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…Ella agafà el seu phurba, un ganivet ritual de triple tall, i començà a cantar un mantra que 
havia après de llibres antics de la biblioteca del seu monestir. Els tons potents i profunds ressonaven 

contra els murs de pedra de les ruïnes. No ho podia veure, però sabia que hi era, podia sentir el seu 
terrible odi i dolor.

Havia succeït de camí cap a Lhasa. Tenia previst reunir-se amb la multitud de refugiats que envoltava el Potala. 
Havia sentit el pertorbador rumor que els xinesos estaven preparant l’arrest del Dalai Lama, i es posaria entre ell i els 
xinesos si allò passava. Tot i això, de camí havia arribat a un poble on l’esperit havia atacat. Vist el mal que hi havia 
fet decidí que la visita a Lhasa hauria d’esperar.
Ho havia rastrejat durant setmanes. Havia viatjat per ports de muntanya congelats, havia creuat rius furiosos, s’havia 
amagat de les patrulles xineses. Havia seguit el rastre de misèria i destrucció. En perdre’l havia consultat astròlegs i 
oracles de poble. S’assabentà que una vegada fou un simple esperit de la terra, abans que una operació minera xinesa 
el tornés boig.
De cop i volta veié un moviment de reüll. La cosa va llançar-li un immens tros del mur del temple. Va esquivar-lo, 
rodant, ajupint-se. No va gosar deixar córrer el mantra. Llavors pogué sentir la cosa sobre seu, el seu tacte era com 
un corrent contra el seu cos. Cercava algun punt dèbil per on poder entrar i destruir-la des de dins. La jove “monjo” 
va continuar el mantra i provà de concentrar-se en la compassió i en les vides de sofriment que el dimoni s’estava 
guanyant, de pensar en tot el patiment que podria evitar acabant amb la seva encarnació actual. Va escometre amb la 
phurba i va sentir com feia un sotrac a les seves mans, com si hagués ensopegat amb el cor de la criatura…
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introduccio

To de joc- El joc té lloc el 1959, una època de gran crisi 
al Tibet. Totes les creences espirituals i màgiques tibetanes 
s’assumeixen com a certes. Els personatges jugadors (PJs) 
són tibetans més o menys normals (i alguns estrangers) vivint 
al Tibet. Els perills amb què els personatges es trobaran 
depenen d’on es trobin del Tibet:
 En àrees sota l’autoritat comunista xinesa, un exèrcit 
cruel no permet la dissensió i els PJs corren el perill de ser 
executats, que els rentin el cervell o que els torturin.
 En zones de guerra, l’activitat guerrillera entre els 
tibetans i els soldats xinesos és una forma de vida. Els PJs 
poden ser reclutats per lluitar o potser ser no combatents 
atrapats en els perills de la batalla.
 A ciutats i pobles encara sota el control tibetà, la gent 
segueix amb la seva antiga forma de vida. La majoria de 
perills pels PJs són persones sense escrúpols utilitzant diners, 
fetilleria o la política per sortir-se amb la seva.
 Als monestirs (molts de la mida de ciutats), el més 
important és la recerca de la iŀluminació i la salut espiritual 
del país, i els monjos sovint se sotmetran a perillosos rituals 
per assolir aquestes fites. Fins i tot als monestirs hi ha el 
perill de trobar-hi fetillers, criminals i maquinadors polítics.
 A les muntanyes i a les planes gelades, fins i tot viatjar 
és perillós. El mal temps, ports i rius traïdorencs, animals 
salvatges, bandits, i tribus nòmades feudals poden amenaçar 
als viatgers.
 Als cementiris, ruïnes, antics camps de batalla i altres 
llocs encantats, el principal perill prové d’esperits, dimonis 
i altres entitats sobrenaturals.
 Un tema important del joc és que res no és el que sembla. 
Dimonis que agafen forma humana, savis reencarnats 
en nens, practicants avançats que poden semblar bojos o 
humans vius que respiren, però que poden haver estat creats 
pels pensaments d’un mestre.

Govern- La secta monàstica de budistes tibetans del 
barret groc és el govern oficial del Tibet. La gent d’arreu 
del país depèn dels monjos pels seus coneixements mèdics, 
espirituals i màgics. El govern segueix els principis budistes, 
encara que la meitat dels oficials governamentals són laics 
(principalment aristòcrates) i manté un exèrcit i una presó. El 
cap del govern tibetà és el Dalai Lama, un tulku (un mestre 
budista reencarnat) i emanació del Buda de la Compassió. 
La capital del Tibet és Lhasa, la seva ciutat més gran. El 
Tibet està dividit en 53 prefectures, cadascuna d’elles amb 
un prefecte laic i un prefecte monacal. Els abats monàstics 
i els aristòcrates administren els afers locals a les terres que 
posseeixen. Els pobles remots són manats per caps hereditaris 

o per la persona més poderosa del poble.

Geografia- El Tibet és un país interior d’Àsia, 
d’aproximadament 1/3 de la mida dels Estats Units 

limítrof amb l’Índia, la Xina i el Nepal.

 El Tibet oriental limita amb la Xina i és la llar de les 
tribus nòmades actualment en guerra amb els xinesos. 
Al Tibet oriental només hi ha unes poques ciutats grans, 
construïdes al llarg de les rutes comercials cap a la Xina.
 El Tibet central és l’àrea més densament poblada, 
amb les dues ciutats més grans del país i la majoria de 
l’aristocràcia tibetana. 
 El Tibet occidental és la regió de població més dispersa 
amb ruïnes d’antigues civilitzacions tibetanes. Els tibetans 
d’allà són els últims d’experimentar els canvis socials. 
 El Chang Tang, que s’estén a través de tot el nord del 
Tibet, es composa principalment de muntanyes i planes 
estèrils amb poca població.

Clima/Ecologia- Durant la majoria de l’any, el 
Tibet és fred, sec i constantment ventós. Són comunes la 
pols, les tempestes de neu i les destructives calamarsades. 
La flora es compon principalment d’herbes silvestres 
i ciperàcies. Els principals herbívors són cabres de 
muntanya, marmotes, rosegadors, gaseles i iacs salvatges. 
Els principals predadors són voltors, lleopards de les neus, 
llops i óssos.

