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Of Man’s first disobedience, and the fruit
Of that forbidden tree whose mortal taste
Brought death into the World
Milton, Paradise Lost
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Den erkända läkaren Johannus Gladstone skrev i pamfletten
”En Sanningsenlig Beskrivning Av Spetälskan Och Andra
Sjukdomar Vilka Förvrider Och Ruttnar Kroppen”1 att han
studerat patienter vilka varit “…pestansatta, men ej av lepran utan
av en våldsam sjukdom, vilken lämnat köttet som en rutten massa
av oigenkännlig sort eller förhårdnad till en benliknande substans
av en sort som jag ej skådat tidigare…”.2 Som en av de ansvariga
vid Londons Betlehemssjukhus, mer känt som Bedlam, kunde
Johannus observera ett stort antal smittor vilka ansatte inte bara de
välbeställda utan även de bredare lagren i 1740-talets London. Vad
Johannus själv ansåg om det makabra fall han observerat står inte
att veta då den gode medikusens liv mötte ett abrupt slut inte långt
senare, men för den vanlige läsaren var det intet annat än ytterligare
en av de oförklarliga sjukdomar som ansatte människan. Ett straff
för synder och otukt eller bara naturens obegripliga nyck. Vad
Johannus berättade om var dock något som lärda under årtusenden
funnit, om än långt ifrån alltid förstått, och som ockultister i Europa
vid tiden för Johannus pamflett kallar för bland annat The Black
Touch, Zeichen der Teufel och El Mano Negro. Ett tecken på att
man varit i kontakt med Det Okända och berörts av dess oheliga
krafter. Om det rör sig om en smitta likt andra eller att man upptagit
delar av den diaboliska essens vilka driver de avgrundsväsen som rör
sig i världen är inte känt. För de som är bekanta med Det Okändas
beröring, något som i sig är synnerligen svårt att märka i de flesta
fall, är tolkningarna lika skilda som de sätt vilka denna pestlika
ansättning utmärker sig.

som hamnat i deras grepp. Broder Lucian Mezzoni, en italiensk
prelat som nedtecknade sina upplevelser vid en mångårig vistelse
med den Tyska Ordens riddare under stormästare Herman von
Salzas (1209-1239), anmärkte att man från en räd mot en avlägsen
slavisk bosättning avrättat ”en hednisk kvinna”3 vilken ”vore försedd
med hornutväxter och ansatt likt lepran men utan svaghet i köttet.”4
Åtminstone en kopia av hans rapporter till påven Gregorius IX sägs
stå att finna bortom den Katolska kyrkans kontroll. Men långt äldre
bevis på Det Okändas beröring har nedtecknats. Ett sådant är den
namnlösa textsamling som enligt sägnen författades av araben Abdel-Hazred under 730-talet e kr, översättningar av några uråldriga
hebreiska rullor som beskriver den spetälskelika pest vilken ansatte de
som för länge brukat mellanösterns arkaiska riter.5 Just referensen till
spetälskan är det genomgående i det stora flertalet av verken kring Det
Okändas beröring, även om många även handlar om andra kroppsliga
deformiteter, märken och även utslag av olika sort. Förmodligen
beror detta på att just lepran varit en så fruktad förvridning av
människans kropp. En mer oroande tolkning påstås däremot vara
möjlig från numera förlorade texter: de papyrusrullar kring vandöda
manifestationer från Det Äldre riket som översteprästen Hanemshut
nedtecknade under farao Unas regenttid, strax över 2300 år f kr. De
makabra skrifterna sägs ha förklarat hur en grupp kultister lärde sig
Seths hemligheter till bekostnad av sitt kött och därigenom släppte in
denna kaospest i människans värld. En indikation på att lepran sålunda
skulle vara något direkt kopplat till Det Okända! Sanningshalten
i detta säkerhetsställs dock svårligen, eftersom rullorna skall ha
förstörts vid branden i biblioteket i Alexandria och allt man kan stöta
på om riten står att finna som vaga, om än samstämmiga, referenser
i en handfull mer sentida verk. Inte ens den oheliga De Dödas Bok,
från vilken utdrag återfinns i flera kabbalistiska verk, nämner något
dylikt. En annan mycket oroande indicie står att finna i verket Regius
Morbus, enligt vad som sägs nedtecknat av den ryske svartkonstnären
Felikz Yussuvich, Ivan den Förskräckliges rådgivare och enligt sägnen
urhäxan Baba Yagas lärjunge. I den sataniska skriften går att uttyda
att Baals och Chernobogs märke6 bärs av de som försökt bemästra

