Genlab Alfa
Kampanjregler
spelarkompendium
Varje spelmöte

Varje strategisk runda

1. Plocka fram formulär och marker.
2. Vad hände sist?
3. Förra strategiska rundan spelas upp.
Ögonblicksbilder från Paradisdalen.
4. Spelmöte. RP:s aktion.
5. Efter spelmötet. Erf. Nya relationer.
6. Nästa mötes strategiska runda.

1. Upprorsfas. Slå 1t6 för varje revir.
2. Planeringsfas. Bestäm vilka aktioner
motståndscellerna ska genomföra och var
(dolt för sl). sl planerar Betraktarnas motdrag (dolt för spelarna).
3. Verkställandefas. Först alla aktioner
(tillsammans med motdrag i samma revir).
Därefter motdrag i revir utan aktioner.
4. Bokföringsfas. Redigera värdena på
Motstånds- och Betraktarformulären.

1

Tabell 1: Upproriskhet
Upproriskheten har specifika spel
mekaniska
effekter, men det är också ett hjälpmedel för att
beskriva stämningen och den rådande situation
en i en klan för spelarna.
0 – 20 Klanen är fortfarande i huvudsak l ojal
med Betraktarna. De gamla traditionerna är
fortfarande förhärskande. Det finns upproriska
individer i klanen, men de håller i allmänhet låg
profil och agerar bara i lönndom. Om de skulle
bli påkomna behandlas de hårdhänt. De blir
ofta offentligt straffade eller överlämnade till
Betraktarna.
21 – 40 Rebellerna i klanen har blivit en
makt
faktor som utmanar tradition
erna. De
är djärvare och vågar ibland till och med ut
föra öppet rebelliska handlingar. Den sociala
samman
hållningen i klanen håller på att gå
sönder, sprickor växer mellan traditionalister
och rebeller.
41 – 60 Klanen balanserar på en knivs
udd. Dess äldste – om de fortfarande är vid
makten och lojala med Betraktarna – måste
noggrant överväga varje beslut. Rebellerna är
nu alltför många för att helt enkelt krossa – det
skulle kunna leda till ett våldsamt uppror som
slet klanen i stycken. Klanen är mogen för ett
maktskifte, möjligen ett våldsamt sådant.
61 – 80 Rebellerna är i klar majoritet, och
har antagligen tagit ledningen över klanen.
Rebellerna utmanar öppet Betraktarna, men
försöker i allmänhet fortfarande undvika direkt
våldsamma konfrontationer med maskinerna.
Vissa delar av klanen ser fortfarande rebellerna
som huvudlösa uppkomlingar, och det finns
djupa slitningar som delar klanens invånare.
Alla är på sin vakt och väntar ett Betraktar
angrepp vilken dag som helst.
81 – 100 Den överväldigande klanmajoritet
en har anslutit sig till Upproret. Angivare,
verkliga eller misstänkta, behandlas skonings
löst och summariskt. Nu har utvecklingen gått
så långt att rädslan för Betraktarna har börjat ge
vika och klanen vädrar doften av seger. Friheten
känns som om den är inom räckhåll.

INLEDNING
Metaspelet i Genlab Alfa skiljer sig från det vi
har använt i m:å0. Istället för att tillsammans
spela fram arkens utveckling handlar det

