FRISK

FRISK, typ

Du har blivit biten,
oron sprids i din kropp
och du beter dig
väldigt nervöst. Du
kommer att göra allt
för att dölja ditt bett
och ljuga om det.

FRISK, typ

FRISK

Du blev biten och
känner dig snart helt
utsvulten. Du kommer
att roffa åt dig ransoner
och möla i dig. 2T6
stycken om ingen
stoppar dig.

Såret ser inte så farligt
ut. Du lägger om det fint.

Du lugnar dig dock
efter ett dygn och inser
att du nog ändå inte
var smittad.

Om någon stoppar dig
kommer du slåss tills du
blir besegrad eller den
andre bönar och ber om
att du inte ska döda hen.
Sen mår du bättre.

Något främmande rör
sig i dina blodådror.
Du känner hur något
levande försöker ta
sig in i din hjärna. Du
får panik, försöker
skära upp huden för
att få ut det, vilket
resulterar i att du tar
1T10 skada.

FRISK, typ

FRISK

Du har blivit biten,
såret blir infekterat
och du behöver
antibiotika, i annat
fall sprids en infektion i din kropp som
ger dig hög feber och
tar ditt liv inom två
veckor.

Du har blivit biten,
såret kommer att
lämna ett riktigt nasty
ärr efter sig. Är det på
en synlig kroppsdel
som du inte kan täcka
över har du från
och med nu -1 på
Utstrålning i alla slag
där andra människor
interagerar med dig.

SMITTAD!

SMITTAD!!

Du har blivit smittad,
inom två timmar
kommer du att ha
gett efter för viruset
och attackerar
första bästa levande
människa i din
närhet. Du väljer
själv exakt när, men
gör det spännande.
Givetvis avslöjar du
inte detta för dina
medspelare.

SMITTAD!?!

Det är fan inget fel på
dig, nej nej. Nåde den
som påstår något
sådant. Du ser inte
helt kry ut med dina
blodsprängda ögon...
men den första som
ifrågasätter din
friskhet kommer du
att attackera för att
bita halsen av, och
äta dess kött. Fan, du
blev just en zombie.

Du vet själv inte om det
än, men viruset har börjat
spridas i ditt blod. Du
kommer inom ett halvt
dygn att börja uppleva
svettningar och en
pumpande huvudvärk.
Inom 24 h kommer du
att falla offer för Smittan
och attackera första
bästa levande människa
i din närhet. Du väljer
själv exakt när, men gör
det spännande. Givetvis
avslöjar du inte detta för
dina medspelare.

SMITTAD, men

Om du amputerar den
bitna kroppsdelen,
förutsatt att det är
möjligt, får du blanda
in kortet i leken igen
och dra ett nytt. Du
lyckades amputera
bort Smittan, för nu!

Efter någon dag när du
öppnar och kollar på
såret är det dock fullt av
små likmaskar som äter
upp den döda vävnaden.
Slå ett Test på Psyke TV
12. Om slaget misslyckas
får du panikkänslor
och Nackdel resten av
dygnet.
Sen försvinner larverna.

FRISK

FRISK, deluxe

Det är absolut
ingenting fel på dig.
Den som påstår att du
kanske är smittad är
dum i huvudet!
Du kommer att hävda
din rätt att själv
bestämma över din
kropp och ingen
annan får komma
nära.

- Rövzombie!
Om den inte redan är
död får du in en gratis
träff och gör maximal
skada, bara för att du
är så förbannad på
den!

SMITTAD!!!

SMITTAD!
Du avgör själv när du

Du fylls genast av en
sådan blodlust och
hunger samtidigt som
dina tinningar håller
på att sprängas.
Lösningen måste
bara vara att attackera
första bästa levande
varelse i närheten.
Du är nu en odöd.

SMITTAD!?!
Självklart var det denna

gången du blev smittad.
Ditt liv fram tills nu
framstår i ett totalt nytt
och meningslöst ljus.
Vänta ett tag, spela
sedan ut en scen där
din rollperson blir
kritvit och sakta ger
ifrån sig sina sista
andetag, kanske genom
ett tårdrypande farväl.

inom det kommande
spelpasset kommer
att förvandlas. Du får
använda tillfället till
en dramatisk scen där
du kan offra dig för de
andra. Din rollperson
fattar att hen inte har
lång tid kvar att leva,
men är tapper och
berättar det inte förrän
det inte går att hålla
emot längre.

SMITTAD,
men...

Du fattar med en
gång att det är kört.
Bettet gick för djupt
och slet loss för stor
del av köttet från din
kropp. Du har en
minut kvar i livet.
Make it count.

