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EN NY GRYNING 
 
 
 

Atomvintern gick mot sitt slut. Nafta visste det. Kände det i varje andetag. 

Luften var klar och frisk. De asktunga molnmassorna hade hängt som sorge-

flor över världen i hela hennes liv. I dag var de lättare. Ett blekt sken i det 

väldiga skumrasket avslöjade till och med var solen stod. Då. Något vidun-

derligt. Hon ville skrika, peka mot skyn, låta alla veta. För sent. Det var 

borta. Hade hon dagdrömt? Inbillat sig? Var det verkligt? Det. Det hon 

bara hade hört om i sagorna. Det hon saknat i hela sitt liv men aldrig sett 

med egna ögon. En strimma blå himmel. 

Nafta såg sig om. Ingen verkade ha sett något. Hindenburg såg ut som 

Hindenburg alltid gjorde. Här nere i mutanternas sektor vid strandkanten 

lutade skjul av fornplåt mot varandra i så akuta vinklar att det tycktes som 

om alla skulle rasa i ett slag – som ett enormt, rostigt korthus – om bara en 

vägg plockades bort. 

Mellan husen myllrade den vanliga muterade hopen. Förvridna och ske-

va. Groteskt storvuxna trängdes med abnormt förkrympta. Makabert magra 

och oformligt feta. Flåsare, krälare, fyraarmade, storörade och glosögda. Lik-

bleka, fiskfjälliga och skrumphudade. En man blänkte som polerat fornstål. 

En kvinna spydde eld. Stinkare, väggklättrare och syraspottare. Flygare, 

som klumpigt fladdrade fram över gyttret med sina små vingar. Storkäftar, 

hårdhudingar, knölskallar, grönskinn. Några rostiga herrelösa automater. 

Och så förstås människobestarna, hälften människor och hälften djur. Päls 

och huggtänder runt en människas sorgsna ögon. Slavar. Slagna i bojor 

släpade sig ett koppel hundmän fram genom undergångens damm och aska. 

 

 
 

Q 
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Välkommen till Version Noll. Detta kan användas 
till postapokalyptiska rollspel, till exempel Mutant: 
Undergångens Arvtagare (MUA). 

Version Noll är regler som:  

1 – är snabba och intuitiva. Man ska i princip aldrig 
behöva titta i reglerna under spel.  

2 – framhäver postapokalyps. Mäktigare mutatio-
ner, farligare fornfynd, häftigare hemmabyggen.  

3 – ger verktyg till kreativt historieberättande för 
SL och spelare, i stället för att motverka fantasin.  

4 – ger konkret belöning åt spelare som följer sina 
rollpersoners mål, övertygelser och karaktärsdrag.  

5 – ger en spelteknisk grund åt kampanjspel där 
spelvärlden utvecklas mot ökande civilisation.  

 

1.1 SPELSTIL 
Det finns otaliga sätt att rollspela efter katastrofen. 
Version Noll är flexibelt nog att kunna hantera allt 
från äventyrande i klassisk stil till spelardrivna 
dramer där rollpersonerna själva driver handlingen 
framåt. 

Innan vi dyker ned i själva spelmekaniken ska vi 
titta närmare på tre exempel på olika spelsätt. 
Inget är bättre eller ”finare” än något annat – det 
enda viktiga är att spelgruppen är överens om 
vilken sorts spel som väntar. 

KLASSISK STIL 

I rollspel av traditionellt snitt har spelledaren (SL) 
ett stort ansvar. Det är hon som presenterar berät-
telsen för spelgruppen, förklarar vilka mål som ska 
uppnås, och leder historien i rätt riktning. Spelar-
nas roll är främst att, via sina rollpersoner (RP), ta 
sig förbi de hinder som SL ställer i deras väg mot 
äventyrets mål. 

I den klassiska spelstilen bildar rollpersonerna 
oftast en sammanhållen grupp med gemensamma 
mål, och splittras sällan upp. 

Klassisk spelstil ger mindre utrymme åt rollperso-
nernas individuella särdrag, men en fördel är att 
samtliga spelare hela tiden engageras i berättelsen. 

SPELARDRIVEN STIL  

Ett alternativt sätt att spela är att sätta de indivi-
duella rollpersonerna i första rummet. Stoffet som 
skapar äventyren är deras personliga mål, överty-
gelser, egenskaper och relationer. 

Här har spelarna själva stort ansvar för att driva 
storyn vidare. SL är fortfarande viktig, men inte lika 
dominerande. Hennes roll är att etablera scener 
(nedan), hantera spelledarpersoner (SLP) som 
reagerar på rollpersonernas handlingar, och löpan-
de hitta på nya händelser som utmanar deras över-
tygelser och mål. 

I spelardrivet spel är det inte alls säkert att rollper-
sonerna är trogna vänner som kämpar skuldra vid 
skuldra. De har ofta olika mål, och kan till och med 
vara fiender. Det innebär också att rollpersonerna 
inte sällan befinner sig på olika platser. 

Praktiskt betyder detta att spelarna turas om att 
spela sina karaktärer, en scen (nedan) i taget. De 
spelare vars rollpersoner inte är med i en viss scen 
kallas åskådare. Åskådarna behöver inte – ska inte 
– vara passiva. Tvärtom bör de leva sig i scenen 
som pågår, kommentera och ge förslag till den 
aktive spelaren. Finns det en intressant SLP i sce-
nen kan en åskådare tillfälligt ta över den rollen. 

HYBRIDSTIL 

Det är fullt möjligt att blanda klassisk spelstil med 
spelardriv. RP kan exempelvis – av ren slump eller 
med avsikt – bilda en grupp som strävar mot något 
gemensamt mål, men där alla har sina egna agen-
dor vid sidan av. Scener där alla rollpersoner deltar 
varvas då med individuella scener. 

En variant är att från början skapa en så homogen 
grupp RP att det faller sig naturligt att de har (del-
vis) samma mål och befinner sig på samma plats. 
Det kan exempelvis vara en grupp soldater i Ulvri-
kets armé eller kunskapare från Hindenburg. 

 

1.2 SCENER 
Spelet delas in i scener med markerad början och 
slut. Varje scen utspelar sig på en begränsad plats 
under en begränsad tid. Vanligen är det SL som 

1. GRUNDER 
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etablerar en ny scen, även om den ofta är följden 
av RP:s agerande i en tidigare scen.  

En scen inleds med fritt spel, en dialog mellan 
spelare och SL där spelarna beskriver sina karaktä-
rers handlingar och spelledaren reagerar på detta. 
Ofta avslutas scenen med någon sorts klimax. Det 
kan vara en social konflikt (kapitel 14) eller en strid 
(kapitel 11). 

En scen är allt från några minuter till en dag. Ju 
mer som händer, desto kortare blir scenen i spel-
världen. 

Scenerna bör inte spikas i förväg, utan skapas kon-
tinuerligt under spelets gång. Scenerna är främst 
dramaturgiska verktyg åt SL och spelare, men har 
också speltekniska vissa funktioner. Händelser 
mellan scener beskrivs summariskt av SL. 

 

1.3 GRUNDSLAGET 
Systemets grundläggande tärningsslag är två vanli-
ga sexsidiga tärningar som läggs samman. Detta 
kallas således ett grundslag. Högre är alltid bättre. 
Dubbeletta är fummel. Handlingen misslyckas oav-
sett övriga omständigheter. Dubbelsexa är perfekt 
slag. Ytterligare en tärning slås och läggs till slaget.  

Tärningarna som rullas i ett grundslag kallas grund-
tärningar, och förkortas GT. 

 

1.4 DÅDSLAG 
Den som vill utföra en svår eller dramatisk handling 
slår ett dådslag för att se om det lyckas, och i så 
fall hur väl. Dådslaget är ett grundslag modifierat 
av förmågor, färdigheter, egenskaper och prylar. 

Förmågor låter spelaren satsa extra tärningar att 
addera till grundslaget. Dessa kallas zontärningar 
och förkortas ZT.  

Färdigheter låter spelaren satsa en rak bonus på 
grundslaget. 

Egenskaper låter spelaren slå om grundslaget. 

Förmågor och färdigheter måste deklareras innan 
grundslaget slås, medan egenskaper används för 
att förbättra ett slag i efterhand. 

Exakt hur förmågor, färdigheter och egenskaper 
fungerar förklaras i kapitel 3, 8 och 9. Hur prylar 
kan ge bonus till dådslag förklaras i kapitel 15. 

Resultatet av dådslag jämförs med antingen en fast 
svårighetsgrad eller SG (se tabell) eller en mot-

ståndares dådslag, för att se om handlingen lyckas. 
Det senare kallas ett motståndsslag. 

HANDLING SVÅRIGHET 

SIMPEL 4 

TYPISK 7 

SVÅR 10 

VANVETTIG 13 

ÖVERMÄNSKLIG 16 

FORNMÄKTIG 19 

Framgång: Om dådslaget blir lika med eller högre 
än svårighetsgraden lyckas handlingen. Det är 
spelarens uppgift at berätta exakt vad som sker. SL 
bör ge spelaren stor frihet i beskrivningen. 

Misslyckande: Om dådslaget blir lägre än svårig-
hetsgraden är slaget misslyckat. SL tar då makten 
över berättandet och straffar RP:n eller gruppen. 

Ett förlorat dådslag kan innebära att själva hand-
lingen misslyckas – men det måste inte bli följden. 
Om det är roligare för storyn kan SL låta RP:n lyck-
as, fast drabbas av en skada (kapitel 11), ett nega-
tivt tillstånd (kapitel 12) eller bara en komplikation 
– en kul twist på storyn. En elak SL låter RP:n både 
misslyckas och drabbas av någon annan negativ 
effekt. 

Den bärande principen är att ett misslyckande 
alltid ska kosta något och alltid driva historien 
framåt – inte bara leda till ett trist tvärstopp. 

MOTSTÅNDSSLAG 

Att två individer mäter sina krafter är en vanlig 
spelmekanik i Version Noll. Vid oavgjort vinner den 
som kan anses vara den aktiva eller angripande 
parten. Finns ingen sådan slutar slaget oavgjort. Är 
det orimligt slås slaget om. 

FRAMGÅNGSGRAD 

Ibland är det viktigt att veta exakt hur väl en hand-
ling lyckas. Skillnaden mellan dådslaget och svårig-
hetsgraden (eller motståndarens slag) kallas fram-
gångsgrad, förkortat FG. Den avgör till exempel hur 
stor skada en attack gör. 

Ibland används även negativ framgångsgrad, alltså 
differensen när dådslaget misslyckas. 
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NÄR SLÅ? 

Tärningar rullas bara när det är viktigt och spän-
nande. I situationer som inte är viktiga för storyn 
bör SL låta RP lyckas automatiskt. 

VEM SLÅR? 

När spelgruppen ställs inför en svår uppgift som 
kräver ett dådslag bör SL oftast bara tvinga en RP 
att rulla tärningar – vanligen den som är bäst läm-
pad att klara uppgiften. Undvik att slå för varje RP, 
om det inte finns någon särskild anledning till det. 

På detta sätt slipper man onödiga tärningsslag och 
låter dessutom en RP stå i rampljuset åt gången. 

Exempel: Mutanten Loranga och hans kamrater 
ska klättra upp för en bergvägg till en tunnelöpp-
ning tio meter upp. Loranga är den bäste klättraren 
i gruppen. Bara han slår ett dådslag. Om Loranga 
tar sig upp kan han hjälpa de övriga upp med ett 
rep. De tar sig upp utan tärningsslag. 

HEMLIGA SLAG 

Att SL slår hemliga tärningsslag är vanligt i många 
rollspel, men det förekommer inte i Version Noll. 
Tärningsslag är bara roliga om alla kan se dem och 
bäva inför resultatet. Dessutom fungerar hemliga 
slag extra dåligt i Version Noll, eftersom systemet 
bygger på att spelarna aktivt satsar tärningar eller 
poäng på sina dådslag. 

Däremot kan SL hålla svårighetsgraden hemlig, t ex 
när RP ska förstå sig på fornfynd. Se kapitel 15. 

 

1.5 ZONTÄRNINGAR 
Utöver grundtärningarna som beskrivs ovan finns i 
Version Noll något som kallas zontärningar (ZT). 
Dessa har en mycket viktig roll i spelet. 

Zontärningar är hårdvaluta som spelarna kan vinna 
genom att aktivera sina övertygelser, målsättning-
ar och egenskaper. Till skillnad från grundtärning-
arna kan spelarna samla ZT på hög. 

Förmågor: Zontärningarnas viktigaste funktion är 
att aktivera mutationer och andra förmågor. ZT 
kan ses som förmågornas bränsle. Detta förklaras 
ingående i kapitel 3. 

Erfarenhet: ZT kan också användas till att förbättra 
eller skaffa nya förmågor under spelets gång. Även 
detta förklaras i kapitel 3. 

Rädda liv: För det tredje kan ZT satsas för att rädda 
livet på en rollperson som är nära att dö. Detta 
förklaras i kapitel 11, om strid. 

Donera: ZT kan doneras från en spelare till en an-
nan som behöver dem bättre. Detta reds ut i sek-
tionen om tillit (2.12). 

Tre från start: Normalt inleder en RP spelet med 
tre ZT. En enskild spelare kan aldrig ha fler än tio 
ZT. 

Egen färg: Zontärningarna slås samtidigt med 
grundtärningarna, men har andra effekter. Därför 
är det klokt om ZT har en annan färg än grundtär-
ningarna. Till exempel kan grundtärningarna vara 
vita och ZT svarta. 

SLP OCH ZONTÄRNINGAR 

SLP har inte individuella ZT. I stället har SL en pott 
av zontärningar som han eller hon får använda till 
alla sina SLP under ett spelmöte. 

Potten börjar vanligen med tio ZT, men det kan 
vara fler för ett långt eller särskilt stridsintensivt 
spelmöte. SL:s pott av ZT bör vara fullt synlig för 
alla spelare på spelbordet. 

SL ska använda sin zontärningspott på ett väl av-
vägt sätt, för att skapa största möjliga drama och 
spänning under spelmötet. 

 

1.6 SAMARBETE 
I vissa handlingar kan flera personer samarbeta för 
att öka effekten på dådslaget. 

Grundregeln vid samarbete är att en person utses 
att slå själva dådslaget. Varje person som hjälper 
till ger en bonus på +1 på slaget. Alla som hjälper 
till kan också använda sina förmågor, egenskaper 
och färdigheter för att förbättra dådslaget. 

SL avgör när samarbete är möjligt, och kan också 
sätta en gräns för hur många som kan hjälpa till. 

En annan form av samarbete är att rollpersoner 
kan skänka ZT till varandra inför viktiga dådslag. Se 
avsnittet om Tillit i sektion 2.12 för en närmare 
förklaring av detta. 

 

1.7 SPELMARKER 
När rollpersoner och SLP använder färdigheter får 
de bonus till sina dådslag, och för att illustrera 
detta kan det vara bra att använda någon form av 
spelmarker. Se mer i kapitel 9, om färdigheter. 

En spelmark betyder +1 på dådslaget. Även prylar 
och vapen kan ge bonus till dådslag. 
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På motsvarande sätt ger negativa tillstånd avdrag 
på dådslagen. Detta förklaras i kapitel 12. Även här 
är spelmarker bra att använda för att se hur stora 
avdragen blir för en RP. 

Det optimala är därför om spelgruppen har spel-
marker i två olika färger – en som betyder bonus 
på dådslaget och en annan som betyder avdrag. 
Elegantast är att använda pokermarker, men det 
går lika bra med till exempel gem och tändstickor. 

 

1.8 WEBBRESURSER 
Det finns en hel del matnyttigt material till Version 
Noll på Fria Ligans webbplats, www.frialigan.se. I 
forumdelen finns en hel sektion tillägnad spelet, 
med nerladdningsbara formulär för rollpersoner, 
SLP och stridsgrupper (11.24). 

 

 

 

 

 

A 
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Ta en titt på rollformuläret, som finns sist i denna 
bok och för nedladdning på Fria Ligans webbplats. 

Alla termer som finns på rollformuläret förklaras i 
detta kapitel, som också beskriver hur en rollper-
son tillverkas. I slutet finns regler för erfarenhet 
och för konvertering av rollpersoner och SLP från 
reglerna i MUA till Version Noll. 

Namn, ålder och utseende är helt upp till spelaren 
och har inga speltekniska effekter. Utseendet kan 
dock påverkas av vissa förmågor. Se kapitel 3. 

Skador och tillstånd förklaras ingående i kapitel 11 
och 12. 

 

2.1 GRUPPKONCEPT & SYSSLA 
Innan rollpersoner tillverkas bör hela SL och spe-
larna prata ihop sig om vilken sorts grupp de vill 
spela. Ska det vara en skara zonresande skrotsam-
lare, en grupp soldater, en klan zonmutanter, ett 
gäng mobsters, fångar på rymmen, en privatsnok 
och hennes medhjälpare, ett gäng smugglare på 
Österhavet eller en trupp ridande postiljoner? 
Möjligheterna är ändlösa. 

Den typ av grupp som rollpersonerna bildar kallas 
gruppkoncept. Gruppkonceptet har ingen speltek-
nisk funktion, men avgör vilken sorts äventyr som 
rollpersonerna hamnar i. 

Det är också fullt möjligt att spela utan tydligt 
gruppkoncept. Då är rollpersonerna en disparat 
samling individer som av någon anledning möts 
och råkar ha gemensamma intressen. 

Tidigare syssla: De tidigare sysslor som beskrivs i 
MUA:s regelbok, spelarböcker och andra supple-
ment kan ge massor av idéer till både gruppkon-
cept och individuella rollpersoner. Sysslorna har 
inga speltekniska effekter i Version Noll. Se i stället 
sektionen om bakgrund (2.4). 

Exempel: Claudio ska skapa en rollperson till ett 
gäng mobsters i Hindenburg. 

 

2.2 KLASS 
När gruppkonceptet är valt är det dags att börja 
fundera på den enskilda rollpersonen. Vilken sorts 

individ är det och vilken roll ska han eller hon ha i 
gruppen? 

Det första som väljs är rollpersonens klass. Klas-
serna är fem till antalet: Icke-muterad människa 
(IMM), muterad människa (MM), muterat djur 
(MD), psi-mutant (PSI) och robot (RBT).  

Klassen avgör främst vilken typ av förmågor som 
rollpersonen kan ha från spelstart: 

IMM har inflytandeförmågor. Dessa motsvarar 
talangerna i MUA. 

MM har fysiska mutationer. 

PSI har psimutationer. 

MD kan ha fysiska och psioniska mutationer. 

RBT har moduler (optioner i MUA). 

Under spelets gång kan RP utveckla förmågor från 
andra klasser. Se sektionen om erfarenhet, sist i 
detta kapitel. 

Exempel: Claudio väljer att göra en psimutant vid 
namn Kleo Kox. Han är hyrmördare och använder i 
smyg sina mentala krafter till att ta död på sina 
offer i märkliga ”olyckor”. 

2. ROLLPERSONER 
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ROBOTAR 

Att spela robot är lite annorlunda. Robotar tvingas 
lyda under robotologins klassiska tre lagar, men i 
gengäld har de andra fördelar. 

Första lagen: En robot får aldrig skada en männi-
ska eller låta en människa komma till skada. 

Andra lagen: En robot måste lyda order från en 
människa, om inte ordern strider mot första lagen. 

Tredje lagen: En robot måste skydda sin existens, 
om det inte strider mot första eller andra lagen. 

Människa ovan betyder IMM, PSI och MM utan 
synliga mutationer. 

Modeller: Robotar är byggda för att vara extremt 
specialiserade. Varje robot-RP måste välja funk-
tionsmodell, t ex bartender, tolk, byggarbetare, 
dörrvakt eller laboratorieassistent. Rent speltek-
niskt får varje robot-RP gratis FV 10 i Expertis (se 
kapitel 9) gällande teknologi eller annan utrustning 
som är kopplad till automatens egen modell. 

Pansar: Robothud har alltid minst ABS 2 (se kapitel 
11) och skyddet kan ökas ytterligare med modulen 
Bepansrad. 

Undvika: Robotar saknar människors vighet och 
reaktionsförmåga, och kan därför aldrig lära sig 
färdigheten Undvika (kapitel 9). 

Skador: Robotar är svårare att deaktivera perma-
nent än människor och mutanter. Se kapitel 11. 

Robotar läker inte spontant, de måste repareras. 
Alla robotar kan reparera sig själva även utan fär-
digheten Reparera. 

Interface: Alla robotar kan kopplas upp mot hög-
teknologiska datanätverk. Att utnyttja denna för-
måga till något konstruktivt kräver dock FV i Tekno-
logi eller lämplig Expertis (se kapitel 9). 

Inspelningsförmåga: Alla robotar har förmågan att 
spela in totalt 24 timmars rörlig bild och ljud. För 
att spela upp informationen måste roboten ha 
modulen Holoprojektor (se kapitel 7) eller kopplas 
till någon extern maskin. 

 

2.3 FÖRMÅGOR 
Nästa steg i skapandet av en rollperson är att välja 
förmågor. Förmågor är RP:s mäktigaste verktyg i 
spelet. De flesta förmågors styrka mäts i tre nivåer 
– från 1 till 3 – och kan ökas på under spel. Ju hög-
re nivå, desto mer kraftfull är förmågan – men 
också farligare för rollpersonen själv. Detta förkla-
ras i kapitel 3. Vissa förmågor finns bara i en nivå.  

Fysiska mutationer finns i två typer: djuriska och 
hypernormala. Djuriska mutationer är de förmågor 
som kan anses normala för en viss MD, alltså Dju-
risk attack för en hund eller Stor för en björn. Alla 
andra fysiska mutationer (även t ex Stor för en 
katt) är hypernormala. Skillnaden mellan djuriska 
och hypernormala mutationer förklaras i kapitel 3. 
Alla fysiska mutationer beskrivs i kapitel 4. 

Psi-mutationer är mäktiga mentala krafter. De 
beskrivs i kapitel 5. 

Inflytandeförmågor fungerar ungefär som talanger 
i MUA, men med ännu mer renodlade narrativa 
effekter. Ett aktiverat inflytande ger alltså spelaren 
kontroll över scener i spelet på olika sätt, eller 
rätten att skapa scener. Inflytandeförmågorna 
beskrivs i kapitel 6. 

Robotmoduler är automaternas särskilda förmå-
gor. De beskrivs i kapitel 7. 

Aktivering: Förmågor är antingen passiva eller 
aktiva. De passiva har en konstant effekt. De aktiva 
kräver en eller flera ZT för att aktiveras. ZT slås och 
adderas till grundslaget. Det förklaras närmare i 
kapitel 3. 

NYA ROLLPERSONER 

Vid spelstart har en rollperson totalt fyra nivåer i 
sina förmågor. Spelaren kan alltså välja fyra förmå-
gor med nivå 1, två förmågor med nivå 1 och en 
med nivå 2, en förmåga med nivå 3 och en med 
nivå 1, eller två med nivå 2. Spelaren väljer efter 
sin klass ur listorna i kapitel 4, 5, 6 eller 7. 

Eftersom ZT och aktiva förmågor har en så central 
roll i spelet bör alla nyskapade RP välja minst en 
aktiv förmåga. 

Muterade djur måste välja minst en djurisk muta-
tion. Djur kan välja hypernormala och psioniska 
mutationer, men kan aldrig starta spelet med hög-
re nivå än ett i dessa. 

Djur kan inte ha både hypernormala och psioniska 
mutationer – den ena eller den andra sorten måste 
väljas, tillsammans med djuriska mutationer. 

Undre världen: När RP skapas kan endast IMM 
välja inflytandeförmågor, med ett undantag: Undre 
världen. Denna förmåga kan alla klasser ha. 

Exempel: Claudio väljer psimutationerna Telekine-
si, Förbränning och Teleportera samt inflytande-
förmågan Undre världen. Alla fyra får nivå 1. 
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2.4 BAKGRUND 
Nu är det dags att utforska rollpersonens historia. 
Den består av tre bakgrundsfaser. Varje fas be-
skrivs med en kort, kärnfull mening och antecknas 
på rollformuläret. 

Den första fasen är vanligen karaktärens uppväxt. 
Har hon vuxit upp hos en sekt i zonen, bland sträv-
samma fribyggare i vildmarken, bland avskum i 
Hindenburgs gränder eller i en fin människofamilj? 

MUA:s regelbok och spelarböckerna innehåller 
massor av uppslag till tänkbara uppväxtmiljöer. 

Den andra fasen är ofta en förändring, ett upp-
brott, en avresa, en revolt, eller dess följder. Ett 
zonbarn kanske lämnar sin stam och söker sig till 
staden. En aristokratyngling kanske lämnar sin 
familj på jakt efter ära och äventyr. 

Den tredje fasen är det rollpersonen gör just nu. 
Zonvilden i staden kanske går med i ett mobster-
gäng. Aristokraten kanske tar värvning i den pyris-
ka armén. Den tredje bakgrundsfasen motsvarar 
ungefär MUA:s tidigare syssla. 

Om spelgruppen har ett gruppkoncept (sektion 
2.1) bör även den avspeglas i den tredje fasen. 

Funktion: Bakgrundsfaserna fyller två funktioner i 
spelet: 

1. De påverkar en nyskapad RP:s egenskaper och 
färdigheter. För varje fas väljer spelaren två egen-
skaper och två färdigheter åt sin RP. 

2. De ger stoff till SL att använda i äventyr. 

Exempel: Kleo är född i Musközonen och uppvuxen 
hos en psionisk nomadstam. Detta är första fasen. 
Under uppväxten stod Kleo sin syster mycket nära, 
och när hon en dag försvann spårlöst gav sig Kleo 
på jakt efter henne. Detta är andra fasen. Under 
sina långa vandringar hamnade Kleo i Hindenburg. 
Han var utblottad och tog jobb som torped för att 
få in pengar, men han drömmer ännu om att finna 
sin syster. Detta är tredje bakgrundsfasen. 

 

2.5 EGENSKAPER 
Version Nolls egenskaper ersätter grundegenska-
perna i MUA, men är mycket bredare. En egenskap 
är ett ord eller en kort fras som beskriver rollper-
sonen. Det kan handla om allt från fysiska och 
mentala egenskaper och personlighetsdrag till 
något viktigt om rollpersonens bakgrund eller nu-
varande situation. 

Egenskaper kan skrivas kort med ett ord (t ex Stark 
eller Kallblodig), men det blir roligare om spelaren 
broderar ut lite (t ex Armbrytningsmästare i Bun-
kern respektive Isvatten i ådrorna) eller använder 
ett citat för att beskriva egenskapen (t ex ”Fånga 
mig om ni kan” eller ”Ni tar mig aldrig levande”). 
Egenskaper kan också plockas direkt från rollper-
sonens bakgrundsfaser eller nuvarande syssla, t ex 
Avhoppad Krutovmobster eller Jagad av Psipo. 

Kort sagt – egenskaper är allt som inte är färdighe-
ter eller förmågor. 

Hur egenskaper fungerar förklaras ingående i kapi-
tel 8, och där finns också fler exempel på egenska-
per att inspireras av. Egenskaper kan både gynna 
och vara till nackdel för en RP – vilket avgörs av om 
egenskapen aktiveras positivt eller negativt. Detta 
förklaras närmare i kapitel 8. 

Nivå: Hur stark en egenskap är mäts i nivåer, från 1 
till 3. Nivån anger hur många gånger som spelaren 
kan aktivera en egenskap innan RP:n måste åter-
hämta sig. Se kapitel 10 för mer om återhämtning. 

Egenskaper kan bytas ut under spel, och nya ut-
vecklas. Detta förklaras i kapitel 8. 

NYA ROLLPERSONER  

Nya RP väljer två egenskaper som de har utvecklat 
under var och en av sina tre bakgrundsfaser (ovan), 
alltså totalt sex stycken egenskaper. 

Alla egenskaper börjar på nivå 1. Samma egenskap 
kan väljas flera gånger, då ökar nivån med ett för 
varje gång egenskapen valts (upp till 3). 

Muterade djur måste välja minst en egenskap som 
beskriver RP:ns djuriska sida, t ex Lämnar aldrig 
flocken, Släpper aldrig sitt byte, Trivs bäst utan 
kläder eller Försvarar sitt revir. 

Exempel: Från sin första bakgrundsfas, uppväxten, 
väljer Claudio egenskaperna ”Backar inte för nån” 
och ”Eldfängt temperament” åt Kleo. Från fas två 
får han ”Zonens barn” och ”Saknar min syster”. 
Från fas tre väljer Claudio ”Isvatten i ådrorna” och 
”Ingen minns mitt ansikte”. Alla hans egenskaper 
börjar på nivå 1. 

 

2.6 FÄRDIGHETER 
Färdigheter är inlärda kunskaper av olika slag. Till 
skillnad från BRP-system som MUA domineras 
spelet inte av färdigheter. De ska snarast ses som 
trumfkort att ta till i viktiga lägen när RP kan glänsa 
med sina kunskaper. En lista över alla färdigheter 
finns i kapitel 9. 
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Färdigheter mäts i färdighetsvärde, eller FV. Nybör-
jare har 1-5 i FV, kunniga individer 6-10, och sanna 
mästare 11 eller ännu högre. 

Användning: Varje gång en RP ska använda en 
färdighet väljer spelaren hur många av sina FV 
han/hon vill satsa. Detta antal adderas till dådsla-
get. När FV är slut måste återhämtning ske, varpå 
RP:n får tillbaka sina FV. Detta förklaras i kapitel 9. 

FV 1 i en färdighet kan vara helt nödvändigt för att 
alls kunna utföra vissa handlingar. Det gäller främst 
Bildning, Reparera, Teknologi och Zonkunskap. 

NYA ROLLPERSONER  

Nya RP väljer två färdigheter som de lärt sig under 
var och en av sina tre bakgrundsfaser (sektion 2.4), 
alltså totalt sex stycken färdigheter. 

För varje gång en färdighet väljs får RP:n FV 3 i 
denna färdighet. Samma färdighet kan maximalt 
väljas tre gånger, vilket alltså ger FV 9. 

Ickemutantens börda: I de flesta samhällen i gry-
ningsvärlden har IMM har en privilegierad ställning 
och större tillgång än andra klasser till kvalificerad 
utbildning och träning. 

Därför får alla IMM välja tre färdigheter från varje 
bakgrundsfas i stället för två, alltså totalt nio fär-
digheter. Samma färdighet kan väljas högst tre 
gånger även för IMM, vilket alltså ger FV 9. 

Akademiska färdigheter: De båda färdigheterna 
Teknologi och Bildning är svåra att lära sig och har 
en särställning i spelet. Därför kan ingen RP starta 
spelet med mer än FV 6 i dessa båda färdigheter. 

Se kapitel 9 och 15 för mer detaljer om Teknologi 
och Bildning. 

Exempel: Från bakgrundsfas ett väljer Claudio FV 3 
i Spejare och Undvika åt Kleo. I fas två får han FV 3 
i Zonkunskap och Pistol. I fas tre får han FV 3 i 
Fingerfärdighet och Pistol igen, alltså totalt FV 6 i 
denna färdighet. 

 

2.7 STATUS 
Status är ett mått på rollpersonens ställning i sam-
hället. Värdet går från 0 (kåkstadsmutant eller 
zonsärling) till 10 (kejsarfamiljen).  

Nybakade RP börjar med 0 i status, förutom IMM 
som börjar på 1. IMM kan börja med ännu högre 
status med inflytandeförmågan Enklavättling. 

Status påverkar sociala konflikter (kapitel 14). Dyr-
bara föremål, som tjusiga kläder eller fin värja, kan 
ge bonus till status. 

Status kan höjas under spelets gång genom att RP 
skaffar sig (fler) inflytandeförmågor. Se sektion 3.4. 

Status kan höjas på grund av saker som sker i spe-
let, till exempel om en RP gifter sig med någon som 
har högre status. Detta hanteras från fall till fall. 

 

2.8 RYKTE 
Precis som i MUA stiger detta värde när RP utför 
exceptionella handlingar. Rykte används i sociala 
konflikter (kapitel 14). 

Nya RP börjar vanligen med 0 i rykte. 

 

2.9 ÖVERTYGELSE 
En rollpersons övertygelse är en stark åsikt om 
omvärlden som hon inte tummar på i första taget. 
Om SL vill fokusera kampanjen kan man tvinga RP 
att välja övertygelse om ett specifikt ämne, t ex 
åsikt i mutantfrågan eller åsikt om forntiden. 

Användning: Speltekniskt används övertygelser till 
att införskaffa ZT, som i sin tur behövs för att akti-
vera förmågor (se kapitel 3). 

Vid varje spelmötes slut får spelaren argumentera 
för att han eller hon har agerat enligt sin rollper-
sons övertygelse. Den bör ha visats i handling på 
något sätt. Det räcker inte att bara uttrycka sin 
åsikt bland likasinnade, RP:n måste ha riskerat eller 
offrat något för sin övertygelse. 

Om SL finner att så är fallet belönas spelaren med 
en ZT. Om RP:n riskerat livet för sin övertygelse 
belönas spelaren med två ZT. 

SL-utmaning: SL kan även aktivera en RP:s överty-
gelse under spelets gång, i situationer där SL anser 
att den sätts på prov. Detta kallas att SL utmanar 
övertygelsen. Spelaren ställs då inför valet att an-
tingen agera efter övertygelsen – och direkt få en 
ZT – eller att vägra, och då förlora en ZT som straff. 

SL kan utmana övertygelser hur ofta han vill, men 
metoden bör användas återhållsamt. 

Exempel: Claudio väljer övertygelsen ”Hjärnans 
kraft övervinner alltid kroppens styrka” åt Kleo. 

OFFRA ÖVERTYGELSE 

En RP kan komma till en punkt när han inte längre 
står för sin övertygelse. Det kan vara i en situation 
när övertygelsen utmanas, eller när spelaren ändå 
känner att RP:ns världssyn har ändrats i grunden. 
Spelaren kan då välja att offra övertygelsen. 
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Detta innebär att övertygelsen raderas från roll-
formuläret och spelaren kasserar genast in tre ZT. 

I fiktionen betyder en offrad övertygelse att RP:n 
genomgår en inre kris, han/hon har förlorat sitt 
inre rättesnöre och måste söka ett nytt fotfäste i 
tillvaron. Speltekniskt betyder det att spelaren 
mister ett sätt att tjäna in ZT.  

Ny övertygelse 

Det enda sättet att ändra sin övertygelse är att 
först offra den enligt reglerna ovan. Att formulera 
en ny övertygelse kostar en ZT. Det kan dock tidi-
gast ske efter att spelaren har spelat ett helt spel-
pass utan övertygelse. Om spelaren offrar överty-
gelsen under spelmöte 1 får han ”köpa” en ny 
övertygelse först efter spelmöte 2 och kan använda 
den för att vinna ZT igen först under spelmöte 3. 

Den som offrat sin övertygelse under ett spelpass 
belönas förstås inte med några ZT för att ha följt 
övertygelsen vid spelmötets slut. 

Spelaren måste motivera och beskriva för spel-
gruppen hur RP:n finner sin nya övertygelse. 

 

2.10 UPPDRAG 
Ofta i spelet får gruppen som helhet eller enskilda 
RP diverse uppdrag av SLP. Dessa ligger ofta till 
grund för äventyr och kampanjer. 

Användning: Det aktiva uppdraget antecknas på 
rollformuläret. Vid spelmötets slut bedömer SL om 
uppdraget har lyckats eller inte. Varje spelare som 
deltog belönas då med en ZT. Om uppdraget var 
särskilt farligt och sträckte sig över flera spelmöten 
så ökas belöningen till två ZT. 

Det är inte nödvändigt för spelgruppen att ha ett 
uppdrag. I en rent spelardriven kampanj skapar RP 
sina egna utmaningar utifrån sina övertygelser och 
personliga mål (nedan). 

 

2.11 PERSONLIGT MÅL 
Vid sidan av sitt uppdrag har varje RP ett personligt 
mål som han eller hon strävar efter. 

Målet ska vara konkret och tydligt formulerat. Det 
kan vara en kortsiktig målsättning eller ett mer 
långsiktigt livsmål – det beror på hur ombytlig RP:n 
är och har ingen spelteknisk betydelse. 

Målet får inte vara identiskt med det uppdrag 
(ovan) spelgruppen har för tillfället (om något 
sådant finns), men får gärna vara relaterat till upp-

draget på något sätt. Personliga mål får också gär-
na vara relaterade till andra RP, till exempel att 
imponera på någon, att skydda någon, osv. 

Aktivering: Precis som övertygelser används RP:s 
målsättningar för att vinna ZT.  

Vid spelmötets slut tar SL ställning till om RP:n har 
kommit närmare sitt mål. Om så är fallet belönas 
spelaren med en ZT. 

Notera att målet alltså inte måste uppnås för att 
spelaren ska belönas – till skillnad från uppdrag 
räcker det att RP:n strävar mot målet. 

SL-utmaning: Liksom övertygelser (2.9 ovan) kan 
RP:s mål utmanas av SL. Vägrar spelaren att följa 
RP:ns mål måste han "böta" en ZT. 

Nytt mål: En RP:s personliga mål kan bytas ut inför 
varje nytt spelmöte. Om målet byts ut bör spelaren 
motivera varför. 

Exempel: Kleos personliga mål är ”Återförenas med 
min syster”. 

 

2.12 RELATIONER & TILLIT 
Livet efter Undergången är en hård tillvaro. Den 
som inte kan försvara sig själv lever inte länge – 
men ingen klarar sig helt utan vänner. 

