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1. Övergripande mål 

 

Som spelare tar du dig an ett adelshus och guidar det genom Gästhemskrönikans historia. Målet med 

spelet är att vi tillsammans ska skapa levande historia med storslagna slag, svek och intriger. Allt 

kommer att flätas in i Gästhemskrönikans bakgrundshistoria. 

2. Adelshusen 

2.1. Adelshus och spelare 

 

Adelshus Spelare Mailadress till spelaren 

Agel  August Aronsson Sabaselassie@gmail.com 

Eidolon Andreas (Adde) Olander hardtoe@gmail.com 

Mechavinchi Roger Pettersson petterssonroger@hotmail.com 

Lövhår Leonie Prevel leonie.prevel@outlook.com 

Menos Erik Edlund Erik.edlund87@gmail.com 

DuMorte Patrik Tidlund p_tidlund@Hotmail.co.uk 

Argenti Alexander Himmerlöv alexander.himmerlov@live.se 

Furio Jonas Tidlund 
Mary Fadeyo Raheem 

jonas_tidlund@yahoo.se 
fadeyoraheem@gmail.com 

2.2. Information om adelshusen 

De Adelshus som du kan spela är: 

Hus Agel, blå sköld med ett bockhuvud Hus Agel har en stark övertygelse och backar sällan vid hot, 

snarare känner de ett behov att stångas. Hus Agel har sin härkomst öster om Gästhem i den Östra 

länken. 

Hus Argenti, grå sköld med en svart ögonbindel Hus Argenti kommer från Surveden, skogen norr om 

staden. Det sägs att Surveden är skogen där skuggor och drömmar tar form, Argenterna har en regel 

om att alltid leva i skugga därför klär de sig i masker när de lämnar hemmet..    

Hus Lövhår, grön sköld med ett mörkgrönt träd utan löv alver och hober. Alverna kommer från 

skogen Glömskan strax söder om Gästhem. Hoberna lever på Ry-slätterna norr om Glömskan. Båda 

raserna har överlevt mörkret tillsammans och har ett förbund starkt nog att överleva även dessa 

tumultartade år. 

Hus Eidolon, gul sköld med en orm och en vågskål  dvärgar, Rika som troll, Bergen sydost om 

Gästhem blev hem åt Eidolon. Där gömde de sig undan mörkrets era skyddade av en ”välvillig” 

ormande. 

Hus Du Morte, vit sköld med en svart cirkel. Från de vita kalkstensklipporna väster om Gästhem 

kommer den morbida familjen Du Morte. De är kända för sin kärlek till de döda och ett öga för 

sjukdomar. Familjen styrs enbart av kvinnor. 



Hus Menos, röd sköld med två vita masker. hus Menos är ett hus med dragning åt det storslaget 

dramatiska. De älskar skådespel och strävar efter att leva i det perfekta eposet. De har sitt rede i 

sydväst. 

Hus Mechavinchi. brun sköld med ett hjul.Gnomer, Mechavinchis Gnomer lever sitt liv i ruinerna av 

en tidigare civilisation som försvann när världen svaldes av mörkret. Ruinerna ligger vid en platå 

nordväst om Gästhem.  

Ehm… Furio, trasig träsköld med ett rött svärd. Halvorcer, Hus Furio härstammar från en barbarisk 

stam från falkbergen öster om Gästhem. Familjen är nitiskt på att upplevas som starka och rika men 

saknar stil och klass vilket gör att de alltid får stå lite vid sidan om. 

 

3. Grundegenskaper 

Det finns 8 grundegenskaper, varje grundegenskap har ett värde mellan 0 och 9. Från start har du bara 

1 i två grundegenskaper (de två som ligger i ditt adelshus natur, se Tabell 1.1.). Resterande 

grundegenskaper har 0. Som spelare kan man ha oändligt i en grundegenskap, men huset får inga 

bonusar för sitt värde över 9. Grundegenskaperna är uppdelade i två kategorier: expanderande 

grundegenskap (som syns på kartan), utvecklande grundegenskap (som finns i maktlistan). Hur mycket 

varje hus har i en egenskap kan man försöka gissa sig till av tidslinjen, men endast spelledaren sitter 

på de faktiska värdena för alla adelshus. Vissa platser på kartan och vissa maktobjekt kan ge särskilda 

fördelar senare i historien. 

