
Ordlista

Randen: Den någorlunda utforskade del som ligger längst ut på vår galaxarm, ”på randen” inför 
hoppet till nästa arm. Mestadels outforskad, resursrik, här och var koloniserad. Randens alla 
individer utgör tillsammans några miljarder.
Gamla rymden: Den välutforskade delen som utgått från Jorden och expanderat i alla riktningar 
därifrån. Här finns alla stora nationer och de stora raserna. Gamla rymden innehåller flera triljarder 
individer.
Kända rymden: Gamla rymden och Randen.
Tomrummet: Allt utanför de definierade gränserna för gamla rymden och Randen. Mestadels helt 
outforskat men här finns enstaka oberoende kolonier och från krigen söndersprängda planeter.
Nation: En av de 13 interstellära organisationerna. Övriga typer av nationer benämns som länder 
(om de är planetbaserade) eller riken (om de har två eller fler planeter).
Föregångare: Samlingsnamn för idag troligtvis utdöda civilisationer som inkluderar Glasblåsarna 
och Stenbrännarna som bägge lämnat ruiner på flera världar.
Nätrymden: Ett data- och kommunikationsnät där man kan hitta information, träffas i virtuella 
mötesplatser, köpa gods mm.
Farrymden: Det plan där enbart gravitation existerar som naturrkraft och som används för att göra 
rymdhopp.
Stjärnfall: När man skiftar från rymden till farrymden.
Stjärnresning: När man skiftar från farrymden till rymden.
Galaktiska endräkten: En gemensam organisation för nationer och de stora arterna, skapad utifrån 
ett behov att sätta stopp för flera krig.

Teknologi
Man delar in världar i tre klasser efter deras tillgängliga teknologi. Klass 1 är de gamla, sedan länge 
etablerade världarna. Här finns allt och är tillgängligt för de flesta. Klass 2 har åtminstone en 
koloniserad kontinent och här kanske några få rika eller stora organisationer har tillgång till sällsynt
teknologi medan resten har tillgång till vanlig dito. Klass 3 innebär åtminstone någon form av 
samhälle eller stadsbyggnad och här finns i princip aldrig någon sällsynt teknologi och sånt som 
anses vanligt på andra planeter kan vara sällsynt eller osedvanligt dyrt här.

Pengar
Alla har åtminstone ett personligt konto kopplat till sin biosignatur. För att komma åt det krävs inget
speciellt inom en planet. Ju längre bort man är så tar identifikation olika lång tid och den som ska 
iväg till ett avlägset system skickar iväg en del, eller hela i förväg. Om man måste ha tillgång till 
sina pengar i system utan god kommunikation så kan man föra över en del eller hela till en 
biokristall. Det finns ett maximalt överföringstak (C$100000) om man inte kontaktar den galaktiska
banken i förväg för hur mycket man får lägga på en kristall.
 
Vapen
Med vissa få undantag krävs licenser eller tillstånd för att få bära vapen i gamla rymden. I Randen 
är det för det mesta tillåtet förutom de allra mest utvecklade platserna. I vapen ingår även 
vapeniserade cybernetiska delar och rustningar.

Kommunikation
Kommunikation sker genom nätrymden, ett datanät som också håller information, virtuella 
mötesplatser och så vidare. Väl utvecklade delar av nätet är ögonblicklig inom planeter, men det är 
aldrig utan fördröjning utanför. 9 dagar får man räkna med mellan centrala gamla rymden och den 
välutvecklade delen av Randen. På vissa ställen finns bara rudimentära lokala nät och de uppdateras
via kurirer som färdas på rymdskepp. Tid för kommunikation där går inte att tidsbestämma.



Universums arter och raser
Här är alla de intelligenta, troligtvis intelligenta och oftast självmedvetna raserna ni kan stöta på. 
Man räknar 50 stycken raser till dessa och några av dem beskrivs här under De stora raserna, Andra 
intelligenta raser och Obestämda interna raser.

De stora raserna:
Människor
Den mest utbredda rasen i den kända rymden med 40 människor för varje individ av annan ras. 
Människor står bakom alla nationer. Människor kommer i varierande former varav de mest 
annorlunda är mutanter och sinnesvandrare som är varianter som uppstått efter att människan 
började utforska rymden för ungefär 500 år sedan. Mutanter är mer sällsynta än de andra raserna 
inom människornas nationer. 

