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Handouts

Nordboer

Nordboer
De kommer fra det kold nord, hvor
barbariske stammer kæmper om landets
knappe ressourcer. Nordboerne er fødte
krigere, som er optrænet til sejr igennem
en rækker af legendariske manddomsprøver i 5, 10, 13 og 15 års alderen.

Begrænsning: Krigerisk
Nordboerens løser konflikter med vold.
Alle problemer, der ikke forsvinder ved
hjælp af en serie sværdhug, gør Nordboeren utrolig utryg og vred.

Evner
Ar af stål

Du er blevet tævet på så meget, at din
hud er blevet hårdere. Meget hårdere.
I stedet for fem sår du har otte. Du kan
altså tage mange flere prygl end andre.

Heltekrop

Du kan godt se godt ud i fuldrustning,
men du ser meget bedre uden en. Du får
en +2 bonus på veltalenhed og en +2
bonus på blær rul, når din spilperson ikke
er iført rustning.

Våbenbånd

Vælg et specifik våben til din spilperson.
Igennem et særlig Nordboerritual er dit
våben blevet bundet til din spilpersons
sjæl. Så længe spilpersonen lever, kan
våbenet ikke brydes, det kan ikke stjæles,
gå tabt eller beskadiges på nogen måde.
Derudover gælder terninger, som du slår,
når du angriber med dette særlige våbnet,
som ansigtsterning (hvilket er en helt
særlig og sej form for skadesterning).

Handouts Nekropolianer

Nekropolianer
De kommer fra den forladte og nu glemte
nekropolis. Omrejsende bedemænd, der
mindes de ældstes hemmeligheder og
ritualer. Dødemager med indsigter, som
kun få drømmer om, men som mange
flere frygter.

Begrænsning: Respekt
for loven

Nekropolianerne foragter måske ikke
alt levende, men de har svært ved at acceptere den uorden livet generelt bringer.
Selv lever de efter et komplekst regelsæt,
såsom at man omgås døde med respekt,
man bør holde sit ord og man bør altid
drikke vandet, før man spiser brødet (find
selv på flere). De forventer ikke, at alle
kender alle de gamle traditioner af forog påbud, men de forventer at alle bør
overholde dem, når de får dem fortalt.

Evner
Dukkefører

Du kan animere døde ting. De er for det
meste blot marionetter under din kontrol.
En stol kan gå hen til dig, en origami
guldsmed flyve over dit hoved (Animeringen gælder også døde kroppe). De
animerede genstande har ingen egen intelligens, men de kan følge meget enkle
instruktioner såsom “Bring dette brev
til Fafhrd”. Animationen holder op efter
et par timer, eller når Nekropolianeren
vælger at frigive genstanden.

Tredje øje

Du har fysisk ladet et tredje øje gro et
eller andet sted på din krop. Du kan nu
se immaterielle ting som spøgelser og
usynlige monstre. Du kan også se gennem faste ting som vægge. Øjet gør også,
at du kan tale med en død krops sjæl, og
hvis den døde var venlig stemt overfor
dig, så er sjælen ligeså og omvendt.

Spydmester

Du kan foretage et gratis angreb med et
rækkevidde våben hver tur, forudsat du
bruger et rækkevidde våben.

Handouts Hashshashiner

Hashshashiner
I den vandløse ørken under østens
nådesløse sol mærkede lærlingen den
første tredjedel af 1000 hemmeligheder.
På en bjergtop lige under himmelens tag
hviskede hans lotusædende læremester
ham den næste tredjedel. I de krogede
gyder i sultanens stad lærte han, da
næsten udlært, den sidste tredjedel af
hemmelighederne - på nær en.
Den sidste hemmelighed, nummer 1000,
lærte snigmorderen, da han stod over
sultanens kun 4 årige søns livløse krop.

Begrænsning: Rusen

Det er ikke tilfældigt, at hashshashineren
hedder sådan. De er altid påvirkede af
euforiserende stoffer og i en konstant
rus. Det gør dem ikke fjollede, men bare
utroligt uklare.

Evner
Ørken- og nattesyn

Dit syn er super udviklet, og det gør dig
sikker. Du kan se, selvom der kun er
et svagt lys, overhovedet intet lys eller
blændende meget lys. Når der enten
er intet, meget lidt lys eller blændende
meget lys, føler du dig ekstra sikker, og
det giver dig en +2 bonus til alle dine attribut rul. Både i kamp og udenfor.

