GO YOUR OWN WAY
-Free your Mind and your Ass will follow
-Andra, mer förvirrande och underbara utgåvan-

Text och bild: Daniel Schenström
Inspirerad av filmen Time Bandits av Michael Palin och Terry Gilliam
Go Your Own Way handlar om att göra vad man vill, när man vill, där man vill med den man
vill göra det som. Det handlar om eskapader i tid och rum, om action och bisarra äventyr.
Go Your Own Way är ett rollspel där man kan spela nästan vem som helst, och sedan resa
med denne i tiden, i universum och i olika dimensioner. Det finns fyra sätt att resa: av sig
själv, med Heavenly Tours, Lived Travels Unlimited eller med en oberoende resebyrå och
dessa tävlar om marknadsandelarna med alla möjliga medel. Och när man reser så kallas man
som alla vet för en Resenär och den som har hand om resenärerna Reseledare.

Kapitel 1: Resenärer
Resenärer är alltså rollpersonerna. Resenärerna kan vara vem som helst inom de
begränsningar som du som är reseledare sätter. (Prettorollspel kallar reseledare för
spelledare.)
Några exempel på dessa begränsningar är:
Bara vanliga människor innebär att spelarna kan spela vem som helst som finns eller har
funnits. Man kan spela sig själv, någon påhittad människa, eller kändisar som Moder Teresa
eller Elvis Presley.
Relativt vanliga personer innebär att man kan spela normala människor ur verkligheten eller
fiktion. Så förutom dem i kategorin ovan kan man vara personer som Sherlock Holmes,
Ripley, Indiana Jones, Cartman och liknande.
Ovanligare personer. Här börjar man blanda in utomjordingar och andra liknande varelser,
personer med ovanliga förmågor. Folk som Mr Spock, Luke Skywalker, Hermione Granger,
Jultomten och så.
Rejält annorlunda personer. Nu kommer vi upp i kraftnivå med folk som Spindelmannen,
Wonder Woman, Gandalf och dylikt.
Som sagt så sätter du själv gränsen. Jag föreslår att du sätter kraftnivån där du trivs med den.
Är du ny som reseledare är min rekommendation att du drar gränsen vid ovanligare personer
som beskrevs ovan.
Du styr kraftnivån genom vad du tillåter och eventuellt med hur många poäng spelarna får
göra sina resenärer med.
En begränsning som inte ändras oavsett kraftnivån är att de portaler som används för mycket
av resandet inte är större än en vanlig dörröppning, ungefär 1 meter breda och 2,5 meter höga.
I min personliga kampanj lät jag varje spelare reservera fem personer var. Här intill kan du
se några exempel på vilka man kan tänka sig spela.
Rollpersonsförslag:
Gord den Listige
Harrison Ford
Kalle utan Hobbe
Black Widow
Sarah Connor
Predator
Mad Max
Captain America
Jultomten
Sabrina - Tonårshäxan
Groo barbaren
Boba Fett
Brave Sir Robin
Luke Skywalker
Harry Potter
Roger Rabbit

Donatello
Punisher
Batman
Robin Hood
John Wick
Indiana Jones
Terminator
The Question
Hi Ogami
Pippi Långstrump
D’artagnan
Gordon Cole
Bruce Lee
John Book
Dale Cooper
Katniss Everdeen

Dirty Harry
Leia Organa
Connor McLeod
Judge Dredd
Jesus
Lara Croft
Stållångben
Lemming
Frost-Elsa
Gråben
Hermann Hedning
Magica DeHex
Hade varit festligt med
Harrison Ford, Indiana Jones
och Han Solo i samma grupp?

Skapa sin resenär
Rollformulären kan du se här intill. De finns även längst bak.
En genomsnittlig människa skulle få 745 poäng att fördela på sina grundegenskaper. 800
poäng är lagom för att skapa sig en egen påhittad person. Riktigt våghalsiga spelare slår
1T100 för varje grundegenskap och får troligtvis resenärer som är nästan ospelbara. (Tänk dig
själv någon med Snabbhet 1, en person som på 10 sekunder förflyttar sig 11 centimeter. Det
blir inte så mycket action då direkt.) Riktigt lyckligt lottade och vältränade personer skulle
hamna på runt 1000 poäng. Ska man kunna spela med ovanligare personer så får man höja till
runt 2000 poäng. Rejält annorlunda personer skulle kosta 10000-tals poäng. Om en spelare
ska göra en specifik person som du godkänt, låt dem istället sätta ut grundegenskaperna precis
som de borde vara istället för att hålla sig till specifika poängtal. Resandet kan också tära på
resenärerna så det är rekommenderat att varje spelare gör åtminstone en reservresenär. När
spelarna blivit mer insatta i kampanjvärlden kanske de vill spela personer från himlen,
helvetet, limbo, en krytt eller en venusian. Därför presenterar vi deras medelvärden här och
deras totala poängantal. Dessa värden kan du använda för vanliga
genomsnittsspelledarpersoner av dessa arter också.
Grundegenskaper som förklaras nedan är för människor, djävlar, änglar, demoner, krytter och
venusianer. (Medelvärden i parentes.)
STYRKA (35/50/45/40/85/250)
Lyftkapaciteten är värdet gånger två i kilogram. Påverkar hur mycket man gör i skada.
UTHÅLLIGHET (5/1000/1000/100/85/400)
”Fyra sekunder”
–Fyra sekunder, Magnus Uggla
Hur många minuter man orkar anstränga sig hårt.
KROPPSBYGGNAD (25/40/35/25/85/400)
Massa. Påverkar hur mycket stryk man tål.
TÅLIGHET (10/40/40/40/30/100)
Skydd och absorbering. Påverkar hur mycket stryk man tar.
VAKSAMHET (50/50/50/75/50/100)
”He’s watching me watching you watching him watching me”
–Watching me watching you, Jethro Tull
Hur fokuserad man är på att vara vaksam. Värdet är lika med procentchansen att man inte blir
överraskad i en situation.
UPPMÄRKSAMHET (50/50/60/40/50/100)
Hur bra man ser. Värdet är lika med procentchansen att man upptäcker något när man aktivt
söker efter det.

UTSEENDE (50/15/75/5/50/5)
”But you’ve got nicer legs than Hitler and bigger tits than Cher”
–Henry Kissinger, Monty Python
Fysiskt utseende. Värdet är lika med procentchansen att man attraherar en person, eller verkar
trevlig.
CHARM (50/60/50/10/50/15)
”I wish I was queer so I could get chicks”
–I wish I was queer so I could get chicks, Bloodhound Gang.
Hur charmig man är. Värdet är lika med procentchansen att man upplevs som intressant eller
trovärdig i konversationer.
REFLEXER (50/60/60/50/50/225)
Hur snabbt man reagerar.
SNABBHET (60/75/75/25/50/120)
Varje poäng motsvarar 11 centimeters förflyttning per runda (10 sekunder).
SMIDIGHET (50/55/55/35/50/50)
Hur vig man är.
HÄNDIGHET (50/50/40/80/50/50)
Hur fingerfärdig man är. Värdet är lika med procentchansen att man kan göra snabba
handrörelser som inte uppfattas av ögat.
INLÄRNINGSFÖRMÅGA (50/10/10/100/50/75)
”What we have here is failure to communicate. Some men you just can’t reach.”
–Civil War, Guns ‘n’ Roses.
Hur fort man lär sig nya saker. 100 motsvarar en person som t.ex. behöver se en dans en gång
för att kunna genomföra den, eller som kan läsa om något en gång för att sedan omsätta det i
praktiken.
MINNE (50/40/60/100/50/50)
”Ät inte snö som blivit gul”
–Ät inte snö som blivit gul, Rally
Hur lätt man har att minnas saker. 100 motsvarar fotografiskt minne. Värdet är
procentchansen att man kommer ihåg något.
SLUTLEDNINGSFÖRMÅGA (50/30/30/80/60/60)
Hur lätt man har att se samband. Värdet är lika med procentchansen att komma på ledtrådar
eller vad man ska göra när spelaren inte kan komma på vad som ska kommas på.
VILJESTYRKA (50/100/100/100/200/10)
Hur väl man står emot press, stress, psioniska förmågor.

IMMUNSYSTEM (50/1000/1000/1000/50/80)
”That’s how dudes be getting sick, that’s how dicks be getting drips”
–Drips, Eminem
Hur väl man står emot sjukdomar. Värdet är lika med procentchansen att man inte blir sjuk
när man utsatts för en sjukdomsalstrare.
TOTALA: 730/2635/2785/1905/1095/2090

Räkna ut Karman
När man vet grundegenskaperna kan man även räkna ut Karman som är en viktig egenskap.
Karman man börjar med är medelvärdet av ens Viljestyrka, Inlärningsförmåga, Charm och
Uppmärksamhet. Detta delas sedan med 10. Karman bestämmer vad som händer med en
resenär när den dör och medan den lever var den får resepriser lägre, hur mycket tur eller otur
den har. Karma kan även användas för att öka chansen att lyckas med olika saker, undvika
skada och dylikt. Positiv Karma kan exempelvis användas för att minska skada man får och
negativ Karma skadan man ger. Se stycket om karma på sida 33.
Räkna ut Livspoängen
Livspoängen är samma värde som
Kroppsbyggnaden. Den som vill kan
använda reglerna för kroppsdelar. Då delas
Livspoängen upp i olika områden enligt
tabellen till höger. Avrunda alla värden
uppåt.

Livspoäng per kroppsdel:
Huvud: 12 % av Kroppsbyggnad.
Kropp: 50 % av Kroppsbyggnad.
Höger arm: 9 % av Kroppsbyggnad.
Vänster arm: 8 % av Kroppsbyggnad.
Höger ben: 9 % av Kroppsbyggnad.
Vänster ben: 9 % av kroppsbyggnad.
De snuskiga bitarna: 3 % av Kroppsbyggnad.

Räkna ut Tåligheten
Men har inte det redan gjorts ovan?
Jovisst, men vi vill ha det i en separat ruta också då Tåligheten minskar när man tar mycket
stryk.

Räkna ut Skadevärdet
Jajamensan. Skada folk, det är det vi är här för… Nåja Skadevärdet är 10 % av Styrkan,
avrundat uppåt, och det är så mycket skada man gör om man slår eller sparkar någon. Detta
läggs även till skadan när man använder muskeldrivna vapen som flaskor, svärd, klubbor och
pilbågar.
Skaffa färdigheter
Färdigheter sätts antingen ut efter personen som
mall eller så köps de om man gör en ny påhittad
person. Eftersom spelet är så otroligt brett
representerar dessa färdigheter bara ett urval.
Om du eller dina spelare behöver hitta på egna
färdigheter så är det helt okej. Man får 30 poäng
att skaffa färdigheter för. Färdighetsvärdena går
mellan 1 och 5 och varje steg kostar 1 poäng.
Dessa siffror bör justeras enligt kategorierna
och multiplikationerna i tabellen till höger.

Färdigheter:
Skjutvapen
Närstridsvapen
Handdrivna avståndsvapen
Sprängkunskap
Rida landdjur
Rida flygdjur
Köra landfordon
Köra flygfordon
Köra svävarfordon

Ung/oerfaren: x1
Vuxen/något erfaren: x2
Medelålders/erfaren: x4
Gammal/väldigt erfaren: x6
Uråldrig/läskigt erfaren: x10
Har varit äventyrare: ålderskategorin x3

Köra rymdfordon
Köra vattenfordon
Köra undervattensfordon
Datorer
Läsa
Tala
Skriva
Rita/måla
Musik
Historia

Samhällskunskap
Tidskartor
Flörta
Partaja
Första hjälpen
Mekanik
Elektronik

Beskrivningar av färdigheterna
Skjutvapen
Skjutvapen inkluderar alla vapen man pekar i riktning mot nån man inte tycker om och som
skickar någon form av projektil som ska göra livet surt eller kort för denne, och som inte är
beroende av personens Styrka för att skicka iväg projektilen. Exempel inkluderar armborst,
pistoler och revolvrar.
Närstridsvapen
Närstridsvapen inkluderar allt man försöker skada någon med som inte kastas eller skjuts
iväg. Exempel inkluderar svärd, klubbor och bordsben.
Handdrivna avståndsvapen
Handdrivna avståndsvapen förlitar sig på ens förmåga att dra en sträng, kasta eller slunga en
projektil och göra detta med hjälp av sin siktförmåga för att få iväg projektilen dit man vill.
Exempel inkluderar pilbågar, spjut och stenar.