För den som vet att leta i rätt källor står mycket att finna om
fenomenet. Häxjägarna i England under senare hälften av 1600-talet
noterade vad den infamösa Bartholomew Blank kallade Satan’s mark.
Den spanska inkvisitionen uppmärksammade vid ett stort antal fall
vad de namngav El beso del Diablo, djävulens kyss, som ett tecken
på samröre med ogudaktiga krafter och hedniska riter. De förra
tycks däremot lika ofta ha tagit olyckliga födelsemärken, men och
lyten som tecken på Det Okända, till ett eländigt slut för de satar

“A Most Truewordy Description Of Ye Leprosy And Other Sicknesses Which Distorts And Rottens The Body”
”…plague-ridden, not of leprosy but of a violent sickness which had rendered ye flesh either to a putrid mass of unregocnisable sort or
hardened it into a bone-like substances of a kind which I have not afore seen…”
3
”Femina verae religionis expers...”
4
“… sit tumoribus instructa specie cornuum et sicut lepra laborans, sed artus eius non infirmi.”
5
Det sägs att dessa varit en del av ockulta verk som den egyptiska The Book of Coming Forth By Day och den tibetanska Bardo Thodol.
1
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dödens väsen men också att ”den infernaliska smittan sprider sig till
oskyldigt kött och blod.”7

Likt vetenskapen har visat hur det i allt brännbart hör hemma ett
ämne vilket tillåter eld att förtära tinget, ja, det är möjligt att allt
innehåller detta Flogistinum,8 så kanske det kan visa sig att man
kan finna en diaboliskt essens, diabolici liquoris, vilket kanske
genomsyrar alla de olika elementen likväl som människans kött.
Den text, ”Själens varande, köttets lusta och djävulens frigörelse”,9
för vilken kättaren Etienne De Merrier brändes på bål för 1557,
innehåller passager där påståendet om att ”…likt guds ande kan
finnas inom var och en av oss, kan ett helvetets väsen vara en del av
människans kött likväl…” och att ”…precis som de fyra humörerna
måste vara i balans så måste också guds fluidum och djävulens essens
stå i jämvikt…”.10 När exempel sedan ges på tillfällen när obalans
råder mellan De Merriers divina och helvetiska kroppsliga vätskor
så görs tydliga kopplingar till vad han kallar ”…de demoniska kritter
vars bett bringar lykantropens pest…” och ”…en följande svängning
till favör för det diaboliska essensen där frossande i människoskött
och krafter drivna av satan blir en del av den utsatte…”.11 En
intressant referens kan också göras till en av de böneriter som ingår
i De Dödas Bok, vilken enligt ett antal kabbalistiska uttydningar
skall söka en balans mellan Ras och Seths ande i den begravde så att
de inte rubbas till kaosgudens favör, med en vandöds uppståndelse
och hemsökelse bland de levande som följd.