nu om att spelarna tar ett steg ut från sina rp
och bestämmer Upprorets strategi, medan sl
beslutar om Betraktarnas motdrag. På så vis kan
vi ibland zooma ut från rp:s vedermödor och få
en känsla för situationen i Paradisdalen i stort.
Klanernas Upproriskhet
Var och en av Paradisdalens åtta huvudklaner
(Älgstammen är för liten och utspridd för att
räknas) har två viktiga värden som spelarna
kommer hålla reda på under kampanjen:
• Befolkning – det totala antalet individer som
lever i klanens revir. Befolkningssiffran kommer
bestämma hur många Motståndsceller klanen kan
underhålla.
• Upproriskhet – ett värde mellan 0 och hundra
som bestämmer hur rebellisk klanen är. Värdet
besätmmer hur svårt det kommer vara att genomföra Aktioner och rekrytera nya celler i klanen.
Upproriskheten ökar automatiskt med 1t6 i varje
klan vid början av en ny strategisk runda.
Dessa två värden kommer förändras 
under
kampanjens gång, mest beroende på hur rp:s
Aktioner går – men också beroende på Betrakt
arnas M
 otdrag.
Motståndsformuläret.
Spelarna använder Motståndsformuläret för att
hålla reda på värdena över tid. Startvärdena för de
olika klanerna är förtryckta på formuläret. Notera
att vissa klaner (särskilt Harklanen) är i uppror
från spelets början. Motståndsformuläret används
också för att planera Aktioner.
Betraktarkapacitet
Betraktarna har bara ett enda värde som
bestämmer deras allmänna militära Kapacitet.

Detta värde bestämmer hur många Enheter
(mark- och luftburna) du som sl kan använda för
att genomföra Betraktarnas Motdrag (se nedan).
sl uppdaterar kapacitetsvärdet på Betraktar
formuläret, som hålls dolt för spelarna under
hela kampanjen. Värdet börjar på 100, vilket är
högsta möjliga kapacitet.
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DEN STRATEGISKA RUNDAN
Kampanjen är uppdelad i strategiska rundor. En
runda representerar ungefär en månads tid, men
den kan vara kortare eller längre beroende på
situationen i kampanjen. Vissa av förutsättningarna kommer att påverkas av händelseförlopp i
kampanjen.

MOTSTÅNDSCELLER
Upprorets medlemmar är uppdelade i Celler
vilka utför Aktioner. En cell är en liten grupp
aktivister, normalt 4—5 individer. Alla celler
utom rp-cellen är baserade i ett revir, men kan
utföra aktioner i andra revir (men utsätter sig då
för större risker).

Den strategiska rundan har fyra faser:

RP-cellen. En av cellerna är rollpersonerna
själva. Deras cell är speciell – den utgör Upp
rorets innersta cirkel vilken tillsammans med
Truffaut planerar de aktioner som de andra
cellerna utför i kampen mot Betraktarna.
Vid kampanjens början har rollpersonernas
cell sin bas i den gamla Helikoptern som också
är Truffauts hemliga lya. Rollpersonernas cell
är den enda som inte är bunden till en särskild
klan.

Upprorsfas. Spelarna slår 1t6 för var och
en av klanerna för att bestämma hur m
 ycket
Upprorisk
heten har stigit i respektive klan.
Höjningen speglar den naturliga reaktionen på
djurens fångenskap och Betraktarnas förtryck.
Planeringsfasen. Spelarna bestämmer vilka
Aktioner de olika Motståndscellerna ska utföra
under rundan, och var de ska genomföras. Rollpersonerna själva utgör en cell och bestämmer
själva varthän de skickar sig själva. Planeringsfasen utförs utan sl närvarande och Aktionerna
noteras på Motståndsformuläret. Samtidigt
planerar sl Betraktarnas Motdrag med hjälp av
Betraktarformuläret.

Startceller. Vid spelets början har Truffaut
lyckats att rekrytera två andra (icke-rp) celler i
dalen – en från Reptilklanen och en från Mårddjursklanen.
Nya celler bildas genom Rekryteringsaktionen.
En ny cell är alltid baserad inom det revir där
den är rekryterad, men kan utföra aktioner över
hela dalen. En nyrekryterad cell är redo att delta
i Upproret från och med nästkommande strategiska runda.

Verkställande fasen. Alla planer (både sl:s och
spelarnas) avslöjas samtidigt. Alla aktioner och
motdrag genomförs därefter. Först verkställs
alla Upprorets aktioner (utom rp:s aktion), och
tar i beräkning eventuella Betraktarmotdrag
i samma revir. Sen verkställs eventuella kvar
varande Betraktarmotdrag.

