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Och sl öppnadc han ögoncn och såg,..
Först var dIr
fästa blickcn
Undcr tidcn

i någonting, runt
ögoncn sig cftcr

han fömam i hcla kroppcn. Han stod ingcnstans, han höll intc

fatta väddcn omlcing sig.

Det första h&n märktc var rörclser. Allt omkring, övcr och

undcr honom bcfann sig i rörclse. Långsamma, sävligt gli-
dandc rörclscr. Pilandc, irrandc rörelser. Korta rushcr,
svepandc höghastighctcr och svävandc planlöshctcr. Allting
rörde sig, allting flör. lngcnstans fanns cn fast punkt. Han
försöktc sc bonom rörclscma, mot horisonten, mcn allt han

kundc sc var docka stim av rörclscr och ju längc bon han

fixcradc blicken dcsto svårare var det att sc, som i gnrmlat
vattcn. Ljusct vcrkadc komma från överallt, mcn det var ett
ojämnt ljus, som om vissa fläckar var klararc upplysta än

ardra bara därför att deras fllrgcr var renarc och mer intcnsi-
va. Färgskalan var dämpad, alltcftersom punkter läg längre
och längrc bon så grumlades dcras fiirger till något slags gul-
Fönt, komigt med inslag av rött och blekr gulvitr. Pä niir-
mare häll blcv l?irgcma lärrare att urskilja. Rörelsema skif-
tade i blckgult, köttrött, alggrönt och sjukliga blå toner, som
de blånadc, svullna läppama på en drunknad.

cn kånsla av 8n intc kunna hitu någonfing an

på, inga bcstänrda avsdnd att fixcra ö8ai mcd.

njöt han av dcn märkliga svävandc känslan som

honom fanns bara tomrum. Scdan justcradc

dc nya förhållandcna och han bÖrjadc upp-

-l 

Det andra han uppfattade var ljud och lukter.
Hela det väldiga ru[rmcr av rörelser och färg genomsyrades
av en mjuk tystnad, som om han hade bcfunnit sig långt

under vattenytan på någon sjö. Ibland kom der
sporadiska ljudfragment genom tystnadcn. De

spräckte dcn aldrig, bara krusade den stilla som vågor ien
regnvattenstunna. Det var mänga sorter ljud. Llnga,

utdmgna, klagandc lätcn fråa nAgonsrans lllngt
undcr honom. Smä, kona pysandc ljud i regel-

bundna intcrvallcr som närmRde sig och drog förbi.
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Ljr"ilf ;t'-",:1:Iij#åHT:Jjfi :::ri:*ffH".,*".hde;

n't$x**mä#***,r*rffi
som av rurren rrukt, sorvarma ka.ii:}"ål.**iltt1iiiiäh* o,i

åT.r,fl#:hTå",,,,fl r,;:ilf;' j;';I"Lääi:,#:,aava,dhop
form niir hans blick läde sig att fokusera a"r. nar-runn.lr-' 

wg roElseha

Iffi:",'J§:::il"'§:J,1T,:åf i:itri:ll'hffi '#*i:i."ööilf; :
mer som rangerade hans uppfarrningrror.äg"ä 

"-'ii"*J#,,t_Tl, ".arsöra om hin skulle kalla dcm 
-enl 

två .,r.i *a"r".'ö.iT;{[tJ i:'*liövera.llt, på alla sidor, org.", 
TL _1_l:vande 

vävnad, putr.ä. froppr-funkrion och främmande nedbryrningsprocesser som,:oå * .luUigr, ;iU-rande liv. Under honom rörde sig salcr liknande enorma valår av kO*oO
massa, gl?insande av utsöndrat slem. I'ån någonsrans urom synhåll, bakom cnvarclse av blåsor, nässelhär och spröt, skjör en liten, sparv_51s, ringest frarn
och cirklade runt honom tre gånger innan- den försvann. Den verkade bcstå av
tentakler i skovlig, slapp vävnad och pulseran-de sifoner som med pumpandc
rörelser drev den på dess ryckiga,.blixtsnabba ftird mellan längsammare uker
Allr rörde sig, allt levde allt var främmande och det tog aldrig slur. Johanncs
Ma owe föntod nu vad det var som hade skrämt Jeromy Boch och vad&
han, sedan han återvaint från Rahnland bara hade yttrat ett enda ord.
Limbo!
Johannes Marlowe öppnade munnen och slrek.

imbo !t v&ldcn mcllsn v&ldam!'
univcrsums murbrul, sLaPclscn

soplipp, dcr onåmnbsra bodom ah
mcllan. Alla dassa cpiict går alt spplic€fs d
dcn vä d, cllcr scmi-värtd som 8Ar undcr

benänningctl -Limbo" åvcn om dd kanstc

främ$ år dct sbta sorn bcstrivct dcn båsl

Limbo li88cr nlmliScn mcllan vätldatns'

Limbo ,r &n onöjliga plåt3 lom oundvitli'

8er uppstår i gliFtr mc[an avå univcrsa' ctr

r nt rtikt to, u18ör cn sl88s mcllan' och

ickc-tillvato dår slumpmåssi8a cxistcoscr
lcvcr mcningslösa liv. Mcn s8mtidiSt
bcfirncr sig Limbo ulåofÖr skspclscn' dåt

dct csenuigcn intc skall finnrs nAgontins.

Utanför vcrllighctcns 8rätl§cr.
Limbo år pA måoga såu cn mårkli8 plats.

Dco är oändligl tunn, men ändå oändliSt
stor, vi kommel att utveckla dctta på en

annån plåts i tidnilgen.
AR ia sig til Limbo är en hel velenskåp i si8.

Dct kan finnas rcvor i verkligheten, sk.

o"ii,n* ,rcrret o. ltlscr upp b€triårcttn

i"tt"n ,åt vltld och dcn mcllan' Dct lr
,oiflg, * rr]rjrrr,,l,,,a si8 urzrfth stapclsen

o"ft a-rt 
"a 

h;mm i Limbo och sludiScn

nin. 
"ottt. 

som närmast ä, e'r likna vid

dimcnsions-tunnlar. Dcssa har cn fy!isk

ilE'tpti"r* *, Ww diokvtgat diL

u!9tr&hir8, dc lttpcr mcll,n v'rld'ffi' och

bcfinncr sig sålcdcs till stdrlta dclcn i
Limbo. Dcrla toomcr octså an kartlå88as

nogrannsrE.
s; I-mn3 dcl narEli8vis cxisrcnscr i Limbo'

Yarelscr som har uPpstålt ulaD llaparc'
slumpmätsi8t sammsnsarb av gillrnarcrial
från olika Limbo sprickor: Limbo cntirctcr-

na.

Allt dcua ståtl vi försöLa ä5k dli8göra för cr

n , vi tar c. på cn rcsa bortom och mcllan'
till co vfid som inlc liltrar nåSonring annat'

men ä, ihopsatt av det mesta
välkommen till Limbo!
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alta Limbo i e''1ffi;lx*ffi

mllsDel. Det finns inga fasta punkter an

hen!a upp beskrivningarna Pä.

Landskapel förändras hela tiden och inte

ens upp och ncd kan beraktas som kon-

slafllcr. Om du läsl den idedande bcrät'

@lsen och dcss cftetord vct du i alla fau

titc om det hela. Jag §ka.ll nu försÖka an

sc dig en kon översikt över Limbo, dess

ioeciclla törhällandcn och hur man kan

scstålu dem i rollspel Kom ihå81 Först

im sist är dct imprcvisation som gäller

i Limbo. Dct 8är inte arr i förväg för-

bereda alting som kan håda i en miljö

dlir slumpen är hÖgsh lag.

Sceneriet
Atl komma in i Limbo & au länna aua

fasta punktcr bakom sig' I gru[d och

botten handlar det egentligen om etr

ofandist ston tomrum (hur ofandigl se

nästa }iisseNytl). Men ungefär som det i

cn liten Döl av näringsrikt vanen vimlar

av småirYP, molusker och alger av

diverse siag se kryllar tomrummet i

Limbo av liv. Överallt finns det

nåsondnq som flYter fram Senom rum-

."1. .nr6b, cllcr lån8saml, sävlig ellcr

gigantisk an dessa framsdr som dvårlar
i jämför€lse, och bonon den en är-nu
störe och bonom den..-

Det är län aB k&lnå siS liren i Limbo. '
Ljuset i Limbo kommer i huvudsak trän

mycket smä, allerstndes nårvarandc,

självlysande var€lscr. Dct år jånnt och

a.ldrig särskilt starkt. Så länge dct fim§
gnker man inte mycket på del, man scr

helt enkeh. Mcn dct ,inns svana pa(icr

av Limbo. fickor som salnat
ljus, Kanskc dår cn flock
varclscr åtcr allå lju§bdrar!.
kanskc ctt omaldc runl cn
spricka där mörtcr §iPPr8r
in. I dcssa skuggor tr dct i
gcngäld näctan slltid
kolsva[t

Limbo Entiteterna
Dc varelser som bcfolLar
Limbo kallas vanliScn för
Limbo cntiGtcr. De har UPP

srett av spillmatcrial som

sipprat in Senom sprictor i
ve*ligheten och Lan i Prin-
cip sc ur hur som helsl Men

bara i princip! Det är vikriSl
ar! täoka På atr cn Limbo
entitet är någon slags Pro-
dukt av en ko§misk jäsning'

av en slumpmlssig hop-
fogning av energier och element. En

Limbo entilet får under inga soo helst

omsländighetcr ha drag §otrl är direkt
igenkännbar från dä8gdjur, cller ånnu

vän€ från mä,nniskan. För an improvi-
sera fram cn Limbo entitet finn§ dci
vissa örcte.l§er som snabu Iån A dig i
rätt stämnin8, Tänk på varclser sam-

mansatta av inälvor, amöbor o€h enc€lli-
ga djur. Molusker betövadc cgendiSa

ben, ögon och mun. FÖrEstålI dig svul-

srer, bllsor, bölder och tumörer.
Brffuskador, slem och kraftigt föGtorad

avflagnad hud. FÖIse dina varclscr med

arribut frän blötdjur och skaldjur.
Använd di8 8v sifoner, membran, [lim-
merher, nässeltredar, sprör, tcntakler,
fj äderliknandc fångstarmar,

ningar, avsöndringar. utsöndringar'
ägErör, sugmutmar, iSelmunnar, sugkoP
par, tarmludd. lungblesor' utanpålig-
gande ädtor och kanaler av olika dag.