Till detta skall adderas att de som varit i kontakt med Det
Okända icke enbart riskerar sin hälsa och välmående utan även att
sans och förnuft får lida. Ja, det är möjligt att någon som brukat
arkaiska krafter eller tampas med vandöda bestar blir som förbytt:
den omtänksamme blir föraktfull, den frikostige egoistisk, eller
dylikt. Församlingsmedlemmarna i den lilla byn Fairna, vid Loch
Tay påstod sig ha hört vargar yla i ortens kyrka om natten och gröna
ljussken, som helvetets demoneldar brann, strömmade från fönster
och gluggar. Prästen, en aktsam och omtyckt man, sades ha mött
församlingen nästa morgon i ett tillstånd av delirium men därefter,
till synes, ha repat sig. Vittnen berättar dock hur han efter detta
var som en annan. Snarststucken och ilsk samt benägen att ta till
flaskan. Han hittades ihjälslagen en morgon, enligt ryktet efter
att ha förgripit sig på en kvinna vars bröder därpå vedergäldat sitt
skändade syskon. Liknande incidenter rapporteras från flera andra
håll också och att dra slutsatsen att Det Okända står bakom är
inte långt borta. Men starka indicier tyder på att andra drabbas
värre än så. Från dem som uppvisar darrning och nervig svaghet
efter ett möte med skendöda varelser till dem som helt förlorar
sin sans, knappt mänskliga i sitt beteende utan enkom möjliga att
sätta under lås och bom på de sanatorium som finns tillgängliga.
Den tidigare nämnda Johannus Gladstone lär i sin vård ha haft
ett antal patienter vilka vrålat ut profaniteter, vettlöst angripit de
runt omkring eller mumlande evigt för sig själva varit omöjliga att
få kontakt med, alla personer vars historier tyder på oförklarliga
skeenden innan de hamnat i detta tillstånd eller några vars sysslor
varit möjligt förbundna med oheligt vetande. Bland dessa finns det
tragiska fallet Clifford Dreuffus-Warplestone, vars sorgliga öde
fångade många londonbors uppmärksamhet våren 1742 när denna
eminenta vetenskapsman, efter att ha mirakulöst kurerat konungens
svårt sjuka niece, först började uppvisa ett föga anständigt beteende
för att efter en tid, till omgivningens stora fasa, visat sig vara
skyldig till ett otal bestialisk mord. Vad få känner till var Cliffords
involvering i cirklar där kabbalistiska riter lärts och utforskats av
de initierade. Ett faktum som lär ge svaret på hans blodiga dåd och
senare apatiska tillstånd, ett briljant sinne fördunklat och med all
tydlighet förlorat.

Den slutsats som kan göras kring dessa vandöda odjur, om
någon kan tydligt dras med de fortfarande ack så tunna indicier som
ockultistiska studier tvingas hänföra till, är att deras spridande av
sitt eget väsen är en manifestation av Det Okändas beröring. Det är
också möjligt att dessa specifika fall, likväl som själva uppkomsten
av tecken på kontakt med oheliga krafter, den djävulens pest som så
många observerat, uppstår som en följd av att divina och diaboliska
essens i människans kropp – eller varthelst omkring oss - bringas
i obalans. Bruket av riter i syfte att bruka demoniska krafter likväl
som möten med helvetets avkomma kan leda till att jämvikten störs
i olika stor grad men att den tydligaste formen av störning dessa
väsen eller vätskor emellan är effekterna av varulvar eller vampyrers
bett, vilka leder till att ett möjligt diabolici liquoris tar överhanden,
till grad beroende på vad för styggelse som attackerat det arma
offret.
För den som drabbats av Det Okändas beröring är däremot inte
allt hopp ute. Talesättet att ”Ont kan med ont förgöras” stämmer
till synes i detta fall då ett antal oheliga riter tycks existera vilka kan
fördriva den diaboliska smittan. Kristna böner, likväl som ritualer från
Toran eller Koranen, påstås kunna ge skydd mot den helvetespest
vilken vandöda kan skänka men föga bot verkar stå att finna för den
redan drabbade i den heliga skrift eller hedniska texter från judar
eller morer. Referenser till den bland alkemister så omtalade De
Vises Sten12 indikerar att en tinktur skulle vara möjlig att framställa,
vars renande verkan driver ut de demoniska plågor och sjukdomar
som Det Okända kan medföra. Tsar Peter II livmedikus, den senare
avrättade Nekolaj Kamemorov, efterlämnade noter vilka hävdar

Ett samband mellan denna oheliga pestilens och de vandöda
monstrum vilka tycks ha förmågan att tvinga sina offer till bleka
skuggor eller fullvärdiga kopior av sig själva skall inte uteslutas. De
bestar som går under benämningar som lykantroper, manulvar,
strigoi, nosferatu och andra – i allt för sanningsfylld folktro och
skrock kallade varulvar och vampyrer – kan till synes förvandla den
frommaste av prelater till en skendöd styggelse, där blodlust och
mordlystnad har ersatt det sunda förnuftet, moraliska värden och
guds ord. Tvärtom kan dessa bestars besudlade bett vara en specifik
variant av den smitta som verkar följa kontakten med Det Okända.