Underhåll: Varje Motståndscell behöver under
håll från sin klan för att överleva. Varje cell
behöver minst 50 individuella klanmedlemmar
för att säkra sitt underhåll. Med andra ord:
Det krävs antalet celler multiplicerat med 50
invånare i en klan för att underhålla cellerna.
Om befolkningssiffran sjunker under det värde
som krävs för att underhålla cellerna så upplöses
de celler som inte kan få försörjning.

Bokföringsfasen. Aktionernas och mot
dragens effekter på Befolkning, Upproriskhet
och K
 apacitet noteras på respektive formulär
i rutan för nästkommande strategiska runda.
Efter den strategiska rundans slut så används
spelmötet till att spela upp rp:s aktion.
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MOTSTÅNDSRÖRELSENS AKTIONER
Varje cell kan genomföra en Aktion varje
strategisk runda. I planeringsfasen bestämmer
rollpersonerna (med bas i den gamla Heli
koptern) i hemlighet vilka aktioner de olika
cellerna ska genomföra, och i vilka revir.
Endast en aktion kan genomföras i ett enskilt
revir under en och samma strategiska runda
– men flera celler kan samarbeta för att öka
Aktionens effektivitet.
Alla tillgängliga aktioner finns listade i
Aktionstabellen nedan. Alla planerade aktioner
antecknas på Motståndsformuläret. Aktioner som
ska utföras av rollpersonernas cell markeras ”rp”.

Förluster: Förutom bastärningar slås också ett
antal Risktärningar när en aktion ska genomföras. Hur många som slås bestäms av Aktions
tabellen och modifieras av Betraktarmotdrag.
Använd pryl
tärningar som risktärningar. Om
risktärningarna visar en eller flera ettor är c ellen
tillfångatagen eller dödad – i båda fallen förlorad
för Upproret. Om flera celler deltar i en a ktion så
förloras en cell för varje etta som slagits med risktärningarna.
Notera att en cell kan lyckas med sin aktion
och förintas under samma runda.
Bakom fiendens linjer: Om en cell genomför
en aktion utanför det egna reviret höjs risken
– och fler risktärningar ska slås. Om reviret där
aktionen genomförs gränsar till cellens egna
höjs risken med 1. Om reviret inte gränsar till
det egna så höjs det med 2. Apornas ö räknas
som gränsande till Hund-, Reptil- och Björn
klanerna.

Verkställande: Först genomförs alla aktioner
(utom rollpersonernas), ett revir i taget med
hänsyn taget till eventuella Betraktarmotdrag
i samma revir. Därefter genomförs eventuella
motdrag i revir utan aktioner.
Aktioner som inte har genomförts av rp-cellen spelas upp summariskt, och avgörs av ett
enda slag med grundtärningar. För att en aktion
ska lyckas krävs det att spelarna slår minst en 6
– annars har aktionen misslyckats.
Aktionens Chans att lyckas bestämmer hur
många grundtärningar som ska slås. Chans att
lyckas modifieras av följande faktorer:

Revir		
Cellens egna 		
Angränsande revir		
Ej angränsande revir

+/ – 0
+1
+2

Spela upp aktionerna:
Förutom tärningsslaget kan aktioner och
motdrag summariskt spelas upp som små
ögonblicksbilder eller scener, om lust och tid
finns.

• Nivån på Upproriskhet i reviret där aktionen
genomförs (se tabellen nedan).
• Om Betraktarmotdrag genomförs i samma
revir under rundan.
• Om flera celler samarbetar: varje extra cell ger
två extra grundtärningar.

Rollpersonernas aktioner
Aktioner som genomförs av rollpersonerna
planeras på samma sätt som övriga aktioner, men
spelas ut i detalj med hjälp av de vanliga reglerna
efter att den strategiska rundan har avslutats.
Under rollpersonernas aktioner används
Upproriskheten i målreviret för att modifiera Dominera-slag gjorda av rp för Upprorets
räkning. Se tabellen. Eventuella motdrag används av sl för att försvåra rp:s aktion.
Efter att ha spelat upp aktionen tillsammans
är det sl som avgör om den ska betraktas som
lyckad eller misslyckad. Om den har lyckats har
den samma effekter som om den hade utfört av
en vanlig upprorscell.

