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1  BANDKÄRNA
Bandkärnan ger era roll- 
personerna en gemensam 
rikt ning och identitet. 

Syssla
Sysslan är den huvudsakliga 
aktivitet som ni ägnar er åt.

• Utforskning
• Våld
• Utredning
• Diplomati

Ändamål
Ändamålet är anledningen 
till att ni reser tillsammans 
och vad ni för söker att upp-
nå genom att göra det. 

• Upplevelser
• Rättvisa
• Levebröd
• Ryktbarhet

Hållning
Hållningen är er gemen- 
samma värde grund. Det 
betyder inte nödvändigt- 
 vis att ni alla delar  
hållningen fullt ut.

• Altruism
• Empati
• Pragmatism
• Egennytta

2  ARKETYP
arketyp är en riktlinje för 
vilken slags rollperson du vill 
spela. Den ger vissa färdig
heter att börja med, samt 
förslag på för mågor. Välj 
två förmågor (s. 44–52). 

Det är upp till dig om du 
väljer att hålla dig strikt till 
arke typens inriktning, eller 
om du vill sväva ut lite mer.

Kämpe
• +3 kamp
• +2 fysik
• +1 vilja

Akrobat
• +3 rörlighet
• +2 kamp eller +2 sikte
• +1 utstrålning

Esoteriker
• +3 kanalisering
• +2 vilja
• +1 valfri färdighet

Vandrare
• +3 händighet
• +2 sikte
• +1 observans

Guru
• +3 visdom
• +2 utstrålning
• +1 händighet

8  BANDET

Historia
För att få en bild av hur ni 
känner varandra sedan tidi-
gare, fastställer ni er respek-
tive historia med varandra.

• Äventyrskamrater
• Tidigare fiender
• Barndomsvänner
• Tidigare kollegor
• Gemensam fiende
• Livsskuld
• Syskon
• Älskare
• Släktingar
• Nybekanta

Bandbakgrund
För att ge bandet en gemen- 
sam bakgrund be svarar ni 
ett antal frågor om ert 
 första äventyr ihop. 

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

• I vilken region  
befann ni er? 

• Ni hjälpte direkt eller 
in-direkt en grupp ering. 
Vilka – och hur? 

• Ni ställde direkt eller 
indirekt till det för en 
gruppering. Vilka –  
och hur? 

• Något oväntat hände. Vad?
• Hur gick det till slut  

– lyckades ni att  
lösa problemet?

• Ni fick ett rykte om er. 
Vad säger det?

• Ni bestämde er för  
att fortsätta resa till- 
sammans. Varför?

Bandnamn
Inledningsvis är det  
möjligt att bandet inte 
är känt vid något särskilt 
namn, utöver era indi- 
viduella namn. 

Ni kan även välja  
att döpa bandet senare,  
under spelets gång. 

• Frisvärden
• Rotlösa rumlarna
• Cyankapporna
• Hämnande handen
• Vidvandrarna
• Glödande följet
• De odödliga
• Syskonskapet
• Strövande hoppet
• Östanvinden

TT Egenhet

11 Har svårt att sitta still. 41 Pratar aldrig illa  
om någon. 

12 Beundrar ofta  
himlar och moln. 42 Mumlar för sig själv.

13 Täljer små träfigurer. 43 Pratar med djur  
och växter.

14 Samlar på fina stenar. 44 Hänförs av vackra 
naturscener.

15 Bär gärna ett långt 
grässtrå i mungipan. 45

Föredrar att aldrig 
stanna för länge  
på samma ställe.

16 Ständigt hungrig. 46 Vill alltid låna  
andras saker.

21 Spelar dummare  
än vad hen är. 51 Är väldigt mån  

om sin frisyr.

22 Älskar stark mat. 52 Skrattar vid märkliga 
tillfällen.

23 Visslar jämt  
och ständigt. 53 Bär orimligt många 

smycken.