Drageben

Enhver overflade kan støtte dig, mens
du løber. Vand, blade, sammenfaldende
hustage, faldende snefnug, osv. Holder
du op med at løbe, falder du.

Gydekæmper

Din spilperson er særligt farligt, når
den er fanget i en krog. Når du er i den
snævre arena, gør du en ekstra i skade på
alle dine angreb.

Handouts Slavefolk side 1

Slavefolk
De adskiller sig fra andre slaver ved,
at de er født som slaver og ikke kender
deres etniske ophav. Slavefolk kommer alle steder og ingen steder fra. De
kan være tavse, stærke arbejdere eller
storsnakkende, filosofiske rådgivere.De
dygtigste slavefolk er begge dele.

Begrænsning: Herres
ord er lov

Du skal vælge hvem af de andre karakterer, der er din herre. Vælg med
omtanke, for Slavefolk kan godt udfordre
sin herre, men kan aldrig gå direkte op
imod deres herres ord.
Din herre kan vælge at frigive dig. I
så fald bliver du ”frigivet slavefolk”,
som har de samme evner som slavefolk,
til gengæld skal du selv finde på en ny
begrænsning.

Evner
Slavefolk er den eneste klasse, der har
fire evner at vælge imellem.

Mange hænder små

Igennem et komplekst og klamt ritual,
kan du opdele dig selv i to identiske
individer. Det betyder, at du kommer til
at styre to spilpersoner i stedet for en. De
har samme erindringer og erfaringer helt
frem til tidspunktet for opdelingen. Du
bliver nødt til at splitte din HP mellem de
to versioner af din spilperson. Men, det
er det eneste, du splitter. Hvert eksemplar
har identiske egenskaber og talenter.
Hvis den ene kopi spiser (ja, æder) den
andens hjerte, så har du igen en spilperson med den kombinerede HP.
Bemærk, at det er muligt for den ene
eller den anden af de to kopier at dø.
Den første der mister alle sine HP er den
døde. Den tilbageværende del holder fast
i sit plotmæssige immunitet fra døden
Hvis den ene tvilling dør, genvinder den
anden sine fulde HP ved begyndelsen af
næste scene. Man kan maksimalt have to
spilpersoner.

Slavefolk

Uanset hvor din karakter tager hen, er
der altid nogen af din slags. De er altid
villige til at hjælpe dig og dine herre
(og resten af gruppen). Alt du skal gøre
er at lede, og der er de. De er et socialt
netværk, som du kan stole på. De er
slavefolk, og derfor har de ikke mange
ressourcer, men de kan hjælpe dig med
informationer, et sted at sove og hugge
lidt mad til dig, hvis det skulle være.

Det mægtige greb

Du er i stand til at bruge nogle vanvittigt,
store våben. Du har fem våben kategorier
til rådighed, som ingen andre har. Tungt
rækkeviddevåben, tungt afstandsvåben,
Meget tunge rækkeviddevåben, meget
tunge afstandsvåben, og meget, meget
tunge våben. Meget, meget tunge våben
er ligesom meget tunge våben, men de
giver 4 point i skade i stedet.

Beskytter

Når du beskytter og vogter en person, så
beskytter du virkelig godt. Du kan vælge
at beskytte som kamphandling. Hvis du
har valgt at beskytte som kamphandling,
og nogen i din arena bliver angrebet, så
kan du vælge at være mål for angrebet
i stedet for den, der blev angrebet. Med
andre ord: du kan tage slaget, men ham,
der angriber, skal kunne ramme dig.
Desuden kan du altid forsøge at forhindre nogen i at forlade eller komme ind
i den arenaen, du befinder dig i, med et
størrelse versus størrelse rul.
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Slavefolk
(forsat)

Handouts Lurifax

Lurifax

Er en verdensmand. Nogle ville sige
tyv, andre ville sige spagsmager, og selv
holder han sig ikke for fin til den slags
pral. Lurifakse kommer fra civiliserede
egne. De findes ofte ved de store hoffer
ved metropolerne, men de er altid – af en
eller anden grund - faldet i unåde.