På baksidan av rollformuläret anteckningar en RP:s 
viktigaste relationer till andra personer, både till 
SLP och till övriga rollpersoner. En bästa vän och en 
värsta fiende bör väljas – perfekta redskap för SL 
att använda under spelets gång. 

När en ny spelgrupp skapas bör rollpersonernas 
relationer funderas fram tillsammans – roligast blir 
det om rollpersonerna delvis känner samma SLP, 
och gärna har olika relationer till dem. 

TILLIT 

I gryningsvärlden är tillit dyrköpt – även inom en 
sammansvetsad skara zonfarare vet man aldrig 
vem som är beredd att hugga en kamrat i ryggen 
för det dyrbaraste fornfyndet. 

Speltekniskt reflekteras detta av att alla RP i spel-
gruppen på rollformuläret anger sin Tillit till övriga 
RP - ett värde från 0 till 3. RP som just träffat var-
andra kan högst börja på Tillit 1. Värdet på Tillit till 
en annan RP kan ökas eller sänkas ett steg efter 
varje spelmöte. 

Effekt: Nivån i Tillit som RP A har till RP B anger hur 
många ZT RP A kan ta emot av RP B för en enskild 
handling. Det kan vara i ett läge där RP A har en 
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användbar mutation, men inte nog ZT. RP B kan då 
donera ZT till RP A. 

Varje RP kan bara donera zontärningar till var och 
en av de andra RP i gruppen en gång per spelmöte. 
För att markera att så har skett görs ett kryss i 
rutan på rollformuläret. 

Svek: Det är alltså bra att lita på sina medspelare. 
Men det finns en baksida. Den Tillit som RP A har 
för RP B är också det antal ZT som RP B kan stjäla 
från RP A. Ett sådant agerande kallas ett svek. En 
RP kan svika flera andra RP samtidigt, och alltså 
sno åt sig ett stort antal ZT. Det lär dock inte vara 
särskilt populärt i gruppen! Efter ett svek kan alla 
andra RP sänka sin Tillit till RP:n som utförde sve-
ket. 

Se kapitel 3 för en utförlig beskrivning av hur zon-
tärningar fungerar. 

 

2.13 BELASTNINGSRUTOR 
I Version Noll mäts all vikt i belastningsrutor, kalla-
de BR (eller ”rutor”). En pistol väger t ex en BR 
medan ett stort gevär väger tre. Exakt hur mycket 
olika vapen och rustningar väger framgår av tabel-
lerna i kapitel 11, om strid. 

Rollformuläret har 15 belastningsrutor utritade. Ett 
gevär tar alltså upp tre rutor. All utrustning som en 
RP bär på sig (förutom småprylar, se nedan) måste 
skrivas in i belastningsrutorna. 

Det gäller även fornfynd och hemmabyggen – de 
särskilda utrymmen som finns för dessa på baksi-
dan av rollformuläret är enbart till för att anteckna 
extra detaljer och funktioner som inte får plats i 
belastningsrutorna. 

I förvar: Ägodelar som RP:n inte bär på sig utan har 
i förvar någonstans ritas inte in i belastningsrutor-
na, utan antecknas på baksidan av rollformuläret. 

Fraktioner: En handgranat, en mekanisk reservdel, 
ett e-pack eller en dygnsranson proviant väger en 
fjärdedels ruta. Det innebär att fyra av dessa före-
mål får plats i en och samma ruta på rollformulä-
ret. Saker i samma ruta måste vara av samma slag. 

Ammunition i ett vapen väger inget. I packningen 
väger varje komplett 20-tal patroner eller pilar en 
BR. Färre än 20 patroner i packningen väger inget.  

Konvertera: För att räkna fram vikten i BR för pry-
lar som inte finns i listorna delas vikten i kilo med 
två. Avrunda uppåt. Formeln två kilo per ruta an-
vänds även för saker i lösvikt, t ex vätska. Upp till 
två liter vatten väger alltså 1 BR. 

Småprylar: Saker som väger ett kvarts kilo eller 
mindre räknas som småprylar och väger inga rutor 
alls. De antecknas i det avsedda utrymmet på bak-
sidan av rollformuläret. 

BÄRFÖRMÅGA 

En normal RP kan utan bekymmer bära på fem BR. 
Detta kallas RP:ns bärförmåga. En person som bär 
mer än så blir belastad (se kapitel 12). Bär man 
över sin dubbla sin bärförmåga blir man nertyngd 
(kapitel 12). Den som bär över tredubbla bärför-
mågan kan inte agera alls, enbart gå i långsam takt. 
En person kan maximalt lyfta tio gånger sin bär-
förmåga (alltså normalt 50 BR). 

 

2.14 VAPEN & PRYLAR 
På baksidan av rollformuläret finns gott om plats 
för fornfynd, hemmabyggen och andra prylar. 
Dessa saker får en grundlig genomgång i kapitel 11. 

Ny rollperson: En nybakad RP får välja upp till fem 
valfria föremål som inte får vara fornfynd. Föremå-
len måste kunna bäras och bör höra samman med 
RP:ns bakgrund (2.4). Det får inte vara unika eller 
särskilt värdefulla föremål. 

Maximalt två av föremålen får vara vapen. Till ett 
avståndsvapen får RP:n tio skott eller pilar. 

Utöver sina föremål får RP:n en uppsättning kläder. 

Gruppföremål: Om samtliga RP i en spelgrupp 
offrar ett av sina fem startföremål får gruppen 
välja ett gruppföremål. Det bör vara något större, t 
ex ett fordon. Det kan även vara ett fornfynd. 

 

2.15 bytesHANDEL & KREDITER 
I ett primitivt samhälle efter katastrofen finns ing-
en valuta i modern mening. All handel sker via 
direkta byten av varor och tjänster, vilket rollspe-
las. En social konflikt kan användas för att pressa 
fram ett byte med en ovillig motpart. Se kapitel 14. 

I vissa av dessa primitiva samhällen är fornpatroner 
populära bytesobjekt och fungerar som en infor-
mell valuta, men deras värde kan variera kraftigt. 

KREDITER 

När ett samhälle når utvecklingsnivå 2 (se kapitel 
15) införs vanligen någon form av officiell valuta, 
som Pyris krediter och Ulvrikets töftingar. 

RP:s pengar kan förstås räknas ned till minsta 
jycke, men spelgrupper som föredrar ett abstrakt 
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system kan i stället använda begreppet kreditnivå 
som ett mått på en RP:s köpkraft. Tabellen nedan 
visar vilka summor som går att uppbringa på re-
spektive kreditnivå. 

Tabellen nedan visar det maximala värdet, räknat i 
krediter, på rutinköp respektive storaffärer. 

KREDITNIVÅ BESKRIVNING RUTINKÖP STORAFFÄR 

0 UTBLOTTAD 0 0 

1 LUSPANK 0,1 1 

2 FATTIG 1 10 

3 GOTT STÄLLT 10 100 

4 RIK 100 1000 

5 KRÖSUS 1000 10 000 

Rutinköp: Inköp som en RP kan göra ofta, flera 
gånger per dag, utan att kreditnivån påverkas. 

Storaffär: Detta inköp är så omfattande att RP:ns 
kreditnivå minskar ett steg. En storaffär måste inte 
gälla ett föremål, det kan handla om flera prylar 
som köps in samtidigt i ett gemensamt syfte (t ex 
expeditionsutrustning). 

Köpslående: En social konflikt (se kapitel 14) kan 
påverka priset på en vara. 

Inkomster: När en RP kommer över en summa 
pengar kan kreditnivån öka. Ny kreditnivå är den 
vars värde för rutinköp överskrids av inkomsten. 
Den som sopar in 400 krediter på ett parti påker 
blir exempelvis rik. Är inkomsten för liten för att 
höja kreditnivån har den ingen effekt. 

Utgifter: Utan inkomster tappar en RP en kreditni-
vå per vecka. Veckoinkomsten för att behålla sin 
kreditnivå måste vara minst lika hög som nivåns 
värde för ett rutinköp. 

Bestulen: En person som blir bestulen på allt han 
äger går direkt till kreditnivå 0 (Utblottad). 

Nya rollpersoner inleder spelet på en kreditnivå 
som SL finner lämplig med tanke på RP:ns syssla. 

Egendom: Ovanstående system gäller enbart RP:s 
kontanter. Värdefulla prylar och annan egendom 
påverkas inte, och kan säljas för att ge inkomster. 

Fornfynd: Systemet med kreditnivåer bör inte 
användas för handel med dyrbara fornfynd, sådan 
sker nästan uteslutande med byteshandel. För att 
täcka mellanskillnader används ofta fornpatroner. 

 

2.16 ERFARENHET 
Förmågor, egenskaper och färdigheter kan utveck-
las under spel, i takt med att RP:n blir mer erfaren. 
Höjningar sker endast efter spelmötets slut, och 
endast en förmåga, en egenskap och en färdighet 
kan höjas vid varje tillfälle – alltså en av varje sort. 

I övrigt förklaras reglerna för erfarenhet under 
respektive kapitel (3, 8 och 9). 

Alternativ: Grupper som spelar långa kampanjer 
med många spelmöten kan finna att RP förbättras 
alltför snabbt. En alternativ metod är då att RP 
efter varje spelmöte i stället måste välja mellan att 
öka en egenskap, en förmåga eller en färdighet. 

 

2.17 KONVERTERING 
Version Noll skiljer sig drastiskt från MUA:s regler, 
men att konvertera rollpersoner och SLP mellan de 
båda systemen är inte svårt. 

SLP: Nedanstående regler bör endast tillämpas 
strikt när rollpersoner konverteras. När det gäller 
SLP bör SL fokusera på en handfull viktiga färdighe-
ter, egenskaper och förmågor och strunta i resten. 

FÖRMÅGOR 

MUA:s mutationer, talanger och optioner kan of-
tast överföras rakt av till Version Noll. 

För förmågor som har FV i MUA blir FV 01-40 nivå 
1 i Version Noll, FV 41-80 blir nivå 2 och FV 81 eller 
mer blir nivå 3. För förmågor som använder andra 
färdigheter (till exempel Naturligt vapen) används 
denna FV för att avgöra nivån i Version Noll. 

För förmågor som har nivåer i MUA (talanger) blir 
nivå 1-2 i M-UA nivå 1 i Version Noll, nivå 3-4 blir 
nivå 2, och 5 eller mer blir nivå 3. 

Om en RP har en förmåga i MUA som inte finns i 
Version Noll får spelaren välja en annan förmåga. 

Vissa mutationer i MUA – som Flockvarelse, Jaktin-
stinkt och Revirbunden – hanteras förslagsvis i 
stället som egenskaper i Version Noll. RP som har 
dessa mutationer får välja andra förmågor. 

EGENSKAPER 

Välj sex egenskaper i Version Noll som motsvarar 
RP:ns personlighetsdrag och särskilt höga eller låga 
grundegenskaper i MUA. En egenskap kan väljas 
flera gånger för att få högre nivå. 
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FÄRDIGHETER 

Dela FV i MUA med tio och avrunda uppåt för att 
översätta till FV i Version Noll. Vissa färdigheter är 
bredare i Version Noll, t ex Fordon i stället för Vagn 
och Fordon. Utgå då från högsta FV. 

Andra färdigheter i MUA finns inte alls i Version 
Noll, till exempel Undre världen. Ersätt dem då 
med en motsvarande förmåga eller egenskap (in-
flytandeförmågan med samma namn, i detta fall). 
Finns ingen sådan, så välj en annan färdighet. 

Speciella stridsfärdigheter som Stridskonst, Värj-
fäktning, Knivfajt och liknande ersätts med FV i 
Favoritvapen för det aktuella vapnet – t ex Favorit-
vapen: Obeväpnad eller Favoritvapen: Värja. 

Naturliga färdigheter: I Version Noll betyder fär-
digheter expertkunskap. Färdighetsvärden på 20 
eller lägre i naturliga färdigheter i MUA ger inget 
FV alls i Version Noll. 

Exempel: Nafta, en muterad räv, är en rollperson 
från MUA. Hon har mutationerna Eldkastare (FV 
43%), Naturligt vapen och Jaktinstinkt (FV 36%). 
Hon har hög SMI (17) men låg PER (6). Hon har FV 
63% i Närstrid, FV 43% i Pistol, FV 27% i Gevär, FV 
33% i Båt, FV 33% i Undre världen och ett antal 
färdigheter med grundchans i. 

I Version Noll får Nafta nivå 2 i Eldkastare och i 
Djurisk attack (baserat på FV i Närstrid). Eftersom 
Jaktinstinkt inte är en mutation i Version Noll får 
Naftas spelare välja en ny mutation. Det blir Hyper-
sinne (lukt), vilket SL tycker passar. Nivån blir 1 
(baserat på FV i Jaktinstinkt). Till sist får Nafta 
inflytandeförmågan Undre världen (nivå 1, baserat 
på FV i Undre världen). 

Dags att välja egenskaper. Jaktinstinkt är given, 
nivå 2. Sedan får Nafta Spänstig och Smygare (pas-
sar med hög SMI) och Tystlåten (passar med låg 
PER). Slutligen väljer spelaren Kort stubin, som 
passar med den personlighet som Nafta har visat. 

Slutligen får Nafta FV 7 i Närstrid, FV 5 i Pistol, och 
FV 4 i Skeppare (baserat på Båt).  
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Förmågorna är den tyngsta ammunition RP har i 
Version Noll. Endast mycket kraftfulla fornfynd kan 
mäta sig med dem. I strid och andra kniviga situa-
tioner är det ofta den som utnyttjar sina förmågor 
bäst som överlever. 

Förmågorna får sin kraft av zontärningar (1.5). 

Förmågorna, och deras negativa effekter som kal-
las bakslag, bidrar till att göra skillnaderna mellan 
de olika klasserna tydliga. 

Förmågor finns fyra olika typer: Fysiska mutatio-
ner, psimutationer, robotmoduler och inflytande-
förmågor. 

Fysiska mutationer delas in i hypernormala och 
djuriska. Kategorin avgör vilken typ av bakslag 
mutationen kan leda till. Bara MD har djuriska 
mutationer. Det är de mutationer som är naturliga 
för djuret i fråga. Robust är t ex en djurisk muta-
tion för en björn men hypernormal för en katt. I 
sista hand avgör SL om en mutation är djurisk eller 
hypernormal. 

Passiva och aktiva: Som sagt i kapitel 2 är förmå-
gor antingen passiva eller aktiva. Samtliga psi-
mutationer (kapitel 5) är aktiva. Vilken kategori 
övriga förmågor tillhör framgår av beskrivningarna 
i kapitel 4, 6 och 7.  

Passiva förmågor ger en konstant bonus av något 
slag. De aktiva förmågorna är betydligt mer spek-
takulära och kraftfulla. Men de har två nackdelar: 

De kräver zontärningar för att aktiveras (men ZT 
gör samtidigt förmågorna kraftfulla). 

Det finns risk för bakslag, som drabbar RP:n själv. 
Och ju fler ZT som satsas på förmågan, desto större 
är risken för bakslag. 

 

3.1 AKTIVERING 
För att aktivera en förmåga måste en, två eller tre 
ZT satsas. Dessa tärningar adderas till dådslaget 
(1.4). Med hjälp av förmågor går det alltså att slå 
mycket högt, vilket betyder att t ex en attack med 
en mutation kan bli mycket kraftfull. 

Maximala antalet ZT som kan satsas när en förmå-
ga aktiveras är lika med nivån i förmågan. 

Exempel: Nafta har nivå 2 i mutationen Eldkastare. 
Hon satsar två ZT för att spruta eld mot en zonvil-
de. Nafta får nu slå fyra tärningar – två grundtär-
ningar och två ZT – och räkna ihop resultatet för 
att avgöra effekten. 

Egenskaper kan användas i kombination med för-
mågor – men endast grundtärningarna får då slås 
om, inte zontärningarna. 

Färdigheter kan användas tillsammans med förmå-
gor utan bekymmer. Addera både FV och slagna ZT 
till grundslaget. 

Motståndsslag: Inför ett motståndsslag (sektion 
1.4) där förmågor används måste SL avslöja hur 
många ZT han satsar på slaget innan spelaren gör 
det samma. I strid fungerar det annorlunda, där 
kan parterna göra sina satsningar i hemlighet och 
avslöja dem simultant. Se kapitel 11. 

KREATIV ANVÄNDNING 

Kapitel 4,5,6 och 7 beskriver hur spelets alla för-
mågor vanligen används. Men spelare som hittar 
alternativa sätt att använda sina förmågor bör få 
göra det, och satsa ZT, så länge SL inte finner det 
helt orimligt. 

En mutant med Djurisk attack kan till exempel få 
satsa ZT på ett försök att klättra om han använder 
sina klor för att ta sig upp. 

 

3.2 ZONTÄRNINGAR 
För att kunna utnyttja sina förmågor krävs alltså 
ZT. I vanliga fall inleder alla RP spelet med tre ZT. 
En enskild RP kan aldrig ha flera än tio ZT. För att 
vinna nya ZT finns en rad olika metoder som spe-
larna kan använda: 

Följa övertygelse: En spelare som agerat ut sin 
RP:s övertygelse belönas med en eller två ZT vid 
spelmötets slut. Även SL kan utmana RP:s överty-
gelser. Se sektion 2.9. 

Utföra uppdrag: Vid spelmötets slut belönas alla 
spelare som slutfört ett uppdrag med en eller flera 
ZT. Se 2.10. 

Sträva efter mål: Om RP:n agerat för att nå sitt 
personliga mål belönas spelaren med en ZT vid 

3. FÖRMÅGOR 
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spelmötets slut. Även SL kan utmana RP:s mål. Se 
sektion 2.11. 

Aktivera egenskap: Som framgår av kapitel 8 kan 
egenskaper aktiveras positivt eller negativt. Varje 
gång en RP aktiverar en egenskap negativt vinner 
han/hon omedelbart en ZT. Även SL kan utmana 
RP:s egenskaper. 

Stordåd: När en RP har gjort något storslaget, en 
exceptionell handling utöver det vanliga, kan SL 
belöna denna med en eller två ZT. 

Zonen vinner alltid: Ibland måste SL gripa in i spe-
let och sätta sig över reglerna för att skapa drama-
tiska effekter längre fram. Det kan till exempel 
handla om att en besegrad fiende lyckas fly efter 
en strid, så att denne kan komma tillbaka senare i 
äventyrets final. För att undvika att sådana ”gu-
domliga ingripanden” skapar alltför stor frustration 
hos spelarna används följande regel: 

SL säger klart och tydligt ”zonen vinner alltid” och 
går sedan in och bryter reglerna. I gengäld får alla 
spelare två ZT var. Denna situation ska ses som en 
triumf för spelarna, som har lyckats spela in SL i ett 
hörn. 

SL: Av alla ovanstående metoder är det bara en – 
negativ aktivering av egenskaper – som kan använ-
das av SL för att få fler ZT till sin SL-pott. 

 

3.3 BAKSLAG 
Bakslag är den mörka baksidan av de mäktiga för-
mågorna. Varje gång en RP använder en aktiv för-
måga finns risk för bakslag. En dramatisk negativ 
effekt inträffar. 

Lindrigt bakslag inträffar när en zontärning visar en 
etta. För se skillnad på ZT och grundtärningar bör 
ZT ha en avvikande färg. Annars får tärningarna 
rullas separat. 

Svårt bakslag inträffar om två ZT visar etta. För att 
detta ska kunna ske krävs förstås att två eller fler 
ZT satsades. 

Kritiskt bakslag inträffar om tre ZT blir visar etta. 
För detta krävs förstås att tre ZT satsades. 

Exempel: Nafta rullar sina fyra tärningar. Till sin 
fasa ser hon att zontärningarna visar 1,1 medan 
grundtärningarna visar 4,6. Båda ZT visar etta! 
Nafta drabbas av ett svårt bakslag. 

Vad ett bakslag innebär beror på vilken sorts för-
måga som använts. I nedanstående sektioner följer 
riktlinjer. Den exakta beskrivningen är upp till SL – 
eller spelaren – att avgöra. 

FRAMGÅNG OCH MISSLYCKANDE 

Ett bakslag betyder inte att själva handlingen, alltså 
aktiveringen av förmågan, misslyckas. Effekten av 
bakslaget inträder omedelbart efter det att hand-
lingen är slutförd (i samma runda). Det kan alltså 
vara värt att satsa många zontärningar på en för-
måga i ett avgörande läge, trots risk för ett bakslag. 

SLIPPA BAKSLAG 

Den som har fler zontärningar att ta till när ett 
bakslag inträffar kan direkt offra dem för att däm-
pa eller helt slippa bakslaget. Spelaren kan maxi-
malt satsa lika många nya ZT för att slippa baksla-
get som antalet ZT som utlöste det. Alltså en för 
lindriga bakslag, två för svåra, och tre för kritiska. 

De nya ZT rullas och ersätter de ursprungliga tär-
ningarna som utlöste bakslaget. 

Om det blir bakslag igen kan fler tärningar satsas 
och processen upprepas, gång på gång tills baksla-
get är borta eller tills ZT tar slut. 

Exempel: Nafta vill till varje pris undvika ett bak-
slag och satsar ytterligare två ZT. Hon slår 1 och 3. 
En etta kvar, alltså lindrigt bakslag. Nafta satsar en 
tärning till. Femma. Bakslaget är borta. Dådslaget 
baseras på de nya tärningarna, och blir alltså 18 
(grundslaget 6+4 plus zontärningarna 5+3). 

 

3.4 HYPERNORMALA BAKSLAG 
Mutantens instabila kropp går i baklås och defor-
meras. Leder hoppar ur sina fästen, buken sväller 
upp, ansiktet förvrids, blodådror kryper upp till 
ytan, det blöder ut kroppsöppningar. 

Lindrigt: Mutanten får svåra smärtor, men inga 
allvarliga skador uppstår. Effekten räknas som en 
skada med skadevärde 1, och mutanten blir alltså 
skakad (se kapitel 11). Mot denna skada skyddar 
ingen rustning och den går inte heller att undvika 
med någon mutation. 

Svårt: Mutantens kropp får svåra skador av baksla-
get. Detta räknas som en skada med skadevärde 4. 
Mutanten blir alltså sargad (eller ännu värre, om 
mutanten redan var skadad). Se kapitel 11. 

Kritiskt: Mutanten blir mycket svårt härjad av bak-
slagets effekter. Skadevärdet är lika med resultatet 
av dådslaget, vilket med stor sannolikhet betyder 
att mutanten blir bruten och kanske avlider.  
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3.5 DJURISKA BAKSLAG 
Mutantens djuriska sida tar över. 

Lindrigt: Djuret behåller sansen, men får svårt att 
tala och använda verktyg. RP:n förlorar bruket av 
alla förmågor, egenskaper och färdigheter som 
kräver tal, verktyg (t ex vapen) eller abstrakt tän-
kande. Effekten kvarstår i pågående scen och i 
nästa, men går sedan över. 

Svårt: Djuret går antingen fullständigt bärsärk (se 
kapitel 11) eller flyr för livet. Spelaren väljer själv, 
men rovdjur går oftare till attack medan växtätare 
oftast flyr. Effekten försvinner till nästa scen, då 
effekten från lindrigt bakslag gäller. I scenen därpå 
är effekten borta. 

Kritiskt: Som svårt bakslag, men effekten förlusten 
av tal och abstrakt tankeförmåga är permanent. 
Samtliga förmågor, egenskaper och färdigheter 
som påverkas (ovan) förloras permanent och mås-
te läras om på nytt. 

 

3.6 PSIONISKA BAKSLAG 
Mutantens hjärna översvämmas av psikrafter. 

Lindrigt: Psionikern drabbas av blixtrande huvud-
värk och blir trött (se negativa tillstånd i kapitel 
12). Den som redan är trött blir i stället utmattad. 
Om mutationen dessutom misslyckas (vilket också 
gör psionikern trött, se kapitel 5) blir han/hon 
utmattad direkt. 

Svårt: Som lindrigt ovan, men psionikern drabbas 
också av en mental skada. Det kan t ex handla om 
minnesförlust, paranoia, hallucinationer, vanföre-
ställningar, personlighetsklyvning, personlighets-
förändringar, förlamning, blindhet, förlust av tal-
förmågan, eller oförmåga att använda eller stänga 
av en viss psimutation. Effekten väljs av SL – eller 
av spelaren själv, med SL:s godkännande. Alterna-
tivt kan man slumpa effekten bland förslagen ovan. 

Vid varje påföljande scen slås en tärning. Blir slaget 
en jämn siffra försvinner effekten. 

Kritiskt: Psionikern drabbas av svår hjärnblödning. 
skadevärdet är lika med resultatet av dådslaget, 
vilket med stor sannolikhet betyder att mutanten 
blir bruten och kanske avlider. Se kapitel 11. 

 

3.7 ROBOTARS BAKSLAG 
Robotens system överbelastas. Säkringar går, led-
ningar börjar brinna, transistorer överbelastas. 

Lindrigt: Roboten tar lindriga systemskador. Detta 
räknas som en skada med skadevärde 1 (se kapitel 
11). Mot denna skada skyddar inget pansar. 

Svårt: Automatens kretsar får svåra skador av 
bakslaget. Detta räknas som en skada med skade-
värde 4. Roboten blir alltså sargad (eller ännu vär-
re, om den redan var skadad). Se kapitel 11. 

Kritiskt: Total systemkollaps. Roboten blir mycket 
svårt härjad av bakslagets effekter. skadevärdet är 
lika med resultatet av dådslaget, vilket med stor 
sannolikhet betyder att automaten blir bruten och 
riskerar att deaktiveras permanent. Se kapitel 11. 

 

3.8 INFLYTANDEBAKSLAG 
Dessa typer av bakslag är de klurigaste. I princip 
har de starkt negativa sociala eller story-mässiga 
konsekvenser, som det är upp till SL – eller spela-
ren själv – att hitta på. De ska helst leda till att 
äventyret tar en ny och oväntad vändning. 

Lindrigt: Ett mindre hinder dyker upp, som RP:n 
måste hantera. Det kan t ex röra sig om en ovänligt 
sinnad SLP som sätter en käpp i hjulet för RP. 

Svårt: Något stort sker som ändrar RP:ns omedel-
bara fokus och prioritering. T ex försöker kanske 
den gamle vän som RP:n fått hjälp av ta död på 
RP:n av någon anledning. Situationen bör ta minst 
en scen i anspråk att hantera.  

Kritiskt: Något sker som fullkomligt raserar RP:ns 
sociala ställning. Kanske anklagas hon för ett brott 
hon är oskyldig (eller skyldig!) till, kanske förvisas 
hon av sin familj av någon anledning. status rasar 
till noll och alla RP:ns vänner (utom andra RP) och 
kontakter blir fiender. Samtliga inflytandeförmågor 
raderas ut och måste införskaffas på nytt. 

 

3.9 ERFARENHET 
Efter varje spelmöte kan en RP öka (eller försöka 
öka) en valfri förmåga en nivå, eller skaffa sig en ny 
förmåga med nivå 1. Gemensamt för alla förmågor 
är att detta kostar en zontärning (se kapitel 1 och 
kapitel 3 för mer om dessa). I övrigt beror reglerna 
på vilken typ av förmåga det rör sig om. 

Vilka nya förmågor som en RP kan utveckla be-
gränsas vanligen av vilken klass RP:n tillhör, precis 
som när nya RP skapas (sektion 2.2). 

Ett viktigt undantag från detta är inflytandeförmå-
gor, som alla klasser kan lära sig under spel. Men 
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för alla icke-IMM kostar det två ZT att lära sig en ny 
inflytandeförmåga. 

MUTATIONER 

Zontärningen måste slås för att höja mutationens 
nivå ett steg. Visar tärningsslaget en udda siffra 
(1,3 eller 5) ökar inte nivån. Zontärningen förbru-
kas i vilket fall. 

Exempel: Nafta har nivå 2 i Eldkastare. Hon satsar 
en ZT för att höja nivån till 3. Hon rullar en fyra och 
lyckas. 

Ny mutation: En ny fysisk mutation kan bara ut-
vecklas om RP:n har drabbats ett bakslag (se kapi-
tel 3) under det senaste spelpasset. Det kostar en 
ZT, som måste slås. Bara om slaget visar en jämn 
siffra utvecklas den nya mutationen, annars är 
zontärningen bortkastad. 

Att en ny mutation manifesterar sig betyder inte 
att den trollas fram ur intet – snarare har den fun-
nits latent hos mutanten hela tiden. SL kan säga nej 
till nya mutationer som känns helt orimliga. 

En ny psimutation kan utvecklas efter ett bakslag 
som ovan, men kan också läras av en annan psioni-
ker som har mutationen. Det kostar ändå en ZT, 
som slås enligt ovan. 

ROBOTMODULER 

Att öka en modul en nivå kostar en ZT, men den 
behöver inte slås. I stället måste en reparation 
utföras (se kapitel 15). Svårighetsgraden är 10. 
Misslyckas försöket går zontärningen förlorad. 

Det kostar dessutom en mekanisk, elektrisk eller 
elektronisk reservdel att höja nivån på en modul. 

Ny modul: Att skaffa en ny robotmodul kräver 
också en ZT och en svår reparation (SG 10). Dess-
utom måste modulen först tillverkas som ett 
hemmabygge (se kapitel 15). Vilka reservdelar och 
andra komponenter som krävs framgår av listan 
över moduler i kapitel 7. 

INFLYTANDEFÖRMÅGOR 

Att öka en inflytandeförmåga en nivå kostar en ZT, 
men den behöver inte slås. I stället måste spelaren 
skapa en scen kring förmågan, en händelse som 
gestaltar RP:ns ökade inflytande i det aktuella 
fältet. Huvudansvaret att skapa scenen faller på 
spelaren, men SL kan förstås hjälpa till. 

Ny förmåga: Att skaffa en ny inflytandeförmåga 
fungerar på likartat sätt som att höja nivån på 
existerande, men SL bör ställa något högre krav på 
scenen som etablerar förmågan. RP:n bör tvingas 
utföra en tjänst åt någon eller offra något. 

Höja status: Varje gång en RP höjer en inflytande-
förmåga eller skaffar en ny finns en chans att även 
höja status. Slå ett grundslag (två tärningar). Blir 
slaget över nuvarande status ökar status ett steg. 
status kan aldrig gå över 10. 

 

3.10 LYTE 
Hypernormala mutationer förvränger en persons 
utseende på ett onaturligt vis. I många ickemute-
rade människors ögon är detta ett bevis på mutan-
ternas perverterade natur. 

Varje fysisk mutation i nästa kapitel anger ett vär-
de för lyte. Dessa värden slås ihop, och summan är 
RP:ns totala lyte, som antecknas på rollformuläret.  

I alla försök att övertala eller förhandla med en 
ickemuterad individ (se kapitel 14 om sociala kon-
flikter) får en mutant ett avdrag som är lika med 
lytet. 

Status: lyte begränsar också status. En mutants 
lyte adderas till det värde en RP måste slå över för 
att öka sin status (se sektion 3.9 ovan). Det innebär 
att en mutants status aldrig kan nå över ett värde 
som är lika med 12 minus lyte (och aldrig högre än 
10, förstås). 

Muterade djur: Endast hypernormala mutationer 
bidrar till lyte. Djuriska mutationer räknas inte. 
Men alla muterade djur får 3 i lyte bara för att de 
är talande djur som går på två ben, vilket många 
människor finner onaturligt i sig. Eventuella hyper-
normala mutationer ökar djurets lyte ytterligare. 

Andra samhällen: De ovanstående reglerna gäller 
ett samhälle som domineras av ickemuterade indi-
vider, såsom Pyrisamfundet genom hela sin histo-
ria. På annat håll, som i muterade klansamhällen i 
en zon, är lyte inget negativt och ger inga negativa 
effekter. 
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4.1 APARMAR 
Typ: Aktiv 

Lyte: 2 

Mutantens båda armar är abnormt långa och star-
ka. Speltekniskt har mutationen två effekter: Dels 
kan mutanten satsa ZT på angrepp i obeväpnad 
närstrid, dels kan ZT satsas på klättring eller andra 
fysiska manövrer där de överutvecklade armarna 
är till nytta. 

 

4.2 BLIXTSNABBA REFLEXER 
Typ: Aktiv 

Lyte: 1 

Mutanten har en övermänsklig reaktionsförmåga. 
Speltekniskt kan förmågan användas för att agera 
tidigare i en stridsrunda eller för att öka chansen 
att undvika i strid. 

Initiativ: När mutationen aktiveras för att agera 
snabbare får mutanten helt enkelt satsa ZT på sitt 
initiativslag. Läs mer i inledningen av kapitel 11. 

Undvika: När Blixtsnabba reflexer används för att 
undvika attacker får ZT satsas på dådslag för detta. 
Läs mer sektion 11.8.  FV i färdigheten Undvika får 
satsas på samma slag. 

 

4.3 BÄRSÄRK 
Typ: Passiv/Aktiv 

Lyte: 1 

Mutanten kan avsiktligt försätta sig i ett bärsärka-
raseri.  Se sektion 11.13 för hur en bärsärk agerar i 
strid. 

Helst bör något ske för att utlösa vreden. Det kan 
exempelvis vara att mutanten själv skadas, att en 
vän skadas, att någon förolämpar mutanten, eller 
att någon agerar i konflikt mot mutantens överty-
gelse eller målsättningar. 

Om något sådant sker kan mutanten omedelbart 
utlösa mutationen, det räknas inte som en hand-

MUTATIONER TYP LYTE 

APARMAR AKTIV 2 

BLIXTSNABBA REFLEXER PASSIV 1 

BÄRSÄRK PASSIV/AKTIV 1 

DJURISK ATTACK AKTIV 1/NIVÅ 

DUBBELHJÄRNA PASSIV 2 

ELDKASTARE AKTIV 1 

EXPLOSIV AKTIV 1/NIVÅ 

FOTOSYNTES PASSIV 2 

FYRA ARMAR PASSIV 3 

GIFTIG AKTIV 0 

GIGANT PASSIV 2 

GRÄVARE AKTIV 1/NIVÅ 

GÄLAR & SIMHUD PASSIV/AKTIV 2 

HOPPFÖRMÅGA AKTIV 1/NIVÅ 

HYPERSINNEN AKTIV 1 

KAMELEONT AKTIV 1/NIVÅ 

KROPPSKONTROLL AKTIV 1 

KRYPARE AKTIV 1/NIVÅ 

MAGNETISM AKTIV 1 

NATTSYN PASSIV 1 

PANSARARTAD HUD PASSIV 1/NIVÅ 

RADIOAKTIV AKTIV 0 

REGENERERA AKTIV 0 

REPTILTUNGA PASSIV/AKTIV 1 

ROBUST AKTIV 1/NIVÅ 

SILVERSKINN PASSIV 3 

SJÄLVLYSANDE PASSIV/AKTIV 1 

SONAR PASSIV/AKTIV 1 

SPRINTER AKTIV 1/NIVÅ 

STRYKTÅLIG PASSIV 1 

SUGKOPPAR AKTIV 1 

VINGAR PASSIV 1/NIVÅ 

ZONRESISTENT PASSIV/AKTIV 1 

4. FYSISKA MUTATIONER 
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ling och kräver ingen ZT. Tvärtom måste mutanten 
genast klara ett normalt dådslag (SG 7) för att inte 
bli bärsärk (egenskaper som Disciplinerad kan 
användas, men ZT kan inte användas). 

Mutanten kan försätta sig i bärsärkaraseri även 
utan en utlösande händelse, men det kräver att 
mutationen aktiveras med en ZT. Ett svårt dådslag 
(SG 10) måste klaras, och tar en handling i anspråk 
(se kapitel 11). 

Denna mutation finns bara i en nivå. 

 

4.4 DJURISK ATTACK 
Typ: Aktiv 

Lyte: 1 per nivå 

Mutanten har klor, huggtänder, horn eller något 
annat naturligt vapen och kan använda detta till att 
slita en fiende i stycken. Det räknas som en när-
stridsattack. skadevärdet är noll, men skadan kan 
ändå bli mycket hög eftersom en eller flera ZT 
används i attacken. 

Färdigheten Närstrid kan användas tillsammans 
med ZT i en Djurisk attack. 

 

4.5 DUBBELHJÄRNA 
Typ: Passiv 

Lyte: 2 

Mutanten har två hjärnor, och därmed total simul-
tanförmåga. I strid får mutanten utföra två olika 
handlingar varje runda. 

Det finns dock en avgörande begränsning: de båda 
handlingarna måste utföras med olika kroppsdelar. 
Det är till exempel möjligt att hålla en pistol i varje 
hand och skjuta ett skott med varje, men inte att 
skjuta två gånger med ett gevär. 

Färdigheter och egenskaper måste användas sepa-
rat till varje handling. Se dådslag (1.4). 

Förmågor: Med Dubbelhjärna kan två olika förmå-
gor aktiveras samtidigt. ZT måste satsas separat på 
de båda förmågorna. 

Fyra handlingar: En mutant med Dubbelhjärna kan 
dela sina båda slag i rundan (11.3), vilket gör det 
möjligt att utföra upp till fyra handlingar totalt. 

Sömn: En annan effekt av Dubbelhjärna är att 
mutantens hjärnor kan sova i skift. Därmed kan 
mutanten vara uppe dygnet runt utan att bli trött 
eller utmattad. 

Personlighetsklyvning: En klar baksida med denna 
mutation är att de båda hjärnorna ofta utvecklar 
olika personligheter, som inte sällan hamnar i kon-
flikt. Detta kan utnyttjas av både SL och spelare för 
kul situationer. 