T'sa
En ras vars nedtecknade historia sträcker sig 20000 år tillbaks i tiden. När människorna 
konstruerade stora stentetraheder i en öken så var de redan ute i sitt solsystem. T'sa upptäcktes av 
oberoende upptäcktsresande och slapp bli inlemmad i en av de stora nationerna. Idag är de den enda
rymdfarande civiliserade rasen man känner till som är oberoende. De är dock medlemmar i den 
galaktiska endräkten. De är den mest vidspridda rasen i mänskligt territorium. Om det är något som 
karaktäriserar en t'sa så är det en obotlig nyfikenhet, speciellt när det gäller det vetenskapliga.

Sesheyaner
Sesheyaner idag är anställda av Tomrumskorporationen eller är medborgare av Galaktiska 
endräkten med få undantag. Korporationen har lyft deras samhälle från stenåldersnivå till mestadels 
modern välutvecklad standard.

Mechalus
Ursprunglingen kallade aleeriner men de har accepterat det mänskliga namnet mechalus som sitt 
eget. Efter ett våldsamt krig mot en annan ras tog de så illa vid sig att vissa av dem lämnade sina 
fysiska kroppar, laddade ner sina medvetanden i skepp och lämnade sin planet. De som var kvar var
fortfarande villrådiga. När Rigunmor upptäckte dem skrev de snabbt på ett samarbetsavtal. 
Mechaluser av idag är nästan uteslutande pacifister.

Werenner
Werenner lever mestadels på planeten Kurg och är i ett teknologiskt
utvecklingsstadium liknande mänsklighetens senmedeltid. Deras värld är
skyddad från kulturellt övertagande av Orlamister, men de vet om att det finns
en värld av civilisationer bortom deras planet och då och då ger sig werenner
ut i den världen. Även om de mestadels ses som krigare så vet de flesta om att
de kan bli vad de vill, och de är kända för sin starka lojalitet.

Fraaler
Den första ras att träffa på människorna. De har nu haft kontakt i snart 400 år.
Det finns två separata kulturer. Den ena håller sig enbart ombord på deras
skepp som kan påträffas i alla nationer och som undviker kontakt med andra
raser. Den andra är helt integrerad i mänsklig kultur och de mänskliga nationer som välkomnar 
andra raser. De är kända för sina långa liv (upp till ca 400 år) och sina sinnesförmågor.
Deras hemvärld är okänd även för dem själva och det finns mycket i deras kultur som de inte 
berättar om för utomstående.

Andra interna intelligenta raser:
Krigsbestar: Framodlade hundliknande shocktrupper från Thuldanerna.



Ke'kekter: Sjöstjärneliknande våldsamma stamlevande varelser. 
Centurioner: 7-lemmade sociala varelser med utvecklingsnivå likt grottmänniskor.
Bhruuer: Buffelliknande stamvarelser som utvecklats sedan kontakt med människor.
Kilishorner: Teddybjörnsliknande, lekfulla och hjälpsamma samhällslevande varelser.

Obestämda interna raser:
Ganderkatt: Verktygsanvändande rovdjur som haft en civilisation tidigare.
Rakbladskatt: Verktygsanvändande familjebaserade rovdjur.
Dimensionell skräck: Månglemmade våldsamma varelser oftast funna kring stenbrännarruiner.

Utdöda raser (föregångare):
Glasskaparna (Branten)
Stenbrännarna (Branten)
Metuselaner (Gamla rymden)
Soldyrkarna (Gamla rymden)
Trädgårdsmästarna (Gamla rymden)
De gamla (omdiskuterade (Gamla rymden)

Nationer
Detta är de nationer som för det mesta växt ut ur tidigare megaföretag och som genom 
sammanslagningar överlevt de två galaxkrigen.

Austrin-Ontis Obegränsade
Vapenälskare och handelsmän. Misstänks av många att ligga bakom 2:a galaxkriget.

Borealisrepubliken
Klonbaserad demokratisk republik som idag är känd för sin konst, historiestudier och filosofi. Man 
har gått från en kungastyrd republik, via en allomfattande aristokrati till idag basera sig på en 
lärdomsbaserad merit. En av de nationer som spenderar mest tid på upptäcktsresande.

Hatirska samfälligheten
Hela nationen följer hatirernas religion och även de mest sekulära medlemmarna deltar i morgon- 
och kvällsmeditation. De tillåter inte mechalus, kloner och personer med många cybernetiska 
implantat i sin region. Vissa anser att Hatirska samfälligheten egentligen idag bara är en lydstat till 
Thuldanska kejsardömet.