Den orala slaviska traditionen har bland annat kväden som säger att de som:
”När greppat klubban till dödens gud
Vid offer till otyglad natt
Mannen skall bära Chernobogz skrud”
7
“… contagio nefaria vulgatur in carnem sanguinemque innocentium.”
8
Se Georg Ernest Stahls teorier om Zymotechnia Fundamentalis, först nämnt i verket Opusculum chymico-physico-medicum.
9
Exsistentia animi, cupiditas corporis et liberatio Diaboli.
10
”… ut animus Dei in corpore unicuiusque nostri sit, potest ut inferiorum mens pars humanae carnis sit…” och ”... itidem ut eucrasis
sit quattuor humorum, sic fluidi divini et diabolici liquoris aequilibritas debet esse...”
11
“… infernae noxiae ferae, quorum morsus efficit pestem lycantrophis...” och ”... conversio consecuta liquori diabolico prodest, quam
ob rem morbi objectus ingurgitet carnem hominum et vires pulsos a Diabolo habeat…”
12
Lapis Philosophorum.
6
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att han framgångsrikt brukat fransmannen Jean-Jacqes Mangets
skrift Bibliotheca chemica curiosa för att tillverka ett livelixir starkt
nog att fördriva de plågor som ansatte honom efter att han brukat
otaliga kabbalistiska riter.13 Rykten säger också att verket Musaeum
Hermeticum, författat av okänd hand 1625, innehåller likartade
anvisningar. Bland bönerna som De Dödas Bok innehåller står också
en möjlig räddning för de ansatta av Det Okändas beröring. Koptiska
såväl som grekiska källor ger vid att översteprästen Paynedjem skall
ha nedtecknat beskrivningar för framställandet av vad som är känt
som Mumia Arabum. Det sägs vara en kraftfull tinktur vilken skapas
ur de vätskor vilka lik, begravda enligt de forna egyptiernas oheliga
riter, svettas ut efter de vilat i sin grav. De referenser som finns till
detta Mumia Arabum tyder på att det skulle vara ett botemedel för
den smitta Det Okända kan föra med sig, såväl som starkt nog att
korrigera övriga obalanser i kroppens humörer. Ja, det påstås till och
med lämna kroppen fri från deformeringar och lyten likväl som ärr
och smärtande blessyrer.

skett. Med ett undantag – när RP utsätts för varulvar eller vampyrers
smitta – så är det sedan slumpen samt personens fysiska tålighet som
styr vad som sker vid varje enskilt tillfälle. RP kan lika gärna ha tampats
med en vålnad utan märken efteråt som att vid bruk av en kabbalistisk
formel se sitt hår vitna eller delar av sin hud blomma ut i sjukliga svarta
områden av nekros och förruttnelse. Det är också viktigt att poängtera
att kontakten med Det Okända är en personlig upplevelse: någon effekt
på hela gruppen av RP sker inte, om nu inte SL absolut vill ha det så.
Slumpen kan ju fortfarande leda till likartade spår däremot.

