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0. Du skall ta reda på vad paradiset är värt. – 1. Du skall spela ärligt. – 2. Du skall spela djärvt och lämna dig sårbar.

Sanningar
Dessa är Jastisss’ fyra viktigaste övertygelser, personlighetsdrag och 
relationer. Sanningarna styr hens agerande och hur du gestaltar hen. 
Jastiss kan kämpa för dem i konflikter. Om hen utför en handling som 
är en Lögn tappar hen Sanningen. Kryssa då över Sanningen. uttala 
Lögner vid passande tillfällen.

Tillvägagångssätt
I konflikter väljer du vilket Tillvägagångssätt Jastiss använder för att 
uppnå sin Avsikt. Varje poäng som du kryssar för låter dig dra ett kort ur 
den lilla arkanan. Högst kort vinner. Du återfår poäng genom att ge upp 
i konflikter eller betala med ett kort från din hand.

Parera förväntningar ☐☐☐ Hävda status ☐☐☐

Resurser ☐☐ Följa andras råd ☐☐

Ilska ☐ Hänvisa till Balian ☐☐

Tala nedlåtande ☐ Trotsa konventioner ☐

Nu vilar allt på dina axlar och Xiaohan har lovat 
stort, vitt och brett. Åt daglönarna har han lovat att 
finansiera en församling. Åt Yazhu har han lovat att 

bevara familjens storhet. Åt din forna familj har han lovat fred 
och upprättelse. Åt dig har han lovat en blommande framtid, där 
du skulle leda familjen framåt. Nu har detta fallit i ditt knä. Vad 
ska du göra åt saken? Din familj är blott 43 själar stark, men ni är 
beskyddade av legosoldater.

Du är född och uppvuxen i familjen bin Kasada. Även där var 
du tänkt som efterträdare till familjens jiangong, men från en späd 
ålder har du vetat att det finns mer än familj och välstånd. Varför 
är ni egentligen här? Varför är världen beskaffad som den är? Hur 
borde vi bete oss mot våra medmänskor? Dina tvivel blev för 
stora när valet av jiangong närmade sig för fem år sedan och du 
lämnade familjen. Hamiscora tog gladeligen in dig. I ditt sökande 
efter upplysning hade du funnit balianismen och genom den 
Yazhu. Zhaijiao kan inte besvara dina frågor, men balianismen 
förstår hur komplex verkligheten är och att ni alla hör samman. 
I kapakens, det heliga möglet, rus är era själar enade och jämlika. 

Familjernas instängdhet är ohälsosam och balianismens 
församling är mer passande för människans väsen. Ingen 
människa är en ensam asteroid; detta liv är blott ett i raden, era 
handlingar hänger samman i karmans nät och den synd du drar 
på dig i detta liv bärs vidare till nästa. Under dina kläder bär du 
ännu de rituella ärren från din moderstro och har börjat förstå 
att det skulle gå att smälta samman zhaijiao med balianismen. 
Endast förbudet mot tänkande maskiner är oförenligt. 

Nu står du emellertid inför en till synes omöjlig situation, då de 
andra klanerna kräver att du ska fördöma balianismen och ta din 
hand från församlingen. I deras ögon utgör denna gemenskap ett 
hot mot Charybdis stabilitet – och deras makt över daglönarna. 
Väckelsen kräver i sin tur att du formellt ska omfamna dem som 
jämlikar, uppgå i den och skjuta till pengar för att finansiera deras 
leverne. Yazhu och din familj vill att du ordnar konflikten med 
församlingen, så att de påbörjar begravningsriterna för Xiaohans 
själ innan det är för sent. 

Nu faller det på dina axlar att ordna detta. Din förhoppning 
om att få bara styra din egen familj i harmoni verkar omöjlig. 
Istället kräver nu alla ett ställningstagande. Vilket du än tar, 
riskerar du kaos.

Jastiss, vi undrar alla:
— Vem kommer du att förskjuta?
— Kan du göra alla nöjda? 
— Vad önskar du själv av ditt liv?

Enade i Guds famn
Balianismen har hjälpt dig förstå den viktigaste sanningen om 
människan: att ni alla hänger samman, sammanflätade i ett nät 
som går bortom detta enda liv. Ni är alla Guds skapelse och 
ni måste sörja för varandra och skapelsen. På Charybdis ställer 
daglönarnas situation krav på er. Ni som har måste ge plats åt 
dem som inte har. Roten till Charybdis’ problem är klanväldet 
och uppsplittringen i familjer. Så länge varje familj ser efter sitt 
eget kommer Charybdis att förbli splittrat och obetydligt, och 
familjerna kommer att fortsätta utnyttja daglönarna grymt. Om 
ni istället enas kan huvudbältet bli en viktig del av Dar al-Balian. 
Det börjar med er.

Lögn: Svik församlingen.

Pressad jiangong
Din föregångare Xiaohan var en gigant på Charybdis, respekterad 
av andra familjer, den egna familjen samt balianisterna i 
huvudbältet. Genom löften, hot och överenskommelser fick han 
alla sidor att ta familjen Hamiscora på allvar. Att axla hans mantel 
verkar omöjligt. Hur lyckades han hålla alla nöjda? Hur ska du 
kunna undvika att stöta dig med någon? Vad du än gör verkar 
det kunna riskera balansen. Det säkraste är nog att undvika att 
handla Förhoppningsvis kommer en lösning att visa sig.

Lögn: Välj en sida.

Skuld gentemot bin Kasada
Din födelsemor Maersk är ännu besviken på dig. Du skulle växa 
upp och efterträda henne, men du svek hennes förhoppningar 
på dig och hennes planer för framtiden. De är inne på fel väg 
och din själ förkrymptes därinne, men du känner likväl en skuld 
gentemot henne och familjen, särskilt efter deras svårigheter. Det 
var orättvist av Xiaohan att håna henne inför tinget, men du har 
nog en bättre möjlighet att någon annan att bygga goda relationer 
mellan era familjer. .

Lögn: Försämra relationerna med din gamla familj.

Lärling till Yazhu
Jiangong Xiaohan har varit en svår föregångare att efterträda. 
Tack och lov har Yazhu funnits till för att lära dig allt om 
familjens ställning, balianismens sanningar och hur en jiangong 
ska vara. Hon har varit familjens hjärta och hjärna och din väg in 
i Hamiscora-släktet. Hennes råd har varit oumbärliga och hennes 
tålamod stort. Du följer alltid hennes råd och vill göra henne stolt 
över dig. 

Lögn: Svik hennes förväntningar på dig.

Jastiss Hamiscora
Familjen Hamiscoras nya jiangong. Det förlorade barnet.
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3. Du skall respektera och lita på dina medspelare. – 4. Du skall uppmuntra och bygga vidare på dina medspelares idéer. – 5. Du skall icke hava hemligheter.

Spelets tekniker 
Den yttersta domen spelas med en tarokkortlek. Den lilla och den stora 
arkanan används i olika tekniker. Skilj dem åt i varsin hög och lägg dessa 
inom räckhåll för alla spelare. Alla spelare börjar med ett kort ur den stora 
arkanan på hand. Spelledaren börjar med två. 

Ni spelar i scener, som ni turas om att sätta. Under scenernas gång 
använder ni följande tekniker, som får regelmässig effekt. 

De centrala teknikerna
» Gud är större! «
När en annan spelare gör ett djärvt drag, säger någonting snyggt eller gör 
någonting annat som du uppskattar, kan du sträcka händerna i luften och 
yttra » gud är större!« och sedan ge hen ett nytt kort från den stora arkanan.

Hänge dig åt kapaken
När din rollperson hänger sig åt kapaken kommer hen att tappa kontrollen 
men ges insikt av möglet. Spelledaren beskriver vad hen ser och du berättar 
hur din rollperson upplever ruset. Kapaken kan komma att ställa frågor till 
din rollperson, som du måste besvara ärligt – alla står nakna inför möglet.

