


En  gång  i  tiden  var  mänsklighetens  hem en  enda
planet  och  vi  undrade  ifall  vi  var  unika  som
intelligenta varelser i universum. 
  Idag är vi en av hundratusentals arter spridda över
flera galaxer i  många universum och det finns allt
färre saker att undra över. Allt är bara mer av samma,
bara lite annorlunda.



Vad är detta?
Detta är ett rollspel för två eller fler personer, en
typ av spel där deltagarna delas in i spelare och 
spelledare. Spelarna som kan vara hur många 
som helst gestaltar och styr varsin rollperson 
och sköter deras interaktion med reglerna 
medan spelledaren som det alltid bara är en av 
styr resten av spelet och miljön rollpersoner är i.
För att spela detta spel behöver du en 6-sidig 
tärning.
  Miljön innehåller allt man kan tänka sig och 
det är upp till spelarna och spelledaren att 
komma överens om vad man ska fokusera på. 
Miljön har också en melankolisk känsla över 
sig. Allt som kan uppfinnas har redan 
uppfunnits, alla riktiga upptäckter har gjorts och
alla trampar bara runt i samma hjul.

Oens palats i Verle är befolkat av varelser från många olika universum, enade i sitt intresse för taktiska spel kopplade 
till verkliga konsekvenser.

Exempel: 
I detta exempel har vi deltagarna Susanne som
valt att vara spelare och Mustafa som valt att 
vara spelledare. Susanne gestaltar en 
rollperson som heter Anders.

Mustafa (spelledaren): Du och dina kompisar 
står på bryggan av erat tidsskepp och tittar ner
på byggandet av Ensulfai.
Susanne (spelare): Ok, folket, ska vi gå ner och
filma lite? 
(Susanne gestaltar här vad rollpersonen 
Anders säger till de som är inom hörhåll. 
Susanne och Mustafa kommer att fortsätta 
denna dialog som är central för rollspelet. 
Susanne bestämmer vad Anders försöker göra 
och vad han säger och Mustafa beskriver vad 
som händer och hur miljön upplevs av Anders 
sinnen. )



Rollperson
Att skapa en rollperson innebär att med din 
fantasi skapa en person som du tror skulle vara 
intressant att gestalta. Mängden detaljer, 
bakgrund och annat som beskriver rollpersonen 
är upp till dig som spelare. Ibland kan 
spelledaren ha önskemål om att vissa saker ska 
vara specificerade från början. Rollpersonen har
ett grundvärde som används för reglerna och 
definitionen av det värdet är upp till dig som 
spelare att bestämma och sätta ett värde på. Det 
kan vara tur, skicklighet, visdom och så vidare 
och värdet kan vara mellan 1 och 4. Ju högre 
värde, desto oftare kommer rollpersonen att 
lyckas.

Regler
När något som är viktigt för en spelare, 
rollperson eller spelledaren ska åstadkommas 
rullar man tärningen och om man får lika 
mycket eller mindre än sitt värde har man 
lyckats. Spelaren bestämmer om det finns något 
som är till rollpersonens fördel och spelledaren 
bestämmer om det finns något till dess nackdel. 
En fördel höjer rollpersonens värde med 1 och 
en nackdel sänker det med 1.

Spelmiljön
Från primitiva vilda världar, till artificiella 
solsystem, till universum där naturlagarna gör 
varje människa till en gud - universum som de 
bildade känner den idag är en mycket större och 
varierad plats än vad 1900- och 2000-talets 
människor i allmänhet kunde föreställa sig.
  Allt man kan tänka sig finns i någon form 
någonstans men allt finns inte tillgängligt 
överallt.
Medan vissa går hela livet ovetandes om att det 
ens finns andra intelligenta varelser så har andra
spenderat sina odödliga liv resandes genom 
flera galaxer i flera universum.

Den Dramarkadiska akademin ställer inga frågor men ger dig svaren mot ett obrytbart lojalitetslöfte.

Exempel: 
Rollpersonen Anders vill slå spelledarpersonen
Avdilpur. Anders spelare rullar tärningen och 
hoppas att få 3 eller mindre då han satt 3 som 
sitt värde. Tärningen visar 2 så Anders har 
träffat Avdilpur. Anders rollperson vill att 
Avdilpur ska bli medvetslös av slaget. Spelaren
rullar tärningen igen och får 4. Avdilpur är 
fortfarande vid medvetande. Spelaren eller 
spelledaren kan bestämma om slaget har nån 
annan effekt och om det är viktigt, slå för det.



Äventyrsfrön

Guden Ethilmur, en högfärdig äldre varelse med
lätt läspande, tröttnade på sitt förra universum, 
Me'kalla och började nermontera det. Hans nya 
universum tar dock upp så mycket tid att han 
valt att outsource den sista delen till 
rollpersonerna. Deras uppgift är att släcka de 
sista stjärnorna, något de sista levande 
varelserna i det gamla universumet motsätter 
sig.

Sedan tidsresor blev allmänt tillgängligt så har 
det blivit lite för lätt att ändra på historiska 
händelser. Det är försent att stävja allt resande 
utan istället har det Moriska Institutet för 
Tidsdimensioners Bevarande valt att fridlysa ett 
tiotal tidslinjer per universum. Dessa tidslinjer 
måste först rensas från utomstående innan de 
kan sättas i skydd. Rollpersonernas uppgift är 
att så otäckt som möjligt göra sig av med en 
grupp historiker som bosatt sig i en illa förtäckt 
pastish på Mesopotamien.

Bland Terrons gråtande skyskrapor kidnappas 
små barn för att bli ingredienser i 
vampyrhäxkabalernas brygder. En av 
rollpersonernas motsvarigheter i den 
dimensionen ber om hjälp då denne själv inte 
kan göra något på grund av en allvarlig olycka. 
Lyckas de kommer rollpersonen också få en 
insikt om hur dennes egna framtid kan se ut.

Erathaig, ett expanderande universum fyllt av 
vätska låter en simma från värld till värld. Ju 
djupare man kommer desto längre tillbaks i 
tiden skapades världen. Där, bland drunknande 
ruiner, finns de enigmatiska Dihörmerna och 
forskare från detta universum har sänt 
rollpersonerna till dem i förhoppningen att 
utomstående kanske kan knäcka nöten med hur 
man kommunicerar med dem, färska 
sinnesorgan från andra dimensioner.

Dendrodemoniska kretskort har nästan helt tagit över marknaden för billiga kretskort trots den kända höga mängden 
defekter.