24 Drar märkliga  
ordspråk. 54 Besvarar alltid beröm 

med mer beröm.

25 Orubblig vegan. 55 Fascinerad av  
siffran fem.

26 Har en vacker  
sångröst. 56 Ser regelbundet te 

som ett måste.

31 Skicklig kock. 61 Spelar ett instrument 
mycket väl.

32 Ger folk smeknamn. 62 Pratar om sig själv  
i tredjeperson.

33 Fryser alltid. 63 Föredrar att  
sova utomhus.

34 Uppskattar vad- 
slagning och dobbel. 64

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

35 Dagdrömmer djupt. 65 Uttrycker sig helst 
med enstaka ord.

36 Uppfattar inte ironi 
och sarkasm. 66 Skryter alltid  

om sina ärr.



3  URSPRUNG
Ditt ursprung ger dig en bild 
av livet innan du blev vindsjäl. 

Välj eller slumpa fram  
ursprung utifrån alterna-
tiven i tabellerna. Du kan 
också hitta på egna alterna-
tiv i samråd med gruppen. 

Värv
Värv förmedlar hur du  
har livnärt dig under 
 upp växten – i många  
fall handlar det om 
föräldrarnas yrke.

Kastbakgrund
Kastbakgrunden berättar 
vilket samhälls skikt som 
du har växt upp i – numera 
är du kastlös vindsjäl. Du 
avläser kastbakgrunden 
från värvet. 

• Kastlös. +1 utstrålning. 
• Allmoge. +1 händighet.
• Utvald. +1 valfri färdighet.

Kultur
Kulturen berättar vilka  
sedvänjor och trad itioner 
som du är uppvuxen med. 

Katalysator
Katalysatorn är det som har 
drivit dig till att bli vindsjäl.

3T Värv
3–4 Tjuv. +1 observans; +1 rörlighet. Kastlös.

5 Våldsverkare. +1 fysik; +1 kamp. Kastlös. 
6 Underhållare. +2 utstrålning. Kastlös. 
7 Daglönare. +1 fysik; +1 händighet. Kastlös.
8 Handlare. +1 utstrålning; +1 visdom. Kastlös.
9 Samlare. +1 händighet; +1 observans. Allmoge.

10–11 Lantbrukare. +1 händighet; +1 fysik. Allmoge.
12 Hantverkare. +2 händighet. Allmoge.
13 Skapare. +1 händighet; +1 visdom. Utvald.

14 Väktare. +1 fysik; (a) +1 kamp eller  
(b) +1 sikte. Utvald.

15 Kunskapare. +2 visdom. Utvald.
16 Strykare. +1 händighet; +1 sikte. Utvald.

17–18 Sökare. +1 kanalisering; +1 vilja. Allmoge.

1T Kultur
1–2 Yeon. +1 vilja. 

3 Asai. +1 utstrålning. 

4 Gaon. +1 fysik. 

5 Taeg. +1 händighet.

6 Wael. +1 rörlighet.

1T Katalysator
1 Desillusion

2 Flykt

3 Kall

4 Nöd

5 Tillfällighet

6 Tragedi

4  BESKRIVNING
Det rekommenderas att  
ni tillsammans skapar roll- 
personer folierar varandra  
på vissa sätt och som  
harmo nierar med var- 
andra på andra sätt. 

Punkterna att foliera och 
harmoniera på är: person-
lighet, moral och metodik. 

Personlighet
Personligheten är ett drag som 
är lite extra framträdande. 
Konkretisera även din per-
sonlighet i en mening.

• Artig – Barsk
• Självsäker – Ödmjuk
• Spirituell – Rationell
• Cynisk – Munter
• Lat – Flitig
• Känslosam – Kallsint
• Formell – Avslappnad

Metodik
Metodiken är ditt vanligaste 
sätt att ta dig an problem.  
Konkretisera även din  
metodik i en mening.