Uttala en Lögn 
När din rollperson utför en Lögn stryker du över Sanningen på ditt formulär 
och drar ett kort från den stora arkanan. Du spelar resten av spelmötet med 
en färre Sanning. Du som spelare avgör alltid om din rollpersons handingar 
räknas som att hen har uttalat en Lögn.

Låt din rollperson dö
Din rollperson kan bara dö eller försvinna ur berättelsen om du väljer att låta 
det ske. När du gör det får du beskriva hur detta sker.

Den stora arkanans tekniker
Den stora arkanan har du på din hand. Valören på dessa kort är den enda 
information som hålls hemlig. Dessa kan spenderas på fyra sätt:

• etablera ett faktum om spelvärlden eller om en biroll, genom att 
ge spelledaren ett kort. Detta får inte direkt påverka någon annans 
rollperson eller motsäga någonting tidigare etablerat.

• tvinga en rollperson att agera i enlighet med en av sina sanningar 
under en scen, genom att ge dennes spelare ett kort. Denna rollperson 
förväntas följaktligen göra ett djärvt eller utlämnande drag.

• återhämta alla förkryssade poäng i ett Tillvägagångssätt genom 
att kassera ett kort. Denna används mellan scener. Beskriv vad din 
rollperson gör för att återhämta sig. 

• kämpa för en sanning i en konflikt. Istället för att dra ett kort ur den 
lilla arkanan i en konflikt drar din motståndare ett slumpmässigt kort 
från din hand. Kortets värde är samma som dess siffra.

Konflikter
När en rollperson vill uppnå någonting i en scen och en annan figur 
motarbetar denne uppstår en konflikt. En sådan står antingen mellan olika 
rollpersoner eller mellan en rollperson och biroller. 

Ni spelar en scen tills det är tydligt vad som står på spel och använder 
sedan mekaniken nedan. Du kan markera att det är en konflikt i scenen 
genom att hålla upp en hand formad till horntecknet.

Konflikter mellan rollpersoner
1. Varje spelare säger sin rollpersons Avsikt, vad de vill uppnå i konflikten. 
2. Varje spelare väljer vilket Tillvägagångssätt hens rollperson använder och 

hur många poäng ur detta som hen spenderar. Spelare säger om deras 
rollpersoner kämpar för en sanning.

3. Se om någon vill Ge upp eller om någon annan rollperson vill Hjälpa.
4. Spelarna drar lika många kort ur den lilla arkanan som de har spenderat 

poäng. Den som kämpar för en sanning drar ett kort färre därifrån och 
spelar istället ett slumpmässigt kort ur den större arkanan från sin hand, 
som hens motpart i konflikten får dra. Detta kort har samma valör som 
sin siffra.

5. Spelaren med det högsta kortet vinner och får beskriva hur dennes 
rollperson uppnår sin Avsikt. Om de högsta korten är lika vinner det näst 
högsta. Är alla kort lika segrar ingen och spelarna finner en kompromiss.

Konflikter mot biroller
Om konflikten står mellan mellan en rollperson och biroller kommer 
spelledaren att spela birollen. Efter att spelaren har berättat sin rollpersons 
Avsikt, berättar spelledaren birollens Avsikt samt Svårigheten som dina kort 
behöver möta: 6–21. Därefter väljer spelaren Tillvägagångssätt. Om något 
korts valör är lika med eller högre än Svårigheten segrar rollpersonen.

Om ni har en konflikt med flera rollpersoner samt biroller förklarar 
spelledaren reglerna för detta. 

Ge upp
Du kan välja att ge upp, efter att Avsikter har sagt och innan kort har dragits. 
Du får då återhämta ett poäng i ett Tillvägagångssätt. Din motståndare 
vinner, men du får lägga till en begränsning på din motståndares Avsikt, 
exempelvis: » Du övertygar folkmassan, men inte de Gula systrarna «. Din 
motståndare beskriver hur hen uppnår denna nya Avsikt.

Hjälp till
Om din rollperson är med i scenen, kan du hjälpa en part i en konflikt.
Beskriv hur din rollperson hjälper till och kryssa för ett poäng i ett passande 
Tillvägagångssätt. Din kamrat får +1 på sina korts värden. Du kan hjälpa 
med ett poäng per konflikt. Hjälp från flera rollpersoner är kumulativ.

De andra rollpersonerna och deras Sanningar

Mathilde Darius Yazhu
Jag är tillmötesgående och vill vara en lika god 
vän som jag var en älskare till henne.

Jag tappar orden när jag talar med honom, då 
jag ser i honom vad jag hade kunnat vara. 

Jag söker hennes vägledning och följer de råd hon 
ger mig.

Väckelsens språkrör 
Lögn: Svik dina trossyskons önskningar.

Enögd zhaitu
Lögn: Slut en överenskommelse med en balianist.

Balianismens filantrop
Lögn: Stöt dig med församlingen. 

Frigiven slav
Lögn: Vänd din rygg åt ett tryggt liv.

Meritokrat
Lögn: Lämna väckelsens medlemmar till sitt öde.

Äldste
Lögn: Låt någon tala ner till dig.

Omkullkastare
Lögn: Acceptera att Hamiscora får makt över 
församlingen.

Kronprins
Lögn: Låt familjen Hamiscora undslippa att sona 
sitt brott. 

Familjens bevarare
Lögn: Låt familjens anseende eller position 
komma till skada.

Tacksam gentemot Darius
Lögn: Agera mot honom.

Vill rädda Jastiss
Lögn: Behandla Jastiss som din fiende. 

Äktenskapsmäklerska för Mathilde
Lögn: Tala illa om Mathilde.

Jiangong Kasada, min födelsemor: Jag skickar henne brev varje månad.              Biroller
Iorek, min romans: Jag vill ge honom allt vackert och uppvaktar honom med skön poesi.
Tinotenda, imamen från Jupiter: Jag ifrågasätter hans dröm om ett Charybdis styrt av en lärd kardinal.
Mchumba, väckelsemedlemmen: Jag lär mig om den marsianska balianismen av henne.
Tiberia, kapten för Falkarnas kompani, som skyddar familjen Hamiscora: Jag dricker te med henne, för att avläsa hennes avsikter.
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Sanningar
Dessa är Mathildes fyra viktigaste övertygelser, personlighetsdrag och 
relationer. Sanningarna styr hennes agerande och hur du gestaltar henne. 
Mathilde kan kämpa för dem i konflikter. Om hon utför en handling 
som är en Lögn tappar hon Sanningen. Kryssa då över Sanningen. uttala 
Lögner vid passande tillfällen.

Tillvägagångssätt
I konflikter väljer du vilket Tillvägagångssätt Mathilde använder för att 
uppnå sin Avsikt. Varje poäng som du kryssar för låter dig dra ett kort ur 
den lilla arkanan. Högst kort vinner. Du återfår poäng genom att ge upp 
i konflikter eller betala med ett kort från din hand.

Mobilisera väckelsen ☐☐☐ Kapakvisioner ☐☐☐

Se efter sig själv ☐☐ Avläsa situationen ☐☐

Tala inställsamt ☐ Hat ☐☐

Gå rakt på sak ☐ Knivslagsmål ☐

Den som lever utanför familjerna är aldrig riktigt trygg. 
Ni familjelösa daglönare finner påhugg där det går – 
själv lastar du främst på och av skepp i hamnen, för bin 

Kasadas räkning – och för att finna trygghet lever ni tillsammans i 
ert armod. Er väckelse organiserar över 950 själar och är den största 
gruppen på Charybdis. Många av er har varit del av familjerna, 
men har tappat era platser där, eftersom Kalifatets maskiner har 
översvämmat huvudbältet eller klanerna har drabbats av motgångar.

