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Færdigheder:Færdigheder:
Offi cer med rang af Kaptajn
Taktik, soldater, rank, forbindelser, kommando, 
(kort), (militære udposter)

KrigerKriger
Krigshærget, skydning, Remington, dolk, et 
våben i hver hånd, (semi-automatisk pistol), 
(nærkampsevner)

Overlever
Udholdende, tung, hårdfør, løb, skræmmende ud-
seende, (truende), (medic)

Aspekter:Aspekter:
Kommandørens Rank
Du er vant til at give ordrer og til at folk adlyder 
dem. Slå på det her aspekt hver gang du fi nder på en 

plan eller en person følger en af dine ordrer. Afs-
værg: Du kan afsværge dette aspekt ved at accept-
ere en anden som leder.

Den skjulte længselDen skjulte længsel
Du havde en yngre bror engang, men han er for 
længst væk nu fordi du ikke kunne beskytte ham. 
I stedet ser du nu på Max som din bror, men du 
vil ikke have at han skal vide det. Slå på det her 
aspekt hver gang du foretager en handling baseret 
på dette forhold eller når du viser det indirekte. 
Afsværg: Fortæl Max hvor meget du egentlig holder 
af ham.

Missionen
Din mission er at efterforske oprindelsen af det 
signal som ledelsen opfangede inde fra Louisianas 
sumpe. Slå på dette aspekt hver gang du aktivt 
handler for denne mission. Afsværg: Drop din mis-
sion til fordel for en anden

Super-evner:Super-evner:
”I love it when a plan comes together”
En gang i løbet af spillet kan du give en anden 
spiller muligheden for at rulle et terningeslag om, 
ved at give vedkommende ordrer, gode råd eller 
agere eksemplarisk.

Mark-14 Nano dragtMark-14 Nano dragt
Under uniformen bærer du prototypen på frem-
tidens rustning til fremtidens soldat. Når dragten 
er aktiveret, så bliver alle dine naturlige evner 
forhøjet: Du løber hurtigere, du hopper højere, du 
slår hårdere, osv.

Captain Sam Mitchell
En højt-ranket og dekoreret soldat med taktisk overblik og naturlige lederevner

Tilstand   Ressourcer: 7
Såret:
Træt:
Rasende:
Fanget:
Skræmt:
Fortabt:

(evner i parentes samt super-evner kan du først bruge når du har købt dem, se regler nedenfor)(evner i parentes samt super-evner kan du først bruge når du har købt dem, se regler nedenfor)
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Regler 

Rulle Terninger:Rulle Terninger:
Når du forsøger at overvinde en forhindring, ruller 
du terninger. Begynd med en terning. Tilføj en eks-
tra hvis du har en færdighed som kan hjælpe dig. 
Hvis den færdighed har nogle under-evner som du 
kan bruge, så tager du endnu en terning for hver 
under-evne. Derudover kan du tilføje terninger fra 
dine ressourcer (du starter med 7).

Derefter ruller du din pulje af terninger. For hvert 
slag som er 4 eller højere får du en succes. Du skal 
have mindst lige så mange succeser som sværheds-
graden af det du forsøger at opnå, for at overvinde 
forhindringen

Sværhedsgrad: Sværhedsgrad: 
2= nem

3=udfordrende
4= svær, 5=ekstrem

Hvis du klarer det: Forhindringen er overvundet, 
men du mister også alle de ressource terninger du 
har brugt. Bare rolig , du kan godt få dem tilbage 
igen.

Hvis du fejler: Hvis du fejler: Du opnår ikke dit mål, men du får 
lov til at beholde din terningepulje og tilføje en eks-
tra terning gratis. Spillederen beskriver hvordan 
situationen eskaleres og hvis det passer inden for 
fi ktionen, får du lov til at slå igen.

Tilstand
Hvis det passer inden for fi ktionen eller hvis du fejler 
et terningeslag, så kan spillederen give din karakter 
en tilstand: Såret, træt, rasende, fanget, skræmt, 
fortabt.  Sæt et kryds uden for den tilstand din 
karakter har fået, og beskriv hvordan det påvirker 
ham. Du kan godt have fl ere tilstande på samme tid.

At yde hjælpAt yde hjælp
Hvis din karakter befi nder sig i en position hvor han 
kan hjælpe en anden karakter, så må du gerne give 
vedkommende en terning fra din egen ressource 
pulje. Fortæl hvad din karakter gør for at hjælpe. 