Insikt
Född som en division av VoidCorp förklarade sig Insikt fria. De är den yngsta och minsta av 
nationer och styrs av en välvillig anarki baserad verkar det som på ens rank i kontrol av nätrymden. 
En stark rivalitet eller fientlighet finns mellan Insik och dess förra ägare.

Nariacska domänen
En socialistisk stat där alla medborgare delar på arbete och vinst. Cybernetik är något som alla har. 
Det finns ingen formell styrelse utan avancerade AI sköter om logistik. Diplomater och andra som 
har kontakt med andra nationer är under extra hård bevakning. De flesta är nöjda med sin nation 
men det finns alltid små saker som kunde vara bättre. Nariacerna försöker få arbetare i andra 
nationer att förstå hur deras liv kunde bli bättre om de följde deras system. Inga religioner tolereras.

Orionligan
Både människor och andra raser ser Orionligan som gamla och existerande mänskliga länders 
förlängning i rymden. Från 86 riken till fyra och nu en är detta fortfarande en av de mest ecklektiska
nationerna med ett starkt decentralicerat styre. Varje värld sätter sina egna regler och lagar och över 



detta finns några gemensamma sådana för att underlätta handel och försvar. Deras representantråd 
inkluderar även sändebud från andra raser. Ett öppet samhälle tar emot alla de som inte är välkomna
någon annanstans.

Orlamuteokratin
En nation grundad av Orlamismernas grundare. De var de första att stöta på och skapa fredlig 
kontakt med werennerna. Trots att de är en teokrati är ändå huvudfokus på teknologi och vetenskap 
med farrymden som det absolut viktigaste för dem. De är religiöst toleranta och är den näst största 
producenten av underhållning efter Borealisrepubliken.

Rigunmor Stjärnkonsortium
Handelsmän, affärsmän och bankirer i jakt på rikedom. De fann och inkorporerade Mechalus i sin 
nation. Styrs av en plutokrati.

Stjärnmekskollektivet
En liten koalition av tidigare oberoende rikenkrömp ännu mer under 2:a galaxkriget men har börjat 
återhämta sig. Från början ett bolag, Starmek Inc, är nationen idag ett fritt samhälle men alla 
medborgare är aktieägare och de styrs av en verkställande direktör. De ligger långt fram i teknologi,
främst inom rymdskepp och robotteknik. Just det senare låter medborgarna leva ett bekymmersfritt 
liv medans robotar gör allt arbete. Trots sin starka vetenskapliga grund är många religiösa och 
åtminstone lite vidskepliga.

Thuldanska kejsardömet
Grundat av en jordisk affärsman med en vision för framtiden är kejsardömet nu den största och 
mäktigaste av nationer. Varje vuxen medborgare är en del av militären och varje skepp som byggs i 
nationen utrustas för användning i krig. De styrs av en enväldig kejsare med beslutsrätt över allt 
som sträcker sig över mer än en planet. De är ledare inom medicinsk teknik och genetik och de styrs
av sin grundares vision om en enad mänsklighet. Deras syn på andra raser än människor är att om 
de kan vara till hjälp kan de tolereras.

Solunionen
Här finns mänsklighetens födelseplats, solsystemet.
Solrådet styr över en av de mäktigaste nationerna och på grund av sin geografiska position är 
området fortfarande centrum för handel i den gamla rymden. En ärftlig titel som solherre är 
officiellt den högsta ranken men är mer en ambassadöriell roll. De ses som konservativa men 
hjälpsamma och de har koncentrerat sig på att utveckla miljöteknik. De anammar ofta en 
favoritkultur som en del i bevarandet av sitt kulturella arv.

Tomrumskorporationen
Hela nationen är ett enda bolag. Man föds, växer upp och dör i bolaget. Livet är en kamp för att ta 
sig uppåt i företaget. Korporationen upptäckte sesheyanerna som nu är en del av bolaget. Företagets
vinstbaserade strategi har gjort dem mäktiga och vidspridda. Religion är föbjuden.

Galaktiska Endräkten
Skapad som ett resultat av 2:a galaxkriget så är dess uppgift att stoppa konflikter från att blossa upp,
att vara en slags polis och moralisk kompass för nationerna. Den kan ses som en egen nation fast 
dess ledarskap utgörs av medlemmar från andra nationer. Den övervakar neutrala områden och t'sas 
stjärnhop räknas som en sådan. Den styrs dock helt och hållet av t'sa och deras lagar. Endräkten 
styrs av ett konsulat vars delegater kommer från de olika nationerna och raserna. Dess egna 
territorium styrs dock av representantförsamlingen vars 1200 medlemmar representerar världar, 
kolonier och utposter. Deras lagförslag måste dock godkännas av konsulatet.