Religió- Els tibetans no segueixen simplement una 
única religió, fan servir una varietat de tècniques per a les 
diferents situacions.
 El destí de l’ànima és la inquietud del budisme tibetà. 
La fita pels practicants seriosos és guanyar la iŀluminació 
(ser lliure de tots els prejudicis, errors o patiments). Els 
laics normalment no cerquen la iŀluminació, només assolir 
prou bon karma per tenir una reencarnació agradable. El 
10% de la població són homes i dones monjos budistes 
que han estudiat des de molt joves en un monestir i han 
pres vots de per vida. 
 El camí dels sutres utilitza la meditació i un lent 
despreniment dels desitjos mundans per poder assolir la 
iŀluminació al cap de gairebé 10000 vides.
 El camí dels tantres (l’especialitat del budisme tibetà) 
utilitza perillosos rituals secrets per assolir la iŀluminació 
en una única vida. Un error durant un ritual tàntric porta a la 
mort o a la bogeria. Un lama (un mestre avançat) transmet 
el coneixement dels rituals secrets quan l’estudiant està a 
punt. Els rituals tàntrics fan servir una poderosa imatgeria, 
i de vegades, fins i tot requereixen l’ús de cadàvers reals, 
la invocació de perilloses entitats o relacions sexuals.

 Els mestres tàntrics són coneguts per guanyar poders 
sobrenaturals (com ara invisibilitat, levitació, intangibilitat, 
etc.) que es poden fer servir per mesurar els seus avenços 
cap a la iŀluminació. La gent amb grans quantitats de 
bon karma pot també realitzar miracles.

TiBET en REsum
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 La religió popular dels tibetans està totalment 
desorganitzada i no té sacerdots (encara que algunes 

persones s’hi guanyen la vida per mitjà de poders 
especials). La religió popular creu en moltes deïtats menors 
que contribueixen a cada aspecte de la vida. Hi ha deïtats 
per cada habitació de la llar, i esperits que viuen en el cos 
i proporcionen la força vital. Aquestes entitats poden ser 
benèvoles o malèvoles, depenent de com siguin tractades.
 Els oracles formen part del bön, igual que del budisme 
i de la religió popular. Hi ha senzills oracles de poble que 
tenen el poder d’obrir-se a ser posseïts per fantasmes i 
altres entitats. Els oracles reconeguts es manifesten com 
uns importants protectors budistes, viuen en els seus propis 
palaus, observen estrictes codis de creences i aconsellen el 
govern tibetà.
 A l’univers tibetà, el nostre món n’és un de molts. Els 
humans que moren amb mal karma reneixen com animals, 
com fantasmes famolencs o com entitats infernals. Els 
fantasmes famolencs viuen en un reialme de perpetu anhel 
i privació. Les entitats infernals viuen en un dels setze 
inferns calents i freds. Les entitats que escapen d’aquests 
reialmes cap al nostre causen grans perjudicis. Aquells que 
moren amb bon karma reneixen en reialmes celestials. Les 
entitats celestials són molt poderoses i sàvies i viuen durant 
centenars d’anys, però són imperfectes i finalment poden 
morir. Aquells que assoleixen la iŀluminació escapen del 
cicle de renaixements i ascendeixen als més alt dels cels, on 
es transcendeix la dualitat entre existència i no existència.

Màgia- Al Tibet, quan topes amb el sobrenatural rarament 
és visible. La majoria dels esdeveniments sobrenaturals són 
intangibles i invisibles. Només es poden percebre per les 
pistes que deixen en les vides humanes. És molt important 
l’ús de coneixements màgics per determinar exactament 
que està passant en aquest món invisible. Per exemple, un 
reguitzell de desgràcies pot ser deguda a una maledicció, a 
una infestació d’esperits malèvols, a una deïtat menor que 
inadvertidament ha estat ofesa, al mal karma d’una vida 
anterior que torna a emergir, etc.
 Els tibetans creuen i utilitzen una diversitat de màgia. 
S’utilitza l’astrologia i moltes formes d’endevinació, simple 
i complexa, per predir el futur i obtenir pistes sobre allò 
sobrenatural. Els amulets beneïts (objectes que han absorbit 
bon karma) porten bona sort i allunyen els esperits malèvols. 
La fetilleria allibera el mal karma en certs objectes per 
causar malalties, mala sort, mal temps i atacs d’esperits 
malèvols. La fetilleria és temuda i els practicants són sovint 
relegats. La màgia per controlar el temps és molt apreciada 
i ensenyada a molts monestirs. Pels tibetans els exorcismes i 
el control d’esperits malèvols són molt importants. Mantres 
(precs escrits i parlats), creus enfilades (aparells per atrapar 
esperits) i gluds (facsímils d’humans fets de pasta) són 
utilitzats pels monjos i altres practicants de màgia per evitar, 
atrapar o dissipar esperits malèvols. Els fetillers utilitzen 
també aquests mateixos aparells per atreure, capturar i 
enviar esperits malèvols. Les sectes budistes més importants 
coneixen rituals secrets i complexes que poden acabar amb 

la vida d’una persona, encara que proven d’utilitzar-los 
només quan són actes compassius.

Estil de vida- La majoria de tibetans viuen 
en terres que pertanyen a un altre. Els pagesos 
conreen collites (sobretot ordi) i els nòmades tenen 
cura de ramats de iacs, xais i cabres. Alguns tibetans molt 
pobres viuen de pidolar, de servir als altres i de fer tasques 
desagradables. La classe mitjana només existeix a les ciutats 
i està composta de mercaders, artesans i altres professionals. 
Els aristòcrates viuen en grans mansions amb molts servents 
i dominen les seves terres de lluny. La riquesa els prové dels 
impostos que cobren als pagesos que viuen a les seves terres. 
Els aristòcrates tenen un estil de vida molt cosmopolita.
 Més del 10% dels tibetans viuen en un monestir d’homes o 
de dones. Tots els monjos segueixen un entrenament budista, 
encara que només alguns en fan un estudi de per vida. Altres 
monjos estudien medicina, astrologia, exorcisme, màgia del 
temps, artesania o arts marcials. Aquests monjos entrenats 
són sovint llogats fora del monestir i tenen les seves pròpies 
possessions i salari.
 Als tibetans de tota mena els agraden els jocs (incloent 
el tir amb arc i els trucs d’equitació), la poesia èpica, els 
viatges, els pícnics i els festivals. La majoria de tibetans 
saben llegir, com a mínim, una mica. En general als tibetans 
se’ls pot descriure com a éssers pràctics, curiosos, cordials i 
amb sentit de l’humor. 

Situació política- La nova República Comunista 
de la Xina ha envaït el Tibet recentment. El govern tibetà 
i l’aristocràcia, desesperats per conservar el seu estil de 
vida i evitar de totes totes la guerra, han fet un tracte amb 
els xinesos. A canvi, el govern tibetà i l’aristocràcia s’han 
mantingut en els càrrecs (si més no nominalment). Als 
xinesos se’ls ha permès entrar al Tibet i exercir-hi la seva 
influència. Estan convertint el Tibet, de mica en mica, en un 
estat comunista modern. 

