
 Galaksen & Teknologien

Hvordan er det galaktiske samfund politisk?Delt i fraktioner og fjendtligtKonstant borgerkrig og omvæltningSpredt og uden meget kontaktStyret af et enkelt enevældeUnificeret og demokratiskFuldstændigt egalitært og ligeligt, en ny form for styre
Hvordan er levevilkårene?Meget ligesom nu, bare med anderledes teknologiKæmpe underklasse, priviligeret overklasseFolk bruger mere tid på at kede sig end arbejdeKamp for ressourcer, nomadisk og mange bor i rummetNær utopisk, et ophøjet liv for de flesteLivet transcenderet eller digitaliseret, usammenligneligt

Hvad kendetegner teknologien i galaksen generelt?Overleveret, uforståelig, uforanderlig, mørk, mønstrePragmatisk, industri, slid, rust, skruer og møtrikkerEffektiv, militaristisk, destruktiv, eksperimentelUdforskning, hvermandseje, gadgets, konfigurerbarDigitalisering, minimalistisk, lysende, intelligentÆstetisk, fantastisk, bløde former, anakronistisk
Hvad er der af ekstraordinær teknologi eller mystik?Manipulation af det sorte rums energiAlt kan transporteres over det trans-solare datanetRadikal genmanipulationNanoteknologi i blod og konstruktionRobotter, AI og cyborgsTelepati, telekinese og andre mentale kræfter

Hvordan foregår rumfart? Er der Warpgates?

Laser eller patroner?!



Aliens & Intelligent liv(Udover mennesker)
Hvordan er deres basale anatomi?Tæt Tæt på menneskelig Fordrejet humanoidDyriske trækFormløs eller vekslendeSyntetisk livsformElement-baseret (lavet af sten, energi, el. lign.)
Hvad er deres position og omdømme i galaksen?Undertrykt underdogForhadt og berygtetSkiller sig ud, på godt og ondtIsoleret, muligvis ukendtUdfylder en nyttig nicheAnerkendte overhoveder

Hvad er de særligt gode til?Krig og ekspanderingØkonomi og administreringTeknologi og produktionDiplomati og ledelseInformationssamling og spredning Unikke indfødte evner/kræfter
Hvad har de af typiske personlighedstræk?Ligefremme og aggressiveLogiske og arbejdsommeImproviserende og humoristiskePessimistiske og nærigeEmpatiske og socialeRolige og vise

Navn___________________________________



Planeter & MåneR

Hvordan er planetens klima?Jungle PlanetVand PlanetØrken PlanetArktisk PlanetVulkanisk PlanetStorm Planet
Hvordan er det at være der for et menneske?Ingen/giftig atmosfæreDødeligt radioaktivt uden beskyttelseLet eller tung tyngdekraftVirkelig vådtFint, om dagen...Smukt & behageligt

Er der noget der indfødt liv på den?Intet. Så vidt man kan se...Simple livsformer, intet med øjne Civiliseret, intelligent livVildt plantelivGigantiske, dyrelignende væsner, primært kødædereAnderledes liv, med underlige bevægelser
Nogen seværdigheder?Ruiner af ældre civilisationerVelforskansede militær komplekserHjemsted for en meget vigtig personOprindelsen af noget vigtigtUdvindelse af en speciel ressourceEn central by eller hovedstad

Navn_______________________________
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Situationen

Galaksen er (eller kommer) i krise fordi?Ressource eller teknologi mangel gør livet kummerligtRevolution og borgerkrigSole/planeter dør af ”naturlige” årsagerEn uventet invasion af en blodtørstig raceEn ældgammel, mørk kraft er vækket og på vej tilbageEt tyrannisk empires herredømme vil snart være absolut
Hvad kan rette op på det?En almægtig, forsvunden artefaktEn forening og alliance mellem stridende faktionerErobring af en af fjendens vigtigste positioner Et direkte angreb på fjendens lederKontakt med et bestemt væsenFærdig udviklingen af en speciel teknologi

Hvordan starter plottet?En fredelig dag og et pludseligt angrebEn nødlanding på en fremmed planetEt oprør starter og kaos følgerEn annoncering på tværs af galaksenFørste kontaktEn profeti åbenbares
Hvem er spilpersonerne som gruppe?Fattige kolonister, givet en speciel chanceUdforskere og kortlæggereEt sammentømret militærkompagniRumpirater, smuglere eller andre på kant med lovenBudbringere eller mæglereMagtfulde personer: Ledere, aristokrater, eller militær

Har i jeres eget rumskib? Skal i erhverve jer et?