Nationella allianser
Detta är de allianser som formades under 2:a galaxkriget. Idag är dessa allianser fortfarande viktiga 
för relationer nationerna emellan även om de inte existerar offiellt som militära allianser.

Expansionspentaden: Hatirer, Nariac, Thuldan och Tomrumskorporationen
Frirymdsalliansen: Borealis, Orion och Orlamu.
Vinstkorporationen: Austrin-Ontis, Rigunmor, Stjärnmek och Solunionen.

Religioner
Följande människorreligioner finns fortfarande kvar:
Kristendom, Buddism, Islam, Judendom och Hinduism.

Nyare religioner:

De uråldrigas barn ”Uråldringar”
En liten men växande religion som tror att de uråldriga Föregångarcivilisationerna skapades av 
gudar. De samlas oftast i ruiner för att lära sig mer om Föregångarna och tror att de kommer komma
tilllbaks för att se vad (främst) mänskligheten gjort med sitt arv.

Hatirerna
En ganska stor religion där följeslagarna tillber guden Cosimir. De ogillar avancerad teknologi och 
ses som konservativa bakåtsträvare och är allmänt hånade. Det finns flera undergrupper varav den 
största är Hatiresamfundets bröder. De är missionerande och deras skrifter grundas på det som 
återfunnits i en ruin på Haven och målet är ett enkelt jordbruksliv där mycket tid kan ägnas åt andlig
utveckling.

Mänskliga reformationen
Ser existerande religioner som ett aber som skapar rika religioner och  pacificerade personer. De 
anser att det finns en ensam skapargud men att han inte behöver någon tillbedjan, en reformist vill 
förbättra sig själv och sitt samhälle och det som är fel hos andra. Ondska, girighet, sjukdom är 
exempel på sånt som måste åtgärdas och man ska göra sitt bästa för att göra universum bättre. Det 
låter bra men ibland så innebär bekämpandet av orättvisor att man bryter mot lokala lagar men en 
reformist tvekar inte. Alla raser är välkomna och religionen är välkommen i de flesta nationer.

Orakelkyrkan ”De insiktsfulla”
Den yngsta av de större religionerna är ännu inte erkänd i alla nationer. De anser att målet är en 
mänsklighet enad i sinnet genom nätrymden. Ju mer tid man spenderar i kontakt i nätrymden desto 
närmare insikt om hur universum
fungerar blir man.

Orlamism
En av de äldre nya religionerna
grundades av Jeff Sendir som var den
första testpiloten att genomföra ett
stjärnfall. Hans religiösa upplevelse
fick honom att grunda denna religion
som anser att farrymden är ett
godomligt undermedvetande.
Religionen har flera undergrupper men
allas mål är att förstå farrymden bättre.



Religioner praktiserade mestades av icke-mänskliga raser:

Fraalisk sinnesfilosofi
Ingen utom fraalerna vet om detta är en religion eller inte, men i kort så tror andra att fraalerna 
anser att en persons typ av sinneskunskap är en spegling av dennes själ.

Krigarens motto
En i princip utdöd religion praktiserad hos Mechalus förr, en slags våldsbaserad filosofi för att 
ständigt ha en kamp.

Sesheyanska animalismfabler
En idag mestadels muntlig tradition av berättelser om olika starka personligheter som förs från 
schaman till schaman. Den nation som hittade dem har förbjudit alla former av ritualer och andra 
visuella tecken på dem.

Ch'nalism
Detta är det vanliga namnet för t'sas polyteistiska tro och tar sitt namn från Ch'Nal, deras skapargud.
Varje t'sa har en egen skyddsgudom som de tillber dagligen som kallas Ch'Nak.

Werens kätterska orlamism
Weren som till stor del anammat orlamismen tror att farrymden är nåt som ska tillbes vilket ses som
kätterskt av resten av orlaisterna. En som ger rätt typ av offer når en av paradiserna i det Stora 
bortom.

Werenanimism
Innan orlamismen gjorde sitt intåg på Werens hemplanet är grundad på andetro där den troendes 
styrka ger styrka åt sina medkrigare. Många olika varianter av denna tro finns bland werenerna men
deras präster har samma status som deras krigare. Bland de krafter de har är att kunna lägga 
förbannelser, skicka sjukdomar på fiender och liknande.