 
  

 
1.1. Tabell över Adelshusens startegenskaper. 

 
Notera att varje adelshus behöver välja mellan att ha grundegenskapsvärden i antingen ”Godhet”, 

”Balans” eller ”Ondska” (som alla representerar samma utvecklande grundegenskap). Ett hus som 

förlorar eller ger bort alla sina poäng i exempelvis Godhet, kan dock senare välja att byta sida och skaffa 

sig poäng i exempelvis Balans. 

 Varje grundegenskap du har representeras av en aktör, för expanderande grundegenskaper kan det 

vara allt ifrån en ensam krigarprinsessa, ett tjuvgille, en teologisk inriktning i Pelorkyrkan eller något 

från monsterboken, kanske en ung drake. Denna aktör blir då den som representerar kartbiten i 

framtiden. Aktören blir en del av ditt hus historia och finns med i tidslinjen på hemsidan. Nedan finns 

några exempel på yrken knutna till expanderande grundegenskaper, eller aktörer för utvecklande 

grundegenskaper, som du kan använda som hjälp för att komma på en aktör. Dessa är bara vägledande, 

använd gärna din fantasi! Tänk också på att inga aktörer är heliga i Gästhem, allt skapas, förintas, och 

Adelshus Exp. grundegenskap Utv. grundegenskap 

Hus Agel Religion Ekonomi 

Hus Argenti List Vetenskap 

Hus Du Morte Religion Ondska 

Hus Eidolon Styrka Ekonomi 

Hus Furio Styrka Ondska 

Hus Lövhår Magi Diplomati 

Hus Mechavinchi Magi Vetenskap 

Hus Menos List Diplomati 

https://gasthem.weebly.com/


ibland återuppstår det. Var inte rädd för att förvandla St Cuthberts kyrka till en ljugarbänk för försupna 

dvärgar. Det hör till historien! 

List (Rouge, Bard) (Lysande ormens tjuvgille)  

Magi (Wizard, Sorcerer) (Magikern Lucita DuMorte) 

Religion (Cleric, Paladin eller Ranger, Druid) (Bödelskyrkan) 

Styrka (Fighter, Barbarian) (Folkhjälte lockad av nymfer) 

Diplomati (Position i Hovet) (St Cuthberts Katedral, där avtal sluts) 

Ekonomi (Inkomstgivande verksamhet) (Handelsmannen Leif Långfinger) 

Vetenskap (Vetenskapligt erkänd publikation) (Forskargruppen Gryningsandarna) 

Alignment ”Ondska, Godhet eller Balans" (Legendarisk ättelinje, artefakt, karaktär eller hjältedåd) 

4. Hur spelar man? 

4.1. Spelets omgångar 

Varje runda får du tillbaka ett formulär från spelledaren som visar hur mycket du har i de olika 

grundegenskaperna, hur dina agendor har lyckats samt om du behöver beskriva nya aktörer. Du får 

reda på om några anfall har skett mot dig, om de lyckades eller ej, samt vilka äventyr som finns 

tillgängliga för dig. Du kan se en tidslinje för mer information om vad som hänt under året, en karta 

som visar var de olika adelshusen befinner sig, en maktlista på de objekt som är viktiga i världen nu 

och vem som förvaltar dem, samt Gästhems parlament som visar vem som har störst makt i Gästhem 

(se Gästhemsrådet nedan) 

 Varje runda är 30 år – och spelet pågår fram till år 300 (alltså tio omgångar). Deadline för inlämning 

av varje omgång ges i mailutskicket. 

4.2. Mellan gångerna 

Fundera över vad du vill, vad är målet för ditt hus de kommande åren? Finns det några adelshus som 

hotar dig? Lista ut vad de andra vill uppnå med sin runda. Prata med andra spelare, se om ni kan 

samarbeta kring att uppnå era mål (kanske med en allians?). Du kan lova bort grundegenskapspoäng 

eller skriva äventyr att kasta på andra spelare. 