Dyr: Dubbelhjärna finns bara i en nivå, men räknas 
ändå som nivå 2 på grund av sin stora nytta i strid. 
Detta gör mutationen dyrare för nyskapade RP. 

Två huvuden 

En variant på Dubbelhjärna är att mutanten fak-
tiskt har två separata huvuden. Det är upp till spe-
laren att välja. Speltekniskt gör det ingen skillnad. 

 

4.6 ELDKASTARE 
Typ: Aktiv  

Lyte: 1  

Mutanten kan spy ut en dödlig kaskad av eld. Det 
räknas som en avståndsattack (se sektion 11.5) 
som når maximalt 20 meter. Vapenskadan är noll, 
men eftersom en eller flera ZT används i attacken 
kan skadan bli mycket hög. Ett brännbart mål (le-
vande varelser men inte robotar) fattar dessutom 
eld efter attacken. Se sektion 11.18. 

Nackdelen med Eldkastare är att mutanten stän-
digt utsöndrar stinkande gaser. Om en attack med 
Eldkastare missar sitt mål är risken också stor att 
andra brännbara föremål i närheten fattar eld. 

 

4.7 EXPLOSIV 
Typ: Aktiv 

Lyte: 1 per nivå 

Mutanten är kapabel till sanslösa styrkeprov under 
en kort tid, oftast bara i en runda. ZT kan satsas på 
alla handlingar som kräver explosiv styrka, exem-
pelvis att slita av en kedja eller lyfta något tungt. 

ZT kan också satsas för att öka skadan i närstridsat-
tacker. De bidrar dock inte till chansen att träffa, 
utan adderas bara till skadan. Se kapitel 11 om 
strid och skada.  

 

4.8 FOTOSYNTES 
Typ: Passiv 

Lyte: 2 
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Mutanten kan omvandla solljus till näring. Så länge 
mutanten befinner sig utomhus behöver han eller 
hon aldrig äta, och riskerar alltså inte att bli hung-
rig eller utsvulten. Se kapitel 12. 

En nackdel är att mutantens hud blir klargrön. 

Denna mutation finns bara i en nivå. 

 

4.9 FYRA ARMAR 
Typ: Passiv/Aktiv 

Lyte: 3 

Mutanten har fyra armar, vilket gör det möjligt att 
bära upp till fyra vapen samtidigt. Det ger inga 
extra handlingar, men låter mutanten till exempel 
bära två tvåhandsvapen eller en sköld tillsammans 
med ett tvåhandsvapen. Se kapitel 11. Mutationen 
är särskilt effektiv tillsammans med Dubbelhjärna. 

En ytterligare effekt är att ZT kan satsas på alla 
försök att klättra och vid fasthållning i strid (11.12). 
Denna mutation finns bara i en nivå. 

 

4.10 GIFTIG 
Typ: Aktiv 

Lyte: 0 

Mutanten har en giftgadd, med antingen dödligt 
eller sövande gift – vilket är upp till spelaren. 

För att förgifta en fiende måste mutanten lyckas 
göra skada med en obeväpnad närstridsattack. ZT 
satsas för att aktivera mutationen, men de adderas 
inte till dådslaget för själva attacken. I stället räk-
nas de samman, och summan blir TOX-värdet för 
giftet som fienden drabbas av. Se sektion 11.20. 

 

4.11 gigant 
Typ: Passiv 

Lyte: 2 

Mutanten är abnormt storvuxen. Denna mutation 
finns bara i en nivå. Mutationen ger en buffertruta 
på skadenivån skakad och en buffertruta på skade-
nivån sargad. Se sektion 11.9 om skador. 

Extra skada: Mutantens labbar är så stora att hans 
obeväpnade attacker har vapenskada 1. Se kapitel 
11. 

Bärförmåga: En annan effekt är att RP:n bärförmå-
ga (sektion 2.13) fördubblas. Han kan alltså bära 
upp till 10 belastningsrutor utan avdrag. 

Nackdelen med att vara groteskt stor är att mutan-
ten aldrig kan lära sig färdigheterna Akrobatik, 
Fingerfärdighet, Spejare eller Undvika. 

 

4.12 GRÄVARE 
Typ: Aktiv 

Lyte: 1 per nivå 

Mutanten är utrustad med klor som är väl lämpade 
till att snabbt gräva sig genom lös jord. På en minut 
kan mutanten gräva en tunnel lika många meter 
som dådslaget visar. 

 

4.13 GÄLAR OCH SIMHUD 
Typ: Passiv/Aktiv 

Lyte: 2 

Mutanten kan andas under vatten, vilket är en 
passiv effekt. Som aktiv effekt kan mutanten satsa 
ZT satsas på alla handlingar som utförs under vat-
tenytan. 

Denna mutation finns bara i en nivå. 

 

4.14 HOPPFÖRMÅGA 
Typ: Aktiv 

Lyte: 1 per nivå 

Med sin avancerade benmuskulatur kan mutanten 
utföra övermänskliga hopp. Ett hopp på längden 
kan nå ungefär lika många meter som dådslaget 
visar, ett hopp på höjden halva den siffran. 

 

4.15 HYPERSINNEN 
Typ: Aktiv 

Lyte: 1 

Mutantens syn, hörsel och/eller lukt är övermänsk-
ligt skärpta. För varje nivå i mutationen får mutan-
ten välja ett av dessa sinnen. 

Mutationen kan användas för att upptäcka fiender 
och andra dolda ting. Se 11.22 och 11.23. 
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4.16 KAMELEONT 
Typ: Aktiv 

Lyte: 1 per nivå 

Mutantens hud tar mönster och färg från omgiv-
ningen. ZT kan satsas på alla försök att smyga eller 
gömma sig. Nackdelen är att förmågan inte kan 
stängas av helt, vilket ger mutanten ett något bi-
sarrt utseende. 

 

4.17 KROPPSKONTROLL 
Typ: Aktiv 

Lyte: 1 

Mutantens kropp är abnormt böjlig och kan kläm-
mas ihop, dras ut eller vikas på onaturliga sätt utan 
att skadas. SL sätter svårighetsgrad utifrån vad 
mutanten vill göra. Att ta sig ur handbojor är ty-
piskt (SG 7), att sträcka ut sig till dubbla sin vanliga 
längd är svårt (SG 10) och att pressa sig igenom ett 
nyckelhål är vanvettigt (SG 13). 

Om dådslaget misslyckas fastnar RP:n om SL vill! 

 

4.18 KRYPARE 
Typ: Aktiv 

Lyte: 1 per nivå 

Mutanten kan röra sig snabbt och effektivt på alla 
fyra. ZT kan satsas på alla försök att klättra och att 
smyga eller gömma sig. 

 

4.19 MAGNETISM 
Typ: Aktiv 

Lyte: 1 

Mutantens kropp genererar ett kraftigt magnetfält, 
som ger möjlighet att lyfta, flytta eller slunga me-
tallföremål. Hur stor vikt mutanten kan lyfta beror 
på antalet ZT som aktiveras: 10 kilo med en zon-
tärning, 100 kilo med två tärningar och ett ton eller 
mer med tre. Svårighetsgraden beror på hur avan-
cerad rörelse mutanten vill utföra. 

Om dådslaget för denna mutation misslyckas för-
flyttas metallföremålet på något sätt som mutan-
ten inte hade tänkt sig. SL avgör hur. 

Attack: Mutationen kan också användas för att 
slunga metallskrot mot en fiende. Det räknas som 

en vanlig avståndsattack (se sektion 11.5) med en 
räckvidd på 20 meter, men kräver förstås att det 
finns användbart skrot i närheten. Vapenskadan är 
noll, men eftersom ZT används kan skadan ändå bli 
mycket hög. 

Nackdelen med mutationen är att den är svår att 
stänga av helt, med följden att mindre metallföre-
mål ständigt fastnar på mutantens kropp. 

 

4.20 NATTSYN 
Typ: Passiv 

Lyte: 1 

Mutanten ser utan problem även i mycket svagt 
ljus. Det får dock inte vara totalt svart, någon liten 
ljuskälla måste finnas. Nackdelen är att mutanten 
blir mycket ljuskänslig. Utomhus dagtid räknas 
mutanten alltid som minst trött (se kapitel 12). 

Denna mutation finns bara i en nivå. 

 

4.21 PANSARARTAD HUD 
Typ: Passiv 

Lyte: 1 per nivå 

Mutantens hud är tjock och pansarartad och skyd-
dar mot attacker. ABS (se sektion 11.16) är lika 
med nivån i mutationen, alltså 1, 2 eller 3. Kom 
ihåg att endast den bästa rustningen räknas. 

 

4.22 RADIOAKTIV 
Typ: Aktiv 

Lyte: 0 

Mutanten kan utsöndra stark radioaktiv strålning. 
Detta kan användas till två typer av angrepp: För 
det första kan mutanten stråla ut i alla riktningar. 
Alla personer inom tio meter tar då ett rötangrepp 
(13.1) med ett rötvärde som är lika med antalet ZT 
som satsas. 

För det andra kan strålningen fokuseras på en 
person som mutanten är i direkt fysisk kontakt 
med. I strid krävs alltså först en lyckad fasthållning 
(11.12). Målet för strålningsattacken tar skada som 
är lika med vad ZT visar. Detta är alltså inget at-
tackslag, utan ren skada. Offret drabbas också av 
ett rötangrepp som orsakar lika många ZR som 
skadan. 
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Rustning skyddar inte, varken mot skadan eller mot 
rötangreppet, men mutationen Zonresistent och 
skyddsutrustning mot zonröta minskar både ska-
dan och ZR-värdet lika mycket. Se 13.4 och 13.7 för 
fler detaljer. 

 

4.23 REGENERERA 
Typ: Aktiv 

Lyte: 0 

Mutanten har en övermänsklig läkeförmåga. Med 
ett lyckat dådslag blir mutanten fullständigt åter-
ställd från sina skador till nästa scen. Svårighets-
graden är lika med dubbla den nuvarande skadeni-
vån (se sektion 11.9). Mutationen kan användas 
även i zonmark (kapitel 10). 

När förmågan har aktiverats blir mutanten trött 
(eller utmattad, om RP:n redan var trött). Se kapi-
tel 12 om negativa tillstånd. 

Mutanten måste också äta en extra dagsranson 
mat för varje gång mutationen använts, för att inte 
bli hungrig eller utsvulten. 

En tredje negativ effekt är att mutanter med Rege-
nerera (oavsett nivå) drar på sig dubbelt så mycket 
zonröta (kapitel 13) som andra. 

 

4.24 REPTILTUNGA 
Typ: Passiv/Aktiv 

Lyte: 1 

Mutantens tunga är övermänskligt lång och kan 
slungas ut med stor precision. Räckvidden är cirka 
fyra meter. 

Att bara använda sin supertunga normalt är en 
passiv effekt, det kräver inga zontärningar eller 
dådslag. Däremot kan ZT satsas på försök att 
plocka upp små föremål obemärkt eller på akroba-
tiska manövrer – tungan är stark nog för mutanten 
att hänga i. 

 

4.25 ROBUST 
Typ: Aktiv 

Lyte: 1 per nivå. 

Mutationen kan aktiveras när en RP blir skadad, för 
att ”skaka av sig” attacken. Detta räknas inte som 
en handling. Svårighetsgraden är lika med attack-
ens skada plus 3. Om slaget lyckas förvandlas 

minskar attackens skada till ett, oavsett hur hög 
den var innan. 

 

4.26 SILVERSKINN 
Typ: Passiv 

Lyte: 3 

Mutantens hud är blank som polerat silver. Ytan 
reflekterar laser och andra energistrålar. Denna 
mutation finns bara i en nivå, och ger ABS 5 mot 
alla energivapen (se sektion 11.16). Mot Silverskinn 
biter inget PEN-värde. 

 

4.27 SJÄLVLYSANDE 
Typ: Passiv/Aktiv 

Lyte: 1 per nivå 

Mutanten är kapabel till en extrem form av det 
som med ett fint ord kallas bioluminiscens – han 
eller hon är alltså självlysande. 

Som en passiv effekt kan mutanten lysa svagt, nog 
för att lysa upp ett mindre rum. 

Som aktiv effekt kan mutanten alstra en mycket 
kraftig ljusblixt. Detta räknas som en avståndsat-
tack (sektion 11.5) mot alla inom 20 meter. Den 
kan inte undvikas. Vapenskadan räknas som noll. 
De personer som blir brutna (sektion 11.9) av at-
tacken blir totalt bländade och kan inte agera alls i 
denna runda eller den efter. Attacken orsakar dock 
ingen verklig skada och inga skaderutor fylls i. Efter 
den påföljande rundan är effekten helt borta. 

Nackdelen med denna mutation är att den inte kan 
stängas av helt, vilket innebär att mutanten stän-
digt sprider ett svagt ljussken omkring sig. 

 

4.28 SONAR 
Typ: Passiv/Aktiv 

Lyte: 1 

Mutanten kan utstöta signaler av ultraljud och 
genom ekot av dessa avläsa sin omgivning. 

Som passiv effekt ser mutanten i mörker, även 
totalt sådant, men räckvidden är bara cirka 20 
meter och inga detaljer kan urskiljas. 

Som aktiv effekt kan mutanten utföra en sonarat-
tack, alltså en fokuserad ljudvåg, mot ett visst mål. 
Detta räknas som en avståndsattack (se sektion 
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11.5), men den kan inte undvikas. Räckvidden är 20 
meter och vapenskadan räknas som noll. 

Om målet för attacken blir bruten (sektion 11.9) av 
attacken blir den slagen medvetslös av ljudvågen. 
Attacken orsakar dock ingen verklig skada och inga 
skaderutor fylls i. Den knockade vaknar till nästa 
scen, dock med en huvudvärk som gör den trött (se 
kapitel 12 om negativa tillstånd). 

Ett offer som inte blir bruten blir ändå trött av 
sonarattacken, och mister sin handling i denna 
runda. 

 

4.29 SPRINTER 
Typ: Aktiv 

Lyte: 1 per nivå 

Mutanten kan löpa med övermänsklig hastighet, 
men bara stötvis kort sträckor. 

Mutanten måste sprinta (11.4) i stridsrundan när 
mutationen aktiveras. Dådslaget dubbleras och 
resultatet visar hur många extra meter som mutan-
ten springer under rundan, alltså utöver de 20 för 
den vanliga sprinten. 

 

4.30 STRYKTÅLIG 
Typ: Passiv 

Lyte: 1 

Denna mutation finns bara i en nivå. Mutationen 
ger två buffertrutor på skadenivåerna skakad och 
sargad. Se sektion 11.9. 

 

4.31 SUGKOPPAR 
Typ: Aktiv 

Lyte: 1  

Mutantens händer och fötter kan suga sig fast vid 
lodräta ytor, vilket gör det möjligt att klättra där 
det annars vore omöjligt. Denna mutation finns 
bara i en nivå. 

 

4.32 VINGAR 
Typ: Passiv 

Lyte: 1 per nivå 

Mutanten har vingar och kan alltså flyga. Mutatio-
en är passiv, och flygförmågan beror på nivån. 

Nivå 1: Mutanten har små vingar som låter den 
flaxa upp i luften under en runda, sedan måste 
mutanten landa. Hastigheten är densamma som 
vid löpning (10 meter per förflyttningshandling). 
Om båda handlingarna i rundan satsas på förflytt-
ning kan mutanten alltså flyga 20 meter. Se sektion 
11.4 för regler om förflyttning. 

Nivå 2: Vingarna är något större, och låter mutan-
ten stanna i luften några minuter. 

Nivå 3: Mutanten har stora, mäktiga vingar som 
låter den storma fram i lufthavet med samma lätt-
het som en fågel. Med varje förflyttningshandling 
rör sig mutanten 20 meter. 

 

4.33 ZONRESISTENT 
Typ: Passiv/Aktiv 
Lyte: 1 

Mutanten är extra tålig mot zonröta (kapitel 13). 
Den omgivande zonrötenivån minskar med ett steg 
per nivå i denna mutation. Effekten av rötangrepp 
minskar också med ett ZR per nivå. 

Mutationen kan även användas aktivt, för att mot-
stå gifter (se sektion 11.20). 

 

 

, ,d 
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I detta kapitel beskrivs alla psimutationer som 
används i Version Noll. Men först några allmänna 
regler om hur psioniska förmågor fungerar. 

PSI-MUTATIONER  TYP 

ASTRAL PROJEKTION  AKTIV 

DOMINERA  AKTIV 

DÖDSKNÄPP  AKTIV 

EMPATI  AKTIV 

FOKUS  AKTIV 

FÖRBRÄNNING  AKTIV 

ILLUSION  AKTIV 

KRAFTFÄLT  AKTIV 

KRYOKINESI  AKTIV 

LEVITERA  AKTIV 

LOKALISERA  AKTIV 

MENTAL SPEGEL  AKTIV 

MONSTERKONTROLL  AKTIV 

PARALYSERA  AKTIV 

PSI-FÖRSVAR  AKTIV 

PSI-STÖLD  AKTIV 

PSYKOMETRI  AKTIV 

SANNOLIKHETSFÖRÄNDRING  AKTIV 

TELEKINESI  AKTIV 

TELEPATI  AKTIV 

TELEPORTERA  AKTIV 

TIDSKONTROLL  AKTIV 

VARSEL  AKTIV 

VÄDERKONTROLL  AKTIV 

VÄXTKONTROLL  AKTIV 

Samtliga psi-mutationer är som synes aktiva för-
mågor, och kräver ZT för att aktiveras. 

Räckvidd: I vanliga fall måste en psioniker tydligt 
se sitt mål för att kunna aktivera sina mutationer 
mot det. Att se rörliga bilder på offret räcker inte. 
Undantag från denna regel framgår av de enskilda 
mutationerna. 

Kontroll över materien: För psimutationer som 
påverkar den fysiska omgivningen slås dådslaget 
mot en fast svårighetsgrad. Se kapitel 1. Egenska-
per som Viljestark kan oftast användas till slaget. 

Sinne mot sinne: Många psimutationer påverkar 
offrets sinne direkt. Då slås ett motståndsslag för 
att se om mutationen får effekt. Detta kallas ett 
psioniskt motståndsslag. Målet kan öka på sitt slag 
med hjälp av egenskaper som Viljestark och Disci-
plinerad. Om offret själv är psimutant kan även ZT 
satsas för att motstå attacken. 

Misslyckande: Att använda en psionisk förmåga 
men inte lyckas påtvinga omvärlden sin vilja är en 
utmattande upplevelse, även om inget bakslag 
inträffar. Den som aktiverar en psimutation men 
misslyckas får därför det negativa tillståndet trött 
(kapitel 12). En redan trött psioniker blir utmattad. 

PSI-SINNE 

Alla psioniker har förmågan att känna av andra psi-
användare, en kraft som kallas psi-sinne. Inom 
cirka 20 meter sker detta automatiskt. Båda psio-
nikerna får veta att en annan finns i närheten, och 
avgör sedan om de vill ge sig tillkänna eller ej. 

5. PSI-MUTATIONER 
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Om båda vill ge sig tillkänna får de genast veta vem 
den andre är. Om ingen vill avslöja sig får de inte 
veta mer. Om en vill ge sig tillkänna men inte den 
andre slås ett motståndsslag. ZT kan satsas och 
egenskaper som Viljestark användas. Om den som 
vill ge sig tillkänna vinner får båda psionikerna veta 
vem den andre är. Om den som vill hålla sig dold 
vinner får ingen veta. 

Psionisk sondering: Psioniker kan känna av psio-
nisk närvaro på större avstånd än 20 meter, men 
det krävs ett dådslag. ZT kan satsas och egenskaper 
som Viljestark användas. 

Med ett typiskt dådslag (SG 7) utvidgas radien till 
100 meter, ett svårt dådslag (SG 10) till en kilome-
ter, ett vanvettigt dådslag (SG 13) till en mil och så 
vidare. Se tabell: 

PSI-SONDERING SVÅRIGHET 

 100 meter      7 

 1 kilometer     10 

 1 MIL      13 

 10 Mil        16 

 100 mil     19 

Individuella psioniker kan spåras på detta sätt, men 
det kräver att den sonderande psionikern tidigare 
har mött psimutanten som ska spåras. Både den 
sökande mutanten och den eftersökta får veta 
ungefär var motparten befinner sig. Om den efter-
sökte inte vill bli funnen kan han hålla sig dold med 
ett psioniskt motståndsslag som ovan. 

 

5.1 ASTRAL PROJEKTION 
Psionikern kan lämna sin fysiska kropp och låta sitt 
sinne sväva bort i den psioniska etern. Total kon-
centration krävs, och om psionikern skadas eller 
störs på annat sätt avbryts mutationen direkt. En 
psioniker som tvingas tillbaka till sitt fysiska jag på 
detta bryska sätt blir trött (se kapitel 12), eller 
utmattad om han eller hon redan är trött. 

Astralkroppen kan flyga i obegränsad hastighet och 
hindras inte av några normala fysiska barriärer. 
Hörsel och syn fungerar, men världen är suddig och 
förvrängd och detaljer kan vara svåra att uppfatta. 
Astralformen kan inte påverka omvärlden på något 
vis, och inte heller använda mutationer. 

Att aktivera mutationen och stanna inom 10 meter 
från den fysiska kroppen kräver ett typiskt dådslag 
(SG 7). Varje minut måste ett nytt dådslag slås (och 

zontärning satsas). Ett nytt slag, mot en högre 
svårighetsgrad, måste också slås för att röra sig 
längre bort från den fysiska kroppen. Se tabell. 

ASTraLFÄRD SVÅRIGHET 

 10 meter      7 

 100 meter     10 

 1 kilometer     13 

 1 MIL      16 

 10 Mil          19 

 100 mil     22 

 

5.2 DOMINERA 
Om en psioniker lyckas övervinna sitt offers sinne 
med denna mutation styr hon över offrets handling 
i en stridsrunda (se kapitel 11). Om offret redan 
har agerat i denna runda bestämmer psionikern 
vad offret gör i nästa runda i stället. 

Offret kan tvingas att använda en förmåga eller en 
färdighet, men psionikern måste använda sina 
egna FV (i samma färdighet) respektive ZT. Offret 
kan inte tvingas använda en egenskap. 

Vanligen kan bara offer inom synhåll Domineras, 
men telepater som aktiverar Telepati på långt 
avstånd (se 5.20) kan Dominera även på distans. 

 

5.3 DÖDSKNÄPP 
Denna mutation kräver att psionikern har hudkon-
takt med sitt offer. I strid innebär det att psioni-
kern först måste lyckas med fasthållning (11.12). 
Först i rundan efter kan Dödsknäppen aktiveras. 

Om psionikern övervinner offrets sinne stannar 
hjärtat omedelbart. Offret lider en snabb men 
kvalfylld död. 

 

5.4 EMPATI 
Med ett lyckat typiskt dådslag (SG 7) kan psioni-
kern avläsa en annan individs allmänna sinnes-
stämning – glad, ledsen, arg, bedrövad osv. Att 
avgöra om personen ljuger på en rak fråga är svå-
rare (SG 10), och att känna av om målet döljer en 
hemlighet är riktigt svårt (SG 13). 
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Målet för mutationen måste vara klart synligt för 
psionikern första gången Empati används. Därefter 
kan mutationen användas på samma mål på vilket 
avstånd som helst. Detta kan t ex användas för att 
hålla koll på en väns eller fiendes tillstånd. 

Till skillnad från Telepati läser Empati bara av sig-
naler som målet själv utsänder, och målet kan 
därför inte stoppa eller blockera avläsningen (för-
utom med mutationen Psi-försvar, se nedan). 

 

5.5 FOKUS 
Denna mutation tar en stridsrunda (kapitel 11) att 
aktivera. I denna runda kan psionikern inte göra 
något annat, och får inte heller bli skadad eller 
störd på annat sätt. 

Psionikern måste ange vilken handling han tänker 
utföra i nästa runda, samt hur många ZT som sat-
sas. När handlingen sedan utförs läggs ZT till dåd-
slaget. 

Fokus kan endast användas till handlingar av fysisk 
art som tar en runda att utföra – till exempel at-
tacker, akrobatiska manövrer och styrkeprov, men 
inte reparationer eller en social konflikt. Fokus kan 
inte heller användas till andra förmågor. 

Exempel: Psionikern Kleo och hans vänner har 
hamnat i skottväxling med motormarodörer. Han 
vill sänka fiendernas ledare med ett gevärsskott 
och aktiverar därför Fokus med två ZT. Han tar ett 
djupt andetag och visualiserar hur kulan ska träffa 
marodören mellan ögonen. Kleo har tur och blir 
inte själv angripen under rundan. I nästa runda 
avlossar Kleo skottet. Han slår ett dådslag och 
adderar sina två ZT. Han satsar också tre FV i Ge-
vär. 

 

5.6 FÖRBRÄNNING 
Psionikern kan sätta eld på föremål med ren tan-
kekraft, såväl levande varelser som döda objekt. 
Mutationen fungerar som en avståndsattack, men 
den kan inte undvikas. 

För levande mål är svårighetsgraden lika med off-
rets motståndsslag (se Sinne mot sinne, ovan). För 
döda ting är svårighetsgraden vanligen typisk (7). 

Attackens vapenskada är noll, men eftersom ZT 
används kan skadan bli mycket stor. 

Alla brännbara föremål (inklusive människor och 
mutanter, men inte robotar) som angrips med 
Förbränning fattar dessutom eld (sektion 11.18). 

Om en Förbränning misslyckas finns risk att något 
annat objekt än det avsedda flammar upp i stället. 
Denna effekt är upp till SL att styra. 

 

5.7 ILLUSION 
Psionikern kan skapa sinnesintryck av saker som 
inte finns. Mutationen kan användas till att fram-
manna intryck ur tomma intet eller förändra eller 
radera intryck av saker som redan finns. Det gäller 
oftast synintryck, men kan lika gärna gälla hörsel, 
känsel, lukt, smak eller en kombination av sinnen. 
Möjligheterna är oändliga och begränsas bara av 
spelarens fantasi. 

Målet för Illusionen måste övervinnas i ett psio-
niskt motståndsslag, annars genomskådas Illusio-
nen som overklig. 

Normalt riktas en Illusion bara mot en individ och 
varar bara några få sekunder (en stridsrunda, se 
kapitel 11 om strid). Om psionikern satsar två ZT 
kan Illusionen påverka alla inom synhåll eller vara 
så länge psionikern koncentrerar sig. Om tre ZT 
satsas vid aktiveringen påverkas alla inom synhåll 
och varaktigheten ökar. 

 

5.8 KRAFTFÄLT 
Mutationen skapar ett psioniskt kraftfält som till-
fälligt skyddar mot fysiska attacker. Se kapitel 11 
om strid.  

Speltekniskt fungerar Kraftfält exakt som att und-
vika (11.8), med skillnaden att ZT kan satsas för-
stås. Det går inte att både aktivera Kraftfält och 
undvika på vanligt sätt. 

 

5.9 KRYOKINESI 
Psionikern kan på mental väg frammana suga vär-
meenergi ur omgivningen, och därmed skapa stark 
kyla. Att sänka temperaturen till bistra minusgra-
der inom fem meters radie har en svårighetsgrad 
på 7 (typiskt). För varje fem meter som radien ökas 
stiger svårighetsgraden med 3. 

Effekten kvarstår så länge mutanten koncentrerar 
sig, och inte gör något annat. Alla inom effektradi-
en som inte är polarklädda blir genast frusna, och i 
nästa runda nerkylda (se 12.4). 

Föremål: Denna mutation kan också användas för 
att kyla ner ett specifikt föremål som mutanten rör 
vid. Ett föremål som väger upp till ett kilo (exem-
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pelvis en fylld flaska vatten) fryses med ett typiskt 
dådslag (SG 7). För varje tiofaldigande av vikten 
ökar svårighetsgraden med 3. 

Frostattack: För att använda mutationen mot en 
person krävs direktkontakt, vilket i strid innebär att 
en fasthållning (11.12) först måste ske. Offret tar 
en skada som är lika med vad ZT visar. Detta är inte 
ett attackslag, utan ren skada. 

Vanlig rustning skyddar inte, det gör däremot 
stridsrustning och skyddsrustning. En pyrisk röt-
dräkt (13.7) eller rejäl vinterklädsel ger också ABS 3 
mot kylan. Så länge offret tar minst ett i skada blir 
han automatiskt nerkyld (12.4). 

 

5.10 LEVITERA 
Psionikern kan lyfta från marken och sväva under 
en stridsrunda (kapitel 11). Som grund kan psioni-
kern röra sig 20 meter horisontalt och en meter 
vertikalt. Sträckan, antingen den horisontala eller 
den vertikala, kan sedan ökas med resultatet av 
psionikerns dådslag. 

En psioniker som slår 13 kan han alltså sväva 33 
meter horisontellt och en meter vertikalt eller 20 
meter horisontellt och 14 meter vertikalt. 

Psionikern kan hålla sig kvar i luften om mutatio-
nen aktiveras igen i nästa stridsrunda. 

 

5.11 LOKALISERA 
Psionikern kan få förnimmelser av enskilda objekt 
eller individer. Om dådslaget lyckas får psionikern 
en vision av hur det ser ut på platsen där objektet 
befinner sig. Var platsen ligger eller ens i vilken 
riktning den befinner sig kan förmågan inte avslöja. 

Svårighetsgraden är typisk (7) för ett objekt som 
mutanten sett tidigare och som befinner sig högst 
en mil bort. För varje tiofaldigande av avståndet 
ökar svårighetsgraden med 3. Att lokalisera ett 
objekt upp till hundra mil bort kräver alltså ett 
vanvettigt dådslag (SG 13). 

Svårigheten ökar också med 3 om psionikern aldrig 
sett objektet själv, utan bara sett det på bild eller 
fått det beskrivet. 

 

5.12 MENTAL SPEGEL 
När en mutant med denna förmåga angrips av en 
fientlig psionisk attack och vinner det psioniska 
motståndsslaget kan mutanten helt sonika skicka 

tillbaka attacken mot angriparen. Framgångsgra-
den räknas som vanligt. 

Denna mutation finns bara i en nivå. 

 

5.13 MONSTERKONTROLL 
Psionikern kan ta kontroll över dumdjur och mons-
ter. Om ett typiskt dådslag (SG 7) lyckas lyder dju-
ret mutanten blint under en viss tidsperiod, som 
beror på resultatet av dådslaget. 

DÅDSLAG     TID 

 7-9  en runda 

 10-12  en minut 

 13-15  en scen 

 16-18  ett dygn 

 19+     permanent 

 

5.14 PARALYSERA 
Om psionikern övervinner sitt offer i ett psioniskt 
motståndsslag (ovan) tappar offret kontrollen över 
alla sina muskler och kollapsar som en trasdocka. 
Den drabbade är vaken och medveten om sin om-
givning men kan inte agera alls, inte ens prata. 

Varje runda, från och med rundan efter mutatio-
nens aktivering, kan offret försök ta kontroll över 
sin kropp igen. Det kräver ett svårt dådslag (SG 10). 
Lämpliga egenskaper kan användas, och psioniker 
kan satsa ZT. 

 

5.15 PSI-FÖRSVAR 
En mutant med denna förmåga är som en skyd-
dande ängel, särskilt för icke-psioniker. Mutanten 
känner omedelbart av när någon person inom 
synhåll angrips av en psi-mutation, och kan då 
aktivera Psi-försvar för att blockera angreppet. 

Dådslaget för denna mutation ersätter offrets slag i 
det psioniska motståndsslaget – om det är högre 
än offrets eget slag. Minst en ZT måste satsas. 

Telepater och empater (se 5.4 och 5.20) som har 
denna förmåga kan Psi-försvara personer även på 
långa avstånd. Kravet är att psionikern tidigare har 
läst av personens tankar eller känslor. 

I strid fungerar Psi-försvar som en form av undvika 
(se sektion 11.8), men den gäller förstås bara psio-
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niska attacker. Mutanten kan aktivera Psi-försvar 
varje gång ett psioniskt angrepp utförs mot någon 
inom synhåll – men det kostar ZT. 

 

5.16 PSI-STÖLD 
När någon annan psimutant inom synhåll aktiverar 
en mutation kan denne psioniker stjäla förmågan. 
Om det psioniska motståndsslaget lyckas övertar 
mutanten helt enkelt sin motståndares förmåga. 
Mutanten får samma nivå i förmågan som mot-
ståndaren hade. Offrets användning av mutationen 
misslyckas dessutom. 

I strid kan Psi-stöld inte användas i samma runda 
som en vanlig handling utförs. Om Psi-stöld aktive-
ras innan psionikern agerat i rundan mister han sin 
handling. Han får fortfarande undvika och kontra-
slå om han angrips (11.7 och 11.8). Har psionikern 
redan agerat i rundan när någon annan aktiverar 
en psi-mutation kan mutationen inte stjälas. 

Hur långvarig stölden är beror på dådslagets fram-
gångsgrad. När tiden har löpt ut återgår förmågan 
till sin ursprunglige ägare. Se tabell intill. 

FRAMGÅNGSGRAD     TID 

 0-2  en runda 

 3-5  en minut 

 6-8  en scen 

 9-11  ett dygn 

 12+    permanent 

 

5.17 PSYKOMETRI 
Genom att hålla i ett föremål eller en person kan 
psionikern få visioner av föremålets/personens 
historia. Exakt vad psionikern får se är upp till SL, 
men oftast är det de mest dramatiska och smärt-
samma händelserna som gestaltar sig. 

Med ett typiskt dådslag (SG 7) får psionikern se en 
slumpmässig vision. Med ett svårt dådslag (SG 10) 
kan psionikern kräva mer specifik information, t ex 
se vem som ägt föremålet tidigare eller vad som 
skett i dess närhet en viss dag. Med ett vanvettigt 
dådslag (SG 13) kan psionikern få svar på två frågor 
av detta slag. 

Hur detaljerad visionen är alltid upp till SL, som i 
vissa äventyr kan vilja behålla information dold för 
spelarna. Om RP ska lösa ett mord kanske en vision 

från mordvapnet bara visar mördarens händer i 
stället för ansiktet, till exempel. 

 

5.18 SANNOLIKHETSFÖRÄNDRING 
Mutanten kan rubba själva naturlagarna, om än i 
liten skala och kopplat till en enskild individ. När 
gravitation och tröghetslagar plötsligt sätts ur spel 
kring en person har denne mycket svårt att lyckas 
med komplicerade manövrer.  

Speltekniskt är effekten är att psionikern kan satsa 
ZT för att sänka en motståndares dådslag i samma 
stridsrunda. Endast fysiska handlingar av olika slag 
påverkas, t ex inte psimutationer. 

Mutationen kan också användas utanför strid, för 
att t ex påverka en handling någon är på väg att 
utföra eller påverka resultatet av ett tärningsslag. 
Då slår psionikern ett dådslag mot en fast svårig-
hetsgrad, som sätts av SL. 

 

5.19 TELEKINESI 
Mutanten kan lyfta eller flytta föremål på avstånd 
med ren viljekraft. Svårighetsgraden är typisk (7) 
för ett föremål som väger upp till tio kilo. För varje 
tiofaldigande av vikten ökar svårighetsgraden med 
3. Att lyfta en fornkärra som väger uppåt tio ton 
har alltså en svårighetsgrad på 16 (övermänskligt). 

Föremålet kan bara flyttas några meter i en rak 
linje. För komplicerade manövrer, t ex att vrida om 
en nyckel i ett lås, ökar svårighetsgraden med 3 
eller mer. 

Mutationen kan användas som en avståndsattack 
(se sektion 11.5), t ex genom att slunga föremål 
mot fienden eller kasta in fienden i en vägg. Va-
penskadan för attacken (11.9) är noll, men efter-
som ZT används kan skadan bli mycket stor. Räck-
vidden är 20 meter. 

 

5.20 TELEPATI 
Genom att aktivera denna mutation kan psionikern 
läsa någon annans ytliga tankar eller sända ett 
telepatiskt budskap under maximalt en minut. 
Telepaten måste koncentrera sig och kan inte göra 
något annat under tiden. 

Första gången en persons tankar ska läsas måste 
psionikern tydligt se personen. När den telepatiska 
länken en gång har upprättats kan målets tankar 
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läsas igen, oavsett barriärer och på vilket avstånd 
som helst. 

Personen som utsätts för mutationen märker di-
rekt den främmande närvaron. Om målet villigt 
släpper in psionikern lyckas tankeläsningen auto-
matiskt, och dådslaget slås bara för att se om ett 
bakslag inträffar. Målet kan tänka tillbaka svar på 
frågor från telepaten. 

Om offret är motvilligt måste psionikern lyckas 
vinna ett psioniskt motståndsslag. Ett offer som är 
utom synhåll från telepaten (men har blivit tanke-
läst förr av denne) får +3 på sitt dådslag. 

Om psionikerns framgångsgrad (kapitel 1) blir 3 
eller högre kan han tränga djupare in i offrets sinne 
och fånga upp minnen och föreställningar. Dessa 
bilder kan ofta vara kryptiska och mångtydiga. 

 

5.21 TELEPORTERA 
Mutanten kan med ren viljestyrka förflytta sig 
genom rumtiden, vilket för utomstående ser ut 
som att psionikern ögonblickssnabbt rör sig från en 
punkt till en annan. Svårighetsgraden beror på 
avståndet som mutanten vill teleportera. Se tabell: 

Avstånd SVÅRIGHET 

 10 meter      7 

 100 meter     10 

 1 kilometer     13 

 1 MIL      16 

 10 Mil          19 

 100 mil     22 

För att kunna teleportera måste psionikern kunna 
visualisera målplatsen tydligt. Det går alltså bara 
att teleportera till platser som man har sett förut, 
åtminstone på bild. 