Spilperson(du har en ekstra joker til denne her)
Hvad kendetegner dens personlighed?Kynisk, gør hvad der kræves for overlevelseOptimistisk og nysgerrigGodmodig og festligSorgfuld og indebrændtModig og beskyttendeEnigmatiske og uforståelig
Hvad er den specielt god til?Håndgemæng og styrkeNavigering og kendskab til galaksenList og tricksOpfindelse og brug af teknologiUdstyr og ressourcerEkstraordinær viden

Hvilken slags karakterudvikling skal den igennem?Forløse sig med fortidige handlingerLære noget vigtigt om sig selv og verdenVælge nåde i stedet for hævnOverkomme en svaghed eller frygtAfstå fristelse fra et indvendigt mørkeOfre sig for en anden
Vælg en anden spilperson: Hvad er jeres relation?Tilhørende samme klan eller faktionRivaler, indenfor en færdighed, branche eller kærlighedOpvokset sammen, venner for livetDu har hørt specielle rygter om vedkommende...Har støttet hinanden gennem hårde tiderDu skylder vedkommende en stor tjeneste

Er du en alien eller menneske?

Har du nogen unikke evner eller teknologier?

Hvad er dit navn, alias eller titel?



Spilperson(du har en ekstra joker til denne her)
Hvad kendetegner dens personlighed?Kynisk, gør hvad der kræves for overlevelseOptimistisk og nysgerrigGodmodig og festligSorgfuld og indebrændtModig og beskyttendeEnigmatiske og uforståelig
Hvad er den specielt god til?Håndgemæng og styrkeNavigering og kendskab til galaksenList og tricksOpfindelse og brug af teknologiUdstyr og ressourcerEkstraordinær viden

Hvilken slags karakterudvikling skal den igennem?Forløse sig med fortidige handlingerLære noget vigtigt om sig selv og verdenVælge nåde i stedet for hævnOverkomme en svaghed eller frygtAfstå fristelse fra et indvendigt mørkeOfre sig for en anden
Vælg en anden spilperson: Hvad er jeres relation?Tilhørende samme klan eller faktionRivaler, indenfor en færdighed, branche eller kærlighedOpvokset sammen, venner for livetDu har hørt specielle rygter om vedkommende...Har støttet hinanden gennem hårde tiderDu skylder vedkommende en stor tjeneste

Er du en alien eller menneske?

Har du nogen unikke evner eller teknologier?

Hvad er dit navn, alias eller titel?



Spilperson(du har en ekstra joker til denne her)
Hvad kendetegner dens personlighed?Rebelsk og lovløs, men godhjertetOpfarende og hårdhændetVenlig og initiativrig Dedikeret og beslutsomPragmatisk og surmulendePrincipiel og retskaffen
Hvad er den specielt god til?Taktik og våben af alle slagsFingerfærdighed og præcisionInfiltration og spioneringTekniske færdighederDiplomati og har mange kontakter Videnskab, især anatomi

Hvilken slags karakterudvikling skal den igennem?Overvinde noget stærkere end sig selvÆndre ideologi eller livssynForløse sig med en person i sin fortidOverkomme en svaghed eller frygtBryde en destruktiv vane eller afhængighedLære at gøre det nødvendige for sagen
Vælg en anden spilperson: Hvad er jeres relation?I familie, ikke nødvendigvis af blodRivaler indenfor status, job eller magtGamle venner, tidligere splittet af omstændighederKun bekendte, men der er en særlig kemi imellem jerDu ser op til vedkommendeDu holder på vedkommendes dybeste hemmelig

Er du en alien eller menneske?

Har du nogen unikke evner eller teknologier?

Hvad er dit navn, alias eller titel?