4.3. Agendor 

4.3.1. Primära och sekundära agendor 

Varje omgång sätter spelaren ut tre agendor, en primär och två sekundära, dock max en agenda per 
grundegenskap. Primära agendor är prioriterade ärenden som tar mer resurser från Adelshusen, och 



som därför oftare lyckas än sekundära agendor.1 Primära agendor kan också lyckas flera gånger. Varje 
omgång väljer en spelare en aktör att försvara. 

4.3.2. De olika agendorna 

Det finns fem typer av agendor att välja mellan för en spelare: Anfall, 
Omvandla, Infiltrera, Skapa allians eller Aktivera äventyr. Varje runda får 
Adelshusen också välja en plats att Försvara. 
 
Anfall Du kan välja mellan att anfalla kartbitar (om expanderande 

grundegenskap), eller objekt/aktörer ur Maktlistan (om 
utvecklande grundegenskap). Du väljer sedan vilken 
grundegenskap du vill anfalla med. Du kan anfalla med alla typer 
av grundegenskaper, även dem du ännu inte har ett värde i, det är 
dock lättare att anfalla expanderande med expanderande och 
utvecklande med utvecklande.2 Om du lyckas så tar du över kartbiten eller maktobjektet 
i fråga och får grundegenskapen som det hör samman med, vid primär agenda slår 
spelledaren en gång till med ett lägre värde3 för att se om du lyckas längre i dina 
erövringar. Om du anfaller ett annat adelshus och inte beskriver en ny aktör, så tar du 
tills vidare över aktören från adelshuset i fråga. Du kan gå obehindrat genom lika många 
kartbitar som du har grundegenskapen. Räkna från din (eller dina allierades) 
grundegenskapsområde. 

  Om du vill skaffa flera kartbitar eller maktobjekt utan att Anfalla en annan spelare 
kan välja att Anfalla ledig kartbit/ledigt maktobjekt – du anfaller då närmast lediga 
kartbit/slumpmässigt maktobjekt och om du lyckas blir området samma grundegenskap 
som du anföll med. De flesta kartbitar saknar i början aktörer och det är upp till spelarna 
att skapa dessa vid Anfall. Du kan dock inte anfalla lediga kartbitar med utvecklande 
grundegenskaper eller lediga maktobjekt med expanderande grundegenskaper. 

 
Omvandla Du kan välja mellan att omvandla en kartbit (om expanderande grundegenskap), eller 

ett objekt ur maktlistan (om utvecklande grundegenskap). Du väljer sedan vilken 

grundegenskap du vill omvandla till, det måste dock vara samma grupp av 

grundegenskap (expanderande eller utvecklande), och använder denna för slaget. Om 

du lyckas omvandlas kartbiten eller objektet till den grundegenskapen. 

Exempel: Hus Furio har tagit över kartbiten Länsvägen och därmed aktören 

Bödelskyrkan (Religion) från hus Agel. Hus Furio bryr sig inte om kyrkor, och vill göra om 

byggnaderna till nästen för att föda upp orcher istället (Styrka). Furio bestämmer sig 

därför för att försöka omvandla Länsvägen. De väljer som Primär handling att 

                                                           
1 Regelmässigt speglas detta av att primära agendor har 50% i baschans att lyckas, samt sekundära agendor har 
20% i baschans att lyckas. 
2 Om en spelare anfaller en utvecklande grundegenskap med en expanderande minskar chansen med 5% att 
anfallet kommer att lyckas 
3 Om du lyckas slår spelledaren tärningen en gång till, men drar av differensen mellan ditt slag och din totala 
chans att lyckas på nästa anfall. Exempel: DuMorte anfaller Menos kartbit Svullkusten och har 50% chans att 
lyckas. Spelledaren slår 29 på en T100, vilket är ett lyckat slag, och en differens på 21. DuMorte tar alltså över 
Svullkursen, men får även fortsätta sitt anfall. DuMorte har inte specificerat vart de vill anfalla härnäst, och 
spelledaren slår därför tärning. Det blir Dunlommarna, som också bebos av Menos. Dunlommarna består i en 
annan grundegenskap, och chansen för Menos att lyckas är därför bara 30%, minus de 21 som var differensen på 
förra anfallet. Spelledaren slår 10, ett ifrån det lyckade 9, och anfallet misslyckas. Menos, som blivit tagna på 
sängen, kommer att vara rasande nästa spelomgång – och alla anfall kommer att beskrivas i tidslinjen. 