Sprängkunskap
Resenären som har denna färdighet kan spränga saker. I handen på denne blir allt från
dynamitgubbar till atombomber dödliga vapen. Den som inte har denna färdighet vet inte hur
man ska hantera sprängämnen, bomber och liknande och har 50% att skada sig själv istället
för tänkt offer.
Exempel inkluderar bomber, granater och sprängdeg.
Rida landdjur
Förr i tiden fanns inga bilar och då använde man diverse djur för att ta sig fram. Exempel
inkluderar hästar, kossor och dinosaurier.
Rida flygdjur
Vissa världar har enorma flygande djur som tämjts för användande som riddjur. Exempel
inkluderar drakar, gripar och pegaser.
Rida vattendjur
Folk som inte har råd att köpa sig en båt utnyttjar stackars försvarslösa djur för att förflytta sig
på vatten. Exempel inkluderar delfiner, jättesköldpaddor och sjöjungfrur.
Köra landfordon
Alla fordon som för det mesta har markkontakt under framfarten räknas som landfordon.
Exempel inkluderar tåg, bilar och motorcyklar.
Köra flygfordon
Fordon som det är meningen att man ska framföra genom luften räknas som flygfordon.
Exempel inkluderar flygplan, luftballong och helikopter.
Köra svävarfordon
Svävarfordon är en hybrid mellan landfordon och flygfordon. Exempel inkluderar svävare,
speeder bikes och antigravitationsfordon.
Köra rymdfordon
Rymdfordon låter den som framför dem att modigt resa dit ingen människa rest förut. Ja, om
man får tro reklamen i alla fall. Exempel inkluderar rymdfärjor, rymdskepp och dödsstjärnor.
Köra vattenfordon
På många världar finns en massa onödigt vatten. För att göra det bästa av saken har folk
uppfunnit olika fordon som gör att man kan rejsa runt på vattnet. Exempel inkluderar
segelbåtar, motorbåtar och dödsdömda kryssningsskepp.
Köra undervattensfordon
För den som inte är rädd att ta oklorerat vatten över huvudet finns fordon som istället för att
fräsa omkring på vågorna fräser omkring under dem. Exempel inkluderar dieselubåtar,
atomubåtar och ångubåtar.
Datorer
Om det finns någon rollspelare som inte vet vad datorer är tänker jag bli genuint förvånad.
Exempel inkluderar amigor, Craydatorer och HAL.

Läsa
Läsa inkluderar alla språk man kan tala. Se Tala för mer utförlig info.
Tala
Tala innebär muntlig kommunikation. I Go Your Own Way så kan man tala varje språkgrupp
för sig så man måste skriva upp de grupper man kan. Alla oavsett dimension, tid etcetera kan
tala knagglig engelska (eller svenska).

Språkgrupper
Europeiska språk: Bl.a. Svenska, tyska, franska och spanska.
Engelska språk: Bl.a. Amerikanska, engelska, australiensiska och indiska.
Asiatiska språk: Bl.a. Kinesiska, japanska, koreanska, taiwanesiska och tibetanska.
Afrikanska språk: Bl.a. Zulu, swahili, arabiska och gambiska.
Närrymdsspråk: Marsianska och venusianska.
Närgalaxsspråk: Bl.a. Krytt, vulcanska, klingonska och shi’ariska.
Vintergatsspråk: Bl.a. Skrull, kryptonska och ocampa.
Galax, långt, långt bortaspråk: Bl.a. Gammoreanska, twil’ek och huttiska.
Gammelspråk: Bl.a. Aztekiska, latin, cheyenne och isländska.
Skriva
Skriva är kommunikation genom tecken och bilder och man kan skriva alla språk man kan
läsa. Se Läsa för mer utförlig info.
Rita/måla
De som kan rita och måla kan producera bilder som liknar det de försöker avbilda. Exempel
inkluderar teckningar, målningar och skisser.
Musik
Musik innebär att man är musikalisk. Exempel inkluderar sångerskor, gitarrister och
trummare. Exempel inkluderar inte Britney Spears.
Historia
Historia betyder att man har koll på saker som hänt förr vilket kan vara nog så förvirrande i ett
spel som detta. Historia måste man specificera område på enligt nedan.
Historieområden:
Först väljer man ett geografiskt område, en hel planet, eller ett solsystem om kulturen täcker
ett helt sådant.
Därefter väljer man en av följande perioder:
Urtid: Från skapandet via all tråkig evolution.
Forntid: När intelligenta varelser börjar göra nåt vettigt.
Modern era: När samhällen utvecklats, det finns cool teknologi och så vidare.
Man kan alltså ha Jorden forntid, Mars modern era, Helvetet urtid och så vidare.

Samhällskunskap
Samhällskunskap inkluderar allt om kulturer
och man måste återigen specificera område
vilket följer samma regler som Historia.
Tidskartor
Tidskartor är en färdighet man inte kan köpa
från början med sina första resenärer. Men när
spelet väl börjat och de använt en karta i spelet
ett par gånger kan de bli bättre på dem. Se
beskrivningen av Tidskarta i Bagagekapitlet.
Flörta
Flörta är konsten att använda sitt Utseende och
Charm samt ens tillgångar för att få dem man
vill att gilla en mer. Man lägger till
färdigsvärdet till sin Charm för värdet man ska
slå mot.
Partaja
En som kan partaja vet hur man festar effektivt.
En lyckad partajning innebär att man kan
konsumera dubbla den normala nivån dryck och
snacks, att ens effektiva Utseende och Charm
höjs med lika mycket som ens partajning
lyckades med under hela festen. Man slår vid
partajandets början. Exempel inkluderar
firmafester, skolavslutningar och nyårsfester.
Första hjälpen
Första hjälpen är enkel läkekonst. Det helar 20
Livspoäng på någon som är medveten och ger 5
Livspoäng på en som är medvetslös. Den
medvetslöse återfår också medvetandet.
Mekanik
Med mekanik förstår man sig på hur mekaniska
prylar fungerar och kan reparera trasiga dylika
och krascha fungerande. Med material och tid
kan man återskapa saker man sett och använt.
Exempel inkluderar ångmaskiner, bilmotorer
och urverk.
Elektronik
Med elektronik förstår man sig på hur
elektroniska prylar fungerar och kan reparera
och kraschera dem. Med material och tid kan
man återskapa saker man sett och använt.
Exempel inkluderar datorer, tv-apparater och
microvågsugnar.

Överlevnad
"Awright then! Timeto drink some elephant poo!"
-Bear Grylls, savannens konnossör
Överlevnad måste man specialisera sig på som med språken. Här nedan är en lista. Med
överlevnad vet resenären var man hittar mat och dryck och eventuella faror i miljön.
Överlevnadsområden:
Djungel
Öken
Barrskog
Lövskog

Hav
Slätt
Arktisk
Rymden
Discon

Mardi Gras
Storstad
Helvetet
Himmelen

Specialförmågor
Go Your Own Way har ett eget system för magi, psioniska förmågor och liknande men om
man har gjort en specifik person som rollperson så fungerar dennes förmågor som de gör i
källan personen är tagen från. I de fallen får du och spelaren tillsammans komma överens om
hur det fungerar.

Kapitel 2: De olika stora fraktionerna
Vad vore rollspel utan strider? Och för att få ordentligt med strider måste det finnas stora
konflikter som får strider att blossa upp. Och på var sida om en konflikt finns fraktioner och
om dem handlar detta kapitel.

Krytt och Venus
Krytt var den första rasen att upptäcka
tidsresor och interdimensionella resor. De
såg genast potentialen för sin
semesterindustri och skapade ett stort
nätverk av portaler. Men lyckan vände när
vissa varelser och personer från dessa andra
ställen kom på hur man använde portalerna
och invaderade Krytts egen värld. På några
få miljoner år gick semesterindustrin åt
helsike, eller åt Helvetet om man så vill.
Det var efter att han bröt med Himmelen
som Djävulen såg potentialen med
portalerna och han köpte dem av Krytt som
var ganska glada att få dem bortförda från
sin hemplanet. I avtalet ingår att Krytt får
resa med Lived Travels för 50 % av
normalpriset för all framtid. I kontraktet
står att all framtid räknas som från
kontraktets underskrivande vilket skedde
motsvarande år 3712 fKr. I modern tid
ägnar sig Krytt åt att erövra folk, oftast med
fredliga medel men om det behövs med
våld. Erövringarna har inget syfte annat än
att Krytt gärna vill ha något att göra.
Krytter är telepater och kan manipulera andras uppfattningar så att de exempelvis kan få folk
att tro de är en människa och på så sätt röra sig fritt på vår planet. Denna förmåga fungerar
bara på dödliga. En del kryttar är sura på avtalet med Djävulen och vill ha tillbaka full
kontroll över ”sina” portaler. De ses som ett hot av både Djävulen, Gud och Krytts ledning
och har det därför inte speciellt lätt.
Venusianerna uppstod som namnet säger på planeten Venus och levde där i fred och välstånd
tills de första människorna dök upp 2112. Länge hade jordborna avskräckts genom enorma
hologram vilka visade Venus som en ogästvänlig livlös planet med enorma stormar fast den
egentligen var lika frodig som Jorden. Venusianerna skickade med en förskräcklig
genmanipulerad best med en sond som sänts från Jorden för att avskräcka människorna från
att undersöka Venus vidare. Den löpte bärsärk på jorden och dog några år senare.
Människorna återkom dock och till slut gav Venusianerna upp sin charad och stängde av
hologrammen. Trots sitt hemska yttre så har de format en vänskap med människorna.
Venusianerna har köpt in sig på en hel del mindre resebyråer och på så sätt blivit aktiva delar
av resemarknaden. De har specialiserat sig på äventyrsresor, det vill säga till farliga ställen
som man måste avskriva resebyråns ansvar innan man släpps iväg till. Favoritresmålen är
100-årskriget, andra världskriget och stjärnornas krig.