Otvetydigt är sålunda till syvende och sist att många av dem
som på något sätt har med Det Okända att göra, vare sig det är
mässandet av helande kristliga riter eller i kamp mot lykantropiska
bestar eller skendöda varelser, riskerar att bära med sig märken och
spår efter de krafter och oheliga väsen med vilka man har att göra.
Skulle någon av de vetenskapsmän som med sådan iver låter statistik
och beräkningar utröna samband ge sig hän studier i det ockulta och
de som berörts av Det Okända torde resultatet däremot bli knappt.
Faktum är att inget förutom ödets nyck tycks bestämma hur, om alls,
som en person drabbas. Missfärgningar, sjukligt kolorerade utslag,
förvridningar eller, kanske allra värst, en förruttnad lekamen kan
bli utfallet lika gärna som intet alls, ett vitnande av håret, svaghet i
lungor eller nedsatt syn av gröngrumlade ögonklot. Det kan också
ske vid första mötet med helvetets avkomma likväl som efter otaliga
tillfällen. Undantaget från detta är dock de monstrum vilka sprider
sitt eget väsen vidare till offret. Därtill så löper fler än bara den,
eller de, som varit delaktiga i kontakten med Det Okända en risk.
Ja, det är till och med möjligt att personer likväl som oskyldiga djur
– kanske till och med gröda och mark - i dennes närhet, eller som
bara befinner sig i trakten, kan lättare drabbas av denna sataniska
pestilens. Ockultister har bland annat fört fram att de plågor som
enligt Bibeln straffade Egyptens folk inte bara var tecken på guds
vrede utan även att de utsatta själva dragit på sig detta genom brukat
av Det Okändas krafter och samröre med skendöda väsen. Det
entydiga svaret är än så länge att det finns än fler skäl till aktsamhet
kring kabbalisters riter och vetenskapsmäns oheliga experiment än
vad det faktiska resultatet kan bli av dylika gärningar och att kamp
med vandöda bestar är besatt med otaliga faror.

Att varje enskilt tillfälle då RP kommer i kontakt med Det
Okända tycks förbundet med ödets nyck betyder däremot inte att
upprepade tillfällen av samröre med oheliga likväl som heliga riter
eller möten med olika skendöda bestar inte lämnar ytterligare
spår. Återkommande kontakter med Det Okända lämnar allt
fler spår hos personen. Effekterna, när de uppstår, är sålunda
kumulativa, vilket kan förvandla den härdade häxjägaren eller
kabbalisten till en otyglad styggelse av förtvinat kött, anskrämliga
dofter och makaber stämma. Det är enkom i ett fåtal fall då
upprepade involveringar med Det Okända inte lämnar några som
helst märken hos personen. Enligt dessa regler är det med andra
ord bara slumpen vid varje enskilt tillfälle som hindrat några
efterverkningar från att uppstå.
RPs grundläggande tålighet mot Det Okändas beröring
beror som sagt var på fysisk tålighet, kort och gott FYS. När RP
på något sätt involverar sig med Det Okända, vare sig det nu är
vid det framgångsrika utförandet av en rit eller bön alternativt
kamp mot någon skendöd styggelse, så skall SL efteråt slå
1T100. Är värdet lika med eller under fem gånger RPs FYS så
har kontakten inte lämnat några spår. Om värdet är högre så
kommer RP bära spår av händelsen, vilket slås fram från tabellen
nedan med 2T10. För den med exceptionell fysisk resistens så är
det sålunda förbundet med långt mindre risk att ha kontakt med
Det Okända, men helt utan faror är det inte. Om RP drabbas
av några effekter från vad som skall SL därtill slå 1T100 för att
se hur många timmar det dröjer innan efterverkningarna visar
sig, om inget annat nämns nedan. Därutöver kan SL antingen
välja vilken grad av påverkan som RP skall råka ut för (som
kan utläsas ur tabell 1 nedan så är förslagen för olika effekter
varierande i tydlighet och möjligt resulterande men) eller även
här låta slumpen avgöra. I det senare fallet kan 2T10 slås och
antalet gånger som RP tidigare fått men av Det Okändas beröring
adderas till tärningsslaget. Ju högre värde, desto allvarligare blir
effekten enligt tabell 1. SL får välja utifrån förslagen (vilka står
uppräknade i en tänkt ordning av styrka).