• Diplomatisk – Konfrontativ
• Djärv – Försiktig
• Behärskad – Impulsiv
• Manipulativ – Rak
• Envis – Flexibel
• Långsiktig – Kortsiktig
• Fysisk – Retorisk

Foliering handlar om 
starka kontraster,  

harmoniering innebär 
att rollpersonerna  
är lika varandra.

Moral
Moralen handlar om dina 
värderingar och prioriter-
ingar. Konkretisera även  
din moral i en mening.

• Omtänksam – Självisk
• Ärlig – Ohederlig
• Lojal – Nyckfull
• Ordningsam – Motsträvig
• Traditionell – Frisinnad
• Idealistisk – Pragmatisk
• Svart-vit – Nyanserad

Motivation
Motivationen är något över- 
gripande och djupgående 
som driver dig. Konkreti- 
sera även din motivation  
i en mening.

• Frihet
• Prestation
• Välgörenhet
• Tjänande
• Hedonism
• Respekt

Mål
Målet är en konkretisering av  
din motiva tion. Målet bör 
vara konkret upp nåeligt på 
ett någorlunda tydligt sätt. 

Egenhet
Egenheten är en karaktär- 
istisk de talj hos dig. Välj eller 
slumpa fram din egenhet i ta-
bellen på högra fliken – eller 
hitta på ett eget alternativ.

Utseende
Som grund kan du beskriva 
ditt ut seende utifrån sex 
punkter: ålder, kropp, ansikte, 
hår, ögon och kläder. 

• Lek
• Insikt
• Frid
• Kärlek
• Skuld

5  START-
 

FÄRDIGHETER
Du får själv fördela 5 poäng 
bland valfria färdigheter. 

Det högsta tillåtna  
värdet i en färdighet vid 
skapandet är 5. Om dina 
val resul  terar i ett värde  
över 5 får du istället fritt  
för  dela överskottet bland 
andra färdigheter.

Du börjar med totalt  
15 poäng – utöver de poäng 
som är tryckta på för hand.

6   PACKNING
Väljer vilken packning som 
du bär med dig. 

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

• lätt packning –  
maxvikt: fysik + 10 vikt. 
±0t. Kostnad: 5 yina.

• medelpackning –  
maxvikt: fysik + 15 vikt. 
-1t. Kostnad: 10 yina.

• tung packning –  
maxvikt: fysik + 20 vikt. 
-2t. Kostnad: 15 yina.

Du måste definiera din 
rollpersons special
utrustning på förhand, 
betala dess pris i yina,  
samt kryssa i vikt-rutor. 

allmän utrustning 
behöver du inte fast ställa  
på förhand. 

Yina
Yina är Agweons valuta.  
Du börjar med 15 yina  
att handla för. 

7  NAMN
Invånare på Agweon har 
två namn: ett självvalt 
egenskapsnamn som be- 
skriver bärarens natur 
eller hens ambiti oner, 
samt ett personnamn 
som har tilldelats dem  
från föräldrarna.

Egenskapsnamnet sätts 
före personnamnet och  
det skrivs med binde- 
streck emellan – till  
exempel Sora-Lewi.  

Allra sist i boken  
hittar du en längre lista  
på namn att välja mellan 
eller inspireras av. 

Egenskapsnamn
• Ahoka (Ärlig)
• Ban (Stark)
• Era (Lycklig)
• Iwa (Lugn)
• Ke (Rättvis)
• Loro (God)
• Nan (Vaken)
• Orem (Viljestark)
• Sora (Hedersfull)
• Tote (Vis)
• Yesa (Kreativ)
• Yorin (Ambitiös)

Personnamn
• Awa (Måne)
• Bari (Vår)
• Fara (Gryning)
• Hewa (Himmel)
• Iwe (Moln)
• Kiwa (Klippa)
• Lewi (Vind)
• Naya (Blomma)
• Rawo (Våg)
• Sefi (Fjäder)
• Won (Gräs)
• Yaro (Höst)