Omvandla, plats Länsvägen och grundegenskap Styrka. Om det lyckas kommer Furio att 

förlora en grundegenskapspoäng i Religion och få en grundegenskapspoäng i Styrka 

istället, då Länsvägens tidigare kyrkor nu kryllar av nyfödda orcher. 

Infiltrera Du väljer ett adelshus eller en allians som du vill infiltrera och en utvecklande 

grundegenskap som du vill infiltrera med. Om du lyckas så får du reda på 

grundegenskapsförändringar som sker i adelshuset/alliansen du infiltrerat, samt har 

något lättare att anfalla adelshuset i fråga.4 Om du lyckas slår också spelledaren en gång 

till med ett lägre värde, på samma sätt som för anfall, för att se om du lyckas infiltrera 

ett till adelshus eller en allians. För varje runda har adelshuset eller alliansen du 

infiltrerat möjlighet att upptäcka din infiltratör5. Om du infiltrerat en allians, kan du 

förbruka din infiltratör för att skapa en allianskris. Om du infiltrerat ett adelshus kan du 

förbruka en infiltratör för att hindra huset från att anfalla med en av dig vald 

grundegenskap under nästa runda. 

Skapa allians Du och de adelshus du vill alliera dig med väljer samtliga handlingen Skapa allians med 

den grundegenskapen som ni vill bidra med i alliansen (huruvida det är en primär eller 

sekundär handling väljer ni dock själva). Så länge någon av er lyckas så uppstår en 

allians. Läs mer om allianser nedan. 

Aktivera äventyr  Du väljer ett äventyr som du vill aktivera, och ser till att du uppfyller kraven i 

grundegenskapsnivåer för att kunna genomföra äventyret (dessa kan dock uppfyllas 

med hjälp av allianser). Du väljer sedan den grundegenskap som äventyret kräver för 

att aktiveras. Om du lyckas kommer du att få fördelar som du tar med dig 

under resten av spelet. 

Försvar Du kan välja mellan att försvara en kartbit (om expanderande 
grundegenskap), eller ett objekt ur maktlistan (om 
utvecklande grundegenskap). Du väljer sedan vilken 
grundegenskap du vill försvara med. Om ett adelshus anfaller 
något som är försvarat får de svårare att använda den 
anfallande grundegenskapen under detta anfall och hela nästa 
runda.6 Du kan Försvara genom lika många kartbitar som du har 
i din grundegenskap. Räkna från din (eller dina allierades) 
grundegenskapsområde. 

4.4. Att fylla i formuläret 

När du bestämt dig för vad du vill göra är det dags att fylla i formuläret. Där får du välja en primär 

agenda, två sekundära agendor, vilken kartbit eller objekt på maktlistan det rör sig om (om du inte 

infiltrerar eller skapar allians), samt vilken grundegenskap du vill använda. Slutligen så får du beskriva 

nya aktörer som kommer fram, eller hur du resonerar kring det som sker.  

 Världen blir mycket roligare tillsammans med din hjälp! Om du vill får du gärna bifoga beskrivningar, 

eller bilder, när du skickar tillbaka ditt dokument. Skriv gärna text om vad ditt adelshus pysslar med. 

                                                           
4 Du får 5% extra på varje slag då du anfaller en grundegenskap från adelshuset i fråga, om du infiltrerat en allians 
gäller detta bara om du anfaller grundegenskaper som poolats i alliansen 
5 Adelshuset eller alliansen har 25% chans att upptäcka din infiltratör varje runda 
6 Den anfallande spelaren får dra av försvararens grundegenskapsvärde (5% gånger värdet i grundegenskapen) 
på sin chans för att lyckas med agendor som innefattar grundegenskapen 