Himmel och Helvete
Heavenly Tours
“You don’t fuck with GOD!”
–Gud, Savage Dragon
Gud var den förste att se potentialen för
tidsresor. Sedan han lovat mänskligheten att
sluta utsätta dem för elände behövde han
andra som skötte den delen åt honom och så
föddes änglarna. Universum har varit ett
kontinuerligt projekt för Gud och vid
regelbundna tillfällen utvärderar han hur det
går och det som visar sig inte vara så bra tas
bort. Det är där tidsresorna först kom in. När
något visar sig vara dåligt åker en ängel
tillbaks i tiden för att eliminera det som är
felaktigt. Över årmiljonerna har allt fler fått
tillgång till tidsresetekniken och för att ha
någon form av koll beslöt sig Gud för att
starta upp en resebyrå och på så sätt ha
monopol på företeelsen samt full kontroll
över vilka som använder den. Sen Djävulen
bröt sig loss från Himmelen så har det rått en
ständig rivalitet mellan de två.
På lediga stunder försöker han spendera tid med sin flickvän Maria och återknyta kontakten
med sonen Jesus som ansåg sig övergiven när Gud lät honom hänga på ett kors och lida. Då
och då kan han ses på någon bar tillsammans med den helige anden diskuterandes privatlivets
våndor. (Den helige anden bor med sin fru och barn i ett konstnärskollektiv i Greenwich
Village.)
Himmelens fotsoldater är änglarna och helgonen.
De är före detta döda människor vars själar nu fått
nya bättre kroppar i Himmelen. Dessa kroppar kan
förstöras men de ersätts efter en kort semester av
en ny kropp. Änglarna har kvar sina
personligheter, minnen och kunskaper från
jordelivet fast med en större säkerhet och inre
lugn. Detta gör att de ibland uppfattas som
känslokalla. Helgonen är de som förärats en större
ära på grund av det de gjort för kyrkan eller sina
medmänniskor. Helgonen är de med tillgång till
den allra bästa utrustningen och är något av en
specialstyrka av ensamma agenter som även kan
arbeta under täckmantel.
Änglar är immuna mot elektricitet, eld och kyla.
Vapen: Holy scimitar, saint’s knife, shortener och
cross.
Utrustning: Gloria vilken ger bättre sikt och
tillåter mörkersyn, lyser ständigt ett gyllene sken

och tillåter telepatisk kommunikation med andra med glorior på. Skycycle, Skyhopper,
Skyshriek och Thunderstrike. Vingar, tillåter flygförmåga som är till största delen magisk.
Rustning: Bröstplåt som höjer styrkan hos bäraren.
Lived Travels Unlimited
”Vadå, skulle jag tvingat på nån nåt
äpple?”
–Djävulen, den ocensurerade Bibeln
Djävulen, Hin håle, Asmodeus – kärt
barn har många namn. Djävulen, Guds
största konkurrent i resebranschen har
byggt upp sitt företag från grunden och
trots många attacker från änglar och
vissa tidsresande personer så är det
fortfarande kvar. Hans företag har
specialiserat sig på resor i dimensioner
men har även mellan planeter, världar
och i tiden. Till skillnad från Gud har han
flera anställda med ansvar för olika
regioner. Det gör att han inte är lika
upptagen med företaget utan kan ägna
sig åt sina hobbys när han känner för det.
Han påtar i sin trädgård (ett omöjligt
evighetsjobb på grund av miljön i
Helvetet), tävlar med R/C-bilar och
knåpar ihop nya uppfinningar i sin
verkstad.
Efter att han sparkades ut ur Himmelen
bestämde han sig att han skulle utrusta sina trupper med bättre utrustning än Guds horder. För
detta ändamål lät han uppfinna krutet och senare lasern. Bilen, motorcykeln och stridsvagnen
tillhör också hans många uppfinningar. Vanliga djävlar är skapta i hans avbild (fast han är inte
så kinkig med exakta avbilder), förutom kvinnorna som alla är i Evas avbild. De som kommer
nya till helvetet sätts först att bygga utrustning till arméerna innan de får en chans att gå med
armén. De ständiga striderna har i princip eliminerat tiden som spenderas i ”evigt lidande”
och lidandet används istället som straff för desertörer och ordervägrare.
Lived Travels Unlimiteds anställda:
Belsebub, flugornas herre, lögnernas furste. Presstalesman och regionsdirektör för de
djävulska domänerna.
Geryon. Reklamansikte och regionsdirektör för de populäraste resmålen.
Dispater. Regionschef för resor tillbaks i tiden.
Belial. Regionschef för framtidsresor.
Lilith. Regionschef för sexresor.
Djävulens fotsoldater är olika typer av djävlar och de förtjänar sin rang genom göromål och
hur länge de arbetat. De arbetar sällan i lönndom utan är aggressiva och använder helst
frontalangrepp i sina strider.
Djävlar kan se i mörker och är immuna mot eld och kyla.

Vapen: Feather plucker, wingsmasher, bonebreaker, annihaloter och hellfire.
Utrustning: Kustomiserade motorfordon, oftast svarta med fläjms.
Rustning: Läderrustning med många nitar. Graden visas på bröstbeteckningen. Den tillåter
bäraren att borra sig ner genom jord utan några sidoeffekter annat än att man kan bli lätt
snurrig. Hjälm ger bäraren mörkersyn och bättre sikt i dåligt väder.
Vanliga djävulsnamn: Belial, Etrigan, Abigor, Baalberith, Cozbi, Fecor, Gaziel, Herodias,
Lilis, Morax, Nexroth, Phongor, Rimnon, Titivilus och Zimimar.
Styx Cruises
Styx Cruises är inte kända för någon när spelet börjar utan bör dyka upp som det beskrivs i
äventyrsförslaget ”En ny aktör på marknaden” i Äventyrskapitlet. Bakom Styx Cruises
ligger demoner. Demoner är kaosvarelser från Limbo och har ingen fastställd styrelse utan
ständiga ränkspel ger nya personer på olika poster hela tiden. De använder inga egna
fotsoldater utan tar över andra och använder deras kroppar istället. En person som blivit
övertagen och sedan blivit fri från demonen kan inte övertas igen av samma demon. Alla
demoner ser olika ut och samma demon kan ändra utseende då och då, en del är humanoida,
andra inte.
Andra kända figurer
Så var passar Buddha, Mohammed, Kali-Ma och de andra religiösa förgrundsfigurerna in i det
hela? De tar förstås hand om sina egna i livet och efterlivet och struntar för det mesta i
fånigheter som kampen mellan resebyråerna. Alla religioner har tempel och kontor i Infinity
City.

Kapitel 3: En rundtur genom multiversum
Javisst, så de stora fraktionerna slåss av en anledning eller annan, men var slåss de för
nånstans? Överallt de kan. Den mesta striden sker på undangömda platser eftersom man inte
vill riskera kundernas liv. Här följer olika intressanta platser som en gång eller flera varit
centrum för en konflikt.
Jorden
Jorden är ofta centrum för konflikter mellan Gud och Djävulen då detta är ett av få ställen där
folk fortfarande tror på dem som religiösa väsen och det är därför lättare att rekrytera
råmaterial (soldater) därifrån. De flesta konflikterna hålls dock i framtiden och forntiden,
långt från nutiden där det kan ha för stora konsekvenser. Kaosmakterna försöker dock att
starta konflikter i nutiden av den anledningen.
Helvetet
Helvetet är ett gigantiskt klipplandskap med bisarra bergsformationer. Det finns flera
våningar av helvete och medan de undre delarna gör sitt bästa för att straffa syndare så
används det näst översta som hem av de djävlar som väljer att arbeta i Djävulens armé. Ju
lägre våning desto varmare blir det och ju fler brinnande lavafloder. Djävulens privata hem
ligger i mitten av den bottenvåningen, en 22-rums herrgård med trädgård och swimmingpool.
Översta lagret är mest berg och en röd himmel och det är genom den som Lived Travels tåg
reser till sina olika destinationer.
Då och då fryser helvetet över på grund av stora kallfläktsanordningar som satts in på
översta lagret för att göra resandet trevligare. Det brukar ta ungefär en timme innan isen smält
bort och resande återigen är möjligt när det inträffat.
Det är den översta våningen där striderna oftast står och medan det inte stoppar resandet så
gör det i allmänhet folk lite oroliga.
Himmelen
Himmelen är nästan uteslutande oändliga ängar, böljande kullar, ljusa skogar och
paradisaktiga fruktträdgårdar (fast inga äpplen någonstans förutom guds egen personliga
trädgård). Här och var finns det byggnader av olika slag men överlag är det glest bebyggt.
Den som dör och blir en ängel får allt dens hjärta vill ha (vilket betyder att det finns hela
världar återskapade, gigantiska slott och så vidare) men det finns även några allmänna
samlingsbyggnader för speciella händelser, administrativa byggnader och fabriker som
tillverkar förbrukningsvaror.
Sjunde himmelen är en speciell del av Himmelen som lånas ut i små doser till förälskade
människor och effekten är att den dämpar eländet kring det förälskade paret. Stöld av material
från sjunde himmelen är ett av de största brotten man kan begå och Gud skickar alltid sitt
bästa folk efter sådana tjuvar.
Guds hem är en stor timmerstuga på stranden av en still sjö.
Strider i Himmelen sker oftast i de mest tätbebyggda områdena.
Infinity City
Infinity City är multiversums största stad, ett enormt stadslandskap som breder sig ut över
1000-tals kvadratmil. Byggnader och personer från alla tider och platser finns här då alla som
dör och inte blir djävlar eller änglar återföds här. Renässansslott är granne med utomjordiska
jätteskyskrapor som är granne med en jordhåla. Generellt kan man dock säga att ju centralare
man är, desto primitivare är bosättningarna och centrala Infinity City är några
kvadratkilometer öppet slättområde. Det har under årmiljonernas lopp varit en tendens att ha

kvarter av folk från samma tid och plats. De franska kvarteren är i sin tur indelade i kvarter
från före och efter revolutionen bland annat. Grodmännen från träskplaneten Blibdilbloop ser
till att hålla sig långt ifrån dem. Här finns också de resebyråer som de flesta använder när de
reser. Alla religioner och kulturer har olika administrativa byggnader i staden för att ta hand
om sina medborgare.
De flesta i Infinity City är väldigt toleranta. När man dött och upptäckt vad efterlivet
verkligen är så brukar man slappna av mer. Finns det någon typ av person eller varelse som
man inte tål så finns det alltid någon plats i staden dit man kan flytta för att undvika detta.
Vad man än har för intresse så finns det likasinnade att hitta någonstans. Transportation inom
staden är oftast genom teleportstationer och tunnelbana. Tunnelbanan kallas HART, Hell Area
Rapid Transit och sköts av Djävulen. Tunnelbanorna går mellan olika liknande kvarter medan
teleporterna går mellan olika kvarter. Ska man ta sig från ena delen av staden till andra får
man i alla fall använda minst fyra teleportationsstationer.
Få kvarter har aldrig varit i centrum för en konflikt.
Limbo
Limbo är ett gigantiskt virvlande kaos. Den som är kaotisk kan hitta det denne vill hitta. Den
som är av ordning kan tämja kaoset till en ordnad miljö inom Viljestyrkan antal meter i radie.
Historien
”När kriget 1812 var? Vet inte kan du ge mig en ledtråd?”
–Amerikan utfrågad på gatan av Jay Leno, The Tonight Show with Jay Leno
Att denna historia inbegriper flera tidslinjer innebär att det finns vissa konflikter i texten, detta
beror på att det rör sig om olika varianter av vår värld. Andra världar är som bekant i
allmänhet ointressanta och tas därför inte upp här i nån större utsträckning.
77000 fKr: Äldsta kända konstverket skapas. prästerskap. Egypten grundas. Handel mellan
Kritikerna tycker inte det återspeglar
Indien och Sydeuropa samt mellanöstern.
konstnärens personlighet utan att det är ytligt
och kommersiellt.
2700 fKr: Atlantis går under. I de tidslinjer där
de överlever är västvärldens utveckling
30000 fKr: En meteorit från en annan
snabbare med ungefär 500 års försprång mot
dimension slår ner på jorden, laddad med
vad vi är vana med.
magisk kraft, en kvarleva från en annan
dimension som just förstörts i ett slag mellan 2000 fKr: Greklands storhetstid börjar. Rom
änglar och djävlar. Meteoriten skickades av en är vid denna tid en vanlig by.
magiker så att jorden skulle få uppleva det
underbara med magi. Den ligger oupptäckt på 1170 fKr: Första kända strejken i
botten av Marianergraven tills Jorden förstörs. världshistorien.
11300 fKr: Atlantis grundas.
7000 fKr: Människorna börjar bli bofasta.

1000 fKr: Araberna utvecklar mäktiga riken.

625 fKr: Första kända mynten. Kolonier blir
ett vanligt sätt att etablera handelsposter och
6000 fKr: Första mänskliga idag kända staden, sprida kulturen.
Jeriko grundas.
550 fKr: Rom är nu en stad.
3000 fKr: Religioner utvecklas och i staden
Uruk med 5000 invånare har man utvecklat ett 404 fKr: Aten faller.