 Els xinesos fan qualsevol cosa per aconseguir els seus 
objectius. A l’est hi governen amb mà de ferro. Al Tibet 
central, fan propaganda, manipulen i amenacen. A mida que 
augmenta el nombre de tropes xineses al Tibet, esdevenen 
més agosarats i s’incrementen les seves exigències.

 Els aristòcrates han acordat una pau incòmoda amb 
els xinesos, i per això, mentrestant, han fet plans secrets 
per escapar amb les seves riqueses quan els xinesos 
esdevinguin massa intolerants per permetre l’existència 
d’una aristocràcia.

 Les tribus nòmades i els mercaders rics lluiten en una 
guerra de guerrilles contra els xinesos. Sorprenentment han 
començat a tenir èxit, expulsant els xinesos de grans àrees 
del Tibet. Alguns rebels volen envair Lhasa (capital del 
Tibet) i prendre el control del govern. 

 El govern tibetà, encapçalat pel jove Dalai Lama, està 
atrapat al mig. Prova de mantenir una pau fràgil amb els 
xinesos, però aquests vigilen tots els seus moviments i hi 
ha senyals que indiquen que cerquen l’ocasió per arrestar el 
Dalai Lama. Aquest ha refusat enviar tropes tibetanes tant 
per lluitar contra els rebels nòmades com per lluitar-hi a 
favor. 

 Al poble tibetà li preocupa que aquesta pau no 
sigui duradora i tem pel destí del Dalai Lama.
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L’amenaça xinesa
  El comunisme xinès

Durant segles els xinesos han tingut una actitud hostil i 
imperialista cap al Tibet. Els tibetans saben que els xinesos, 
conscientment o no, han estat sempre ajudats (especialment 
en els afers tibetans) per una entitat anomenada “el dimoni 
xinès dels nou caps”, un ésser poderós de la classe zhidag 
(mireu la p.187). L’existència d’aquest dimoni ajuda a 
explicar l’èxit de la Xina manipulant els afers tibetans.
 
El 1949, Mao Zedong i l’exercit comunista xinès van 
prendre la Xina, convertint-la en la “República Popular 
de la Xina”. El seu objectiu manifest era alliberar la gent 
del poble de totes les forces que l’explotaven i l’oprimien: 
les nacions imperialistes (com Anglaterra o el Japó), 
els magnats lladres capitalistes, les elits inteŀlectuals, 
la religió organitzada i la pròpia noblesa hereditària 
xinesa. El poble xinès havia estat explotat, mort de gana 
i esclavitzat durant segles. Estaven desesperats i plens 
d’odi. Els comunistes van convertir aquest odi en la força 
per un canvi violent. Cap revolució a la història ha canviat 
tant i tan ràpidament.

L’estat comunista xinès es basa en la força militar i 
la propaganda. L’exèrcit ocupa una àrea i força la gent 
a aprendre la filosofia maoista, que els dicta com han 
d’actuar (i perquè) en qualsevol situació donada, i també 
els ensenya que és l’única filosofia que paga la pena 
aprendre o parlar-ne. Qualsevol veu dins l’estat que dubti 
d’aquesta filosofia és ràpidament eliminada, esperant que 
d’aquesta manera es mostri a la resta de la comunitat com 
n’estava d’equivocada. Aquesta visió reforçada maoista 
és essencialment paranoica, i veu l’estat comunista com 
l’únic defensor del poble contra les forces opressives 
i inherentment malignes de la religió, l’aristocràcia, 
els imperis colonials, els magnats industrials i les elits 
inteŀlectuals.
 
Només uns quants líders dins el partit comunista tenen la 
capacitat de criticar-lo, i fins i tot llavors han de vigilar 
els seus límits i embolcallar les seves paraules amb 
eufemismes, ja que cada vegada que critiquen el partit 
s’arrisquen a ser etiquetats com a enemics del poble i a ser 
empresonats o executats.

Invasió

El 22 de maig de 1950, la Ràdio de Pequin va demanar al 
Tibet que es rendís a una alliberació pacífica comunista. 

Els xinesos afirmaven desitjar alliberar el Tibet dels 

imperialistes americans i britànics. Fins i tot 
des de la seva primera emissió, els xinesos 
estaven provant de reescriure la història. Lluny de 
ser controlats pels imperialistes, al Tibet hi havia en 
aquells moments exactament tres ciutadans britànics i 
cap americà.
La crida a la invasió no fou una sorpresa per al govern 
tibetà. Durant segles els xinesos havien intentat 
controlar els afers tibetans, i tenir accés a les seves rutes 
comercials. Només quatre dècades abans el Tibet havia 
expulsat tropes xineses de Lhasa. 

El 24 d’octubre, la Xina va anunciar el moviment de 
tropes cap al Tibet. Quatre dies més tard, a Lhasa, es 
va confirmar que les tropes xineses havien entrat per la 
frontera oriental, provinents de les províncies xineses 
de Qinghai i Sichuan.
Per enfrontar-se a la invasió el Tibet tenia un diminut 
exèrcit permanent sense capacitat de transport. Els posts 
de la frontera oriental i la ciutat de Chando foren presos 
i s’esperava que els xinesos avancessin endavant, encara 
que durant mesos s’aturaren en aquella posició. Una 
divisió de l’exercit tibetà que fou enviada per aturar 
els xinesos fou massacrada ràpidament. En assabentar-
se d’aquesta derrota, el Regent del Tibet (en aquells 
moments el governant del país) va ordenar a l’exèrcit 
tibetà que no s’enfrontés amb el xinès.

En resum- Utilitzen la violència i la propaganda per 
conquerir la nació que assetgen.

Zhidag- Una classe d’esperits, sovint 
malèfics, que protegeixen la terra.

Sichuan- Una província xinesa fronterera amb 
l’est del Tibet.

En resum- 1950, els xinesos entren al Tibet, forçant-lo a 
signar un acord i coŀlocant tropes a Lhasa.
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Creacio de personatges

La creació de personatges 
en resum

1er pas 
Concepte del personatge

La teva idea del personatge: nom, 
aparença, valors, etc.

2on pas 
Atributs

Reparteix 90 punts entre nou 
atributs (mín.1, màx. 20). Tria 
subatributs opcionals (costen o 
donen 1 punt).

3er pas
Tria la classe de personatge

Tria el lloc del PJ dins la societat 
tibetana.

4rt pas 
Tria habilitats

Gasta 100 punts en habilitats: els 
costos de les habilitats els dóna la 
classe de personatge.

5è pas
Compra equip

Els diners disponibles els dóna la 
classe de personatge.

