
De Otaliga Världarnas Gudomliga
Kabaré

Inledning
Var tusende år håller den Gudomliga Härskarinnan över de Otaliga Världarnas Rike en fest så stor 
att den spänner över ett helt solsystem. De närvarande knyter allianser, orsakar skandaler, snärjer 
sina motståndare, insuper atmosfären, glömmer sina sorger och söker sola sig i Härskarinnans glans.
Galaxens mest framstående skapelser visar upp sig; rymdskepp, dimensionshoppare, 
terraformstationer. Det är en magnifik händelse där alla de viktigaste personerna finns med.

Alla de viktigaste och Kim End med sin besättning. Den sista människan i universum har styrt sitt 
skepp Rustbolt hit för att få en audiens med Härskarinnan, och söka hennes hjälp för att rädda 
mänskligheten.

Men utan inbjudan är tiden kort. Rustbolts besättning jagas inte bara av ordningsmakten. Även 
medlemmarnas forna synder och mänsklighetens samlade skulder ligger dem till last. Och det sägs 
att den Gudomliga är döende...

Festområdet

Solen
Härskarinnans tempel. Nästan ingen vet hur en tar sig in, men härskarinnans tjänare färdas ofta ut 
och in på något sätt.

Primus
En värld av eld, öken och blod.

Abbacus
Tidally locked

Pärlbandet
Asteroider och habitat av tusen olika slag.

Tristan
Is, hav, stormar.

Ash
Där alla wannabes hänger; en värld av grå sand, fruset syre och metanregn. Här samlas 



härskarinnans fiender för att ta över när hon faller.

Regler
För att lyckas med något rullas en tärningspöl där minst ett antal tärningar (svårigheten) måste visa 
4-6. Tärningspölens storlek avgörs av följande:

Först en tärning om det ens är genomförbart.

+ en tärning för varje egenskap som passar in.

+ eventuella tärningar någon som kan hjälpa till lägger från sin pöl (dessa spenderas om slaget 
lyckas, men återfås annars). Högst tre tärningar får läggas från pölen.

+ eventuella tärningar från spelarens pöl (dessa spenderas om slaget lyckas, men återfås annars). 
Högst tre tärningar får läggas till från pölen.

Conditions som SL invokar.

Rollpersonerna

Kim End
Legosoldat, desillusionerad, jagar sitt sista hopp.

Söker hjälp att återupprätta mänskligheten. Värderar Tennant som sin viktigaste följeslagare och 
käraste vän. Har svårt att acceptera dennes nuvarande kropp. Litar blint på Blake, som räddat Kims 
liv vid mer än ett tillfälle.

Egenskaper: Strid, Snabbhet, Precision, Skjutvapen, Sprängämnen, Kapten, Envis, Övertygande, 
Uthållig, Tålig, Navigation, Stöld, Taktik, Kartor, Rymdstrid

Tennant
Är ett medvetande som kan byta kropp. Lever just nu i en chimpans med talsyntes. Skeppets 
andrekapten och har känt Kim sedan denne var barn.

Vill gärna ha en permanent kropp. I hemlighet förälskad i Kim. It's complicated.

Egenskaper: Medicin, Första hjälpen, Smyga, Klättra, Hoppa, Rörlig, Snabbhet, Styrka, Teknologi, 
Datorer, Säkerhetssystem, Inbrott, Kroppsbytare, Sinnesstrid

Blake
En insektoid med fyra armar och fyra ben. Talar alla universums språk och är otroligt fingerfärdig.

Egentligen ute efter att mörda den Gudomliga, som hämnd för hennes inblandning i Blakes familjs 
försvinnande.

Egenskaper: Månglemmad, Stark, Rättvis, Fingerfärdig, Driven, Modig, Närstrid, Kniv, Tolk, 
Lyssnare, Spion, Outtröttlig, Uppmärksam, Improvisatör



Faultline
Gråhyad humanoid. Lång och gänglig, flintskallig.

Kan orsaka jordskalv, oavsett om hen befinner sig på en planet eller inte. Kan också forma metall 
med händerna. Blakes bästa vän sedan flera år tillbaka, men även principiellt fast vid befälskedjan.

Egenskaper: Jordkännare, Jordbävning, Vibrationsmästare, Extremt god hörsel, Metallformare, Vis, 
Diplomat, Vänlig, Principfast, Tystlåten, Adlig, Rik, Halvkändis, Svart får

Wrench
Mekaniker och pilot. Skyddar Rustbolt och är i praktiken den ende som kan laga henne. Är mycket 
vidskeplig men dras till det främmande.

Fascinerad av Faultline och i hemlighet lite rädd för Tennant.

Egenskaper: Pilot, Mekaniker, Småtjuv, Teknisk, Undre världen, Öga för detaljer, Pratig, Orädd, 
Oförsiktig, Lättretad, Känner folk, Ohederlig, Självisk, Efterlyst
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