Vill du gärna ha en grön drake kan en flufftext hjälpa till att fixa det. Om du har specifik information till 

spelledaren kan du skriva den i slutet av dokumentet. Exempelvis kanske du vill berätta för spelledaren 

att du bara låtsades att du ville ge bort en kartbit till en annan spelare, och inte tänker leva upp till din 

del av avtalet när det kommer till kritan. Eller kanske du vill berätta att du vill förbruka en infiltratör i 

en allians för att skapa en allianskris. Gift bort dina släktingar, Tissla och tassla, Skapa intriger, Lova 

grejer för att sedan bryta dessa löften. Vet att dina grundegenskaper inte går att veta om man inte 

infiltrerar ditt adelshus, så var gärna lite hemlig med dina värden. Det är helt okej att luras och skryta 

om saker man inte har.  Exempelvis kan det se ut såhär en omgång för hus DuMorte: 

Primär agenda  

☒  Anfall ☒  Styrka ☒  En ledig kartbit* 

 

 

Sekundär agenda 1 

☒  Infiltrera ☒  Ondska ☒  Ett adelshus (infiltratör)* 

 

  

Sekundär agenda 2 

☒  Skapa allians ☒  Magi ☒  Övrigt (allians, äventyr)* 

 

 

Försvar  

☒  Religion  

 

  

Mål: Anfall Östra länken först, efter det Gäststugan. 
Aktör: Kedjedemonen från vidderna 
Förklaring: Argenti släppte ut demonen och nu skyller de på oss 

Mål: Hus Eidolon 
Aktör: Zaalisa, den förföriska succubusen 
Ursäkt om hon blir påkommen: Ska vi ta ansvar för allt här i världen som folk släpper in i sina 

hem? 

Allians tillsammans med: Hus Lövhår 
Alliansen består i: Avelshuset (Där magiska djur framställs) 
Kommentar: Ett häststeg för oss, massor av gödsel för hus Agel 

Mål: Vi vill försvara kartbiten ”Vraket” 
Kommentar: Mechavinchi ska inte tro att de kan lura oss minsann! 



När du skickat in din runda så gör spelledaren en uträkning och slår för om du lyckas. Detta baseras 

på dina värden i använda grundegenskaper, motståndarens värden och modifikationer av olika slag. 

Om du vill se hur det gick för DuMorte med de olika handlingarna, och få en större inblick i hur 

uträkningarna går till, kan du se detta i Bilaga 1. 

5. Övriga händelser 

5.1. Allianser 

Allianser är ett av de viktigaste redskapen som adelshusen har för att kunna försvara sig mot varandra. 

Om än lätta att ingå kan de vara svåra att hålla kvar vid – och vem vet vad man får i slutändan, när 

Menos som lovat sin List i slutändan istället bidrar med Vetenskap. 

5.1.1. Att skapa en allians 

En allians är ett samarbete där en eller flera spelare kan poola två grundegenskaper gemensamt och 

på så sätt dra nytta av det gemensamma värdet (dock max 9) - en så kallad alliansbonus. En allians tar 

formen av en organisation/rörelse, det kan till exempel vara ett universitet, ett gille, ett hemligt 

spionnätverk eller ett kaffehus där likasinnade träffas och diskuterar politik. En allians skapas genom 

att berörda spelare genomför Agendan Skapa allians – och minst en spelare lyckas. Av tradition så 

startas större, viktigare samarbeten mellan adelshus, officiellt på jämna tiotals år. 

 Man kan inte ha två eller fler allianser som stärker samma grundegenskap. Man skiljer på värdet 

som alliansen ger dig och det du själv har i grundegenskapen som delas. Alliansen ligger aktiv till dess 

att det uppstår en allianskris. 

5.1.2. Allianskris 

Om något av följande villkor uppfylls blir hamnar alliansen i allianskris: 

 En medlem i alliansen lyckas med ett Anfall på en annan spelare 

som också är medlem i alliansen. 

 En spelare som du har allians med gör ett lyckat anfall på en 

annan spelare du har allians med och använder en 

grundegenskap som du delar ut poäng till. Då räknas det som att 

du anfallit din allierade spelare och den alliansen hamnar i kris. 

 Ett adelshus förbrukar en infiltratör som befinner sig i alliansen för att 

skapa allianskris 

En allians som hamnat i en Allianskris finns fortfarande kvar, men grundegenskaper poolas inte längre. 