Föda och Fortplantning
An åla eller ätas & ingen problcmatik i

Limbo, alltinS bådc äter och åts. Del
nrms ingentinS §om & ti[räcuigt fa,ligr
föt att undge att utgöra nägon annans

föda. Dcssutom är dct mYckct fä
entitcter som har nlgon särskilt spe-

cialiserad kosthåIniDg. De alka ncsta

ätcr alltl Födointaget brukar normalt
bestå i att varcl§en löscr upp matcn mcd

något slags sekrct och suSer i si8 dct,

cllcr att dcn hclt cnkclt sugcr i si8 rllt
med cn gän8. Andra varisnter ur ett
omslutande av födsn som scdan smllt§
innc i kroppcn, cller sl kan varelscn ta

6

ki*:,m:i*m#*
illffi[;i'fl;x.;k'1r"""*]
,'Ji, L: liii.,,fl lil;I fl .::1*ll,:1
poruoner. Frän de yttersr sml ",_i-lsom upptar Limbos'.rrnormi1"i'il,l]l
upp den, titl de gigantsra tonrineme'rär]
puseranoe missa som glider tnn sorn
stora valar hrus en steglös skala ev ,tr.
möjliga, och omOjliga, exisrenser OIi
den slutar inte ens med 'valama,. Under.
eller bonom, dcm finns en vanlse sr

5
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sig in i offret och bcarbeta det irniHIL
Tfots att de flests entitcter är allätarc
finns det oftesr negon slags metod i
derås letande efter rgring. Några drås riu
snåbba rörelser, andra till en viss tem-
peraNr, nå$a leBr efrer speciella luliter
och andra äter våd de råkar stöta på.
Möjligheicma & oändliga.
Ao fonplanB sig är det n&l viktigasre i
Limbo ener födan. Eftersom entiEiema
helt saknar åtskiljda kön får de ra rill
andra metoder ån könslig rcproduktion.
Ägg, eller fdn. läggs och kläckcr, eller
växer till, nya varelser. Saker delar pe
sig och blir fler, embryon placeras i
andra kroppar och uppslukar eller tar
över dem och entiteter sminar ardra med
sig själva och ransmuterar dem dll sin
egen sorl
Dessa wå: mat och rcPrcduktion, ål de

Nå konstantema i en förändedigl icke-
univelsa. Hur än en Limbo eniitet är fun-
tad kan man råtna med an dessa två år

hens främ$a mä.

ffi
"""' t, ffi:,'.,iJTI".iHd

*:qtrffi
iffiffiTlff";'J'L?Hä,1.'l
r"ffi ä'fÅiHt""H.*+rt#i}j

äJilifi' ä".:å&ä'"1"å' if i
övri8s Limbo'

Sinnen

:l::TI"'::,'i1'.'Jå"1 l""l?yJ I ii:
Å-'^. aån. mun ingenting 8är aB Ilnna

Y.ti'i-'r"'"' lntEnari, de uppfatbr hclt

Iläi'i"i" ,ltu* som vi' Excmpcl Pä

iriista t-imuo'sinnen är könlar 
-som

:f l"In::T*1":;'#1""*äiä'ilii
i:rtmll";r :::äl#',ffi i::
l'.*: ll"l*'m#:f #äil,H
-'in ,'lini.i" Mycket få saklr undSår

aen sä länge det rÖr sig om sadant som

iii*r"t."i för de wä 'f'en: Föda och

ionolanming. DärEmot gär det aldng att

liili tö*"t;x" sig 
"rt 

var€lsen- verkli-

genilälv upplever sina sinneslÖmrm-

melser.

[ti#*,##il##r
H4#,nst*fJ:[,.H'#;
iiinl"t c"nä, skapelscn gesialtar sl8-r

liruo öt tuber, cllct rÖr' av energrer

L'#iG-""ti". var igcn ganska grä

iirrm"t- Det gå, intc atr se in i en no]-

är-ä"on"^I,,*cl' liksom der inte

i*ira" *at atr se uL Kanskc är dct Nr

äa .anrimagir"r säken skulle kallsvet-

i^ o. ä" n"[ ." o.n mängd av endteler

Jm. iiir ttar,srutp"r'"r Pä cn bropclarE'

.lii"t.it r." pä dcras magiska rör för

ån'-rin-** suia dess eneryi som iglar'

"iLt 
utt-ntj" fästet för an fänga in Iör'

bipasserande mat.

Extraordinära företeelser
Der Rnns inga egentliga regler för vad

som tan finnas i Limbo Allt handlar

bara om an vara tmgen mot en sumning'

Nägra lite mer speciella varclscr' och

egenheter hos dem. kan nämnas som

exemDel.
Eftersom läckagen frän andra Yärldar till
Limbo är av varierande an uppstår ett

flertalet lite mer bisarra entiteter
omkrinq dqssa. De kan scdan spridas till
andra. irer stabila, Limbo volymcr' Ett

exemD€l är känslovar€lsema som barl
bcståi av en enda ktrnsla' De saknar

totalt kmPP eller intellekt och kan när-

rnasr Uaatrirus som en levanbe
känslosrämning. Der&§ fttdob€hov torde

vara lite annorlunda än andro enlileler'
De kanskc äter sin cgen ktrnsla, de

kanske suger i sig dess motsats. En

mlrkliS effekt bordc upPsiä dA nlgon
m{nniska bcrÖrs av cn klnslo-cntitet.

E

Portaler, Vortex och SPrickor
iftersom dits" kommer att behandlas

urförlisare längre fram skall jag bara

kon slla något om deras beskaffenheter'

En oonal eUer spricka kan sä8as utgöra

den'enda fasta puntt som kan upPstå i

Limbo. Cenom den läcker, för det mesta'
,materia från världen bonom. Det kan

röra sig om bitar av skaPelsens

crundlägiandc element sesom dc ser ut i
'-mrnsttiga världar, men det kan lika
qäma vara så att flÖdet är berydliSl
ircnarc'. Där kan t.ex. nnnas sprickor in

ti tt mörker-dimensioncr som l[cker
mörker, eller tilt magiska vårldar som

sprutar in rcn magisk energi. Vid sldana

sprickor uppBlär naturligtvis samhlllcn

7



Rcsullatct blir atl han uppfyucs, bol-
siavligcn, rv Itn g.l{djc, rcn ilsls cllcr
rrn sorg för rn tå nå8ra cxcmPcl. PÄ

samma slta som mcd ktrnslor l8n dct

uppsd andn, mer 'rcna' former av liv
vid sprickoma: varelser 8Y komPatt
mörkcr. LJyarde Pulscrande erErBi. SoE
vanli4 är Yadadanema oåndli8a"

En annan mätlig foretcclse & mcdvc-

Erfc{ i LiDb. Råkna ddrig mcd su cn
kmpp i Ebä, ett mcdvdardc. Dcn kan

lita gä{aa iffihålla Ne, cUcr tio, cller
do osell OD den cns är en vatdsc och
intc cn sammansättning av flcra. På

srmma sätt ken ctt sinnc uppfylla en,
Nå euer llcr. kJoppar, ibla l tr§kilda av
avscvärda avsdrd. Dcssurom fitrns dct
sinner som otålr såknar tmpp övcöu-
vudtagel, ett slags svävande intellekt.
KJoppar ulen mcdvehnde alls är därc-
mot sållsynL mcn...Yarför inte ?

Människan och Limbo
För Dännisl.an är Limbo någonting
tor.alt frånmånde. någonring fööjudel
Linbo har upp6t& uEnför aIa gudomli-
ga planer, det följer inga rcgler och har
eScnrligcn ingen ptats innanför
stapelsers nmar. När vi srålls inför det
fatrum att Li6bo vä{ltar, utanför vår
vårld, slutar dcr allt som oftast Itred
kaEsrmf. Vera sinnen llara, inE av alr
möta dcn vcrtlighct som inlr hår konsr-
tucras för dem. Mänga bljr varsinniga,
mrrga drÅs på ctr sjåvmordsb€någet såc
lill det främmandc och går under.
Dcssutom har vi mycket få möjtigh€t r
an överlcva mcllan dc vä,rldar som är
skapadc för oss. På cn plåts som vertar
vara dcn uliimata konsckycnscn av
Dalwirs l&or, uppdlukas vi ay den irsta-
bila och mcningslösa uNecklingen där

föda och fonplanhing år alli. Du kan
i e mulÅ cn Limbo{ndrct du kan inrc
rcsonera med den och du kan bara i
undantsgsfall döda dcn...och i sådana
fall dclar den sig säken bara ocll blir fler.

Slutord
Jag har nu dragit upp någla glova rituin-
jcr som bör vara till hjälp vid ctt Scsrål-
tandc av Limbo i ro[spel. I fons&hin-
gcn kommcr vi främst att ta upp och
utvcckla dcssa tcman. Vi vitl försöka
förocdla <lc tänslor och tankar som vi
sjdlva har inför metlan-våddcn och som
har framlommit undcr uNccklingen av
dcrl. Mcn limbo & föIst och främst ett
förrmä för impmvisation pä cn tema.
Dct går al&ig aE Ucka allt som begrcp
pct inDcfanar för oss, och ännu mindE
vad dct kan komma an beryda IUr Er. Sc
dårför Limbo som en uutraning d& der
samtidigt gäller art släppa fram den
tygcllösa fantasin och behälla släm-
ning€n inaakl-

Yl\ cn d88cn trår j8g ilBåg au vi rlls lcycr lom ffngslad bmkap i bur, dcn dagcn fö.loradc
tlElfS hl,ppct om cvi8 liy ah framdd ftk mig, ftr mig och ftk a a råntånde var€ls.r.

l!l|D", fTnr insct hogp för nå8on cllcr någor- Vi stsll-.lla ä1r3, vi å, blorr ftda pä dc
nungnga varElsc.rfss mr6ord. Dc nfrfrr på vår vårldg skyddardc vegga4 dc gnagcr fi, vtrz
!]p"T& aq *l in8!r lan §o4s dcm ry & drivs cnhan av h.;";'"j 

"; 
virja au varaqxll. Dcr v8r mio s&r8 dåg sdr frcLclhålårq & Inosius Gatrtlllagoc, 

-nu 

"iro 
t r,, Uonglrrg

tån ja8 såga an hall v8, cu c]da sst cgoistish bät sqr cnbn-dddc sic om sioa ofutIåcrFimenL Au lInosiu! h8r Cu bon & tarsl.c intc ordcr, hatl &,r,ar-"r, lni ,ig ,ta" ."..,lun,F...

HcrI Ganmagos hadc cftq cu försölx an locta till sig cu ardcyä-sco mcdcls co orgic rncd
rurE'an& lil ådragit sig surnpfcåcr, ch urlde' sina fcbcntrommar tuvdade han au sig tra fåtrtonukt mcd sndrå sidal. mcd c{ väscn utan namrl Då uoddc vi alla ar hans osunda leveme
hadc-gcu hor,om hjäranarrL EffrrsoD han var av gamrnal ch nobet sulh kunde vi cndasr

HI lT* l:rT. ffir.Eu.sldr §8 sjå.tv ocr j ra anara-som.å.;ii[-för au r,an rirr-

T:::-Yg:l i* fcbcm hjälpE ia8 honom ur i, den av vår btomskafuc, kådg&den. Ja8mrnns varF stcg' varjc vansi [g ord hao mumrsde. orn 8[. han $an stulla ftkcnas mcd ,iu.
11! f.l, :, h-. rkrflc pånyuf.ö<tas och mora stu anan lg ;icn;;; ä ftddcs dq!ror$a 8ångcr\ s[. ha,l va, hurgrig mcD nu sLullc han fil &ossa i gudars ftHa. Trädgårdcn slodi lyst blomning, cj fä8er elrc, rlr hördcs. Dcr tåndes ,r" ". a""i ay.Ääcrs'rr"ac r.gr srnuu.Ba hard övcr oss. DL mirr i rrädgården-tanft eu forsuanrraa i'siiiiääu,o..r"rprar,sulde har| sig natql för aB vänla Vänia på DcL

Fås&rsfulll pulscrudc välldc den siulligt Lörtröda massa ur gcnom cn runn slvcrf:lrgadsprictÅ i EädcL Dcss huagcr var sA så* au dct unacs ren; o-;fi;! ä^.1"ä rrro" n* ao,va,'.tspra sin,rcr rj& 8v 'rvcro" in-för dcuå övcrooa a, roä aca ua'e rÅri? Jg. E, o" a.o
:-r: 

hådiy'srt.tnisrs söLrc si8 slinsrsrdc g-r" rrrÄ ä'fr"iuL'r'ij,ril ri,,r"a" o"nnans, av övcrvtldigsndc skäck Darålvsrradc, rropp atr tårn,".d"- il;i;ä;ar spår cfrcrsig på hans hud. Tilt min fasa buaac varclscn ,.ir'" är- *. ilrä"äää'ii,igng". r,ug"köu,ump dlt bqp börjadc vätau frå, hsns b"n, ."s.;;;;:'il, ilii,r"o", .n_

mcr inlcvclsc !n vrnligt i gcstsllsndcr sv
dctta. cfrersom Limbo inlc fö]knippos mcd
så{lant som man vsnliglvis förknipDor mcd
slräck klnslo., dvs. mörkcr, rtOdcn. crc.
Lunbo & ncr dct otunda slora, dct obrgrip
bara, vusinnc. lctcl. Tlltk cr ort dc( l.ions
cn dimcnsion bekom v[, vurld bqlom lufrcn.
borkcn pÄ crr rr!d. dig s,jllv.... Atr d.U bukom

I

Llmbo, dct hrc dlm.l'rlorcr atonlör
shopc-ls_.-oc-h ycL llcD L,t mqr wrkllgcr
tc N Lirtb och dctt yanb.r son .n hot

nn oa dct h.lo bth lustti, .!r.!l)o'. otroy.qt.ttcr sct y, ton 
'anlnrslöro st.i_

AumFr?