Historia
Detta är en kortfattad lista med de datum de flesta kan.

2124: Fraal och människor träffas.
2160: Stjärnmotorn skapas av människor och fraal och låter dem resa till andra planeter genom att 
falla in i farrymden.
2246: Orlamuteokratin träffar werennerna.
2273: Mechalus påträffas av Rigunmor Stjärnkonsortium.
2296: Första kontakt med t'sa.
2299: Första galaxkriget börjar, dels av kolonier som utmämer sig oberoende från Jorden och dels 
av t'sas vägran att ingå i det Terranska imperiet eller någon av dess kolonier.
2312: Första galaxkriget avslutas och 26 nationer erkäns vid fredsavtalet.
2314: Branten upptäcks och börjar koloniseras.
2346: Mutantupproret på Tau Ceti utlöser det andra galaxkriget.
2375: Farrymdsrelät som möjliggör kommunikation med Branten förstörs i en strid.
2465: Fredsförhandlingar börjar.
2472: Endräktsföredraget skapar den galaktiska endräkten och etablerar fred igen.
2496: Nu.



Regler

Resultat av slag
Det finns fyra grundläggande resultat; Misslyckat, lyckat, väldigt lyckat och otroligt lyckat.

Rundor
Rundor delas in i fyras faser som visar när man får agera beroende på sitt handlingsslag. Faserna har
namn efter nivåer av lyckande och alla handlingar i varje enskild fas anses som simultana. 

Handlingsslag=Initiativ
De fyra resultatet en slag kan ge ger vilken av en rundas faser som ens första handling kan tas.
Om man har fler än en handling så sker nästa i första efterföljande fas som du vill agera i.
Om man får dåligt resultat kan det vara att man bara hinner agera en gång i hela rundan ändå.
Initiativ slås varje runda.

Tärningsslag
Vid slag för färdigheter och liknande har man 2 tärningar: 1T20 som är kontrolltärning och en 
annan som är situationstärning. Dra av eller lägg till situationstärningen till kontrolltärningens 
resultat och jämför med det värde du ska få lika mycket som eller lägre. En 20:a på 
kontrolltärningen innebär alltid ett kritiskt misslyckande. En 1:a på kontrolltärningen är nästan alltid
ett lyckande.
Situationstärningarna är de andra vanliga tärningarna förutom T10.

Tärningssteg
Detta kan vara bonusar eller avdrag, och gör att man får flytta ett eller flera steg på tärningstabellen.

Färdigheter
Breda färdigheter har +d4 som situationstärning. Specialiserade färdigheter har +d0.

Skador
Omtöcknad: När man når sitt max blir man utslagen. Om man nått sitt max så får man 1 sårskada 
per 2 omtöcknadsskada man får i en attack. Dessa håller i tills man får en lugn stund över.
Sårskador: För varje 2 sårskador man får från en attack får man 1 omtöcknadsskada. När man når 
sitt max blir man utslagen. Om man nått sitt max så får man 1 dödlig skada per 2 såskador man får i
en attack. Dessa behöver medicinska åtgärder och/eller vila. Naturlig helning tar minst 1 vecka.
Dödlig skada: För varje 2 dödlig skada man får får man 1 sårskada och omtöcknadsskada (avrundas
nedåt). För varje dödlig skada man har så får man ett tärningssteg svårare att utföra handlingar. När 
man når sitt max är man död. Dödlig skada behöver medicinsk omvårdnad via färdigheten Medical 
Science – Surgery, plus omvårdnad efteråt.
Dödlig skada innebär att man har en skada som kommer döda en om man inte får hjälp, som bäst 
har man några timmar, som värst minuter.
Utmattning: Varje poäng utmattning ger 1 tärningsstegs avdrag. När man når sitt max så måste man 
klara ett slag eller kollapsa av utmattning. Naturlig helning tar vanligtvis minst 1 timme.



Förflyttning och handlingar
Full kareta Ingen annan handling
Sprinta +3 tärningssteg
Springa +2 tärningssteg
Gå Inget avdrag
Lugnt sim +2 tärningssteg
Simma Ingen annan handling
Glida +1 tärningssteg
Flyga +2 tärningssteg

Sista chansen-poäng:
1 kan användas per handling.
Den kan ändra en grad av lyckande ett steg.
Används efter tärningsslag men innan effekten av tärningsslaget räknas ut.
Nya poäng köps mellan äventyr för färdighetspoäng.