Spilperson(du har en ekstra joker til denne her)
Hvad kendetegner dens personlighed?Rebelsk og lovløs, men godhjertetOpfarende og hårdhændetVenlig og initiativrig Dedikeret og beslutsomPragmatisk og surmulendePrincipiel og retskaffen
Hvad er den specielt god til?Taktik og våben af alle slagsFingerfærdighed og præcisionInfiltration og spioneringTekniske færdighederDiplomati og har mange kontakter Videnskab, især anatomi

Hvilken slags karakterudvikling skal den igennem?Overvinde noget stærkere end sig selvÆndre ideologi eller livssynForløse sig med en person i sin fortidOverkomme en svaghed eller frygtBryde en destruktiv vane eller afhængighedLære at gøre det nødvendige for sagen
Vælg en anden spilperson: Hvad er jeres relation?I familie, ikke nødvendigvis af blodRivaler indenfor status, job eller magtGamle venner, tidligere splittet af omstændighederKun bekendte, men der er en særlig kemi imellem jerDu ser op til vedkommendeDu holder på vedkommendes dybeste hemmelig

Er du en alien eller menneske?

Har du nogen unikke evner eller teknologier?

Hvad er dit navn, alias eller titel?



Nemesis(til spilleder, du har en joker til den her)Hvad er dens styrke?Komplet kontrol af undersåtterAlskens teknologi ved fingerspidsernePragmatisk brutalitetIntelligent og taktisk geniNær udødelighedBesidder af en unik og mægtig evne
Hvad dens svaghed?Uforstående eller uvidende om dens modstanderePrincipiel og nådefuldAfhængig af beskyttelseArrogance og hubrisGal og forræderiskEn skjult tvivl på sit mål

Hvad er dens mål?Personlig magtTotal destruktion af alt liv i galaksenKaos, anarki og civilisationens sammenbrudAbsolut, overdreven ordenAt beskytte noget ud over sig selvFuldførelsen af en uforståelig eller afskyelig ideologi
Hvordan skiller den sig ud i udseende?Massevis af ar og andre tegn på slidNærmest unaturlig smukMedlem af en sjælden raceKarakteristisk uniform eller rustningMeget, meget storFuldstændig umenneskelig og unaturlig form

Hvem er den i forhold til truslen og hvor meget magt har den?

Hvad er dens navn, titel eller alias?



mod stjernerne   karakter ark

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Navn
Race

Hold navne:

Kamp   [x][x][ ]
6: Du besejrer din modstander elegant
5: En hård kamp, men du har fordelen
4: Du må ty til brutalitet eller beskidte kneb
3: Du kan i bedste fald nå at flygte
2: Nogen skal ofre noget hvis  du skal reddes
1: Du er nedbrudt og i din fjendens nåde 1: Du er nedbrudt og i din fjendens nåde 

6: Du indgyder absolut frygt og respekt
5: Du får noget fra din modstander
4: Du gør permanent skade
2: Du bliver såret og ukampdygtig i noget tid
3: Noget vigtigt går i stykker
  Du mister en del af dig selv, for evigt

Trods Trods Fare   [x][x][ ]
6: Du undslipper let og med stil
5: En skramme eller to, men ellers fin
4: Du kommer igennem, men ikke uden ar
3: Du er uskadt, men sidder fast
2: En anden skal redde dig ud af faren
1: Du er såret, slået ud eller fanget

6: Du neutralisere faren fuldstændigt6: Du neutralisere faren fuldstændigt
5: Du er nu i en god position
4: Du ved hvordan man håndtere det nu
3: Du kan ikke gøre det igen
2: Du bliver skilt fra gruppen
1: En allieret udsættes for fare

Specielle Evner  [x][x][ ]
6: Den gør det du vil, præcist og elegant6: Den gør det du vil, præcist og elegant
5: Du kan lige nøjagtig holde det under kontrol
4: Du må udsætte dig selv for at styre den
3: Den aktivere knap nok, gør intet 
2: Effekten passer ikke rigtig med intentionen
1: Ude af kontrol og gør alt andet end det den skal

6: Den bliver bedre, får en ny funktion
5: Den har en underlig, positiv bivirkning5: Den har en underlig, positiv bivirkning
4: Det imponere, overrasker eller forskrækker
3: Den kan ikke bruges i lidt tid
2: Du skader dig selv eller andre
1: Den svækkes eller forsvinder permanent

Udforsking   [x][x][ ]
6: Du finder præcis det du leder efter
5: Du kommer støt og sikkert frem
4: Rejsen kræver et bestemt stykke udstyr
3: Du er på vildspor og tiden går
2: Noget meget farligt afskærer vejen
1: Det er allerede i fjendens magt...1: Det er allerede i fjendens magt...

