
Karaktärer	  till	  Den	  Tredje	  Kaptenen 
 
Karaktärer	  -‐	  [konceptaspekt] 
 
Dakarai	  Amin	  –	  Spänningssökande	  kurtisan	  och	  spion 
Lätt	  att	  bli	  distraherad	  (P) 
Dansarens	  blod	  flyter	  i	  dina	  ådror 
Född	  med	  silversked	  i	  mun 
Räddade	  Hadrim	  från	  lagens	  väktare 
 
Färdigheter: 
Manipulera	  4 
Bluffa,	  Psyke	  3 
Kontakter,	  Resurser,	  Rörlighet	  2 
Stridsvana,	  Provocera,	  Spaning,	  Smyga	  1 
 
Specialiseringar: 
Kurtisanens	  solfjäderdans	  -‐	  du	  kan	  använda	  solfjädern	  i	  närkamp	  med	  Rörlighet	  för	  att	  
göra	  skada.	  Du	  kan	  även	  anfalla	  i	  Närkamp	  utan	  vapen	  med	  Rörlighet. 
 
Återhämtning:	  3 
 
Ägodelar:	  solfjäder	  (Skada	  2,	  svår	  att	  försvara	  med),	  optisk	  analysenhet	  (+1	  Spaning),	  
tagg,	  halssmycke	  i	  guld	  utformat	  som	  en	  geting,	  parfym,	  smink. 
 
 
Hadrim	  Asul	  –	  Prospektör	  och	  fixare 
Otålig	  (P) 
Älskad	  av	  Resenären 
Efterlyst	  av	  Purpurgardet 
Hellre	  smyga	  än	  skjuta 
 
Färdigheter:	   
System	  4	   
Manipulera,	  Fysik	  3 
Pilot,	  Skjutvapen,	  Datadjinn	  2 
Stridsvana,	  Bluffa,	  Provocera,	  Spaning	  1 
 
Specialiseringar: 
Kretskortsspecialist	  -‐	  kan	  använda	  System	  för	  att	  koppla	  om	  datorer	  och	  ändra	  deras	  
programvara. 
 
Återhämtning:	  3 
 
Ägodelar:	  termalsyrsa	  (skada	  3,	  räckvidd	  1),	  2	  celler,	  talisman,	  liten	  bräschladdning	  
(skada	  5,	  räckvidd	  0),	  ordinära	  verktyg,	  pilotdräkt	  (skydd	  1,	  konsekvens:	  L),	  tagg	  
(extra	  birr). 
 
 
 
 



Ubar	  A’Gheni	  –	  Fältmedikurg	  med	  ett	  mörkt	  förflutet 
Samvetskvalen	  tar	  mig	  (P) 
Den	  ansiktslöse	  har	  välsignat	  mig	  med	  kraften 
Deltog	  i	  massakern	  vid	  Hashika 
Redo	  att	  rycka	  in	  vid	  minsta	  strul 
 
Färdigheter: 
Medikurgi	  4 
Psyke,	  Rörlighet	  3 
Skjutvapen,	  Stridsvana,	  Mystiska	  krafter	  2 
Kunskap	  (vetenskap),	  Manipulera,	  Smyga,	  Närkamp	  1 
 
Specialiseringar: 
Helande	  hand	  -‐	  du	  kan	  en	  gång	  per	  spelmöte	  göra	  en	  medelmåttig	  konsekvens	  till	  en	  lätt	  
konsekvens	  för	  kostnaden	  av	  ett	  ÖP. 
 
Återhämtning:	  3 
 
Ägodelar:	  vulkanpistol	  (skada	  3,	  räckvidd	  2,	  opålitlig),	  1	  ammo,	  tagg,	  svartfärgad	  
medalj,	  guldörhängen	  med	  ädelstenar,	  skyddsuniform	  (skydd	  2,	  konskevens:	  L). 
 
 
Viraz	  Gauri	  –	  Pilotäss	  som	  sett	  sina	  bästa	  dagar 
Skrytsam	  (P) 
Spelaren	  håller	  i	  ditt	  öde 
Som	  zenit	  står	  du	  över	  alla	  andra 
Känner	  lugnet	  i	  flaskan 
 
Färdigheter: 
Pilot	  4 
Datadjinn,	  System	  3 
Kunskap	  (vetenskap),	  Rörlighet,	  Skjutvapen	  2 
Stridsvana,	  Närkamp,	  Provocera,	  Spaning	  1 
 
Specialiseringar: 
Du	  kan	  landa	  på	  en	  birr	  –	  Lägger	  du	  en	  ÖP	  kan	  du	  landa	  på	  helt	  osannolika	  platser. 
Systemdjinn	  –	  Du	  kan	  laga	  vilket	  system	  som	  helst	  genom	  att	  lägga	  en	  ÖP. 
 
Återhämtning:	  3 
 
Ägodelar:	  ack-‐pistol	  (skada	  2,	  räckvidd	  3,	  träffsäker),	  2	  ammo,	  svart	  kaftan,	  
dabaranska	  stövlar,	  höfthölster,	  Mazelmans	  “Berättelser	  från	  en	  svunnen	  tid”,	  tagg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zebaraimas	  “Zebo”	  Hutul	  –	  Desillusionerad	  fd	  kompanist 
Otursförföljd	  (P) 
Ikonerna	  är	  till	  för	  kvacksalvare	  -‐	  jag	  litar	  på	  vulkan 
Ett	  liv	  som	  legofolk	  gör	  dig	  tålig 
Skyddar	  Dakarai	  till	  varje	  pris 
 
Färdigheter: 
Stridsvana	  4 
Skjutvapen,	  Fysik	  3 
Närkamp,	  Rörlighet,	  Spaning	  2 
Bluffa,	  Pilot,	  Provocera,	  Smyga	  1 
 
Specialiseringar: 
Otäckt	  träffsäker	  –	  När	  du	  åkallar	  en	  aspekt	  som	  har	  med	  träffsäkerhet	  eller	  sikte	  att	  
göra	  och	  gör	  en	  attack	  med	  skjutvapen	  så	  kan	  du	  välja	  att	  ta	  bort	  aspekten,	  istället	  
för	  +2	  /slå	  om	  och	  dåh	  öka	  graden	  på	  den	  konsekvens	  som	  motståndaren	  måste	  ta.	  Ger	  
attacken	  bara	  stress	  får	  motståndaren	  en	  Lätt	  konsekvens.	   
 
Återhämtning:	  3 
 
Ägodelar:	  vulkankarbin	  (skada	  3,	  räckvidd	  3,	  Salva),	  3	  ammo,	  avkapad	  långbössa	  (skada	  
1,	  räckvidd	  0,	  Enskott,	  min	  livförsäkrning),	  sprängranat	  (skada	  3,	  räckvidd	  0),	  
rökgranat	  (rök,	  räckvidd	  1),	  fickur,	  tagg,	  medikit,	  tung	  rustning	  (skydd	  3,	  konsekvens	  
L,	  M,	  A). 
 
 