0: Jesus är ett par år gammal.

2112: Första bemannade rymdfarkosten till
Venus.

117: Rom når sin topp. I vissa världar fortsatte
Roms dominans och är en av tre världsmakter 2121: Rymdfarkosten kommer tillbaks och har
i en del världar, en av två i andra och ensam i ombord en rymdvarelse som mördar djur och
ett fåtal.
människor i ett flertal år i norra USA. Därefter
antas den dött då inga nya mord kan länkas till
1200: Riddarväsendet på topp. Mongolernas varelsen. Europeiska Unionen blir en enad
rike etablerat.
stat. Forskare från Italien presenterar en ny
gröda som ska bota hungern i U-länderna samt
1498: Vasco DaGama. Portugiserna.
återvinna delar av de stora ökenområdena.
1548: Sydamerika börjar plundras. Skjutvapen 2122: Ett kort atomkrig bryter ut när en grupp
är utvecklade.
terrorister bryter sig in i en amerikansk
militärbas och lyckas avfyra tre stridsspetsar.
1800: Gotisk skräckepok i Europa. Sherlock Jordens befolkning decimeras till 1 miljard
Holmes och Jules Verne är aktiva. Vilda
och större delen av Nordamerika, Norra Asien,
västernepok i Nord- och Mellanamerika.
Australien, Centraleuropa är obeboeligt.
Atomvinter, strålning och svält gör livet hårt
1914-1918: Första världskriget. De allra första på hela jorden.
superkrafterna uppträder.
2700: Jordens befolkning ungefär 2 miljarder
1939-1945: Andra världskriget. Detta är en av och samhället har återhämtat sig till en nivå
de stora skiljevägarna i tidslinjerna. I en del
som motsvarar sent 1800-tal. Folk med
världar vann axelmakterna.
superkrafter framträder.
1980: Superhjältar börjar bli en etablerad del
av världen.

3000: Människorna har genom kontakt med
utomjordiska raser lyckats återbygga större
delen av världen till en nivå liknande den på
2010: I en annan värld börjar superhjältar
2100-talet. Avancerad rymdfart och bättre
dyka upp vid denna tid. För att undersöka och miljö tack vare utomjordisk teknologi är de
spärra in dessa farliga personer skapas en
stora skillnaderna. Kulturen på jorden har sin
speciell kommandostyrka.
grund i Asien mer än någon annan kultursfär.
2020: Go Your Own Way ges ut via
rollspel.nus julkalender.
2025: Poliser i vissa städer utrustas med
jetpack för att snabbare kunna nå oroshärdar.
Det dröjer inte lång tid innan kriminella börjar
använda jetpack de också. Genmanipulation
av människor tillåts men vissa förrymda
monstruösa exempel av detta gör att debatten
är hetsig. Första bemannade Marsfärden
startar.

3012: Man börjar återkolonisera Nordamerika.
3100: Den utomjordiska rasen Krytt invaderar
Jorden och tar över Nordamerika.
4000: Ett intergalaktiskt fredsfördrag sluts och
alla vapen hos raserna i Jordens solsystem
skickas in i Solen.

4003: En enorm meteor slår ner i Arktis och
utplånar Australien och delar av Afrika.
Jordens bana rubbas med enorma
2042: Svävarfordon med tillhörande speciella jordbävningar och stormar som resultat. Större
luftleder tillåts. Stasisfält uppfinns vilka fryser delen av jorden drabbas av vulkanisk aktivitet
atomrörelserna inom ett visst område.
och befolkningen sjunker till under 500
miljoner.

sparas i stasis för forskning och 40 arbetar
4007: Krytt räddar människorna och Venus
som slavar.
och Krytt blir nya hemvister med majoriteten
av människorna levandes på Krytt. Vid nästa 90210: Inget händer under 9 år.
intergalaktiska råd skänks mänskligheten en
egen måne att bo på.
802701: Mänskligheten har efter många år av
väldigt specialiserade arbetsområden
40000-90000: Istid
degenererat till två separata raser, de
underjordiska aplika morlockerna och de
60000: Människorna startar ett heligt krig mot svaga, ointelligenta eloi. De lever i ruinerna i
resten av galaxen vilket gör dem till herrar
en ofrivillig, nästan instinktiv symbios, där
över galaxen.
morlockerna tillverkar det eloi behöver och
eloi är morlockernas matkälla.
70000: Människoväldet störtas när en bomb
utplånar i stort sett hela Vintergatan. Runt 500 2573221: De sista 10 människorna krossas när
människor överlever.
en komet krockar med forskningsstationen där
de hålls.
70001: Vid en tribunal döms mänskligheten
till utplåning. 450 människor avrättas, 10

Kapitel 4: Bagage
”Kabanoss och kemiskt ren aceton”
–Kabanoss och kemiskt ren aceton, Rally.
Denna utrustningslista är baserad på
priserna i Infinity City men fungerar för de
flesta dimensioner och tider, det som
egentligen skiljer olika platser är
tillgängligheten. Beskrivningen av alla
föremål som behöver en beskrivning
börjar efter utrustningslistan och är
alfabetisk.
Resenärer använder antingen lokal valuta
eller resecheckar. Priserna i ICD, Infinity
City Dollar.
Kustomiserat baggage
Om dina resenärer vill ha mer personliga
prylar, coola färger, märkespistoler och
sådant gå går priset upp med 10 %. Ska de
ha ädla metaller så går priset upp med 100
%, ädelstenar ytterligare 100 %.

Vapen
L= Lång räckvidd, R= Riktigt lång räckvidd. Resten används i närstrid. Auto=Automatvapen.
Allt förklaras i regelsektionen.
Vapen:
Klubba
Yxa
Svärd
Pilbåge
Musköt
Spjut
Revolver
Pistol
Slunga
Featherpicker
Wingsmasher
Bonebreaker
Annihaloter
God’s Army Knife
Hellfire
Holy Scimitar
Cross
Shortener
Granater
Minor
Laserpistol
Gevär
Kulspruta
Eldkastare
Stasisvapen

Kostnad
10
20
30
20
50
25
100
120
1
160
300
600
2500
50
10000
600
800
5000
50
100
300
200
300
200
300

Skada
33
3+
3
33
3+
3+
2
3+
3+
4
4+
353+/2+
3+/3
3+/3+
3+
3+
3
3+
3+
2+
(1)

Not.

L
1 skott per laddning. L
L
8 skott per laddning. L
12 skott per laddning. L
L
12 skott per laddning. Auto. L
20 skott per laddning. Auto. L
4 skott per laddning. L
20 skott per laddning. L
20 skott per laddning. L
Klinga/eld. L
Klinga/is. L
Klinga/blixt. R
L
100 skott per laddning.
4 skott per laddning. R
30 skott per laddning. Auto. L
40 skott per laddning. L
100 skott per laddning. L

Skydd
Skydden skyddar hela kroppen förutom huvudet om inte annat anges.
Skydd:
Stoppad rustning
Läderrustning
Metallrustning
Kevlarrustning
Energiarmskydd
Skyddsring
Energibenskydd
Energibröstskydd
Sköldgenerator
Hjälm
Servoenergiskyddsdräkt
Djävulsrustning
Änglarustning

Kostnad
20
30
30
60
45
400
60
150
300
200
1000
500
500

Skydd
111+
2+
33+
3343
3
3
3

Not.

Skyddar hela kroppen.
Skyddar hela kroppen.

Fordon
Fordonens säkerhetsfart är den som står noterad. De kan alla köra den dubbla. Över
säkerhetsfarten måste man alltid slå för färdigheten för att lyckas.
Fordon:
Skyhopper
Bil
Motorcykel
Flygplan
Rymdskepp

Kostnad
1000
500
300
5000
15000

Snabbhet
900000
450000
720000
1440000
27272727+

Not.
#250 km/t. Flygfordon.
125 km/t. Landfordon.
200 km/t. Ländfordon.
400 km/t. Flygfordon.
Ljusets hastighet. Rymdfordon.

Övrig utrustning
Det som är markerat med en brädgård (#) går inte att köpa i butik.
Övrig utrustning
Säck
Ryggsäck
Axelremsväska
Resväska
Komlänk
Interdimensionell dekoder
Gudsnätsinkopplad telefon
Solskydd
Solglasögon
Ämnesomsättningsändrare
Id-kort med accesskod
Facettglasögon
Irglasögon
Ficklampsring
Kreditkort
Reservcellväv
Genökarelixir
Färgpigmentsändrare
Kopplare
Gloria
Sikte
Antigravring
Servoarm
Holodetektor
Energipack
Glasögon med både facett och IR
Medicinväska
Analysator
Vattenandningsmask
Elektrisk repglidare
Tidsteleportör
Djävulsradar
Nätskjutare
Röntgenglasögon
Exorustning

Kostnad
1
10
8
15
20
100
150
10
10
25
1000
50
150
100
80 % kortets begränsning
50
100
100
250
500
100
400
100
250
50
250
100
300
150
350
2500
750
300
250
1000

Not.

#Ungefär superolagligt.

#Jupp, olagligt det med.

#

Hologramskapare
Vingset
Glasögon med IR, facett och röntgen
Servoben
Illusionsskapare
Dimensionsteleportör
Elektronisk kopplare
Minirobotfamiliarus
Tid och dimensionskarta

750
1100
500
250
1500
2500
350
1000
10000

#

Analysator
Analysatorn är en trevlig mackapär som kan analysera allt. Rikta den mot ett föremål så
berättar den om hållfasthet, atomstruktur och så vidare. Har ibland sarkastiska personligheter
som kan färga analyserna som kommer antingen som text eller som en kvinnoröst. Batteriet
räcker några år.
Antigravring
Denna ring gör att man på magisk väg kan trotsa gravitationen och flyga och sväva. Maximal
flyghastighet är 200 kilometer i timmen. Kontrollen sker med tanken. Man kan bära så
mycket man orkar i vanligt fall. Bara en magisk ring i taget kan bäras.
Djävulsradar
Denna maskin har en radar som inom en tvåhundrametersradie upptäcker djävlar eller
djävulstillverkade föremål.
Dimensionsteleportör
Gör att man kan teleportera mellan dimensioner. Man ställer in platsen, ner till ett enskilt rum,
men tiden blir den motsvarande som resenärerna befinner sig i. Energipacket räcker till 10
teleporteringar.
Elektronisk kopplare
Som Kopplare men startar upp elektronisk utrustning.
Elektrisk repglidare
Detta är en ryggsäcksstor maskin som skjuter ut en lina på vilken man sedan glider från ena
änden till andra. Den är elektrisk så den kan även klättra uppåt. Den har sugkopp och
änterhake beroende på ytan man vill att repen ska fästas vid. De är också elektriska så att man
kan packa ihop allt enkelt och snabbt.
Energiarmskydd
Skapar ett elektromagnetiskt kraftfält runt en arm. Kräver energipack som ger 50 gångers
skydd nivå 3.
Energipack
Energipacken ger energi till energivapnen, energiskydd och liknande. Hur länge de varar står
vid varje enskilt föremål som använder dem.

