
TA SKADA LÄKA SKADOR
Tar skada Om skadan spiller över Utslagen eller medvetslös? Under spel Återhämtningsfas

Markera tomma KP-rutor så långt 
det går. 

Poäng för poäng öka den ruta med 
lägsta graden av skada enligt nedan.

Ersätt med den nya skadan om den 
är av högre grad än den lägsta av de 
tidigare skadorna.

Ex. Gammal L + Ny S => S

Öka ett steg om den nya skadan är 
lägre eller lika med den lägsta av de 
tidigare skadorna.

Ex. Gammal L + Ny L => S
Ex. Gammal S + Ny L => K

Slå ett slag för att se om den skadade kan fortsätta 
slåss. Den sist markerade rutan avgör svårigheten 
på slaget.

Lyckas slaget kan den skadade fortsätta utan 
ytterligare hinder.

Men om slaget misslyckas, slå omedelbart ett slag 
till med samma svårighet.

Lyckas det andra slaget blir personen utslagen i lika 
många rundor som träffen gav i skada.

Misslyckas det andra slaget blir personen utslagen i 
10 minuter per poäng skada som träffen gjorde.

Grader av 
skada

Om rollpersonerna vill 
läka skador under 
utforskningsfasen eller 
konfrontationen kan 
de göra det om de 
lyckas hitta en trygg 
plats att vila på.

Om inte rollpersonerna 
är förföljda och blir 
ikapphunna omedelbart 
hinner de återhämta alla 
grader av skador enligt 
nedan.

De kan också söka vård 
som en av de möjliga 
aktiviteterna i fasen, se 
reglerna för närmare 
detaljer.

Oftast krossande skador.
Fall, trubbiga vapen, sparkar och 
slag.

Lätt
/

Alla läker efter en 
några timmar av vila.

Alla läker automatiskt.

Skärande eller stickande skador. 
Skjutvapen.

Slå för FYS med övertag. Svår
X

En poäng läker av en 
natts vila.

Hälften rundat uppåt 
läker automatiskt.

Vävnadsförstörande skador. 
Skador som sliter stycken ur den 
skadade.

De flesta fysiska handlingar utförs 
med nackdel tills det finns minst en 
tom KP-ruta.

Slå för FYS. Kritisk Läker inte. En poäng läker 
automatiskt.X

Permanenta skador.

För varje poäng permanent skada 
sänks en grundegenskap ett steg.
Om en grundegenskap faller under 
noll avlider personen.

1-2 STY
3-4 SMI
5-6 FYS

Slå för FYS i underläge. Permanent
#

Läker inte. Läker inte.

Finns det fortfarande skada att 
sätta ut när rutorna är slut, fortsätt 
i nästa kolumn.

Fortsätt sedan i nästa kolumn. När personen piggnar till har den nackdel på alla 
slag som kräver fysisk aktivitet tills minst ett KP 
återhämtats.
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