Som så mycket annat är spår efter Det Okändas beröring något
som varje spelledare (SL) själv måste avgöra hur det skall hanteras.
Förslagsvis är målet att det skall vara något ogripbart, att spelarna
– lika lite som sina rollpersoner (RP) – vet om och när det kan
drabbas av efterverkningar från möten med vandöda monster eller
bruket av arkaiska riter. Reglerna nedan bör därför ses som en
möjlig grund för vad SL anser passa. Ett fritt val av effekter kan
mycket väl fungera ypperligt även om tärningsrullande inför ett
osäkert slumpmoment som, rätt hanterat, kan hjälpa till att hålla
även spelarna på tå. Att tampas med Det Okända är tänkt att vara
fullt av oväntade faror!
Grunden i dessa regler är att varje enskilt tillfälle då RP på något sätt
kommer i kontakt med Det Okända riskerar att bära spår av vad som

Enligt vittnen skall Nekolaj ha varit omgärdad av en synnerligen oangenäm likdoft, händerna darrande som en uråldrig kvinnas och feta
blekvita maskar krälar fram ur huden på armar, ansikte och bål. Oförklarliga sjukdomar vilka bär Det Okändas oheliga spår.
13
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Effekt av Det Okändas beröring

2T10

Resultat

5-6

Talförmågan
påverkas

7-8

Deformerad
kropp

9-10

Känd sjukdom

11-13

Obskyr sjukdom

14-15

Spasmer och
nervskador

16-18

Personlighetsförändring

19+

Psykiska men

2-4

Utseendeförändring

Exempel

Blek och glåmig hy; magrar och får svårt att öka vikten; håret vitnar, blir skört och sprött eller faller av;
ögonvitan gulnar eller blir blodsprängd; obehaglig kroppsodör; tänder faller ut eller tandkött ruttnar;
ofarliga men vanställande utslag eller sjukligt kolorerade fläckar; tunga klyvs som på en orm; knöliga
utväxter, inte olika horn, i pannan; reptillika ögon; läpparna eller näsa ruttnar bort; eller huden flagnar och
lämnar personen utan skinn.
Hes röst; oförmåga att annat än viska; omedvetet muttrande; sluddrigt tal och kraftigt dreglande; ofrivilligt
och utan vetskap börja tala något oförståeligt språk för att sedan skifta tillbaka; eller förlorad talförmåga:
skräniga kraxanden och hesa gurglanden blir resultatet, om några ljud alls.
Harmynt eller annan mild förvanskning av ansiktet; extra tår eller fingrar växer fram, smärtfyllt och tar
1T6 dagar; förvridna händer eller tår, -5 % alla färdigheter som involverar grepp; puckelrygg, SMI sänks
med 1; förtvinad extremitet, slå 1T4: 1) höger ben, 2) vänster ben, 3) höger arm, och 4) vänster arm; eller
elefantiasis, hela kroppen missformas, STY och SMI sänks med 2.
Ständig hosta och slemansamlingar i svalget; löss, dyker upp igen oävet åtgärder som från ingenstans;
återkommande migrän, lyckas med FYS-slag per vecka eller drabbas, får alla KON-baserade färdigheter
halverade i 2T6 timmar; Mask, måste äta dubbelt så mycket eller får FYS temporärt sänkt med ett per
vecka, vid noll dör personen; Smittkoppor, riskerar att insjukna gång på gång, slå ett normal FYS-slag
per månad, misslyckas så drabbas av blåsor, hög feber och värk, får halverade färdighetsvärden och GEslag under 1T6 dagar; Syfilis, permanent insjuknad, rödbruna fläckar på huden, sår på könsorgan, fläckvis
håravfall och fysisk svaghet som ger -10% på alla fysiska aktiviteter (färdigheter och grundegenskapsslag);
Cancer, lyckas med FYS-slag per år eller riskera att dö inom FYS/5 år, SL väljer sort; eller Spetälska,
personen blir vanställd och fysiskt allt svagare, för varje 1T4 år sänks FYS, STY och SMI med 1 och alla
fysiska färdigheter sänks med 5 %.
Gråter blod, kan oväntat börja rinna tårar av blod från ögonen; Synlig stigmata, måste lyckas med FYSslag per vecka eller blöder från händer och fötter från fyrkantiga djupa sår i 2T10 minuter, ger 1T6 i skada;