För att komma ur krisen behöver adelshusen på nytt välja agendan Skapa allians (som dock lyckas 

automatiskt). Om en eller flera spelare inte väljer agendan Skapa allians under följande runda så 

lämnar det eller de husen alliansen nästa runda. 



5.2. Äventyr 

Ett äventyr är en story som spelas ut med dina aktörer som 

huvudrollsinnehavare. Ett Äventyr genererar bonusar efter att man 

klarat dem, det kan vara allt från tillgång till magiska platser, 

högstatuspositioner i maktens korridorer till loot som magiska 

artefakter eller himmelska välsignelser. 

Äventyr är en stark del i Gästhemsvärlden det finns flera sätt att få 

Äventyr.  

 Varje grundegenskap låser upp Äventyr på Grundegenskapsvärde 1 

(medel), 5 (hög) och 9 (episk).  

 Under vissa århundraden startar historiska Äventyr.  

 Det dyker det upp Äventyr kopplade till platser händelser eller allianser 

 Spelaräventyr skickas från andra spelare 

Exempelvis: 

Spelledaren har i hemlighet bestämt att den spelare som når 5 i Diplomati kommer att erbjudas 

äventyret Förgifta soppan på Gästhemsbalen (Krav för att aktivera uppdraget: Diplomati 5, List 3, 

Vetenskap 2). Argenti når 5 i Diplomati och låser upp uppdraget och vid den tiden uppfyller de redan 

de övriga kraven för att aktivera uppdraget.  

Nästa runda väljer därför Argenti agendan Aktivera äventyr: Förgifta soppan på Gästhemsbalen som 

sekundär agenda, med hjälp av Aktören Spegelbilden (Diplomati). Argenti har 45% sannolikhet att 

lyckas (20% i baschans, +25% för sin Diplomati) , spelledaren slår 27, ett lyckat slag. 

Argenti får nu reda på belöningen: det som sker blir något av en skräckklassiker i Gästhemsvärlden. 

Argenti får +5% på alla framtida diplomatislag, då folk fruktar att allt de äter kan vara förgiftat om de 

inte går Argenti till mötes. Belöningen är inte ett grundegenskapspoäng, och kan alltså inte förloras 

oavsett vad som händer i senare omgångar. 

5.2.1. Spelarskrivna äventyr 

Du kan skriva ihop ett eget äventyr åt en annan eller flera andra spelare. Äventyret om det godkänns 

går via Spelledaren till spelaren. För att Spelledaren ska godkänna det behöver det innehålla 3 saker: 

 En kort story, skriven av dig (kort kan vara längre) 

 Något att uppnå, uträtta eller besegra, du måste ha det i din ägo, om äventyret kräver 

vetenskap 3 för att få startas behöver du ha vetenskap 3 

 En faktisk belöning, något som du själv besitter och som passar storyn, kan vara en 

grundegenskap eller en artefakt, alternativt en falsk belöning, där spelarna tror att de kommer 

få något men blir snuvade på konfekten 

Om någon spelare klarar ditt äventyr med en faktisk belöning, belönas även du med 2 segerpoäng (se 

nedan om segerpoäng). Notera att spelare kan dela information om ditt äventyr till andra spelare – så 

det måste inte vara den du tänkt som faktiskt klarar äventyret. 

 



5.3. Gåvor 

Varje spelare kan i sin runda lova att ge bort en, flera eller alla sina grundegenskapspoäng till en eller 

flera spelare, detta för att muta, köpa eller bara lura sina medspelare till att göra som spelare vill. En 

spelare kan också ge bort artefakter, titlar och tomma löften. Ett grundegenskapspoäng flyttas inte 

innan rundan är inskickad till Spelledaren med en rad text om vem som ska få vilken poäng. Så om du 

planerar att byta poäng med någon annan så vet att de inte alls behöver hålla vad de lovar. 

6. Visuella hjälpmedel 

6.1 Kartan 

 

Kartan visar vilka adelshus som “leder” spelet i fråga om Expanderande grundegenskaper, en sorts 
demografi över spelarnas poäng och styrka. Man kan inte se vilken grundegenskap varje kartbit 
representerar (däremot kan man försöka gissa utifrån aktör).  