Själv kommer du från den jovianska församlingen Pergamon, 
där du levde som slav tills för fem år sedan, då Darius bin Kasada 
lurade församlingen och köpte frihet åt många av er som var 
förslavade där. Du levde gott i bin Kasada, men när jovianerna 
för tre år sedan angrep klanens gruvor drabbades de svårt och 
du tvingades ut ur familjen. Många tror att Xiaohan låg bakom 
detta, men du tror inte att han var lömsk nog.

Väckelsen skänkte dig trygghet och kapaken, det heliga möglet, 
gav dig gemenskap. Att du skulle återvända till balianismen 
kändes otroligt, men i den heliga kapakruset finns varken 
gränser eller skillnader, utan blott en fullständig empati. Runt 
daglönarnas väckelse försöker nu Hamiscora, tillsammans med 
De Sex profeternas kyrka från Jupiter, att etablera en församling, 
som de föreställer sig att de ska kontrollera. Detta vill du inte 
acceptera – genom kapaken upplever ni en jämlikhet, som bör 
vara rättesnöret för hur Charybdis ska se ut. Inte kan du acceptera 
att någon annan än daglönarna bestämmer över församlingen? 
Inte heller är du övertygad om behovet att utrota alla maskiner, 
som många av dina syskon önskar. Samtidigt förstår du deras 
vrede mot maskinerna som har berövat dem sina arbeten.

Väckelsen är den största gruppen på Charybdis och klanerna 
är beroende av ert arbete. Genom att vägra inleda själavandrings-
riterna för Xiaohans ande har ni visat er makt för alla: Hamiscora, 
klanerna och er själva. Om ni på liknande sätt lade ned ert övriga 
arbete skulle det allvarligt skada familjernas inkomster. Kanske tar 
de er då på allvar? Genom Hamiscoras tillgångar skulle ni kunna få 
en strejkkassa nog stor för att låta er utmana klanernas makt.

Xiaohan lovade er faktiskt att hans efterträdare skulle bistå 
församlingen och här är Jastiss’ läge. Nu har dina syskon utsett 
dig, för att pressa hen att göra vad som krävs: att ställa sig till 
ert förfogande, helst genom att uppgå i församlingen, så att ni 
gemensamt kan tvinga de andra klanerna att erkänna er. Det 
kommer att stärka balianismens gemenskap och ena Charybdis.

Mathilde, vi undrar alla:
— Ska du få Hamiscora att finansiera er väckelse? 
— Kommer du att utlysa strejk, för att pressa klanerna?
— Kommer du att vara lojal mot väckelsen? 

Väckelsens språkrör
Dina syskon har valt dig för att föra talan för alla er som 
saknar familjetillhörighet och den tillhörande tryggheten. I 
balianistväckelsens famn har ni funnit en trygghet och när ni 
inandas kapakens rök vilar ni allesammans jämlika i Guds händer. 
Du ser, som dina syskon med dig, att församlingen kan tjäna som 
ett frö varur ett bättre Charybdis kan växa, där ni får plats. Den 
framlidne jiangong Xiaohan har lovat att säkra er församlings 
fortlevnad och att familjen Hamiscora ska finansiera väckelsens 
utvidgning på Charybdis. Det ligger på dig att säkra trygghet åt 
dina syskon. När Jastiss har hedrat dessa löften, kommer ni att 
uppta begravningsriterna för Xiaohans själ och inte innan dess. 

Lögn: Svik dina trossyskons önskningar.

Frigiven slav
Din tid som slav i de jovianska församlingen har lämnat djupa ärr. 
Det ligger i dig en rädsla för våld, de mäktigas nycker och att ådra 
dig dessas vrede. Du hyser en bitterhet mot De sex profeternas 
kyrka, som höll dig som slav, och mot familjen bin Kasada, som 
kastade ut dig på bar backe. Du ville helst inte företräda väckelsen 
gentemot asteroidens mäktiga, men kände det som din plikt när 
de utsåg dig. Vad du främst önskar finna är trygghet och du fruktar 
att utelämnas åt ödets nycker.

Lögn: Vänd din rygg åt ett tryggt liv.

Omkullkastare
När de mäktiga har sagt sitt, ska sedan de maktlösa svara. Du 
och dina syskon i Balians familj är utan makt, egendom och 
säker inkomst. Charybdis lagar skyddar blott zhaijiao-kyrkan och 
familjerna, så vad ni än försöker bygga tas detta ifrån er. I dig, 
som i dina syskon, gror en ilska och en bitterhet som riktas mot 
hela detta system, som är ruttet i grunden och behöver raseras. 
Familjernas herravälde måste vältas över ända för att rättvisa ska 
kunna råda. Väckelsen ska lägga makten i de maktlösas händer 
och ingen annan än ni utblottade ska styra över församlingen 
– inte imamerna från Jupiter och inte Hamiscora-familjen. 
Om Xiaohan menade allvar med sina löften skulle han ha velat 
upplösa familjen i församlingen.

Lögn: Acceptera att Hamiscora får makt över församlingen.

Tacksam gentemot Darius
För fem år sedan köptes din frihet av Darius bin Kasada, då han 
lurade jovianerna som ägde dig och gav dig en plats i bin Kasada. 
Han gav dig livet åter och försökte låta er stanna i familjen när 
den drabbades av kris, men dock förgäves. För att han gav dig 
en möjlighet till ett fritt liv hyser du en livslång skuld gentemot 
honom. 

Lögn: Agera mot honom.

Mathilde ahl-Balian
Familjelös daglönare som talar för den balianistiska väckelsen. Frigiven slav. Omkullkastare

0. Du skall ta reda på vad paradiset är värt.  –  1. Du skall spela ärligt.  –  2. Du skall spela djärvt och lämna dig sårbar.
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3. Du skall respektera och lita på dina medspelare. – 4. Du skall uppmuntra och bygga vidare på dina medspelares idéer. – 5. Du skall icke hava hemligheter.

Spelets tekniker 
Den yttersta domen spelas med en tarokkortlek. Den lilla och den stora 
arkanan används i olika tekniker. Skilj dem åt i varsin hög och lägg dessa 
inom räckhåll för alla spelare. Alla spelare börjar med ett kort ur den stora 
arkanan på hand. Spelledaren börjar med två. 

Ni spelar i scener, som ni turas om att sätta. Under scenernas gång 
använder ni följande tekniker, som får regelmässig effekt. 

De centrala teknikerna
» Gud är större! «
När en annan spelare gör ett djärvt drag, säger någonting snyggt eller gör 
någonting annat som du uppskattar, kan du sträcka händerna i luften och 
yttra » gud är större!« och sedan ge hen ett nytt kort från den stora arkanan.

Hänge dig åt kapaken
När din rollperson hänger sig åt kapaken kommer hen att tappa kontrollen 
men ges insikt av möglet. Spelledaren beskriver vad hen ser och du berättar 
hur din rollperson upplever ruset. Kapaken kan komma att ställa frågor till 
din rollperson, som du måste besvara ärligt – alla står nakna inför möglet.

Uttala en Lögn 
När din rollperson utför en Lögn stryker du över Sanningen på ditt formulär 
och drar ett kort från den stora arkanan. Du spelar resten av spelmötet med 
en färre Sanning. Du som spelare avgör alltid om din rollpersons handingar 
räknas som att hen har uttalat en Lögn.

Låt din rollperson dö
Din rollperson kan bara dö eller försvinna ur berättelsen om du väljer att låta 
det ske. När du gör det får du beskriva hur detta sker.

Den stora arkanans tekniker
Den stora arkanan har du på din hand. Valören på dessa kort är den enda 
information som hålls hemlig. Dessa kan spenderas på fyra sätt:

• etablera ett faktum om spelvärlden eller om en biroll, genom att 
ge spelledaren ett kort. Detta får inte direkt påverka någon annans 
rollperson eller motsäga någonting tidigare etablerat.