Chans att lyckas kan aldrig bli lägre än 1:
Spelarna får alltid slå minst en tärning, oavsett
hur dåliga odds aktionen har att lyckas.
Upproriskhet

Riskmodifikation

Chans att lyckas

0—20			–2
21—40			–1
41—60			+/– 0
61—80 			+1
81—100			+2

Effekt: Effekten av aktioner och motdrag beskrivs
i Aktionstabellen. En misslyckad aktion har inga
andra effekter än de eventuella förluster Upproret
lider (se nedan).
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UPPRORETS AKTIONER
Nedan följer de aktioner bland vilka rp kan välja:

BETRAKTARENHETER
Betraktarnas motdrag genomförs av Enheter
som består av mindre grupper betraktare. Det
finns två sorters enheter – landenheter (som
består av Väktare och ibland Mörsare) och luftburna enheter (som består av Drönare). Tabellen
nedan visar hur många enheter av varje slag som
sl har tillgång till under varje strategisk runda,
beroende på hens kapacitetsvärde.

Sprida ordet. Viskningar i mörkret, hemliga
möten, graffitti.
CL: 10 Risk: 0 Effekt: +1t6 Upproriskhet
Demonstration. Öppen uppvisning av motstånd
och uppror.
CL: 8 Risk: 2 Effekt: +2t6 Upproriskhet

Kapacitet

81—100		
61—80		
41—60		
21—40		
0—20		

Utrensning. Kidnappning eller mord på angivare
eller medlöpare.
CL: 8 Risk: 1 Effekt: +1t6 Upproriskhet,
–1t6 Befolkning, –1t6 Betraktarkapacitet
Rekrytering. Rekrytera djur till en ny cell.
CL: 6 Risk: 1 Effekt: En ny cell blir tillgänglig.

Land

5
4
3
2
1

Luft

4
3
2
1
0

Betraktarens motdrag
Spelarna är inte ensamma om att planera och
genomföra handlingar för att befästa sin ställ
ning i Paradisdalen. sl genomför Betraktarnas
drag, dolt för spelarnas ögon. Nedan finns en
lista med tillgängliga Betraktardrag. sl:s uppgift
är att försöka göra motdrag där hen tror att
Upproret kommer slå till.

Desinformation. Sprida falsk information för
att leda Betraktare och angivare på villovägar.
CL: 10 Risk: 0 Effekt: +2 på cl i ett annat revir
nästa runda. Aktionen kan bara genomföras en
gång per runda.
Spaning. Spana, lyssna, vädra, kartlägga Betrakt
arnas rörelse eller avslöja angivare.
CL: 8 Risk: 0 Effekt: cl +4 för att genomföra
en aktion i samma revir nästa runda.

Verkställande: En enhet kan utföra ett Motdrag i ett revir per runda. Endast ett motdrag
kan genomföras i ett revir under en och samma
runda.
Vissa motdrag kräver flera enheter (av s amma
eller olika typer). I motsats till Upprorets
aktioner så slår sl inga tärningar för att se om
motdraget lyckas. Istället så har det en bestämd
effekt som modifierar cl för eventuella aktioner
i reviret under samma runda, minskar Befolkningen och/eller minskar Upproriskheten i
reviret i fråga.
Om en aktion och ett motdrag genomförs i
samma revir under samma runda och har direkt
motsatta effekter för ett visst värde (t ex att
aktionen ökar Upproriskhet med en tärning och
motdraget minskar den med samma) slås inga
tärningar.