6è pas
Personalitat

Tria 5 fixacions, incloent, si més 
no, una fixació a l’univers.

7è pas
Característiques addicionals

El PJ comença amb un balanç 
neutre. Avantatges o punts 
extres s’han d’equilibrar amb 
desavantatges o reduint punts.

8è pas
Progressió del personatge

Fes servir PX per guanyar nivells 
d’experiència i millorar el PJ.

Les dones al Tibet
Al Tibet, a partir del 1959, les dones 
gaudeixen de més llibertat i estatus que 
a gairebé  cap altre país veí. En algunes 
àrees tenen una igualtat comparable a 
(o millor que) les dones americanes.

A la vida diària- Les dones es troben 
de gust entre els homes i no temen 
mai dir el que pensen. Beuen tant com 
els homes. Les noies són tan actives i 
tosques en els jocs com els nois. Les 
tragineres duen el mateix pes que els 
traginers. Tant els homes com les dones 
gaudeixen amb el tir amb arc.

     De les finances de la casa 
normalment s’encarreguen les 
dones. Poden comerciar i 
tenir propietats.

  Entre els nòmades, 
els homes viatgen, 
comercien i lluiten, 
mentre les dones 
tenen cura del 
campament, dels 
nens i del bestiar. 
Els membres 
d’ambdós sexes se 
substituiran si en el 
campament hi manca 
gent. 
   Els  homes adquireixen 
notorietat en la seva 
vida professional amb 
més facilitat, però, això no significa 
que les dones no puguin guanyar-ne, 
sinó que han de treballar més dur que 
els homes...

A la religió- Hi ha molt poques dones 
reconegudes com a tulku. Els pares 
prefereixen enviar els nens a estudiar 
als monestirs, en part, perquè es 
considera que les noies són més útils 
a la vora de la llar. Un dels tantres més 
importants, el tantra chod (tantra de la 
mort), va ser creat per una dona. Hi ha 
dos-cents setanta monestirs femenins 
al Tibet, amb unes quinze mil dones 
monjo.

     Molts texts religiosos van ser escrits 
pensant en monjos homes i les dones 
hi són sovint referides com a possibles 
fonts de desig i de fixacions. No sempre 
se’ls permet entrar en els monestirs 
barret groc d’homes. Els túniques 
blanques tracten a les dones millor que 
els practicants celibataris masculins: 
les anomenen “contenidors de saviesa” 
i denigrar-les és una de les quaranta 
“perdicions d’arrel” d’un practicant.

     Els tantres sexuals foren escrits 
des del punt de vista d’un practicant 
masculí. Ningú no ha trobat encara el 
ritual que permeti a les dones assolir la 
iŀluminació en el pla físic a través dels 

tantres sexuals.

 Alguns ensenyaments tibetans 
diuen que les dones estan 

més avall en la cadena 
kàrmica que els homes i 

així és menys probable 
assolir la iŀluminació. 

Uns pocs lames es 
neguen a ensenyar 
a estudiants 
dones.

A la política- Les 
dones no poden 

tenir cap càrrec en 
el govern central 

del Tibet. Només a 
pobles llunyans, on els 

líders es trien de forma 
autònoma, les dones poden 

esdevenir-ne.

A la rebeŀlió- Les dones nòmades 
estan entrenades en autodefensa, però 
tradicionalment no van a la guerra. 
En aquests temps de crisi, moltes han 
agafat les armes contra els xinesos. Un 
dels generals khampa és una dona rica, 
reconeguda arreu del Tibet per ser hàbil 
i garneua. Els tibetans saben que les 
dones poden ser grans soldats i líders: 
en temps antics hi va haver al Tibet un 
regne governat per dones amb ferotges 
guerreres.
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Diners- 1500 srang + 50 mensuals.
Habilitats suggerides- Fetilleria del temps, Mantres 

del temps, Predicció del temps, Propiciar el temps.
Equip suggerit- Botes, Chuba (fina), Motlle glud, Tambor 
de dues cares, Trompeta de fèmur.
Lectura suggerida- Éssers metafísics (p. 20), Protecció 
(p. 26), Temps (p. 54).

Dobdob

La majoria d’oficials de la policia monàstica, els dobdobs, 
viuen en enormes monestirs de la mida de ciutats. Aquests 
tenen una burocràcia interna complexa i monjos fent tota 
mena de tasques, des de doctors fins a porters.

Bona part dels dobdobs començaren la seva vida 
com a joves violents, hiperactius o desobedients que 
foren enviats al monestir, perquè els seus pares no els 
podien controlar. Quan els mestres decideixen que no 
són capaços de beneficiar-se de l’entrenament budista 
tradicional, són seleccionats per esdevenir dobdobs. A uns 
quants se’ls selecciona més per la seva mida que no pel 
seu temperament. La majoria accepten els preceptes del 
budisme, incloent-hi els juraments bàsics dels monjos, 
fins i tot coneixent molt poc de la filosofia i la meditació 
budista.

Als dobdobs de vegades se’ls anomena monjos negres. 
En alguns monestirs es vesteixen exactament igual que 
els altres monjos. En altres duen una cinta negra al front 
i al braç dret per indicar el seu estatus. Alguns imiten 
l’aspecte de dharmapales colèrics, provant de semblar tan 
espantosos com puguin. S’estripen la túnica, es deixen els 
cabells llargs i esperrucats, es pinten de negre amb sutge i 
encarcaren les túniques amb greix i cendra.

La seva primera responsabilitat és mantenir 
l’ordre dins del monestir. Vigilen als altres 
monjos, assegurant-se que segueixen les regles. 
Quan s’aplega un gran nombre de monjos, hi són 
presents per controlar la gentada. Quan els monjos 
trenquen les normes duen a terme càstigs corporals, sota 
la direcció dels abats. Els dobdobs més savis investiguen 
els crims comesos dins els monestirs.

També són la primera línia de defensa militar de 
qualsevol monestir. Cada dobdob posseeix, si més no, 
uns quants rifles per defensar-se dels bandits, i estan 
entrenats per utilitzar-los.

També fan de guardaespatlles dels lames que viatgen 
fora del monestir i se’ls pot llogar per fer-ho dels 
aristòcrates. Els dobdobs estan entrenats en combat no 
letal utilitzant fuets o les mans nues. 

A Lhasa, quan el Dalai Lama apareix en públic ho fa 
acompanyat de dobdobs amb fuets (quan viatja llargues 
distàncies la seva escolta és de vint-i-cinc soldats 
armats). Els dobdods protegeixen el Dalai Lama de 
les multituds sobreexcitades utilitzant els fuets per 
mantenir-los a distància.