Exorustning
Detta är en heltäckande rustning med inbyggda motorer som kan förstärka rörelser och göra
att bäraren bli starkare (+200) och snabbare (+50). Rustningen ger även skydd mot kategori 1.
Varje energipack räcker till 24 timmars kontinuerlig drift.
Facettglasögon
Dessa glasögon ger bäraren 300 graders synfält.
Ficklampsring
Liten ring med en kraftig lampa i. Laddas upp av annat ljus, en timmes laddning ger en
timmes ljus, obegränsat uppladdningslager. Magisk. Man kan bara bära en magisk ring i taget.
Färgpigmentsändrare
Detta gör att man kan ändra sin hud eller pälsfärg. Det är en liten dosa där man väljer färg.
Sedan trycker man ut en vätska som appliceras på kropp eller päls. Räcker till tio
pigmentändringar. Varje dos räcker tills man duschar, badar eller hamnar i kraftigt regn.
Genökarelixir
De olika arterna i världen har många gener som inte har någon betydelse för dem, gener som
är rester från utvecklingsprocessen. Med detta elixir kan man väcka upp dem igen med
varierade resultat.
Genökarelixirresultat:
1-15: Ökad grundegenskap: +1T10
16-25: Minskad: -1T10
26-35: Nytt ben
36-45: Ny arm
46-55: Nytt huvud
56-60: Nytt öga
61-64: Nytt öra
65-74: Nytt sinne
75-84: Ny hud
85-99: Ny kunskap
100: Specialförmåga
Nytt öga:
1-25: I nacken, ger +25 i Vaksamhet
26-50: Ser i mörkret
51-75: Ser under vattnet
76-100: Normalt

Nytt öra:
Slå 1T100 för örats Vaksamhet, om det är över
resenärens Vaksamhet så blir detta det nya värdet.
Nytt sinne: Detta innebär att resenärens plats på
karmahjulet flyttas. Slå om tills en ny position
slagits fram. Man hamnar på motsvarande plats i
den nya karman.
1-25: Gott
26-50: Ont
51-75: Ordningssamt
76-100: Kaotiskt
Ny kunskap:
Resenären får antingen en ny färdighet med nivå 2,
eller ökar värdet i en existerande färdighet med 2.

Gloria
När en gloria aktiveras svävar den upp och håller sig cirka 5 centimeter ovanför toppen av ens
huvud. Inga av funktionerna kan användas om man har kaotisk eller ond Karma. Glorian ger
en förmågan att se i mörker och att telepatiskt kommunicera med andra som bär glorior.

God Army Knife
Detta är sidovapnet i Guds armé.
Vapnet inkluderar en kort klinga,
korkskruv, konservöppnare, kompass,
vattenpass, mobiltelefon, sax, såg,
nötknäckare, stiftpenna, skiftnyckel,
stjärnmejsel, skruvmejsel, kikare,
mikroskop, snorkel, sytråd, synål, fil,
avbitartång och borr.
Gudsnätsinkopplad telefon
Med denna telefon kan man ringa till
alla andra abonnenter i alla tider och
dimensioner.
Glasögon med både facett och IR
Se beskrivningen av de enskilda
delarna.
Hologramskapare
Maskin som skapar hologram. Det
kommer med några färdiga hologram
som exempelvis en bil, ett hus och
liknande. Största föremålet den kan
projicera är 100 kubikmeter. Ett
energipack räcker 100 timmar.
Holodetektor
Denna maskin upptäcker holografiska
projektioner och kan störa dessa så man kan se hur det som hologrammet täcker verkligen ser
ut.
Holy scimitar
Magiskt vapen som används av de diskretare delarna av Guds armé. Det kan användas som
avståndsvapen då det kan skjuta eldsflammor långt bort. Eldsflammorna kommer fram genom
att säga vapnets namn vilket står på dess hjalt. Varje skimitar har ett eget namn.
Id-kort med accesskod 14331-X
Detta id-kort gör att man kan passera alla normala änglainstitutioner, vilket innebär gratis
resande med Heavenly Tours.
Illusionsskapare
Som hologramskaparen fast magisk och räcker oändligt.
Interdimensionell dekoder.
Den som reser mycket inser snabbt att jorden har ett mycket begränsat tv-utbud. Med denna
dekoder får man in alla kanaler i multiversum. De flesta skaffar den för CNN: s
multiversumnyhetskanal så att de kan vara uppdaterade på vad som pågår. Kan spara en
mycket vånda så man inte hamnar på fel planet precis när den ska förintas av en stor komet
och så.

TV-tablå: Några vanliga populära program.
The World of History – olika världars historia återskapad av en grupp nakna kvinnor.
Jesus av Nazareth – talkshow med inriktning på relationer.
Digger Blue: Private eye – australiensk deckare.
North Park – dokusåpa med personerna som stod till grund för South Parks karaktärer.
Cops Heaven – dokumentärprogram där man följer patrullerande änglar vid ingripanden.
Tonight Show with Gary Gygax – intervju och revyprogram där feltolkade spelvärldar ofta är
samtalsämnet.
Happy Days – 50-talsglorifierande komediserie från Jordens 60-tal.
The 40 Gazillion Dollar Question – tävlingsprogram där en tävlande svarar på 10 frågor av
stegrande svårighetsgrad och varje rätt svar ökar priset till högstapriset som är 40 gasiljoner.
That ain’t your life – dokumentär och intervjuprogram där kända historiska personer
kommenterar alla fel historiker gjort i biografier och liknande.

Irglasögon
Dessa glasögon gör det möjligt för bäraren att se infrarött och upptäcka föremål och personers
vars värme avviker från lufttemperaturen.
Komlänk
Detta är en anordning liknande ett armbandsur med några knappar kring en rund högtalare.
Räckvidden är obegränsad och batteriet räcker ett par år.
Kopplare
Denna maskin sätter igång mekaniska föremål och maskiner. Den överför kinetisk energi som
sätter igång maskineri. Ett energipack behövs och räcker i 10 timmar.
Kreditkort
Varje ängel har ett tjänstekreditkort för oförutsedda utgifter. Vid etthundratusen kronors uttag
eller köp kommer en himmelsk revisor kolla upp kortet. Vid en miljon spärras kortet. I bägge
fallen lär en ängelpatrull komma för att ta tillbaka kortet.
Medicinväska
Medicinväskan innehåller en bunt prylar för att läka ens skador, bandage, blodplasma, plåster
och sånt. Man kan läka totalt 200 Livspoäng innan det är slut på innehållet.
Minirobotfamiliarus
Det finns många olika utseenden på dessa artificiella sällskapsdjur och hjälpredor. De mest
populära är klassiska bevingade smådjävlar men nyare varianter som svävande klot med ett
enskilt rött öga vinner fler och fler anhängare. Alla minirobotfamiliarus har samma
funktioner. De är universalöversättare, har samma minneskapacitet som en människa, kan
ladda energipack, kan flyga med en hastighet av 500 kilometer i timmen, är vattentäta, kan
skickas på uppdrag, kan lyfta 20 kg, kan bära 5 kilo under flygning, förstår röstkommandon
och allt tal. De drivs på magisk väg och har en livstid på 100 år efter vilken deras magiska
kraftkälla måste ersättas. Allt som sparats är kvar även utan kraftkällan.
Nätskjutare
Detta är ett handtagsliknande föremål som skjuter ut en klibbig substans som stelnar i kontakt
med luft efter ett fåtal sekunder. Nätskjutaren har olika inställningar så att man kan svinga sig

i en nätlina, hållandes i nätskjutaren, eller släppa iväg linan helt. Sprutmunstycket kan justeras
att avfyra en lina upp till 40 meter bort, 4 linor upp till 20 meter bort, ett nät upp till 4 meter
bort och ett tunt spray upp till 2 meter bort. Peter Parker, nätskjutarens uppfinnare har inte fått
nån ersättning för den medan han lever.
Reservcellväv
Detta är en mimetisk biomassa som ersätter förlorade delar av en resenärs cellväv. Den nya
väven fungerar precis som originalet gjorde. Den kan även användas för att hela brännskador,
syreskador, skottskador och så vidare. Totalt räcker en tub att hela 100
Kroppsbyggnadspoäng.
Röntgenglasögon
Dessa glasögon gör det möjligt att se genom föremål och varelser. Materialets täthet avgör hur
väl det syns. Glasögonen drivs av ett energipack vilket ger 240 timmars drift.
Röntgenglasögonen använder sig inte av röntgenstrålning utan gudomlig teknologi och kan se
genom allt. De kan justeras för att se genom olika djup, upp till 200 meter från observatören,
vilket ger ett maximalt observationsavstånd på 210 meter bortom vilket föremål inte kan
uppfattas.
Servoarm
Detta är en hydraulisk anordning liknande en riddarrustnings arm vilket gör att bäraren får
+100 i Styrka.
Shortener
Detta är det kraftigaste vapnet i Guds armé. Det är ett magiskt tvåhandssvärd som även
fungerar som avståndsvapen. Det kan avfyra blixtar som når så långt ögat eller gloriasiktet ser
vilket är riktigt långt. Blixten aktiveras genom att säga svärdets namn vilket står inristad på
hjaltet och varje svärd har ett eget namn.
Sikte
Siktet fungerar på alla avståndsvapen och ger en extra nivå till den som använder den.
Skyddsring
Detta är en magisk ring som skapar ett magiskt kraftfält kring bäraren, det skyddar mot
attacker av energivapen, skjutvapen, hugg, kross, skär och stickvapen. Magin skyddar mot
upp till 15 poängs skada per träff.
Sköldgenerator
En sköldgenerator sätts på valfri plats på kroppen eller ett klädesplagg och skyddar mot skada.
Energin absorberar upp till 10 poängs skada och batteriet räcker till 200 poängs skada.
Tid- och dimensionskarta
Detta är en magisk karta med vilken man kan hitta naturliga tids- och dimensionsportaler. Den
ger platsen, tiden, destinationen och varaktigheten för portalen, om man lär sig att använda
den. Att lära sig platsen och tiden var en portal dyker upp kräver ingen färdighet men då vet
man inte vart den leder. (Då använder man tabellen nedan.) De äldsta varianterna är etsade
bronsplattor, de från medeltiden till renässansen målade pergament, renässansens tidskartor är
i skriven bokform vilket ersattes av tryckta böcker som var populära till 40-talet då etsad plast
tog över. På 80-talet kom de digitala tidskartorna och en bit in på 2010-talet krömp designen
och hologramdisplayer gjorde att själva kartan i sig blev stor som en tändsticksask ungefär.

När stabila kraftfält blev allmänt tillgängligt så bantades kartan ner till att bli en bekväm ring
med interaktiv holografisk display. Även armbandsvarianten blev populär, speciellt som den
var lätt att anpassa till olika storlekar till skillnad från ringen.
Erfarna tidsresenärer brukar be om specialdesigner som bältesbucklor och liknande, saker
som är mindre åtråvärda för rånare, och inte uppenbara för andra tidsresenärer.
Tid och dimension: (ignorera resultaten du inte
känner till, utöka med egna förslag.)
Använd mer specifikttabellen om du verkligen
behöver.

45-48: I en svinstia
49-75: I en skog
76-97: På en strand
98-100: På en båt

Plats:
1-64: Jorden
65-69: Venus
70-74: Krytt
75-79: Himmelen
80-87: Helvetet
88: Limbo
89: Tidsfälla
90-91: Mundana
92-93: Mutantskandinavien år 0
94-96: Infinity City
97: Vulcan
98-99: En galax, långt borta
100: Stjärnskeppet Företagandet

Tid:
1-5: Världens begynnelse
6-12: Dinosarieåldern
13-20: Stenåldern
21-29: Bronsåldern (antiken)
30-34: Järnåldern
35-39: Medeltiden
40-44: Renässansen
45-49: Viktorianska eran
50-54: Första världskriget
55-59: Depressionen
60-64: Andra världskriget
65-69: 50-talet
70-74: 60-talet
75-79: 70-talet
80-84: 80-talet
85-89: 90-talet
60-91: 00-talet
92-93: 2010-talet
94: 2020 (Åh nej!)
95- 97: Framtiden
98-100: Den avlägsna framtiden

Mer specifikt:
1-8: Någons sovrum
9-14: Ett garage
15-25: Mitt i en fest
26-30: Över öppet vatten
31-35: I en djungel
36-40: Mitt i en strid
41-42: I en parad
43-44: Under öppningen av en ny byggnad

Tidsteleportör
Denna apparat gör att man kan teleportera i tiden. Man teleporterar enbart till samma plats i
den nya tiden. Energipacket räcker till 10 tidsteleporteringar.
Vattenandningsmask
Vattenandningsmasken sätts i andningshålet och gör att man kan andas under vatten. Man får
vara försiktig med att små plankton inte fastnar i insuget.
Vingset
Vingsetet fästs i ryggen eller annan lämplig större kroppsdel och kan även fästas vid
klädesplagg. Vingarna är ungefär två meter höga och 40 cm breda i hopfällt tillstånd och ger
ett vingspann på ungefär 7 meter. Det ger en flygfart på 360 kilometer i timmen (Snabbhet
1000).

