roll personens värde i en 
lämplig färdighet. Spel- 
aren lägger även till och  
drar ifrån tärningar bero-
ende på situa tionens modi- 
fikationer. Sedan räknar ni 
hur många framgångar 
som slaget gav.

Framgångar
Varje tärning som visar 5 
eller högre räknas som  
en framgång. Antalet 
fram gångar av  gör i vilken 
utsträckning rollpersonen  
lyckas med handlingen.

Vid lyckad handling  
lyckas rollpersonen till ex-
empel avverka ett motstånd 
på hindret, eller återställa en 
åkomma vid vård. Hen kan 
dock fortfarande drabbas  
av en konsekvens. 

extra effekter är  
särskilt positiva utfall  
av handlingar.

• 0 framgångar:  
Misslyckad handling,  
med konsekvens.

• 1 framgång: Lyckad han-
dling, med konsekvens.

• 2 framgångar:  
Lyckad handling,  
utan konsekvens.

• 3 framgångar: Lyckad 
handling, utan konse-
kvens, med extra effekt.

• +1 framgång: Ytterligare 
framgångar medför  
ytterligare extra  
effekter.

Specialfall
• Noll tärningar. Spelaren rullar två tärningar,  

där enbart det lägstaav resultaten räknas.
• Defensiv handling. Vid handlingar som är rent defensiva 

behöver rolllpersonen bara en fram  gång för att avvärja 
konsekvensen. 

• Grupphandling. För att göra en grupphandling slår varje 
spelare sin rollpersons handlingsslag, sedan summerar 
ni allas framgångar. För att lyckas med handlingen krävs 
lika många framgångar som värdet för mot stånd. 

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

Konsekvenser
En konsekvens är en negativ sidoeffekt som uppstår  
till följd av ett handlingsslag – oberoende av om själva 
hand lingen lyckas eller inte. I grunden drabbas roll - 
personen auto matiskt av en konsekvens, men hen  
kan avvärja konsekvensen genom att få tillräckligt  
många framgångar.

konflikter
I konflikter mellan rollpersoner och sido personer är det bara 
spelarna som slår hand  lingsslag. Flera saker bakas då ihop 
i ett och samma slag: rollpersonens handling, sido personens 
handling, samt deras respektive för svar. 

konsekvensen innebär då vanligtvis att sidopersonen  
lyckas med sin handling – medan en avvärjd konsekvens  
inne bär att sidopersonen misslyckas med sin handling. 

Rollpersoner har alltid möjlighet att försvara sig  
mot motståndares att acker, defensivt eller genom en  
egen motattack. Sidopersoner har alltid motsvarande  
möjlighet, när de blir attackerade.

ÅKOMMOR OCH DÖD
åkommor är fysiska skador och negativa till stånd som  
rollpersonen kan drabbas av. De läker inte av sig själva,  
utan kräver vård.

En rollperson tål vanligtvis fyra åkommor. Får hen en 
åkomma därutöver blir den nya åkomman alltid Utslagen. 
Hen behöver även slå dödsslag.

Rollpersoner har två dödsslag på sig när de blir utslagna. 
Om båda dödsslagen misslyckas av   l ider rollpersonen.