Habilitats 
 Costos d’habilitats: Artesania 8, Combat 4, 
Canviatemps 15, Coneixement occidental 15, 
Coneixement popular 7, Endevinació 12, Escolàstica 
15, Exorcisme 12, Fetilleria 15, Medicina 14, Tantra 17, 
Viatge 10.
Diners- 1000 srang + 30 mensuals.
Habilitats suggerides- Acrobàcies, Fuet, Rifle, Tai Chi.
Equip suggerit- Armadura de cuir, Botes, Fuet, Túnica 
de monjo.
Lectura suggerida- L’edat fosca (p. 6), Vida monàstica 
(p. 10), Dharmapales (p. 23), Govern i llei (p. 41).

En resum: Oficial de policia monàstica, soldat i 
guardaespatlles, modelat a partir d’un nen violent i 
incontrolable.
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Nòmada

Un membre d’un dels molts grups que pasturen animals 
(xais, cabres, cavalls i iacs) a les àrees disperses d’herba 
de les planes tibetanes. Són coneguts per ser independents 
i guerrers, especialment els khampes (mira el quadre de 
text a la següent pàgina).

Els nòmades s’organitzen, si fa no fa, en campaments 
governats per un cabdill guerrer o un grup d’ancians. Els 
campaments s’organitzen en tribus i encara que algunes 
han format associacions o han estat absorbides per una 
tribu més gran, la majoria són políticament independents. 
Tots els acords amb altres tribus o amb el govern tibetà 
són contractuals. Els 
mediadors són importants 
per les tribus, ja que ajuden 
a crear els contractes orals 
i a resoldre disputes que, 
d’altra manera, podrien 
evolucionar cap a sagnants 
enemistats familiars. Són 
llogats com a mediadors 
monjos i artecs oradors 
nòmades. Per ells l’oratòria 
és una art sofisticada i 
apreciada, i un bon orador 
és una persona respectada.

Hi ha una estreta relació 
entre els nòmades i els petits 
monestirs dispersos per la 
seva zona. Els nòmades 
depenen dels monjos per  
a necessitats espirituals, 
mèdiques i màgiques i a 
canvi els mantenen amb 
ofrenes. Els monestirs 
barret vermell són populars 
en aquestes àrees.

Els nòmades guanyen 
riquesa augmentant el seu 
ramat. Compren animals, 
els crien, els roben o els 
capturen i els domestiquen. 
La majoria no tenen cap 
altra riquesa que els seus 
ramats. Una femella de iac 
ben alimentada pot arribar 
a produir llet, mantega i 

formatge per un valor de 
4 srang mensuals.

A la típica família nòmada, les dones i els nens 
romanen amb els ramats mentre els homes viatgen 
per comerciar o guerrejar. Aquests rols són flexibles: 
si en una família no hi han prou homes, les dones 
comerciaran i lluitaran.

Els nòmades tenen renom per les seves habilitats 
muntant a cavall, pel seu tir precís i per l’ús de fones 
(que utilitzen per arriar animals).

Molts grups complementen els seus ingressos amb el 
bandolerisme. Roben animals i també als pelegrins i 
fins i tot fan incursions a pobles i monestirs. En algunes 
àrees, el govern tibetà paga a les tribus nòmades per 
tal que no ataquin als pelegrins. El bandolerisme és 
especialment habitual al Kham i al Tibet septentrional.

En resum- Membre de les ferotges tribus nòmades, 
actualment la majoria estan en guerra amb els xinesos.
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Algunes tribus són relativament 
pacífiques, ja que han adoptat les 
creences budistes de la no violència. 
La majoria, tanmateix, ha arribat a 
creure que és correcte matar algú per 
protegir la pròpia vida o les seves 
propietats o per revenja.

De tots els grups, els nòmades han 
estat els més afectats per la invasió 
xinesa. Només uns quants viuen 
a àrees no tocades pels xinesos. 
Alguns s’hi han sotmès pacíficament 
(especialment a àrees controlades pel 
Panchen Lama). A la majoria de llocs, 
tanmateix, les tribus nòmades estan 
lluitant ferotgement en una guerra de 
guerrilles contra els xinesos.

Equip especial- Cavall, Rifle de la 
primera guerra mundial.

Habilitats
 Habilitats gratuïtes: Fona (2), 
Muntar (2), Rifle (2).
 Costos d’habilitats: Artesania 
6, Combat 4, Canviatemps 14, 
Coneixement Occidental 20, 
Coneixement Popular 4, Endevinació 
8, Escolàstica 16, Exorcisme 7, 
Fetilleria 15, Medicina 8, Tantra 16, 
Viatge 5.

Diners- 250 srang + 30 mensuals.

Habilitats suggerides- Comerç, 
Endevinació simple, Embalatge 
animal, Fona, Geografia tibetana, 
Lluita, Muntar, Oratòria, Rastrejar, 
Supervivència.

Equip suggerit- Alforges, Amulet 
(rebel), Armadura tradicional, Barret 
(pell), Botes, Corns de rifle, Espasa 
(tibetana), Lokbar, Manta de llana, 
Menjar per cavalls, Sella.

Lectura suggerida- Vida nòmada (p. 
9), Resistència Khampa (p. 38).

Khampes
Els khampes són el grup ètnic més gran entre els nòmades tibetans. Són ben 
coneguts, tan dins com fora del Tibet, per estar actualment en guerra amb els 
xinesos. El mot khampa significa “gent de Kham” referit a l’estat oriental del 
Tibet. Són part de la cultura tibetana, tot i que tenen una història única i una 
identitat pròpia.
Els khampes són el grup ètnic més alt de l’Àsia. Es reconeix als homes per 
un fil vermell que porten trenat en el cabell. Valoren dues coses per sobre de 
tot: la independència i l’honor. El seu instint d’independència els fa recelar 
de cedir a ningú cap autoritat sobre les seves vides. El seu instint d’honor els 
porta a guerres de venjança i no els permet retirar-se mai d’una batalla. Han 
estat educats per creure que la revenja és un dret de sang i un deure sagrat. Els 
homes els crien per ser guerrers.
Històricament els khampes han deixat les seves sagnants enemistats familiars 
i s’han unit per un propòsit: repeŀlir els invasors estrangers. Toleren el govern 
tibetà només perquè depenen dels monestirs per les seves necessitats espirituals 
i màgiques. Estan molt orgullosos del fet d’haver estat sempre capaços de 
repeŀlir els invasors estrangers.
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Reviscut

El PJ era una persona corrent, però va fer maldats i tenia 
fixacions autodestructives, llavors morí i va renéixer en 
els reialmes infernals. Després d’haver experimentat les 
tortures de l’infern, fou escollit per una força benèvola 
(potser Yama, el dharmapala rei dels reialmes infernals). 
Aquest ésser guià l’ànima en un viatge pels inferns, 
mostrant-li tota la diversitat de tortures. El temps passa 
més ràpid als inferns, i l’ànima pot haver-hi viatjat durant 
setmanes o mesos mentre només han passat uns quants 
dies en el reialme físic.

