
NAMN

UTSEENDE

FÄRDIGHETER VAPEN

SKÖLD

RUSTNING

EGENSKAPER

ÄGODELAR
TALANGER

ERFARENHET

BAKGRUND

ROLL I GRUPPEN

SKADA TVIVEL

Hår:

Upptäcka det Dolda

2:

2:

4:

Kropp:

Smyga som en Skugga

Vandra i Vildmarken

Springa för Livet

Balansera vid Avgrunden

Tala med Silvertunga

Hota med Stryk

Kämpa Öga mot Öga

Skjuta mitt i Prick

Rädda en Vän i Nöd

Köpa något Dyrbart

3:

3:

5:

Blick:

Känna till Hemlighet

1:

1:

Ledare

T6 T6

Expert

Skämtare

T8 T8

T12 T12Följare

Beskyddare

T10 T10

Besegrad BesegradFritänkare

TYP ANFALL FÖRSVAR

TYP FÖRSVAR

TYP FÖRSVAR BEGRÄNSNING

TALANG BESKRIVNING



DITT SVÄRD

MILSTOLPAR

MILSTOLPAR

MILSTOLPAR

MILSTOLPAR

MILSTOLPAR

MILSTOLPAR

MILSTOLPAR

ODÖDLIGHET

TROGEN VÄN

SOPA BORT MAGI

VARULVSFORM

ELIXIR

MAGI

Du har ett fantastiskt och ovanligt
magiskt enhandssvärd.

Du är redan död och kan
därför inte dö igen.

Du håller ett vakande öga på gruppen och ser till
att ingen av de andra Hjältarna råkar illa ut.

Du kan bokstavligen sopa bort magi och
magiska väsen med hjälp av särskilda verktyg.

Du kan förvandla dig till varulvs-
form. I en konflikt tar det en runda.

Du kan på ett ögonblick blanda till ett elixir
som har en viss effekt på den som dricker.

Kryssa den specialförmåga som du för
tillfället innehar:

Som magiker kastar du besvärjelser med,
Färdigheten Besvärja.

Huggtänder och klor T6 T4

Utseende:

Egenskap:

Namn:

Magiskola:

Magipoäng

❖❖ Skada kan inte användas som Resurs mot dig.
❖❖ Om du blir Besegrad av skada är du utslagen 
resten av Kapitlet, men du blir automatiskt 
återställd i nästa Kapitel.
❖❖ Du behöver inte Räddas.

❖❖ När du hjälper en annan Hjälte med ett tärnings-
slag ger din hjälp alltid en T10 till din vän.
❖❖ Du kan Rädda en vän undan skada. Svårighets-
graden är lika med skadan som vännen tar.
❖❖ Du kan bara Rädda en vän per runda.

❖❖ Dina verktyg räknas som vapen med skada T10 
mot odöda, vålnader och demoner. 
❖❖ Du kan Skada väsen som annars inte kan 
Skadas av vanliga vapen.
❖❖ Med Skjuta eller Kämpa kan du stjäla magipoäng. 
Du stjäl lika med halva resultatet på din högsta 
tärning, avrundat uppåt.
❖❖ Dina verktyg räknas som ett hinder (valör T10) 
mot besvärjelser.

❖❖ Skada  och Tvivel kan inte användas som 
Resurs mot dig.
❖❖ Du kan använda din Skada och ditt Tvivel 
som Resurs.
❖❖ Människor ser dig som skrämmande och hotfull.
❖❖ I varulvsform har du huggtänder och klor:

❖❖ Att Besegra en fiende genom att Kämpa.
❖❖ Att bli Besegrad av en fiende som Kämpar mot dig.
❖❖ Att lägga ditt svärd på hyllan för gott.

❖❖ Att göra en fiende Besegrad av Skada eller Tvivel.
❖❖ Att bli Besegrad av Skada.
❖❖ Att lämna de dödas rike och bli levande igen.

❖❖ Att Besegra ett magiskt väsen eller en besvärjare.
❖❖ Att bli Besegrad av en magiker eller ett magiskt 
väsen.
❖❖ Att sluta jaga demoner för gott.

❖❖ Att hjälpa en annan Hjälte, som sedan lyckas med 
sitt slag.
❖❖ Att hjälpa en annan Hjälte, som trots din hjälp 
misslyckas med slaget.
❖❖ Att överge din uppgift som skyddsande för gott. 
Du förblir en bargest förstås.

❖❖ Att förvandlas till din varulvsform.
❖❖ Att döda en fiende som redan är Besegrad av 
Tvivel eller Skada.
❖❖ Att svära dyrt och heligt att aldrig förvandlas igen.

❖❖ Att drabbas av en Komplikation av din egen magi.
❖❖ Att göra en fiende Besegrad med din magi.
❖❖ Att svära heligt att aldrig använda magi igen.

❖❖ Någon dricker ditt elixir och får effekt av det.
❖❖ Att göra en fiende Besegrad genom att Tala.
❖❖ Att svära dyrt och heligt att aldrig ljuga igen.

❖❖ Att blanda elixiret tar en handling.
❖❖ Att dricka elixiret tar en handling.
❖❖ För att elixiret ska ha effekt måste du vinna 
ett slag med Tala mot den som dricker.
❖❖ Dina elixir har aldrig någon effekt på dig själv.

TYP ANFALL FÖRSVAR

Besvärja


