
Colonies
Karaktärsgenerering
Fördela 40 poäng på färdigheter. Slå 
ett slag på tabellen för Egenskaper. 
Skriv upp utrustning. Skriv upp 
Totalt KP (20, om inte annat fåtts 
genom tabellen Egenskaper).

Egenskaper

1-20 Talang för en färdighet – 
rulla alltid d20+d6 för att 
genomföra en handling med 
denna! Vilken bestäms 
genom att räkna 
färdigheterna uppifrån och 
ned till tärningens värde.

21 Stark. Bonus på +d6 vid alla 
handlingar där fysisk styrka 
är en tydlig fördel.

22 Uppmärksam. Blir aldrig 
överraskad.

23 Gott läkekött. Läker dubbelt 
så snabbt som normalt.

24 God utstrålning. Bonus på 
+d6 i alla situationer där 
personlig utstrålning är en 
tydlig fördel.

25 Osannolikt tursam. Får slå 
om ett tärningsslag per 
session.

26 Tålig. Totalt KP är 25.

27 Empatisk. Kan lätt sätta sig 
in i andras situation och 
förstå andra kulturer och 
personer.

28 Underlig förmåga. Något är 
speciellt med dig, men exakt
vad är ännu oklart.

29 Superbt lokalsinne. Går 
aldrig vilse. Någonsin.

30 Osviklig tidsuppfattning. Du 
vet alltid vilken tid på 
dygnet det är. Endast 
kryosömn kan förvirra ditt 
tidssinne.

Färdigheter

Handlingsresolution
D20 + FV > svårighet. Normal 
svårighet är 15, och denna förändras
normalt upp eller ner i inkrement av
3 (9, 12, 15, 18, 21, 24, ...) 

Färdighetslista
Närstrid, Avståndsvapen, Artilleri, 
Vildmarksvana, Biologi, Medicin, 
Mekanik, Elektronik, 
Programmering, Organisation, 
Djurvana, Fysik, Navigering, Pilot, 
Markfordon, Taktik, 
Rymdpromenad, Historia, Kemi, 
Kroppskontroll.



Skyddsvärde
En rollpersons Skyddsvärde är den 
grundsvårighet som en motståndare 
måste övervinna för att kunna träffa 
rollpersonen. Skyddsvärde är lika 
med (Närstrid + Avståndsvapen + 
Kroppskontroll)/3.

Strid och skador

Stridsfaser
En stridsrunda är ungefär 1 minut, 
och hanteras abstrakt. Ett anfall är 
en serie handlingar, inte bara ett 
skott eller ett slag.

1. Initiativ

2. Handling

3. Skada

Initiativ
Alla inblandade rullar d20 + FV för 
den färdighet man kommer att 
använda under rundan. Alla 
inblandade agerar i fallande ordning.

Handling
Förflyttning (upp till 20 meter), 
anfall eller skydd. En blandning av 
dem går bra, men då läggs +5 på 
svårigheten för varje extra handling.

Ett anfall lyckas om d20 + FV 
överstiger motståndarens 

Skyddsvärde, som kan justeras i 
situationen beroende på om fienden 
befinner sig i adekvat skydd eller 
agerar omdömeslöst.

När skjutvapen används vid ett 
anfall så spenderas lika många 
projektiler som tärningen visar, upp 
till och med sista kulan i magasinet.

Om spelaren slår 20 på sitt slag för 
att utföra en handling får 
rollpersonen en extra handling i 
slutet på samma runda, eller dubbla 
skadan i sitt anfall. Skulle spelaren 
däremot slå 1 så hamnar 
rollpersonen istället i någon form av 
prekär situation inför nästa runda.

Skada i strid
Ett anfall som lyckats leder till 
skada. Rulla först d20 för att se var 
träffen blir, sedan skada beroende på
vapentyp.

En kroppsdel som tar emot mer 
skada än sitt antal KP blir obrukbar 
för tillfället. Får den dubbelt så 
mycket skada blir den obrukbar för 
alltid. I fallen huvudet eller bålen 
innebär detta döden.

Om den totala mängden skadepoäng 
överstiger Totalt KP svimmar 
rollpersonen. Om den totala 
mängden skadepoäng överstiger 



Totalt KP + 5 dör rollpersonen. En 
rollperson som svimmat pga sina 
skador löper 1/10 risk att dö varje 
minut som går om denne inte får 
vård.

Annan sorts skada
Det finns en miljon sätt att skada sig 
på i rymden och på andra planeter. 
Spelledaren avgör vad som sker från 
fall till fall.

Läkning
Om rollpersonen vilar och får vård 
läker denna 1 KP per skadad 
kroppsdel och dygn. Under viss 
aktivitet läker 1 KP i slumpmässig 
skadad kroppsdel per dygn, men vid 
ansträngande aktivitet uteblir 
läkning.

Vapen och rustning

Vapen
Primitivt avståndsvapen, kan bara 
skjuta ett till två skott per runda. 
Skada: d6

Lätt skjutvapen, pistol av olika slag.
Skada: d12

Tungt skjutvapen, automatkarbin. 
Skada: d12

Artilleri, innefattar alla fasta 

installationer, såsom granatkastare, 
kanoner, gatlings, luftvärnssystem, 
mfl. Skada: total – en rollperson som 
träffas av en sådan pjäs dör.

Rustning
Rustning absorberar skada, och en 
skyddad kroppsdel får därför minska
skada från en träff med rustningens 
skyddsnivå.

Skyddsväst. Skydd: 7.

Skottsäker väst. Skydd: 10.

Primitivare skydd, såsom 
plåtrustning eller ringbrynja, kan ge 
visst skydd mot primitiva vapen men
är verkningslöst mot moderna 
skjutvapen.

Att bli bättre
Varje session fördelas 20 erf över de 
rollpersoner som varit med. 5 av 
dessa går till den rollperson som 
flest spelare tycker bidragit mest. De
övriga fördelas så jämnt som möjligt.

En rollperson vars spelare innan 
nästa spelsession skriver en kort 
krönika (in eller out of character) på 
www.rollspel.nu får 10 extra erf.

För 5 erf får en slå d20 mot valfritt 
FV; slår man över ökar FV med 1. För
15 erf får man höja valfritt FV med 1.



Colonies
Rollperson
Namn:

Yrke/roll:

Beskrivning:

Färdigheter
Närstrid

Avståndsvapen

Artilleri

Vildmarksvana

Biologi

Medicin

Mekanik

Elektronik

Programmering

Organisation

Djurvana

Fysik

Navigering

Pilot

Markfordon

Taktik

Rymdpromenad

Historia

Kemi

Kroppskontroll

Hälsa
Totalt KP:

1-2: Huvud, skydd:

3-5: Höger arm, skydd:

6-8: Vänster arm, skydd:

9-14: Bål, skydd:

15-17: Höger ben, skydd:

18-20: Vänster ben, skydd:

Skyddsvärde:

Vapen/skada:

Erfarenhet:
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