Limbo & fssansfullq mco dcr kstl Hv0s lirc
I
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finos clr olndliBt hsv l.yllsndc mcd
Lim bovuclscr. (Som monsurn smySudo
b*om co tcdcr! Iulislcr ncdsn vi lr dc
§rct[s stldc,spclsmr ovctandcs om flnn
brlom vår v&td).
väscn cj ullltt lrl tioEs liI. som inSrn 8ud
håI sfåp0l Dct & irt! s&crl !E gudsttts ctls
rlr 8! dc 6nn3 Eh i sl f8I & dct EoliSr rn
& ingcr trtl 8ön & sstcr. Limbovuelscrna
vill ihgen he, dc fAr iat fionss Dc lr Fcl.
Dersr slumFolssig! liv L vissc.liScn in]c
rncdvcEt ords, ulln dc &ivs snatuc 8v ctl
losmisk hunScr som Scnomsytar hcla
Limbo. Drrrs &ift år cr födas, lrr" fö& ,lcr
ch älå rncr... Eficrsom d. & lolall omöjli8s
ari rcsoDcrr mcd och år fullstlodigt
obar ocliSr !r dc solll ar ollcirbor yåg 8v
hungcr som obönhörliSco förr cllcr sca8rc
lo|nms {r uFluta ocs och v& vårld

rl 1911rt itj: fs frAn dqsr hordct av
l,!lq"_q! ,r1:n,t. rondncnlcr !r dtrncn_

:y"Sq1l" vrg8cn tr co Nrn, ruNr hinnr
som-sty-d(ltr yä' vtrrld frfu dct som filln!
utrr ör. Mcn dcn-hinnan trrl lf[ sprictå om
oco ronsvlga§ cltcr 8u Limbova&lscr nötr
f.h.nug, 

på^&i.dg dcn k n rcnt utav ha
blivir uBau fttr Limboskvlu- ltlsgilcls vsl_
hånta tolrs&r och &drå mcbfysistr katEr
I!!t ct$ Rfsv8gs dime{rsionsb8Eiåtu-
VÄr vådd är dcr8s^ståIIcri och dcr g& cj su
Ttto M, 

"j 
fttrsrl cucr hcirs dcm. Föl

dc-följcr siru cgns lågar. tnsittcr om Limbo
och Limbovarclscr mcdför alltså oft8st
v8llsiruE för syagsinta pcrsoncr,
Vi ba dll våra kryp till gudar: övcnkölj os
mcd cdcr vtrdc meo fråls oss UrAtl Limbo.

fronvi*dc av golahgor svdvotrdcs nellon
vcu och vonvc , saaaing och lAgn, mcllon
Lirnb och... Kotl sogt komour ncdoa tdgro
cxcmpcl pä vagor in i Limbo att ges.
Dimcrciou portor av olika slag, önskodc
cllcr oöntt d.. Ni ko,nltEr decnId siuLa pA
dcl yltimoto hotct mot yår cxistcns,
c scdcrotdc synmctrisotttnuabo t t.

En första varning för den
nyblivne vårlds.vävs-manipu.

latorn
Vid maniputsrioo 8v skalElsco d platser då,
vlrldcns skEl {r tunt ocb söndcrrött av
cxrådimcnsioncll alaivitet, tan det vårsr8
stc. Stspclscn dmnsr i sin suuttur, vcrk-
liShebn sprictcr och öfnar e! gap h i cn
annan vlrld. Har stora trsftcr tåDjt
slrpclscN våy kan da dll och med stc ctr
symmctrisåmmaobrott. Skapelscns vågg
ämn8r då och du h8r cn spricks in i Limbo,
Vill det sig riltigl ills kaD d€l bli m okon-
trollcrbsrt cxpsndcrandc spricla, ctt
cscålerandc sammanbrotl Hi[ills har ingct
fa.ll obscrverats dår cn sAd.sn sprict8 intc
sv3lannat pl grund av st8pclscvåvcns
inlcbocndc Lrdghct och motstAnd mol
maripularian,

dr stoll jog lör cdcr landljo om
vAgor lilt U,rb. Dcrso Avcngp-
rdLncligo stigor som & doldo i
kusttpcns m.st skugglga hön,

Portaler&Vortex&mera
mycke merå

Öppningar ti[ åndra dimensioncr ler sig pA
cU llcrtal olil, sIu:
a MsSiIcm Lsr! Oppna .n portal mcllal|.
plancn. Går man in i dcn hamnar man i cn
annao värld. Dcssa öppninga, !, valligas!,
och om cn sådan lärnna öppcn kommcr dcn
cftcr cn tid 8tt slutas, blckna bon, på grund
utav slåpclscvåvens motlrafl Dct går ävcn
8tt tillvcrka cn pcrma[cnl portal. En sådan
gör cu sår i stapelsen som inr! Läts,
a Vorlcr, en slags maskortlncl mcllan pla-
nen, kan sponlant uppstå nå, siora lxaftlr år i
rörclsc. Dc! sägs ävcn art lc8cndsrista
magikcr h8r skapal yoncx sv cgcn LrEfL
Dctlå inncb& ao rnar böjcr ch forma, om
skapclsen så alt dcr hela entelr bildas cn run-
ncl mcllan vårldam8. Sedan kan vad som
hclsl n(Hs frin dår cmellan. Vonex uölat
och tånjcl skapelsen, dc spräckcr dcn inrc.
Dlrför låLcr inte voncr av sig själva, dc fr
pcrm8ncnt&
a Alla dcss8 manipulatiooer av slapclscn
gör den svag. Upprep8de öppnandc av por-
tålcr cllcr ctt fclakrjg hardluvande sv rnågin
vid ett voncr tan fä stspelscn a[ fallå sam-
tngn. Slmm.trisommonölor. Om skspcl-
scvävcn & dllråckligt svag så slils dcn upp.
Dcl bildas cn spticko, intc till cn snnsn
vldd. viltcl skullc stc om vävcn i c var d
skör, ulan ti ll Limbo.

I 2

VA$cn t vAt ydrlt , dat sttl som ssdfut oss 7an * yt" a,**irr*r-, 1^o, tdnis , pua*-
lcrLJ, sprickct, slits sltnd.r och iörs ,ud av olls/(lN ohlivitet qv n!,,gisk och-ritull notu.



SPrickor
sDriclor i Limbo u [or vstclscrnr d!' cn

riu tiu ti". KJirS ryriclor wps& dct lnEn

kolonict 8v LimboYstclscr so'n sugcr I sl8

octcin s@ so{,rnmal ur dern, varclscr sm
lroi" ,o. tts crErgi,! och pstasitlr som

ätcr stförin8cn frl,l dc som ålcr dc som

*r'... Slor|8-fotonio Ys8t olit! l!ng€' 8ut

uc.uina" pe spriclsDs sn fu dct ctl lit'r
cllcr stor spricLa och hur stor IrI cncr-

dsrömningco Scnom dco? EIl hög Scoom-

i rornirg sv cncrgi ökar flödcn8 Ev

stzDclsetrafa i vlrldsvUvco och stimulcra'

d.ss lilkcföfld8& En sPricfås storlel & 8v

mindrc bctydclsc. En stor sprick8 lar

naturli(vir lär8r! dd an slut8 sig' cmcdan

crr liE; Pn& St fmar! 8x läIs' msr det

är frå,Ilst cncrgiScnomsuomningcn som

bcsurnmq låloingstidcn. En litcn sprickå

där cErSin ca&sr sipFår tsan tån la myck'

er läng ti, {r låh, saruna gåIer för er §"
sorickr mcd mcdcknlrttig SclDms[ÖmrrnS'
iitl ovanlighacma hör små sPriclor mcd

höe qcnomsuÖmnin8, dc tcr si8 som cn

fon'U-n och Sigantista sprickor mcd låg

gcnomslrÖmnin8, dC tar conc, at! läka-

iutand tan dct ävcn hända att cn spricta

kloS8as iScn av dcn stora samlinS
Limbovarclscr som lÅrnpa, om närin8cn,

cllcr ar n&on gigantisl vatrltc ratz' tyckc

för sn tco av ocrgillltlcr Hn sFictan ah
Brnmar dcn ah På så sätt Lortat iScn dcn.

Portaler
För a! slaDa cn vanlig pcnal in ldl cn wtd
Lrävs bara au man maniFllcrar, tånjcr och

slirc. sthds skapcbcn. Ej så h-afti8r au ]Iun
får cu symmctrisarnmarbro& AE öppnå cn

ponal dll Lirnbo är intr tila l.ltrl Dcr kråvcr

au ma, förutom dc vanliga mctodema för
pontppning strcssår skapclscn till &n grad

alt maIl sludigcn få-r ctt, förhoppningsvis
konrollcrs!, struktutsammanbrott: dä, dc
vanliSa dimcnsions sEuLturcrna vikcr ä[

r'!i
lEl'c?i

sidin och man dykcr in i Limbo.
MaSioratcmarikcm tobfrhcvsky har utvcck-
lat cn mctod d.il, han fästcr lirBrnktcr vid sig
sjålv, gör cn Limbobrygga, strcssa.
skapclscn och crhåller elt slruktulsammm-
brou, varpA han ovillkorligcn skullc slungas
in i Limbo.
År man oförsikrig kan del även händå att cll
toult symmcrisammanbrot! skcr och atl' en
okon[ollcrad Limbospricka upp{tär, cllc. au
de lupunktcr man fäst vid sig sjålv slitar en i
slycken. Lyckas däremot besvärjandct
slungas man mcd in i Limbo.
Mer avanceradc variantcr finns, dåa man
öppnar cn semiperma[enr poflål in i Limbo.
Dct fungera, pä samma sått förulom att man
dä fäster firpunkterna
vid portalen och intc vid
sig sjålv. En sådan ponal
kommcr att få en genom-
slrömning: det bl ir
möjligt au gå in i Limbo
och tillbaka undcr dcn
tid portalcn är öppcn.
Den lydcr under samma
lagar som en spricka
förutom det att cn !,onäl
hålls uppc av maSi och
är pä så sått stabilarc.
Det bcror givctvis ävcn
på magilcms kom[rctcns
hur st bil ponalcn är.