 

5.22 TIDSKONTROLL 
Mutanten kan röra sig i tidsrymdens samtliga fyra 
dimensioner, och kan alltså göra korta tidshopp. 
Tidsresan kan inte vara längre än några sekunder 
(en runda). Att göra ett sådant tidshopp kräver ett 
typiskt dådslag (SG 7). 

Om psionikern aktiverar mutationen i strid och 
lyckas med dådslaget så räknas det inte som en 
handling – i stället får psionikern ”hoppa” till bör-

jan av rundan och utföra sin handling före alla 
andra. Om en handling som någon annan har ut-
fört i rundan påverkas av psionikern så går den 
handlingen om intet. Offret får då utföra en annan 
handling i stället. 

Om aktiveringen misslyckas hoppar psionikern i 
stället framåt i tiden en runda. Det betyder att han 
eller hon försvinner i tomma intet och inte får 
agera alls i denna och nästa runda. Psionikern kan 
förstås inte heller angripas under tiden. Först till 
rundan därpå är mutanten tillbaka. 

 

5.23 VARSEL 
Psionikern kan förstärka sin uppfattning av omgiv-
ningen till en övermänsklig nivå. Den speltekniska 
effekten är att ZT kan satsas på alla försök att finna 
dolda ting eller upptäcka gömda eller smygande 
individer. Se sektion 11.22 och 11.23 i kapitlet om 
strid. 

 

5.24 VÄDERKONTROLL 
Mutanten kan förändra vädret i sin närhet. Väder-
omslaget är snabbt men inte omedelbart, det sker 
till nästa scen. 

Svårighetsgraden är typisk (7) om vädret som psio-
nikern vill framkalla är ordinärt och normalt för 
platsen och årstiden. Att framkalla ovanliga väder-
fenomen som ändå passar till årstiden (t ex snö-
storm på vintern, extrem hetta på sommaren eller 
hård vind och piskande regn på hösten) är svårt 
(SG 10). Att mana fram väder som är helt onaturligt 
(snöstorm mitt i sommaren eller värmebölja på 
vintern) är vanvettigt svårt (SG 13). 

Om dådslaget misslyckas förändras vädret – men 
på helt annat sätt än vad psionikern avsett. SL 
avgör hur. 

I ett regnoväder (naturligt eller skapat av psioni-
kern själv) kan mutationen användas för att kalla 
ner blixtar mot fiender. Det räknas som en av-
ståndsattack (11.5). Räckvidden är 100 meter. Bara 
heltäckande rustning (mutanters och robotars 
pansar, skydds- och stridsrustningar) ger skydd. 
Vapenskadan är noll, men eftersom ZT satsas på 
dådslaget kan skadan blir mycket hög. 

 

5.25 VÄXTKONTROLL 
Mutanten kan kontrollera växter, och tvinga dem 
att röra sig efter sin vilja. Speltekniskt finns två 
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huvudsakliga sätt att använda denna mutation, och 
båda två kräver att det finns rikligt med växtlighet i 
psionikerns närhet. 

För det första kan växternas kommenderas att 
dölja psionikern och hennes sällskap. ZT kan då 
satsas på dådslag för att smyga eller gömma sig (se 
sektion 11.22 och 11.23). 

För det andra kan växternas användas för att anfal-
la en fiende. Detta räknas som en närstridsattack 
(sektion 11.7), men endast fasthållning kan utföras 
(sektion 11.12). För att hålla fast en fiende flera 
rundor måste mutationen aktiveras varje runda. 
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Inflytandeförmågor motsvarar närmast talangerna 
i MUA, men skillnaderna är stora. Vissa inflytanden 
– dock inte alla – har narrativa effekter. Det bety-
der att spelaren för ett ögonblick tar över makten 
över spelvärlden från SL på olika sätt. Det ställer 
stora krav på spelaren och passar inte allas spelstil, 
men kan leda till riktigt kul situationer om det 
används rätt. 

INFLYTANDEFÖRMÅGOR  TYP 

ARVEGODS  AKTIV 

BEFÄL  AKTIV 

BESSERWISSER  AKTIV 

BIBLIOTEK  AKTIV 

BYRÅKRATI  AKTIV 

EGENDOM  PASSIV 

ENKLAVÄTTLING  PASSIV 

ENTREPRENÖR  PASSIV/AKTIV 

HEMLIGT SÄLLSKAP  AKTIV 

HÅLLHAKAR  AKTIV 

KRÖSUS  AKTIV 

MANNAMOD  AKTIV 

MENTOR  AKTIV 

PRYLTOK  AKTIV 

RÄDDARE I NÖDEN  AKTIV 

TJÄNARE  PASSIV 

UNDRE VÄRLDEN  AKTIV 

 
Vid spelstart är det bara IMM som kan ha inflytan-
deförmågor, men de andra klasserna kan utveckla 
dem under spel. Se kapitel 2. 

Aktivering: Till skillnad från andra förmågor slås 
sällan ett dådslag mot en svårighetsgrad när ett 
inflytande aktiveras. Det räcker att satsa en, två 
eller tre ZT. Effekten avgörs enbart av hur många 
ZT som satsas. 

Tärningarna slås ändå, men bara för att se om ett 
bakslag inträffar (se kapitel 3). I övrigt spelar det 
ingen roll vad dådslaget visar. 

Ett mindre antal inflytandeförmågor, till exempel 
Hållhakar, kan aktiveras som vanligt. 

6.1 ARVEGODS 
Typ: Aktiv 

Rollpersonens släkt förfogar över en ansenlig 
mängd fornfynd. Fynden är oerhört dyrbara och 
förvaras vanligen bakom lås och bom, men genom 
att aktivera detta inflytande kan RP:n få tillfällig 
tillgång till ett föremål. Föremålets exakta speldata 
är upp till SL att bestämma. 

Detta inflytande kan bara aktiveras i en fristad (se 
kapitel 10) och själva aktiveringen tar en scen i 
anspråk. 

En ZT låter RP:n låna ett ordinärt fornfynd, som ett 
enkelt skjutvapen eller kunskapsartefakt (se kapitel 
15), under en eller ett par scener. Sedan måste 
föremålet lämnas tillbaka – annars görs RP:n arvlös 
och förlorar denna inflytandeförmåga. 

Två ZT låter RP antingen bruka ett ordinärt fynd 
som ovan under en längre tidsperiod (till exempel 
en hel zonexpediton), eller ett betydande fornfynd 
under en scen. Det kan till exempel vara en forn-
kärra, ett energivapen, eller en sällsynt kunskaps-
artefakt. 

7. INFLYTANDEFÖRMÅGOR 6. INFLYTANDEFÖRMÅGOR 
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Tre ZT ger RP:n tillgång till ett betydande fornfynd 
under en längre tidsperiod. 

 

6.2 BEFÄL 
Typ: Aktiv 

En RP med detta inflytande är officer i en milis eller 
armé av något slag och kan beordra skyttesluskar 
att slåss för honom under en scen. Med nivå 1 i 
förmågan är RP:n korpral eller motsvarande, med 
nivå 2 sergeant och med nivå 3 kapten. 

Detta inflytande kan bara aktiveras i en fristad (se 
kapitel 10) och själva aktiveringen tar en scen i 
anspråk. 

Rollpersoner kan bara ha förmågan Befäl i samhäl-
len som har hunnit utveckla organiserade stridan-
de förband. För det krävs utvecklingsnivå 2 (se 
kapitel 15). 

En ZT ger RP:n befälet över en grupp meniga, alltså 
upp till tio personer. 

Två ZT ger RP:n kommandot över en pluton, alltså 
uppåt 40 man. 

Tre ZT ger RP:n kommandot över ett kompani, 
alltså närmare 200 man. 

 

6.3 BESSERWISSER 
Typ: Aktiv 

RP:n vet alltid bäst – till och med bättre än SL. 
Genom att aktivera detta inflytande får spelaren 
rätten att ändra på något enskilt faktum i spelvärl-
den som SL just har etablerat. Det kan till exempel 
handla om ett föremål, en plats, en person eller en 
händelse. Objektet kan inte raderas helt, det måste 
finnas kvar i någon form, men kan alltså modifieras 
efter spelarens önskemål. 

Spelaren kan inte skapa nya föremål i berättelsen 
med denna förmåga – det måste finnas något att 
utgå från. 

Spelaren bör ges stor frihet, men SL behåller rätten 
att stoppa ändringar som skulle rubba spelet alltför 
mycket. 

En ZT låter spelaren ändra objektet på ett ytligt 
sätt, med liten eller ingen praktisk inverkan på 
spelet. En SLP kan till exempel byta klass, kön eller 
namn. Ett rum kan få en annan inredning. 

Två ZT ger besserwisserns ändringar en konkret 
effekt. Antalet fiender kan halveras inför en strid, 

till exempel, eller deras beväpning bytas ut. I en 
social konflikt kan motparten bytas ut mot en vän-
ligt sinnad person. 

Tre ZT låter besserwissern ändra en scen helt efter 
eget huvud. En konflikt kan till exempel undvikas 
helt eller totalt byta karaktär. 

 

6.4 BIBLIOTEK 
Typ: Aktiv 

Rollpersonen har tillgång till en stor samling skrif-
ter, både forntids och nyskrivna. Med hjälp av 
skriftsamlingen kan RP hitta information. Detta 
inflytande kan bara aktiveras i en fristad (se kapitel 
10) och aktiveringen tar en scen i anspråk. 

En ZT ger svaret på någon fråga om gryningsvärl-
den, alltså världen efter undergången. Frågan kan 
vara ganska specifik, men givetvis innehåller biblio-
teket inte information om allt. SL drar gränsen. 

Två ZT ger svaret på någon allmänt hållen fråga om 
forntiden. 

Tre ZT ger svaret på en specifik fråga om forntiden, 
till exempel om en särskild person eller plats. Även 
här drar SL gränsen för vilka frågor som det är 
möjligt för RP:n att få svar på. 

 

6.5 BYRÅKRATI 
Typ: Aktiv 

När världen åter reser sig ur Undergångens aska 
dröjer det inte länge innan byråkraterna är tillbaka. 
En enklare byråkrati uppstår redan på utvecklings-
nivå 2 (se kapitel 15). 

Denna inflytandeförmåga ger rollpersonen ett stort 
kontaktnät inom ämbeten och kommissioner. Kon-
takterna kan bistå med information och förmedla 
kontakter och tjänster. De hjälper enbart RP:n 
indirekt – aldrig i en strid eller liknande. 

Detta inflytande kan bara aktiveras i en fristad (se 
kapitel 10) och aktiveringen tar en scen i anspråk. 

En ZT ger information som inte är allmänt känd 
men som inte heller är hemlig eller särskilt värde-
full, för att utverka en mindre tjänst från en kon-
takt. Exempelvis kan en kunskapare hjälpa RP:n att 
hitta rätt i en samling fornskrifter. 

Två ZT ger information om något hemligt, värde-
fullt eller olagligt. Två tärningar krävs också för en 
tjänst som kräver att kontakten själv riskerar att 
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hamna i trubbel – till exempel att kunskaparen 
ovan släpper in RP:n i ett låst arkiv. 

Tre ZT ger oerhört dyrbar och viktig information, 
till exempel om vad ett visst dokument i det kejser-
liga riksarkivet innehåller. Tre ZT krävs också för att 
utverka en tjänst som kräver att kontakten riskerar 
sitt eget liv. 

För kontakter utanför den officiella sfären krävs 
inflytandet Undre världen (nedan). 

 

6.6 EGENDOM 
Typ: Passiv 

Rollpersonens släkt förfogar över en egendom där 
spelgruppen kan söka skydd. Nivån avgör vilken typ 
av egendom det handlar om. Var den ligger och 
vem som bor där är upp till spelaren. 

Nivå 1: En liten gård eller utpost vid zonranden, 
eller ett mindre hus i en stad. 

Nivå 2: En större gård eller befästning, eller ett 
stort hus i staden. 

Nivå 3: En hel by i zonmarken eller ett praktfullt 
residens i staden. 

 

6.7 ENKLAVÄTTLING 
Typ: Passiv 

Alla ickemuterade människor härstammar från 
enklaverna som mänskligheten tog skydd i under 
Katastrofen, men rollpersoner med denna förmåga 
tillhör en känd ättelinje från en viss enklav. Sanno-
likt hade RP:ns ätt också en ledande ställning i 
enklaven.  

Erkända enklavättlingar har en privilegierad ställ-
ning i gryningsvärlden. RP:ns status ökar därför 
med 2 per nivå i detta inflytande. En IMM med nivå 
3 i Enklavättling inleder alltså spelet med status 7 
(1 i grund för IMM plus 3 gånger 2). 

Endast IMM kan ha denna förmåga. 

 

6.8 ENTREPRENÖR 
Typ: Passiv/Aktiv 

En sann entreprenör i gryningsvärlden är en visio-
när som ser profit där andra ser död och svält, som 
förstår sig på att risk är samma sak som chans. 

Rollpersonen driver en lukrativ affärsverksamhet 
av något slag. Det kan vara allt från ett tinnerhak 
eller lumpbod till en manufaktur eller stor skrot-
gruva i obygden – det är upp till spelaren. Verk-
samhetens storlek beror dock på nivån i förmågan. 

Nivå 1: Ett simpelt och provisoriskt handelsstånd. 

Nivå 2: En väletablerad butik eller annan inrätt-
ning, men med högst någon enstaka anställd. RP:s 
status ökar med 1. 

Nivå 3: En välkänd inrättning eller anläggning med 
ett tiotal eller fler i personalstyrkan. RP:s status 
ökar med 2 (ej kumulativt med nivå 1). 

Utöver ökningen i status ger denna förmåga RP:n 
tillgång till utrustning och annat som rimligen bor-
de finnas i den aktuella inrättningen. 

Däremot ger förmågan inga monetära resurser – 
för det krävs den separata inflytandeförmågan 
Krösus (nedan). 

Men entreprenörer är bra på att köpslå, och som 
aktiv effekt av detta inflytande kan ZT satsas på alla 
försök att övertala eller förhandla i sociala konflik-
ter (se kapitel 14). 

 

6.9 HEMLIGT SÄLLSKAP 
Typ: Aktiv 

Rollpersonen är medlem av en hemlig orden eller 
societet av något slag. I kejsar Thorulfs Pyri kan det 
till exempel handla om Lejonorden, Väktarna eller 
Vita Liljans Redskap. Rollpersonen kan vända sig till 
sitt hemliga sällskap för hjälp eller information. 
Vilken form av assistans som kan ges beror på 
vilket sällskap det handlar om, och det är upp till SL 
att sätta gränserna. 

Baksidan av denna förmåga är att sällskapet kan 
kräva att rollpersonen ska utföra handlingar. Detta 
är ett bra verktyg för SL att skapa intriger.  

Detta inflytande kan bara aktiveras i en fristad (se 
kapitel 10) och aktiveringen tar en scen i anspråk. 

En ZT ger hjälp med något relativt enkelt och ofar-
ligt som inte kostar sällskapet något. 

Två ZT ger rollpersonen konkret hjälp med något 
svårt och riskabelt, där en eller flera medlemmar i 
sällskapet riskerar att råka illa ut. 

Tre ZT ger assistans av ett avgörande slag som 
äventyrar hela sällskapets existens. 
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6.10 HÅLLHAKAR 
Typ: Aktiv 

Rollpersonen har samlat på sig ett imponerande 
mängd pinsamma och besvärande hemligheter om 
otaliga individer i spelvärlden. 

När RP:n möter en SLP kan spelaren aktivera detta 
inflytande, och sedan berätta vilken smutsig hem-
lighet RP:n känner till om SLP:n. Ju fler ZT som 
satsas desto mer graverande är Hållhaken. Spela-
ren bör få stor frihet att hitta på sina Hållhakar, 
men SL har rätt att stoppa förslag som rubbar spel-
världen för mycket. 

Den konkreta effekten av förmågan är att RP:n kan 
satsa ZT på alla slag i sociala konflikter mot SLP:n i 
fråga. Men Hållhakar kan också användas för att 
påverka ett äventyr i en riktning som spelaren 
önskar – eller leda till nya äventyr. 

Detta inflytande kan vanligen bara aktiveras i en 
fristad (se kapitel 10). 

 

6.11 KRÖSUS 
Typ: Aktiv 

Rollpersonen har tillgång till en ansenlig förmö-
genhet från släkt eller affärsverksamhet. Denna 
förmögenhet kan användas i stället för RP:ns egna 
slantar när något ska inhandlas. 

Detta inflytande kan bara aktiveras i en fristad. 
Inflytandet kräver också ett samhälle utvecklat nog 
att ha en valuta. Se sektion 2.15. 

En ZT låter RP:n göra ett inköp värt upp till 100 
pyriska krediter eller ulvrikiska töftingar. 

Två ZT låter RP:n göra ett inköp värt upp till 1000 
krediter. 

Tre ZT låter RP:n göra ett inköp värt upp till 10 000 
krediter. 

 

6.12 MANNAMOD 
Typ: Aktiv 

Människorna som uppsteg ur enklaverna var inga 
veklingar. Det krävdes ett särskilt sinnelag för att 
våga återvända till jordytan och trotsa den förinta-
de naturens fasor. 

För att ge rättvisa åt de IMM som lever efter den 
pyriska devisen ”Vilja, rätt och mannamod” finns 
denna förmåga. Den ger spelaren rätt att satsa ZT 

på alla handlingar som kräver en stor portion mod 
att utföra. SL avgör i tveksamma fall. Denna förmå-
ga ger alltså fysiskt kapabla IMM ett kraftfullt verk-
tyg i strid. 

Förmågan finns bara i en nivå, vilket innebär att 
endast en ZT kan satsas på stordåden, aldrig fler. 

Bakslag: Mannamod är ingen inflytandeförmåga i 
vanlig mening, men sorterar här eftersom endast 
IMM kan ha den. Ett bakslag för Mannamod (som 
ju alltid blir lindrigt) har ingen social effekt, som 
andra inflytandeförmågor. I stället innebär ett 
bakslag att RP:ns mod sviker honom. Han måste 
genast fly och söka skydd resten av scenen. 

 

6.13 MENTOR 
Typ: Aktiv 

Rollpersonen har en personlig vägledare, en men-
tor. Det kan vara en äldre släkting eller vän, spela-
ren väljer själv vem det ska vara. SL kan utnyttja 
mentorn som ett berättarmässigt verktyg i spelet. 
Speltekniskt är mentorns funktion att underlätta 
förbättring av färdigheter. 

När spelaren slår tärning för att höja RP:s FV i fär-
digheter under en återhämtning (se kapitel 9 om 
färdigheter och hur FV ökar genom erfarenhet) får 
ZT adderas till slaget. Det innebär att rollpersonen 
mycket lättare kan öka FV, och att RP med denna 
förmåga kan nå högre FV än andra. 

Antalet ZT som får satsas under varje återhämtning 
är lika med nivån i Mentor. En förutsättning för att 
kunna utnyttja effekten av mentorn är förstås att 
rollpersonen har möjlighet att träffa mentorn un-
der återhämtningen. 

Zontärningarna kan antingen adderas till det vanli-
ga grundslaget för att förbättra FV (se kapitel 9), 
eller slås separat på att förbättra en eller flera 
andra färdigheter. Fortfarande gäller att endast 
färdigheter som RP:n har använt sedan förra åter-
hämtningen kan höjas. 

En spelare som satsar tre ZT kan alltså lägga alla på 
en och samma färdighet eller på tre olika färdighe-
ter och slå en tärning för varje. Så länge slaget blir 
lika med eller högre än FV så ökar FV ett steg. Vilka 
tärningar som gäller vilken färdighet måste dekla-
reras på förhand. Bakslag avgörs på vanligt vis. 
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6.14 PRYLTOK 
Typ: Aktiv 

Rollpersonen släpar på en stor koffert eller rygg-
säck som är fullproppad med alla tänkbara prylar 
och pinaler. Genom att aktivera förmågan kan RP:n 
plocka fram önskvärt föremål ur sin packning. Det 
kan vara vad som helst, men aldrig ett fornfynd. 
Det måste alltså vara något som kan tillverkas i det 
omgivande samhället (se kapitel 15). 

Själva packningen väger 3 belastningsrutor (se 
kapitel 2). Om RP:n blir av med sin prylsamling 
måste den införskaffas på nytt. Det måste ske i en 
fristad och tar en scen i anspråk. 

En ZT ”skapar” ett litet vardagsföremål (max 1 BR). 
Det kan till exempel röra sig om en mugg, ett rep, 
ett slagträ eller svavelstickor. 

Två ZT skapar ett mer dyrbart föremål med en 
specifik användning. Det kan till exempel röra sig 
om ett skjutvapen, en sprängladdning eller en 
kikare. Föremålet får väga maximalt 2 BR. 

Tre ZT skapar ett unikt eller mycket specifikt före-
mål, till exempel en karta över ett visst område. 
Föremålet får väga maximalt 3 BR. 

 

6.15 RÄDDARE I NÖDEN 
Typ: Aktiv 

Detta inflytande kan enbart aktiveras när rollper-
sonen har hamnat i knipa. När förmågan aktiveras 
dyker någon individ oväntat upp och räddar dagen. 
Det kan vara en gammal vän eller en fullständig 
främling. Vem räddaren är och om han känner RP:n 
eller ej är upp till spelaren – eller SL, om inte spela-
ren har någon idé. 

Efter en scen försvinner räddaren igen, om inte SL 
vill annorlunda. SL kan lägga in veto mot att denna 
förmåga används i en slutstrid eller liknande. 

En ZT låter spelaren frammana en räddare i en 
fristad (inte i zonmark, se kapitel 10). Räddaren 
kan ge konkret hjälp, men inte livsavgörande. 

Två ZT skapar en räddare som kan ge normal hjälp 
enligt ovan ute i zonmark, eller livsavgörande hjälp 
i en fristad. 

Tre ZT låter räddaren i nöden dyka upp och ge 
livsavgörande hjälp även ute i zonmark. 

 

 

6.16 TJÄNARE 
Typ: Passiv 

Rollpersonen har en personlig betjänt, bärare eller 
annan tjänare. Tjänaren skapas som en separat RP 
och får ett eget rollformulär, men får bara hälften 
så många förmågor, egenskaper och färdigheter 
som vanliga RP – alltså två förmågor, tre egenska-
per och två färdigheter. 

I normala fall lyder tjänaren sin herre och kontrol-
leras helt av dennes spelare. Herren väljer också 
handling åt tjänaren i strid. 

Tjänaren har inga egna ZT, utan använder sin her-
res tärningar för att aktivera förmågor. 

Tjänaren förbättras genom erfarenhet på samma 
sätt som en RP. Tjänare får dock inte dra nytta av 
sin herres Mentor (6.13). 

SL har rätt att ta kontroll över tjänaren under en 
scen för att skapa drama i ett äventyr. Detta kostar 
SL en ZT från SL-potten (sektion 1.5). 

Denna förmåga finns bara i en nivå, men räknas 
som nivå 2. 

 

6.17 UNDRE VÄRLDEN 
Typ: Aktiv 

Rollpersonen har ett stort nät av tjallare, hemliga 
kontakter och informatörer som kan bistå med 
information och förmedla kontakter och tjänster. 
En kontakt i undre världen kan bara hjälpa RP:n 
indirekt – den hjälper aldrig RP:n i en strid. 

Detta inflytande kan bara aktiveras i en fristad (se 
kapitel 10) och aktiveringen tar en scen i anspråk. 

Detta inflytande ger inga kontakter inom den offi-
ciella byråkratin, när en sådan uppstår i spelvärl-
den – för detta krävs inflytandet Byråkrat (ovan). 

En ZT ger information som inte är allmänt känd 
men som inte heller är hemlig eller särskilt värde-
full – till exempel att hitta en kunnig reparatör av 
fornvapen i Hindenburg. 

Två ZT ger information om något hemligt, värde-
fullt eller olagligt – till exempel hur man kommer i 
kontakt med ett visst hemligt sällskap. 

Tre ZT ger oerhört dyrbar och viktig information, 
till exempel var ledaren för ett hemligt sällskap 
gömmer sig. Tre ZT krävs också för att utverka en 
tjänst som kräver att kontakten riskerar sitt liv. 



V E R s i O N  N O L L 

38 

I detta kapitel följer en beskrivning på alla robot-
moduler i Version Noll. 

ROBOTMODULER  TYP 

ANALYSENHET  PASSIV/AKTIV 

BEPANSRAD  PASSIV 

BETAPERSONLIGHET  PASSIV/AKTIV 

CHOCKATTACK  AKTIV 

DUBBELPROCESSOR  PASSIV 

FRONTLASTARE  PASSIV 

HOLOPROJEKTOR  PASSIV/AKTIV 

HYPERMOTIVATOR  AKTIV 

JETPACK  AKTIV 

LASERVAPEN  AKTIV 

MAXIMODELL  PASSIV 

MEDKIT  PASSIV/AKTIV 

MODIFIERAD BETEENDESPÄRR  PASSIV 

NÄRSTRIDSANPASSAD  AKTIV 

RADIOSÄNDARE  PASSIV/AKTIV 

RESERVSYSTEM  PASSIV 

SENSORER  PASSIV/AKTIV 

STRYKTÅLIG  PASSIV 

TELESKOPARMAR  PASSIV/AKTIV 

VERKTYG  PASSIV/AKTIV 

ÖVERVÄXEL  AKTIV 

 

7.1 ANALYSENHET 
Typ: Passiv/Aktiv 

Reservdelar: 1 elektrisk, 1 elektronisk, kompromat 

Roboten har en rad sensorer som kan mäta tempe-
ratur, lufttryck, vindstyrka, samt detektera gifter 
(se 11.20) och mäta zonröta (se kapitel 13). Allt 
detta sker automatiskt och utan slag. 

För att göra mer avancerade analyser (som att ta 
reda på vilka kemiska beståndsdelar ett främman-
de ämne består av, till exempel) krävs ett dådslag 
mot en svårighetsgrad som SL avgör. 

7.2 BEPANSRAD 
Typ: Passiv 

Reservdelar: 3 mekaniska 

Robotens pansar ökar med 1 per nivå i denna mo-
dul. Detta extra pansar läggs till det skydd (ABS 2, 
se sektion 11.16) som alla robotar har. En robot 
med med nivå 3 i denna modul har alltså ABS 5. 

Robotens pansar adderas inte till eventuell rust-
ning som den bär. Endast det högsta värdet räknas. 

 

7.3 BETAPERSONLIGHET 
Typ: Passiv/Aktiv 

Reservdelar: 1 positron, 1 elektron, kompromat 

Roboten är byggd för att se ut som en människa 
och programmerad för att agera som en sådan. 

Den lyder ändå under de tre robotlagarna, ett 
faktum som kan utnyttjas för att avslöja automa-
ten för vad den är. 

Effekten av modulen är vanligen passiv, men den 
kan användas aktivt för att motstå ett försök från 
någon att avgöra om roboten är mänsklig eller ej. 
Detta fungerar som ett motståndsslag, där obser-
vatören kan använda färdigheten Spejare och 
egenskaper som Vaksam. 

 

7.4 CHOCKATTACK 
Typ: Aktiv 

Reservdelar: 2 elektriska, 1 mekanisk 

Roboten kan kanalisera starkström till sina händer 
och använda denna till att bedöva fiender. 

Speltekniskt fungerar chockattacken som en vanlig 
närstridsattack (sektion 11.7). Bara heltäckande 
rustning (mutanters och robotars pansar, skydds- 
och stridsrustningar) skyddar, andra rustningar ger 
inget skydd alls. Vapenskadan är noll, men då ZT 
används kan skadan bli mycket hög. 

Skadan är dock av chockande och icke-dödligt slag, 
vilket innebär att den raderas ut vid scenens slut. 
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Markera därför det skadekryss som orsakas av 
Chockattacken med ett ”C” eller ett kryss, och 
radera det vid scenens slut. Fiender som blir brut-
na (se sektion 11.9) av en Chockattack riskerar 
heller inte att dö. 

 

7.5 DUBBELPROCESSOR 
Typ: Passiv 

Reservdelar: 2 positron, 2 elektron, kompromat 

Roboten har två parallellkopplade positronhjärnor, 
vilket ger total simultanförmåga. 

Speltekniskt fungerar denna modul exakt som 
mutationen Dubbelhjärna (se sektion 4.5). Precis 
som Dubbelhjärna finns denna modul bara i en 
nivå, men räknas ändå som nivå 2. 

 

7.6 FRONTLASTARE 
Typ: Passiv 

Reservdelar: 1 elektrisk, 2 mekaniska 

Automaten är byggd för att kunna lyfta och bära 
tunga föremål. För varje nivå i denna modul ökar 
robotens bärförmåga med 5. Nivå 1 ger alltså en 
bärförmåga på 10 BR, nivå 2 ger 15 BR och nivå 3 
20 BR. Se sektion 2.13. 

 

7.7 HOLOPROJEKTOR 
Typ: Passiv/Aktiv 

Reservdelar: 1 elektrisk, 1 elektronisk 

Roboten ha avancerad holografisk apparatur för 
uppspelning av rörliga bilder, inklusive ljud. Dess-
utom är automaten försedd med starka strålkasta-
re och en kraftfull megafon. 

Att slå på och använda utrustningen normalt krä-
ver inga dådslag. Däremot kan ett sådant slås om 
modulen används till att efterlikna ett visst ljud 
eller en viss röst, att blända en fiende eller lura 
någon att en holografisk uppspelning är verklig. 
Detta sker vanligen genom ett motståndsslag. 

 

7.8 HYPERMOTIVATOR 
Typ: Aktiv 

Reservdelar: 1 mekanisk, 2 elektriska, 1 elektronisk 

Denna modul låter roboten lägga i en överväxel 
som stärker alla dess fysiska moduler under några 
sekunder (en stridsrunda). 

Speltekniskt betyder det att roboten kan satsa ZT 
på alla former av fysiska handlingar – som attacker, 
akrobatiska manövrer och styrkeprov. Hypermoti-
vatorn drar så mycket energi från robotens interna 
kraftverk att modulen enbart kan aktiveras en gång 
per scen, aldrig oftare. 

 

7.9 JETPACK 
Typ: Aktiv 

Reservdelar: 2 mekaniska, 1 elektronisk 

Roboten är utrustad med små jetmotorer som ger 
den förmågan att flyga korta sträckor. Speltekniskt 
fungerar modulen exakt som psimutationen Levite-
ra (sektion 5.10). 

 

7.10 LASERVAPEN 
Typ: Aktiv 

Reservdelar: 1 elektrisk, 1 elektronisk, kompromat, 
laseraggregat 

Automaten har ett laservapen inbyggd i ett öga, i 
pannan, i en hand eller någon annanstans i plåt-
kroppen. Vapnet har oändligt med ammunition och 
inleder spelet med skick 1 (se 15.3). 

Vapenskadan är noll, men eftersom ZT används för 
att aktivera modulen kan skadan bli mycket stor. 
Räckvidden är 20 meter och vapnet har ett PEN-
värde på 3. Se sektion 11.15. 

 

7.11 MAXIMODELL 
Typ: Passiv 

Reservdelar: 4 mekaniska 

Robotens chassi är massivt. Speltekniskt har denna 
modul samma effekt som mutationen Gigant 
(4.11).  

 

7.12 MEDKIT 
Typ: Passiv/Aktiv 

Reservdelar: 1 mekanisk, 1 elektronisk 
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Roboten har inbyggd medicinsk utrustning vilket 
hjälper till att stoppa blödningar (sektion 11.9). 
Detta är en konstant, passiv effekt. 

Som aktiv effekt av modulen kan ZT satsas på att 
stoppa en blödning. Även FV från Medicin kan 
satsas på samma slag, vilket är ett undantag från 
regeln att förmågor och färdigheter inte kan kom-
bineras. 

 

7.13 MODIFIERAD BETEENDESPÄRR 
Typ: Passiv 

Reservdelar: 1 positron, 1 elektron, kompromat 

Robotens programmering är ändrad eller skadad så 
att den alltid inte behöver följa Asimovs tre klassis-
ka robotlagar (sektion 2.2). 

Nivå 1 betyder att roboten är en polisiär eller mili-
tär modell. Roboten följer robotlagarna, men som 
människa räknas bara den som uppvisar ett ID-kort 
av typ II eller högre. 

Nivå 2 innebär att roboten har en högre säkerhets-
klassning. Som nivå 1, men ett ID-kort av typ IV 
eller högre krävs för att tvinga automaten att lyda. 

Nivå 3 befriar roboten helt och fullständigt från 
robotlagarna. 

 

7.14 NÄRSTrIDSANPASSAD 
Typ: Aktiv 

Reservdelar: 2 mekaniska 

Roboten är utrustad med sågklingor, stålklor, bor-
rar, slagbalkar eller något annat som gör den död-
ligt effektiv i närstrid. 

Vapenskadan (11.9) är noll, men eftersom ZT sat-
sas kan skadan blir mycket stor. 

 

7.15 RADIOSÄNDARE 
Typ: Passiv/Aktiv 

Reservdelar: 1 elektrisk, 1 elektronisk 

Roboten har en inbyggd radiosändare, som låter 
den kommunicera med andra sändare upp till tio 
mil bort. Detta kräver inget dådslag. 

För att öka signalstyrkan måste ZT satsas och ett 
dådslag slås. Räckvidden ökar då till tio plus resul-
tatet av dådslaget. 

Modulen kan också aktiveras aktivt på andra sätt, t 
ex för att söka av ett stort spektrum av frekvenser 
efter signaler. 

 

7.16 RESERVSYSTEM 
Typ: Passiv 

Reservdelar: 2 mekaniska, 1 elektrisk, 1 elektronisk 

Roboten är byggd för att tåla enorma mängder 
stryk. Alla centrala komponenter finns i dubbla 
upplagor, så om det primära systemet fallerar så 
tar reservsystemet över. 

Speltekniskt aktiveras reservsystemet automatiskt 
när roboten blir bruten (11.9). Samtliga skadekryss 
raderas då ut och roboten agerar som om den vore 
helt oskadd igen. 

Det primära systemet måste förstås repareras 
innan modulen kan användas igen. Det kräver ett 
dådslag och två reservdelar, precis som vanligt när 
en bruten robot ska lagas (11.14). 

Denna modul finns bara i en nivå. 

 

7.17 SENSORER 
Typ: Aktiv/Passiv 

Reservdelar: 1 elektrisk, 2 elektron, kompromat 

Roboten har en rad avancerade sensorer, som gör 
att den kan satsa ZT på alla försök att upptäcka 
bakhåll, personer som smyger och andra dolda 
ting. Se sektion 11.22 och 11.23. 

Dessutom har roboten IR-syn, som låter den se i 
totalt mörker. 

 

7.18 STRYKTÅLIG 
Typ: Passiv 

Reservdelar: 3 mekaniska 

Roboten är extra rejält konstruerad och tål skada 
särskilt bra. Speltekniskt fungerar modulen exakt 
som mutationen med samma namn (4.30). 

 

7.19 TELESKOPARMAR 
Typ: Passiv/Aktiv 

Reservdelar: 2 mekaniska, 1 elektrisk 
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Roboten kan sträcka ut sina armar upp till fem 
meter. Normalt bruk av teleskoparmarna kräver 
inga tärningsslag, men ZT kan satsas på dådslaget 
om armarna används till klättring eller andra akro-
batiska manövrer. 

 

7.20 VERKTYG 
Typ: Passiv/Aktiv 

Reservdelar: 2 mekaniska, 1 elektronisk 

Roboten har en imponerande uppsättning avance-
rade verktyg inbyggda i sin plåtkropp. Verktygen 
har teknologisk nivå 10 (se kapitel 15). 

Som aktiv effekt av modulen kan ZT satsas på alla 
reparationer och hemmabyggen. Även FV i Repare-
ra (se kapitel 9) kan satsas på samma slag, vilket är 
ett undantag från regeln att förmågor och färdig-
heter inte kan kombineras. 

 

7.21 ÖVERVÄXEL 
Typ: Aktiv 

Reservdelar: 2 mekaniska, 2 elektriska 

Roboten kan röra sig extremt snabbt i korta ru-
scher. Speltekniskt fungerar modulen precis som 
den fysiska mutationen Sprinter (4.29). 

 

, ,u 
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Egenskaper i Version Noll är till skillnad från för-
mågorna inte exceptionella krafter, utan attribut 
som alla personer kan ha. De fyller fyra mycket 
viktiga funktioner i spelet: 

1. De kan ge en räddning i sista stund när ett dåd-
slag misslyckats. Det kallas positiv aktivering. 

2. De kan användas för att generera zontärningar 
som behövs för att aktivera förmågor. Detta kallas 
negativ aktivering. 

3. De ger en kort och koncis beskrivning av en per-
sons karaktärsdrag, vilket bidrar till gestaltningen 
av personen. 

4. De kan ge frön till äventyrsidéer för SL. 

I detta kapitel förklaras hur egenskaper används 
och utvecklas genom erfarenhet. 

Därefter följer en lista med exempel på olika egen-
skaper som RP och SLP kan ha. Till skillnad från 
förmågor och färdigheter finns det inga fastslagna 
egenskaper i Version Noll. Spelare och SL upp-
muntras att hitta på egna. 

 

8.1 AKTIVERING 
Hur stark en egenskap är mäts i nivåer, från 1 till 3. 
Nivån anger hur många gånger spelaren kan akti-
vera egenskapen. Sedan måste återhämtning ske 
innan egenskapen kan aktiveras igen. 

Återhämtning kan ske högst en gång per spelmöte, 
och förklaras i detalj i kapitel 10. 