Hvis hans terningeslag fejler, så får du din egen res-
source terning tilbage. Hvis han lykkedes, så mister 
du din terning.

Aspekter:Aspekter:
Når du slår på et aspekt kan du gøre en af to ting:

• Tag et erfaringspoint (XP)
• Føje en ekstra terning til din pulje

Når du har samlet 3 XP, så får du en fremgang. En 
fremgang kan du bruge på en af følgende ting:

• Tilføj en ny færdighed (baseret på noget du  
 har foretaget dig i løbet af spillet, eller på  
 noget som du har afs øret i løbet af spillet)

• Åben op for en af de under-evner, der  står i  
 parentes

• Tilføje et nyt aspekt (Du kan aldrig have  
 mere end 3, og du må aldrig have det samme  
 aspekt to gange)

• Købe en super-evne (Dette koster dog   
 2 fremgange)

Du kan gemme dine fremgange lige så længe du har 
lyst, og du kan bruge dem til enhver tid, selv under 
konfl ikter!

Du har også muligheden for at afsværge dine aspe-
kter, hvis situationen passer til det. Gør du dette så 
vinder du automatisk 6 XP, men du kan så heller ikke 
bruge det aspekt mere.

Genopfriske ressourcer og tilstandeGenopfriske ressourcer og tilstande
Du kan genopfriske dine ressourcer til 7 terninger 
igen ved at sætte en personlig scene sammen med 
en anden karakter. Du kan også bruge en personlig 
scene til at fjerne en tilstand. En personlig scene 
skal bruges til at uddybe noget om din karakter som 
endnu ikke var blevet afsløret. Det er et godt tids-
punkt at stille spørgsmål, in-character, så den anden 
karakter kan afsløre sine aspekter. Det kan være 
spørgsmål som: ”Hvad synes du egentlig om vedk-
ommende?” – ”Hvad er det egentlig som har bragt 
dig til zonen?” – ”Hvorfor har du valgt det her liv?” 
– osv. Personlige scener kan også være fl ashbacks.
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Færdigheder:Færdigheder:
Lusket
Bluff, snu, distrahere, fi ngernem, snarrådig , (cam-
oufl age), (skarp)

Blakket fortid
Hurtig , smidig , nærkamp, beskidte kneb, (skjulte 
våben), (Cool)

Riffelbærer
Sigte, M16-automatisk riffel, observation, nat-
kikkert, (granatbælte), (Dolk)

Aspekter:Aspekter:
Daredevil
Du trives godt i farlige situationer. Slå på det her 
aspekt når du foretager noget sejt eller hensyn-
sløst. Afsværg: Vær meget meget forsigtig

Et hjerte af guldEt hjerte af guld
Du er i virkeligheden meget følsom og kan ikke li 
at se folk lide. Slå på det her aspekt når du hjælper 
nogen som er i nød eller hvis du påvirker en anden 
persons liv til det bedre. Afsværg: Ignorer en bøn 
om hjælp

Smartass-syndrometSmartass-syndromet
Du har altid en smart bemærkning til enhver situ-
ation. Slå på det her aspekt når du siger en smart 
replik, der får de andre til at le. Afsværg: Når alle 
sukker over dine lamme replikker

Super-evnerSuper-evner
”Heldige asen”
En gang i løbet af spillet kan du beholde dine res-
source terninger når du klarer et slag (så bare brug 
dem alle)

”Hvordan fanden g jorde han det???””Hvordan fanden g jorde han det???”
En gang i løbet af scenariet kan du forsvinde, for 
derefter pludselig at dukke op igen ud af den blå 
luft. Ingen af de andre aner hvordan fanden du 
g jorde det.

Max ”Rogue” Roberts
Et rod med en blakket fortid som nu er blevet tvunget ind i militæret

Tilstand   Ressourcer: 7
Såret:
Træt:
Rasende:
Fanget:
Skræmt:
Fortabt:  

(evner i parentes samt super-evner kan du først bruge når du har købt dem, se regler nedenfor)
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Regler 

Rulle Terninger:Rulle Terninger:
Når du forsøger at overvinde en forhindring, ruller 
du terninger. Begynd med en terning. Tilføj en eks-
tra hvis du har en færdighed som kan hjælpe dig. 
Hvis den færdighed har nogle under-evner som du 
kan bruge, så tager du endnu en terning for hver 
under-evne. Derudover kan du tilføje terninger fra 
dine ressourcer (du starter med 7).