Limboskvätt
En gäta & dock dct som
kallas Linlro.rtvdr,. Vissa
Limbovarclsc har köfllar
som sprickcr och skvät-
tcr Limbo-utsöndringar
omkrinS sig. Övcrallt dlr
det uäffa, g& skapclscn
söndcr och dcl fråts ctt
häl in (ill Limbo (visu-
aliscrings tifrs: Tllnk cr

syrastllnk på cn nylonst,umpa)- Andra
valrclscr l:lmndr ctt splr av Limboskvätt:lr
cttcr sig. cn dcl skvätrar ull ir dc dtr cllcr
blir säEdc, osv. Inre ens Ato?hos s\anlis-
lade wk " Limbo ascolata hrrnuticLt" tö.-
klåra, detla myckct obehagliga ferlomen. Dcr
verkar som vissa Limbovåscns koppä, och
krcppsväLskor har cn sädan sammansårtning
att de vid konalr mcd vär värld framrvingar,
mcd sin främmandc aJknna sarnmansätuing.
ctt begrånsat symmctrisam manbrott och
rUnnar vårldssEukrulcn vid konlakl. Vi kan
cndast hoppas att dcssa LimboskvSltar inle
8cr cscalcmndc saflrmanbroll, hoppis att dct
ej stå, i dcssa varelscrs krafr atr bringa vå,
värld på ända.

/,
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r Thomas Covenant dcn
KlentrogDe färdas rill Land€t i
Stephen Donaldsons ktinikor om

den samme bcfinner han si8 i en värld

som han upPlever som mYcket främ-
mande. S€der och bruk är inE Yad han &
van yid an de skall vara. Naturlagsma
b€ter sig inte normalt. Magi fungerar.
Illvåttar veldför sig pe naturen och
jovalisla jmar driver sina båtat med en

inrc kraft. Men lä6ama har inga stora
problcE med att känna si8 hemma i
l-åIxler Mssedigen & vi nyfiknÄ på bur
sater fimgcrar där, visserligen kå rer vi
dess unika armosfu men allt ä, ände rcl-
ativt b€kart. vi har upplevt liknande
saker forrut, i sagor och i historiska
romancr.
I MordotLs /Vzed, av samme förfaEale,

förckommer en uppsjö av olika dimen-
sioner, Det finns världar med vatten,
mörka landskap där främmande mvdjur
jagar, hav av eld och högteknologiska
krigszoner befolkade med väldiga
bcpansrade krigarE. Men för l&arcn är
ingen av dessa världar egentligen frärn-
mande. På sarnma sätt förhäller det sig
med Geds utomviirldsliga vandringar i
Dödsriket i Ursula K. LeGuins
övArldeLHU möts vi av en beskrivning
rik på ståmning, men återigen i gBnden,
bekanl Fenomenet upprepar sig littera-
turen igenom. Dantes helvetes-
skildringar, Michael Endes Fantasia,
Barkers Weavcworld & lmagica, H.P.
lavecraffs drömvädd, ja till och med i
Amold Swanzenegers Last Action Hero.
Det handlar alltså om dimensioner.

Världar utanför den
egna som bör vara
någonting spännande
och outforskat /ram-
nrazda. Missförstä mig
inte. Jag anser inte att
någon av de ovan nämda
Yärldarna är dåliga
(kanske med undantag
för Amolds da).
Allihopa fungerar
ynerliF väl i §tl tillerära
samanhang och de kan
säkert ockse vara
ypperliga, atmosft Nmät-

tade rollspelsmiljÖer'
Men ingen av dem kom'

mer av spclarna att upplcvas som
egclltldig(ftarunandc.
Varför då dctra envcha tjat om dct frärn-
mande? Räcker dct inte med an man har
en annorlunda värld att förflytta roll-
spelama titl för air lätra upp speter?
Ibland. Men om kampanjen är av sädan
an att rollpersonema kommer att göra
omfattande resor i multiversum, eller om
man eftersträvar att ge dimensions rEsor
en ho!full och omnipotent srämning se
krävs det ibtand lite mer än atr bara
ändra nägra fe grundförubättningar i de
nya världama. Der är då man bödar se
sig om efter nägot främmande.
Hur uppner man då det främmande? Den
absolut bäsra lösningen är att bli
abstrakt. Beskriv världen kring rolt-
personema fragmentariskt, använd ter-
mer och betydelsegidningar som de inte
riktigt försdr. Dertå ger en oövenräffbar
känsla av främlingsskap hos spelama,
men är tyvärr också ganska sverspelat. I
och med Limbo har vi försökt gä en
meddelvä9. Vi har konsruerat en värld

som bådc är främmande och potentiellt
livsfarlig, men samtidigr spelbar och
(inom vissa gränser) förståbar.
Obscrvcra art de retativl kraftfulla
entiteter som förekommer i vära
skildringar inte är skapade för an tjäna
som negon slags avfallskvam för upp-
käftiga RP. Det handlar inte om nägon
meningslös maxning för att skapa här-
dare stridcr, a.llt är en logisk följd av de
anorlunda namrlagar som räder i Limbo.
Med andra ord: I yär strävan efter det
främmande har vi skapat en värld som
helt följcr sin egen inre logik. Vi har alh-
se pe inget särr försökt arr anpassa
Limbo efter nägon nivä av rcllpersoner
Limbo är ingen värld för 2-4 medel-
erfama rollpesoner. Limbo existerar pä
sina egna vilkor och kommer bäst till sin
rätt om den används till att skapa en
känsla av utomvärldsligl hot ellcr för arr
framkalla upplcvelsen vi alla någon gång
felt n& vi räkat hitta vän månadsgamla
köksavfatl undcr slasken.

.€nct(e
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And stimy things did crswl with leSt upon the slimy ser
_Coleridge

Egcntligcn skullc dct intc behövas några rcgler till Limbo. Eller ränarc sagr,

egcntligcn går dct intc an prcssa ned Limbo innanftir vanliga rollspclsreglcn-
ramar. Å andra sidan fiir*år vi an det kan finnas en visst behov av konlsc-
tioncr i form av cgcnskapwäddcn och färdighets nivåcr. Så hät prcscntcrar vi
nya ffiighcrer, talar om hur magi fungerar i Limbo, gcr nAgra konlacta ävcn-

ryrsfiirstag och skapar, naturligtvis, cn lirct bcsdarum. Ellcr kanskc i dcr håir
fsllct: cn Endtisrum.

I
I

I

ndsst i undanlsgsfsu bör spcucdaEr
tillAb spchrna aB {vcnryrr i Umbo.
Anlcdningcn är 8tt cll rollperson

sfm iile skyddas av cxtsrml stlrt m88i !oli-
gcn kommcr au gå undcr ögonblickligen i
dcn främmsndc icke-v§rldc'l. Och skullc
pcrrcnen i hAga åndå kunna omge sig med
tillråckligt stårk kamouflcrsndc magi, är
ch8nserM bara minimalt saörr! cft€rsom dct
,inns cnlilclcr som äter själva dcn magiska
ercrgin. Dct är dcssutom ingalundå säken i
Limbo bars för att man lycksts döljs sig
toElt hån alla ränkbara sinneo. ChaItsrn 8tt
cn fööipassaråndc cntilet sks.ll sugs upp cn
som cn våldi8 dammsuSsre ut8r an fråga
nårmare efter om m8n är uppfattbar ellcr
io]e, är nturligcn tlög. Myclcr hö9.

Vill mal| Eots alh föM]a all överleva i
Limbo en tag ksn de! vam idd 8u velå nägot
om hur normals färdighelcr fungerar här.
Dct första problemcl som den driftige
Limbo-reseoåtrn möts av är avsa.lqundet av
Eaditiooella sbrhet€r som upp, ned och fast
ma* under föttern& Eftrrsom livet i Limbo
i huvudsak för €n sväv8nde cxistcns lsn för-
flyrming i sig vara et( problem f& den icke
flygtunnige. F&digheE som har mcd nägon
sorts förflyttning att göra, såsom Simma,
Hoppa, Marschera och Gömma si8 blir
naturligtvis helt oandvåndbara urc i lomrum-
mct. Men inte i ,u la Limbo. Det finns plalscr
dl, rörelsc och förtlything fungerar rästan
som ,rormal! och dct är pd sjålv8 Limbo
entitetema" De riktigt slorä varcls€na har ett
slags egcn dragningsloåft som gör 8tt mindrc
artcr kan promenera omkring på dcm.
Sådana varclscr lan va!-a veritåbla konrincn-
tcr, mcd skogar av flimmerhar, berg av
valtar och djupa glottor i k oppsöppningar
ch mcd en hclt cgcn flora och fauna av par-

&ritrr, ssprofyrcr och symbiotcr. [Ulr bör dc
flesta llrdighctcr fungera normalt, viltel intc
8lb fär totlås så alr miljöo är hälsosarnmaE
är övrigs Limbo. Drn är bara litc mindrc
svävaidc.

Om man nu tvingas försöka Uotss
Limbos "luftrum" bör man passa på arl
utveckla divcrse spccial - firdiBhcEr.
Limbo strid Koshaden f(k inl.ltrring av
Limbo anpassåde vapcnfärdighctcr bordc
vara dubbla dcn för vanlig8 sEidfärdighacr.
Användcr mall sig av d raditionclla vad-
anten minskas chansen au lyclas till cn rcd-
jedcl. Kan endss! läras i Limbo, mcn
crfarcnhet av flygsuidcr minstar inlåmings-
tiden med en

0årdedcl.
Limbo
överlevnad
Kostnaden rio-
dubbel gente-
mot vanlig
överlevnad.
Färd iShe len
inkluderar
kunstap om
de fä knep
man k8n l,a rill i Lirnbo f& att undlomma arr
omcdelbafl slukas, vilk! varelsc! som till
nöds gär att äta och framför allr hur man
snabbost möjligt hillar en Limbo-spricka och
t8, sig därifrAn. Specialisernd för en cnslild
bioiop och k8n därför vlldigt snabbr vsrs
omodcm om dcnna skullc räla luous.
Limbo kunskap Lnrdomsfurdighcrer
mcd Limbo som iruikroing rordc var0 ntrsun
omöjligs ott hn sig cftet§om dct finns sl få
k{llor och ett si ofsndigt kunsktpsomrldc.
Vill mm l.Iro sig nAgontin8 övcrhuvudlBgct

)

)
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om Limbo fA, man gä dll utS8mls myckct

sDo6dislr hsndskiftcr i äflncl Som L cx'

dc av ArchaIos Blåhand. Observara 8tt dctu

int! 8ållcr magiska kopplinSst till mcllån-
yårldcn. Dc.ssa ä, ofl8$ myctcr udörli88' om

äfl sällsynB och livdadig8 8B 8nvänd&

Limbo kommunikgtion Au kommu-

nicera med cfl Entitct fråtl Limbo Ar i slon

sctt ornöjtigt utan rnaSists hjllpmcdcl'
DårErno( funs del en viss chans att '6mjC
€n varclsc om man lycta§ lära si8 hur den