• tvinga en rollperson att agera i enlighet med en av sina sanningar 
under en scen, genom att ge dennes spelare ett kort. Denna rollperson 
förväntas följaktligen göra ett djärvt eller utlämnande drag.

• återhämta alla förkryssade poäng i ett Tillvägagångssätt genom 
att kassera ett kort. Denna används mellan scener. Beskriv vad din 
rollperson gör för att återhämta sig. 

• kämpa för en sanning i en konflikt. Istället för att dra ett kort ur den 
lilla arkanan i en konflikt drar din motståndare ett slumpmässigt kort 
från din hand. Kortets värde är samma som dess siffra.

Konflikter
När en rollperson vill uppnå någonting i en scen och en annan figur 
motarbetar denne uppstår en konflikt. En sådan står antingen mellan olika 
rollpersoner eller mellan en rollperson och biroller. 

Ni spelar en scen tills det är tydligt vad som står på spel och använder 
sedan mekaniken nedan. Du kan markera att det är en konflikt i scenen 
genom att hålla upp en hand formad till horntecknet.

Konflikter mellan rollpersoner
1. Varje spelare säger sin rollpersons Avsikt, vad de vill uppnå i konflikten. 
2. Varje spelare väljer vilket Tillvägagångssätt hens rollperson använder och 

hur många poäng ur detta som hen spenderar. Spelare säger om deras 
rollpersoner kämpar för en sanning.

3. Se om någon vill Ge upp eller om någon annan rollperson vill Hjälpa.
4. Spelarna drar lika många kort ur den lilla arkanan som de har spenderat 

poäng. Den som kämpar för en sanning drar ett kort färre därifrån och 
spelar istället ett slumpmässigt kort ur den större arkanan från sin hand, 
som hens motpart i konflikten får dra. Detta kort har samma valör som 
sin siffra.

5. Spelaren med det högsta kortet vinner och får beskriva hur dennes 
rollperson uppnår sin Avsikt. Om de högsta korten är lika vinner det näst 
högsta. Är alla kort lika segrar ingen och spelarna finner en kompromiss.

Konflikter mot biroller
Om konflikten står mellan mellan en rollperson och biroller kommer 
spelledaren att spela birollen. Efter att spelaren har berättat sin rollpersons 
Avsikt, berättar spelledaren birollens Avsikt samt Svårigheten som dina kort 
behöver möta: 6–21. Därefter väljer spelaren Tillvägagångssätt. Om något 
korts valör är lika med eller högre än Svårigheten segrar rollpersonen.

Om ni har en konflikt med flera rollpersoner samt biroller förklarar 
spelledaren reglerna för detta. 

Ge upp
Du kan välja att ge upp, efter att Avsikter har sagt och innan kort har dragits. 
Du får då återhämta ett poäng i ett Tillvägagångssätt. Din motståndare 
vinner, men du får lägga till en begränsning på din motståndares Avsikt, 
exempelvis: » Du övertygar folkmassan, men inte de Gula systrarna «. Din 
motståndare beskriver hur hen uppnår denna nya Avsikt.

Hjälp till
Om din rollperson är med i scenen, kan du hjälpa en part i en konflikt.
Beskriv hur din rollperson hjälper till och kryssa för ett poäng i ett passande 
Tillvägagångssätt. Din kamrat får +1 på sina korts värden. Du kan hjälpa 
med ett poäng per konflikt. Hjälp från flera rollpersoner är kumulativ.

De andra rollpersonerna och deras Sanningar

Jastiss Darius Yazhu
Jag saknar tiden som vi delade tillsammans och 
pladdrar i hens sällskap.

Jag försöker återgälda min tacksamhetsskuld till 
honom.

Jag försöker få henne att förstå att vi bör vara 
jämlika i församlingen, likt i den heliga kapaken

Enade i Guds famn 
Lögn: Svik församlingen.

Enögd zhaitu
Lögn: Slut en överenskommelse med en balianist.

Balianismens filantrop
Lögn: Stöt dig med församlingen. 

Pressad jiangong
Lögn: Välj en sida.

Meritokrat
Lögn: Lämna väckelsens medlemmar till sitt öde.

Äldste
Lögn: Låt någon tala ner till dig.

Skuld gentemot bin Kasada 
Lögn: Försämra relationerna med din gamla 
familj.

Kronprins
Lögn: Låt familjen Hamiscora undslippa att sona 
sitt brott. 

Familjens bevarare
Lögn: Låt familjens anseende eller position 
komma till skada.

Lärling till Yazhu
Lögn: Svik hennes förväntningar på dig.

Vill rädda Jastiss
Lögn: Behandla Jastiss som din fiende. 

Äktenskapsmäklerska för Mathilde
Lögn: Tala illa om Mathilde.

Jiangong Kasada: Jag förbannar henne, för att hon uteslöt mig från familjen.            Biroller
Mchumba, en daglönare från Mars: Vi diskuterar våra rädslor, hopp och hur vi ska gå till väga.
Josif, Darius’ kompanjon, en vän från forna dagar i familjen: Jag räds hans hat mot oss och försöker återuppväcka den värme han en gång hyste mig.
Tinotenda, imamen från Jupiter: Jag betvivlar hans ord, då han är jovian och jag misstänker att han var inblandad i anfallet mot familjen bin Kasada.
Tiberia, kapten för Falkarnas kompani, som skyddar familjen Hamiscora: Jag undviker henne och hennes väpnade hord.
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0. Du skall ta reda på vad paradiset är värt. – 1. Du skall spela ärligt. – 2. Du skall spela djärvt och lämna dig sårbar.

Sanningar
Dessa är Darius’ fyra viktigaste övertygelser, personlighetsdrag och 
relationer. Sanningarna styr hans agerande och hur du gestaltar honom. 
Darius kan kämpa för dem i konflikter. Om han utför en handling som 
är en Lögn tappar han Sanningen. Kryssa då över Sanningen. uttala 
Lögner vid passande tillfällen.

Tillvägagångssätt
I konflikter väljer du vilket Tillvägagångssätt Darius använder för att 
uppnå sin Avsikt. Varje poäng som du kryssar för låter dig dra ett kort ur 
den lilla arkanan. Högst kort vinner. Du återfår poäng genom att ge upp 
i konflikter eller betala med ett kort från din hand.

Klanernas stöd ☐☐☐ Orubblighet ☐☐☐

Deklamera vers ☐☐ Insiktsfulla omdömen ☐☐

Manipulera ☐ Genomskåda ☐☐

Resurser ☐ Visa respekt ☐

Dina föräldrar Xiaohan och Yazhus elitistism 
kvävde dig och du bröt dig ut ur familjen. I tio år reste du 
runt i solsystemet som skeppslastare och då du återkom 

till Charybdis var din familj främmande för dig. De drömde om 
balianismen, medan du hade besökt jovianska församlingar och 
sett hur dessa förföll under maskinbrännarnas styre.

Under dina resor har du insett sanningen i zhaijiao: 
mänskligheten är bara så stark som sin svagaste länk och demoner 
väntar på att utnyttja det kaos som människor skapar. Därför måste 
ordning råda på Charybdis och varje individ måste härda sin kropp 
och ande. I ditt kött finns, som hos alla zhaitu, inkarvat rituella 
sigill och du har dessutom genomgått den yttersta prövningen: att 
peta ut ditt ena öga och låta ersätta det med ett mekaniskt sådant. 

Denna okuvliga styrka står dig nu bi, då du ska vända din 
forna familj från balianismens vansinne. Balianismen skulle 
innebära Charybdis’ undergång och att klanerna förlorade sig 
makt. För att kväsa väckelsen behöver du få Hamiscora att överge 
den. Klanerna har utsett dig att lägga fram era krav till Jastiss: om 
inte Hamiscora överger balianismen och väckelsen kommer de 
att isoleras och bojkottas av Charybdis’ alla klaner. 