Derefter ruller du din pulje af terninger. For hvert 
slag som er 4 eller højere får du en succes. Du skal 
have mindst lige så mange succeser som sværheds-
graden af det du forsøger at opnå, for at overvinde 
forhindringen

Sværhedsgrad: Sværhedsgrad: 
2= nem

3=udfordrende
4= svær, 5=ekstrem

Hvis du klarer det: Forhindringen er overvundet, 
men du mister også alle de ressource terninger du 
har brugt. Bare rolig , du kan godt få dem tilbage 
igen.

Hvis du fejler: Hvis du fejler: Du opnår ikke dit mål, men du får 
lov til at beholde din terningepulje og tilføje en eks-
tra terning gratis. Spillederen beskriver hvordan 
situationen eskaleres og hvis det passer inden for 
fi ktionen, får du lov til at slå igen.

Tilstand
Hvis det passer inden for fi ktionen eller hvis du fejler 
et terningeslag, så kan spillederen give din karakter 
en tilstand: Såret, træt, rasende, fanget, skræmt, 
fortabt.  Sæt et kryds uden for den tilstand din 
karakter har fået, og beskriv hvordan det påvirker 
ham. Du kan godt have fl ere tilstande på samme tid.

At yde hjælpAt yde hjælp
Hvis din karakter befi nder sig i en position hvor han 
kan hjælpe en anden karakter, så må du gerne give 
vedkommende en terning fra din egen ressource 
pulje. Fortæl hvad din karakter gør for at hjælpe. 

Hvis hans terningeslag fejler, så får du din egen res-
source terning tilbage. Hvis han lykkedes, så mister 
du din terning.

Aspekter:Aspekter:
Når du slår på et aspekt kan du gøre en af to ting:

• Tag et erfaringspoint (XP)
• Føje en ekstra terning til din pulje

Når du har samlet 3 XP, så får du en fremgang. En 
fremgang kan du bruge på en af følgende ting:

• Tilføj en ny færdighed (baseret på noget du  
 har foretaget dig i løbet af spillet, eller på  
 noget som du har afs øret i løbet af spillet)

• Åben op for en af de under-evner, der  står i  
 parentes

• Tilføje et nyt aspekt (Du kan aldrig have  
 mere end 3, og du må aldrig have det samme  
 aspekt to gange)

• Købe en super-evne (Dette koster dog   
 2 fremgange)

Du kan gemme dine fremgange lige så længe du har 
lyst, og du kan bruge dem til enhver tid, selv under 
konfl ikter!

Du har også muligheden for at afsværge dine aspe-
kter, hvis situationen passer til det. Gør du dette så 
vinder du automatisk 6 XP, men du kan så heller ikke 
bruge det aspekt mere.

Genopfriske ressourcer og tilstandeGenopfriske ressourcer og tilstande
Du kan genopfriske dine ressourcer til 7 terninger 
igen ved at sætte en personlig scene sammen med 
en anden karakter. Du kan også bruge en personlig 
scene til at fjerne en tilstand. En personlig scene 
skal bruges til at uddybe noget om din karakter som 
endnu ikke var blevet afsløret. Det er et godt tids-
punkt at stille spørgsmål, in-character, så den anden 
karakter kan afsløre sine aspekter. Det kan være 
spørgsmål som: ”Hvad synes du egentlig om vedk-
ommende?” – ”Hvad er det egentlig som har bragt 
dig til zonen?” – ”Hvorfor har du valgt det her liv?” 
– osv. Personlige scener kan også være fl ashbacks.
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Færdigheder:Færdigheder:
Lejesoldat
Stærk, brutal, en Desert Eaglel i hver hånd, 
granater, forsyninger, (Førstehjælp), (C4-spræng-
stof)

VildmarksekspertVildmarksekspert
Vejrfænomener, dyrekendskab, skjule, camoufl age, 
overlevelsesgrej,(monsterkendskab),(fi nde vej)

SnigerSniger
Tavs, smidig , låse, alarmer, mørke, (fælder), (distra-
heringer)

Aspekter:Aspekter:
Grådighedens fl ammer
Du er lejesoldat og elsker penge og ting af værdi. 
Slå på det her aspekt når du tager noget værdifuldt 
eller scorer en stor sum penge. Afsværg: Opgiv din 
overfl adiske tilværelse

Broderskabets Bånd
Til trods for at du er lejesoldat så nærer du en dyb 
respekt for kaptajn Mitchell. Slå på det her aspekt 
hver gang du bliver påvirket af Mitchell eller når 
du lader din loyalitet overfor kaptajnen komme til 
udtryk. Afsværg: Drop din loyalitet overfor Mitch-
ell

MonsterjægerMonsterjæger
Du kan jage – og slagte – monstre som var du født 
til det. Slå på det her aspekt når du aktivt kæmper 
mod en af Zonens uhyrer. Afsværg: Når du bliver 
smittet af en af montrerne, og selv langsomt beg-
ynder at mutere!