(ungcrar. De[a ]räve, att trun får möjlighct

au suderr den undcr myckcr lång tid och au

dcn inte bcEalta, en som byk. Klarar man

d.§sa bav kall man lära si8 a! arvtlda vissa

stimuli som Limbo cniiteto rrågcrat pA, för
att styra dcn efter cgct huvud. Vsnlig€n år

dcus cn myckct begrärsad konEoll, som i

stort sctt inncfattar att man kan locka
varclsen rill si8 och kanske få dcn att
attackcra det man pekar på. Dcssutom ät
dcuå mycker riskabelt då ma, aldriS vct om

och när varclscn kommcr atl inuåda i cn ny

livsfas, och hu-r dcn i sä fall kommer att bele

sig. Kostnadcn för att

ljust sl scr du sslcr och når det är mörkt så
scr du ingcnting. Hår, vslllscmå cn fysisk
bopp så scr du dem om dc & innalf(h dirl
synfXll har dc der int!, sA scr du dem intc
hcllcr. Atr scdan Limbo cndtclerna själva
upgf8usr sin verklighct pä cn dndliS mä[8d
olita såtr bc.ör htc dig pä rnnst vis än au du
sjdv blir myckct }luåI" an uppucka Der &
at kl8r faHel au. M någoo slags itlnritiv för-
måga i Limbo, nAgor i sril med Uppråck8
fara, eftersom det hela Iden finns risk för
anfa.l från alla upptå*liga Mll. Kamke kån
man dessutom uavcckla ett slag seendc, cn
Limbo-syn, som gör dct lättare atr snabbr
avsök8 cu synEtr i Limbo och avgöia vad
som rör sig frän ch mor cn sjäv. En sådan
E dioet bordc i så fall inte tosla mer är en
vanlig pcrccprionsfärdighct, men kar
naturliStvis ba.a läras gcnom erfarenhet.

Uppcnbarligcn & en människå ukustad
med bara sina naludiga föruBänningar gans-
tå särba, i Limbo. I själva verker år der bam
en såk som kan gc nägon form av säkerhct i
denna ogäsivånli8a miljö: magi.

Att använda magi i Limbo medftir vissa problcm. För det första ligger Limbo

utanfijr den egentliga verkligheten och diirfiir kan det vara svån an umyttja

magi som använder sig av cnergicr som inte frekvent föEkommer diir- For det

andra kan olika "vilda" slagiska energiflÖ'den påverka bcsvfielser på ovän-

tad€ sätt, slirskilt runt sprickor. Och för det redje så minskas magins effek-

tivitet drastiskt i och med an mänga Limbo-entiteler betraktar den som fiida.

l*a si8
färdigher

denna
är

naturligtvis myckct
individucll. Varj€
cnslild an kräver sin
färdi8hct, vissa är
Iåtta, andra sväJa. I
samtliga fall är dct
nödvåndigt alt man
besitter Boda k un-
slÅpq i a[ urnja van-
liSa djur innan mar
ger sig på något
sådalr hår.

Lirnbo perce p-
tion Arr uppfa[a
sakcr i Limbo är ctt
förhållandcvis enkelr
kapitel. När der är

Kanalisering av energin
De allra flesta magi-former arbetar

med energier som måstc kanaliseras

från en annan källa än magikern
sjiilv. Elementarmagiker tar sin ener-

gi frän elementen, nekromantikern
från dödsriken, och naturmagikern
från livsenergicr i växter, djur och

sjiilva jorda modern. Problemct mcd

dessa magiformer i Limbo iir an dei
ilr b€tydligt svårare att bryta barriåir-

erna och umynja cncrgikällan här.

Elementarmagi: Magiformen i
sig byggcr på att man härntar cncrgi

frän ett annat plan, etl med renare

clement+ncrgi. Användandet ov clc-

mentarmagi i Limbo försväras bara
marginellt av mellan-världens lägc. I
närheten av sprickor kan besviirjan-
dets svärighetsgrad dessutom öka
eller minska beroendc pä om
energicrna från dcn harmoniscrar
med elementarcnergiema eller står i
opposition mot dem. Generellt kan

man säga att chansen att lyckas med

en elementarbesvärjelse i Limbo i
viirsta fall halveras och drar dubbelt

sA mycket energi och i bästa fall
fungerar som normalt. Undantag
finns dock, som alltid i Limbo, i stor

utsträckning.

Nekromanti och Dödsmagi:
Här, liksom med alla andra magi-

former som hämtar sin energi frln
andrr existensPlan, gäller samma

saker som med elementarnlagin.
Möjligcn mcd den restriktioncn att
jusl nekromlnti hnr svirt att hitttt

aft€lsmatcrial i Linlbo dlir all(, inklu-
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sive döda lroppar, sjudcr av liv.
Demonologi: Arberar ocksä med
andra exisrens plan. Något bör dock
sägas om frammaningsförsök i
Limbo. Eftcrsom dc flesta fram-
maningar arbctar mcd ritualcr kan de
vara ynerst opraktiska i cn miuö d&
det äi omöjligr an arbeE osrön någon
liingre tid. Skulle någon iindå lyckas
utföra en ritual i Limbo fungerar den
på samma sätr som beskrivis under
Elemenrarmagi. Dcna gäller också
andra typer av frammaningar och
ritualer.
Naturmagi: Animister, druider
och liknande fär stora problem i
Limbo eftersom dc arbetar mcd
krafter i huvudsak knurna rill deras
egen värld och livsflödena där.
Chansen atr lyckas minskas så an den
är i det närmasre obefintlig. Enda
möjligheren atr hinggå detra iir om
du befinner dig i näheten ay en por-
tal eller spricka, som ledcr till en
plats dä din magi fungerar normalt.
Alternativt kan naturkrafterna tas
med in i Limbo som cn slags "mat-
säck". Kanske i form av en magisk
anefakt som iir bunden till naturen.
(Eller kanske som en ryggsäck full
med komposdord ?)

Personlig magi: Med deru menas

magiformer som påverkar magikern
sjiiJv, eller dess förmäga an piverka
omvärlden, sä rill exempel
Tankcöverförin g, kon trollerande

dande auror etc. Denna magi använ-
dcr sig för det mesta inte av någon
specicll källa till krafr, uran håller till
godo mcd egna cnergier och allmäna
magifliidcn. Efrcrsom sådana inrc på
något sätt saknas i Limbo fungcrar
den normalt. Åtminstonc vad det
giiller sjiilva besvärjandet. Observera
an dettå inte gäller "personlig magi"
som använder sig av utomstående
energikällor, som t.ex. ELDAURA
och DEMONISK-SLEMHUD.
Öwigt: ftirutom ovan nämnda for-
mer finns det andra magiska före-
teelser som kanske behöver dttas lite
pL- Magkka föremål fungerar för det
mesta som besv?irjclsema de iir kopp-
lade till. Är det svän att använda en
besvärjelse, så är det svärt för
Iiircmäet atr arbera. Hur detta gestal-
iar sig iir upp till SL. Kanske drar
föremä.let mer energi, kanske jobbar
det långsammare än normalt, eller
inte alls, Naturliga magiska förmd-
gor borde fungera som normalt om
de iir kopplade till den egna koppen.
Hämtar de diiremot energi fiän nägon
annan källa uppsrår de vanliga prob-
lemen. Inrimr kopplad till detta är
G udagåvo r eller liknande. Eftersom
Limbo, mer eller mindre, iir förbiserr
av gudarna fungerar gudagävor
endast sporadiskt. Kanske bara om
man befinner sig i närheten av en
spricka, eller om man besirter någon
slags direktkonrakt med sin gud.
Annars finns det nog inte mycket

När vål cncrgin har kanaliscrats och
bcsvficlscn frr lagd så är dct inrc
alltid säkcrt 8n magrn fåI dcn cffckr
man Yäntadc sig. Alla dc cncrgifl&
dcn som stormar omtring i Limbo

Skullc man nu, mot förmodan ha
lyckats mcd sin bcsvärjclsc och
dcssutom haft mrcn ån dcn fungcrar
som dcn ska, så är dct myckct wck-
samt om dcn har någon praktisk
användning. Som redan nämnts så

hopp om hj[lp frln hö8rc rnatrcr. I att cn bcsvrlrjelsc får avscdd effckr.
Limbo kan ingcn höra dig slcila. Lfu dcm sycnss lirc-

Användandet ay energin Effekten av energin

oförutsägbart slin. Friimst gäIler detra
i närhctcn av sprickor, där läckagct
kan mutcra och förstä*a magin till
oigcnkännlighct. Det är omöjligt an
prcsentcra några cxakta rcglcr fttr hur
dctta fungcrar. SL får själv avgöra
hur clak cller snä[ han känncr sig
just dÅ. Dct är därcmot viktigr ax

lcvcr mÄnga Limbo-cntitctcr pl
magisks cncrgicr vilkct medför atr
sttsckbcsv6rjclscr för dcr mes ta
sv{ljs, och att skyddsbcsvärjelscr
bara ökar dcn cgna aptitlighcren. A«
sksff& sig magisk flygförmäga är
givcwis cn klar ördel i Limbo, mcn
ssmlidigt sksll man vam mcdvercn
om stt riskcn finns att mln "lukru"magi, försttukning av koppcn, skyd-
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TI"*, T* mcd magi omlcing sig.
A-n förwina dclar av in entitct med
nägon nekomantisk konst är givcMs
errcxtivt, mcn oIn intc varclscn i
fråga "äter,' bcsvlirjelsen så kommcr
clen toligen an rcgcncrcra sckundcn
senare.
Exempel: 7at har hamaat i det forli_
ga Umbo. Han kastar SKyDD iS lar
att s§dda sig. bt har 12 i SKYDD.
Fem effektgrader minskar hans
chats med fyra ( 5-l ). Han sklr 6
med IT20 och lyckas. Men så lort
hans nwgiska sköld lar nateialiser-
at sig attackeras den av tusentals
snd, broskanade entiteter som sdner
sfi pil SKYDDeI och börjar suga i
sig energin. Zot lar förlorat 5 PSY i
onödan och slukas stun cv en hang-
rig varelse som åter parasiterna pi)
llo,ts sköld.
På liknandc sätt omintctgörs cffcktcn

av 
- 
frammaningar når dcmoncn

Bulgubb dcn Mäkrigc slukas av cn
stor Limbo-cntiret uun något särskitr
namn alls, ellcr nä.r Salamandcr_
Kungcn blir yngelkammarc lt mil-
lioner srlå, pigga psrasir-Gntiretc. En
annat hoblcm & magiska-ancfaktcrs
kända cgcnskap an usdla ,,uräldrig

och mäktig magi". Dctra gör dcm
nahrligrvis till riktiga läckcöitar ftir
magi-ätarc. Små föremäI, mcd
bcgränsad kraft blir totalt utsugna
och lämnas tomma och makrlösa,
mcdan det mäkiiga Köldsvärdet
Nicbclungen blir ncdtyngt av diandc
entitcter som firnnit en outsinlig källa
till mar Alla magiska föremå.I är inte
lika lockande. Pcrsonliga besvär-
jelscr är 'tystarc" och 'luktar" min-
dre, medan dc "flashiga" eldbollama
och blixtkloten drar till sig varclser
som cn saftglas atEahcrar getingar.