Begrænsning: Letsindig

Lurifakse elsker en god spøg og tager
ikke nogen noget nært. Til gengæld forventer de det samme af andre og kan ikke
begribe, hvordan nogen kan holde dem
det imod, at de er kommet til at forføre
en eller anden datter, kone eller mand.
Derudover har de utrolig svært ved ikke
at lave sjov og tage ting alvorligt.

Evner
Drømmetyv

Din spilperson har evnen til fysisk at
træde ind i andres drømme. Når du er
der, kan du endvidere stjæle ting fra
deres drømme. Hvis du kan holde genstanden i hånden, kan du tage den med
dig.
Hvis drømme ikke viser dig, hvad du ønsker at se, kan du foretage et stædighed
versus stædighed-rul til dirigere drømmen. Ting, du stjæler fra folks drømme,
fordamper i direkte sollys, eller når den
drømmende vågner. For at bevæge sig
ind i en andens drøm skal du inhalere
deres ånde, mens de sover.

Vinger

Du har vinger. De tillader dig at flyve.
Du bestemmer selv, hvilken slags vinger
det er. Alt efter hvilken slags vinger du
har, kan de måske gemmes under tøjet.

Formskifter

Du kan glide mellem tre forskellige
former. En menneskeform (som er din
normale form), en stor monstrøs halvform og en dyreform. Du vælger selv
hvilket dyr, din spilperson skifter til, og
det må godt være forskelligt fra gang til
gang. Det skal dog være et pattedyr. Ligegyldigt hvilken form du er i, kan folk,
der kender dig, godt genkende dig.
Dine egenskaber ændrer sig en smule,
når du ændrer form. Du får +1 i
størrelse/-1 i årvågenhed i den monstrøse
form og -1 i størrelse/+1 i årvågenhed i
dyreformen.

Handouts Mesopotamier

Mesopotamier

Da Babelstårnet i Sinear smulrede under
gudens vrede, grinte de i Mesopotamien,
for de havde lavet en handel med den jaloux gud. Det var også i denne den første
by at de opfandt skriftsproget, handel,
magi og organiseret krigsførelse. Det var
først meget senere barbarerne, græshopperne, pesten og borgerkrigen ødelagde
byen. Byen, som alle andre byer er et
spejlbillede af.

Begrænsning:
Kræmmersjæl

Selvom Mesopotamiere både er kriger
og troldmænd, så er de først og fremmest
handelsmænd. Grådige handelsmænd
med en ”de kloge narre de mindre
kloge”-moral. De er altid på udkig efter
mulighederne for en handel.

Evner
Strateg

Din spilperson har et særligt godt øje for
at lede og hjælpe andre i kamp. Du får en
+ 5 bonus til hjælpehandlinger. Ydermere
kan du fordele de sejhedspoint, som
hjælpehandlingen giver, mellem alle de
allierede, du kan kommunikere med. Du
kan altså lave hjælpehandlinger, hvor
flere kan få sejhedspoint på samme tid.

Kridtdør

Din spilperson behøver ikke at bekymre
om huske sine nøgler. Hvis du har nogle
kridt, kan du tegne en dør på enhver væg
og gå ind af den. Disse døre kan kun
åbnes og bruges af dig. For alle andre er
de bare tegninger.

Ildkugle

Din spilperson kan hidkalde et flammehav fra hans fingerspidser. Så længe
du kan bevæge dine hænder frit, kan du
foretage et afstandsangreb, som giver 2
sår i skade. Dit flammeangreb virker lige
godt i alle slags arenaer. Faktisk virker
det rigtig godt i alle slags arenaer og
giver dig derfor en +2 bonus til dit angeb
uanset i hvilken arena, dit mål befinder
sig. Med andre ord har Ildkuglen alle
arenaer som sin favorit arena.

Handouts NPC Navne til Scene 6: Ascalons gader

Liste over bipersoner:
Jhark, bøffel- og
bjørnetæmmer.

Krisshe, en virkeligt
Slaven Hag.
ubehagelig kosmetolog.
& Mystikeren Sårt.

Juk, freelance natmand.
Et sæt meget fulde
siamesiske tvillinger:
Brow og Jural.

Gadedrengen Ruben.
Lirda, den lykkelige
skøge.

De behøver ikke alle at blive spillet og ej heller i nævnte rækkefølge.
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