Här är dessutom ett gyllene läge för dig att bevisa dig värdig att 
bli familjen bin Kasadas nästa jiangong. Snart hålls nästa val och 
jiangong Maersk har sagt att hon ställer sig bakom din kandidatur, 
om du lyckas skänka din nya klan upprättelse från Jastiss 
Hamiscora. Det är din sista möjlighet att återfå ditt anseende.

För fem år sedan hyllades du i klanen, då du förnedrade 
balianisterna i de jovianska församlingarna. Genom att lura 
jovianerna att du ville handla slavar till en balianistisk församling 
på Charybdis fick du ett vrakpris, men så snart de förslavade var 
ombord på ert skepp frigav du dem och erbjöd dem plats i er 
familj. Samtliga accepterade. 

Många håller dig emellertid ansvarig för jovianernas 
fruktansvärda hämnd för tre år sedan, när de förstörde era gruvor 
och förslavade en tredjedel av familjen. Ni tvingades utesluta de 
mindre lönsamma medlemmarna ur familjen och det är dessa 
stackars själar som nu utgör kärnan i väckelsen som hotar er alla. 

I själva verket bär Hamiscora skulden för detta angrepp. Din 
bror Iorek har i förtroende avslöjat för dig att det var er mor Yazhu 
som hjälpte jovianerna. Sanningen räcker förhoppningsvis för att 
få Jastiss att ta ansvar för hennes illdåd. Din familjs tvåhundra 
medlemmar och asteroidens klaner står bakom dig.

Darius, vi undrar alla:
— Hur ska du få vedergällning för angreppet mot bin Kasada?
— Kommer du gripa till våld för att kuva balianisterna? 
— Hur ska du få Jastiss ur din födelsemor Yazhus klor?

Enögd zhaitu
Livet i huvudbältet är kargt och döden är aldrig långt borta. 
Den självtillräcklighet och sociala ordning som zhaijiao lär ut 
är vad hela Charybdis vilar på. Balianismen, däremot, är ett 
existentiellt hot mot Charybdis och allt som har skapat det. De 
hyllar svagheten och avundsjuka och utlovar en »jämlik« värld, 
en värld av bekvämligheter, där ingen behöver arbeta. I själva är 
det kaos som de erbjuder. Balianismen är ett hot mot klanernas 
makt och mot den teknologi som Charybdis är beroende av. 
Den skapar uppstudsighet och strejker och måste kuvas, för att 
inte Charybdis ska uppslukas av kaos. Hamiscora måste överge 
balianismen och enas med resten av klanerna. 

Lögn: Slut en överenskommelse med en balianist. 

Kronprins
Jiangong Kasada kommer att stödja dig som sin efterträdare, om 
du lyckas vedergälla den skada som har åsamkats er familj. Med 
hjälp av din bror Ioreks förräderi mot er mor ska du pressa Jastiss 
till att kompensera er. Familjen Hamiscora ska förnedras och 
deras namn dras i smutsen. De ska tvingas erkänna detta brott 
och sona det. Detta kommer att göra din familj mäktig igen och 
det målet helgar varje medel, oavsett hur grymt eller svekfullt.

Lögn: Låt familjen Hamiscora undslippa att sona sitt brott. 

Meritokrat
Zhaijiao och huvudbältets tradition lär att en människas värde 
bestäms genom hennes handlingar. Hon bevisar sig och förtjänar 
sin plats genom att arbeta och dana sin karaktär och ingen har 
rätt till ett bekvämt liv genom sin födsel. Så har det varit för dig, 
som lämnade din födelsefamilj och dina föräldrars favorisering. 
Så har det varit för dina nuvarande syskon, med vilka du har 
arbetat bland rymdens faror. Tyvärr är klanerna idag fulla av 
smilare och smickrare, pösande av fördomar och självhävdelse, 
medan skickliga och flitiga arbetare har kastats ut ur sina familjer 
för att bli daglönare. Det är denna orättvisa som har drivit dem 
till väckelsen och för att kväsa balianismen på lång sikt behöver 
denna rättas till. Varför ska daglönarna omfamna zhaijiao, om de 
ser att klanerna inte själva efterlever sin tro? 

Lögn: Lämna väckelsens medlemmar till sitt öde. 

Vill rädda Jastiss
Jastiss är inte som andra Hamiscora. Yazhu är beredd att manipulera, 
dupera och korsa vilka gränser som helst för att få igenom sin vilja. 
Det är inte Jastiss. Hen har ett gott hjärta, är velig och vill göra 
det bästa för alla. Tyvärr har hen fallit in i ett ormars näste. Ditt 
förakt mot familjen utsträcker sig inte till Jastiss. Den sits som hen 
har försatts i kommer att förstöra hens goda hjärta och du måste 
hjälpa hen undan detta öde. Familjen bin Kasadas famn står öppen 
för hen. 

Lögn: Behandla Jastiss som din fiende.

Darius bin Kasada
Familjen bin Kasadas kronprins, sänd för att vända Hamiscora från balianismen, samt utkräva hämnd.
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3. Du skall respektera och lita på dina medspelare. – 4. Du skall uppmuntra och bygga vidare på dina medspelares idéer. – 5. Du skall icke hava hemligheter.

Spelets tekniker 
Den yttersta domen spelas med en tarokkortlek. Den lilla och den stora 
arkanan används i olika tekniker. Skilj dem åt i varsin hög och lägg dessa 
inom räckhåll för alla spelare. Alla spelare börjar med ett kort ur den stora 
arkanan på hand. Spelledaren börjar med två. 

Ni spelar i scener, som ni turas om att sätta. Under scenernas gång 
använder ni följande tekniker, som får regelmässig effekt. 

De centrala teknikerna
» Gud är större! «
När en annan spelare gör ett djärvt drag, säger någonting snyggt eller gör 
någonting annat som du uppskattar, kan du sträcka händerna i luften och 
yttra » gud är större!« och sedan ge hen ett nytt kort från den stora arkanan.

Hänge dig åt kapaken
När din rollperson hänger sig åt kapaken kommer hen att tappa kontrollen 
men ges insikt av möglet. Spelledaren beskriver vad hen ser och du berättar 
hur din rollperson upplever ruset. Kapaken kan komma att ställa frågor till 
din rollperson, som du måste besvara ärligt – alla står nakna inför möglet.

Uttala en Lögn 
När din rollperson utför en Lögn stryker du över Sanningen på ditt formulär 
och drar ett kort från den stora arkanan. Du spelar resten av spelmötet med 
en färre Sanning. Du som spelare avgör alltid om din rollpersons handingar 
räknas som att hen har uttalat en Lögn.

Låt din rollperson dö
Din rollperson kan bara dö eller försvinna ur berättelsen om du väljer att låta 
det ske. När du gör det får du beskriva hur detta sker.

Den stora arkanans tekniker
Den stora arkanan har du på din hand. Valören på dessa kort är den enda 
information som hålls hemlig. Dessa kan spenderas på fyra sätt:

• etablera ett faktum om spelvärlden eller om en biroll, genom att 
ge spelledaren ett kort. Detta får inte direkt påverka någon annans 
rollperson eller motsäga någonting tidigare etablerat.

• tvinga en rollperson att agera i enlighet med en av sina sanningar 
under en scen, genom att ge dennes spelare ett kort. Denna rollperson 
förväntas följaktligen göra ett djärvt eller utlämnande drag.

• återhämta alla förkryssade poäng i ett Tillvägagångssätt genom 
att kassera ett kort. Denna används mellan scener. Beskriv vad din 
rollperson gör för att återhämta sig. 