Super-evnerSuper-evner
”Monster slagter”
En gang i løbet af spillet kan du rulle et 
terningeslag om, når du foretager dig noget hvor du 
direkte bekæmper et monster

”Den super-soniske puls-pistol””Den super-soniske puls-pistol”
En hightech pistol der skyder soniske patroner. De 
er kraftige, frygtindgydende, fl otte og über-cool at 
fyre af. Skyd mens du råber ”Hail to the King”. 

Kane ”Gunner” Arkham
En brutal lejesoldat, der er skabt til at kæmpe

Tilstand   Ressourcer: 7
Såret:
Træt:
Rasende:
Fanget:
Skræmt:
Fortabt:
 (evner i parentes samt super-evner kan du først bruge når du har købt dem, se regler nedefor)
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Regler 

Rulle Terninger:Rulle Terninger:
Når du forsøger at overvinde en forhindring, ruller 
du terninger. Begynd med en terning. Tilføj en eks-
tra hvis du har en færdighed som kan hjælpe dig. 
Hvis den færdighed har nogle under-evner som du 
kan bruge, så tager du endnu en terning for hver 
under-evne. Derudover kan du tilføje terninger fra 
dine ressourcer (du starter med 7).

Derefter ruller du din pulje af terninger. For hvert 
slag som er 4 eller højere får du en succes. Du skal 
have mindst lige så mange succeser som sværheds-
graden af det du forsøger at opnå, for at overvinde 
forhindringen

Sværhedsgrad: Sværhedsgrad: 
2= nem

3=udfordrende
4= svær, 5=ekstrem

Hvis du klarer det: Forhindringen er overvundet, 
men du mister også alle de ressource terninger du 
har brugt. Bare rolig , du kan godt få dem tilbage 
igen.

Hvis du fejler: Hvis du fejler: Du opnår ikke dit mål, men du får 
lov til at beholde din terningepulje og tilføje en eks-
tra terning gratis. Spillederen beskriver hvordan 
situationen eskaleres og hvis det passer inden for 
fi ktionen, får du lov til at slå igen.

Tilstand
Hvis det passer inden for fi ktionen eller hvis du fejler 
et terningeslag, så kan spillederen give din karakter 
en tilstand: Såret, træt, rasende, fanget, skræmt, 
fortabt.  Sæt et kryds uden for den tilstand din 
karakter har fået, og beskriv hvordan det påvirker 
ham. Du kan godt have fl ere tilstande på samme tid.

At yde hjælpAt yde hjælp
Hvis din karakter befi nder sig i en position hvor han 
kan hjælpe en anden karakter, så må du gerne give 
vedkommende en terning fra din egen ressource 
pulje. Fortæl hvad din karakter gør for at hjælpe. 

Hvis hans terningeslag fejler, så får du din egen res-
source terning tilbage. Hvis han lykkedes, så mister 
du din terning.

Aspekter:Aspekter:
Når du slår på et aspekt kan du gøre en af to ting:

• Tag et erfaringspoint (XP)
• Føje en ekstra terning til din pulje

Når du har samlet 3 XP, så får du en fremgang. En 
fremgang kan du bruge på en af følgende ting:

• Tilføj en ny færdighed (baseret på noget du  
 har foretaget dig i løbet af spillet, eller på  
 noget som du har afs øret i løbet af spillet)

• Åben op for en af de under-evner, der  står i  
 parentes

• Tilføje et nyt aspekt (Du kan aldrig have  
 mere end 3, og du må aldrig have det samme  
 aspekt to gange)

• Købe en super-evne (Dette koster dog   
 2 fremgange)

Du kan gemme dine fremgange lige så længe du har 
lyst, og du kan bruge dem til enhver tid, selv under 
konfl ikter!