Attentat. En snabb och våldsam attack mot ett
betraktar(vänligt) mål.
CL: 6 Risk: 1 Effekt: +1t6 Upproriskhet,
–1t6 Betraktarkapacitet
Sabotage. Förstöra delar av Betraktarnas eller
medlöpares infrastruktur.
CL: 4 Risk: 2 Effekt: +1t6 Upproriskhet,
–2t6 Betraktarkapacitet
Angrepp. En omfattande attack mot ett större
mål.
CL: 2 Risk: 3 Effekt: +1t6 Upproriskhet,
–3t6 Betraktarkapacitet

Checkpoints
Varje revir har en huvudsaklig checkpoint.
Dessa kontrollerar djurens rörelse i dalen. En
checkpoint är i normalfall bemannad med en
enhet Betraktare, oftast Väktare. Bemanningen
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BETRAKTARNAS MOTDRAG

av Checkpoints är inte en del av Motdragen,
utan en grundbemanning.
Betraktarna kan besluta att Överge en checkpoint. I sådana fall lämnar enheten checkpointen
obemannad och deltar i Motdragen. Markera på
Betraktarformuläret när och vilken checkpoint
som har övergivits och öka kapaciteten med 10.
Nackdelen för Betraktarna är att övergivandet
upp
fattas som ett svaghetstecken av djuren i
reviret. Deras automatiska ökning av Upprorisk
het är nu 2t6 ist för 1t6 i början av varje s trategisk
runda.
Efter att en checkpoint har övergivits kan
Upproret inte genomföra Attentat, Sabotage eller
Angrepp i reviret längre eftersom det inte finns
någon permanent Betraktarnärvaro att angripa.
Om en sådan aktion har planerats under samma
runda som Betraktarna överger checkpointen
får den inga effekter.
När en checkpoint har övergivits kan den inte
återbemannas. Däremot kan Motdrag genomföras i reviret som tidigare.
Notera att det kan vara strategiskt riktigt att
överge checkpoints i revir med hög Upproriskhet, för att därigenom minska Upprorets
möjlighet att angripa dig för att minska din
Kapacitet.

Patrull. Patrullera i ett revir, spana efter Upproret.
Enhet: Mark + Luft. Effekt: Upproriskhet -1t6
samt -2 cl och +2 i Risk för Aktioner i reviret
under denna runda.
Vägspärrar. Begränsar djurens rörlighet och
manifesterar makt. Enhet: Mark. Effekt:
Upproriskhet -1t6
Räd. Attack mot ett gryt eller tillhåll på jakt
efter Upprorsmedlemmar. Enhet: Mark + Luft.
Effekt: Upproriskhet -2t6.
Spaning. Drönare betraktar djuren från h
 imlen.
Enhet: Luft. Effekt: -2 cl och Risk +2 för
Aktioner i reviret under denna runda.
Kidnappning. Kidnappa specifika individer
och för dem till Labyrinten. Enhet: Mark.
Effekt: Upproriskhet -1t6, Befolkning -1t6,
Kapacitet +1.
Reparationer. Reparationer genomförs inne
i Genlab Alfa (Motdraget markeras ej i något
revir). Enhet: Mark eller Luft. Effekt: +1t6
Kapacitet. Endast en Enhet kan repareras per
runda.
Massaker. Stor attack mot ett revir eller
upprorstillhåll i syfte att maximera antalet döda.
Enhet: 2 Mark och och Luft. Effekt: Upproriskhet -2t6, Befolkning -2t6.
Infiltration. Betala angivare för att spionera
på Upprorsaktiviteter. Enhet: Mark. Effekt:
Kapacitet -1t6, -4 cl för Aktioner i reviret
under denna runda.
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SYSSLORNAS FÄRDIGHETER

Du kan sia flera gånger under samma spelmöte,
men du kan inte sia igen förrän handlingen du
förutspått har inträffat (eller i nästa spelmöte).