Markera: Gör ett kryss i en ruta vid egenskapen på 
rollformuläret varje gång spelaren har aktiverat 
den (positivt eller negativt). När återhämtning har 
skett suddas kryssen ut. 

 

8.2 POSITIV AKTIVERING 
Efter ett dådslag meddelar spelaren att RP:n (eller 
SL, om det gäller en SLP) använder sig av sin egen-
skap. Grundslaget får då slås om. Det är tillåtet att 
bara slå om den ena tärningen. 

Det nya slaget gäller, även om det blir lägre än det 
första. Samma grundslag kan slås om flera gånger – 
med samma eller olika egenskaper. 

Spelaren måste förklara hur egenskapen gynnar 
RP:n i det aktuella fallet. I många fall är det uppen-
bart, t ex Stark när något ska lyftas. Men ofta krä-
ver det lite mer påhittighet från spelarens sida. En 
egenskap som Jagad av Psipo kan till exempel 
användas för att smyga eller upptäcka en dold fara, 
eller för en attack mot en Psipoagent. SL har rätt 
att säga nej, men bör göra det sällan. Kreativitet 
ska belönas. 

Gränserna för vad en egenskap kan användas till är 
flytande och sätts främst av spelarnas kreativitet. 
Många egenskaper har delvis överlappande an-
vändningsområden. Det kan vara användbart ef-
tersom varje egenskap bara kan brukas ett begrän-
sat antal gånger innan den måste återhämtas. 

Egenskaper kan användas tillsammans med förmå-
gor – men endast grundtärningarna får då slås om, 
inte ZT. 

 

8.3 NEGATIV AKTIVERING 
Spelaren meddelar att RP:n aktiverar en egenskap 
negativt och beskriver hur egenskapen hindrar 
eller drabbar RP:n eller gruppen. Om SL godkänner 
förslaget får spelaren en ZT som belöning. 

Den negativa aktiveringen ska helst inte vara ett 
trist tvärstopp, utan gärna ett hinder som gör sto-
ryn roligare. 

Det finns två huvudsakliga sätt att aktivera en 
egenskap negativt: att skapa konflikt eller att förlo-
ra på egna villkor. Det första innebär helt enkelt att 
RP:n skapar någon form av problem eller konflikt 
på grund av sin egenskap. T ex kan en RP med 
egenskapen Jagad av Psipo plötsligt få för sig att en 
viss SLP är ute efter honom. 

Det andra sättet används när RP:n redan befinner 
sig i en konflikt eller laddad situation. Spelaren 
misslyckas då frivilligt med ett dådslag eller erkän-
ner sig besegrad i en strid, och förklarar hur egen-
skapen satte satte käppar i hjulet. RP:n ovan med 
egenskapen Jagad av Psipo kan t ex bli så upp-
skrämd när han faktiskt möter en Psipoagent att 
han missar sitt det avgörande skottet. 

Vissa egenskaper med allmän positiv innebörd, t ex 
Stark eller Modig, kan vara svåra att hitta på vetti-
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ga negativa effekter av. Men det går oftast. Den 
starke kanske tar i för hårt och den modige kan bli 
dumdristig. 

SL-UTMANING 

Liksom övertygelser och personliga mål (2.9 och 
2.11) kan RP:s egenskaper utmanas av SL, i lägen 
där SL anser att situationen sätter en viss egenskap 
på prov. Det kan t ex vara en Blödig RP som passe-
rar en skadad person medan han flyr från någon 
fiende. Ska han stanna och hjälpa till? 

Om spelaren godtar utmaningen och agerar enligt 
egenskapen belönas han med en ZT - vägrar spela-
ren får han i stället böta en ZT. 

En utmaning från SL räknas inte som en vanlig 
aktivering, och markeras därför inte med något 
kryss. SL-utmaningar bör användas sparsamt, det 
är alltid bättre om spelarna själva först får chansen 
att aktivera sina egenskaper frivilligt. 

SLP 

Personer som styrs av spelledaren har ju inte per-
sonliga ZT (sektion 1.5). När SL aktiverar en SLP-
egenskap negativt får hon i stället en extra zontär-
ning till sin SL-pott av ZT. 

 

8.4 ERFARENHET 
Efter varje spelmöte får en RP välja att sänka nivån 
ett steg i en egenskap och höja nivån ett steg i en 
annan. Den egenskap som sänks får inte ha an-
vänts under det senaste spelmötet, medan den 
som höjs måste ha använts (alltså aktiverats nega-
tivt eller positivt). 

Ny egenskap: Som alternativ till att höja en existe-
rande egenskap kan RP välja en helt ny, på nivå 1. 
Den formuleras precis som de ursprungliga, men 
den bör återspegla något som RP:n varit med om 
under spelets gång. 

Spontan ökning: När eventuell frivillig sänkning 
och höjning av egenskaper är gjord (ovan) slår 
spelaren en tärning. Blir resultatet en sexa får RP:n 
höja en egenskap en nivå – den måste ha använts 
det senast spelpasset – eller välja en ny egenskap 
på nivå 1. 

 

 

 

 

8.5 EXEMPEL 
Nedan följer en lista med exempel på egenskaper i 
Version Noll, först ett antal enkla och sedan några 
mer utbroderade. De kan användas rakt av till RP 
och SLP men hellre som inspiration – bäst blir det 
om spelarna hittar på egna egenskaper åt sina 
rollpersoner. 

Undvik att göra egenskaperna alltför breda. En och 
egenskap ska inte kunna användas till för många 
olika dådslag. 

 

ENKLA EGENSKAPER: 

BOKMAL, CYNISK, DISCIPLINERAD, EFTER-

TÄNKSAM, EGENKÄR, ENSTÖRING, ENVIS, FEG, 

FÖRSUPEN, GIVMILD, GOD FYSIK, HALT, HOT-

FULL, IMPULSIV, KALLBLODIG, KARISMATISK, 

KLUMPIG, KNEGARE, KOMISK, KONSTNÄRLIG, 

KORKAD, KORT STUBIN, KÄNSLOSAM, LOJAL, 

LORTIG, MISSTÄNKSAM, MODIG, NAIV, NYFIKEN, 

OANSENLIG, OPTIMIST, PESSIMIST, PRIMITIV, 

PRINCIPFAST, RATIONELL, REBELLISK, RYM-

LIGT SAMVETE, SJUKLIG, SKRYTSAM, SMART, 

SNACKIG, SPÄNSTIG, SMYGARE, STADIGA HÄN-

DER, STARK, SVAG, TANKSPRIDD, TJOCK, TUR-

SAM, TYSTLÅTEN, TÅLMODIG, UTHÅLLIG, VAK-

SAM, VILJESTARK, VÄLTALIG, VÄLUPPFOST-

RAD. 

 

MÅLANDE EGENSKAPER: 

KRIGET I BLODET, NÄSA FÖR SKROT, ISVATTEN 

I ÅDRORNA, ÄRLIGA BLÅ ÖGON, JAGAD AV 

PSIPO, SLÄPPER ALDRIG SITT BYTE, SKYDDAR 

ALLTID FLOCKEN, MOTORKLANENS BARN, sil-

versked i mun, trivs bäst i det vilda, 

Armbrytningsmästare i Bunkern, Avhop-

pad Krutovmobster, "Ni måste fånga mig 

först", "Ni tar mig aldrig levande", Till 

zonens hjärta och tillbaka igen, "Jag 

kan fixa den", Robotjägare, Peckwick-

klubbens revisor, Boxningschampion.
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Färdigheter är det tredje verktyget RP har att ta till 
för att förbättra sina dådslag, vid sidan av förmågor 
och egenskaper. Med färdigheter kan RP lyckas 
med handlingar som annars vore omöjliga, men de 
ger inte övermänskliga krafter som förmågorna. 

FÄRDIGHETER  

 AKROBATIK  

 BILDNING  

 ETIKETT  

 EXPERTIS  

 FAVORITVAPEN  

 FINGERFÄRDIGHET  

 FORDON  

 FÖRHANDLARE  

 GEVÄR  

 KASTVAPEN  

 MEDICIN  

 NÄRSTRID  

 PILOT  

 PISTOL  

 REPARERA  

 RIDA  

 SKEPPARE  

 SPEJARE  

 TEKNOLOGI  

 TUNGA VAPEN  

 UNDVIKA  

 ZONKUNSKAP  

Användning: Varje gång en RP ska använda en 
färdighet i ett dådslag måste spelaren först dekla-
rera hur många av sina FV (2.6) han eller hon vill 
satsa. Detta antal adderas sedan till dådslaget. 

Maximalt sex (6) FV kan satsas på ett och samma 
dådslag. När alla FV är slut måste återhämtning 
ske. Detta förklaras i kapitel 10. 

Varje FV som används markeras med ett kryss på 
rollformuläret. Vid återhämtning raderas kryssen . 

Kombinera: färdigheter kan kombineras med 
egenskaper och med förmågor. 

Exempel: Nafta skjuter ett skott med sin pistol. Hon 
har FV5 i färdigheten Pistol, och bestämmer sig för 
att satsa 3 FV på skottet. Nafta adderar 3 till dåd-
slaget och skottet träffar. Nu har hon bara 2 FV 
kvar att satsa, sen måste hon återhämta sig. 

Motståndsslag: Inför ett motståndsslag (1.4) måste 
SL avslöja hur många FV en SLP satsar på slaget 
innan spelaren gör det samma. 

Akademiska färdigheter: färdigheterna Teknologi 
och Bildning fungerar inte riktigt som andra. De är 
ett mått på olika former av akademisk kunskap. Se 
färdighetsbeskrivningarna och kapitel 15. 

NÖDVÄNDIGA FÄRDIGHETER 

I undantagsfall är minst FV 1 i en färdighet nöd-
vändigt för att alls kunna utföra en handling. Det 
gäller främst Teknologi och Bildning som krävs för 
att förstå forntida fynd, Zonkunskap för att undvika 
zonröta (kapitel 13), samt Reparera för att laga 
trasiga föremål (kapitel 15). I vanliga fall ger fär-
digheter bara bonus till chansens att lyckas – de 
krävs inte för att få försöka. 

Givetvis är det som räknas här RP:ns grundvärde i 
färdigheten – det spelar ingen roll om alla FV i 
färdigheten för tillfället är spenderade. 

Alternativ regel: Spelledare som vill öka vikten av 
färdigheter i spelet kan kräva FV i fler färdigheter 
än de ovan nämnda för att RP ens ska få en chans 
att lyckas. Det är en fråga om smak och spelstil. 

ERFARENHET 

Efter varje spelmöte får spelaren välja en vanlig 
färdighet (inte Teknologi, Bildning eller Expertiser 
under dessa färdigheter) att försöka höja. Färdig-
heten måste ha använts under det senaste spel-
passet, men det spelar ingen roll om dådslaget som 
färdigheten användes till lyckades eller inte – man 
lär sig lika mycket av att misslyckas. 

Slå ett grundslag (två tärningar). Om slaget blir lika 
med eller högre än nuvarande färdighetsvärde 
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ökar FV med ett steg. FV kan aldrig stiga över 13 
(om man inte har inflytandeförmågan Mentor). 

Exempel: Nafta har FV 5 i Pistol. Under ett spelpass 
har hon använt färdigheten, och spelaren vill försö-
ka höja den. Hon slår ett grundslag. Slaget blir fem 
och Naftas FV i Pistol ökar till 6. 

Nya färdigheter: Alla färdigheter utom Teknologi, 
Bildning och Expertis kan läras genom att en RP 
utför och lyckas med en handling där färdigheten 
hade kunnat användas. Det ger omedelbart FV 1 i 
färdigheten. Glöm inte grundregeln att tärningar 
bara slås när det är viktigt för storyn. Det går alltså 
inte att utföra meningslösa handlingar bara för att 
få FV i nya färdigheter. 

Alternativt kan en tränare uppsökas. Att lära ut FV 
1 i en färdighet kräver en scen (minst tre eller fyra 
timmar lång). Tränaren måste ha minst FV 1 själv. 

Kunskapsfärdigheter: För lära sig och förbättra 
färdigheterna Teknologi, Bildning och Expertis 
krävs en lärare med högre FV än eleven eller en 
kunskapsartefakt (se kapitel 15). 

Ett stegs ökning i FV i de akademiska färdigheterna 
Bildning och Teknologi kräver ett antal veckors 
undervisning som är lika med det FV som ska nås. 
Expertiser går snabbare att lära sig, där räcker det 
med ett dygn per FV. Dessutom måste eleven varje 
vecka (eller dygn, för Expertiser) klara ett dådslag 
mot en svårighetsgrad som är lika med nästa FV 
plus 6. Annars är veckan (eller dygnet) bortkastad. 

Exempel: Nafta vill lära sig Teknologi av den be-
römda kunskaperskan Vajlet Plonk. Att lära sig FV 1 
tar en vecka, om Nafta klarar ett dådslag mot svå-
righetsgrad 7. Att sedan öka till FV 2 tar ytterligare 
minst två veckors intensiva studier. Och fröken 
Plonk lär ta rejält betalt för sina tjänster. 

SLP OCH FÄRDIGHETER  

Spelledarpersoner har FV precis som RP. Det kan 
uppfattas som orättvist av spelarna att oviktiga SLP 
som bara förekommer i en enstaka strid kan spen-
dera alla sina FV i denna strid, medan RP kan tving-
as hushålla med sina FV om flera strider utkämpas 
utan återhämtning emellan. 

SL bör därför vara återhållsam med att satsa FV för 
SLP, och låta dem agera som om de också kunde 
behöva spara FV till ett senare tillfälle. SL kan också 
låta SLP inleda en scen med förbrukade FV, till 
exempel om de just har utkämpat en strid eller 
dylikt. 

 

 

9.1 AKROBATIK 
Tränad färdighet i avancerade akrobatiska manöv-
rer, som att hoppa, klättra eller gå på lina. 

 

9.2 BILDNING 
All form av akademisk kunskap som inte rör tekno-
logi eller naturvetenskap, alltså humaniora i alla 
former. Allt från läs- och skrivkunnighet till kun-
skap om statsbyggande, rättsväsende och konst. 

Så länge FV i Bildning inte överstiger det omgivan-
de samhällets utvecklingsnivå (se kapitel 15) så 
sträcker sig ens kunskaper bara till gryningstiden 
och dess värld. Först när FV överstiger utvecklings-
nivån har man kännedom om forntida ting och 
företeelser som ännu inte har återskapats i det nya 
samhället. Se mer i kapitel 15. 

Rent konkret kan Bildning t ex användas för att 
förstå fornlämningar i sitt sammanhang (inte bara 
fatta hur en pryl funkar, det görs med Teknologi). 
För alla sådana slag krävs minst FV 1 i Bildning. 

Bildning i Version Noll används inte för att söka 
kontakter och information som i MUA. Till sådant 
används i stället inflytandeförmågan Byråkrati. 

 

9.3 ETIKETT 
Kunskap om seder och bruk bland det fina folket i 
gryningsvärlden. 

 

9.4 EXPERTIS 
Specialistkunskap inom ett smalt fält, allt från ro-
botjakt till forntida litteratur. Expertis är alltså inte 
en färdighet, utan ett ändlöst antal olika färdighe-
ter. De skrivs t ex Expertis: Dataprogrammering 
eller Expertis: Lomurjägare. 

Expertisens FV kan satsas på alla dådslag där kun-
skaperna kan komma till nytta. Ibland kan Experti-
sen överlappa en annan färdighet. Det är inget 
bekymmer, utan ger bara mer FV att satsa innan 
återhämtning måste ske. Till exempel kan FV i 
Expertis: Lomurjägare satsas på alla former av 
attacker mot lomurer. 

Expertiser är ett enkelt och kul sätt att göra RP och 
SLP mer säregna och unika. 

Akademiska expertiser: Expertiser inom akade-
miska fält har en särskild roll i spelet. De fungerar 
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som specialiseringar inom de båda moderfärdighe-
terna Bildning eller Teknologi, och mäter kunskap 
inom ett snävt fält. Exempelvis sorterar Expertis: 
Dataprogrammering under Teknologi och Expertis: 
Forntida litteratur under Bildning. 

Det är givetvis bättre att öka FV i någon av moder-
färdigheterna. Men det är ofta omöjligt eftersom 
kunskapsartefakter (se kapitel 15) oftast bara in-
nehåller information om ett särskilt kunskapsfält 
och bara kan ge FV i en viss Expertis. 

 

9.5 FAVORITVAPEN 
Specialfärdighet i att använda ett visst vapen ur 
listorna på sid 63-65, som spelaren själv väljer. Det 
går att ha flera separata favoritvapen, vart och ett 
är en egen färdighet. 

De vanliga vapenfärdigheterna Närstrid, Gevär, 
Kastvapen, Pistol och Tunga vapen är förstås bre-
dare och mer användbara – men för den som an-
vänder ett särskilt vapen mycket är det bra att ha 
ytterligare ett antal FV att satsa innan återhämt-
ning måste ske (se kapitel 10). 

Det går att ha Favoritvapen: Obeväpnad, vilket 
närmast motsvarar Stridskonst i MUA. 

 

9.6 FINGERFÄRDIGHET 
Tränad förmåga att obemärkt länsa någons ficka, 
lirka upp ett lås eller plocka något från ett bord. 

 

9.7 FORDON 
Används till för att framföra alla former av mark-
fordon – från ulkdragna vagnar till fornkärror och 
pansarfordon från den gamla tiden. 

 

9.8 FÖRHANDLARE 
En tränad färdighet som kan användas till att över-
tala, förhandla och hota i en social konflikt. Se 
kapitel 14. 

 

9.9 GEVÄR 
färdighet i bruket av alla former av gevär, från 
skarprättarbössor till plasmakarbiner. 

 

9.10 KASTVAPEN 
Färdighet med alla typer av primitiva avståndsva-
pen, från kastade stenar till slungor och pilbågar. 
Även vid kast med handgranat kan denna färdighet 
användas. 

 

9.11 MEDICIN 
Utbildning i att stoppa blödningar och läka de så-
rade. Se kapitel 11 om strid för fler detaljer. 

 

9.12 NÄRSTRID 
Färdighet i bruket av alla former av närstridsvapen 
och obeväpnade attacker. 

 

9.13 PILOT 
Skicklighet i att framföra flygfordon, vare sig det 
handlar om en gryningstida aerosfär eller en forn-
tida svävare. 

 

9.14 PISTOL 
Färdighet i bruket av alla former av pistoler, från 
skarprättare till laser. 

 

9.15 REPARERA 
Kunskapen att laga trasiga eller slitna föremål och 
att bygga hemmabyggen. Minst FV 1 i denna fär-
dighet krävs. Se kapitel 15. 

 

9.16 RIDA 
Skicklighet i att bemästra och framföra alla former 
av riddjur. 

 

9.17 SKEPPARE 
Färdighet i att framföra båtar av alla storlekar, 
samt allmänt sjövett. 
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9.18 SPEJARE 
Tränad förmåga att röra sig obemärkt, och att 
upptäcka andra som försöker smyga. Se 11.22. 

 

9.19 TEKNOLOGI 
I världen efter undergången är inget viktigare än 
kunskap om forntidens tekniska mirakel. En person 
med FV 0 kan endast förstå sig på enkla tillhyggen, 
medan den med FV 10 är likvärdig med enklaver-
nas forskare. Se kapitel 15. 

 

9.20 TUNGA VAPEN 
Färdighet med tunga vapen som kanoner och kul-
sprutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.21 UNDVIKA 
Tränad förmåga att se faror i tid och undvika anfall. 
Används i strid, se kapitel 11. 

 

9.22 ZONKUNSKAP 
Kunskap om zonmarken (se kapitel 10) och dess 
groteska vansinnesfasor. 

Minst FV 1 i Zonkunskap krävs för att för att kunna 
undvika zonröta (se kapitel 13), likaså för att ha 
kunskap om zonernas monster och missfoster. 

färdigheten kan också användas till orientering ute 
i zonmarken (sektion 10.2), men då är FV inget 
absolut krav. 

 

, , L  
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Mutantvärldens vildmark är skrämmande, dödlig 
och oförlåtande, även utanför de områden som 
kallas förbjudna zoner. 

Ändå är det just i vildmarken och zonerna som de 
dyrbara fynden finns, kraftfulla vapen och mäktiga 
artefakter som avslöjar hemligheter om världen 
före Undergången. 

Resor och expeditioner i ödemark och zoner är en 
central del av spelet. Zonmarken tjänar ofta som 
fond till, och motstånd mot, RP:s personliga pro-
jekt och drivkrafter. 

Motsatsen till zonmarken är fristaden. Detta är ett 
samlingsnamn för större läger, oaser, gårdar, byar 
och städer – kort sagt platser där civilisationen åter 
har börjat få fäste. I fristäderna är folk skyddade 
från vildmarkens och zonernas fasor, där växer ett 
nytt samhälle fram.  

Det betyder inte att tillvaron i en fristad är riskfri – 
långt därifrån. Där människor och mutanter trängs 
frodas intriger och ränksmideri. Många har mött 
sina öden i mörkret mellan skrotskjulen. 

I takt med att spelvärlden utvecklas och blir allt 
mer civiliserad igen växer fristäderna, och zonmar-
ken krymper. Någon gång, i en avlägsen framtid, 
kanske människan åter tar herraväldet över natu-
ren. 

I Version Noll delas hela spelvärlden upp i de två 
kategorierna zonmark och fristad. All mark utanför 
fristäderna räknas som speltekniskt som zonmark. 
Detta kapitel förklarar de regelmässiga skillnaderna 
mellan miljöerna. 

 

10.1 FRISTAD 
I en fristad är RP skyddade från zonernas och vild-
markens hot. De kan vila, söka upp kontakter, 
träna sina färdigheter och införskaffa utrustning. 
Ofta börjar och slutar ett scenario i en fristad. I 
fristaden är det spelarna själva som bör driva hand-
lingen framåt. De kan dela upp sig och sköta egna 
ärenden, för att sedan stråla samman igen. 

I fristaden kan förvisso strid (kapitel 11) förekom-
ma och det ganska ofta, men vanligare är sociala 
konflikter (kapitel 14). 

ÅTERHÄMTNING 

Den viktigaste speltekniska funktionen med en 
fristad är att återhämtning endast kan ske där, 
aldrig i zonmark. 

Återhämtning innebär en scen där en RP sover ut, 
tvättar sig, äter sig mätt, dricker sprit, vad nu kan 
tänkas behövas för att RP:n ska känna sig som en 
hel människa eller mutant igen. 

Återhämtning har tre viktiga funktioner i spelet: 

1. När en RP gör en återhämtning återställs samtli-
ga färdigheter och egenskaper så att RP:n kan 
använda dem igen. Se kapitel 8 och 9 för detaljer 
om hur detta fungerar. 

2. Återhämtning bidrar till läkning av skador. Se 
kapitel 11. 

3. Flera negativa tillstånd kan avhjälpas med en 
återhämtning. Se kapitel 12. 

Frekvens: återhämtning kan närhelst spelarna vill – 
så länge RP befinner sig i en fristad och har tid och 
möjlighet att vila ut. Det är till och med tillåtet med 
flera återhämtningar på rad – men då bör SL un-

10. ZONMARK & FRISTAD 
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derstryka att tiden går. Återhämtningar direkt efter 
den första bör ta uppåt ett dygn eller mer. 

Följden av reglerna för återhämtning är alltså att 
RP kommer att vilja uppsöka en fristad ganska 
regelbundet för att vila ut och ”ladda om” sina 
egenskaper och färdigheter. 

Robotar behöver inte befinna sig i en fristad för att 
återhämta sig. Det räcker med en timmes självser-
vice och kanske ett oljebyte. Även robotar måste 
dock ägna en scen åt återhämtningen. 

FÖRMÅGOR 

Många inflytandeförmågor kan endast användas i 
en fristad – aldrig i zonmark. 

 

10.2 ZONMARK 
I zonmark, oavsett om det handlar om ”vanlig” 
vildmark eller en regelrätt förbjuden zon, gör RP 
bäst i att hålla ihop. I zonen lurar faran överallt, det 
finns ingen säker plats. Zonvildar, monster, terror-
robotar och missfoster väder bara väntar på fler 
offer att kasta sig över. 

I zonmarken ligger spelets fokus på hur spelgrup-
pen hanterar farorna de tvingas möta. Spelarna ska 
förstås fortfarande vara drivande, men de tvingas 
samtidigt hantera allt otyg som SL kastar mot dem. 
Spelarna gestaltar sina RP genom hur de reagerar 
på farorna – och på de ovärderliga fynd som de 
förhoppningsvis kommer att hitta. RP:s övertygel-
ser, målsättningar och karaktärsegenskaper ska 
sättas på prov. 

I zonmark kan ingen återhämtning ske, och inga 
skador läker (11.10). Tvärtom är risken stor att RP 
hamnar i strid (kapitel 11) eller drabbas av olika 
negativa tillstånd (kapitel 12) och zonröta (kapitel 
13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTERING 

För varje dags färd i väglös mark slår en RP i grup-
pen ett dådslag för att navigera rätt. Färdigheten 
Zonkunskap kan användas, liksom relevanta egen-
skaper. 

Slaget är typiskt (SG 7) om orienteraren har tillgång 
till en enkel karta, annars är slaget svårt (SG 10). 
Svår terräng och uselt väder ökar svårighetsgraden 
ytterligare. 

Om slaget misslyckas går/åker zonfararen vilse. SL 
tar över berättandet och kan utsätta de stackars 
rollpersonerna för valfritt elände. Som minimum 
blir alla RP trötta (se kapitel 12), och dessutom rör 
sig gruppen inte närmare resans mål. Nästa dag 
slås ett nytt slag för att hitta rätt väg igen. 

FORDON 

Varje dags färd med fornkärra eller annat fordon 
slår föraren ett dådslag. Slaget är typiskt (SG 7) i 
vanliga fall, men svårt (SG 10) eller ännu värre om 
vädret eller terrängen är svårt. FV i Fordon kan 
förstås satsas på slaget. 

Om slaget misslyckas sker något slags missöde. 
Vilket beror på hur differensen mellan dådslaget 
och svårighetsgraden. Se tabell: 

1-3  Fordonet kör fast och måste släpas loss med 
handkraft. Det kräver ett dådslag med en 
svårighetsgrad som är lika med fordonets 
massa (sektion 11.26) gånger tre. Bara en 
person slår, men för varje person som hjäl-
per till minskar svårighetsgraden med ett. Ett 
försök får göras per scen. 

4-6    Kärran går sönder på något mindre allvarligt 
vis och måste repareras innan den kan köras 
vidare. Se kapitel 15. 

7+      Någon viktig komponent i fordonet går sön-
der. För att laga skadan krävs reparation en-
ligt ovan samt en mekanisk reservdel. 
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Strider i Version Noll är korta och dödliga. Ofta är 
det den som satsar högst, har mest tur och mäkti-
gast förmågor som går överlevande ur kampen. 

Strid delas in i rundor. En runda är cirka tio sekun-
der lång.  

 

11.1 INITIATIVSLAG 
Först av allt slår alla deltagare i striden ett grund-
slag för att etablera turordningen. Spelare slår för 
sina RP och SL slår för SLP. Högre slag går före 
lägre. Egenskaper och vissa förmågor kan använ-
das, men inga färdigheter. Vid lika sker handlingar-
na simultant. Anteckna turordningen, den används 
i varje runda striden ut. 

I tur och ordning utför kombattanterna sina hand-
lingar och slår dådslag för att se om de lyckas. 
Stridande som utför flera handlingar i samma run-
da (11.3) slår alla sina dådslag vid samma punkt i 
turordningen. Om två fiender agerar simultant får 
båda agera, utan att deras handlingar kan påverka 
varandra. De kan exempelvis skjuta ihjäl varandra. 

Fördröja handling: Det är tillåtet att skjuta upp sin 
handling och frivilligt agera senare i rundan, exem-
pelvis för att vänta in en fiendes handling. Den nya 
platsen i turordningen gäller under påföljande 
rundor i striden – man kan inte gå tillbaka till sin 
ursprungliga plats. 

SPECIALFALL 

Oförberedd: Den som inte är redo för strid och till 
exempel inte har sitt vapen draget får -3 på sitt 
initiativslag. 

Bakhåll: Vid anfall mot helt ovetande personer får 
angriparna en frirunda, då försvararna inte kan 
agera alls och inte heller undvika (se 11.8). Först 
därefter påbörjas striden enligt ovan. Försvararna 
ges vanligen en chans att upptäcka bakhållet. Se 
sektion 11.22 för fler detaljer. 

VARIANT: HEMLIGA HANDLINGAR 

För att skapa mer osäkerhet och spänning i strid 
kan spelarna tvingas att dolt skriva ner vilken hand-
ling de vill utföra i rundan, efter initiativslaget. SL 
skriver för SLP Handlingarna avslöjas sedan simul-

tant. Det är inte tillåtet att avstå från en handling 
som man har deklarerat. 

 

11.2 HANDLINGAR 
En handling är exempelvis att skjuta ett skott (se 
11.5), att skjuta en salva (11.6), eller att angripa 
någon i närstrid (11.7). 

Enkla handlingar: Att ladda om ett vapen, att 
springa ett stycke (11.4) eller att kasta sig i skydd 
är också en handling, men handlingar av detta slag 
lyckas automatiskt och kallas därför enkla hand-
lingar. Inget dådslag behöver slås. 

Att dra ett vapen eller byta vapen räknas inte som 
en handling i Version Noll (men se oförberedd, 
ovan). Däremot är det en handling att rota fram ett 
vapen eller annat föremål ur sin packning. 

REAKTIVA HANDLINGAR 

Att undvika attacker (11.8) och att kontraslå i när-
strid (11.7) är så kallade reaktiva handlingar och 
räknas inte som handlingar alls i vanlig mening. 
Dessa kan utföras gång på gång i samma runda 
utan att den ordinarie handlingen påverkas alls, 
(utöver att FV spenderas). 

HÅLLA HUVUDET NERE 

Den som avstår från sin aktiva handling i rundan 
och enbart fokuserar på att ta skydd får addera +3 
på alla slag för att undvika anfall. Detta beslut kan 
fattas när personen angrips, eller senast när det är 
hans tur att agera. 

HINDRA FIENDE 

I stället för att utföra en egen handling kan en RP 
försöka hindra en fiende från att utföra en viss 
handling senare i rundan. Spelaren förklarar vad 
han vill förhindra och föreslår lämplig färdighet. 
Om SL godkänner försöket slår spelaren ett dåd-
slag. Resultatet ersätter den ordinarie svårighets-
graden för fiendens handling - om det är högre. 

 

 

 

11. STRID & SKADA 
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11.3 TVÅ HANDLINGAR 
Den som vill kan utföra två ordinarie handlingar i 
stället för en. Varje tärning i grundslaget räknas då 
separat till respektive handling, i stället för att 
räknas ihop. Detta kallas ett delat slag. Man måste 
först säga vilken tärning som gäller vilken handling. 

Färdigheter: Även om samma färdighet används till 
båda handlingarna så måste FV satsas separat. 

Egenskaper: Även om en egenskap är relevant för 
båda handlingarna så måste den aktiveras separat 
för varje enskild tärning. 

Förmågor: Det är aldrig möjligt att aktivera två 
förmågor i en runda – utom för mutanter med 
Dubbelhjärna. 

Fummel och eldavbrott: Vad gäller fummel (dub-
beletta, se sektion 1.3) och eldavbrott (11.5) räk-
nas de båda tärningarna tillsammans även vid ett 
delat slag. Vid ett perfekt slag (dubbelsexa) läggs 
extratärningen till en av handlingarna. 

Enkla handlingar: Den ena handlingen kan vara en 
enkel handling (ovan), som inte kräver dådslag. 
Båda tärningarna rullas ändå (för att avgöra fum-
mel och eldavbrott), men tärningen för den enkla 
handlingen räknas inte. 

 

11.4 Förflyttning 
En person kan röra sig cirka två meter på en runda 
utan att det räknas som en handling. 

En normalperson kan springa cirka tio meter på en 
runda, vilket räknas som en enkel handling, eller 
sprinta cirka 20 meter, vilket räknas som två enkla 
handlingar och alltså gör det omöjligt att samtidigt 
göra något annat (ovan). 

RP med särskilda förmågor eller egenskaper kan 
röra sig snabbare eller långsammare än normalt. 
Det gäller även skadade och sjuka individer. 

 

 

11.5 ELDSTRID 
Vid en avståndsattack slår vanligen skytten ett 
motståndsslag mot målet för att se om skottet 
träffar och i så fall hur väl. 

Skytten använder färdigheter som Pistol eller Ge-
vär och lämpliga egenskaper (t ex Stadig hand) kan 
brukas, eller förmågor som Eldkastare. Målet kan 
enbart använda färdigheten Undvika (11.8), samt 
relevanta egenskaper och förmågor. 

Om skytten slår högst träffar skottet, och fram-
gångsgraden adderas till vapenskadan för att se 
hur mycket skada offret tar (11.9). 

Räckvidd: Vapentabellerna i slutet av kapitlet an-
ger vapnens räckvidd, i kategorier från Intill till 
Extremt. Se tabellen intill för vad de betyder. Bor-
tom räckvidden kan vapnet inte användas. 

Skydd: Om målet för avståndsattack befinner sig 
bakom skydd och bara exponerar en mindre del av 
kroppen får han eller hon addera 3 till sitt dådslag 
för att undvika. 

Eldavbrott: Om grundtärningarna i dådslaget visar 
samma siffra, och denna siffra lika med eller lägre 
än vapnets skick, inträffar eldavbrott. Vapnet klick-
ar och måste repareras. Skick mäts på en skala från 
1 till 5, där 1 är bäst och 5 är sämst. Se sektion 15.4 
för fler detaljer. 

LÄGSTA SVÅRIGHETSGRAD 

Ju längre bort målet är från skytten, desto större är 
chansen att skottet missar oavsett hur målet age-
rar. Detta återspeglas i spelet av lägsta svårighets-
grad. Målet för en attack kan välja att avstå från 
att slå ett dådslag för Undvika. Då slår skytten inget 
motståndsslag utan i stället mot den fasta SG som 
anges i tabellen nedan. Det är inte tillåtet att ändra 
sig när skytten väl har rullat sitt dådslag. 

Värdet för lägsta SG används även vid skytte mot 
orörliga objekt eller fiender som är helt omedvetna 
om attacken. 

 

 

FK 
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AVSTÅND BESKRIVNING Lägsta SG 

 INTILL  Max fyra meter  
 närstridsavstånd 

4 

 kort  Max 20 meter  
 standard inomhus 

7 

 LÅNGT  Max 100 meter 
 standard utomhus 

10 

 EXTREMT  Max 500 meter 
 kräver prickskytte 

13 

Prickskytte: Den som har ett gevär eller tungt 
vapen och skjuter på kort avstånd eller mer kan 
ägna en hel runda åt att sikta innan skottet avlos-
sas. Skytten får då addera 3 till sitt dådslag. 

Bonusen från sikte gäller enbart ett skott, och 
enbart mot det mål som prickskytten siktat på. Om 
skytten skadas eller störs på annat sätt innan skot-
tet avlossas förloras bonusen (gäller inte robotar). 

Prickskytte kan inte kombineras med automateld. 

För att kunna träffa ett mål på extremt avstånd 
(upp till 500 meter) är prickskytte ett krav. Svårig-
hetsgraden blir då 10 (13 minus 3 för prickskyttet).  

 

11.6 AUTOMATELD 
Fungerande vapen som kan skjuta automateld är 
sällsynta efter Undergången, och ammunition 
mycket dyrbar. Automateld lär allstå inte före-
komma särskilt ofta i spelet – men kan vara mycket 
dödligt när det väl sker. 

Välj skott: Hur många skott en salva består av 
väljer skytten själv innan dådslaget slås, men det 
måste vara minst tre och maximalt 30. En salva 
automateld genererar ett antal grundtärningar 
(1.3) lika med två plus en för varje tre skott i sal-
van. Tre skott ger alltså tre tärningar, sex skott ger 
fyra, nio skott ger fem, osv. Den maximala salvan 
på 30 skott ger tolv tärningar. 

ANTAL TÄRNINGAR = 2 + SKOTT/3 

Fördela tärningar: När handlingen utförs fördelar 
skytten dessa grundtärningar på alla mål hon vill 
beskjuta. Varje mål får befinna sig högst två meter 
från ett annat mål. Minst två tärningar måste för-
delas på varje mål. Ju fler tärningar som fördelas 
mot ett visst mål, desto mer bly flyger i dennes 
riktning. 

Rulla tärningar: För varje mål räknas endast de två 
högsta grundtärningarna som fördelats till det 
målet. Dessa två tärningar blir dådslaget (1.4) för 

attacken, som fungerar som en helt vanlig av-
ståndsattack (11.5). 

Eldavbrott: Vid automateld gäller inte den vanliga 
regeln för eldavbrott (11.5). I stället beaktas alla 
grundtärningar som rullats i salvan, oavsett hur de 
fördelats på olika mål. Om en eller flera tärningar 
visar etta slås en tärning om. Blir detta nya slag lika 
med eller lägre än vapnets skick inträffar eldav-
brott. Vapnet går sönder och hela salvan uteblir. 

FV måste satsas på varje enskilt dådslag i salvan, 
alltså mot varje enskilt mål. Det gäller även ZT, t ex 
för förmågor som Mannamod. Om en salva blir 
avbruten av ett eldavbrott (ovan) går oanvända FV 
och ZT förlorade. Också en aktiverad egenskap ger 
enbart rätten att slå om tärningar mot ett av målen 
i salvan. 