Limbemagi har utyccttar av & Iå magitcr som har haft mÖjlighci att sudcrs Limbo undcr

IänSfc pcdodcr. Drn ut8ör intc nå8on cgcatlig 'skola" uun bcsdr av cB antal bcsvä,jclscr

san jobbar mca n{ra gqllcossmma fpmisscr. Dc 8röaår mcd cgra energia ch naturliga

Ilttdca ch fAr ingr ncgariva ctfcltrf av 811 snvändss i Limbo. DUcmot är dc inlr spcciellt
-tysta' och dc år inla opåvcrlada av Limbos cScnhct au vånds ut och ir pä konuollerad

magi. Au lån si8 Limbo-mlgi [r inlr svår8rc ätl vasliSl, mcn dd är r8lurliSwis myctct svän

atr hiua ell lårår" cllcr cs gimoirc som & insa[ i ämncr Ffi au 8c några lonlrcu cxcmpcl

följcr häI nAgra grurdlåSgarde Limbcbesvärjclser urpa3sadc dll DoD's m88i rc8lcr.

LUKTA GOIT
Skolvårde: 6
Rickvidd: Sxlo ID
VlrsktiShet: Sxl DiB
Dennå b6vlrjclsc fär mågikqr an utötå sio "luta' pÅ sÄ sän dr h8D såtdcr ul lraiiga §ti-

muli pä cn mån8d olilå vAglå[8dcr ch titl co mångd olita sinncn, som alla talar om för

Umbo.€otiE&r au hån är nådng$ik fttda. villen suicid person som uppfann dlsna bcsvär-
jclse ä, okånt. Klart ä, 8tt rcsulEtlt av eu kasEndc inne i Limbo inrc lä, vänta pA si8.

Obscrvcra au dct intc är l@96 säkcn alr arra mtiilter uppfallar maSikcm som ftida" Säkcr

t8[ man aldrig vara i Limbo.

LTXTA ILLA
Stolvårdc: I
Råakvidd: Srl0 l(D
Verskai8ict: Srl Eir
Fungcrar på samma sält som LUKTA GOTT. Här är del es "lukf' som dc 0csla entitct r
uppfsttsr som oåtligt isullel Kort sagt en oåndligl myclct mcr prakrisk besvärjclsc än

LUKTA GOTT. Ett abc{ dGk. Undcr "luhrn" av ickc-fardå fions naturligtvis kvar cn svag

"doft" av rugin som genererar dcn. Om nASon cntitet stullc uppfatB den blir sålcrligcn
besvärj€ls€ och bcsvårj{c mycta kordivadc. Dcssuom, som alltid, fnns chsnscn 8u nå8on

varplsc awit€r och intr uDpfauar derl hår "dofED" som oinEcssao].

KALL^ PÅ LMBO.ET{TITET
Slolvårde: 10
Rlclvldd: I LlDbo: Sxlo krD Ulrrlör LitDbor Sxlo rt
Vcr8tilghct: ÖSoobllckliScr
Magitcrn såndcr ut cu sllrtt lctsfilc sdmuli som surohcrEr 6Il slrskild so.§ Umbccntitcl.
Olila variantcr rv dcnm bcsvldclso dE8hcrsr olik typq sv cntiEcr. Msn Lsn aldrig vt u

rittigt stcr fl hur mlngo ch villa cntitetc! som h(k$mmu klllclscn. I prhcip lommc,
2rl23



H*ffiffiffi:fffi$
Loorolblrr r{gmthg. Dcl trn dfrfö
rlcn i rfuon s0nr ulsdl5hing i rc i

ffiJäffiffi#Htrf$ff-,Hf,,ffi
'l-n- i-.- a- -r-^-

cu omrAdc dlr stspclscvlvcn [r tunn och slitcn, eller om magi_
kcm fumlar i utförandct nnru rilk ftk symmcrrisrmmanb.orl. Vad
so.m hrln&r dA tk hch upg till SL. Mindrc cllc, srarrrc §grictq tan
bildrs, hch områdra fsn glids io i Limbo, cltq magifc.n fan sti_
tås !öndc( rv spånningrltu m€llan v&ldåma.

sqo masi&cm, såvida ine dcruc hsr ti[8ånB riU cn potraf.
ie,ffi§:ffiäöörm**mtr;m öPPNA,/§TÅNGA Lrlr.tno-ploRTlL (R)

Stolvltd.: l7
Rtckvldd: Srl D
Vrr8hlghct S, tlE
Öppnar cn scrni-pcImallcot pqt8l mellan Limbo och vår vtrld (sc
Vdgcn ,iU UMBO ), PcrtdcI! fungera, som cn dör Scnom villql
matl t8!r t]a sig in till, ch förhoppningsvis till bata fråa, Limbo.
Porulen lräver cn ritral som vi av uEymmesbrist inrc kan bcsk i-
va här, Dcn bör ufonnas cftcr dc riktlinFr som !,rescntrradcs i
/V§Jc ,Vrt, fl-92 och vsricra, såterligco fråD magikcr rilt magiker
då det inte fims någor crfictlig magisk Linboreori. pq.ralcn är
tilläctligt stor för au slåppa igcnom en person av magikcms slor-
lcl@. Atl sunga crl cgcnhåndigt öppnad ponal räknas som en
besvficlsc, medan det kåw cn rirual om den är e'l skapad av en
arnan magilcr. Pona.lcn llls långsarnt frätl dea ar! dcn öppoa§

LTJXTA FANLIGT
Stoltdrdc: l0
Rtctvild. §rI0 Ln
vtnfdficts Srf Dh
Sqn LUKTA GOTT, rrca -lulren. iDdiker au magilcrn urcarc[ slags boI. Mcd lir! ulr tornmer mindrc entirrcr au ny Hil
hooool, rrco fu & rtlssr lilå sto( chas sa dc tomrncr au iltrn
si8 hoe& ch alfala- Igcn, lul n av magi och Lirabos nyckÅli
hct Lal gp oYtotadc rE$ltal"

LUKT^ MÄTTIGT
Stolvirdr: 14
RtclYild: SrlO tE
venttigDct §rl uir
Prccis soo LUKTA GOTT rnco [lagitlrn sändcr ua impulsq som
fuidikcrä:8n h&0 år co ElcL.t ,nåLi'g attilll. Deäa ger ingcf absc
lut skydd cftrrsoor dcl fmns vaclscr so(It rPf?rsit at il ,l,l|äki8a
varElscr, yarcbcr soto skitcr i qn varclscr lr m.aktiga och varclser

Dcr* b Mz a. zv &, est clfe&iva skydd Ina,l kar
som & äa.Du Br,diglarc tn yad bcsvärjclscn .lulxaf au drn är.AI

hå i Linbo
och dc1 gar.[Erå, i ala faI aE l,I,agikarr, into, Lommcr au bli
antelke wjc *b,,Å- Sdn vsr i$ frnrrs co svag luh av rugi sorn
utgtt cn sllå,tD rist

ALDR.E LIMBGPTORTAI (R)
Slolylr&: 15
RfckvUd: Brrörilt
Verefdg[ct Ötoob[culg
Denne åldrc ah primitivtc uaian av LimtD-r[,l|,d gAt i kf'thet
ul Id au maD bannlyscr cu obi*t ur stapcban, så au dct s.a.s störJ
bon och ua i Limbo (sc Vltt n dll UMBO ). P(,§rc,,yJn som utsätts
för ritualcn torutzr o$ey'f,lÖart i Limbo utån Lu rl,lgc,n cgen|J'ig
ÖPpning lämnå! kvar cfEr honorn. En pcrson tan U,ansportcrar dll
Limbo/E. Vll itrrE i Lfuibo fuogcrar intc riuraLn fA vatprt tll-
bata FOr (l.|n kfvs a ,onal cl,Gr ryir;lt Om rituatan anvlnds i

D

och varakdgheten är den tid det tar au läka en ponal av cn män-
niskas slorleL llltrav följq atl cn ponal efEr halva va!-ahiSheren
år hålftcn så slor och dteI 75% av varaltigheten äterstfu bara 25%
av ponalcn. Samma risk f& symmeuisamnanbro[ fö.eli8ger för
denna ritual som för ÅLDRE LIMBO-PORTAL. Möjligcn är
denna variant något slabilare,

KOT{TROLLERA LIMBO.ENTITET
§tolvtrdc 20
Rlckvidd; Sxlom
Vrrrltl8hct Sxlomir
Dcnm besvårjclsc cxisEr8r cgcndigcn int€. Del tinns fall då sn

magikcr hrl llngslsi ctl cntitct och forstEi fråm en bcsvä{clsc
som tonEollcrar dcn cftsr tlcta dcccnnic6 studicr. Denns lommcr
då bsrs atl fungcrs p0 dcnm cnstildå cotitc§ 8n, villet år 88r!sLo
incffcttivt d0 8r&n tltl h! döll ut mcdEn magitem fo§låde. Hår

man väl l[n sig cn tyD sv KONTROLLERA LI&IBOENTITIT
glr dca dlrcmot hålftcn sl fort stl ldra si8 0ndra variantcr.

Kontrollco som utövss av magilcm !I tullständi8t åbsolut' mcn

ata PSY-sla8 krävs vlric g0ng cntitetcn konftontcrus mcd

nlSonting som i dcss ryclr vorc slrslih 80( 0tlslulo. Ilis§lycl$
Elsgct brya tootrollcn sh cntitclcn stÖ.ur Övcr sitt bytc.



slsgs ävrntyr, prEsc[tcrår d v&r sFciclh .,l.t ,t adrigaÅr gar-r. ttår föli]r dcsstrom yIc.li-grtl någrå fölsla8 på åvcoryr mcd inEgrrrar Umbo. Dd e doct inr altid mavfnägf inLinbo !r för! r l fth lvattyr. Mcllan-vlrldcn fingcrr-flomG{cndigt vd soor cu gEnstr
påsri{ i$lsg i cn frrnpsnj. Ntt Ellr tomrnc. ornfring & iu ftrdehnr mcO an tra afUå mI
Litobo obcftiUiga ch dstc'rls orthclig"

F6r elt 8r nAgra idå.r ri[ hur rolls?cl mcd rnlnyEdns ti[ Ljmbo]arr gå rill inguacnr vi i

Limbo är löst
En sior sprict! hsl uppstAu i vltldsvtrvcr
som följd av ctr misslyctsl rnsgislt cxpqi-
mqlt Nu slr porarnå i! aill Ltlbo vidöpp
na Ertilalrrt! dth scr &t tyvån intr på &t
sfirll de vdlcr i§{la |.r. Hodcr 8v Linbo-
vlrclscr invadcrar vlrldcn och forlslttcr
obönitrligcn atr fir sig fam i dcnna nya,
förhAlandcvis slfra, veld Dcserbrn vidgri
grictal m€r oct ma av dc(l Ula str&$nqr
av entircrcr som vill in. Eftcr dco försla
st!örnrnco av min&r vaGfSCr hotår dc §öne
aE kanrlå. Hur kornmcr väddc{r a[ sc ut qn
dc,r uEustar med cn ny tontincot, dirrktim-
ponlrad tån Limbo? Gissa vilta som stalt
ädda världc0 (igcn) ?

lom an hdv vlrld och r{r dB mHiSr ftEn
!.nom Limbo mcdan den silar mindrc
äntitctcr mcllan pnrcrna. Om tv! vcclor
kommrr dcn dr slutas 8Y Gn Innu vlldi&Er
wplsc aorn, &mu lån8s8rlrnar, n&mq sig
&&r 'ovm'. Sjdva fön&andd to|Ilmcr 8u
u cn vcct8, mcn dct är ltrgc rtt roll.
pdsoncms lrlmnar platscn innan dcss, då
'dcr$" cntiEr tommcr 8lt gcoomstommag

av mafmdmingwåtskor undcr tidor.