• kämpa för en sanning i en konflikt. Istället för att dra ett kort ur den 
lilla arkanan i en konflikt drar din motståndare ett slumpmässigt kort 
från din hand. Kortets värde är samma som dess siffra.

Konflikter
När en rollperson vill uppnå någonting i en scen och en annan figur 
motarbetar denne uppstår en konflikt. En sådan står antingen mellan olika 
rollpersoner eller mellan en rollperson och biroller. 

Ni spelar en scen tills det är tydligt vad som står på spel och använder 
sedan mekaniken nedan. Du kan markera att det är en konflikt i scenen 
genom att hålla upp en hand formad till horntecknet.

Konflikter mellan rollpersoner
1. Varje spelare säger sin rollpersons Avsikt, vad de vill uppnå i konflikten. 
2. Varje spelare väljer vilket Tillvägagångssätt hens rollperson använder och 

hur många poäng ur detta som hen spenderar. Spelare säger om deras 
rollpersoner kämpar för en sanning.

3. Se om någon vill Ge upp eller om någon annan rollperson vill Hjälpa.
4. Spelarna drar lika många kort ur den lilla arkanan som de har spenderat 

poäng. Den som kämpar för en sanning drar ett kort färre därifrån och 
spelar istället ett slumpmässigt kort ur den större arkanan från sin hand, 
som hens motpart i konflikten får dra. Detta kort har samma valör som 
sin siffra.

5. Spelaren med det högsta kortet vinner och får beskriva hur dennes 
rollperson uppnår sin Avsikt. Om de högsta korten är lika vinner det näst 
högsta. Är alla kort lika segrar ingen och spelarna finner en kompromiss.

Konflikter mot biroller
Om konflikten står mellan mellan en rollperson och biroller kommer 
spelledaren att spela birollen. Efter att spelaren har berättat sin rollpersons 
Avsikt, berättar spelledaren birollens Avsikt samt Svårigheten som dina kort 
behöver möta: 6–21. Därefter väljer spelaren Tillvägagångssätt. Om något 
korts valör är lika med eller högre än Svårigheten segrar rollpersonen.

Om ni har en konflikt med flera rollpersoner samt biroller förklarar 
spelledaren reglerna för detta. 

Ge upp
Du kan välja att ge upp, efter att Avsikter har sagt och innan kort har dragits. 
Du får då återhämta ett poäng i ett Tillvägagångssätt. Din motståndare 
vinner, men du får lägga till en begränsning på din motståndares Avsikt, 
exempelvis: » Du övertygar folkmassan, men inte de Gula systrarna «. Din 
motståndare beskriver hur hen uppnår denna nya Avsikt.

Hjälp till
Om din rollperson är med i scenen, kan du hjälpa en part i en konflikt.
Beskriv hur din rollperson hjälper till och kryssa för ett poäng i ett passande 
Tillvägagångssätt. Din kamrat får +1 på sina korts värden. Du kan hjälpa 
med ett poäng per konflikt. Hjälp från flera rollpersoner är kumulativ.

De andra rollpersonerna och deras Sanningar

Jastiss Mathilde Yazhu
Jag tar hen i försvar och talar respektfullt till 
hen.

Jag försöker få henne att lämna balianismen och 
familjen att ta tillbaka henne.

Jag möter vad hon än säger med kyla och 
fientlighet.

Enade i Guds famn 
Lögn: Svik församlingen.

Väckelsens språkrör 
Lögn: Svik dina trossyskons önskningar.

Balianismens filantrop
Lögn: Stöt dig med församlingen. 

Pressad jiangong
Lögn: Välj en sida.

Frigiven slav
Lögn: Vänd din rygg åt ett tryggt liv.

Äldste
Lögn: Låt någon tala ner till dig.

Skuld gentemot bin Kasada 
Lögn: Försämra relationerna med din gamla 
familj.

Omkullkastare
Lögn: Acceptera att Hamiscora får makt över 
församlingen.

Familjens bevarare
Lögn: Låt familjens anseende eller position 
komma till skada.

Lärling till Yazhu
Lögn: Svik hennes förväntningar på dig.

Tacksam gentemot Darius
Lögn: Agera mot honom.

Äktenskapsmäklerska för Mathilde
Lögn: Tala illa om Mathilde.

Josif, min tjänare: Jag berättar allt för honom och lyssnar till hans råd.              Biroller
Jiangong Kasada: Hon är min förebild och jag gör allt för att visa mig värdig att efterträda henne.
Iorek Hamiscora, min bror: Jag uppmuntrar hans romans med Jastiss och som hämnd för att vår mor vill upplösa denna har han berättat för mig att hon 
konspirereade med jovianerna.
Mchumba, väckelsemedlemmen: Jag tystar henne närhelst hon börjar prata..
Tiberia, kapten för Falkarnas kompani, som skyddar familjen Hamiscora: Jag försöker köpa hennes lojalitet.
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0. Du skall ta reda på vad paradiset är värt. – 1. Du skall spela ärligt. – 2. Du skall spela djärvt och lämna dig sårbar.

Sanningar
Dessa är Yazhus fyra viktigaste övertygelser, personlighetsdrag och 
relationer. Sanningarna styr hennes agerande och hur du gestaltar henne. 
Yazhu kan kämpa för dem i konflikter. Om hon utför en handling som 
är en Lögn tappar hon Sanningen. Kryssa då över Sanningen. uttala 
Lögner vid passande tillfällen.

Tillvägagångssätt
I konflikter väljer du vilket Tillvägagångssätt Yazhu använder för att 
uppnå sin Avsikt. Varje poäng som du kryssar för låter dig dra ett kort ur 
den lilla arkanan. Högst kort vinner. Du återfår poäng genom att ge upp 
i konflikter eller betala med ett kort från din hand.

Manipulera ☐☐☐ Sätta på plats ☐☐☐

Medkänsla ☐☐ Balianism ☐☐

Viljestyrka ☐ Inkräva gentjänster ☐☐

Skuldbelägga ☐ Kontakter ☐

Du är länken mellan det gamla och det nya. Xiaohan var 
din älskade make och du vägleder nu den ovana Jastiss 
att följa i hans fotsteg. Charybdis har inte sett någon 

som Xiaohan på lång tid: taktisk, klok och kapabel utnyttja varje 
given situation för familjens bästa. 

Din familj är förmögen och inflytelserik, fastän den består av 
blott 43 själar. Dessa följer den inriktning som du sedan länge har 
pekat ut. Det var du som först omfamnade balianismen och sedan 
övertalade resten av din familj att konvertera. Du knöt samman 
Charybdis’ troende till en församling och såg till att din familj endast 
anlitade balianistiska daglönare. På ditt initiativ har Hamiscora 
huserat imamer och stimulerat importen av kapak till Charybdis. 
Balianismen ger dig ett sammanhang som är större än du kan 
greppa, vilket likt möglets rus är skrämmande och underbart. Du 
tvekar kring att utrota tänkande maskiner, men förstår hur viktigt 
detta är för att ni ska kunna enas med de Sex profeternas kyrka.

Du önskar att skänka välstånd och inflytande åt din familj samt 
göra Charybdis till en del av Balians hus. Dessa två syften hänger 
samman, då balianismen är nyckeln för Charybdis’ framtid. 
Genom att din familj har sponsrat församlingen på Charybdis 
tillfaller nu lukrativa kontrakt med de jovianska församlingarna 
i första hand er, till andra familjers förtret, men detta välstånd 
kan spridas. Om Charybdis omfamnade balianismen skulle 
det bli balianismens utpost i huvudbältet. All transport mellan 
Jupiter och de inre planeterna skulle då gå genom er hamn och 
gruvbrytningen hade haft säkra kunder.

Tyvärr ser Charybdis’ klaner emellertid bara till sin egen 
kortsiktiga vinning. De räds morgondagen och förmår inte se vad 
balianismen kommer att ha skänkt er om tio år. Dessa Balians 
fiender ska ni motarbeta, såsom du sårade bin Kasada genom att 
överlämna information om deras gruvdrift till imamen Tinotenda. 