Skärskåda (INS, krigare)
En sann krigare vet att striden avgörs innan det
första slaget är utdelat. Om du får chansen att
studera din fiende under någon minut kan du
slå för att skärskåda. Om slaget lyckas måste sl
berätta vilken fiendens högsta grundegenskap
och färdighet är, och värdena i dessa. Färdigheten
kan användas mot såväl djurmutanter och människor som monster och robotar.
Bonuseffekter: För varje extra 6 du slår får du
välja en av dessa effekter. Samtliga kan väljas
flera gånger:
• Du ser en blotta i fienden. Du får +1 i modifikation i alla attacker mot fienden under denna strid.
• Du skapar osäkerhet hos fienden. Han tar
en poäng tvivel. Denna effekt fungerar inte på
monster.
• Du lär dig fiendens rörelsemönster. Du får +1
på initiativslaget när konflikten börjar.
Bonuseffekterna ovan gäller bara en fiende åt
gången, och bara för en konflikt. Vill du skär
skåda en annan fiende innan konflikten tar fart
mister du effekterna mot den första fienden. Du
kan inte slå flera gånger för samma fiende innan
konflikten startar.

Brygga dekokt (INS, helare)
I Paradisdalen finns förunderliga växter. För ett
otränat öga ser kanske allt ut som ogräs – men
du vet vilka växter som helar och vilka som dödar. Du plockar dem, kokar dem och utvinner
de aktiva substanserna.
Först måste du välja vilken sorts dekokt du vill
koka – se rutan på nästa sida. Du måste sedan
tillbringa några timmar ute i naturen för att hitta
de rätta örterna. Sedan får du slå för att brygga
dekokt. Varje sexa du slår ger en dos av dekokten.
Förvaring: Upp till tio doser (av samma
dekokt) kan förvaras i en flaska eller dylikt som
räknas som en normal ägodel. Upp till fem d
 oser
kan förvaras i en flaska som räknas som en lätt
ägodel. Dekokter står sig i några dagar (slå t6 för
att avgöra exakt hur många), sedan tappar de sin
effekt.
Typer av dekokter. Du kan hitta på fler effekter
själv, med sl:s medgivande. En konsumerad dos
ger omedelbart effekten enligt nedan.
Att konsumera ytterligare doser under samma
dygn ger ingen ytterligare effekt.
• läkande: Läker t6 poäng skada.
• lugnande: Läker t6 poäng stress.
• uppiggande: Läker t6 poäng förvirring.
• berusande: Läker t6 poäng tvivel.
• sövande: Ger t6 poäng förvirring. Om Skärpa når noll somnar offret i T6 timmar.
• dödande: Ger t6 poäng skada. Om skadan
blir tillräckligt stor kan offret bli kritiskt skadat.
Läs mer om kritiska skador i kapitel 6.

Sia (INS, Nåjd)
Du kan genomföra en spådomsritual för att
se vad som kan ske senare under spelmötet.
Ritualen tar några timmar, och kan genomföras
med hjälp av hallucinogena växter, ett bastutält,
musik och dans eller någon annan metod som
du själv väljer.
Under ritualen får du visioner av framtiden,
inre bilder som visar en viss handling, vem som
utför den och om den lyckas eller inte. Du väljer
själv vad visionen visar.
Om den handling som du har förutspått
faktiskt utförs under spelmötet – oavsett om
du är på plats eller inte - slår du omedelbart för
sia. Slaget visar om din spådom var sann eller
inte. Om ditt slag lyckas påverkas handlingen
av din spådom. Om du siade att handlingen
skulle lyckas adderas dina sexor till slaget för
den aktuella handlingen. Om du siade att hand
lingen skulle misslyckas slår varje sexa du rullar
ut en sexa för den aktuella handlingen.
Om handlingen som du förutspått inte inträff
ar under spelmötet är spådomen bortkastad.