Llavors l’ésser envia l’ànima altre cop a la seva encarnació 
terrenal. Al reviscut li han donat una missió: descriure a la 
gent el patiment dels inferns. L’esperança és que aquesta 
informació convenci a la gent d’evitar el mal karma i 
així no acabar als inferns. El seu cos fred, mort durant un 
temps, torna de sobte a la vida. Les ferides o les xacres 
que l’havien matat són, finalment, curades.

Alguns reben poders especials de les entitats que els 
han retornat i poden entrar en trànsit i veure els reialmes 
infernals. Uns quants poden, fins i tot, comunicar-se amb 
els éssers que els habiten. La gent que ha perdut un ésser 
estimat pot pagar a un reviscut per buscar en els reialmes 
infernals, i assegurar-se que no hi ha acabat. I si hi és, 
poden pagar-lo per donar consell i paraules de confort a 
l’ànima torturada. Altres han rebut el poder de discernir 
la gent actualment lligada a l’infern, o fer visibles els 
reialmes infernals a través de les seves oracions.

Els reviscuts guanyen la majoria dels seus diners pidolant. 
Com que advertir a la gent sobre l’infern és una causa 
sagrada (estalvia patiment), ajudar un reviscut, encara que 
sigui amb unes poques monedes, es considera un acte de 
bon karma. 

Tenen la reputació de ser estúpids o bojos, 
o ambdues coses. Alguns estan afectats 
psicològicament  pel patiment que han suportat en 
els reialmes infernals. Altres poden tenir el cervell 
malmès per les ferides o per les malalties que els van 
matar. I uns quants eren coneguts per ser estranys molt 
abans del que fos que els va causar la mort (alguna cosa 
de la seva raresa és la que va causar que l’escollissin 
per retornar).

Habilitats
 Habilitats gratuïtes: Narració (3), Reialmes 
infernals (4).
 Costos d’habilitats: Artesania 7, Combat 10, 
Canviatemps 12, Coneixement Occidental 20, 
Coneixement Popular 5, Endevinació 6, Escolàstica 
13, Exorcisme 7, Fetilleria 12, Medicina 8, Tantra 14, 
Viatge 8.
 Habilitats especials: Les habilitats especials de 
reviscut costen 7 punts d’habilitat.

Diners- 750 srang + 30 mensuals.

Característiques especials addicionals
 Acostumat al patiment (Avantatge obligatori)- 
Després d’haver experimentat tortures a l’infern 
(tallat a trossets, bullit en ferro fos, o congelat fins a 
desprendre’s la carn) les incomoditats d’aquest món 
li semblen poca cosa. El PJ rep +10 a les tirades per 
salvar-se del patiment, la por i la nàusea. 
 Traumatitzat (Desavantatge obligatori)- El PJ està 
afectat psicològicament. Com a mínim una de les seves 
fixacions ha de ser fosca (mireu la p. 130) i no guanya 
punts de bonificació per tenir-la.

Karma inicial- El PJ comença amb un –10 al KAR 
actual.

Yama- El senyor dimoni de la mort, un poderós dharmapala.

En resum- Retornat de l’infern amb poders i la missió 
d’advertir els altres dels patiments infernals.
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Habilitats especials de reviscut

Veure l’infern (VOL)- El PJ pot entrar en un trànsit 
lleuger on pot veure una part dels reialmes infernals.
 Fàcil (10): Veure una part concreta dels reialmes 
infernals.
 Moderada (20): Trobar a l’instant una persona dins 
els reialmes infernals.
 Difícil (30): Comunicar-se amb una persona en els 
reialmes infernals.
 Llegendària (40): Comunicar-se amb éssers infernals 
o fantasmes famolencs que han arribat accidentalment 
al nostre món.

Veure lligams infernals (VOL)- El PJ pot percebre 
la gent que, amb el seu camí actual, renaixeran en els 
reialmes infernals o en els reialmes dels fantasmes 
famolencs. Pot ser gent que provoqui patiment als 
altres, directament o indirectament, o algú que es 
provoca patiment a ell mateix a través de les emocions 
o obsessions negatives.
 Fàcil (10): Percebre si una persona en particular és 
de camí cap l’infern.
 Moderada (20): Distingir el lligam infernal d’una 
multitud.
 Difícil (30): Determinar a quin infern està lligada 
una persona, i així saber quin pecat predomina en el seu 
mal karma (p.e. algú que roba o s’aprofita dels altres 
reneix a “línies negres”, aquells que forcen parents més 
joves reneixen al setè infern calent, etc.)

Descripció vívida (ENC)- El PJ ha rebut el poder 
de descriure l’infern de tal manera que de fet et força 
a veure’l.
 Fàcil (10): Tothom que l’escolta i l’entén veurà una 
imatge transparent dels reialmes infernals.
 Moderada (20): Tothom que l’escolta i l’entén veurà 
només els reialmes infernals (com una aŀlucinació 
ofuscant de força 20, mireu la p.152).
 Difícil (30): Tothom a l’abast de la veu, fins i tot 
si són sords o no entenen la seva llengua, veuran els 
inferns.

Habilitats suggerides- Agricultura, Llengua 
estrangera: xinès, Oratòria, Ritus funeraris.

Equip suggerit- Bol de captar, Botes, Chuba 
(comuna), Roda de pregar de mà.

Lectura suggerida- Ésser metafísics: Éssers 
infernals (p.25), Cosmologia (p. 19), Els inferns (p. 
25), Reencarnació (p. 28).

Sacerdot bön

Un practicant ordenat de l’església bön amb un estil de 
vida similar als monjos budistes. Passen bona part del 
seu temps estudiant tantra i escolàstica bön en monestirs 
i petites comunitats. Són celibataris fins que guanyen 
cert rang a l’església, llavors poden escollir casar-se. Els 
sacerdots bön són respectats pels vilatans, fins i tot més 
que els monjos budistes, per les seves competències en 
les arts de l’exorcisme, els ritus funeraris, el canvi de 
temps i de vegades la fetilleria. Els sacerdots bön passen 
bona part del seu temps viatjant a pobles utilitzant les 
seves habilitats a canvi de diners o béns comerciables.