Hetsuppkastning, lyckas med FYS-slag per dag eller oväntat spy gröngrumlig sörja i omöjliga kvantiteter,
sker utan förvarning (SL väljer); Flugpest, 1T2 flugäggkluster växer upp under huden per vecka, kläcks
en tid senare och flugor tuggar sig upp till hudytan eller tar sig ut via kroppsöppningar, tar 1 i skada per
kluster när så sker; Maskäten, vita likmaskar tuggar sig genom kött, organ och hud, krälar sig ibland ut,
ger 1T3 i skada per vecka; Bölder, 1T6 stora variga bölder blossar upp per vecka om ej FYS-slag lyckas,
ger 1T4 i skada när spricker, blod och/eller ettriga moskiter spys ut; eller uppblommande nekroser, måste
lyckas med FYS-slag per vecka eller får 1T6 stycken, ger 1T2 i skada styck, dött kött och hud måste
karvas bort.
Okontrollerade ryck vid mun, ögon osv; Lätta darrningar i fingrar och händer, skrift blir spretig; plötsliga
spasmer i arm, ben eller axlar, utlöses slumpmässigt, varar i 1T6 minuter; konvulsioner och tuggar fradga,
ramlar ej ihop, sker utan förvarning och varar i 2T10 minuter; kraftiga darrningar i händer, kan knappt
skriva, alla precisionsfärdigheter sänks med 25 % (eldhandvapen osv); epileptiskt anfall, FYS-slag per
vecka eller ohjälpligt utslagen i 2T6 minuter; eller kraftig epilepsi, triggas vid stress, måste lyckas med
FYS-slag eller bli utslagen i 2T6 minuter.
Snarstucken och lättretad; Kleptoman, lyckas med PSY-slag i främmande miljö eller försöker snatta
något; Storhetsvansinne, övertygad om sin egen förträfflighet, ursinnig om ifrågasätts; Smått förbytt, ett
personlighetsdrag byts mot det motsatta; kraftigt stärkt sexuell lust, måste lyckas med PSY-slag om nekas
eller försöker förgripa sig på personen, kan börja lusta efter egna könet också; Girig och snål, alla mål i
livet underställs personliga rikedomen; Hämndlysten, besatt av tanken på att ge igen, överordnas allt annat;
Latmask, letargisk och slö utan dess like, måste lyckas med PSY-slag för att företa sig något av vikt; Manisk
frossare, obscen fetma klar risk; Extremt habegär, åtrår allt som ej tycks tillgängligt – sin nästas hustru,
andras ägodelar mm; Fullständig främling, helt motsatt personlighet mot tidigare, kan börja intensivt avsky
nära och kära.
Milda vanföreställningar, personen börjar uppvisa udda beteenden, säregna vanor och har gryende
övertygelser om att var förföljd, hotad etc; Tourettes syndrom, häver omedvetet ur sig grova
obsceniteter, sker 1T4-1 gånger per dag; Fobi, SL väljer något (öppna ytor, trånga utrymmen,
folkmassor, etc); Manodepressiv, måste lyckas med PSY-slag eller bli helt apatisk till att företa sig
något, övertygad och att är förgäves ändå; Mani och paranoia, kan ta många uttryck – tror sig förföljd,
måste tvaga sig oupphörligen, skaffar sig säregna vanor som nödvändigt måste upprepas otal gånger,
etc, SL väljer, permanent; Schizofren, personen har svårt att skilja på en uppdiktat fantasivärld och
verkligheten, måste lyckas med ett KON-slag när något skall göras eller hallucinationer och drömmar
tar överhanden, en gång per år slås ett PSY-slag, misslyckas det hemfaller personen helt åt fantasin
och tror sig vara en annan person; Katatonisk, till synes bortom kontakt för omvärlden, varar i 1T100FYS månader, om resultatet blir noll eller lägre varar det en månad, en person som vaknat upp måste
lyckas med ett PSY-slag vid framtida kontakter med Det Okända eller drabbas igen; eller ”Besatt”,
personen är till synes i djävulens klor – vild, aggressiv och helt utan sans i sitt beteende, helt omöjlig att
kommunicera eller resonera med, permanent.



© RiotMinds