Avstånd: På grund av den kraftiga rekylen krävs 
någon form av stöd för vapnet för att skjuta auto-
mateld på Långt avstånd, alltså över 20 meter. 

Exempel: Nafta har kommit över en gammal k-pist 
(skick 3) i Musközonen och mejar vildsint mot tre 
zonvildar. Hon pepprar iväg tolv skott, vilket gene-
rerar sex grundtärningar (2+4). Hon slår tre separa-
ta dådslag, vart och ett med två grundtärningar, 
men satsar inga FV. Första slaget blir 2,6, det 
andra 4,5 och det sista 1,2. En tärning visar etta. 
Nafta slår om den och det blir en femma, så hon 
slipper eldavbrott. I nästa runda rusar två nya fien-
der mot Nafta. Nu tömmer hon de sista 18 skotten i 
magasinet, vilket ger 8 grundtärningar (2+6). Hon 
lägger fyra tärningar på respektive fiende och rul-
lar 1,1,4,5 mot den första och 2,5,5,6 mot den 
andra. Dådslaget mot den första blir 9 (4+5) och 
hela 11 mot den andra (5+6) – men eftersom det 
blev ettor i slaget måste hon slå om en tärning. Det 
blir en tvåa – eldavbrott! K-pisten klickar och fien-
derna höjer sina slagträn med spikar... 

Flera handlingar: Den som skjuter automateld kan 
inte utföra flera handlingar i samma runda (11.3) – 
förutom med mutationen Dubbelhjärna. 

 

Q 

 

11.7 NÄRSTRID 
Fiender på avståndet Intill, alltså upp till fyra meter 
bort, kan angripas i närstrid. Vid närstrid slås ett 
motståndsslag mellan angriparen och försvararen. 
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Försvararen får välja mellan att kontraslå (nedan) 
och att undvika attacken. 

Angriparen kan använda färdigheten Närstrid, 
lämpliga egenskaper eller förmågor som Djurisk 
attack. Om försvararen kontraslår använder han 
också Närstrid, undviker han är det Undvika som 
gäller, precis som vid avståndsattacker. 

Om angriparen slår högst träffar attacken, och 
framgångsgraden adderas till vapenskadan för att 
se hur mycket skada offret tar (11.9). 

Kontraslag: Om försvararen kontraslår och vinner 
motståndsslaget så träffas i stället angriparen själv. 
Skadan beräknas på samma sätt, framgångsgrad 
plus vapenskada. Om försvararen undviker och 
vinner slaget så missar attacken och ingen skadas. 
Det är fullt tillåtet att kontraslå och/eller undvika 
flera gånger i samma runda. Kontraslag räknas inte 
som handlingar i sig. 

Försvarslöst offer: Om offret är helt ovetande om 
attacken slår angriparen mot en fast svårighetsgrad 
på 4 (simpelt). 

Frislag: Om en RP är på avståndet Intill från en 
fiende och vill vända sig och springa så får fienden 
ett frislag – en gratis närstridsattack utanför den 
normala turordningen. Den som flyr från inte kont-
raslå, men får undvika som vanligt. Om han träffas 
och tar ett eller mer i skadad uteblir förflyttningen. 

Skott i närstrid: Om ett skjutvapen avlossar mot 
ett medvetet mål på avståndet Intill så får målet 
kontraslå, som om det vore en närstridsattack. 

 

11.8 UNDVIKA 
Den som blir angripen, oavsett om det är på av-
stånd eller i närstrid, får försöka undvika attacken. 
Han får satsa FV i Undvika på sitt dådslag för att 
undvika att bli träffad. Relevanta egenskaper och 
förmågor som Blixtsnabba reflexer kan användas. 

SKYDD 

Den som har något solitt att söka skydd bakom 
inom två meter får +3 på slaget. Att undvika räknas 
inte som en handling i sig och påverkar inte övriga 
handlingar som RP:n utför i rundan. Det är även 
fullt tillåtet att undvika gång på gång i samma run-

da. Men FV i Undvika lär sina ganska snabbt och 
det blir då att lättare för fienderna att träffa. 

Robotar saknar levande varelsers självbevarelse-
drift och reaktionsförmåga, och kan därför aldrig 
lära sig färdigheten Undvika. De får ändå slå dåd-
slag för att slippa bli träffade. 

HÅLLA HUVUDET NERE 

Den som avstår från alla aktiva handlingar i rundan 
och enbart fokuserar på att ta skydd får addera +3 
på alla slag för att undvika. Om något solitt skydd 
finns att gömma sig bakom blir den sammanlagda 
bonusen +6. 

Beslutet att hålla huvudet nere kan fattas när RP:n 
angrips, eller senast när det är hans tur att agera. 
När RP:n har utfört en aktiv handling i rundan kan 
detta val inte göras. 

 

11.9 SKADA 
Skadan från attack är lika med framgångsgraden 
plus vapenskadan. Skadan kan minskas av rustning 
(se nedan) och vissa förmågor (se kapitel 3). Olika 
vapens skada och andra egenskaper kan avläsas i 
en tabell i detta kapitel. 

Varje person har ett antal kryssrutor på rollformu-
läret. Tre för skakad, tre för sargad och en för 
bruten. Dessa är numrerade från ett till sju. När en 
person skadas kryssas helt enkelt den ruta som 
motsvarar skadan. Om rutan redan är kryssad krys-
sas i stället närmast högre ruta. 

Skadenivå: Den högsta ruta som en person har 
ikryssad kallas skadenivå. skadenivån kan aldrig 
vara högre än 7 för en humanoid. 

Exempel: Nafta har ett kryss i ruta 3 (skakad) och 
drabbas av en till attack med skada 3. Eftersom 
ruta 3 redan är kryssad får hon ett kryss i ruta 4 
och blir sargad. Detta oavsett om hon har kryss i 
ruta 1 och 2. Hennes skadenivå är 4. 

Vass och trubbig skada: Skott- och skärsår kallas 
vass skada, och kan orsaka svåra blödningar. All 
annan typ av skada kallas trubbig. Hit räknas även 
skador från eld, gift, energivapen och bakslag. 

Zonröta: Den som tar ett eller mer i vass skada ute 
i zonmark (kapitel 10) får direkt en poängs zonröta 
(alltså 1 ZR). Det kan leda till svåra infektioner och 
zonsjuka. Se kapitel 13. 

A 

mnop

q 
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SKAKAD 

RP:n har fått ett blåmärke eller ett mindre köttsår. 
Det gör förbannat ont men har ingen spelteknisk 
effekt. 

SARGAD 

En sargad person är illa skadad, haltar och har svårt 
att agera. RP:n mister en av sina två potentiella 
handlingar per stridsrunda (se två handlingar, 
ovan). Det betyder att bara den ena grundtärning-
en (den högsta) räknas när personen slår ett 
grundslag. Den lägre tärningen räknas bort. Båda 
tärningarna räknas dock vad gäller fummel (1.3) 
och eldavbrott (11.5). Färdigheter, egenskaper och 
förmågor kan användas som vanligt. 

Blödning: En person som blir sargad av en vass 
skada (ovan) blöder dessutom. Det innebär att 
offret tar ett i skada varje runda, tills någon har 
lyckats lägga förband på den skadade, eller tills 
denne blir bruten (nedan). 

Att lägga förband kräver ett typiskt dådslag (SG 7) 
om tillgång finns till grundläggande medicinsk 
utrustning, annars är handlingen svår (SG 10). 
Färdigheten Medicin kan förstås användas. 

BRUTEN 

Personen är utslagen och kan inte agera. Möjligen 
mumla svagt genom smärtan. Oviktiga SLP kan 
räknas som döda, men RP och viktiga SLP har en 
chans att klara sig. 

Slå genast ett grundslag mot en svårighetsgrad 
som är lika med den senaste skadan, men lägst 7. 
Inga färdigheter, förmågor eller egenskaper kan 
användas, men valfritt antal ZT kan adderas till 
slaget, oavsett förmågor. Hur många ZT som satsas 
avgörs innan slaget slås. 

Om slaget lyckas överlever personen – åtminstone 
till nästa runda. Misslyckas slaget är sagan slut. 
Bunkermyllan väntar. För robotar, se sektion 11.14. 

Förblöda: En person som blir bruten av en vass 
skada (ovan) men överlever blöder illa och måste 
slå ett nytt slag enligt ovan varje runda för att inte 
dö. Svårighetsgraden ökar med ett varje runda. 

Blödningen kan stoppas av någon som lägger för-
band. Se sargad, ovan. 

BUFFERTRUTOR 

Vissa mutationer och robotmoduler ger så kallade 
buffertrutor. Det är de rutor utan nummer som 
står till höger om orden skakad och sargad på roll-
formuläret. 

När den sista rutan för respektive skadenivå (3 för 
skakad och 6 för sargad) är ifylld fortsätter man in 
på buffertrutorna vid fler skador på samma nivå – i 
stället för att gå in på nästa skadenivå, som man 
annars skulle ha gjort. 

Exempel: Mutanten Zeke är Stryktålig, och har 
därför två buffertrutor på skadenivån skakad. Han 
blir angripen och tar tre i skada, men ruta nummer 
tre är redan ikryssad. I vanliga fall hade Zeke nu 
fått ett kryss i ruta fyra och blivit sargad. I stället 
får han ett kryss i en buffertruta och förblir skakad. 

 

11.10 LÄKNING 
Ingen läker i zonmark. Zonen helar inte, den dödar. 
För att spontan läkning ska ske måste en RP befin-
na sig i en fristad. Då minskar skadenivån ett steg 
per scen. Det högsta skadekrysset en RP har flyttas 
helt enkelt ett steg neråt i skalan. Eventuella andra 
kryss som RP har ”på vägen” raderas (även i buf-
fertrutor). 

En återhämtning (se kapitel 10) sänker skadenivån 
två steg direkt. För robotar, se sektion 11.14. 

ALKOHOL 

Ett snabbt sätt att döva smärtan och göra en ska-
dad person tillfälligt funktionsduglig igen är att 
hälla i personen rikligt med tinner eller tokjos. 

Den som dricker sig berusad (se kapitel 12) sänker 
skadenivån ett steg. Att dricka sig stupfull sänker 
skadenivån två steg. När effekten av alkoholen går 
över ökar skadenivån igen. 

Att dricka bort smärtan fungerar både i zonmark 
och i fristad. Även en person som är bruten kan 
hällas i alkohol. 

LÄKEDROGER 

Forntida läkedroger kräver både tillräcklig teknisk 
kunskap (kapitel 15) och ett typiskt dådslag (svå-
righetsgrad 7, Medicin kan användas) för att admi-
nistreras på rätt sätt. Misslyckas slaget har drogen 
ingen effekt. 

Ordinära läkedroger stoppar en blödning på en 
sargad person (men inte på en bruten) och sänker 
skadenivån ett steg. De avancerade droger som 
kallas Regen stoppar en blödning även på en bru-
ten person och sänker direkt skadenivån tre steg. 
Regen botar dessutom särskilda skador (11.11). 

Det hjälper inte att ta flera läkedroger. 
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11.11 SÄRSKILDA SKADOR 
Genom att frivilligt ta en särskild skada kan en 
person minska skadeverkan från en attack med 3 
och därmed slippa bli sargad eller bruten. Skadan 
kan inte minska under 1. 

Vilken den särskilda skadan blir väljer spelaren själv 
mellan ansikte, öga, arm, ben och vapen. Skadan 
markeras sedan med ett kryss på rollformuläret. 

Så länge den särskilda skadan kvarstår (nedan) kan 
inte samma skada väljas igen. Vill RP:n återigen ta 
en särskild skada måste någon annan väljas. 

ANSIKTE 

Offret får ett fult och vanställande sår i ansiktet. 
Det motbjudande och skrämmande utseendet har 
följden att alla försök att övertala och förhandla i 
sociala konflikter (kapitel 14) får ett avdrag på -3. 
Hotelser får i stället +3. 

Öga 

Offret får antingen blod i ögonen eller själva ögat 
skadat. Alla handlingar som kräver god syn – till 
exempel attacker i strid – får minus 3 på dådslaget. 

ARM 

Offrets ena hand eller arm skadas så illa att den 
inte går att använda. Det blir förstås omöjligt att 
hålla ett vapen i varje hand, och handlingar som 
vanligen kräver två händer (inklusive attacker med 
tvåhandsvapen) får minus 3 på dådslaget. 

BEN 

Offrets ena fot eller ben skadas så svårt att han 
faller omkull och inte längre kan gå eller springa. Så 
länge skadan kvarstår kan RP:n bara halta fram, 
vilket innebär att en förflyttningshandling (11.4) 
bara ger halv förflyttning – alltså fem meter i stäl-
let för tio för en normal individ. 

VAPEN 

Ett vapen som RP håller i sina händer blir ur funk-
tion och skickvärdet ökar med ett. Se sektion 15.4. 
Till skillnad från andra särskilda skador kan denna 
omgående väljas på nytt (så snart RP har greppat 
ett nytt vapen). 

PERMANENTA SKADOR 

Särskilda skador är kvar så länge RP:n har något 
skadekryss kvar på rollformuläret (se läkning, 
11.10) – eller längre. Innan alla skadekryss är borta 
måste RP:n få kvalificerad vård för sin skada – 
annars blir skadan permanent. 

Kvalificerad vård innebär att någon med minst FV 
1 i Medicin lyckas med ett typiskt dådslag (SG 7). 
Saknas medicinsk utrustning blir slaget i stället 
svårt (SG 10). Om slaget misslyckas blir skadan 
oåterkalleligen permanent, inget mer försök är 
tillåtet. Det är alltså klokt att inte låta vilken klåpa-
re som helst försöka bota ens särskilda skador! 

 

11.12 SPECIALATTACKER 
En RP kan försöka uppnå något annat med en at-
tack än maximal skada. Några exempel anges ned-
an, fler kan hittas på av spelare och SL. 

Om attacken lyckas uppnås den önskade effekten. 
För extra svåra stunts kan SL ge kräva en fram-
gångsgrad på 3 eller ännu mer. 

AVVÄPNA 

Angriparen avväpnar sin fiende genom att skjuta 
eller hugga på vapnet. I närstrid kan angriparen ta 
motståndarens vapen. 

FÄLLA 

Angriparen fäller sin fiende till marken genom att 
hugga eller skjuta mot benen. 

FASTHÅLLA 

Kan endast utföras i närstrid. Angriparen tar ett 
grepp om fienden. Om attacken lyckas kan offret 
inte utföra någon annan fysisk handling än att 
utföra närstridsattacker mot den som håller fast. 
Den fasthållne kan förstås inte heller undvika. 

Om fasthållaren tar skada släpper han genast sitt 
grepp. Detta gäller inte robotar. De släpper inte sitt 
grepp förrän de blivit brutna (sektion 11.9). 

Den som tagit ett grepp kan välja på två handling-
ar: hålla fast eller krossa sin motståndare. Det 
senare räknas som en vanlig obeväpnad när-
stridsattack (förmågor som Djurisk attack, Växtkon-
troll och Chockattack kan användas). 

Lämpliga egenskaper kan användas vid fasthåll-
ning, både för att koppla greppet, ta sig loss och 
krossa. Mutanter med fyra armar får +3 på sina 
dådslag. 

 

11.13 BÄRSÄRK 
En mutant som går bärsärk (antingen på grund av 
ett bakslag eller via mutationen med samma 
namn) måste angripa närmaste fiende i närstrid, 
någon annan handling får inte väljas. 



V E R s i O N  N O L L 

56 

När alla fiender är döda eller bortjagade måste ett 
typiskt dådslag klaras (SG 7), annars fortsätter 
bärsärken slåss mot närmaste person, även om det 
är en vän. Egenskaper som Disciplinerad kan an-
vändas i slaget. 

Extra skada: Bärsärken gör också ett extra i skada i 
alla närstridsattacker. 

Utmattning: Efter en bärsärkagång blir RP:n trött 
(12.3). En redan trött RP blir utmattad. 

 

11.14 ROBOTAR 
Alla robotar har ett naturligt pansar med ABS 2 
(eller mer). Däremot kan de aldrig undvika (11.8). 

Robotar blöder aldrig. Dessutom är de betydligt 
svårare att deaktivera permanent än människor 
och mutanter. Svårighetsgraden sänks med 6 för 
det dådslag som den som blivit bruten måste klara 
för att överleva (se sektion 11.9). Misslyckas slaget 
förvandlas roboten till skrot för gott. 

REPARATION 

Robotar läker inte. I stället måste de repareras. Det 
tar en scen i anspråk (några timmar lång). En repa-
ration kräver ett typiskt dådslag (SG 7). 

Så länge den inte är bruten kan en robot alltid 
reparera sig själv. För alla andra krävs minst FV 1 i 
Reparera och minst FV 4 i Teknologi. FV i Reparera 
kan satsas på slaget. 

För att reparera en sargad robot krävs en reservdel 
(se kapitel 15) av valfri sort. För att reparera en 
bruten robot krävs två reservdelar – en elektronisk 
eller positronisk och en av valfritt slag. 

Efter en lyckad reparation är roboten helt åter-
ställd. Alla skademarkeringar raderas. 

 

11.15 VAPEN 
Ett antal vapen finns listas tabeller i slutet av detta 
kapitel. De beskrivs med ett antal variabler som 
förklaras här. 

TEK: Vapnets Teknologiska nivå. Se kapitel 15. 

ELD: Antingen E för enkelskott eller A för automat-
eld. Se sektion 11.6 ovan. 

PEN: Penetration. Offrets eventuella rustnings ABS 
(se 11.16, nedan) sänks med detta värde. 

Skada: Vapnets dödlighet. Siffran läggs till attack-
ens framgångsgrad för att få skadan från attacken. 

Ett V vid skadesiffran betyder att skadan är vass 
och kan orsaka svåra blödningar. Se 11.9. Ett T vid 
skadan innebär att skadan är trubbig (hit räknas 
även energivapen, vars superheta strålar får blodet 
att omedelbart koagulera). 

För vapen som även har en explosiv effekt (11.19) 
anges också sprängverkan som drabbar alla i när-
heten av målet. 

Räckvidd: Antingen Intill (4 meter), Kort (20 me-
ter), Lång (100 meter) eller Extrem (500 meter). De 
motsvarar kategorierna i tabellen för avståndsat-
tacker i sektion 11.5. Inom vapnets grundräckvidd 
kan det användas effektivt. Det är möjligt att skjuta 
mot mål en nivå längre bort, men skadan minskar 
då med ett och dådslaget får minus 3. 

Mag: Antalet skott i vapnets magasin. När de är 
avfyrade måste vapnet laddas om. 

Ammo: Den typ av ammunition som vapnet an-
vänder. Ammunitionen har samma TEK-värde som 
det enklaste vapen som kan använda den. 7.62mm 
har således TEK 4 och E-pack har TEK 8. Ammuni-
tion med högre TEK än spelsamhället kan inte kö-
pas, utan måste hittas som fornfynd. 

 

11.16 RUSTNING 
En bra rustning kan vara en livräddare. Rustningens 
ABS dras av från skadan som en attack gör. Om 
skadan blir noll har attacken ingen effekt alls. 

Om vapnet som används har ett PEN-värde så 
sänks ABS med detta värde. 

RUSTNING ABS VIKT 

LÄTT SKROTRUSTNING 2 3 

TUNG SKROTRUSTNING 3 5 

SKOTTSÄKER VÄST 2 1 

STRIDSDRÄKT 3 2 

IMPACTDRÄKT 4 3 

PLÅTHJÄLM 1 1 

KEVLARHJÄLM 2 1 

SKYDDSRUSTNING 6 3 

STRIDSRUSTNING 7/8 - 

Flera rustningar: Att bära flera rustningar i lager 
gör ingen nytta. Endast den bästa rustningen räk-
nas. Däremot kan en hjälm alltid bäras tillsammans 
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med annan rustning. Hjälmens ABS adderas då till 
rustningens ABS. I skydds- och stridsrustningar 
ingår hjälm, ingen extra hjälm kan bäras med dem. 

Stridsrustningar: Så länge de fungerar räknas ingen 
vikt för dessa, eftersom de innehåller servon som 
hjälper bäraren att röra sig. 

Skick: Precis som andra tekniska föremål (15.4) har 
rustningar ett skick från 1 till 5. 1 är en rustning i 
mycket gott tillstånd, medan en rustning med skick 
5 är på väg att falla i bitar. När en skada går igenom 
en rustning ökar skickvärdet ett steg. En rustning 
med skick 5 som penetreras igen är permanent 
förstörd. Rustningar kan repareras med reservde-
lar. Se kapitel 15. 

 

11.17 SKÖLDAR 
Sköldar är populära i världen efter undergången, 
inte minst till skydd mot plötsliga syraregn i zonen. 
Gamla vägskyltar är populära bland zonfarare. 

En sköld väger 2 BR och ger +3 på dådslaget i alla 
försök att undvika (se sektion 11.8). Det går inte att 
bära en sköld samtidigt som ett gevär eller annat 
tvåhandsvapen (om man inte har fyra armar). 

 

11.18 ELD 
En olycklig sate som av något skäl fattar eld tar 
skada varje runda. Skadan är lika med resultatet av 
ett slag med en tärning. Rustning skyddar, men 
dess skick (se kapitel 15) stiger med ett varje run-
da. När skicket passerat 5 är rustningen förstörd.  

För att släcka elden måste RP:n slänga sig i vatten 
eller rulla sig på marken och lyckas med ett typiskt 
dådslag (SG 7). Så länge RP:n brinner är ingen an-
nan handling möjlig (gäller inte bärsärkar). Även 
andra kan försöka släcka den som brinner. Det 
kräver också ett typiskt dådslag. 

Det första skadeslaget från eld slås direkt när en RP 
flammar upp. I påföljande rundor slås slaget när 
det är RP:ns tur att agera. En RP som lyckas släcka 
elden tar ingen skada i denna runda. 

 

11.19 EXPLOSIONER 
En explosions styrka mäts i sprängverkan, ett värde 
från 1 och uppåt. sprängverkan 1 är en rätt svag 
explosion, 2 motsvarar en forntida handgranat, och 
sprängverkan 3 en rejäl laddning. 

Explosioner räknas vanligen alltid som vass skada 
(11.9). Undantag finns, t ex chockgranater. 

För att skapa en laddning med sprängverkan 1 
krävs ett kvarts kilo forndynamit (TEK 5, se kapitel 
15) eller ett halvt kilo svartkrut (TEK 1). För att öka 
sprängverkan med ett måste mängden sprängme-
del fördubblas. Apteras laddningen med splitter 
ökar också sprängverkan ett steg. 

Effekt: Explosionens sprängverkan visar hur många 
tärningar som ska slås och räknas samman för att 
avgöra skadan på varje individ som befinner sig 
inom fyra meter (avståndet Intill) från detonatio-
nen. Slaget är alltså inget dådslag – det är ren ska-
da. Rustningar skyddar som vanligt. 

Alla mellan fem och 20 meter från detonationen 
(avståndet Nära) drabbas av halva explosionens 
sprängverkan, avrundat nedåt. En explosion med 
sprängverkan 1 påverkar alltså inte personer över 
fyra meter bort. 

I vanliga fall slås ett separat skadeslag för varje 
person som befinner sig inom skaderadien. Men i 
lägen där många identiska personer skadas kan SL 
besluta att slå ett gemensamt slag för att spara tid. 

UNDVIKA 

En person som hinner uppfatta att en explosion är 
på väg att inträffa, till exempel genom att se en 
granat komma flygande, kan välja att undvika (se 
sektion 11.8). Undvika-slaget jämförs med en fast 
svårighetsgrad på 10. Lyckas slaget hinner perso-
nen kasta sig i skydd, och drabbas bara av halva 
explosionens sprängverkan (avrundat neråt). 

GRANATER 

Att pricka avsedd nedslagsplats med en granat 
(kastad eller skjuten) räknas som en vanlig av-
ståndsattack enligt sektion 11.5. Räckvidden på ett 
granatkast är kort (20 meter). 

GRANATER TEK SKADA VIKT 

SPLITTER 4 E2V ¼ 

CHOCK 6 E2T ¼ 

VIT FOSFOR 6 E1V+ELD ¼ 

ENERGI 8 E3V ¼ 

RÖK 4 RÖK ¼ 

TÅRGAS 5 GAS ¼ 

EMP 8 E3T(RBT) ¼ 
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Om attacken misslyckas hamnar granaten helt fel. 
Om andra personer eller betydelsefulla föremål 
finns i närheten riskerar dessa att skadas. De tar i 
så fall vanligen halverad sprängskada enligt ovan. 

 

11.20 GIFTER 
Gifter mäts i toxisk styrka, som förkortas TOX. Ett 
ordinärt gift har TOX 7, ett starkt gift TOX 10 och 
ett extremt potent gift TOX 13. 

TOX-värdet anger svårighetsgraden på det dådslag 
en förgiftad RP måste klara för att undvika giftets 
fulla effekt. Detta slag räknas inte som en handling. 
Förmågan Zonresistent och lämpliga egenskaper 
kan användas till slaget. Lyckas det drabbas RP:n 
bara av begränsad effekt. 

De två vanligaste gifterna är dödande och sövande. 

DÖDANDE GIFT 

Full effekt: Offret tar ett i skada per runda tills 
döden inträffar. Om ett motgift ges i tid får offret 
slå ett nytt dådslag mot TOX-värdet, nu med plus 
tre på slaget. En forntida läkedrog räknas som 
motgift. Den potenta forndrogen Regen stoppar 
direkt giftets verkan. 

Begränsad effekt: Offret tar ett i skada. 

SÖVANDE GIFT 

Full effekt: Offret tuppar av och vaknar först till 
nästa scen, och då trött (se kapitel 12). En redan 
trött person vaknar i stället utmattad. 

Begränsad effekt: Offret blir trött (eller utmattat, 
om den drogade redan var trött). 

 

11.21 FALL 
En person som faller från hög höjd mot ett hårt 
underlag tar skada. Skadan slås med en tärning för 
varje hela tre meters fall – alltså en tärning för 3-5 
meter, två tärningar för 6-8 meter, tre tärningar för 
9-11 meters osv. 

Slaget är inget dådslag – det är ren skada. Rust-
ningar skyddar som vanligt. Fall under tre meter 
gör ingen skada. 

Om den fallande är vid medvetande kan han mins-
ka skadan med ett normalt dådslag (SG 7). Färdig-
heten Akrobatik, lämpliga egenskaper och förmå-
gorna Hoppförmåga och Kraftfält kan användas. 
Skadan minskar med framgångsgraden. 

 

11.22 INFILTRATION & BAKHÅLL 
Eftersom hemliga slag av SL i princip aldrig före-
kommer i Version Noll skiljer sig reglerna för smy-
gande och bakhåll rejält från MUA. 

Det finns fyra typsituationer: 

1. RP smyger förbi SLP: RP:n slår ett motståndsslag 
(se 1.4) mot SLP:n. Förmågan Krypare, lämpliga 
egenskaper och färdigheten Spejare kan användas 
av RP. SLP kan använda förmågorna Hypersinnen 
och Varsel, egenskaper, och färdigheten Spejare.  

Om RP:n misslyckas blir han eller hon upptäckt 
direkt. Om flera RP smyger i grupp måste den RP 
som SL anser är klumpigast slå slaget. Om SLP:na är 
i grupp får deras bäste spejare slå slaget. 

2. RP smyger sig på och anfaller SLP: Som ovan. 
Om RP:n vinner slaget får han eller hon utföra en 
fri attack mot SLP:n. Attacken kan inte undvikas 
(11.8), och gäller det en närstridsattack är svårig-
hetsgraden bara 4 (busenkelt). Först efter den fria 
attacken inleds striden som vanligt. 

En variant på detta är ett bakhåll, då en skara RP 
lurpassar på passerande SLP. Om RP vinner mot-
ståndsslaget får de varsin fri attack enligt ovan. 

3. SLP smyger förbi RP: Slå inga tärningar. SL avgör 
om infiltrationen lyckas, och håller det i så fall 
hemligt för spelarna. Är RP vaksamma? Vad är bäst 
för storyn? De frågorna bör avgöra SL:s beslut. 

4. SLP smyger sig på och anfaller RP: SL berättar 
öppet att någon försöker sig smyga sig på RP:n. 
Denne får inte agera, annat än att försöka upp-
täcka angriparen genom ett motståndsslag som 
ovan. Om SLP:n vinner slaget får den en fri attack. 
Om RP vinner upptäcks SLP:n. 

Bakhåll fungerar likadant – SL berättar helt enkelt 
för spelarna att RP är på väg in i ett bakhåll, sedan 
slås tärningar för att avgöra om de upptäcker den 
väntande fällan. Annars får SLP:na en frirunda. 

 

11.23 DOLDA TING & LEDTRÅDAR 
För att hitta dolda ting eller uppfatta saker som är 
svåra att se eller höra slår RP ett dådslag mot en 
fast svårighetsgrad, som SL inte ska avslöja för 
spelarna. SL kan sänka svårighetsgraden med 3 
eller ännu mer om spelarna är specifika i sin be-
skrivning av var de letar eller vad de spanar efter. 

Förmågorna Hypersinnen och Varsel, lämpliga 
egenskaper och färdigheten Spejare kan användas 
till slaget. Om slaget misslyckas eller om inget 
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fanns att finna meddelar SL bara att RP inte 
fann/såg/hörde något särskilt. Bara en RP i grup-
pen får slå slaget. Spelarna väljer vem.  

Slag enligt ovan slås enbart när RP aktivt letar på 
en plats eller spanar mot något. Om RP passivt 
passerar något dolt avgör SL om de upptäcker det. 
Smygattacker och bakhåll är undantag mot denna 
regel, se sektion 11.22. 

AVGÖRANDE LEDTRÅDAR 

Många äventyr av deckartyp innehåller ledtrådar 
som är helt avgörande för att RP ska komma vida-
re. Dessa viktiga ledtrådar bör SL låta RP finna vad 
än tärningarna visar, för att undvika att intrigen 
kollapsar på grund av ett misslyckat tärningskast. 

 

11.24 SLP & STRIDSGRUPPER 
Sist i denna bok finns ett SLP-formulär med plats 
för fyra SLP. Det finns även för nedladdning på Fria 
Ligans webbplats. 

STRIDSGRUPPER 

Generiska SLP som vakter eller soldater med iden-
tiska attribut hanteras i så kallade stridsgrupper, 
för att göra spelet snabbare och enklare. Upp till 
tio SLP kan ingå i en och samma stridsgrupp. Ett 
särskilt formulär för stridsgrupper finns sist i bo-
ken, och för nedladdning på Fria Ligans webbplats. 

Initiativslag: För att underlätta bokföringen så slår 
SL inte individuella initiativslag för alla deltagare i 
stridsgrupp, utan ett slag för hela gruppen. Hela 
stridsgruppen agerar vid denna punkt i turordning-
en. 

FV: För deltagarna i en stridsgrupp räknas FV och 
egenskaper alltid gemensamt och gynnar samtliga 
deltagare i gruppen. Förmågor måste dock alltid 
aktiveras individuellt. 

Handlingar: Deltagare i en stridsgrupp utför vanli-
gen alltid samma handling. Ett gemensamt dådslag 
(1.4) slås och resultatet gäller för varje enskild 
individ. En attack kan dock riktas mot flera olika 
mål, se nedan. 

Attacker: När en stridsgrupp anfaller, på avstånd 
eller i närstrid, rullas tärningarna på ett lite annor-
lunda sätt. Gruppen får slå en extra grundtärning 
(1.3) för varje deltagare utöver den första. Alltså 
tre tärningar för två personer, fyra för tre perso-
ner, osv. 

ANTAL TÄRNINGAR = antal slp + 1 

Endast de två högsta grundtärningarna räknas, och 
blir hela gruppens dådslag. För enkelhetens skull 
ignoreras risken för eldavbrott (11.5) i attacker av 
stridsgrupper. 

Flera mål: När flera mål angrips i samma runda av 
en stridsgrupp måste SL avgöra hur många deltaga-
re i gruppen som angriper varje mål. Separata 
dådslag slås sedan enligt ovan för varje mål. Grup-
pens satsade FV adderas till samtliga dådslag. 

Automateld (11.6) avlossas alltid individuellt. 

Skador: Deltagare i stridsgrupper ger sig eller flyr 
vanligen när de blir sargade (11.9) och kan då räk-
nas bort från striden. 

 

11.25 MONSTER I STRID 
Dumdjur och sinnesslöa monster (se Appendix I) 
fungerar lite annorlunda än vanliga SLP. De dekla-
rerar handlingar som vanligt, men de här aldrig 
några färdigheter eller egenskaper, och använder 
inte heller ZT på vanligt sätt. I stället har de så 
kallade monsterattacker. 

TÅLIGHET & SKADA 

Monster har ett värde som kallas Tålighet. En 
sumpvarg har Tålighet 2, Tålighet 3 motsvarar en 
människa, en etterdogg har vanligen Tålighet 4 
medan ett fullvuxet storskövlarsvin har Tålighet 6. 
Många monster har dessutom ett naturligt pansar 
som ger den ABS. 

Skada på monster räknas precis som för individer. 
ABS räknas bort, och sedan sätts ett kryss i en ruta 
som motsvarar skadan. Om ett kryss hamnar i en 
upptagen ruta kryssas i stället nästa ruta. 

När ett monster tar en skada som överskrider Tå-
ligheten blir monstret sargat.  Det betyder att 
monstervärdet (nedan) för alla attacker minskar 
med ett. Monstervärdet kan dock inte bli noll. 

När monstret tar en skada som överskrider dubbla 
Tåligheten blir monstret brutet, vilket vanligen 
betyder dödat. 

MONSTERATTACKER 

Ett monster kan ha en eller flera specialattacker. 
Monster har varken färdigheter eller egenskaper, i 
stället mäts en monsterattack i monstervärde (MV) 
från ett och uppåt. 

Monstervärdet är det antal tärningar som alltid 
rullas när monsterattacken utförs. 
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För monsterattacker görs alltså ingen skillnad mel-
lan grundtärningar och ZT. Inga ZT dras från SL:s 
pott för spelkvällen (1.5), och monsterattacker 
utlöser aldrig bakslag. 

En attack med monstervärde 1 slås alltså med en 
ynka tärning, en attack med MV 2 slås med två 
tärningar (som ett vanligt grundslag), en attack 
med MV 3 slås med tre tärningar osv. Monster kan 
aldrig fumla (1.3) och påverkas inte av skick (15.4). 

Monsterattacker har vanligen ingen vapenskada, 
men kan ha det i vissa fall. Monsterattacker kan 
också ha särskilda effekter. 

Som sagt minskar monstervärdet för alla attacker 
med ett när ett monster blir Sargat. 

FÖRFLYTTNING 

Anger hur många meter monstret maximalt kan 
röra sig på en stridsrunda. Monster utför alltid bara 
en handling per runda. Däremot kan flera monster 
utföra så kallade tjurrusningar, vilket innebär att 
förflyttning och attack sker samtidigt. 

 

11.26 FORDON I STRID 
Fornkärror, flakmoppar, pansarsvävare och andra 
fungerande fordon från den gamla tiden må vara 
sällsynta i världen efter Undergången, men de är 
en härlig krydda till ett äventyr. Nedanstående 
regler gäller även gryningsvärldens nybyggda for-
don, som diligenser och ångbåtar. 

Fordon definieras speltekniskt genom följande 
egenskaper, och exempel finns i tabellen nedan. 

 

Säker hastighet: Antalet meter som fordonet kan 
köras utan risk på en stridsrunda. För att köra for-
tare än så här krävs en manöver (nedan). 

Maxhastighet: Det absolut maximala antalet meter 
som fordonet kan köra på en runda. 

Bränsleförbrukning: Hur många liter bränsle per 
färdad mil som fordonet kräver. Tankar man trä-
sprit i stället drar fordonet fyra gånger så mycket. 

Manöverduglighet: Bonus eller avdrag på dådsla-
get när en manöver (nedan) utförs med fordonet. 

Skick: Som övriga föremål, se kapitel 15. Ett fordon 
som blir ur funktion kan inte längre köras. 

Pansar: Fordonets ABS (sektion 11.16) mot alla 
attacker. Pansaret skyddar även personer inuti 
fordonet. Om dessa bär rustning gäller bara det 
högsta av de båda ABS-värdena. 

Massa: Visar hur hög skadenivå (11.9) som krävs 
för att knyckla till eller slå ut fordonet. Se nedan.  
Massan avgör också hur stor skada fordonet gör 
när det rammar något. 

Bestyckning: Eventuella inbyggda vapen.  

Tillbehör: De fräcka fordonstillbehören på sidan 35 
i Pirit – Den Innersta Kretsen kan användas även i 
Version Noll. Bonusar till manöverduglighet delas 

FORDON SÄKER MAXFART BRÄNSLE MANÖVER PANSAR MASSA 

TRAMPCYKEL 20 40 - +3 0 2 

MOTORCYKEL 30 90 0,5 +4 0 3 

FLAKMOPPE 20 50 0,5 +2 0 3 

BUGGY 30 80 1 +1 1 4 

PERSONKÄRRA 30 100 1,5 +0 2 5 

LÄTT LASTBIL 25 80 3 -2 2 6 

TUNG LASTBIL 20 80 5 -3 2 7 

PANSARVAGN 20 50 10 -3 8 7 

ATTACKSVÄVARE 40 120 5 +0 7 6 

D 
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med 5. Samma sak gäller REA-bonusar, som an-
vänds i sociala konflikter (kapitel 14). 

FÖRFLYTTNING & MANÖVRER 

Förare i fordon slår initiativslag och utför sina 
handlingar i tur och ordning, precis som andra 
deltagare i en strid. 

