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 y DÅDSLAG
1.  Ta grundtärningar (vita) lika med Blodet plus bonustärningar.
2.  Du får bonus av redskap, samarbete, fiendens elände och kännedom 

om fienden.
3.  Satsa ödestärningar (svarta) upp till nivån i din förmåga.
4.  Rulla alla tärningar. De som visar fyra eller mer är lyckade.
5.  Jämför antalet lyckade med svårighetsgraden (SG) eller mot-

ståndarens slag.
6.  Om du lyckas är antalet sexor du slagit din framgångsgrad (FG).
7.  Om du misslyckas kan du använda en erfarenhet för att slå om valfria 

tärningar. Kryssa av erfarenheten.

 y ELÄN DE
 » Det finns fyra sorters elände: tvivel, rädsla, utmattning och skada.
 » När du vinner en konflikt tar fienden elände lika med FG plus 1 (eller 

vapenskadan)
 » När ett elände överstiger blodets värde blir du knäckt.
 » För att minska eländet du får ett steg kan du ta en konsekvens.
 » En permanent konsekvens minskar eländet två steg.

 y VI N NA NYA ÖDESTÄRN I NGAR
 » Offra något eller riskera något för ditt öde. Ger 1-2 ÖT direkt.
 » Drabbas av din förbannelse. Ger 1 ÖT direkt.
 » Överge ditt öde för alltid. Ger 3 ÖT direkt.
 » Sträva mot ditt tillfälliga mål. Ger 1 ÖT efter spelmötet.
 » Utför ett stordåd. Ger 1 eller 2 ÖT direkt.
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