6: Du finder eller lærer noget nyttigt undervejs
5: Du støder ind i en hjælpsom person/væsen
4: Turen er hurtigere end ventet
3: Returrejsen bliver kompliceret
2: Du taber eller mister noget undervejs
1: Noget er på sporet af dig

OOvertalelse   [x][x][ ]
6: De er helt overbevist og gør som du ønsker
5: De er villige til at gøre et vist offer for sagen
4: De skal have noget for at gøre det
3: De overvejer det, men gør intet
2: De er afvisende og fornærmet
1: De får dig i problemer

6: Du får en uventet allieret6: Du får en uventet allieret
5: Du lærer noget andet interressant
4: Du ændrer deres verdensbillede
3: Du får falsk information
2: De lærer noget ubehageligt om dig
1: Du får en ny fjende
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_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Navn
Race

Hold navne:

Kamp   [x][x][ ]
6: Du besejrer din modstander elegant
5: En hård kamp, men du har fordelen
4: Du må ty til brutalitet eller beskidte kneb
3: Du kan i bedste fald nå at flygte
2: Nogen skal ofre noget hvis  du skal reddes
1: Du er nedbrudt og i din fjendens nåde 1: Du er nedbrudt og i din fjendens nåde 

6: Du indgyder absolut frygt og respekt
5: Du får noget fra din modstander
4: Du gør permanent skade
2: Du bliver såret og ukampdygtig i noget tid
3: Noget vigtigt går i stykker
  Du mister en del af dig selv, for evigt

Trods Trods Fare   [x][x][ ]
6: Du undslipper let og med stil
5: En skramme eller to, men ellers fin
4: Du kommer igennem, men ikke uden ar
3: Du er uskadt, men sidder fast
2: En anden skal redde dig ud af faren
1: Du er såret, slået ud eller fanget

6: Du neutralisere faren fuldstændigt6: Du neutralisere faren fuldstændigt
5: Du er nu i en god position
4: Du ved hvordan man håndtere det nu
3: Du kan ikke gøre det igen
2: Du bliver skilt fra gruppen
1: En allieret udsættes for fare

Specielle Evner  [x][x][ ]
6: Den gør det du vil, præcist og elegant6: Den gør det du vil, præcist og elegant
5: Du kan lige nøjagtig holde det under kontrol
4: Du må udsætte dig selv for at styre den
3: Den aktivere knap nok, gør intet 
2: Effekten passer ikke rigtig med intentionen
1: Ude af kontrol og gør alt andet end det den skal

6: Den bliver bedre, får en ny funktion
5: Den har en underlig, positiv bivirkning5: Den har en underlig, positiv bivirkning
4: Det imponere, overrasker eller forskrækker
3: Den kan ikke bruges i lidt tid
2: Du skader dig selv eller andre
1: Den svækkes eller forsvinder permanent

Udforsking   [x][x][ ]
6: Du finder præcis det du leder efter
5: Du kommer støt og sikkert frem
4: Rejsen kræver et bestemt stykke udstyr
3: Du er på vildspor og tiden går
2: Noget meget farligt afskærer vejen
1: Det er allerede i fjendens magt...1: Det er allerede i fjendens magt...

6: Du finder eller lærer noget nyttigt undervejs
5: Du støder ind i en hjælpsom person/væsen
4: Turen er hurtigere end ventet
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6: Den bliver bedre, får en ny funktion
5: Den har en underlig, positiv bivirkning5: Den har en underlig, positiv bivirkning
4: Det imponere, overrasker eller forskrækker
3: Den kan ikke bruges i lidt tid
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5: De er villige til at gøre et vist offer for sagen
4: De skal have noget for at gøre det
3: De overvejer det, men gør intet
2: De er afvisende og fornærmet
1: De får dig i problemer

6: Du får en uventet allieret6: Du får en uventet allieret
5: Du lærer noget andet interressant
4: Du ændrer deres verdensbillede
3: Du får falsk information
2: De lærer noget ubehageligt om dig
1: Du får en ny fjende



mod stjernerne   karakter ark

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Navn
Race

Hold navne:

Kamp   [x][x][ ]
6: Du besejrer din modstander elegant
5: En hård kamp, men du har fordelen
4: Du må ty til brutalitet eller beskidte kneb
3: Du kan i bedste fald nå at flygte
2: Nogen skal ofre noget hvis  du skal reddes
1: Du er nedbrudt og i din fjendens nåde 1: Du er nedbrudt og i din fjendens nåde 