Tyvärr handlar nu även väckelsen kortsiktigt och vägrar inleda 
själavandringsriterna för din älskade Xiaohan, tills dess att Jastiss 
ger dem familjens alla pengar. De är för impulsiva, för kortsiktiga. 
De tror att de ska ta över hela Charybdis på en gång och att resten 
av klanerna ska underkasta sig deras pöbelvälde. Så styrs inga av 
de jovianska församlingarna; där härskar de mest lärda och kloka. 
Här på Charybdis är detta du, och om Mathilde kan lita på dig 
ska du berätta när läget är rätt för dem att strejka. Ni behöver inte 
skynda, då er position stärks för varje dag. Tillsammans ska ni 
göra Hamiscora-familjen stark och Charybdis balianistiskt. 

Yazhu, vi undrar alla:
— Kommer du att behålla ditt grepp om Jastiss?
— Ska du lyckas få väckelsen att släppa sina krav på er?
— Kommer du att undgå straff för ditt ränkspel?

 Balianismens filantrop
Balians lära är allsmäktig, därför att den är sann. Den placerar 
människan i det främsta rummet och vägrar att låta henne 
ersättas av maskiner; den skapar en plats åt även de mest utsatta. 
Sanningen i sig skapar emellertid ingen församling och att 
balianismen växer på Charybdis är tack vare dina ansträngningar. 
För att förbättra livet för dess utblottade medlemmar arbetar du 
(och Xiaohan, saligt vare hans minne) för att rekrytera fler troende 
och knyta Charybdis närmare Jupiter. Paradiset kan inte byggas 
över en natt, även om ni alla känner så i kapakens omfamning. 
Dina syskon måste ha tålamod och tillit till dig och du gör det du 
kan för att vinna detta. 

Lögn: Stöt dig med församlingen.

Äldste
Du har sett generationer komma och gå, var och en med sina 
egna föreställningar och svagheter. Du har sett människans 
alla svagheter när du har försökt fostra bort dem i uppväxande 
generationer. Ingenting är nytt under himlen och ingenting 
kan överraska dig. Du har väglett Xiaohan i hans beslut och 
har förtjänst till familjens nuvarande ställning. Ingen ska tro sig 
kunna sätta dig på plats eller lura dig. I slutändan får du alltid din 
vilja igenom, även om andra inte riktigt förstår det.

Lögn: Låt någon tala nedlåtande till dig.

Familjens bevarare
Familjen Hamiscora har genomlidit många prövningar och 
svårigheter och du har sedan barndomen hjälpt till att vägleda er 
genom dessa. Ingen jiangong har haft lika stort inflytande över 
familjen som du har och alla vet om detta. Du tvivlar inte inför 
att göra vad som än krävs för att säkra familjens fortlevnad och 
välstånd. Att smida ränker, ljuga och förråda är tillåtet, om det 
tjänar den goda saken. I detta kritiska skede måste du se till att 
Jastiss kan hålla rätt kurs och balansera mellan väckelsens och de 
andra familjernas krav. 

Lögn: Låt familjens anseende eller position komma till skada.

Äktenskapsmäklerska för Mathilde
Mathilde är ett utmärkt parti, en godhjärtad, arbetsam och duglig 
människa som känner balianismen med hjärtat snarare än med 
hjärnan. Hon har alltid funnit tid till dig och har nu dessutom 
vunnit respekt ifrån väckelsen. Hon skulle bli en utmärkt maka 
till Jastiss. Alla skulle tjäna på detta: hon skulle inte längre tvingas 
slita som daglönare och det skulle kunna stärka relationerna 
mellan familjen och väckelsen. Förhoppningsvis skulle väckelsen 
nöja sig med detta för stunden. Det är olyckligt att Mathildes och 
Jastiss tidigare affär tog slut! Du kan nog ordna detta; Mathilde 
kan behöva övertygas, medan Jastiss är ett mindre problem. 

Lögn: Tala illa om Mathilde.

Yazhu Hamiscora
Äldste i familjen Hamiscora. Sant troende. Makten bakom tronen. 



ِحيٌمۭ ُه َغُفوٌرۭ رَّ ُه َقِديٌرۭ ۚ َوٱللَّ ًةۭ ۚ َوٱللَّ َودَّ ْنُهم مَّ ِذيَن َعاَدْيُتم مِّ ُه َأن َيْجَعَل َبْيَنُكْم َوَبْيَن ٱلَّ  َسى ٱللَّ

3. Du skall respektera och lita på dina medspelare. – 4. Du skall uppmuntra och bygga vidare på dina medspelares idéer. – 5. Du skall icke hava hemligheter.

Spelets tekniker 
Den yttersta domen spelas med en tarokkortlek. Den lilla och den stora 
arkanan används i olika tekniker. Skilj dem åt i varsin hög och lägg dessa 
inom räckhåll för alla spelare. Alla spelare börjar med ett kort ur den stora 
arkanan på hand. Spelledaren börjar med två. 

Ni spelar i scener, som ni turas om att sätta. Under scenernas gång 
använder ni följande tekniker, som får regelmässig effekt. 

De centrala teknikerna
» Gud är större! «
När en annan spelare gör ett djärvt drag, säger någonting snyggt eller gör 
någonting annat som du uppskattar, kan du sträcka händerna i luften och 
yttra » gud är större!« och sedan ge hen ett nytt kort från den stora arkanan.

Hänge dig åt kapaken
När din rollperson hänger sig åt kapaken kommer hen att tappa kontrollen 
men ges insikt av möglet. Spelledaren beskriver vad hen ser och du berättar 
hur din rollperson upplever ruset. Kapaken kan komma att ställa frågor till 
din rollperson, som du måste besvara ärligt – alla står nakna inför möglet.

Uttala en Lögn 
När din rollperson utför en Lögn stryker du över Sanningen på ditt formulär 
och drar ett kort från den stora arkanan. Du spelar resten av spelmötet med 
en färre Sanning. Du som spelare avgör alltid om din rollpersons handingar 
räknas som att hen har uttalat en Lögn.

Låt din rollperson dö
Din rollperson kan bara dö eller försvinna ur berättelsen om du väljer att låta 
det ske. När du gör det får du beskriva hur detta sker.

Den stora arkanans tekniker
Den stora arkanan har du på din hand. Valören på dessa kort är den enda 
information som hålls hemlig. Dessa kan spenderas på fyra sätt:

• etablera ett faktum om spelvärlden eller om en biroll, genom att 
ge spelledaren ett kort. Detta får inte direkt påverka någon annans 
rollperson eller motsäga någonting tidigare etablerat.

• tvinga en rollperson att agera i enlighet med en av sina sanningar 
under en scen, genom att ge dennes spelare ett kort. Denna rollperson 
förväntas följaktligen göra ett djärvt eller utlämnande drag.

• återhämta alla förkryssade poäng i ett Tillvägagångssätt genom 
att kassera ett kort. Denna används mellan scener. Beskriv vad din 
rollperson gör för att återhämta sig. 

• kämpa för en sanning i en konflikt. Istället för att dra ett kort ur den 
lilla arkanan i en konflikt drar din motståndare ett slumpmässigt kort 
från din hand. Kortets värde är samma som dess siffra.

Konflikter
När en rollperson vill uppnå någonting i en scen och en annan figur 
motarbetar denne uppstår en konflikt. En sådan står antingen mellan olika 
rollpersoner eller mellan en rollperson och biroller. 

Ni spelar en scen tills det är tydligt vad som står på spel och använder 
sedan mekaniken nedan. Du kan markera att det är en konflikt i scenen 
genom att hålla upp en hand formad till horntecknet.