Fredlös !
Rollpcrsoncrn8 har vrcdgst gudarna och
varc sig markcn undcr deras föttcr c[cr
himlco ova tk är längc såk€r för dcm. De
är tvingade all fly och fer konratr med en
gammal hålygale-Il shalun ure i ödemarkcn
som sägcr sig kunna !r dem till en absolut
såkcn sulle, bonom gudarnas m8lt. Den
plaBcn är nafurligtvis Limbo, mellany&lden
som gudamå scd8[ lfigc glöml om de ens
nägonsio har vetat om de]l. Väl där firmer
rollpersoncrna at] dc visscrligen intc
besvärås av g[dar länglc, men 8t1 världen

Bannlyst tifl Limbo
Rollpasonana utvisas tilt Limbo sqn sEatf
för nAgor ohySgligt broil Kanstc bcaircr
dcn lotalr ätvisan clr msgisk ancfakr mcd
ALDRE LII\,{BO-PORTAL, cllcr så 3körcr
en magikcr mcd tillgån8 tiu bonglömda
Mclcr "8vräuningcn.. Rollpcrsoncrna f&
scdatr försöts g sig ua från Limbo, nå8ot
som Srlrssr rill omöjliShcr om dc intc &
magikcr, och ntstån då octså. Srönt chans
h8r dc om dc tan hila cn spricla och lårnna
Limbo ganom dcn. Om denm spricta sedan
lcda dll &ras hcm-värld år fönds cn scnarc
Hga Ävcntyret lafl van upptsk]en dll cn
vcritabcl Odyssd genom multiversum innsn
rollFrsmcnu hiuåI hem dll pendlope med
hu0d ah massalcrår slla friama-

Kontinenten Limbo
Rollpcrsoncrna råkar ramla ned i cn
fönådi$ placlrad poria.l uDdcr eo strid med
dcrås ärkcficndc, Nu befinner dc sig i etl
måruigt lardskap av gigandskt svajandc,
Iötlröt. gr&, mcd cn diarnc&r på femrio
mcE . I dauå slog hrr märgdcr av främ_
me[de ysrclscr lom tcvcr och hgar bland
vtrdighctcn, ellcr sit&r frst i dcn slaovligt
fuldige ma*cn. H& och dår frnns Oppning;
ncdå], mcd långa uonclsystlm, flodc, av
sjuuiSå vttstor eh flc, jaSsndc v[rlscr av
alla uppräntliga slag. Rollpcruoncrna har
landrt pl cn gigardst Limbo-cndrcL mcn
da lär döja innan dc måItcr dcl Den & slor

dcrn ing8lunda !r såtcr, Shrmanc[
har kanskc utrust8t dcm mcd någor
hjålpmedcl, cn sndcftöjr, vsrs tjud srör
limbo-cnritcrcr, ellcr någon smörja som
cffckrivt vtrckcr avsmrL hos dc flcsra
cnl.itcicr n{r dcn smcBs övcr hoppcn- TiU
slur tving&s i slh fsll roupetsotErn8 svälj8
sin slolthct och bc om gudsrnss hjålp.
K8nskc tvingss dc urförs oågor tudomligr
uppdrsS som tEck för hjälpcn och som
borgöring. K.qnstc hör inlc gudamå dem ålts
ch & f& E sig hcm för cgcn m&sldo...
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iF.I "i-"- ot "i in, ttt -givit nltot 'Fifilr ;ä"#tr *: Y§i"i' 
tiauo .r ffi

"Ua.t'*r"t rtUt Or Gfl EDll'mPdri
rc81.t ch föt .,l hcl dd !tdr" H& lölF qt

Mcn miljiln pe$u nrulittvit för dl| f;-. m.ut[l-
tiar pr nitn rcaclrynan ;i_G..::äil[.H:

n nt til 0..n.

DrrLt a D.rt.t' lntct 
'rr Fdr om. Miljön *ly"*.:.*i rt'-t"- .*.,'ffi

ldc tiI nfton oskild v&ld'
wel,.a-.ri Funt.r.r lil. br' tom i
Krlvct .n d.l ad.Priond för bcsvttj€b'r

,fa.a.. m, *f t itc.nt It ctartlital i ! loPF :H.,*H?,[HY*,H#I

'#tq'rJ',fi1}.i'frhrffiäf, ,i,:';*"it,älll*#^,lå":fi #

dca av lTl00 liknanda cntitcrcr, förcnadc
mcd c[ cndå sinnc.

Fortpl hing:
N& a.[a pö-dsitlma hå, sugit i sig tillräckligr
myckct föda (ca. 10.000 KP tillsånmans)
smältcr de samman till cn stor boll, som blir
yngcllarnmarc för dcr&g larvcr. De lcva av
sina föräldrdrs srinna kopF , tilh dd ar d.
vuxit till färdi8a parasitcr, Då crplodcrar
yngclkammarcn och spridcr lT6 multikopp
sliSa cntiElrr ur i Limbo.

Po6t MorlaD!
Den stelnar til cn hård klump cfEr dödcn.
Deuå medför au den & myckct svår atr lil av
sig om den suSit si8 fast ävcn om man
lyckas döda den. Hcla yarclsen dör cndast
om alla dcss koppar dödas.

DoD.
o.dyl.

m.a rl,urt hat oL
lAfD.' (M.d iiIllönDd. drdvd .v dlr & tl.3)'
I Srurd.i irflmr !d tom f& DoD. MöIit"r tln
Lirhbo vs. liL rv&l .rl plEt'r i Yitlt lv d'rrr
oulis. v&ld!. Linbo i Kryruf Fasr Y.rf& irn.?

lrEfP.' Klnrl! (un3crrr orn m.tl ,*n.t .ll
llrlsh tör TolliGtu ttllnniry.r, mal i ftl8r om

syrtqnd iiloppld 6&1 
'in 

vtld t& &t hut hr
rom h.l.t. Dock firnt.ir, d.r hcl. lnnu bltEc
n d €tr 36nG,irti5y'tlttr tom &l i.,.
fo&aag:r.' Som k clr v&ld§-lö.t tyttltn- orn
nu nltotr tilt lv.trtyrt rhrll. ortr tlb[ ur lnld.r
xp nar alrlllr för an limbo<[itd b..tland. tv
u! olilr i .llckr och m€d scrtio n lurlit. forlnl-
tor m.n ,orn rlsr.r dcfs§!-borus eh inE dö,
ur.tl brfl d.l.r pl rit. Att Lomplctlcr. mcd
Lirnbo-o&rysu b.svlrjcltc li$or hordc dc.$u-
lom vs. .r*ll,! ln i MERP.
Rt..qa.t,: Spclcr lr ju ctcnllitcn DoD"
förcSln8rrc (rrlor) Limbo bör tutrt.{. Utr
b.. hfr.
C.A of Ctlt0.t: \.d dct tlUcr ,.tcLy.raacr
fuur dct intr Foblcn! för .n Lirnbo'htlgrrion.
D&crnot k n d.r vdr vissr Foblcm mcd rlr fl
Limbo .l't 8l ihop m.d t y..rrfi5 vt ldsbild.

f1!: rI i.r.r:T, lln dlruicrrd vrrldrbird

l.t * T_. 
*o.gt nur Lrmtp skullc kunna htrr

h.nnn. Ittr. mcll.n-v&ldln hrndh, för rnyctcl
om o[nallonar octr portalcr.
M:tarlllltr.r, Ch.on.&r.. HL bordc Limbo
tudr !| tustr nrlElitl Möjli8.n tör .v.rlrq-
dct rv m.gi .ll uromdim.rBionclh förErlrlscr intc
förckommer lilr ofu. Alhint hfvc, ocbt ql
mq vcEulgliS hlllnint In vrd som & f.llci i
.rr flntrry-v&ld
X{/b.. Som Mursti' mqr mlltli8§is trmu buEa
Brr nlnrEtl
Crbtpur.*t Limbo lr vU inl! ril(itr vd mrn &
uL cfi.r ht. Syr!.rncr s.tnrr MuElr ChtonicLt
ordsle-pcirFktiv. Krra|? rom viru.l.ircrint i
cybcr rFca?
Sh,dol,rar: I &t sFlct krn m.n vll n ,!,pr invd f.n tom h.lsr tl lilc Litnbo IIr vU brr. piSSr
uPP.

foorJ: Sjuvt'lrnl

Bcskrivnlng:
Lilcn, hfoskanåd, valkig, matt grA klomp,
vars tlibbiga vävnad är råclt av ödviolctl8
sugmunnar. som vincr och piper sva8l

Spcclclll förDlSor&olörmÄgor r

Simcn lAngr u6ver dc månsklig&
Drås till våttnc dår dcn flsl&r sig ch söl(cr
ft,da,
Den är cnd.asi cn dcl av cn vlrclsc bcsdcn-

AB MogLo. Dc dl,rrurir$r sonr vi ftrsötr skrpr
Clfulhu-mylobtins v[.]a.. t dh
nycl.t inrdlit n|r clla llninJrartc
rayckcr onÅslnlr och aa dimcrrsion
m.d mcnin$lörr mrtv.rn{ rim-
m.r myck r ill. mcd dcilr DocL
lmns dq ('l Lrv€cr.ft-mvcll, F ar!
,?onl rom bcstrivcr nltonritrt
lon p&r tltrcr myclcr orn Limbo,
M.d d.o .om för.bild LslsL. ,n.tr
Lan inlrt'ctr Limbo, mca jlt rct-
onmandcrr, dl all man utcrlut t

t,

i rt adriS@§ tär, bodc v!:! lt!! r!
6vcf&r tiU midclridt miljtt. Limbo
rnlsrc dock .nvlndar mcd myclct
,lörrc försikrithct h!, l,l i mdrå
lyrtcm, dl rUhnintcn Ir tlnal.
öv och ncdtond.
P.rdrogon: MLtr vU tl dn ntln
vill, mcn mit vctcrlitcn frrm-
mnr.d. M.rlin .l,rtit nlson Limbo-
adtlt.

Parasit{ntitet
STY 5 XP: 6
STO I SB: -
f"fs l0 Förnythit!8: Hasti8t pilande ch
SMI 30 ilande F30.
INT 4 Abs: Brosk och vallår 3
PSY 20

Attacker (Cusksds):
Horua pd ofq: lo/itrgen skrda meo den
siner fast tills den opereras bon (Mcdicin).
BortkSes frän rusttling med verktyS
oåmpliSast hos er smed).
Sugo mcd ndngo .rr8nDud.; lyckas om
den hamnat pA eil oskyddar sulle på ett
offer. Om offret har rustning suger den sig
igenom den och skadar rusEingc[ mcd
ITCSR. När ru$ningcns abs n& 0 & par-

asitlo igenom ch börjar suSa i si8 malc,l
(offrct (RP)) i sårllma lakt.
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och n&ing till &sse.
Förlldcr cndrcrcn hlll!