6: Du indgyder absolut frygt og respekt
5: Du får noget fra din modstander
4: Du gør permanent skade
2: Du bliver såret og ukampdygtig i noget tid
3: Noget vigtigt går i stykker
  Du mister en del af dig selv, for evigt

Trods Trods Fare   [x][x][ ]
6: Du undslipper let og med stil
5: En skramme eller to, men ellers fin
4: Du kommer igennem, men ikke uden ar
3: Du er uskadt, men sidder fast
2: En anden skal redde dig ud af faren
1: Du er såret, slået ud eller fanget

6: Du neutralisere faren fuldstændigt6: Du neutralisere faren fuldstændigt
5: Du er nu i en god position
4: Du ved hvordan man håndtere det nu
3: Du kan ikke gøre det igen
2: Du bliver skilt fra gruppen
1: En allieret udsættes for fare

Specielle Evner  [x][x][ ]
6: Den gør det du vil, præcist og elegant6: Den gør det du vil, præcist og elegant
5: Du kan lige nøjagtig holde det under kontrol
4: Du må udsætte dig selv for at styre den
3: Den aktivere knap nok, gør intet 
2: Effekten passer ikke rigtig med intentionen
1: Ude af kontrol og gør alt andet end det den skal

6: Den bliver bedre, får en ny funktion
5: Den har en underlig, positiv bivirkning5: Den har en underlig, positiv bivirkning
4: Det imponere, overrasker eller forskrækker
3: Den kan ikke bruges i lidt tid
2: Du skader dig selv eller andre
1: Den svækkes eller forsvinder permanent

Udforsking   [x][x][ ]
6: Du finder præcis det du leder efter
5: Du kommer støt og sikkert frem
4: Rejsen kræver et bestemt stykke udstyr
3: Du er på vildspor og tiden går
2: Noget meget farligt afskærer vejen
1: Det er allerede i fjendens magt...1: Det er allerede i fjendens magt...

6: Du finder eller lærer noget nyttigt undervejs
5: Du støder ind i en hjælpsom person/væsen
4: Turen er hurtigere end ventet
3: Returrejsen bliver kompliceret
2: Du taber eller mister noget undervejs
1: Noget er på sporet af dig

OOvertalelse   [x][x][ ]
6: De er helt overbevist og gør som du ønsker
5: De er villige til at gøre et vist offer for sagen
4: De skal have noget for at gøre det
3: De overvejer det, men gør intet
2: De er afvisende og fornærmet
1: De får dig i problemer

6: Du får en uventet allieret6: Du får en uventet allieret
5: Du lærer noget andet interressant
4: Du ændrer deres verdensbillede
3: Du får falsk information
2: De lærer noget ubehageligt om dig
1: Du får en ny fjende



reference ark

galaksen________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

alien 1____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

alien 2___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

planet 2_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

planet 2_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

situationen______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

spilperson 1               spilperson 2

________________________________       ________________________________

________________________________       ________________________________

________________________________       ________________________________

spilperson 3                   spilperson 4

________________________________       ________________________________

________________________________       ________________________________

________________________________       ________________________________

nemesis og truslen____________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



Galaksens Skæbne(Hver spiller gemmer resultatet af sit sidste, klimatiske rul. Saml i en fælles pulje, fjern 3 højeste for 4 spillere, eller 2 for 3 spillere, og fordel herpå) 
Hvad sker der med...

Galaksen?Forandret for altid. En ny, gylden æraAlt er reddet og bedre end det var førOfrene er store, men fremtiden er lysStadig håb, men dagen er tabtUtallige dødsfald, destruktion og dystopien en virkelighedMørkets greb er komplet og altings ende nær
Spilpersonerne?Hyldet som helte på tværs af galaksenBelønnet for deres indsats, men vender tilbage til deres tidligere livUsungne Helte, men med ære i hjertetSårede og frarøvet meget, men i liveÉn må give sit liv for at resten kan undslippe en slem skæbneFlere døde, resten fanget, i eksil eller trældom
Nemesis?Besejret, magtesløs og brugbar til noget godtFanget og neutraliseret, sin styrke forsvundetDesperat dræbt i kamp, efter en sidste, gemen handlingYdmyget og såret, men undslipper for at slikke sine sårSejrherre, sit vigtigste mål opfyldtEndnu stærkere en før, sin magt stadfæstet for evigt
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