Du har også muligheden for at afsværge dine aspe-
kter, hvis situationen passer til det. Gør du dette så 
vinder du automatisk 6 XP, men du kan så heller ikke 
bruge det aspekt mere.

Genopfriske ressourcer og tilstandeGenopfriske ressourcer og tilstande
Du kan genopfriske dine ressourcer til 7 terninger 
igen ved at sætte en personlig scene sammen med 
en anden karakter. Du kan også bruge en personlig 
scene til at fjerne en tilstand. En personlig scene 
skal bruges til at uddybe noget om din karakter som 
endnu ikke var blevet afsløret. Det er et godt tids-
punkt at stille spørgsmål, in-character, så den anden 
karakter kan afsløre sine aspekter. Det kan være 
spørgsmål som: ”Hvad synes du egentlig om vedk-
ommende?” – ”Hvad er det egentlig som har bragt 
dig til zonen?” – ”Hvorfor har du valgt det her liv?” 
– osv. Personlige scener kan også være fl ashbacks.
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Færdigheder:Færdigheder:
Built like a brick shithouse
Stor, kraftig , wrestling, udholdende, ekstrem 
smertetærskel, (dyrisk vildskab), (intimiderende)

Forhenværende hverdagsmandForhenværende hverdagsmand
Lokal kendt, venlig , imødekommende, stedsans, 
undvige, (beskyttende), (afvæbne)

TungskytteTungskytte
LMG, magasiner, granater, køretøjer, fare, (miner), 
(bodyguard)

Aspekter:Aspekter:
”Hævnen er en ret der bedst serveres kold”
Pga. BP og olieudslippet har du mistet alt: Dit hjem, 
din familie, ALT. Slå på dette aspekt når du aktivt 
gør gengæld mod BP. Afsværg: Tilgiv dem for hvad de 
g jorde mod dig.

BeskytterenBeskytteren
Du har altid set dig selv som Naomis uoffi cielle 
beskytter. Slå på dette aspekt når du aktivt 
beskytter hende fra en given trussel. Afsværg: 
Brud ethvert forhold til Naomi

Den ligeværdige krigerDen ligeværdige kriger
Du har det godt i kamp og føler dig i dit rette ele-
ment. Slå på dette aspekt hver gang du kæmper 
mod en ligeværdig eller stærkere modstander. 
Afsværg: Gå væk fra en god kamp

Super-evner:Super-evner:
Den standhaftige Bodyguard
En gang i spillet kan du slå et terningeslag om hvis 
du fejler et slag i en situation hvor du aktivt prøver 
at beskytte en person.

Gatling-Gun (I pity the fool)Gatling-Gun (I pity the fool)
Du har en Gatling-Gun på ryggen som du kan hive 
frem når du har lyst. Den kan meje træer ned og 
gennembore beton mure. Den er skræmmende.

Kevin ”Dozer” Bishop
Idealistisk kriger der kæmper for sit ødelagte hjem og tabte familie

Tilstand   Ressourcer: 7
Såret:
Træt:
Rasende:
Fanget:
Skræmt:
Fortabt:

(evner i parentes samt super-evner kan du først bruge når du har købt dem, se regler nedenfor)
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Regler 

Rulle Terninger:Rulle Terninger:
Når du forsøger at overvinde en forhindring, ruller 
du terninger. Begynd med en terning. Tilføj en eks-
tra hvis du har en færdighed som kan hjælpe dig. 
Hvis den færdighed har nogle under-evner som du 
kan bruge, så tager du endnu en terning for hver 
under-evne. Derudover kan du tilføje terninger fra 
dine ressourcer (du starter med 7).

Derefter ruller du din pulje af terninger. For hvert 
slag som er 4 eller højere får du en succes. Du skal 
have mindst lige så mange succeser som sværheds-
graden af det du forsøger at opnå, for at overvinde 
forhindringen

Sværhedsgrad: Sværhedsgrad: 
2= nem

3=udfordrende
4= svær, 5=ekstrem

Hvis du klarer det: Forhindringen er overvundet, 
men du mister også alle de ressource terninger du 
har brugt. Bare rolig , du kan godt få dem tilbage 
igen.

Hvis du fejler: Hvis du fejler: Du opnår ikke dit mål, men du får 
lov til at beholde din terningepulje og tilføje en eks-
tra terning gratis. Spillederen beskriver hvordan 
situationen eskaleres og hvis det passer inden for 
fi ktionen, får du lov til at slå igen.