Vid sin tur måste en förare först förare säga i vilken 
riktning och hur långt fordonet ska förflyttas. Så 
länge säker hastighet (ovan) inte överskrids kräver 
förflyttningen inget dådslag, utan räknas som en 
enkel handling (11.2). 

Alla förare har sedan ett antal specialhandlingar att 
välja på, så kallade manövrer. Lämpliga egenskaper 
och färdigheten Fordon kan användas. 

Gasa: Föraren sätter själv handlingens svårighets-
grad. Om dådslaget lyckas förflyttar sig fordonet 
ett antal meter denna runda som är lika med den 
valda svårighetsgraden gånger fem. 

Hastigheten bör alltså vara högre än säker, men får 
inte överstiga fordonets maxhastighet. 

Principen är alltså att föraren själv väljer hur hårt 
han vill pressa sitt fordon. Ju hårdare man pressar 
desto fortare går det, men risken för krasch ökar. 

Ramma: Som gasa ovan, men föraren tar dessutom 
sikte på ett annat fordon eller en fotgängare. Om 
målet finns inom räckhåll räknas förarens dådslag 
som en attack med en vapenskada som är lika med 
fordonets massa. 

Målet kan undvika (11.8) som vid en avståndsat-
tack. Om målet är ett fordon slår föraren och får 
satsa FV i Fordon i stället för Undvika. Målets ma-
növerduglighet adderas också till slaget. 

Ett fordon som rammar ett annat tar självt en ska-
da som är lika med målfordonets massa. 

Stunt: Föraren utför ett hopp, en handbromsvänd-
ning, kör på två hjul genom en trång passage eller 
gör något annat galet som fordonet inte var tänkt 
för. Stunts utförs ofta för att skaka av sig förföljare 
under fordonsjakter. 

Föraren väljer själv vilket stunt han eller hon vill 
utföra och vilken svårighetsgrad det ska ha. Om 
stuntet lyckas måste eventuella förföljare som vill 
ta samma väg som det flyende fordonet utföra 
samma stunt nästa gång det är deras tur. Annars är 
jakten omedelbart över. 

Annan handling: En förare i ett fordon kan göra 
annat än en manöver, som att avfyra ett vapen. 

Att bara köra fordonet i säker hastighet räknas som 
en enkel handling, så föraren måste dela sin hand-
ling (11.3) för att samtidigt göra något annat. 

Mutanter med Dubbelhjärna och robotar med 
Dubbelprocessor kan utan avdrag köra ett fordon 
och samtidigt göra något annat. 

KRASCH 

En förare som utför en manöver, oavsett vilken, 
men misslyckas med sitt dådslag kraschar med sitt 
fordon. Fordonet förflyttar sig inte alls i rundan. 

Vid en krasch tar fordonet en skada som är lika 
med skillnaden mellan dådslaget och svårighets-
graden, plus fordonets massa. Pansar skyddar. 

Vid en krasch tar alla inne i fordonet samma skada 
som fordonet självt, fast utan att fordonets massa 
läggs till – alltså dådslagets negativa differens rakt 
av. Även här skyddar pansar. Om passagerarna har 
säkerhetsbälte eller annan säkerhetsutrustning 
halveras skadan (avrunda nedåt). 

HOPPA AV 

Den som hoppar av ett fordon i farten tar skada. 
Grundskadan är lika med ett för varje påbörjade 10 
meter som fordonet förflyttar sig denna runda. 

Sedan slås ett typiskt dådslag (SG 7), och skadan 
från fallet minskar med slagets framgångsgrad. 

Förmågor som Hoppförmåga, egenskaper som 
Spänstig och färdigheterna Akrobatik eller Undvika 
kan användas. Rustning skyddar som vanligt. 

I strid kan man välja att hoppa av ett fordon som 
en del av en undvika-handling (11.8). Det kan till 
exempel vara klokt om fordonet man sitter i är på 
väg att rammas av en gigantisk pansarvagn! 

SKADA PÅ FORDON 

Skada på fordon räknas precis som för individer. 
ABS räknas bort, och sedan sätts ett kryss i en ruta 
som motsvarar skadan. Om ett kryss hamnar i en 
upptagen ruta kryssas i stället nästa ruta. 

Tillknycklat: När ett fordon tar ett kryss i ett ruta 
som överstiger fordonens massa blir fordonet 
tillknycklat. Dess säkra hastighet halveras och ma-
növerdugligheten sänks med 3. 

Kvaddat: När ett fordon tar ett kryss i ett ruta som 
överstiger fordonets dubbla massa (eller mer) är 
fordonet kvaddat, och kan inte köras vidare. 

Kvaddade fordon med bränsletank eller ammuni-
tion ombord riskerar dessutom att explodera. Slå 
en tärning. Visar den en udda siffra exploderar 



V E R s i O N  N O L L 

62 

fordonet. Sprängverkan är 2 (11.19). Personer inne 
i fordonet kan inte undvika, och fattar eld (11.18). 

Reparation förklaras utförligt i kapitel 15. För att 
reparera ett tillknycklat fordon krävs ett antal re-
servdelar av fordonets typ (ångtekniska eller me-
kaniska) lika med fordonets massa. 

För att reparera ett kvaddat fordon krävs dubbelt 
så många reservdelar som fordonets massa. 

Ett fordon som har exploderat kan inte lagas. Där-
emot kan det slaktas för att utvinna ett antal re-
servdelar lika med dess massa. 

 

 

 

 

 

ATTACKER MOT FORDON 

Avståndsattacker mot fordon fungerar precis som 
vanliga attacker. Målets förare använder dock 
Fordon i stället för Undvika för att undvika attack-
en. Närstridsattacker kan bara utföras mot stilla-
stående fordon, och då är SG 4 (busenkelt). 

Vanliga vapen skadar enbart fordonet. Personer 
som sitter på öppna fordon kan dock beskjutas 
utan avdrag. Personer inne i täckta fordon kan bara 
beskjutas om de kan ses, och även då får de addera 
3 till sitt undvika-slag. Dessutom skyddas passage-
rare av fordonets pansar. 

Vapen med explosiv effekt skadar både fordonet 
och alla som sitter i eller på det. Vissa vapen har 
både en direktverkande och en explosiv del. Om 
direktverkan tränger igenom fordonets pansar ger 
det inget skydd mot explosionen inne i fordonet. 

 

 

C 
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VAPENTABELLER 

TERMERNA I TABELLERNA 

FÖRKLARAS I SEKTION 11.15 

 

  

NÄRSTRIDSVAPEN TEK ELD PEN SKADA RÄCKVIDD VIKT AMMO MAG 

SPARKAR & SLAG - - - 0T - - - - 

TILLHYGGE 0 - - 1T - 1 - - 

KNIV 0 - - 1V - 1 - - 

SLAGTRÄ 0 - - 2T - 2 - - 

SLAGTRÄ MED SPIKAR 0 - - 2V - 2 - - 

CAMPINGYXA 0 - - 2V - 2 - - 

VÄRJA (STATUS +1) 1 - 1 1V - 1 - - 

SABEL (STATUS +1) 1 - - 2V - 2 - - 

SLÄGGA (KRÄVER STARK) 0 - - 3T - 3 - - 

MOTORSÅG (KRÄVER STARK) 6 - - 4V - 3 - - 

LASERSVETS 8 - 4 1T - 2 - - 

STRIDSSÅG 8 - - 3V - 2 - - 

VIBROKNIV 9 - 2 1V - 1 - - 

VIBROVÄRJA 9 - 2 2V - 2 - - 

PROJEKTILVAPEN TEK ELD PEN SKADA RÄCKVIDD VIKT AMMO MAG 

KASTAD STEN 0 E - 0T kort ¼ - - 

SLANGBELLA 0 E - 1T kort 1 ALLT! 1 

PILBÅGE 0 E - 1V kort 2 PIL 1 

ARMBORST 1 E - 2V kort 2 PIL 1 

DYNAMITSPJUT 2 E - 3V+E1 kort 3 - - 

COMPOUNDBÅGE 6 E 1 1V lång 2 PIL 1 
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SKJUTVAPEN TEK eld PEN SKADA RÄCKVIDD VIKT ammo MAG 

MUSKÖT 1 E - 2V KORT 3 KULA 1 

DERRINGER 2 E - 1V intill - .45S 1 

skarprättarpistol 2 e - 2V kort 1 .45S 1 

skarprättarKARBIN 2 e - 2V lång 3 .45S 1 

Hagelbrakare 3 e X2 3V kort 2 12G 2 

KURTZPISTOL 3 E - 2V kort 1 KURTZ 1 

KURTZKARBIN 3 E - 2V lång 2 KURTZ 1 

Revolver .38 4 e - 2V kort 1 .38 6 

Repetergevär 5.56 4 e 1 3V lång 3 5.56 5 

Repetergevär 7.62 4 e 1 4V lång 3 7.62 5 

Automatpistol .22 5 e - 1V kort 1 .22 10 

Automatpistol 9MM 5 e - 2V kort 1 9MM 15 

Revolver .44 MAGNUM 5 e - 3V Kort 1 .44m 6 

Revolver .75 MAGNUM 5 e - 4V kort 1 .75m 4 

k-pist 9MM 5 a - 2V kort 2 9MM 30 

Automatkarbin 5.56 6 a 1 3V Lång 3 5.56 30 

Automatkarbin 7.62 6 a 1 4V lång 3 7.62 20 

PUMPHAGEL 6 E X2 3V kort 2 12G 8 

AUTOMATHAGEL 7 A X2 3V kort 2 12G 20 

NÅLPISTOL 8 E 1 GIFT kort 1 PIL 10 
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TUNGA VAPEN TEK eld PEN SKADA RÄCKVIDD VIKT ammo MAG 

MUSKÖDUNDER 3 E - 5V lång 10 37MM 1 

Hb-ELDKASTARE 4 A - 0T+ELD kort - SPRIT 20 

SKROTKANON 2 E X2 5V kort 25 SKROT 1 

MARODÖRPOSITIV 4 A - 4V lång 20 7.62 18 

LÄTT KULSPRUTA 5 A 1 4V lång 4 7.62 250 

TUNG KULSPRUTA 6 A 3 5V lång 6 12.7 250 

LÄTT SKARPRÄTTARKANON 3 E 3 6V+E2 lång - 2 TUM 1 

TUNG SKARPRÄTTARKANON 3 E 4 8V+E2 extrem - 5 TUM 1 

PANSARSKOTT 5 E 8 7V+E1 lång 3 - 1 

ENERGIVAPEN TEK eld PEN SKADA RÄCKVIDD VIKT ammo MAG 

Gyrojetpistol 8 E 2 4V kort 1 GYRO 15 

GyrojetKARBIN 8 A 2 4V lång 2 GYRO 30 

GAUSSGEVÄR 8 E 4 5V extrem 3 GAUSS 30 

LASERPISTOL 9 E 4 3T kort 1 E-PACK 20 

Lasergevär 9 E 5 3T extrem 2 E-PACK 20 

MASERPISTOL 9 E 2 4T kort 1 E-PACK 12 

Masergevär 9 E 3 4T lång 2 E-PACK 12 

Plasmakarbin 10 A 4 5T lång 2 E-PACK 15 

ROBDESGEVÄR 10 E 10 6T (RBT) lång 3 E-PACK 30 
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Vanlig skada är inte det enda som kan drabba roll-
personer i Version Noll. Det finns dessutom så 
kallade negativa tillstånd som hemsöker människor 
och mutanter i den hårda världen efter Under-
gången. Tillstånden är sju till antalet och är indela-
de i två nivåer, vilket totalt ger 14 tillstånd en per-
son kan lida av: 

Hungrig/utsvulten, törstig/uttorkad, 
trött/utmattad, frusen/nedkyld, berusad/stupfull, 
zonsjuk/svårt zonsjuk, rostig/fallfärdig samt be-
lastad/nedtyngd. 

Effekter: Varje negativt tillstånd ger -1 på alla dåd-
slag som en RP gör. Enskilda tillstånd kan dessutom 
ha andra effekter, läs vidare nedan. 

En vanlig sådan effekt är halverad förflyttningsför-
måga. Halveringen är inte kumulativ (om en RP har 
flera negativa tillstånd som ger denna effekt). 

Spelmarker: För att spelarna inte ska glömma sina 
negativa tillstånd bör SL dela ut en spelmark för 
varje tillstånd som en RP lider av. Sedan är det bara 
att se hur många marker man har för att avgöra 
avdraget. 

Robotar är betydligt mindre känsliga för negativa 
tillstånd än människor och mutanter. Automater är 
immuna mot alla tillstånd utom belastad/nedtyngd 
och rostig/fallfärdig. 

 

12.1 HUNGRIG/UTSVULTEN 
Efter ett dygn utan mat blir en normal person 
hungrig. Det har inga speltekniska effekter utöver 
det -1 på alla dådslag som gäller alla negativa till-
stånd. Vissa mutationer kan öka behovet av mat. 

Efter två dygn utan mat blir man utsvulten. En 
utsvulten person får sin förflyttningsförmåga hal-
verad. 

Efter en vecka utan mat måste en person klara ett 
dådslag varje dag. Svårighetsgraden är lika med 
antalet dagar utan mat. Misslyckas slaget blir per-
sonen bruten, och avlider ett dygn senare. 

Ett rejält mål mat stoppar försämringen. För att bli 
av med de negativa tillstånden krävs också en 
återhämtning (kapitel 10). 

 

12.2 TÖRSTIG/UTTORKAD 
Alla RP utom robotar måste dricka cirka två liter 
vätska per dag. Den som inte dricker tillräckligt blir 
törstig efter ett dygn. Efter ytterligare ett dygn blir 
personen uttorkad, och får halverad förflyttning. 

Efter ett tredje dygn utan nog med vätska blir RP:n 
bruten (skadevärde 6). 

Att dricka vatten hejdar förloppet ovan, men för 
att också bli av med de negativa tillstånden krävs 
återhämtning (kapitel 10). 

 

12.3 TRÖTT/UTMATTAD 
Alla RP utom robotar måste sova. Den som inte 
sover minst sex timmar på ett dygn blir trött. Sover 
man för lite två dygn i rad blir man utmattad. 

Efter två dygn utan sömn måste en RP klara ett 
dådslag varje timme för att inte somna på fläcken. 
Svårighetsgraden börjar på 7 och ökar med ett per 
timme. Egenskaper som Viljestark och Discipline-
rad kan användas. 

 

12.4 FRUSEN/NERKYLD 
En person med alltför lite kläder blir frusen efter en 
scen (några timmar) i kylan och nerkyld efter ytter-
ligare en scen. 

Därefter börjar det bli farligt. Varje scen i kylan tar 
personen ett i skada. Givetvis skyddar ingen rust-
ning mot köldskadorna. 

Efter en scen i värme försvinner tillstånden frusen 
och nerkyld. Köldskador läker på vanligt sätt. 

 

12.5 BERUSAD/STUPFULL 
Det kan finnas flera skäl för en RP att supa sig full. 
Rent speltekniskt kan alkohol eller andra rusdroger 
dämpa en skadad individs smärta (se kapitel 11). 

Hur mycket tinner eller tokjos som krävs för att 
uppnå dessa båda negativa tillstånd varierar från 
person till person. 

12. NEGATIVA TILLSTÅND 
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Om inte fyllan underhålls med mer sprit minskar 
nivån ett steg per scen. Den stupfulle blir alltså 
berusad och den berusade blir sig själv igen, möjli-
gen med en svårartad huvudvärk. 

 

12.6 LINDRIGT/SVÅRT ZONSJUK 
Hur man blir zonsjuk, vilka regelmässiga effekter 
det har och hur återhämtning går till framgår av 
kapitel 13, om zonröta. Den svårt zonsjuke får 
halverad förflyttning. 

Det finns värre nivåer av zonsjuka än dessa två, 
men de slår helt ut den sjukas handlingsförmåga 
och räknas därför inte som negativa tillstånd i 
spelteknisk mening. Se kapitel 13. 

 

12.7 ROSTIG/FALLFÄRDIG 
Robotar behöver varken mat, vatten eller sömn 
och kan inte bli sjuka. Det enda de behöver är en 
timmes självservice varje dygn, gärna med ett 
oljebyte. 

Den robot som av något skäl inte kan utföra sin 
självservice ett dygn får det negativa tillståndet 
rostig. Efter ytterligare ett dygn inträder tillståndet 
fallfärdig, som också medför att förflyttningsför-
mågan halveras. 

Efter en vecka utan service riskerar roboten att gå 
sönder. Slå ett dådslag varje dygn. Svårighetsgra-
den är lika med antalet dygn utan service. Miss-
lyckas slaget blir roboten bruten. 

För att bli av med tillstånden rostig och fallfärdig 
krävs den mer omfattande service som en åter-
hämtning innebär (10.2). 

 

12.8 BELASTAD/NErTYNGD 
Den som bär fler belastningsrutor (BR) än sin bär-
förmåga (se kapitel 2) blir belastad. 

Bär man över dubbla bärförmågan bli man ned-
tyngd, vilket halverar förflyttningsförmågan. 

Den som bär över tredubbla bärförmågan kan inte 
agera alls, enbart gå i långsam takt. 

För fler detaljer om bärförmåga och belastning, se 
kapitel 2. 

Att bli av med tillstånden belastad och nertyngd är 
enkelt: det räcker att släppa prylarna man släpar 
på. 

 

 

 

 

 

, ,u 
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Zonröta, alla zonfarares plåga, är en samlingsterm 
för allt från snuskkryp och sjukdomar till kemska-
dor och strålning. Personer som rör sig i förbjudna 
zoner och liknande områden drar efter hand på sig 
zonrötepoäng, förkortat ZR. Hur snabbt ZR byggs 
upp beror på miljön, som indelas i rötenivåer: 

1. Zonens randområden. ZR ökar ett per vecka. 

2. Förbjudna zoner. ZR ökar ett steg varje dygn. 

3. Zonens hjärta. ZR ökar med ett för varje scen. 

4. Enskilda och mycket svårt zonskadade platser. 
ZR ökar ett steg varje minut. 

5. Extrema platser, som inne i en reaktorhärd. ZR 
ökar ett steg varje runda, och individer som vistas 
här tar dessutom ett i skada varje runda. 

EFFEKTER 

Varje scen ZR-värdet har ökat slås ett grundslag 
(två tärningar som läggs samman), och ZR-värdet 
adderas. Se tabell: 

SLAG EFFEKT 

-10 INGEN EFFEKT 

11-15 LINDRIG ZONSJUKA 

16-20 SVÅR ZONSJUKA 

21-25 KRITISK ZONSJUKA 

26+ DÖDLIG ZONJUKA 

Om en redan sjuk zonfarare tar fler ZR slås nya slag 
på tabellen, men de har ingen effekt om inte zon-
sjukan blir värre än den nuvarande nivån. 

LINDRIG ZONSJUKA 

Zonfararen blir illamående och febrig i nästa scen, 
och får det negativa tillståndet lindrigt zonsjuk (se 
kapitel 12). Sjukan går över så snart offret har gjort 
en återhämtning (se kapitel 10). 

SVÅR ZONSJUKA 

Offret drabbas av kräkningar, blödningar, bölder 
och kramper. Han eller hon drabbas av det negati-
va tillståndet svårt zonsjuk, och får halverad för-

flyttningsförmåga. Nästa scen slås ett nytt rötslag, 
mot samma ZR-nivå som innan om inte den sjuke 
dragit på sig fler ZR. 

KRITISK ZONSJUKA 

Zonfararen blir mycket sjuk i nästa scen, och ligger 
bara och yrar. Den sjuke kan inte agera alls. Scenen 
därpå slås ett nytt rötslag, mot samma ZR-nivå som 
innan om inte den sjuke dragit på sig fler ZR. 

DÖDLIG ZONSJUKA 

Efter en scens Svår zonsjuka avlider individen. 

 

13.1 RÖTANGREPP 
Utöver den allmänna miljön kan enskilda händel-
ser, som att trilla ned i kontaminerat vatten eller 
bli anfallen av asgnagare, direkt ge en eller flera 
ZR. Sådana händelser kallas rötangrepp. 

SKADA 

Den RP som tar ett eller mer i skada (se kapitel 11) 
från ett skott- eller skärsår ute i zonmark får direkt 
ett ZR, på grund av risken för infektion. 

 

13.2 SANERING 
En rejäl tvagning med okontaminerat vatten sänker 
ZR med 1. Ett besök på finaste pyriska badinrätt-
ning sänker ZR med en halverad tärning, och forn-
tida saneringsenheter kan sänka ZR med en tärning 
eller ännu mer (se droger, nedan). I en fristad (se 
kapitel 10) sjunker ZR automatiskt ett steg per 
vecka. 

 

13.3 PERMANENT ZR 
Varje ZR en zonfarare drabbas av kan bli perma-
nent. Slå en tärning varje gång en ZR ska saneras 
bort. Blir slaget en etta blir detta ZR permanent. På 
rollformuläret antecknas därför två värden: Ett för 
nuvarande ZR och ett för permanent ZR. Nuvaran-
de ZR kan aldrig sjunka under permanent ZR. 

13. ZONRÖTA 
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Att bli av med permanenta ZR är i princip omöjligt. 
Det ryktas dock om forntida mediciner som kan 
hjälpa även den mest zonsjuke individ. 

 

13.4 MUTATIONER 
Mutationen Zonresistent skyddar förstås mot zon-
röta. Den omgivande ZR-nivån minskar ett steg per 
nivå i mutationen. Den som har nivå 3 i Zontålig 
kan alltså leva i zonhjärtat utan att dra på sig ZR. 

 

13.5 EGENSKAPER 
Egenskaper som kan anses relevanta kan aktiveras 
för att slå om ZR-slaget. 

 

13.6 ZONKUNSKAP 
Personer med minst FV 1 i Zonkunskap kan slå ett 
dådslag för att undvika en ZR. Svårighetsgraden är 
7 i områden med rötenivå 1 (ovan) och 10 i områ-
den med rötenivå 2 eller högre. Högst ett sådant 
slag får göras per dygn. Det är alltså inte mycket till 
hjälp i zonhjärtat och på ännu värre ställen. 

I grupp kan man slå för att slippa ZR bara någon i 
gruppen har Zonkunskap, men bara den som fak-
tiskt har färdigheten kan förstås satsa FV på slaget. 

Zonkunskap skyddar inte mot rötangrepp. 

 

13.7 SKYDDSUTRUSTNING 
Det finns en mängd olika prylar, såväl forntida som 
hemmabyggda, som kan skydda mot zonröta. För 
att de ska ha någon effekt måste ett skick-slag 
klaras. Se kapitel 15. Ett skickslag slås per dygn, 
samt varje gång ett rötangrepp inträffar (ovan). 

Gasmask (forntida): Sänker den omgivande miljöns 
rötenivå ett steg. Det förutsätter dock att masken 
aldrig tas av, vilket behövs för att dricka. Med 
andra ord hjälper masken mest vid korta turer i 
områden med svår zonröta. Vad gäller rötangrepp 
hjälper gasmasken bara mot luftburen zonröta. ZR-
värdet minskar då med 1. SL avgör i tveksamma 
fall. Gasmasker ger komplett skydd mot gaser som 
måste inandas för att ha effekt. Väger 1 BR. 

Luftsil (hemmabygge): Som gasmask ovan, väger 2 
BR. Dessutom är skicket ofta dåligt. Kan konstrue-
ras som ett hemmabygge (se kapitel 15). 

Rötdräkt (hemmabygge): Heltäckande kläder av 
vattentätt fornmaterial eller tjärat pyriskt tyg. 
Sänker den omgivande miljöns rötenivå ett steg. 
Minskar de flesta rötangrepp med 1. ABS 1, vikt 5 
BR. 

Zondräkt (hemmabyggd): Luftsil och rötdräkt 
(ovan) bildar tillsammans en så kallad zondräkt. 
Den sänker dessutom den omgivande miljöns rö-
tenivå två steg (t ex från 1 ZR per scen till 1 ZR per 
vecka). Minskar alla rötangrepp med 2. Vikt 7 BR. 
Kan konstrueras som ett hemmabygge. 

Strålskyddsdräkt (forntida): Innehåller en gasmask 
och fungerar speltekniskt som den zondräkten 
ovan, fast vikten är bara 4 BR.  

 

13.8 FORNDROGER 
En dos Radblock sänker rötenivån ett steg under 
ett dygn. Enskilda rötangrepp minskar med 1 ZR, 
men bara om de består av radioaktiv strålning. 

En dos Radiac sänker zonens rötnivå två steg under 
en timme, och minskar radioaktiva rötangrepp 
med 2 under samma tid. 

En behandling med Radnegator sanerar bort en 
tärning ZR från en rötdrabbad person. 

 

13.9 RYKTE 
Att vara permanent zonskadad är inte bara av 
ondo. Det är också ett bevis på att man är en mo-
dig zonfarare! En RP som ser till att berätta om sina 
vedermödor får +1 i Rykte för varje permanent ZR 
han eller hon drabbas av. 

Exempel: Kunskaperskan Vajlet Plonk är på vand-
ring i Musközonen. Efter en dag i zonen får hon en 
ZR. Hon slår mot Zonkunskap för att undvika po-
ängen men misslyckas. Hon slår två tärningar och 
resultatet blir nio, alltså ingen effekt (9+1 ger 10, 
ingen effekt). Dag två lyckas hon med Zonkunskap 
och slipper ZR. Dag tre vågar hon sig in i zonkär-
nan, och tillbringar tre timmar där. Slaget mot 
Zonkunskap misslyckas, och Vajlet är nu uppe i 
totalt 4 ZR (1+3). På kvällen slår hon sitt rötslag 
igen. Slaget blir 10 och slutsumman alltså 4 (10-
12+4) – Vajlet blir lindrigt zonsjuk. Därpå lämnar 
Vajlet zonen, och slår för att se om någon av hen-
nes fyra ZR blir permanenta. Hon slår fyra tärning-
ar, och en av dem visar en etta. Stackars Vajlet får 
dras med 1 ZR resten av livet – men får samtidigt 
+1 i Rykte och kan nu med rätta titulera sig ärrad 
zonfarare! 
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När en person i spelet vill förmå en annan att göra 
något utbryter en så kallad social konflikt. I första 
hand rollspelas dessa, men när spelare eller SL så 
begär används följande regler för att lösa tvisten.  

En social konflikt sker i flera steg: Först försöker 
den aktiva parten övertala sin motståndare. Miss-
lyckas detta kan man välja att förhandla, eller di-
rekt trappa upp konflikten och hota den andre. 
Misslyckas även detta måste den påstridige ge sig – 
eller ta till nävarna. I situationer där två grupper 
möts utser varje grupp en talesman.  

I de flesta fall kan man vägra delta i en social kon-
flikt. Man går helt enkelt undan och vägrar diskute-
ra saken. Situationen kan ibland göra detta omöj-
ligt, SL avgör från fall till fall.  

 

14.1 ÖVERTALA 
Det första steget i en social konflikt är vanligen en 
övertalning. Det måste inte betyda att den ena 
parten bokstavligen försöker argumentera med 
den andra – det kan lika gärna handla om ett för-
sök att lura, charma eller provocera motparten. 

Övertalning sker genom ett motståndsslag. Båda 
parter får lägga sin status (inklusive bonus från fina 
ägodelar) och sitt rykte till slaget om det kan anses 
relevant i situationen. 

Lämpliga egenskaper och förmågor (i synnerhet 
inflytandeförmågor) kan användas för att öka på 
slaget, samt förstås färdigheten Förhandlare. För 
mutanter som försöker övertala människor dras 
lyte av från resultatet. 

SL kan också ge bonus eller avdrag på slaget bero-
ende på vad den aktive begär, motpartens skäl att 
hjälpa till, och hur väl övertalningen rollspelas.  

Övertalningen rollspelas innan tärningarna slås. 
Exakt hur övertalningen går till – smicker, vädjan 
om medkänsla, förtäckta hot eller något annat - 
har ingen betydelse för slaget, förutom att SL kan 
ge en bonus till en spelare som argumenterat väl.  

 

 

 

14.2 FÖRHANDLA 
Om övertalningen misslyckas kan den aktiva per-
sonen i konflikten försöka blidka sin motpart med 
någon form av kompensation. 

I många situationer kan det handla om rena mutor. 
SL får avgöra lämpligt värde på mutan eller kom-
pensationen. Det måste inte handla om pengar, 
utan kan lika gärna vara exempelvis löften om 
gentjänster. 

Om lämplig muta erbjuds slås ett nytt slag som 
enligt övertalning ovan, men omodifierat för vad 
den aktiva parten begär. Denna faktor är ju redan 
inräknad i mutans storlek. 

Egenskaper, förmågor, färdigheter, status och 
Rykte påverkar en förhandling på samma sätt som 
en övertalning (ovan). 

Om mutan som erbjuds är för liten bör konfliktsla-
get slås ändå. Vinner den som mutar så är motpar-
ten mottaglig för en muta, men kräver mer pengar. 
Det kan skötas med ett separat slag enligt reglerna 
för köpslående nedan. 

KÖPSLÅ 

En särskild form av förhandling är det schackrande 
och prutande som uppstår när två parter förhand-
lar om priset på en vara. Förhandlingen inleds 
genom att någon av parterna – oftast köparen men 
det kan vara säljaren – lägger ett bud. Motparten 
kan sedan välja att acceptera priset, avbryta affä-
ren eller köpslå. 

Den som väljer att köpslå och vinner konfliktslaget 
(ovan) kan han förhandla upp eller ner priset ett 
antal procent lika med framgångsgraden (1.4) 
gånger tio. 

Har man väl valt att köpslå ses det som mycket 
dålig sed att vägra slutföra köpet. 

 

 

 

 

 

14. SOCIALA KONFLIKTER 
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14.3 HOTA 
Hotelser sker också med motståndsslag, men 
andra typer av egenskaper är användbara. Färdig-
heten Förhandlare kan användas även till att hota. 

Rykte kan bara användas om den hotar är känd 
som en hård typ. lyte har ingen negativ effekt. 
Tvärtom kan det ge bonus på slaget i vissa lägen. 

Personer som är beväpnade får +3 på slaget, hand-
lar det om skjutvapen blir bonusen +6. Den som 
har flest kamrater i sitt sällskap får också +3, eller 
ännu mer. 

Även här får spelare som rollspelar hotet väl en 
bonus på slaget. Lyckas slaget backar den hotade 
och gör som hotaren vill. 
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Detta kapitel beskriver hur kunskap om forntiden 
hanteras, hur fornprylar kan begripas eller miss-
uppfattas, hur prylar används, hur de slits och går 
sönder, hur de repareras, och hur RP kan bygga 
egna skapelser av skrot och reservdelar. 

 

15.1 UTVECKLINGSNIVÅ 
Varje samhälle i spelet har en utvecklingsnivå, 
förkortat UN, som är ett förenklat mått på samhäl-
lets utveckling i såväl tekniska och naturvetenskap-
liga som i humanistiska och kulturella fält. 

Kejsar Ottos Pyri börjar på UN 0, Thorulfs Pyri lig-
ger på UN 3 och nutiden (tidigt 2000-tal) på UN 7. 
Enklaverna nådde UN 10 innan de gick under. Vär-
den högre än 10 är endast teoretiskt möjliga. 

Speltekniskt fungerar utvecklingsnivån som ett tak 
för hur högt FV RP kan nå i färdigheterna Teknolo-
gi, Bildning och Expertis. 

En RP kan relativt enkelt lära sig FV i färdigheterna 
ovan upp till det omgivande samhällets UN. Utöver 
den nivån blir färdigheterna mycket svårare att lära 
sig. I princip krävs robotar eller någon annan form 
av läromedel från ett forntida samhälle med högre 
utvecklingsnivå. Personer med sådana kunskaper 
kallas kunskapare och är mycket eftertraktade i 
gryningsvärlden. 

Ett samhälles utvecklingsnivå stiger efter hand, 
främst genom insamling av forntida artefakter, 
men kan också sjunka tillbaka. 

 

15.2 Teknologi 
Alla tekniska prylar - inte bara fornfynd - har en 
teknologisk nivå (TEK) från 0 (enkla tillhyggen) till 
10 (artificiella intelligenser). En skarprättarpistol 
har TEK 2, ångmaskin TEK 3, flakmoppe TEK 5 och 
laserpistol TEK 9. 

TEK i Version Noll motsvarar ungefär MUA:s tekno-
logiska nivå gånger två. Alla föremål i MUA:s fynd-
sektion har dock minst TEK 4. 

Ett samhälle kan i normala fall inte skapa föremål 
med TEK högre än samhällets utvecklingsnivå 
(ovan). 

En RP kan automatiskt förstå och använda (och 
reparera) ett föremål med ett TEK-värde som är 
lika med eller lägre än FV i färdigheten Teknologi. 
Inget slag slås. Här beaktas hela färdighetsvärdet, 
om RP:n har satsat FV eller inte spelar ingen roll. 

Att förstå fynd: Föremål som har högre teknologisk 
nivå än en RP:ns FV i Teknologi ligger bortom den-
nes begreppsnivå. Personer med minst FV 1 i Tek-
nologi kan dock slå ett dådslag för att gissa sig till 
ungefär vad föremålet är till för, och använda det 
på enklaste sätt (men inte reparera det om det går 
sönder). Svårighetsgraden är lika med skillnaden 
mellan TEK och FV i Teknologi plus sex. Dessutom 
kan FV i Teknologi satsas på slaget. 

SG = 6 + TEK - FV I TEKNOLOGI 

Slaget slås av spelaren, men svårighetsgraden (och 
förstås TEK-värdet) hålls hemlig av SL. Om slaget 
misslyckas missförstår RP:n fyndet, och SL hittar på 
något annat som RP tror att fyndet används till. En 
RP får bara en chans att förstå ett fynd. Innan man 
kan slå igen för samma fynd måste FV i Teknologi 
öka. Annars kan man fråga någon annan om råd. 

För att hålla ordning på fynden används koder. När 
en RP har hittat ett fornfynd och slagit ett dådslag 

15. PRYLAR, skrot & fynd 



V E R s i O N  N O L L 

73 

för att förstå det skriver spelaren vad RP:n tror att 
föremålet är på rollformuläret. Sedan antecknas en 
kodbokstav (från A och vidare). SL gör sedan en 
hemlig lista där fornfynden förs in och förklaras. 

För fornfynd med lika eller lägre TEK än RP:ns FV i 
Teknologi behöver inga koder antecknas. RP:n vet 
ju exakt vad föremålet är. 

Exempel: Nafta hittar en gammal kamera med TEK 
6. Hon har FV 4 i Teknologi och måste därför slå ett 
dådslag (SG 8, vilket SL håller hemligt). Hon satsar 
2 FV i Teknologi, men grundslaget blir bara fem. SL 
berättar att Nafta tror sig ha hittat ett skarpskytte-
sikte. Naftas spelare (som inte vet att hon miss-
lyckats) antecknar detta på rollformuläret, och 
noterar bokstaven A i kolumnen ”kod”. I sin hemli-
ga lista skriver SL vad Naftas fynd A egentligen är. 

 

15.3 RÄTT PRYL FÖR JOBBET 
Det är viktigt att ha rätt verktyg när ett tufft jobb 
ska göras. I Version Noll kan en spelare få bonus på 
ett dådslag om hon kan övertyga SL om att en pryl 
hon tänker använda faktiskt är till hjälp – oavsett 
om det är ett fornfynd eller något nytillverkat. 

Om prylen eller verktyget inte alls är tillverkad för 
den handling som RP:n ska utföra men ändå kan 
tänkas ge viss hjälp får hon +1 på dådslaget. 

Om föremålet är gjort för ungefär den typ av upp-
gift som ska utföras men inte passar exakt blir 
bonusen +2. 

Om prylen är perfekt anpassad för uppgiften får RP 
en bonus på +3. 

Denna regel gäller inte prylar som är nödvändiga 
för att utföra en viss handling, t ex vapen i strid. 

 

15.4 SKICK 
Alla tekniska föremål i Version Noll (både fornfynd 
och nybyggen) har ett skickvärde, som motsvarar 
PÅL i MUA. Värdet går från 1 till 5. Lågt är bra. När 
föremålet används och grundslaget visar dubblett 
(alltså två ettor, två tvåor osv.) och siffran som 
båda tärningarna visar är lika med eller längre än 
föremålets skick, så blir det ur funktion och måste 
lagas. Dessutom ökar skicket med ett. 

När detta drabbar ett vapen i eldstrid kallas det 
eldavbrott (11.5). 

Om skicket stiger över 5 är föremålet permanent 
förstört. För att minska skicket på ett föremål med 
ett steg krävs reparation (15.7) och en reservdel. 

Exempel: Naftas revolver har skick 4. Hon har otur 
och slår dubbeltrea. Eftersom tre är lägre än revol-
verns skick går den sönder. Även om hon lyckas 
laga den har den nu skick 5. Om den går sönder en 
gång till är den förstörd för alltid. Nafta måste 
börja söka efter reservdelar till revolvern för att 
sänka skick-värdet. 

Konvertering: För att konvertera PÅL-värden från 
MUA till skick används följande tabell: 

PÅL SKICK 

01-55 5 

56-79 4 

80-91 3 

92-97 2 

98-00 1 

 

 

15.5 KUNSKAPSARTEFAKTER 
En särskilt viktig typ av fornfynd är kunskapsarte-
fakterna. Det kan handla om böcker, dokument 
eller datalagrande tekniska manicker. 

Med hjälp av kunskapsartefakter kan RP öka sina 
FV i Teknologi, Bildning eller någon Expertis. Ofta 
krävs ett lägsta-FV för att en artefakt ska kunna 
brukas, och den kan bara höja FV till en viss nivå. 

