Nævenyttig

Personlighed

Den foretagsomme: En person, der drives af lyst og energi til at sætte ting i gang. En ivrig, foretagsom og nøjeregnende person, med tilbøjelighed til, at blande sig i andres sager med alt for stor iver. Den nævenyttige giver
sig gerne i kast med ting uden at have de fornødne forudsætninger og har en tendens til at fremstå irriterende.
Det er ikke er en bevidst egosime, men en stærk begejstring, der glemmer alle andre muligheder.

Afregning

UDLØS UDBYTTE EFFEKT | PENGE 5
Med afregning kan den nævenyttige bruge 5 penge mod
udløse en karakters ekspertise- eller grejeffekt, der normalt udløses med udbytte.

Lefle

GENVIND HØJSTE LEVNED ALLE | AUTO
Med lefle genvinder alle karakterer svarende til den karakter
med højest levned, efter hvile.

EFTERFØLGER

FØLG SUCCESRUL | KRAFT
Karakteren kan ikke benytte
fokus, men kan gå med på en
anden karakters succesrul,
mod at miste 1 valgfri tilstand.
Virker både ved evnerul og
kamprul.

Låneparat

BENYT ANDRES GREJ | TILSTAND
Karakteren kan benytte effekten af en anden karakters grej,
mod at miste 1 valgfri tilstand.
Grej der udløses automatisk
koster også 1 tilstand. Gælder
ikke grej, der virker i privaten.

SPARSOM

UDBYTTE FOR UDBYTTE | PRIVAT
Giver den nævenyttige 1 ekstra
udbytte for hvert udbytte karakteren har på sig, i privaten.
Udbytte, der ikke kan bæres,
kan gives til andre karakterer.

Tilstræberi

GEM SKÆBNERUL PRIVAT | AUTO
Giver alle karakterer mulighed
for at gemme sit stigerul til
privaten. Noteres med et 1 tal
i stopuret under skæbne og
svarer til et tomt skæbnefelt i
privaten.

Hårdnakket

SKADE TIL HELBRED | AUTO
Som hårdnakket kan den egensindige overføre al slagse skade til helbred. Gælder også
brudskade og giftskade.

Prangeri

PENGE +5 ALLE | PRIVAT
Kunsten at få så meget som
muligt ud af en handel. Giver
+5 penge til alle karakterer i
privaten.