Ämnesomsättningsändrare
Detta gör att man utvinner dubbelt så mycket näring ur sin mat och bara behöver ett mål mat
om dagen och kanske lite fika för att vara mätt ett dygn.

Kapitel 5: Alla reglerna
”Rules, we don’t need no stinkin’ rules”
–friformare
Att använda färdigheter
Du kan använda färdigheterna i Go Your Own Way på två sätt. Antingen så bestämmer du
som reseledare vilken kunskapsnivå som behövs för att klara av något och om rollpersonen
har den nivån så lyckas det, eller så använder du tärningar. Det finns två tärningsvarianter att
använda. I det ena motsvarar varje nivå 20 procents chans att klara uppgiften och man
använder en hundrasidig tärning eller två tiosidiga (där en tärning är tiotal och en tärning ental
och två nollor är 100). Den andra varianten är att använda en sexsidig tärning där en sexa
alltid innebär att man lyckats. Välj ett av sätten och varianterna och kör med det tills du
tröttnar. I bägge fallen ska man slå lika med eller under färdighetens värde för att lyckas.
Att använda fler färdigheter samtidigt
Så en av resenärerna vill prompt balansera på slak lina och skjuta någon samtidigt som han
funderar på en svår ekvation? För varje färdighet bortom den första sänks nivån med ett steg i
varje färdighet. Så en person med Balansakter 4, Skjuta 4 och Matematik 4 som försöker sig
på det som nyss beskrivits får 2 i alla färdigheter. Noll eller ett negativt värde innebär att man
helt enkelt inte kan genomföra det.
Att modifiera färdigheter
Precis som det är svårt för en person att göra flera saker samtidigt kan det vara svårare att
göra vissa saker på grund av yttre omständigheter. Det är svårare att springa över is än fast
torr mark. Är något krävande förloras en nivå, är något svårt förloras 2 nivåer, är det mycket
svårt förloras 3 nivåer och är det snudd på omöjligt förloras 4 nivåer. Är det omöjligt så är
det. På samma sätt kan även saker vara lättare än normalt. Att skjuta någon som står still är
enklare än en som hoppar omkring. Är något lätt så lägger man på en nivå, är något enkelt så
lägger man på 2 nivåer, är det väldigt enkelt så lägger man på 3 nivåer och är det jätteenkelt
så lägger man på 4 nivåer.
Låter det jobbigt att hålla på med nivåer så strunta i det.
Strider
I strider och andra tillfällen där tid är viktigt går spelet i rundor. Varje runda är 10 sekunder
och i en runda kan man använda en färdighet (och eventuell utrustning man använder
färdigheten för som bilen till Köra landfordon eller revolvern till Skjutvapen) och flytta sig
sin fulla förflyttning (Snabbheten).
Förflyttningen räknas som en färdighet enligt reglerna för att använda fler regler samtidigt.
Om någon ligger i bakhåll eller på annat sätt överraskar personen måste de överraskade slå ett
slag mot sin vaksamhet för att hinna reagera denna första stridsrunda.
De olika aktörerna, resenärerna, fiender, vänner och oskyldiga åskådare agerar beroende på
Snabbheten, den snabbaste börjar.
Automatvapen fungerar lite annorlunda, med dem kan man bestämma hur många av de
tillgängliga skotten man vill använda i rundan. Vartannat skott räknas som en färdighet så
man kan skjuta två skott, sedan sänks färdigheterna ett steg för nästa två skott och så vidare.
Om man träffat någon med sitt vapen så slår man var man träffat enligt träfftabellen nedan.
Den som vill kan strunta i kroppsdelsskadan och bara använda vanlig Livspoäng.

Träfftabell:
1-8: Huvud
9-58: Kropp
59-68: Höger arm
69-78: Vänster arm
79-88: Höger ben
89-98: Vänster ben
99,100: De snuskiga bitarna.
Skada och läkning
”Brännas, styckas, skjutas, sprängas,
Huggas, skallas, sparkas, hängas,
Det är jäkligt kul att dö,
Flamberad på ett bål av hö.
Flås och hackas,
Slås och nackas,
Det är jäkligt kul att dö,
Skinnflådd av ett spö.
Snittad, tärnad och kluven,
Fastklämd under motorhuven.
Det är jäkligt kul att dö,
Cementskoparkerad i en sjö.
Friterad, filead, kokt och dränkt,
Äventyren går aldrig som man tänkt.”
–Varför dö en gång när man kan dö flera?, Latrohan

Skadevärden:

Man gör lika mycket i skada som man har i Styrka delat på tio Nivå 1-: 3
Nivå 1: 7
(avrundat uppåt) om man slår eller sparkar någon. Använder
Nivå 1+: 10
man vapen så har de ett skadevärde som används.
Man tål samma mängd skada som man har i Kroppsbyggnad. Nivå 2-: 13
Detta värde kallas Livspoäng. När det når noll så dör man om Nivå 2: 16
Nivå 2+: 18
man inte kan offra 10 Karmapoäng. Då blir man bara
Nivå 3-: 20
medvetslös och har egentligen 1 Livspoäng.
Nivå 3: 25
Har man ett skydd så absorberar den om den är mot rätt
kategori av vapen. (Energiskydd mot energivapen exempelvis.) Nivå 3+: 30
Nivå 4-: 45
Är det rätt kategori men fel nivå så tar man eventuellt
Nivå 4: 55
överskjutande skada. Tåligheten absorberar all skada som är
Nivå 4+: 65
mindre än Tålighetens värde, men varje gång man träffas av
något som gör lika mycket skada som ens Tålighet har i värde, Nivå 5-: 80
eller över värdet så minskar Tåligheten med 1 poäng tillfälligt. Nivå 5: 150
Nivå 5+: 500
Tåligheten läks i samma takt som Livspoängen.
Man läker 10 % av sin Kroppsbyggnad var dag vid full vila.
Man läker 20 % av sin Kroppsbyggnad var dag vid sjukhusvistelse.
Man läker 5 % av sin Kroppsbyggnad var dag om man är tvungen att röra sig mycket, fast i
maklig takt.
Man läker 1 % av sin Kroppsbyggnad var dag om man måste anstränga sig mycket.

Magi, telepati och liknande
De som använder övernaturliga förmågor har sin Viljestyrka gånger 10 i
Övernaturlighetspoäng. Dessa används sedan för effekten. Effekten kan vara att telepatiskt
kontrollera en annan persons sinne. Då kostar det lika mycket som den vars sinne man ska ta
över har i Viljestyrka. Ska man göra ett eldklot som ska skada någon? Då kostar det lika
många poäng som skadan ska vara. Ska man teleportera 100 meter? Då kostar det 100 poäng.
Karma
”Do we reincarnate?”
–The Meaning of Life, Monty Python
Karma är ett mått på hur man sköter sig enligt dem kosmiska måttstocken. Det den mäter är
hur gott eller ont man beter sig samt hur väl man följer den kosmiska lagen eller bryter mot
den. Gott beteende uppmuntras av Gud och ont beteende uppmuntras av djävulen. Alla
resenärer börjar med neutral karma.
Hamnar man på positiv karma bli man en ängel och på negativ karma blir man en djävul om
man dör. Hur högt inom de två fraktionerna man hamnar beror på ens mängd karma.
Om man följer den kosmiska lagen kan man återfödas med en bonus till sin nästa rollperson
och man har mer tur i sitt nuvarande liv. Om man bryter mot den får man det jobbigt i sitt
nuvarande liv. När man når andra nivån i en kategori får man en Karmaegenskap som
beskrivs nedanför. Hamnar man på motsatt karma förlorar man den.
Vissa föremål kräver en viss karma för att användas.
Karman ändras alltså beroende på vad resenären gör och det är en ständig process. Här följer
en lista med det som påverkar karman. Listan bör aldrig visas för spelarna för då kan de lätt
lista ut vad som påverkar den, det är bättre att de upptäcker det under spel. Karman justeras
sedan efter varje äventyr, eller speltillfälle vilket som är lämpligast. Justering görs även om
resenären dör under äventyret. Justeringen ska ta i beräkningen allt som gjorts under äventyret
och det är bara slutresultatet som är viktigt.
Alla börjar neutrala vid spelets början och slutresultatet av ens handlingar efter ett äventyr
flyttar en ett steg, aldrig mer. En god handling tar ut en ond handling, en ordningshandling tar
ut en kaoshandling när man. Alla handlingar ger dock Karmapoäng.
Om man exempelvis är på första nivån i gott och utför något som är kaotiskt så hamnar man i
den grå mellannivån. I dessa mellannivåer finns inga för eller nackdelar. Man behåller
eventuella förmågor och fördelar tills man helt gått över till en ny del tills man fullt Mängden
karma man har har ingen påverkan på var på karmahjulet man befinner sig.
Karmapåverkande handlingar (1 poäng för varje handling)
Gott:
Hjälpa personer i nöd
Skänka pengar till välgörenhet
Fälla ner toalocket efter sig
Att stoppa någon som gör något ont eller kaotiskt
Ont:
Strunta i personer i nöd
Anfalla folk utan deklaration
Förgifta personer
Anfalla folk oprovocerat
Skada dem som är svagare än en själv

Kaos:
Att inte tvätta sig minst en gång i veckan.
Att inte lyda lagar
Att inte lyda order
Att inte behandla andra som man själv vill bli behandlad
Att använda våld
Att stjäla
Ordning:
Att alltid vara artig oavsett situationen.
Att lyda lagar
Att lyda order
Att behandla folk som man själv vill bli behandlad
Resultat av karma
Gott:
Gott, steg ett
Man får 10 % rabatt på resor med Heavenly Tours.
Man kan använda sin karma till att minska den skada man tar med 25 %. Varje poäng skada
som minskas kostar ett karmapoäng.
Gott, steg två
Man får en god karmaegenskap.
Man kan använda sin karma till att minska den skada man tar med 50 %. Varje poäng skada
som minskas kostar ett karmapoäng.
Man får 25 % rabatt på resor med Heavenly Tours.
Man får 10 % mer poäng att göra nästa rollperson med. Används inte poäng så får man 20 %
mer karmapoäng från början istället.
Gott, steg tre
Man kan använda sin karma till att minska den skada man tar med 75%. Varje poäng skada
som minskas kostar ett karmapoäng.
Man får 50% rabatt på resor med Heavenly Tours.
Man har mer tur vilket innebär att man kan använda sin karma för att höja sitt färdighetsvärde
ett steg. Se Ordning.
Man blir en ängel när man dör.
Man får 20% mer poäng att göra nästa rollperson med. Används inte poäng så får man 40%
mer karmapoäng från början istället.
Ont:
Ont, steg ett
Man får 10% rabatt på resor med Lived Travels Limited.
Man kan använda sin karma till att öka den skada man gör med 25%. Varje poäng skada som
ökas kostar ett karmapoäng.
Ont, steg två
Man får en ond karmaegenskap.
Man får 25% rabatt på resor med Lived Travels Limited.
Man kan använda sin karma till att öka den skada man gör med 50%. Varje poäng skada som
ökas kostar ett karmapoäng.
Ont, steg tre
Man får 50% rabatt på resor med Lived Travels Limited.