Samla (SKP, Samlare)
Du plockar på dig alla prylar och allt skrot du
kan hitta, och lägger det i en vagn eller ryggsäck
som du alltid släpar med dig.
Varje gång du behöver en pryl för att utföra
en handling, slå för att samla. Om du lyckas har
du ett lämpligt redskap – välj själv vad det är –
som ger dig prylbonus lika med antalet sexor du
slagit. Normalt är redskapet i dåligt skick och
håller bara för en användning. Du kan välja att
redskapet är mer hållbart - det kostar dig då en
extra sexa. Skriv i så fall upp redskapet som en
vanlig ägodel på ditt rollformulär. Själva vagnen
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eller ryggsäcken med prylsamlingen räknas som
föremål och tar upp en rad på ditt rollformulär.
Vapen: Du kan använda Samla till att hitta
ett tillhygge. Extra sexor kan ge dig ett bättre
vapen - varje sexa kan höja bonusen (upp till
+2), vapenskadan (upp till 3) eller räckvidden
ett steg (maximalt lång). Även här krävs en extra
sexa för att göra vapnet hållbart.
Inga resurser: Färdigheten samla kan inte
användas till att finna mat, vatten, pilar eller
patroner.
Förlorad prylsamling: Om du blir av med
prylsamlingen måste du återskapa den genom
att leta upp nya prylar. Det kräver tre lyckade
slag för samla, där varje slag kräver flera timmars
sökande. Du får bara slå ett slag per dag. När du
lyckats tre gånger kan du börja använda färdig
heten som vanligt igen.

• Om det passar hitar du en dold passage eller
dolt föremål.
Slåss. • Ytterligare en poäng skada.
• Du sätter skräck i fienden. En poäng stress.
• Öka ditt initiativ med 2 fr o m nästa runda.
• Fienden tappar ett vapen eller föremål. Du
väljer. Att plocka upp tar en manöver.
• Du håller fast fienden. Krafttag för att komma
loss.
• Fienden faller omkull eller knuffas bakåt. En
manöver att resa sig.
Smyga. För varje extra sexa får du +1 på smyg
attack mot fiende.
Fly. Varje extra sexa låter dig hjälpa en vän.
Skjuta. • Ytterligare en poäng skada.
• Tvingar fienden att hålla huvudet nere. En
poäng stress.
• Öka ditt initiativ med 2 fr o m nästa runda.
• Fienden tappar ett vapen eller annat föremål.
• Fienden faller omkull eller knuffas bakåt.

Jaga (KYL, Jägare)
Som en av klanens jägare är det din uppgift att
spåra och fälla villebråd till föda för dina klanfränder. Du kan använda färdigheten jaga på två
sätt:
Jaga småvilt: Slå för att jaga om du ägnar
några timmar åt att jaga småvilt ute i dalen. För
varje sexa fäller du villebråd nog för t6 ransoner
mat. I områden där det är ont om vatten kan du i
stället välja att hitta t6 ransoner drickbart vatten.
Spåra bestar: Du kan slå för att jaga för att
finna spår efter såväl monster som humanoida
varelser. sl kan ge modifikation om spåret är
gammalt eller särskilt lätt eller svårt att följa av
något skäl. Om slaget lyckas hittar du spåret och
kan se i vilken riktning målet har gått. För varje
extra sexa du slår kan du välja en bonuseffekt,
och få veta svaret på dessa frågor:
• Vilken sorts varelse har lämnat spåren?
• Hur långt efter är du?
• Är målet skadat?
• Är målet ensamt?

Speja. Svar på frågor för varje extra sexa:
• Är det ute efter mig?
• Finns det fler i närheten?
• Hur tar jag mig in/förbi/undan?
Förstå sig på. Efter första sexan kan du lära en
annan hur ett föremål används.
Känna naturen. • Hur kan det skada mig? • Hur
kan jag skada det?
Sniffa. • Talar han sanning? • Vill han mig illa? •
Vill han ha något av mig
Dominera. • Du bryter ner motparten. En poäng
tvivel. • Sätter skräck i motparten, som tar ett
poäng stress.
Vårda. • Lika många ge tillbaka som antal sexor.