Konflikter mellan rollpersoner
1. Varje spelare säger sin rollpersons Avsikt, vad de vill uppnå i konflikten. 
2. Varje spelare väljer vilket Tillvägagångssätt hens rollperson använder och 

hur många poäng ur detta som hen spenderar. Spelare säger om deras 
rollpersoner kämpar för en sanning.

3. Se om någon vill Ge upp eller om någon annan rollperson vill Hjälpa.
4. Spelarna drar lika många kort ur den lilla arkanan som de har spenderat 

poäng. Den som kämpar för en sanning drar ett kort färre därifrån och 
spelar istället ett slumpmässigt kort ur den större arkanan från sin hand, 
som hens motpart i konflikten får dra. Detta kort har samma valör som 
sin siffra.

5. Spelaren med det högsta kortet vinner och får beskriva hur dennes 
rollperson uppnår sin Avsikt. Om de högsta korten är lika vinner det näst 
högsta. Är alla kort lika segrar ingen och spelarna finner en kompromiss.

Konflikter mot biroller
Om konflikten står mellan mellan en rollperson och biroller kommer 
spelledaren att spela birollen. Efter att spelaren har berättat sin rollpersons 
Avsikt, berättar spelledaren birollens Avsikt samt Svårigheten som dina kort 
behöver möta: 6–21. Därefter väljer spelaren Tillvägagångssätt. Om något 
korts valör är lika med eller högre än Svårigheten segrar rollpersonen.

Om ni har en konflikt med flera rollpersoner samt biroller förklarar 
spelledaren reglerna för detta. 

Ge upp
Du kan välja att ge upp, efter att Avsikter har sagt och innan kort har dragits. 
Du får då återhämta ett poäng i ett Tillvägagångssätt. Din motståndare 
vinner, men du får lägga till en begränsning på din motståndares Avsikt, 
exempelvis: » Du övertygar folkmassan, men inte de Gula systrarna «. Din 
motståndare beskriver hur hen uppnår denna nya Avsikt.

Hjälp till
Om din rollperson är med i scenen, kan du hjälpa en part i en konflikt.
Beskriv hur din rollperson hjälper till och kryssa för ett poäng i ett passande 
Tillvägagångssätt. Din kamrat får +1 på sina korts värden. Du kan hjälpa 
med ett poäng per konflikt. Hjälp från flera rollpersoner är kumulativ.

De andra rollpersonerna och deras Sanningar

Jastiss Mathilde Darius
Jag ger hen alltid vägledning och hjälp i sina 
svåra situationer.

 Jag försöker få henne att fatta tycke för Jastiss. Jag försöker tala honom till rätta, få honom att 
slita ut sitt kätterska öga och återvända till mig.

Enade i Guds famn 
Lögn: Svik församlingen.

Väckelsens språkrör 
Lögn: Svik dina trossyskons önskningar.

Enögd zhaitu
Lögn: Slut en överenskommelse med en balianist.

Pressad jiangong
Lögn: Välj en sida.

Frigiven slav
Lögn: Vänd din rygg åt ett tryggt liv.

Meritokrat
Lögn: Lämna väckelsens medlemmar till sitt öde.

Skuld gentemot bin Kasada 
Lögn: Försämra relationerna med din gamla 
familj.

Omkullkastare
Lögn: Acceptera att Hamiscora får makt över 
församlingen.

Kronprins
Lögn: Låt familjen Hamiscora undslippa att sona 
sitt brott. 

Lärling till Yazhu
Lögn: Svik hennes förväntningar på dig.

Tacksam gentemot Darius
Lögn: Agera mot honom.

Vill rädda Jastiss
Lögn: Behandla Jastiss som din fiende. 

Iorek, min son: Jag försöker bryta upp hans lättsamma romans med Jastiss.              Biroller
Jiangong Kasada: Jag respekterar hennes hårda sätt och tar aldrig en konflikt med henne.
Tinotenda, imamen från Jupiter: Jag planerar Charybdis’ framtid med honom.
Josif, Darius’ kompanjon: Jag bearbetar honom med artigheter och erbjudanden.
Tiberia, kapten för Falkarnas kompani, som skyddar familjen Hamiscora: Jag lovar henne att dubbla varje erbjudande från någon annan.



de sex budorden

Er berättelse är ett drama om rollpersonerna, som ni skapar till- 
sammans. För att skapa en sådan berättelse hjälps ni av att följa 
dessa sex principer, som utgör grunden för alla andra regler och 
tekniker i Den yttersta domen:

0. Du skall ta reda på vad paradiset är värt.

1. Du skall spela ärligt.

2. Du skall spela djärvt och lämna dig sårbar.

3. Du skall respektera och lita  
på dina medspelare.

4. Du skall uppmuntra och bygga på dina medspelares idéer.

5. Du skall icke hava hemligheter.

namn och uppslag för 
ytterligare biroller

Feminint Maskulint Neutralt

Ana Yeli Arystarch Hipolite

Chandrakanta Evo Imani

Fu h’Amílcar Jingyi

Ignacja Kariuki Odalis

Guiying Renshu Zeuits

Ssanyu Quidel Vacise

figurer på charybdis: hydroponiker, mekaniker, gruvrobot-
förare, zensufisk pilgrim, daglönare, lycksökare från Mars, ka-
paksmugglare, diplomat-handelsresenär från Kalifatet, riddare 
ur Arkanerorden, balianistisk mystiker, badhusföreståndare, 
pengalånare, klonterapeut, familjelärare. 

den lilla arkanan

scener

Ni turas om att sätta scener och ser till att alla rollpersoner får 
vara i fokus. När ni sätter en scen gör ni klart:

 ✧ Vem som är med i scenen
 ✧ Varför ni vill se scenen
 ✧ Var och när scenen utspelar sig
 ✧ Stämningen i scenen
 ✧ Hur scenen inleds.

Detta är sex råd för att få till spännande scener:

 ✧ Spela sådant som är intressant för rollpersonerna: osäkra 
ögonblick vars utfall formar resten av berättelsen. 

 ✧ Gå in i scenen med en tanke på vad din rollfigur vill uppnå.
 ✧ Inled scener när de blir intressanta för berättelsen, strax 

innan de hettar till. Ge rollpersonerna utrymme att  
diskutera eller debattera, så det finns osäkerhet och en  
stigande spänning. 

 ✧ Alla lyssnar aktivt på alla scener och använder sig av tek-
niker, oavsett om deras rollpersoner deltar i scenen eller ej.

 ✧ Var vaksamma på om en Sanning blir viktig, en 
Lögn hotas eller om en konflikt kommer till 
ytan – och spela upp detta. 

 ✧ Klipp scenen när ni har spelat ut dess kär-
na, till exempel efter en konflikt. 
Korta scener håller uppe tempot.

»Ska 
vi inte 

klippa här?«

Visa 
horntecknet 

när du ser en 
konflikt i scenen.

balianister Zhaitu

klan hamiscora (43)

 ✧ Jastiss
 ✧ Yazhu
 ✧ Iorek

klan bin kasada (213)

 ✧ Darius
 ✧ Jiangong Kasada Ma-

ersk

Väckelsen bland 
daglönarna (950)

 ✧ Mathilde
 ✧ Mchumba

charybdis andra klaner 
(~15 000)

 ✧ Josif al-Fijowna

JoVianerna (77) 

 ✧ Tinotenda, imamen 
från Pergamon, som 
planerade angreppet 
mot bin Kasada.

falkarnas kompani (120)

 ✧ Tiberia, kapten för  
Falkarnas kompani.

släktband

 ✧ Yazhu och Xiaohan är biologiska föräldrar till Darius och  
Iorek.

 ✧ Jiangong Kasada Maersk är biologisk mor till Jastiss.  
Fadern är icke namngiven.

charybdis’ fraktioner och figurer

den lilla arkanan