Man kan använda sin karma till att öka den skada man gör med 75%. Varje poäng skada som
ökas kostar ett karmapoäng.
Man blir en djävul när man dör.
Ordning:
Ordning, steg ett
Man får 10% rabatt på resor med oberoende resebyråer.
Man kan använda sin karma till att öka färdigheter med ett steg. Varje ökat steg kostar 20
karmapoäng.
Ordning, steg två
Man får en ordningens karmaegenskap.
Man får 25% rabatt på resor med oberoende resebyråer.
Man kan använda sin karma till att öka färdigheter med två steg. Varje ökat steg kostar 20
karmapoäng.
Ordning, steg tre
Man kan använda sin karma till att öka färdigheter med tre steg.
Man får 50% rabatt på resor med oberoende resebyråer. Varje ökat steg kostar 20
karmapoäng.
Man har kontroll över sin kropp och kan minska den skada man tar med 10%. Se Gott.
Man blir en buddha när man dör.
Kaos:
Kaos, steg ett
Man får 10% rabatt på resor med Styx Cruises när de är etablerade.
Man kan använda sin karma till att sänka andras färdigheter med ett steg. Varje minskat steg
kostar 20 karmapoäng.
Kaos, steg två
Man får en kaosets karmaegenskap.
Man får 50% rabatt på resor med Styx Cruises när de är etablerade.
Man kan använda sin karma till att sänka andras färdigheter med två steg. Varje minskat steg
kostar 20 karmapoäng.
Kaos, steg tre
Man får 25% rabatt på resor med Styx Cruises när de är etablerade.
Man kan använda sin karma till att sänka andras färdigheter med tre steg. Varje minskat steg
kostar 20 karmapoäng.
Man blir en demon när man dör.
Efterlivet
Om man når tredje steget i någon av de olika karmadelarna så blir man en speciell varelse när
man dör. Det är då upp till spelaren om han vill fortsätta som den speciella varelsen eller göra
en ny rollperson. Den speciella varelsen har alla de specialegenskaper som står i deras
beskrivning och behåller alla minnen och färdigheter sedan tidigare. Grundegenskaperna
modifieras så att alla värden som är under medelvärdet för varelsen höjs till detta. Buddhan
använder änglarnas egenskaper förutom Slutledningsförmågan och Viljestyrkan som blir 100.
Buddhor kan sväva i Snabbhet 100 och se i mörker.
Karmaegenskaper
Dessa egenskaper är tillgängliga för resenären när han nått andra nivån i en karma. Man måste
inte ta en.

Gott:
Änglavakt. Resenären kan ignorera ett tillfälle som skulle ha dödat denne om dagen.
Helande hand. Resenären kan hela 5 Livspoäng på andra personer och även föra över egna
Livspoäng till andra som är skadade.
Ont:
Djävulskt charmig. Resenären kan automatiskt förföra en person om dagen.
Skurken överlever alltid. Resenären kan komma tillbaks från sin död efter ett par dagar, så
länge som spelaren kan komma på en bra eller dålig ursäkt.
Silvertunga. Som djävulskt charmig men fungerar även på folk som inte är attraherad av
resenärens kön eller art.
Ordning:
Ignorera smärta. Resenären ignorerar all smärta, förlorar ingen Tålighet av skada. Livspoäng
förloras som normalt.
När världen fungerar rätt. Resenären har vad andra kallar tur. Om resenären behöver ett vapen
så ligger ett sådant och skräpar runt hörnet. Om han ramlat ner för en hög klippa har någon
lagt ditt en stor hög med hö. Så länge spelaren har en bra idé så. Fungerar en gång om dagen.
Kaos:
Ignorera naturlagar. Resenären kan välja att ignorera naturlagar som gravitation och så vidare.
Ignorera tiden. Resenären kan strunta i den vanliga tidsgången en gång om dagen och får då
10 rundors tid på sig att göra vad denne vill medan tiden verkar stanna av allt runt om denne.
Erfarenhet
Erfaren blir man av att uppleva saker. Här innebär begreppet även att man lär sig av sina
erfarenheter och av att använda sina kunskaper. Var tionde gång en färdighet används på den
nivå man har den på så får man ett höjningspoäng. Det innebär om man använder tärning att
man slagit inom de tal som siffran motsvarar. Ett höjningspoäng kan användas att höja en
färdighet eller en grundegenskap med ett poäng, eller att köpa nivå ett i en ny färdighet.
Vissa färdigheter har ett karmagrundkrav och kan inte köpas utan att dessa krav är uppfyllda.
Höjningspoäng kan sparas tills man känner för att höja något även under äventyrens gång.
Man kan även använda dem till att sänka sin plats på karmahjulet mellan äventyr, men aldrig
höja den.
Ökade grundegesnkaper höjer alla de poäng som är beroende av dem som Tålighetspoängen,
Livspoängen och Övernaturlighetspoängen.
Om att resa i tiden och dimensionerna
Det är för det mesta smärtfritt att resa i tiden så länge man håller sig borta från paradoxer.
Paradoxer är motsägelser, som att åka tillbaks i tiden och skjuta sig själv innan man åkt
tillbaks för att skjuta sig själv. Om man skapar en paradox för man böta och Gud har stenkoll
på sådana saker. Boten är mellan 10 och 1000 IC$ beroende på hur mycket elände ens ingrepp
lett till.
När en paradox uppstått sänds en ängelpatrull iväg med böteslappen till överträdarna, sedan
fixar Gud så att allt blir som det ska igen.
Tidsfällor är områden i tiden, eller dimensionerna som är slutna för alla utom dem som
skapat dem. Man kan teleportera in i dem, men inte ut utan hjälp utifrån.

Kapitel 6: ÄVENTYR!
Först kommer ett introduktionsäventyr så att du kan pröva på Go Your Own Way och efter
det kommer ett par korta äventyrsidéer.
Intjack hos Gud
Resenärerna börjar en dag i sina vanliga liv men så hamnar de plötsligt i en tidsfälla uppsatta i
vanliga dörrar eller portaler, nesligt ditsatta av Djävulen. Men fan är inte den som är den*,
han kallar in dem på sitt kontor och ger dem möjligheten att bli fria. Allt de behöver göra är
ett litet intjack.
Inbrottet är på Guds verkstad där Djävulen förut arbetade innan han och Gud blev gramse.
Han har faktiskt fortfarande nyckeln dit och resenärerna får den med sig. Väl inne i
verkstaden ska de sno så mycket de bara hinner och kan innan de blir upptäckta. Då ska de fly
enligt en förprogrammerad väg med hjälp av en teleportör.
De tilldelas så en teleportör (se Bagagekapitlet) som är programmerad att ta dem till
Himmelen, därefter till planeten Urkegurkes medeltid, sen till spegelhuset mellan världarna,
sedan till Infinity City och sist till Helvetet. Efter varje hopp behöver teleportören 10 minuter
att ställa om sig. Tackar de nej är det tillbaks till fängelsehålan för resten av livet. (Djävulen
dyker upp varannan dag och frågar dem om de verkligen inte vill ställa upp. Till slut bör de
vara desperata nog eller hungriga nog för att säga ja. Funkar inte det så kan du ju påpeka att
om inte resenärerna säger ja så blir det inget äventyr, det brukar alltid funka.) Tackar de ja är
det bara att sätta igång.
*Han är den som är han nämligen.
Välkommen till Himmelen
Resenärerna anländer på en ljus grön sommaräng med gräs som är nästan halvmetern högt.
Fåglar kvittrar, blommor blommar och allt ser trevligt och gott ut. Himlen är lysande gyllene
som en stark men ändå inte bländande sol. Landskapet omkring dem är böljande bördiga dalar
som försvinner bort i ett glittrande dis åt alla håll. En bit från ängen ligger Guds verkstad som
ser ut som ett stort varulager med väggar och tak av grå korrugerad plåt. Den omges av en två
meter hög tegelmur med elstängsel upptill och övervakningstorn i varje hörn. Det finns en
ingång med en vaktkur och en bom. Med ungefär en timmes mellanrum kommer en
fraktsvävare med material och den åker iväg ungefär 20 minuter efter sin ankomst då det den
fraktat är avlastat.

Vakter och larm.
Fönster och dörrar är larmade om de är stängda. De dörrar som är öppna är de till fikarummet,
huvuddörrarna till avlastningsområdet, mellan fikarum och kök samt toalettdörrarna. Fönster
är öppna in till arbetsområdet, till fikarummet och köket. Nyckeln Djävulen gett dem kan inte
användas till någon av de yttre dörrarna. Den fungerar dock till alla inre dörrar förutom de till
kontrollrummet och lagret. Om larmet går dyker vakterna upp inom fyra rundor.

Det finns 10 vakter inom verkstadsområdet. Fyra vid ingången och en i varje
övervakningstorn samt två som patrullerar inom området. Går larmet är det dessa två som
först anländer. Slutar inte larmet efter 8 rundor så dyker även de fyra från porten upp. Slutar
det inte efter 12 rundor så lämnar även de i övervakningstornen sina positioner. Efter 20
rundor kommer en patrull på tjugo änglar. Har inte larmet slutat efter 50 rundor dyker en av
ärkeänglarna upp. Har det inte slutat efter 100 rundor dyker Gud själv upp och då är det kört
för resenärerna. Nu är Gud en rätt schysst typ så han ger resenärerna en resebroschyr från
Heavenly Tours och presentcheckar på en resa vardera. Sen tar han ifrån dem det de
eventuellt har snott och säger att om de försöker igen kommer han skicka dem direkt tillbaks
till Djävulen tomhänta.
Hur resenärerna tar sig in är upp till dem, men en av taktikerna kan vara att klättra ombord på
fraktsvävare. I svävaren de eventuellt åker in med verkar det vara mat som fraktas, allt Cremé
Bonjour och Philadelphiaost.
Vad som finns i Guds verkstad. Allt förklaras i
Bagagekapitlet. Det är indelat i 4 kategorier. Kategori 2.
Kategori 1 är kubiska lådor ungefär 10
1-5; Gudsnätsinkopplad telefon
centimeter höga. Kategori 2 är avlånga lådor 5 6-10; 4 energipack
centimeter gånger 5 centimeter gånger 20
11-15; Glasögon med både facett och IR
centimeter. Kategori 3 är 10 centimeter gånger 16-20; Energibröstskydd
10 centimeter gånger 40 centimeter. Kategori 21-25; Dubbelset med energiarmskydd
4 är 20 centimeter gånger 20 centimeter
26-30; Dubbelset med energiarmskydd
gånger 60 centimeter. Resenärerna kan roffa åt 31-35; Hjälm
sig 4 poäng lådor var varje runda där varje
36-40; Gloria och Saint’s knife
låda är värd kategorins nummer i poäng.
41-45; Medicinväska
46-50; Analysator
Kategori 1.
51-55; Reservcellväv, två tuber
1-5; Komlänk
56-60; Vattenandningsmask
6-10; Ämnesomsättningsändrare
61-65; Sköldgenerator
11-15; 2 granater
66-70; Elektrisk repglidare
16-20; Id-kort med accesskod 14331-X
71-75; Holy scimitar
21-25; 2 energipack
76-80; Gloria och sikte
26-30; Energiarmskydd
81-85; Tidsteleportör
31-35; Facettglasögon
86-90; Djävulsradar
36-40; Irglasögon
91-92; Nätskjutare
41-45; Ficklampsring
93-94; Röntgenglasögon
46-50; Kreditkort
95-96; Exorustning
51-55; Reservcellväv
97-98; Hologramskapare
56-60; Skyddsring
99-100; God Army Knife
61-65; Genökarelixir
66-70; Färgpigmentsändrare
Kategori 3.
71-75; Saint’s knife
1-10; Energiskydd för armar, ben och bröst.
76-80; Kopplare
11-20; Shortener
81-85; Gloria
21-30; Vingset
86-90; Sikte
31-40; Glasögon med IR, facett och röntgen
91-93; Antigravring
41-50; Servoarmar och servoben
94-95; Servoarm
51-60; Komset för fyra
96-97; Holodetektor
61-70; Illusionsskapare
98-100; Energibenskydd
71-80; Energibröstskydd och hjälm

81-90; Dimensionsteleportör
91-100; Elektronisk kopplare
Kategori 4.
1-20; Fullständig energiskyddsdräkt med
servo
21-40; Gloria, sikte, och glasögon med IR,
facett och röntgen
41-60; Exorustning med vingar och gloria

61-85; Minirobotfamiliarus
86-89; Tid och dimensionskarta
90-100; Nyckel och handtag till skyhopper
och en instruktionsbok*
*Detta är ägardelen till skyhoppern som är en
enmans svävarmotorcykel. Det finns
bönpallstillsatser så man kan åka två på dem.
Alla relevanta värden finns i fordonstabellen.