 

6.2 Listan på Maktobjekt 

 

Listan visar vilka maktobjekt som finns i spelet i fråga om Utvecklande grundegenskaper, en sorts 
demografi över spelarnas poäng och styrka. Man kan inte se vilken grundegenskap varje maktobjekt 
representerar (däremot kan man försöka gissa utifrån aktör). Efter varje objekt kan man se vilket 
adelshus som förvaltar objektet – samt hur många objekt totalt som förvaltas av adelshuset. 

 



 

6.3 Gästhemsrådet  

Gästhemsrådet är det beslutande organet i Gästhem och representerar den 
totala fördelningen av makt, men består av endast 20 platser. Den räknas ut 
genom att de totala antalet grundegenskapspoäng läggs samman från varje 
adelshus, och sedan räknas det ut hur många procent varje hus har av 
platserna. Huset med högst andel får första sätet – och sedan halveras deras 
procent. Så fortsätter det tills alla platser är fyllda. Titt som tätt kommer det 
upp politiska frågor som påverkar spelplanen. En utmärkt anledning att 
förhandla, hota eller försöka köpa röster från varandra. 

 

6.4 Tidslinjen 

 

Gästhems tidslinje börjar på år 0 och därefter sker allting sker 

i kronologisk ordning. Tidslinjen visar vilket år något har skett, 

tillsammans med extra information som kan ge ledtrådar om 

vem som gjorde vad, hur det gjordes, och varför. Tanken är 

att det ska vara ett inspirerande hjälpmedel till att driva 

historien vidare. Tidslinjen finns att läsa på hemsidan. 

7. Vinst eller Förlust 

Den slutliga vinnaren av spelet är den som har fått flest segerpoäng i slutet av spelet. Segerpoäng kan 

fås på följande sätt: 

 Seger via Kartan det finns 60 segerpoäng på kartan, dvs. varje Expanderande 
grundegenskapspoäng ger 1 segerpoäng. 

 Seger via Maktobjekt det finns 40 segerpoäng bland maktobjekten, dvs. varje Utvecklande 
grundegenskapspoäng ger 1 segerpoäng. 

 Seger via Äventyr Du kan få segerpoäng genom att klara äventyr, eller genom att en annan 
spelare klarar dina äventyr och får en belöning för dem 

 Seger genom historien Slutligen kan man få segerpoäng genom att uppfylla sina “historiskt 
korrekta” objektiv. Varje spelare får mål till ett värde av 20 poäng att uppfylla. 

År 242 - DuMorte Teatern öppnar. 

Kom och se en levande operation. hör 
hur avgrundsvrålen nästan dränker 
knakandet från bensågen, se paniken 
koka när kirurgen sätter igång och 
känn blodets värme när det skvätter 
hela vägen till den bakre raden. 
Roligt för hela familjen. 
 

 

https://gasthem.weebly.com/


Bilaga 1 – DuMortes runda 

Primär handling:   Kedjedemonen från vidderna (DuMorte, Styrka 2) anfaller Östra länken (Agel, 

Religion 3). DuMorte har en infiltratör hos hus Agel. 

Först slår Spelledaren en T100 och delar på 3,33 (avrundat uppåt) för att avgöra vilket år det sker, 

resultatet blir år 26 (87/3,33≈26). DuMorte Anfaller som primär agenda och har baschansen 50% att 

lyckas. DuMorte har 2 i Styrka och lägger till 10% (2 i Styrka gånger 5%), totalt 60%. Då de har en 

infiltratör lägger de till ytterligare 5%, totalt 65%. Agel har 3 i Religion och därför dras 15% av från 

värdet, slutligen totalt 50%. För tillfället finns inga andra modifikationer som påverkar slagen, så 

spelledaren slår en T100, resultatet blir 55: Anfallet misslyckas och Pelorkyrkan (Östra länken) slår 

tillbaka Kedjedemonen från vidderna. Eftersom slaget misslyckades slår spelledaren inte heller några 

nya slag för att se om anfallet lyckas flera gånger. 