El bön té dos camins, el primer, el més antic, ensenya com 
resoldre els problemes mundans a través de la utilització 
de rituals màgics. El segon, el més nou, ensenya com 
assolir la iŀluminació a través de tantres, que s’assemblen 
en gran mesura (i de vegades són idèntics) als que 
ensenyen les sectes budistes.

Alguns practicants els atrau el bön pels seus poders 
màgics. És probable que aquests sacerdots s’enamoressin 
de les històries dels antics practicants bön, que podien 
volar arreu en tambors i viatjar als inferns per protegir els 
seus càrrecs. Altres els atrau la recerca de la iŀluminació 
i són els que no temen estudiar amb mestres budistes o 
bön.

Habilitats
 Costos d’habilitats: Artesania 7, Combat 13, 
Canviatemps 7, Coneixement Occidental 16, 
Coneixement Popular 7, Endevinació 5, Escolàstica 10, 
Exorcisme 5, Fetilleria 8, Medicina 6, Tantra 9, Viatge 
8.

Diners- 1500 srang + 50 mensuals.

Karma inicial- El PJ comença amb un +10 al KAR 
actual.

Habilitats suggerides- Endevinació amb tambor, 
Exorcisme de foc, Exorcisme succionador, Ioga de l’alè, 
Malediccions simples, Meditació, Propiciar el temps.

Equip suggerit- Botes, Esca, Fletxa cerimonial, Tambor 
de dues cares.

Lectura suggerida- Anys foscos (p. 6), Bön (p. 32), 
Tantra (p. 38).

En resum- Un sacerdot de la religió prebudista 
carregada de màgia, cerca iŀluminació i poder.



Llistat alfabètic d’habilitats
Abidharma (INT)* Escolàstica
Acrobàcies (AGI) Coneixement popular
Agricultura (INT) Coneix. occidental
Alfabetització (INT) Escolàstica 
Alpinisme (INT) Viatge
Animació (VOL)* Fetilleria 
Arquitectura (INT) Artesania
Astrologia elemental (INT) Endevinació 
Astrologia zodiacal (INT)* Endevinació 
Ball (AGI) Artesania
Baralla (N/A) Combat
Bastó (N/A) Combat
Boxa serp (N/A) Combat
Carnisser (INT) Coneixement popular
Cerimònia glud (INT) Exorcisme 
Ciència (INT) Coneix. occidental
Ciències militars (INT) Coneix. occidental
Ciències polítiques (INT) Coneix. occidental
Comerç (INT) Coneixement popular
Confecció (INT) Artesania
Control d’ocells (VOL)* Fetilleria
Corn gantad (INT) Fetilleria
Creació de tulpa (VOL)* Tantra
Creus enfilades (INT) Exorcisme
Criminologia (INT) Coneix. occidental
Criptografia (INT)* Escolàstica 
Cuina (CON) Artesania
Diagnosi mèdica (INT) Medicina 
Electrònica (INT) Coneix. occidental
Embalatge animal (INT) Viatge
Endevinació amb tambor (INT) Endevinació 
Endevinació simple (INT) Endevinació 
Entrenament animal (ENC) Coneixement popular
Entrenament específic (N/A) Combat
Ensenyament (CON) Escolàstica 
Escapulamància (INT) Endevinació
Escut contra dimonis (INT) Exorcisme
Espasa (N/A) Combat
Etiqueta (ENC) Escolàstica
Exorcisme de la daga (VOL)* Exorcisme
Exorcisme de foc (INT) Exorcisme
Exorcisme de la guitza (INT) Exorcisme
Exorcisme sonor (INT) Exorcisme
Exorcisme succionador (INT) Exorcisme 
Falsificació (INT) Artesania
Ferreria (INT) Artesania
Fetilleria demoníaca (INT)* Fetilleria 
Fetilleria malalties (INT) Fetilleria 
Fetilleria força vital (VOL) Fetilleria 
Fetilleria del temps (INT) Canviatemps
Filosofia (INT)* Escolàstica 
Fitar miralls (CON)* Endevinació 
Fona (N/A) Combat
Fuet (N/A) Combat
Ganivet (N/A) Combat
Geomància (INT) Endevinació
Geografia tibetana (INT) Viatge
Herbalisme (INT) Medicina 
Història mundial (INT) Coneix. occidental
Història tibetana (INT) Escolàstica
Iconografia (INT) Escolàstica
Impressió (INT) Artesania
Indiferència (INT) Escolàstica 
Invisibilitat (VOL)* Tantra

Ioga de l’alè (CON) Tantra
Ioga de lleugeresa (CON)* Tantra
Ioga del foc (VOL)* Tantra
Joc (INT) Coneixement popular
Jocs de mans (AGI) Coneixement popular
Jurament vinculant (VOL)* Exorcisme
Kung fu grua (N/A) Combat
Lectura de presagis (CON) Endevinació 
Llaç (N/A) Combat
Llança (N/A) Combat
Llançament de clau (N/A) Combat
Llei tibetana (INT)* Escolàstica 
Llengua dakini (INT)* Tantra
Llengua estrangera (INT) Viatge
Lluita (N/A) Combat
Lògica (INT)* Escolàstica
Màgia d’amor (INT) Fetilleria 
Malediccions simples (VOL) Fetilleria 
Mantres del temps (VOL) Canviatemps
Mantres mèdics (INT) Medicina 
Mantres protectors (INT) Exorcisme
Matemàtiques (INT)* Escolàstica
Mecànica (INT) Coneix. occidental
Medicina d’emergència (INT) Medicina 
Medicina d’humors (INT) Medicina 
Medicina occidental (INT) Coneix. occidental
Meditació (CON) Coneixement popular
Mort (INT) Medicina 
Muntar (AGI) Viatge
Música (INT) Artesania
Narració (ENC) Artesania
Nedar (VEL) Viatge
Oratòria (ENC) Coneixement popular
Pagès (INT) Coneixement popular
Panteons (INT) Escolàstica 
Pintura (INT) Artesania
Pistola (N/A) Combat
Predicció del temps (CON) Canviatemps
Propiciar el temps (INT) Canviatemps
Rastrejar (CON) Coneixement popular
Recoŀlecció (INT) Medicina 
Reialmes infernals (INT) Escolàstica 
Reparar arma de foc (INT) Coneixement popular
Rifle (N/A) Combat
Ritus funeraris (INT)* Exorcisme 
Rondar (AGI) Coneixement popular
Seducció (ENC) Coneixement popular
Subtil jo (INT)* Tantra
Supervivència (INT) Viatge
Tai chi (N/A) Combat
Talla (INT) Artesania
Tantra de la fetilleria (INT)* Tantra 
Tantra de la mort (VOL)* Tantra 
Tantra sexual (VOL)* Tantra 
Tantra yidam (VOL)* Tantra 
Tèxtils (INT) Artesania
Tir amb arc (N/A) Combat
Tortura (INT) Escolàstica 
Trucs d’equitació (AGI)* Coneixement popular
Verins (INT) Fetilleria 
Veus del vent (CON)* Tantra
Visió pura (CON)* Tantra
Zor (VOL) Fetilleria 
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Habilitats especials

Algunes classes de personatge 
tenen accés a habilitats especials 
que ningú més té. Aquestes 
habilitats, i el seu cost, estan 
descrites en la secció d’aquella 
classe de personatge.