Tilstand
Hvis det passer inden for fi ktionen eller hvis du fejler 
et terningeslag, så kan spillederen give din karakter 
en tilstand: Såret, træt, rasende, fanget, skræmt, 
fortabt.  Sæt et kryds uden for den tilstand din 
karakter har fået, og beskriv hvordan det påvirker 
ham. Du kan godt have fl ere tilstande på samme tid.

At yde hjælpAt yde hjælp
Hvis din karakter befi nder sig i en position hvor han 
kan hjælpe en anden karakter, så må du gerne give 
vedkommende en terning fra din egen ressource 
pulje. Fortæl hvad din karakter gør for at hjælpe. 

Hvis hans terningeslag fejler, så får du din egen res-
source terning tilbage. Hvis han lykkedes, så mister 
du din terning.

Aspekter:Aspekter:
Når du slår på et aspekt kan du gøre en af to ting:

• Tag et erfaringspoint (XP)
• Føje en ekstra terning til din pulje

Når du har samlet 3 XP, så får du en fremgang. En 
fremgang kan du bruge på en af følgende ting:

• Tilføj en ny færdighed (baseret på noget du  
 har foretaget dig i løbet af spillet, eller på  
 noget som du har afs øret i løbet af spillet)

• Åben op for en af de under-evner, der  står i  
 parentes

• Tilføje et nyt aspekt (Du kan aldrig have  
 mere end 3, og du må aldrig have det samme  
 aspekt to gange)

• Købe en super-evne (Dette koster dog   
 2 fremgange)

Du kan gemme dine fremgange lige så længe du har 
lyst, og du kan bruge dem til enhver tid, selv under 
konfl ikter!

Du har også muligheden for at afsværge dine aspe-
kter, hvis situationen passer til det. Gør du dette så 
vinder du automatisk 6 XP, men du kan så heller ikke 
bruge det aspekt mere.

Genopfriske ressourcer og tilstandeGenopfriske ressourcer og tilstande
Du kan genopfriske dine ressourcer til 7 terninger 
igen ved at sætte en personlig scene sammen med 
en anden karakter. Du kan også bruge en personlig 
scene til at fjerne en tilstand. En personlig scene 
skal bruges til at uddybe noget om din karakter som 
endnu ikke var blevet afsløret. Det er et godt tids-
punkt at stille spørgsmål, in-character, så den anden 
karakter kan afsløre sine aspekter. Det kan være 
spørgsmål som: ”Hvad synes du egentlig om vedk-
ommende?” – ”Hvad er det egentlig som har bragt 
dig til zonen?” – ”Hvorfor har du valgt det her liv?” 
– osv. Personlige scener kan også være fl ashbacks.
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Færdigheder:Færdigheder:
Snigskytte
Kikkertsigte, snig-riffel, tavs, smidig , skjult dolk, 
(lyddæmper), (fare-sans)

Femme Fatale
Smuk, forførende, årvågen, sort-bælte, kamps-
portsekspert, (Fornemme motiver), (uimodståelig)

GadgeteerGadgeteer
Radio, high-tech scanner, fl ash-bombs, gas-
granater,(Cloaking-device),(laser-skærer)

Aspekter:Aspekter:
Love is in the air
Du vil ikke indrømme det, men du er forelsket i 
Kevin. Slå på dette aspekt hver gang dine følelser 
for Kevin kommer til udtryk eller hvis du indirekte 
erklærer din kærlighed. Afsværg: Fortæl Kevin hvad 
du virkelig føler for ham

ManipulerendeManipulerende
Du ved selvfølgelig altid bedst, men det nytter ikke 
noget at sige det, for så tror folk bare at du er ar-
rogant. Slå på dette aspekt hver gang du indirekte 
får din vilje. Afsværg: Bøj dig for de andres vilje

Hemmelig missionHemmelig mission
I virkeligheden er din arbejdsgiver BP og din 
mission er at analysere de anormaliteter, der 
forekommer i Zonen. Slå på dette aspekt når du 
aktivt bringer dig selv i fare ved at indsamle data. 
Afsværg: Afslør din dobbeltrolle over for de andre 
karakterer.

Super-evner:Super-evner:
”Bulls-Eye”
En gang i spillet må du slå et terningeslag om hvis 
du fejler et slag hvor du skyder med din riffel.

ImplantatImplantat
Der er lidt cyborg skjult i dig. Måske har du kyber-
netiske nethinder, eller et exo-skelet. Du vælger 
selv hvilket implantat du er i besiddelse af og 
hvordan det kommer til udtryk.    

