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Nedan sammanfattas förtydliganden och änd-
ringar i grundboxen till Svärdets sång.

SPELARBOKEN
 ✥ SID 42: Du får pressa ett slag även om du 

slog x i första slaget, men bara om ytterli-
gare x skulle öka effekten av ditt slag på 
något sätt. SL har sista ordet.

 ✥ SID 44: SL vinner aldrig kraftpoäng.
 ✥ SID 60: Talangen Inre frid kan inte åter-

skapa förlorade kroppsdelar.
 ✥ SID 61: Till skillnad från rollpersoner 

använde SLP inte kraftpoäng. I stället 
kan en SLP aktivera en släktes- eller yr-
kestalang upp till en gång per runda, med 
samma effekt som om en (1) KP spende-
rats. SL bör noga överväga när släktes- 
och yrkestalanger mot rollpersoner, och 
bara göra det när det fyller en dramatisk 
funktion.

 ✥ SID 61: Svartalfernas släktestalang ändras 
till Nattlig: Svartalfer föredrar natten och 
hatar dagsljus, som svider i deras ögon. De 
kan se i mörker och påverkas därmed inte 
alls av mörkrets effekter. När du slår för 
SMYGA i mörker eller på en svagt upplyst 
plats kan du spendera kraftpoäng som 
automatiskt förvandlas till extra x. Du 

kan till och med slå först och spendera KP 
när du ser hur slaget gick.

 ✥ SID 77: Att STORMA är en lång handling.
 ✥ SID 96: Dina möjligheter att MANIPULERA 

påverkas också av ditt och motpartens 
Rykte. Om du har högre Rykte får du mo-
difikation +1, och du har mer än dubbelt så 
högt Rykte får du +2. Om motståndaren har 
högre Rykte får denne motsvarande bonus.

 ✥ SID 103: Priser för vissa rustningar har 
justerats så att de stämmer med utrust-
ningslistorna i kapitel 9. Se uppdaterad 
tabell på nästa sida.

 ✥ SID 100: Räckvidden på vissa avståndsva-
pen har ändrats. Se uppdaterad tabell på 
nästa sida.

 ✥ SID 102: Skydd degraderas inte skada, till 
skillnad från rustning.

 ✥ SID 105: Att hjälpa en bruten person på föt-
ter är en lång handling. Den kan utföras 
i strid, men inte med en fiende inom 
ARMSLÄNGD.

 ✥ SID 109: Gifter har ingen effekt på monster.
 ✥ SID 116: SLP har inte kraftpoäng. När en 

SLP kastar en besvärjelse väljer i stäl-
let SL effektgrad, upp till SLP:ns nivå 
i aktuell magiska talang, plus ett om en 
ingrediens används. Slå normalt för att av-
göra eventuell övertändning eller magiskt 
missöde.
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 ✥ SID 118: När BINDA MAGI har kastats för 
att permanent binda en besvärjelse till ett 
föremål för upprepad användning, måste 
den som ska utlösa besvärjelsen varje gång 
lägga ett antal kraftpoäng like med besvär-
jelsens effektgrad.

 ✥ SID 120: Besvärjelsen LÄKA KRITISK SKADA 
kan inte återbilda förlorade kroppsdelar.

 ✥ SID 166: En TRÄDGÅRD kan även producera 
ÖRTER, som alternativ till GRÖNSAKER.

 ✥ SID 178: Ett kokkärl låter en KOCK fram-
ställa T6+2 enheter MAT på en kvartsdag.

SPELLEDARBOKEN
 ✥ SID 68: Svartalfer tar inte skada av dags-

ljus.

AVSTÅNDSVAPEN

VAPEN GREPP BONUS SKADA RÄCKVIDD PRIS EGENSKAPER

Kastad sten – – 1 Nära –

Kastkniv 1H +1 1 Nära 1 Lätt vapen

Kastyxa 1H +1 2 Nära 2

RUSTNINGAR & HJÄLMAR

RUSTNING SKYDD PRIS KROPPSDEL EGENSKAP

Läder 2 4 Kropp Lätt föremål

Nitläder 3 6 Kropp

Nitläderhuva 1 3 Huvud Lätt föremål