Efter första rundan går larmet oavsett vad resenärerna gjort och dörrarna till förrådet slås upp
av änglavakterna. Resenärerna bör fly med teleportören. Vad de gör är upp till deras spelare
som säkerligen inte har samma vett.
Meningen är att innehållet i lådorna ska slumpas fram (enligt tabellen ovan), lämpligen när de
lämnat över dem till Djävulen eller när de har en lugn stund att öppna dem. Öppnar de en låda
medan de är i verkstaden går larmet och de har då en runda att roffa åt sig innan
änglavakterna dyker upp.
Urkegurke 1523
Det är medeltid på planeten Urkegurke och det är precis som medeltider i allmänhet med
sömniga korsvirkeshus i dalgångar, en god kung i ett slott med många torn och vajande
vimplar. En drake kidnappar prinsessor regelbundet så att hjältarna ska kunna ha något att
göra.
Urkegurke har dock problem, den vita pesten återupplivar folk och skapar bostadsbrist.
Resenärerna kan välja att gå till botten med detta, tiden är ju inget problem.
En god häxa som bor i ett syltkakshus i Mörka skogen förlorade sin man då denne råkade
trampa i en egen björnfälla för några veckor sedan. Häxan som blev alldeles förstörd tänkte
sätta igång och återuppliva honom. Hennes formel var lite väl effektiv och en efter en
kommer folk tillbaks till livet. Det skulle inte vara så jobbigt om det inte vore för att de flesta
av dem luktar så illa. Resenärerna kan hitta häxan ryktesvägen, det svåra blir att övertala
henne att hitta ett botemedel eftersom mannen kommer dö igen då. Förslag på vad som funkar
är vapenhot, några illaluktande odödingar, och att resenärerna själva lånar hennes formelbok
och experimenterar lite. Det sistnämda är dock inte ofarligt och du bör drabba dem med
lagom otäcka resultat när de experimenterar, du kan exempelvis använda tabellen till
Genökarelixiret.
Spegelhuset mellan världarna
På en inmurad gård ligger en byggnad som ser ut som ett upp-och-nervänt hus. Utanför
gården finns inget utan den som hoppar upp på muren ser en stjärnhimmel åt alla håll. Hoppar
man ut från muren kommer man att falla ett bra tag innan man landar på gården igen. Inuti
byggnaden finns korridorer och rum med speglar av olika storlekar, alla stora nog för en lång
fullvuxen muskulös man att spegla sig i. Varje spegel är en dimensions- eller tidsdörr.
Nackdelen är att speglarna inte håller hur länge som helst utan efter ungefär 100 användningar
krossas de. Den som har det otacksamma jobbet att soppa rent och sätta i nya speglar är
Kvasim Odo, en äldre puckelryggig man som kedjeröker och svär och muttrar mellan
eventuell fåordig konversation. Varje spegel har en liten plakett med destinationen inskriven.
Kvasim är hjälpsam för pengar eller gåvor, speciellt cigaretter.
Här kan rollpersonerna få dumma idéer som att fly till någon annan värld. Är de borta mer än
en vecka så kommer Djävulen skicka folk efter dem. Om du vill sätta stopp för sånt så är de
andra speglarna stängda för reparation.

Strax efter att rollpersonerna dyker upp dyker några skjutglada djävlar upp för att skjuta
speglar.

Dimension City
Rollpersonerna dyker upp mitt i en botanikerprideparad, höjdpunkten i växtälskarnas
kalenderår. Där visar folk med gröna fingrar upp sig och visar att de är stolta över sin
läggning till rytmen av medryckande växtmusik som The wild rose, Banankontakt* och
liknande. Religiösa extremister protesterar mot det dom ser som något helt onaturligt. Där
finns även folk som protesterar mot att de protesterar, och de som protesterar mot att de
protesterar de som protesterar. Och där det finns motsättningar kan man räkna med att det
finns djävlar redo att få motsättningarna att övergå i slagsmål. Och när det finns djävlar
någonstans så finns såklart änglar redo att banka vett i sina meningsfiender. Strax efter
resenärerna anlänt börjar ett slagsmål som slutar när änglarna får syn på resenärerna som nu är
efterlysta. När djävlarna får syn på vad änglarna fått syn på så blir det förstås en jakt om
rollpersonerna flyr och en enorm strid om rollpersonerna står still. Om änglarna vinner så tar
de rollpersonerna till Gud, om djävlarna vinner låter de rollpersonerna teleportera till
Helvetet. Om rollpersonerna eller någon annan fraktion vinner så kan rollpersonerna
teleportera vidare.
*Vilket har blivit en hett omstridd fråga nu när fruktälskarna bildat en egen rörelse.
Kommandoräder på fruktstånd och nerbrända florister är inte ovanligt.

Tillbaka till Helvetet
När de kommer tillbaks till Djävulens kontor är han nöjd, om de har saker med sig. Efter att
ha undersökt dem så tackar han dem för ett väl utfört jobb, ger dem presentcheckar på en resa
var med Lived Travels Limited och de får ta med sig två slumpmässigt utvalda lådor var.
Han visar dem vägen ut och de är nu fria att göra vad de vill.
Har de inte nåt med sig så konstaterar han att det är svårt att hitta bra folk nu för tiden, men
ger dem presentcheck på varsin resa ändå.
Några korta äventyrs- och scenarioförslag:
Down with the King!
Paris, Frankrike, 1340.
Några brutala adelsmord chockar aristokratin och kungen skämmer bort resenärerna för att de
ska hjälpa honom. Bakom morden ligger en tidsresande framtidsninja som dragit med sina
vapenbröder från denna tid för att ta över Frankrike och anfalla England så att de inte kan
utnyttja kinesernas opiumberoende senare.
Yo! Yo! Yo!
Los Angeles, USA, 1997.
I South central LA så har ett gäng styrt av djävlar med illusionsringar fått igång en lukrativ
knarkrörelse som givetvis drar med sig en hel del elände också. Djävlarna hämtar knarket från
andra tider och dimensioner vilket gör att polisen inte lyckats stoppa dem då de väntar på att
få reda på var knarket kommer från så de kan sätta dit ”hela kedjan”. Nu har några rappare
från framtiden dykt upp för att bekämpa dem och resenärerna är en välkommen hjälp. Ja, eller
så kanske resenärerna vill hjälpa djävlarna, vad vet jag?
Robotkabalik i Stockholm
Stockholm, Sverige, 2072.
En grupp nöjesrobotar har av någon anledning slutat följa order och ta sina ägare gisslan. De
har förskansat sig i ett övergivet industriområde. Myndigheterna offrar hellre resenärerna än
sitt eget folk. Vad som hänt är att robotarna är tröttnat på människor som vill fuska och skaffa
sig ogina övertag gentemot robotarna och andra människor. Detta har skapat konflikt i
programmeringen mellan lojaliteten mot ägaren och laglydighet vilket sedan slagit ut spärrar
som att inte skada människor.
Degenerera mera
Koloni 23, Franska Venus, 2405.
En läkare på kolonin har bestämt sig att testa sitt senaste virus på folket i kolonin. Viruset gör
att hormon släpps lösa som gör människor och djur mer aggressiva, mer primitiva. Det ger
även effekten att hårigheten ökar. Detta ger till effekt att många slagsmål och strider
uppkommit. När resenärerna dyker upp har det gått några månader, växter som odlas för
luftens skull har växt ur sina krukor och ungefär hälften av de 200 i kolonin har dött i strider.
Läkaren har i princip låst in sig i laboratoriet men gör en maträd varannan dag. Människorna
kommer att anfalla resenärerna men om de håller sig lugna kommer de att inse att det går att
kommunicera med dem, fast det är svårt för de som är påverkade att alltid finna rätt ord.
Ledtrådar till vad som hänt står att finna i läkarens anteckningar, hans assistents dagbok samt
kolonichefens logg.

En ny aktör på marknaden
Allt, jämt.
En tredje stor resebyrå tänker slå sig in på marknaden, demonerna med sitt Styx Cruises.
Heavenly Tours och Lived Travels Unlimited är inte glada över konkurrensen. Vart hamnar
resenärerna i det hela? Detta äventyr är menat att dyka upp efter att resenärerna är vana vid
den rådande oordningen, ingen skall ha hört talas om demoner tidigare som några intresserade
av resebranschen. När de väl dyker upp är det väldigt plötsligt, resebyråer finns plötsligt
överallt och deras Styx Cruises tar marknadsandelar av resebranschen. När de väl dyker upp
är det väldigt plötsligt, resebyråer finns plötsligt överallt och deras Styx Cruises består av
stora vackra kryssningsskepp. Reklam går på radio och tv och produktreklam i de senaste
filmerna gör att de snabbt tar en stor del av marknaden, Styx Cruises är den nya hippa
resebyrån. Gud misstänker att tidsresande varit en del av projektet och undrar om inte
Djävulen hjälpt den då Gud inte upptäckt ändrandet av tiden. Djävulen är dock lika
konfunderad och misstänker att Gud hjälpt dem, eftersom tidsresande uppenbarligen varit
med i spelet och gud har koll på sånt. Han antar att Gud gjort det för att driva honom till
konkurs och när han är klar kommer han att köra över nykomlingarna.
Goblinmysteriet
Allt, jämt.
Resenärerna anlitas för att gripa två
interdimensionella brottslingar, The Goblin och the
Strongman. Vad ingen vet är att de är en och samma
person men byter identitet när han byter tid eller
dimension. Som Goblin kan han smälta levande
varelser och växter till en hög av plasma genom en
stråle som strömmar ur hans helsvarta ögon. Han har
en cybernetisk eldkastare monterat i gommen och en
cybernetisk extra rad med tänder som kan skjuta ut ur
munnen och bita saker upp till 50 centimeter bort. Han
skadas inte av skjutvapen eller andra vapen men
skadas normalt av vanliga slag och sparkar. Han kan
byta tid eller dimension med viljan.
Som Strongman är han otroligt stark (i klass med den
starkaste av resenärerna, eller om de är en bunt
klenisar hela bunten så har han STYRKA 200). Han är
också osårbar mot slag och sparkar men skadas av
vapen. Hans kropp har skydd 2 och han bör tåla
ungefär 10 gånger så mycket som alla resenärerna kan.
I bägge formerna så kan han has ihjäl men kommer att läka alla skador. Det finns bara ett fåtal
sätt att oskadliggöra honom och det är att doppa honom i Styx när han är medveten, lämna
över honom till änglarna när han är medvetslös/död eller skicka in honom i en sols kärna.
Han har 5 i alla färdigheter och har rest omkring väldigt mycket så han vet var han ska få tag i
saker han vill ha (som stora vapen, snabba bilar, bestyckade stridsflygplan, lättmanövrerade
rymdskepp och så vidare.)
Han föredrar att vara i platser med stora konflikter, världskrig och liknande när han flyr från
folk men föredrar att skapa konflikter i lugna platser när han får vara ifred.
Detta äventyr bör köras när resenärerna skapat sig ett namn och det är en ängel som ger
resenärerna uppdraget.
Detta äventyr är helt enkelt ett enormt uthållighetstest där resenärerna får jaga honom genom
allt farligare platser i universum.