Sekundär handling 1: Zaalisa, den förföriska succubusen (DuMorte, Ondska 5) försöker att infiltrera 

hemmet hos Skägga Lösa (Neutral 2). Inga övriga bonusar finns för tillfället. 

Först slår Spelledaren en T100 och delar på 3,33 (avrundat uppåt) för att avgöra vilket år det sker, 

resultatet blir år 14 (47/3,33≈14). DuMorte Infiltrerar som sekundär agenda och har baschansen 50% 

att lyckas. DuMorte har 5 i Ondska och lägger därför till 25% (5 i Ondska gånger 5%), totalt 55%. Eidolon 

har 2 i Neutral och därför dras 10% av från värdet, slutligen totalt 45%. Spelledaren slår en T100, 

resultatet blir 33%: Zaalisa, den förföriska succubusen, förvandlar sig till en fyllig dvärg(kvinna) och 

knackar på dörren till Skägga Lösa. Skägga Lösa blir betagen av den vackra kvinnan i nöd, och släpper 

in henne i sitt hem, ovetandes om vilka konsekvenser detta kommer att få för framtiden… DuMorte har 

nu en infiltratör i hus Eidolon, och denna första runda slås inga slag för att upptäcka infiltratören. 

Eftersom detta var en sekundär agenda slås inga slag för att sända ut fler infiltratörer till andra hus. 

Sekundär handling 2: Hus DuMorte och hus Lövhår har planer på att starta den gemensamma Alliansen 

Avelshuset. DuMorte bidrar med egenskapen Magi (2) och Lövhår tillsammans med egenskapen 

Vetenskap (2). DuMorte har en infiltratör hos hus Lövhår, detta påverkar dock inte slaget för allians. 

Bättre att ta det säkra före det osäkra, tänker DuMorte. 

Först slår Spelledaren en T100 och delar på 3,33 (avrundat uppåt) för att avgöra vilket år det sker, 

resultatet blir år 23 (76/3,33≈23). Eftersom allianser startas på jämna tiotals år, avrundas det uppåt 

till år 30. DuMorte skapar Allians som sekundär agenda och har baschansen 20%. DuMorte har 2 i Magi 

och lägger därför till 10%, slutligen 30%. Lövhår väljer att skapa Allians som primär agenda, och har 

därför baschansen 50%. Lövhår har 2 i Vetenskap, vilket innebär att de lägger till 10%, slutligen 60%. 

Spelledaren slår slaget för DuMorte, 29: Avelshuset reses och DuMorte håller ett personligt anförande. 

Nu poolar hus DuMorte och Lövhår sina grundegenskapsvärden i Magi oc Vetenskap tills vidare från 

och med detta året. Hade slaget misslyckats hade spelledaren slått även för Lövhår. Hade båda 

misslyckats med slagen hade alliansen inte blivit av. Hade Lövhår inte valt Skapa allians hade alliansen 

automatiskt misslyckats och DuMorte hade fått veta att Lövhår inte höll sin del av avtalet. 

Försvar: Hus DuMorte vill försvara kartbiten Vraket (List 2) med hjälp av sin Ondska (värde 5). 

Försvar gäller hela rundan, däremot slår Spelledaren för om försvaret lyckas eller ej. DuMorte har 50% 

i grundchans att försvara, tillsammans med 25% för sin Ondska (värde 5), tillsammans 75%. Spelledaren 

slår 48 på en T100, försvaret lyckas denna runda. År 28 anfaller mycket riktigt Mechavinchi med sina 

Stridsrobotar (Styrka 5) som sekundär agenda, värde 45. DuMorte som har 2 i List får dra av 10%, plus 

25% för sitt värde i Ondska. har alltså 10% chans att lyckas med sitt anfall. Spelledaren slår 01: 



Stridsrobotarna slår sig fram och gör en kort historia av de ghouler som bosatt sig i Vraket. Kartbiten 

vraket tillhör nu hus Mechavinchi. Eftersom att DuMorte lyckades med sitt försvar har dock 

Mechavinchi -25% (DuMortes Ondska gånger fem procent) på alla sina handlingar där de använder 

styrka nästa runda – de må ha vunnit striden, men mörkret har tagit boning i deras maskineri, och ger 

sig inte av så lätt. 

 

 