Att öka ett i FV från en kunskapsartefakt tar minst 
ett dygn. Precis som i studier med lärare krävs ett 
dådslag mot en svårighetsgrad som är lika med sex 
plus nya FV för att ökning ska ske. 

 

15.6 PROTOTYPER 
Mot slutet av enklavkrigen utvecklade desperata 
forskare experimentella föremål, ofta vapen med 
enorm fornstyrka. Tyvärr var föremålen inte or-
dentligt testade, och drabbade ofta brukaren själv. 
Sådana föremål kallas prototyper och kan hittas i 
gryningsvärlden - även om de är ytterst sällsynta. 

Prototyper ger brukaren en eller fler extra ZT som 
slås varje gång prylen används. Precis som för för-
mågor (ovan) finns då risk för bakslag, som i detta 
fall kallas "teknisk kollaps". Effekterna av en tek-
nisk kollaps är alltid ödesdiger, men varierar från 
föremål till föremål. 
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15.7 REPARATION 
Att reparera ett föremål som är ur funktion (15.4) 
eller för att förbättra dess skick ett steg kräver 
minst FV 1 i färdigheten Reparera. Dessutom bör 
reparatörens FV i Teknologi vara minst lika högt 
som föremålets Teknologiska nivå (TEK). 

Här räknas hela färdighetsvärdena, om RP:n har 
satsat FV eller inte spelar ingen roll. 

För att reparera eller förbättra en pryl krävs en 
reservdel (nedan) med TEK som får vara maximalt 
två steg högre eller lägre än prylens.  

Själva reparationen sker genom ett typiskt dådslag 
(SG 7), och tar en scen i anspråk. 

Om FV i Teknologi är lägre än föremålets TEK ökar 
svårighetsgraden med ett för varje stegs skillnad. 

FV i Reparera kan satsas. Om slaget misslyckas 
försämras prylens skick ett steg. Det kan betyda att 
den förstörs, vilket också sker vid fummel. 

VERKTYG 

För att kunna reparera krävs verktyg. För enkelhe-
tens skull representeras dessa av verktygssatser, 
som väger 2 BR och innehåller alla verktyg som kan 
tänkas behövas. 

Det viktiga med en verktygssats är dess Teknologi-
nivå. Om verktygens TEK är lägre än nivån på fö-
remålet som ska repareras (eller hemmabygget 
som ska byggas, se nedan), så ökar svårighetsgra-
den med ett för varje stegs skillnad i TEK. 

En fullt utrustad verkstad (oavsett TEK) sänker 
svårighetsgraden med 3. 

Exempel: Att reparera en fornrevolver (TEK 5) med 
de finaste verktyg som kejsar Thorulfs Pyri kan 
producera (TEK 3) ger en svårighetsgrad på 9 (7+2). 

RESERVDELAR 

Reservdelar behövs för att laga föremål som är ur 
funktion, och används som komponenter i hem-
mabyggen (nedan). Reservdelar delas upp i fem 
kategorier, med olika vikt och TEK-nivåer. 

Typerna är de samma som i MUA förutom positro-
nisk reservdel, som är den mest avancerade typen. 

Dessutom finns kompromat och energiaggregat, 
som kan krävas för att skapa hemmabyggen. Kom-
promat är en liten manick för datahantering, ener-
giaggregat finns i energivapen. 

Slakta fynd: Reservdelar kan utvinnas ur trasiga 
fornfynd. Det tar en scen och kräver ett lyckat 
typiskt dådslag (svårighetsgrad 7), modifierat för 

verktyg ovan. Minst FV 1 i Reparera krävs, och FV i 
Reparera kan satsas på slaget. 

Det går inte att utvinna reservdelar som har högre 
TEK än personens FV i Teknologi. 

Om slaget misslyckas är reservdelarna förlorade. SL 
avgör hur många reservdelar, och vilka sorter, som 
kan utvinnas ur ett visst fornfynd. 

RESERVDEL VIKT TEK 

 ÅNGTEKNISK 1 2 

 MEKANISK ¼ 4 

 ELEKTRISK - 6 

 ELEKTRONISK - 8 

 POSITRONISK - 10 

 KOMPROMAT - 8 

 ENERGIAGGREGAT ¼ 8 

 

15.8 HEMMABYGGEN 
Med hjälp av reservdelar och andra komponenter 
kan den händige zonfararen tillverka manicker. 

FUNKTIONER 

Tillverkaren väljer i listan på sid 76-77 vilka funk-
tioner som prylen ska ha. För varje funktion anges 
en svårighet, en teknisk nivå (TEK) samt vilka kom-
ponenter (se tabell) funktionen kräver. Listan kan 
byggas ut efter smak och tycke av spelare och SL. 

Inga funktioner med TEK högre än tillverkarens FV i 
Teknologi kan väljas. Den mest avancerade funk-
tionen avgör hela hemmabyggets TEK. 

Annars finns det egentligen ingen gräns för vilka 
funktioner en RP kan ge sin manick, men SL kan 
sätta stopp för alltför osannolika konstruktioner. 

TILLVERKNING 

Svårighetsvärdens för de olika funktionerna räknas 
samman. Summan adderas till 7, och resultatet är 
svårighetsgraden för hela bygget. Minst FV 1 i 
Reparera krävs, och FV i Reparera kan satsas. Svå-
righetsgraden påverkas av verktyg enligt ovan. 

Skicket på hemmabygget blir lika med 5 minus 
framgångsgraden på slaget, men minst 1. 

Tidsåtgång: Hemmabyggen är per definition provi-
soriska och hastigt hopsatta konstruktioner. I nor-
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malfallet tar ett hemmabygge bara en scen, som 
vilken reparation (ovan) som helst. 

Fummel: Om konstruktören fumlar förstörs samtli-
ga komponenter. Dessutom kan en explosion eller 
något annat otrevligt inträffa. 

Nytt försök: Om slaget misslyckas eller om kon-
struktören vill göra ett nytt försök för att förbättra 
skicket så tar detta ytterligare en scen i anspråk. 
Dessutom måste något i hemmabygget ändras: en 
funktion måste tas bort eller en nackdel läggas till. 

NACKDELAR 

För att minska svårighetsgraden på ett hemmabyg-
ge kan konstruktören acceptera upp till tre nackde-
lar. Varje nackdel minskar svårighetsgraden med 1. 
Vilka nackdelarna blir slumpas fram på tabell ned-
an. Om samma nackdel slås flera gånger blir effek-
ten kumulativ. Slå om ifall den framslagna nackde-
len inte har någon effekt på den typ av föremål det 
gäller. 

RITNINGAR 

Den som knåpat ihop ett tjusigt hemmabygge kan 
göra en ritning över skapelsen, som andra kan 
följa. En ritning slår fast vilka funktioner hemma-
bygget har och vilka komponenter som behövs. 

En ritning minskar svårighetsgraden för bygget. 
Ritningar gör det också möjligt att bygga saker med 
TEK över ens FV i Teknologi – men svårighetsgra-
den ökar med ett för varje stegs skillnad. 

En ritning skapas genom ett separat dådslag när 
bygget är klart. Svårighetsgraden är densamma 
som för själva bygget, men utan modifikation för 
verktyg. Framgångsgraden på detta andra slag är 
sedan så mycket som svårighetsgraden sänks för 
andra personer som följer ritningen. Vissa ritningar 
kan också hittas som dyrbara fornfynd. 

 

  

SLAG NACKDEL 

2 Föremålet blir mycket krävande att använda. En viss egenskap (SL avgör vilken) måste aktiveras 
varje gång prylen används. 

3 Hemmabygget är sällsynt fult och luktar illa. Ger brukaren -2 på dådslaget vid övertalning. 

4 Föremålet fungerar bara på en person, antingen konstruktören själv eller den person prylen är gjord 
för. Alla andra får -2 på dådslag där den används. 

5 Manicken blir svårhanterlig och ger -1 på alla dådslag där den används. 

6 Prylen blir ineffektiv. Ett vapens skada eller rustnings ABS minskar med 1. 

7 Föremålet blir tungt och otympligt. Vikten fördubblas. 

8 Manicken blir extra känslig. Den måste vårdas ömt varje dag, annars försämras (ökar) skicket med 1. 

9 Prylen gnisslar och låter. Ger -2 på dådslaget i alla försök att smyga eller gömma sig. 

10 Prylen blir ytterst komplicerad. TEK blir två högre än normalt. Det kan betyda att tillverkaren själv får 
problem att använda konstruktionen. 

11 Föremålet har vassa kanter. Varje gång det används aktivt eller varje dag det används passivt tar 
brukaren 1 i skada. 

12 Hemmabygget är extremt labilt. Om ett dådslag som använder föremålet misslyckas är det omedel-
bart förstört. 
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FUNKTION BESKRIVNING KOMPONENTER SVÅRIGHET TEK 

Närstridsvapen 
(primitivt) 

Litet (skada 1), enhands (skada 2) 
eller tvåhands (skada 3) 

Lämpligt skrot 0 för trubbigt vapen, 
1 för vasst 

0 

Skjutvapen Välj förlaga i vapenlista. Skada -1, 
Kort räckvidd, Mag 1, ej auto 

Mekanisk reservdel 
och fornpatron 

1 1 

Flerskottsmagasin Ökar storleken ett skjutvapens 
magasin 

Mekanisk reservdel 1 för Mag 2, ökar 
med 1 för varje 

fördubbling av Mag 

4 

Välbalanserat Gäller vapen. Ger +1 bonus på 
attack. Kan ej kombineras med 
Individanpassad. 

Reservdel med minst 
samma TEK som 
vapnet 

3 2 

Individanpassad Ger en utvald användare +1 på 
dådslag. Alla andra får i stället 
avdrag på -1. 

Reservdel med minst 
samma TEK som 
vapnet 

2 2 

Långskjutare Ger ett vapen Lång räckvidd Reservdel med vap-
nets TEK 

2 2 

Dödligt Vapnet gör +1 i skada eller +2 i 
extra skada 

Reservdel med minst 
vapnets TEK 

2 för varje +1 i skada 
(max +1 för närstridsvapen) 

3 

Knatterpuffra Vapnet kan skjuta salvor (11.6) Reservdel med minst 
vapnets TEK 

3 5 

Skrytbygge Prylen är tjusigt byggd, ger +1 eller 
mer i bonus till status (2.7) 

Valfri reservdel 1 för varje +1 på 
status (max +3) 

2 

Hotfullt Föremålet ger +1 eller mer på att 
hota i sociala konflikter. 

Valfri reservdel 1 för varje +1 på hota 
(max +3) 

1 

Kikare Låter brukaren se på långt håll. Kan 
användas som skarpskyttesikte. 

Ångteknisk eller 
mekanisk reservdel 

2 3 

Kompromat Används som komponent i energi-
vapen och annat 

Två elektroniska 
reservdelar   

4 8 

Energiaggregat Används som komponent i energi-
vapen 

Två elektroniska 
reservdelar, en elekt-
risk reservdel 

Laser 4, maser 5, 
robdes 6, plasma 7 

Laser och 
maser 9, 

plasma 10 

Energivapen Se vapenlistor.  Skada -1, Kort 
räckvidd, ej auto 

Elektronisk reservdel, 
elektrisk reservdel, 
mekanisk reservdel, 
kompromat, e-pack, 
energiaggregat 

2 8 

Skrotrustning Se sektion 11.16 Lämpligt skrot lätt rustning 1, tung 2 0 

Lätt Prylens vikt minskar, men kan ej bli 
mindre än 1 BR 

Inga 1 för varje -1 i vikt 2 

Diskret Prylen kan döljas under kläderna. 
Gäller inte gevär och andra stora 
föremål. 

Inga 2 0 

Rötdräkt Se kapitel 13 om zonröta. Vikt 3 BR. Fornblankt tyg eller 
tjärat pyriskt 

2 3 

Luftsil Se kapitel 13 om zonröta. Vikt 1 BR. Mekanisk reservdel, 
lämpligt pulver 

3 3 

Vattenrenare Kondensator med reningsaggregat. 
Gör vatten fritt från zonröta. 

Ångteknisk / 
mek reservdel, pulver 

2 2 
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FUNKTION BESKRIVNING KOMPONENTER SVÅRIGHET TEK 

Radiomojäng Radiosändare. Räckvidd 1 kilome-
ter. 

Elektrisk reservdel, 
e-pack 

2 6 

Psi-skydd Ökar motståndskraft mot psi-
attacker. Måste placeras på huvu-
det. Vikt 1 BG. 

Elektronisk och elekt-
risk reservdel, kom-
promat, e-pack 

1 för varje +1 
mot psi-attacker 

(max +6) 

9 

Kamouflage Ger bonus på alla försök att smyga 
och gömma sig. 

Tyg eller 
naturmaterial 

1 för varje +1 
i bonus (max +3) 

0 

Mistlur Föremålet kan ge ifrån sig ett 
skarpt ljud. 

Valfri reservdel 1 2 

Lampa Prylen skapar en stark ljusstråle. Elektrisk reservdel, e-
pack 

1 6 

Tändare Manicken skapar behaglig värme 
och kan användas för att tända eld. 

Mekanisk reservdel 
och etanol eller elekt-
risk del och e-pack 

1 4/6 

Kodknäckare Öppnar id-kortsdörrar med dådslag 
(Teknologi). 

Elektronisk reservdel, 
e-pack 

1 för varje ID-
kortsnivå (max IV) 

8 

Megafon Förstärker rösten rejält Mekanisk eller 
elektrisk reservdel 

1 4 

Hjul Tvåhjulig kärra av enklaste sort. Om 
skickslaget misslyckas går kärran 
sönder. 

Två ångtekniska eller 
mekaniska reservde-
lar samt skrot/timmer 

1 för bärkraft på 100 
kilo, 1 mer för varje 

dubblering. 

1 

Flotte Flytbälte eller flotte. Om skickslaget 
misslyckas ger den ingen flythjälp. 
En flotte välter. 

Lämpligt skrot 1 för bärkraft på 100 
kilo, 1 mer för varje 

dubblering. 

0 

Ballong Föremålet kan sväva fritt i luften. Tyg, etanol samt 
mekanisk eller elekt-
risk reservdel 

1 för lyftkraft på 25 
kilo, 1 mer för varje 

dubblering. 

4 

Sprängladdning Se kapitel 11. Utlösare krävs (ned-
an). 

Svartkrut eller 
sprängdeg, splitter 

1 2 

Rökladdning  Kräver utlösare.  Brännbart material 1 2 

Stubinutlösare Prylen aktiveras med stubin. Valfri reservdel, 
brännbart material 

0 2 

Dragtändare Aktiveras med ryck i ett snöre. Valfri reservdel, snöre 1 2 

Tryckutlösare Aktiveras av trampning. Valfri reservdel 2 2 

Fjärrutlösare Prylen aktiveras med en radiosän-
dare. 

Elektrisk reservdel, 
e-pack 

2 6 

Eldkastare Skada 0 men sätter eld på offret. Se 
vapentabellen i kapitel 11. 

Två mekaniska re-
servdelar, dunk med 
alkohol 

2 4 

Skrotkanon Se vapentabellen i kapitel 11. Två reservdelar, 
svartkrut, skrot 

2 2 

Tokjosbrännare Hembränningsmaskin Två ångtekniska eller 
mekaniska reservdelar 

2 2 

Ångmaskin Ångmaskin som kan driva mindre 
vagn eller apparatur 

Fyra ångtekniska eller 
mekaniska reservdelar 

3 3 
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Denna sektion ger speldata till Version Noll för ett 
urval av de monster och missfoster som beskrivs i 
MUA:s regelbok, Zonernas Zoologi och andra sup-
plement.  

Mutantfolk som rubbitar, babbarer och de som 
beskrivs i ZZ tas inte upp här. De fungerar som 
vanliga RP eller SLP och konverteras enligt riktlin-
jerna i sektion 2.17. Ett antal exempel finns i Ap-
pendix II, Typiska SLP. 

KONVERTERING 

Sektion 11.25 beskriver hur dumdjur och sinnes-
slöa monster hanteras i Version Noll. På följande 
sätt översätts MUA:s spelvärden. 

Tålighet: Baseras på STO. Använd följande tabell: 

STO TÅLIGHET 

1-3 1 

4-7 2 

8-15 3 

16-24 4 

25-35 5 

36-50 6 

51+ 7 

Pansar: Dela ABS i MUA med två, avrunda uppåt. 

Förflyttning: Fördubbla värdet i MUA. 

Monstervärde: Baseras på genomsnittlig skada för 
attacken i MUA, inklusive skadebonus: 

SKADA MONSTERVÄRDE 

1-10 2 

11-20 3 

21-30 4 

31+ 5 

Specialattacker: Många monster har speciella 
attacker med särskilda effekter. Dessa måste an-
passas individuellt till Version Noll. 

Zonkunskap: För att få kunskap om olika monster 
används färdigheten Zonkunskap precis som i 
MUA. Svårighetsgraden är vanligen typisk (SG 7), 
men minst FV 1 i Zonkunskap krävs för att få slå. 

 

I.1 ASGNAGARE 
Tålighet: 1-5 

Pansar: 0 

Förflyttning: 10 

Monstervärde: Lika med Tålighet 

Asgnagare räknas inte som individer, i stället fun-
gerar flocken som ett enda monster. Flockens 
tålighet och monstervärde är identiska och avgörs 
av dess storlek – 1 motsvarar ett enstaka exemplar 
medan 5 är en gigantisk svärm med hundratals 
hungriga mardrömsråttor. En ordinär flock har 
Tålighet och monstervärde 3. 

Angrepp: Asgnagarflocken kan angripa flera mål i 
samma runda. Monstervärdet för samtliga attacker 
minskar då med ett för varje mål utöver det första. 
T ex kan en flock med monstervärde 4 angripa ett 
mål med fyra tärningar, två mål med tre tärningar 
var eller tre mål med två tärningar var. 

En person som angrips av asgnagare får direkt en 
poängs zonröta (1 ZR). Se kapitel 13. Om offret 
skadas och befinner sig i zonmark tar han en ZR till, 
som vanligt enligt sektion 11.9. 

Skada: Eftersom flocken inte består av ett djur är 
det svårt att bekämpa asgnagare med skjutvapen. 
Ett skjutvapen kan aldrig göra mer än 3 i skada på 
en asgnagarflock. Explosioner, eld och närstridsan-
fall skadar som vanligt. 

När en flock blir sargad (skadenivån överstiger 
dubbla Tåligheten) sänks Tåligheten genast ett 
steg, vilket alltså innebär att flocken krymper. All 
skada raderas och räknas från noll igen. När flock-
en krymper minskar också monstervärdet. 

Asgnagarflocken kan inte bli bruten förrän Tålighe-
ten först har reducerats till 1. 

 

 

APPENDIX I: MONSTER & MISSFOSTER 
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I.2 DOMHERRE 
Tålighet: 5 

Pansar: 1 

Förflyttning: 60 

Monstervärde: 3 

Både svepningen och störtdoppet kombinerar rö-
relse och attack i en enda handling. Förflyttningen 
sker samtidigt som anfallet, inte vid stridsrundans 
slut som är det brukliga. 

En svepning innebär att målet för attacken måste 
klara ett typiskt dådslag (SG 7) för att inte förlamas 
av skräck. Egenskaper som skänker offret mod eller 
viljestyrka kan användas för att klara slaget. Om 
det misslyckas får offret inte agera alls, inte heller 
undvika – vilket innebär att domherrens attack får 
svårighetsgrad 4 (busenkelt). 

Vid ett störtdopp måste offret vinna ett mot-
ståndsslag mot domherren för att upptäcka at-
tacken i tid. Domherren slår med tre tärningar 
(grundslag plus en ZT), medan offret får använda 
lämpliga förmågor, färdigheter, egenskaper och 
prylar. Om offret förlorar slaget blir domherrens 
attack busenkel (SG4). 

 

I.3 DRÅPARTRÄD 
Tålighet: 6 

Pansar: 3 

Förflyttning: - 

Monstervärde: 4 

Dråparträdet angriper först med sina tentakler. 
Attacken gör ingen skada, i stället blir offret fast-
hållet (11.12). Denna attack kan riktas mot flera 
personer samtidigt – attackerna slås separat, och 
för varje attack utöver den första minskar mons-
tervärdet med ett för samtliga attacker. 

Fasthålla offer kan sedan Dråparträdet angripa 
med sitt bett, som skadar på vanligt vis. Endast ett 
mål i taget kan bitas. 

 

I.4 LIL 
Tålighet: 3 

Pansar: 0 

Förflyttning: 20 

Monstervärde: 2 

Lil har aldrig några färdigheter eller egenskaper, 
men de kan använda vapen. 

 

I.5 EKOXE 
Tålighet: 6 

Pansar: 5 

Förflyttning: 30 

Monstervärde: bett 4, käkslag 3, tjurrusning 5 

Ekoxens standardattack har monstervärde 4 och är 
ett bett med ytterkäkarna. Den som träffas blir 
fasthållen (11.12) och kan inte röra sig (men kan 
fortsätta slåss). Ekoxen släpper inte greppet förrän 
den är död, och kan fortsätta angripa offret varje 
runda med sina innerkäkar. 

Käkslag: Genom att svinga sina käkar från sida till 
sida kan ekoxen angripa två motståndare med 
samma attack. Monstervärdet för denna attack är 
bara 1. Ett dådslag slås, och används mot båda 
målen för angreppet. 

Käkslaget kan utföras även om ekoxen håller fast 
ett annat offer mellan käkarna, men inte i samma 
runda som en attack med innerkäkarna. 

Tjurrusning: Mot stora mål som fordon och bygg-
nader kan ekoxen utföra en kombinerad förflytt-
ning och attack med monstervärde 3. Tjurrusning-
en kräver en ansats på tio meter. Denna förflytt-
ning sker omedelbart, inte vid stridsrundans slut 
som är det normala. 

Oxfrossa: Den som möter en ekoxe måste klara ett 
typiskt dådslag (SG 7, räknas inte som en handling) 
för att inte bli stelfrusen av skräck. Den som miss-
lyckas får slå igen i nästa runda. Lämpliga egenska-
per kan användas till slaget. 

 

I.6 ETTERDOGG 
Tålighet: 4 

Pansar: 2 

Förflyttning: 20 (40 för snabblöpande varianter) 

Monstervärde: 3  

 

I.7 GIFTGRÖNA 
Tålighet: 2 

Pansar: 0 
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Förflyttning: 1 

Giftgrönans sömngift har TOX 7 och drabbar alla 
inom 5 meter. De blodsugande rötterna gör sedan 
automatiskt 1 i skada varje runda. Rustning hjälper 
inte, rötterna hittar in mellan gliporna. 

För att upptäcka giftgröna krävs minst FV 1 i Zon-
kunskap. Dessutom måste ett typiskt dådslag kla-
ras (SG 7). FV i Zonkunskap och Spejare kan satsas. 

 

I.8 HELLS KLOCKOR 
Tålighet: 4 

Pansar: 0 

Förflyttning: - 

Monstervärde: 3 

Klockspelet påverkar alla inom 100 meter. Hells 
klockor slår tre tärningar, offren slår vanliga dåd-
slag. Lämpliga egenskaper kan användas, och im-
proviserade öronproppar ger +3 på slaget. Om 
klockorna vinner blir offret hypnotiserat, och mås-
te gå fram och stoppa skallen i blomhuvudet. Det 
enda sättet att bryta hypnosen är att skada offret. 

Offer som är fasthållna (11.12) av Hells klockor 
angrips varje runda av växtarmarna, som har 
monstervärde 3. Växten släpper sitt grepp först när 
den blivit bruten. 

 

I.9 HUMMELKUNG 
Tålighet: 5 

Pansar: 1 

Förflyttning: 15 

Monstervärde: 3 

Hummelkungens surr drabbar alla inom 20 meter. 
Monstret slår tre tärningar, offren slår grundslag. 
Lämpliga egenskaper kan användas. Effekten på 
dem som förlorar mot hummelkungen beror på 
framgångsgraden (1.4). Se tabell: 

Fg HUMMELSURRETS EFFEKT 

0-1 offret blir trött (12.3) 

2-3 offret blir utmattat (12.3) 

4-5 offret flyr scenen ut 

6+ Offret blir mordiskt och angri-

per närmaste varelse i närstrid 

tills surret är borta 

Utöver sitt surr har hummelkungen en giftgadd. 
Attacker med gadden har monstervärde 3. Om 
målet tar skada drabbas det dessutom av ett sö-
vande gift (11.20) med TOX 7. 

 

I.10 KOLKMAL 
Tålighet: 4 

Pansar: 2 

Förflyttning: 40 i vatten, 20 på land 

Monstervärde: 3 

Eventuella särskilda skador (11.11) som offren tar 
måste drabba benen. Först när benen är skadade 
kan offret välja någon annan särskild skada. 

För att kunna upptäcka ett kolkmalshål krävs minst 
FV 1 Zonkunskap, det räcker inte med Spejare. 
Däremot kan FV i Spejare (och Zonkunskap) adde-
ras till dådslaget, som är svårt (SG 10).  

 

I.11 LOBOBSTER 
Tålighet: 5 

Pansar: 3 

Förflyttning: 15 på havsbotten 

Monstervärde: 4 

 

I.12 LOMUR 
Tålighet: 4 

Pansar: 1 

Förflyttning: 17 

Monstervärde: 3 

Lomuren har en variant av mutationen Kameleont 
(4.16). Dådslaget (1.4) när djuret försöker gömma 
sig slås alltid med fyra tärningar som adderas. 

 

I.13 PANSAR 
Tålighet: 5 

Pansar: 2 

Förflyttning: 30 

Monstervärde: 3 

Pansáren kan antingen sparkas eller bitas. Bettet 
räknas som vass skada, sparken som trubbig. 
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I.14 STORSKÖVLARSVIN 
Tålighet: 6 

Pansar: 2 

Förflyttning: 30 

Monstervärde: 4 

Tjurrusning: En en kombinerad förflyttning och 
attack. Till skillnad från vanlig förflyttning som 
räknas som slutförd först vid stridsrundans slut 
sker denna rörelse samtidigt som attacken. 

 

I.15 SUMPVARG 
Tålighet: 3 

Pansar: 1 

Förflyttning: 20 

Monstervärde: 2 

 

I.16 TRÄDIGEL 
Tålighet: 1 

Pansar: 0 

Förflyttning: - 

För att undvika en trädigel attack krävs minst FV 1 i 
Zonkunskap samt ett svårt dådslag (färdigheterna 
Spejare och Zonkunskap kan användas). Misslyckas 
det träffas alla i gruppen av flera iglar. 

Varje stridsrunda med vanliga trädiglar på kroppen 
tar offret ett i skada. Rustningar skyddar mot ska-
dan, men skicket ökar ett steg per runda och när 
det går över 5 är rustningen förstörd. 

Belugiska trädiglar gör i stället en tärning i skada 
varje runda, minus rustningens ABS. 

För att få bort trädiglarna måste de angripas i när-
strid. Alla iglar på en person räknas som ett mons-
ter.  Attackerna har svårighetsgrad 7. Misslyckas en 
attack tar i stället offret skadan, baserat på den 
negativa framgångsgraden (1.4). 

Trädiglarna blir brutna och faller av om de tar 3 
eller mer i skada (över dubbla Tåligheten). Om en 
attack mot dem gör mer skada än så tar den över-
skjutande delen i offret i stället. 

 

 

 

I.17 VÄTTATAPIR 
Tålighet: 6 

Pansar: 1 

Förflyttning: 10 

Monstervärde: 3 

 

I.18 TERRORROBOT M. HÄMNARE 
Tålighet: 6 

Pansar: 5 

Förflyttning: 10 

Monstervärde: plasmakarbin 3, stridssåg 4 

Terrorrobotar är den pyriska samlingstermen för 
de typer av automater som inte lyder under robot-
lagarna (sektion 2.2) och som alltså inte går att tala 
vett med. 

Modellen som kallas Hämnare är en av värsta. 
Roboten är utrustad med en inbyggd plasmakarbin 
och en stridssåg. Attacker med karbinen har mons-
tervärde 3, medan attacker med sågen har mons-
tervärde 4. 

Därtill kommer vapenskadan från respektive vapen 
(5 och PEN 4 för karbinen, 3 för sågen). Inget skick 
eller ammunition räknas för Hämnarens vapen. 

 

I.19 TERRORROBOT M. SKYTTESLUSK 
Tålighet: 3 

Pansar: 3 

Förflyttning: 10 

Monstervärde: 2 

Skytteslusken är utrustad med ett fastmonterat 
lasergevär med bajonett. Alla attacker har mons-
tervärde 2. 

Sedan tillkommer vapenskadan från respektive 
vapen (3 i skada och PEN 4 för lasergeväret, 2 i 
skada för bajonetten). Inget skick eller ammunition 
räknas för geväret. 

 

I.20 TERRORROBOT M. VÄKTARE 
Tålighet: 4 

Pansar: 4 

Förflyttning: 10 
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Monstervärde: 3/4 

Väktarroboten är utrustad med en inbyggd laserpi-
stol och kan göra en chockattack (se sektion 7.4) i 
närstrid. Attacker med pistolen har monstervärde 
3, medan chockattacker har monstervärde 4. 

Till laservapnet adderas vapenskadan från pistolen 
(skada 3, PEN 4). Inget skick eller ammunition räk-
nas för laserpistolen. 

 

I.21 TERRORROBOT M. YLARE 
Tålighet: 5 

Pansar: 4 

Förflyttning: 30 

Monstervärde: 4 

Alla inom 20 meter från Ylarens skall måste klara 
ett svårt dådslag (SG 10). Egenskaper som ger mod 
och viljestyrka kan användas. Misslyckas slaget 
drabbas offret av det negativa tillståndet utmattad 
(se kapitel 12). 

 

I.22 AUTOMATKRÄFTA 
Monstervärde: 1-5 

Automatkräftans virulens mäts på skalan 1-5. När 
en robot utsätts för kräftan slås ett motståndsslag. 
Kräftan slår ett antal tärningar lika med dess mons-
tervärde och roboten slår ett vanligt dådslag. 
Lämpliga egenskaper kan användas, liksom upp till 
tre ZT. 

Om kräftan vinner slaget avgörs effekten av fram-
gångsgraden (1.4): 

Fg EFFEKT AV AUTOMATKRÄFTA 

0-2 roboten blir motsv. rostig (12.7) 

3-5 roboten blir fallfärdig (12.7) 

6-8 roboten blir fallfärdig och 

totalt sinnesförvirrad i en scen. 

9+ roboten blir fallfärdig och tar 

två i skada varje scen. när ro-

boten blir sargad blir den mor-

disk och dödar allt i sin väg. 

processen kan inte stoppas. 

 

 

I.23 FROSSARN 
Monstervärde: 3 

SL avgör när en RP riskerar att smittas av Frossarn. 
Det kan t ex vara vid möte med en smittad eller vid 
besök i Kåkstaden när en epidemi pågår. 

Frossarn angriper med tre tärningar. RP försvarar 
sig med ett vanligt dådslag. Lämpliga egenskaper 
kan användas, och mutanter med Zonresistens kan 
satsa ZT på slaget. Robotar är förstås immuna. 

Om RP vinner slaget blir hon inte sjuk, och blir 
dessutom permanent immun mot Frossarn. Om 
Frossarn vinner insjuknar RP i nästa scen. Hon blir 
svårt zonsjuk (12.6) och tar en skada som är lika 
med framgångsgraden. Dessutom tar RP en sär-
skild skada i ansiktet (11.11). 

Rustning skyddar givetvis inte, och skadan kan inte 
heller minskas genom att ta (fler) särskilda skador. 

I nästa scen angriper Frossarn igen på samma sätt. 
Denna gång tar den särskilda skadan i ben eller 
arm (slumpa vilket). Så länge Frossarn vinner sla-
gen fortsätter den att angripa offret en gång per 
scen tills offret dör en kvalfylld död. Den sjuke 
läker inte (11.10) och kan inte återhämta sig (10.1). 

Vård: Medicinsk vård kan hjälpa. En person med 
minst FV 1 i Medicin får slå ett typiskt dådslag (SG 
7) varje scen för att hjälpe den sjuke. Om slaget 
lyckas läggs framgångsgraden till den sjukes slag 
för att motstå Frossarn. 

Forntida läkedroger läker skadorna men stoppar 
inte sjukdomsförloppet. Det gör däremot Regen. 

 

I.24 MAGTORSK 
Tålighet: 1-3 

Monstervärde: Lika med Tålighet 

SL avgör om vatten som RP dricker är smittat. Om 
så är fallet berättar SL det för spelaren (efteråt, 
förstås), och därpå slås ett motståndsslag. Mag-
torsken slår tre tärningar, men SL håller detta slag 
hemligt. RP slår ett normalt dådslag. Lämpliga 
egenskaper kan användas, och mutanter med Zon-
resistens kan satsa ZT. 

Om magtorsken vinner börjar denna växa i värd-
kroppen. Någon vecka senare (SL avgör exakt när) 
når magtorsken Tålighet 1 och värdkroppen blir 
zonsjuk (12.6). En vecka senare når magtorsken 
Tålighet 2 och värdkroppen blir svårt zonsjuk. Efter 
tre veckor når magtorsken Tålighet 3 och äter sig 
ut ur värdkroppen. Detta räknas som en när-
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stridsattack med svårighetsgrad 0. De tre tärningar 
som slås blir alltså rak skada. Rustningar skyddar 
inte och attacken kan givetvis inte undvikas. 

Diagnos: För att avgöra om någon är smittad av 
magtorsk krävs minst FV 1 i Medicin. Dådslaget är 
svårt (SG10) i början av infektionen, typiskt (SG 7) 
när magtorsken har nått Tålighet 1 och busenkelt 
(SG 4) vid Tålighet 2. 

Operation: Att operera ut parasiten kräver minst 
FV 1 i Medicin och grundläggande kirurgisk utrust-
ning (TEK 3). Vid infektionens början är dådslaget 
typiskt (SG 7), när magtorsken når Tålighet 1 är det 
svårt (SG 10) och vid Tålighet 2 är slaget vanvettigt 
(SG 13). För varje steg som utrustningens TEK över-
stiger 3 minskar svårighetsgraden med 1. 

Om slaget misslyckas dör patienten på operations-
bordet. Om slaget lyckas överlever patienten, men 
räknas som bruten (skadenivå 7). 

 

ghijkl 
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I denna sektion ger speldata i Version Nolls termer 
för ett antal typiska SLP i Mutantvärlden. Fler typer 
som finns i MUA:s böcker kan enkelt konverteras 
med reglerna i sektion 2.17. 

 

BABBAR 
Egenskaper: Stark 2, Flockvarelse 1, Ilsken 1 

Färdigheter: Gevär 5, Närstrid 5, Spejare 4, Undvi-
ka 4. 

förmågor: Stor, Bärsärk, Djurisk attack 1, Eldkasta-
re 1. 

Typiskt vapen: HB-gevär 7.62 (skada 3V). 

 

VITA KÅREN, MENIG 
Egenskaper: Lojal 1, Disciplinerad 1, Stark 1 

Färdigheter: Akrobatik 4, Gevär 6, Närstrid 6, Spe-
jare 5, Undvika 5. 

Typiskt vapen: Skarprättarkarbin med bajonett 
(skada 2V för båda) 

 

VITA KÅREN, OFFICER 
Egenskaper: Mutanthatare 2, Kallblodig 2 

Färdigheter: Akrobatik 4, Gevär 6, Närstrid 7, Pistol 
9, Spejare 6, Undvika 4. 

förmåga: Befäl 

Typiskt vapen: Skarprättarpistol, sabel (skada 2V 
för båda) 

 

KONSTAPEL, PYRISK 
Egenskaper: Rättskaffens 1, Stark 1 

Färdigheter: Akrobatik 4, Närstrid 5, Pistol 5, Spe-
jare 5, Undvika 5. 

Typiskt vapen: Skarprättarpistol (skada 2V), batong 
(skada 1T). 

 

RUBBIT 
Egenskaper: Snabb 1, Hatar köttätare 1 

Färdigheter: Akrobatik 9, Gevär 8, Närstrid 6, Spe-
jare 10, Undvika 7. 

Typiskt vapen: Rubbitkadunder (skada 2V). 

 

ÄLGDROTT 
Egenskaper: Stark 1, Ensamvarg 1, Revir 1 

Färdigheter: Gevär 8, Närstrid 8, Spejare 5. 

förmågor: Stor, Djurisk attack 1, Eldkastare 1 

Typiskt vapen: Brunkrutsmusköt (skada 2V), knöl-
påk (skada 2T). 

 

SKULING 
Egenskaper: Snabbtänkt 1, Diplomatisk 1 

Färdigheter: Närstrid 3, Spejare 5, Reparera 6, 
Teknologi 6, Undvika 3. 

förmågor: Vingar 2 

 

REPTILFOLK 
Egenskaper: Revir 1, Flockvarelse 1, Primitiv 1 

Färdigheter: Akrobatik 5, Kastvapen 4, Närstrid 5, 
Spejare 5, Undvika 4. 

förmågor: Giftig, Gälar och simhud, Pansar 1 

Typiskt vapen: Treudd (skada 2V). 

 

RÅSKINN 
Egenskaper: Stark 1, Korkad 1, Brutal 1 

Färdigheter: Akrobatik 3, Kastvapen 4, Närstrid 5, 
Spejare 5, Undvika 3. 

Typiskt vapen: Slagträ (skada 2T). 

 

 

APPENDIX II: TYPISKA SLP 
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