Naomi ”Lily” Kendell
Smuk og charmerede femme fatale med hang til gadgets og feminine dyder

Tilstand   Ressourcer: 7
Såret:
Træt:
Rasende:
Fanget:
Skræmt:
Fortabt:

(evner i parentes samt super-evner kan du først bruge når du har købt dem, se regler nedenfor)
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Regler 

Rulle Terninger:Rulle Terninger:
Når du forsøger at overvinde en forhindring, ruller 
du terninger. Begynd med en terning. Tilføj en eks-
tra hvis du har en færdighed som kan hjælpe dig. 
Hvis den færdighed har nogle under-evner som du 
kan bruge, så tager du endnu en terning for hver 
under-evne. Derudover kan du tilføje terninger fra 
dine ressourcer (du starter med 7).

Derefter ruller du din pulje af terninger. For hvert 
slag som er 4 eller højere får du en succes. Du skal 
have mindst lige så mange succeser som sværheds-
graden af det du forsøger at opnå, for at overvinde 
forhindringen

Sværhedsgrad: Sværhedsgrad: 
2= nem

3=udfordrende
4= svær, 5=ekstrem

Hvis du klarer det: Forhindringen er overvundet, 
men du mister også alle de ressource terninger du 
har brugt. Bare rolig , du kan godt få dem tilbage 
igen.

Hvis du fejler: Hvis du fejler: Du opnår ikke dit mål, men du får 
lov til at beholde din terningepulje og tilføje en eks-
tra terning gratis. Spillederen beskriver hvordan 
situationen eskaleres og hvis det passer inden for 
fi ktionen, får du lov til at slå igen.

Tilstand
Hvis det passer inden for fi ktionen eller hvis du fejler 
et terningeslag, så kan spillederen give din karakter 
en tilstand: Såret, træt, rasende, fanget, skræmt, 
fortabt.  Sæt et kryds uden for den tilstand din 
karakter har fået, og beskriv hvordan det påvirker 
ham. Du kan godt have fl ere tilstande på samme tid.

At yde hjælpAt yde hjælp
Hvis din karakter befi nder sig i en position hvor han 
kan hjælpe en anden karakter, så må du gerne give 
vedkommende en terning fra din egen ressource 
pulje. Fortæl hvad din karakter gør for at hjælpe. 

Hvis hans terningeslag fejler, så får du din egen res-
source terning tilbage. Hvis han lykkedes, så mister 
du din terning.

Aspekter:Aspekter:
Når du slår på et aspekt kan du gøre en af to ting:

• Tag et erfaringspoint (XP)
• Føje en ekstra terning til din pulje

Når du har samlet 3 XP, så får du en fremgang. En 
fremgang kan du bruge på en af følgende ting:

• Tilføj en ny færdighed (baseret på noget du  
 har foretaget dig i løbet af spillet, eller på  
 noget som du har afs øret i løbet af spillet)

• Åben op for en af de under-evner, der  står i  
 parentes

• Tilføje et nyt aspekt (Du kan aldrig have  
 mere end 3, og du må aldrig have det samme  
 aspekt to gange)

• Købe en super-evne (Dette koster dog   
 2 fremgange)

Du kan gemme dine fremgange lige så længe du har 
lyst, og du kan bruge dem til enhver tid, selv under 
konfl ikter!

Du har også muligheden for at afsværge dine aspe-
kter, hvis situationen passer til det. Gør du dette så 
vinder du automatisk 6 XP, men du kan så heller ikke 
bruge det aspekt mere.

Genopfriske ressourcer og tilstandeGenopfriske ressourcer og tilstande
Du kan genopfriske dine ressourcer til 7 terninger 
igen ved at sætte en personlig scene sammen med 
en anden karakter. Du kan også bruge en personlig 
scene til at fjerne en tilstand. En personlig scene 
skal bruges til at uddybe noget om din karakter som 
endnu ikke var blevet afsløret. Det er et godt tids-
punkt at stille spørgsmål, in-character, så den anden 
karakter kan afsløre sine aspekter. Det kan være 
spørgsmål som: ”Hvad synes du egentlig om vedk-
ommende?” – ”Hvad er det egentlig som har bragt 
dig til zonen?” – ”Hvorfor har du valgt det her liv?” 
– osv. Personlige scener kan også være fl ashbacks.