Speciclla firrmlgor&oliirmÅgor:
Att mcd doftutsöndrandc körrlar pi l0ng!
spröt mårka sitt offc,, sä ott den över l0ngo
nvstånd krn "lukls" sig till silr dcr. (Dofrcn
och dofumnet [r för oss vonliga dödligs
omöjlig stt upprilct!). Dcr medför olt den Ur
oförmögeo arr jrg! llcr [n ct( o[[er i rs8cr.

mcn att det cnda offrct fär dct mycket svån
all komma undan (läskigt va?).
Varclscns futliga mcmb.on Ir Ijusklnsliga
och dcn skyr därför ljus Eh hera, men den
å, okånslig för kyla dä dess tJcppsväLskor ej
kan frysa.
Gäsrcns uMndringama ä, ohälsosamma för
varclser från vä, värld. NåI man strider med
den och lyckas sbda rlen sulnker sädän vä§-
ka pä en. Om man rör vid den fä, man ocksä
vätskan pä sig. D€nna ger efter nlgra timmar
(beroendc pä hur krafrig erponeringcn va!
och på offres mosdnGk,afo kraftigr allcr-
giska reaktioner, av sädan art att st ckarcD
dör med kroppcn belamrad med srora rrn-
nande ut§lag. Ingct känt boremedel finns.
Kanske någon kunnig helare kan stärka
kroppen så att det gär att överlevi och
friskna rill.

Asikter om Limbo& vlr yarld:
F ån sin mälmedverna jalt i Limbos m.gra
ulmarkcr till vlr vJrld IockJd rv doflcr.
magisk csscns och tvlngJd rv urlldng nullr
fonsätter dcn sin enda funkrion: Atr milrka
sitt offer med crt do[tmdrkc och scdln
mälmcdvctet, utan in Ircssc iör:!ndra
varclscr, jaSa rätt pd och iö(lra dcl

ForaplsntninB:
Madrigans gäst fortplanEr sis inrc i norm;rl
bemärkelse, den bara [örökrr srg. l\led
förökning mcnes i detta tall .n utöknrng :ry
deo cgna m&ssan. Entrtcten förlår h!'lt cnkclr
0ndra kropp& för att utöka sin cscn.

P(§I I\lorlem:
Nlk cntitctcns KP nlr noll lxllcr d('n ihop uU

cn formlös nlassa. Slullc d!'tlJ sla ln ('l
Limbo komme, lropp!n srr'lri 3lt Jtr\J r\ n) tl
liv. Konskc som ynS.'lkrmnJrc, l\lnstc
sF)nlunt vlclt till t'n ny io(lll J! lr!, ellcr
Lunskc ien aInJo a0lrlcls [lJlsrn:lllnrngi
orgiul.

öä"#äl,iä,:Hä$Ii.il:
B.§triraitr!:
MilslånC strärg av brungrls' halvgcrom-

.riifit", .l*r-' potscr'ndc cigsrrformadc

"rinne 
älrkgDslar, inblddldc i ctt ål'

rrrrr-a", ftt tfigl scniSl blclblAE rut

av vilsleqmpndc e&(r i dc }1rr§å ände'

n, uuusud mcd rilt Piskandc, blctvitt
blodlösa, 0ädcrformadc fånSsrmar uctta
mcd ratbladsrtss, glasansd bor§.

SpccieU. rörEASor&oforEA8or:
FhgsråmE na Lppfalrar $.clscr myclrt b!.a,
i övrigt inga §noc0.
Filucrar mit o*opisk föda gcrom åggta9-
darnas scmipcamcatilå slal.

FortplrltbiD8:
VarF taFcl intEhåll€r cr ihoprullad suång-
cntiEt, rned platta ,'d@pslar, ch indragna
fängsurmar. När dcn ä, fllrdigvuxcn och
fårdigBaud, vc4llar den ur sig i sin fulla
långd mci cn snän som sp.äcLc. äggtapscln
6h frigör dcn. Dco börjar nu siu liv mcd aB
fylla sina lGpslar med nya srän8cmbryon

Fo6i Morlcn:

öii{:,'i'i:,.'t!i"1,,ä"J,',,T*:l:
IT 1r,* ".j:: btir s<parerarl tsän rcscn
8.v llppcn. Et1 nugS som gcr 30 poäng islqla tåFr av saång cntibrcn.

B.slrivninS:
Fasansfullt skälvasde [rämmande fär8lös

massa, stor som cn vagn, belamrad av långa

sökandc sprÖt mcd algblå kfilar i ändama,

lår8a svängandc snabelliknandc gurglande,

riulandc tenlallcr, flad&ande, fuktiga' matt

ångbågsskimmrande membran och mcd

pulserande organ synliga i koppen.

Perasit-entitet
STY 90

sro rm
FYS 300

SMI 3
INT I
PSY 35

KP 650
SB: FyFvlr( (29TO

Förflythi!8: Driyand6
mcd Limboi* vind
Abs Scgt !ä och
Lap6elslat l0

Attrdcr (CUsLr&):
Pitka tud lå^tttotsplt rtri (ctr i bak ah
en i fram ändan) ld2Tl0+SB. Pistar sdo-

dcI d&h oficr til cn fufHe]ad låBinsug-
bar dimma

Madrigans gäst

sTY 200

sro 30
FYS 200

sMl 3
INT 3
PSY 20

Attåckcr (CUskada):
Med sugsnoblor suga i sig t tjuk kroppsvdv-

,ad. Ungefär tre till fcm sugsnablar kan nä

cu och samma offer och dcn har sä mänga

snablar att varje attackerarc drabbas av
denna auack: l0/2T5 (ingen SB, men icke-
organisk rushing skyddar fullsulndigt).
Krosso olfer med sin storo kroppsmassa
(deuo ör e^ ollock den tor till om den blivit
ktaftigt skadd): l0lSB
Att blo[a äsynen skrämmcr rcttet ur alla
olyckligt lotude beiraktarc behöver knapp(
nämntrs.

KP: I 15

SB:9T6
Förflyltning: Sväva suax
ovan mark 5.

Abs: Mjuk och s€g yta,6
poäng.
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I Li,bo låg och lurpassåde Då mi 
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l-n#ffili'Hflffiåffi Fokts om svERoK
ctt fallct imperium. Där ralade --"-'rrd cltei
mrritlro La-.r-- S dct Om hcr- v'd I'crv'l'r svERoK? ) s!.tRox i' 'n 

firrlM nint I' I s*n d''' r'rl (\i{rrr'!r'1"

*:l*"J.::::,:lu-yljade sil" ri#. '^-" 
- - .::::::entitcter rör an binda §na -"c'*: .ryS* vid cn punkt ,*ni ,r.ilffi. v..r*svERo*! ' :[';"':r:å1tii'-]'§i:.i:1{:l;;ill,:;ll'lllJil:i:il;griins. Då visstc jag ännu irtc vad Limbo var, rncn jag anadc mie d. r- cu.. F.rtrioroschi !-o.bunrh(.,., ..rt,*h.r..(nom n.L,!,,,..

läge. Någonsuns uunlör, någonsans nrllan. Scdan värre.'.h -*-" "" ""ss (h p.rriFl('|rtt abund'r

dandc livcr i min bakhuwd ,iur ." *J 9[i[ililH:a::ll^Lll ,ju vrd .ör svERoK? ) svEtoK'vn' År ltt koo,n sp'r!'d'r 
'i 
s!'nsc nn'la'I :"r

:::-:=:yr:" tl"1TT^ftyf;-p,;;""'^ä"fd[H,ä: 
*:ä.tii#i'"'ilå1,":ffi:'l]]'l1lT:fl:l'lr:iJ:"'ffil

I::::?:]3::f-s1lTj:l,SI inbrickcn i vrir.rden *. ;äJä. , v.rtrhÄ!.,svEnoK,r.r ,;;;;;.;;; a,,o rn Fn*r , b,dms {.r. .iu,..n.

ITf..Il ,:,1",j?IX*-*";ta_11Tdj111:ihgT" ,il,'ui.i",'[,,T}l I [.ffi"'*"oo""- 'i,:ä"*.111å111]iL;:1"1:-ä j"#i:i::

1T-P::::i.y:Tr:lI:qföruarar jnfor mig *n 0"""ä.;ä v.aro,swnox..ar,- " ?tj:r.t1.::lT:"IpJ,,ll,f#;ii^"i,,;'dm,n'.,rn,,.nmina spclarc, åvcn oo dc var mcr förhryltadc an upplyita S.a*i'.".'l iI å*'i p""g-t roa dr o.bun&a..ksmh.t dh ro't tlrr oynr

Limbo av och till fig,rcrat i spclct' ibland irruvudro-lln, ."" .iä."ä,'i1 Il""å# 
o., 'oE '!v. a 

;f,x3l"il':llffilTixl:,å:,'1,:I::::i:l:lJ::iX:"':bkoll Dcr h,ir ä firrsta g:ången som jag har låtit min vision bloÄa ur tuut, , il:iiilil.;:.ljl 1l ;;:*i:x: ,,;j;r,,,:;::",;,all sin levcrfläckiga, likblåa' pulserandc, svällaadc och fuktigt gränsande östersund i nåc
skönlcL

Hoppas ar ni har. hari tikz mli$ 1 lrq Limbo, som vi har hafr n& viuurbetade nunrcu Och jag hoppas atr ni på något sän kan fll 
"*,,ndnirg ",min vision, trots ar der rdr sig om en Uoligcn udda rollspcfsml:0.

För den ärju så vackcr...

SYEROK, Bor 300,761 05 UPPS,\IÅ' tcl 013 ':lt 21) tx)

TjaDry trl r pGD8.r Pl .at ') N.J, l.damokm. I rlvnlce. tår borr er{(n'nl li,. utlrld - '"!.'l EGd t.tyrttt D? ttl.foMulll Gh r.ror t'll riFl$mutrn forbundrt h.' .v
ck!{ luch..n! pÅ .tyr.lstfr.L'n. lt,nt a,o kr p.. F.-o,' rh
möt )_

Anders

BedÄEE.r UVEROX vtllr
.rel fö.onlD8.rn. .L.

Vlltr rr 6.dl.ED.r t
TVEROK?

Xo.!., dol laaot rta vfr ') N.j, dct lo.tir ln(tr .t! vurd nri , s\'!:l{()li nNn li'r nt vnr t

6.dloa I SVEROK? h.d i .n SvDlt()K'onrllu n t'r(nrn( n\.1\( trrrn hrulr J' '
fd16^in{.n! m.dltm.drgl I

Vånt! rtrr.. !ls Unr .§rlrn 'Llrt ull titrl\tr'nlu' pr trl't'.
SV[:ltOK, tlor 300, ?510s t l)r,..rlr l\rliLr "lnlrrr(r\\'r
Itrntlrrl,rnkdDto{!.lt![[,,0] I .ll l',irr \Ikr'rh].til)r lr.l rt
hrlu tb.dtrrtr{tr. d{. du t,!. .ll, r J(r [,l,ln .r' .rr, r '1" irtrtn

N.j, WEROK blandsr $8 ,ntr rlls , v d lnrLn'trllrrn. for -l
langc d. int turhs. md t,nl.r{rn rll.. rn,uttx t.'r ritrbu'rlt,.

SVEROKb.!tlr.v lXro^,ntir Uodl.mm..n., d.{s. Inr.tutrlr'
ar m.dl.MAr i SVEROK ltlAtr lrn rllt.l ,nk hrn i,r Nl
SVEROK. utln h.6 m.t{t. vn.r nxal 

' 
. ri}rfn'trt §{nN$'"

1993, hnd.SVUIiOK ov.r ll)t) li,"n"'(trr'nfl I ull-'nrrnnn..l' \ ilr

13 .lrt


