
FÅ TRAUMA LÄKA TRAUMA
Tar trauma Om trauma spiller över Stressreaktion Under spel Återhämtningsfas

Markera tomma SP-rutor så långt 
som möjligt. 

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

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

Ex. Gammal L + Ny S => S

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

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

Slå ett räddningsslag för KAR med svårighetsgrad efter 
den sist markerande rutan.  
Misslyckas slaget får den drabbade en stressreaktion 
enligt nedan.

 1-2 Kopplar från och blir helt passiv.
 3-4 Flyktresponsen löser ut och personen flyr till varje 
pris från källan till traumat. Att hindras från eller att vara 
oförmögen att fly ger ytterligare 1t4L per runda.
 5-6 Kampresponsen löser ut och personen går till 
angrepp mot källan till traumat. 

Effekten varar lika många rundor som antalet tagna 
trauma som orsakade stressreaktionen.

Grader av 
trauma

Om rollpersonerna vill läka 
trauma 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 
trauma enligt nedan.

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

Obehaglig Lätt
/

Alla försvinner efter en 
kortare paus och kanske en 
cigarett.

Alla försvinner automatiskt.

Skrämmande Slå för KAR med övertag. Svår
X

Läker inte. Hälften försvinner 
automatiskt, runda uppåt.

Förstörande

För varje händelse som orsakar minst 
en ruta Kritiskt trauma slås ett slag 
för KAR. Misslyckas slaget får 
personen en kvarstående effekt.

Effekten sitter i tills den sista 
markerade rutan för händelsen läkt.

Slå för KAR. Kritisk Läker inte. Ett lyckat slag för KAR läker 
en poäng. 

Har inte personen passande 
hjälp görs slaget i underläge.1-2 Mardrömmar om händelsen.

3-4 Fobi med anknytning till händelsen.
5-6 Fetisch med anknytning till 
händelsen.

X

Permanent

För varje poäng permanent trauma 
sänks en grundegenskap ett steg.
Om en grundegenskap faller under 
noll är sinnet slutgiltigt förstört.

1-2 INT
3-4 VIS

5-6 KAR

Slå för KAR i underläge. Permanent
#

Läker inte. Läker inte.

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

Fortsätt sedan i nästa kolumn.

Sammanfattning av skadereglerna för Kuf. Version 1.  Får dupliceras för privat bruk.
För mer information besök wilhelmsgames.wordpress.com