BONUSEFFEKTER ALLMÄNNA
FÄRDIGHETER
Kämpa på. För varje sexa efter den första kan
du hjälpa en vän i samma knipa.
Ta krafttag. Du knuffar eller kastar föremålet så
att ett mål inom armslängds avstånd tar skada
lika med extra-sexor.
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RUNDAN VID STRID
• Slå 1t6 + kyl för Initiativ. (Skriv ner resultatet.
Slås endast en gång per strid.)
• Varje deltagare i striden genomför:
• En Handling och en Manöver.
eller
• Två Manövrar
• När alla deltagare har agerat börjar en ny runda.

AVSTÅND
Armslängd
Nära (Några steg bort)
Kort (Upp till 20-30 m)
Långt (Upp till 200 m)
Distans (Upp till synhåll)

MOD FÖR FLY
-2
-1

HANDLINGAR
• Dominera, Skjuta, Slåss kan alla användas som
handlingar i strid. Reglerna gör ingen skillnad
på socialt och fysiskt våld.
• Djurförmågor kan aktiveras.
• Även andra färdigheter kan användas, för
egen del eller för att hjälpa någon annan.

Förflyttning (ej fly) bortom kort tar 2 manövrar.

0

+1
Lyckas auto.

När fly-har lyckats har du undkommit striden.

AVSTÅNDSMOD AV SKJUTA
Armslängd
Nära
Kort
Långt

-3
0
-1
-2

PANSAR, SKÖLD & SKYDD
Pansar har ett skyddsvärde. Slå lika många pryl
tärningar som ditt pansar har i skyddsvärde. Varje
6 tar bort ett i skada. Om någon skada slinker
genom pansaret sänker varje 1 skyddsvärdet med
1. Sköldar har normalt skyddsvärde 3 och kan
användas med annat pansar.

MANÖVRAR
• Förflytta dig ett avståndssteg.
• Sök skydd.
• Plocka upp sak ur packning eller från marken.
• Dra vapen.
• Ladda vapen.
• Sikta med avståndsvapen (+1 på skjuta samma runda.)
•Använd föremål.

Du kan försöka ta skydd från avståndsattacker.
Skyddet ger ett antal tillfälliga skyddstärningar:
Buskage
2
Möbel
3
Trädörr
4
Trädstam
5
Husvagn
6

PARERA
Närstridsattacker kan pareras. Det tar din nästa handling i anspråk. Max 1/runda. -2 om du
saknar tillhygge och din motståndare har ett.
Slå för slåss med följande effekter:
• Varje 6 kan ta bort ett i skada från attacken
• Varje 6 kan öka initiativet med 2
• En 6 kan slå vapnet ur handen på fienden.
• En 6 kan slå fienden till marken.
• En 6 för att göra en motattack med vapenskada.

TRAUMATYPER
“Skada” – sty
“Stress” – kyl
“Förvirring” – skp
“Tvivel” – ins

ÅTERHÄMTNING

4h sömn + 1 mat/skada
4h sömn + vatten/stress
4h sömn + 4h sömn
4h sömn + djurbeteende

Om ge når 0 är du bruten och kan bara utföra
manövrer till dess att du har vårdats eller 1t6 h
har gått (då får du tillbaka 1 i aktuell ge).

MODIFIKATIONER FÖR DOMINERA
Högre rang än den du vill dominera
+1
Lägre rang än den du vill dominera
-1
Du har en större flock
+1
Du har en mindre flock
-1
Det kostar inte din motpart något
+1
Det innebär en risk för din motpart
-1
Din motpart är skadad
+1
Du har tidigare hjälpt din motpart
+1
Din motpart vinner inget på det
-1
Motparten är mänska eller mutant
-1
(Revirets Upproriskhet)
Se tabell

NÅGRA TILLSTÅND
Mörker: Måste fly för komplicerad. förfl. Skjuta
omöjligt. Speja för att få slåss. -2 på attacker.
Svulten: En skada/dygn utan mat efter det första.
Dör dygnet efter bruten. Uttorkad som ovan
men vatten och stress. Sömnlös som ovan men
skärpa och somnar ist. för dör. Nedkyld. Vid
misslyckat kämpa på -1 i skada och förvirring tills
död eller uppvärmd.
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