Caçadors de tresors:
 Localització de tresors (CON)
 Meditació de tresors (CON)
 Verificació de tresors (CON)

Joglar Gesar: 
 Trànsit Gesar (VOL)

Oracle:
 Capacitat oracular (CON)

Reviscut: 
 Descripció vívida (ENC)
 Veure l’infern (CON)
 Veure lligams infernals (CON)



Lògica- Utilitza INT. Requisit: Alfabetització 
(1). El PJ ha après els sistemes complexos de 

lògica formal simbòlica que s’ensenya als monestirs 
budistes. La majoria és heretada dels sistemes indis de 

lògica.
 Fàcil (10): Construir un argument lògic.
 Moderada (20): Argumentar amb lògica (tirada 
oposada).
 Difícil (30): Provar que totes les dualitats són falses.

Matemàtiques- Utilitza INT. Requisit: Alfabetització 
(1).
 Fàcil (10): Realitzar aritmètica.
 Moderada (20): Realitzar àlgebra senzilla.
 Difícil (30): Realitzar àlgebra complexa.

Panteons- Utilitza INT. El PJ coneix cadascun 
dels centenars de budes, bodhisattves, emanacions, 
dharmapales, esperits terrenals, esperits malèvols i altres 
entitats espirituals.
 Fàcil (10): Descriure una classe d’entitat i les seves 
característiques.
 Moderada (20): Donar els noms tradicionals, títols, 
deures, seguici i ofrenes preferides d’un dharmapala 
poderós. 
 Difícil (30): Descriure, en detall, el reialme originari 
d’una entitat.

Reialmes infernals- Utilitza INT. El personatge ha 
estudiat la natura, geografia i habitants dels diferents 
reialmes infernals i dels fantasmes famolencs.
 Fàcil (10): Descriure els horrors dels inferns.
 Moderada (20): Descriure els éssers que viuen a cada 
reialme i els pecats que s’han de cometre per anar-hi a 
raure. 
 Difícil (30): Dibuixar un mapa d’un reialme 
infernal.

Tortura- Utilitza INT. El PJ ha après com 
provocar dolor sense fer cap mal permanent i 
evitant que la persona es desmaï. La víctima té dret 
a una tirada oposada de VOL.
 Fàcil (10): Forçar algú a dir alguna cosa quan no té cap 
raó real per fer-ho.
 Moderada (20): Forçar algú a trair al seu país o als seus 
amics.
 Difícil (30): Forçar algú a fer o dir quelcom que causarà 
la seva mort.

Exorcisme
Cerimònia glud- Utilitza INT. Un glud és literalment un 
boc expiatori. Davant els sentits d’un esperit apareix com 
la víctima que buscava, així persegueix el glud donant a la 
veritable víctima una oportunitat d’escapar. La majoria de 
gluds es fan de pasta de farina d’ordi vestits amb trossos 
de roba del pacient.
 Fàcil (10): Crear un glud senzill de pasta de fideus (pot 
enganyar a esperits menors).
 Moderada (20): Crear un glud sofisticat de pasta amb 
diferents aliments a dins representant ossos i òrgans (pot 
enganyar a esperits perillosos).
 Difícil (30): Utilitzar com a glud un animal (comprat a 
un carnisser i alliberat) o un voluntari humà (pot enganyar 
a dimonis).

Creus enfilades- Utilitza INT. El PJ pot fer petites 
estructures de fusta amb cordills encreuats i adornades 
amb palla i plomes. Aquestes estructures poden capturar 
esperits, que llavors són cremats (mireu Exorcisme de 
foc), però que també es poden deixar anar a un enemic 
(mireu Fetilleria demoníaca). Les creus enfilades molt 
sofisticades es poden utilitzar com a “hotels de luxúria” 
per temptar un déu a baixar dels cels.
 Fàcil (10): Fer una creu enfilada senzilla que capturarà 
qualsevol esperit menor dels voltants.

102
creacio de personatges



Ioga del foc- Utilitza VOL. Requisits: Ioga de 
l’alè (1). El PJ pot meditar en Tummo, la deessa 

serp del foc (Kundalini a l’Índia) alçant la columna 
mentre tota l’energia del cos passa per un sol canal. Un 

efecte secundari d’aquesta meditació és la creació d’una 
quantitat extrema de calor 
corporal. El PJ també pot 
aprendre a cantar la síŀlaba 
del foc, el mantra d’aquesta 
meditació, amb prou poder 
per alterar la realitat.
 Fàcil (10): Mantenir la 
calor en el temps més fred.
 Moderada (20): Assecar 
en minuts i amb la calor 
corporal una manta molla.
 Difícil (30): Encendre 
objectes inflamables 
inanimats pronunciant la 
síŀlaba del foc.
 Llegendària (40): 
Encendre una persona (2 
punts de mal foc per assalt) 
pronunciant la síŀlaba del 
foc.

Llengua dakini- Utilitza 
INT. Requisit: Tantra 
yidam (1) per les dones 
o Tantra sexual (1) pels 
homes. El PJ fou iniciat 
per una dakini i n’aprengué 
la llengua secreta mística. 
Molts termes (texts tàntrics 
secrets) estan escrits en 
aquesta llengua. Un humà 
no pot ensenyar-la a un 
altre.
 Fàcil (10): Deduir, 
bàsicament, de què va un 
text.
 Moderada (20): Llegir i 
traduir un text.
 Difícil (30): Escriure un 
text en la llengua dakini.

Subtil jo- Utilitza INT. 
Requisits: Ioga de l’alè 
(1), Tantra de la mort (1). 
Aprenent a controlar el 
subtil jo (l’equivalent 
metafísic del cos físic), el 
PJ pot canviar la natura del 
seu cos físic. També pot 
provocar que el subtil jo 

deixi el cos físic i viatgi 
arreu com un esperit. 

Igual que un esperit malèvol, el subtil jo del PJ 
és intangible i invisible. Pot entrar i prendre el 

control d’altres cossos i totes aquelles coses 
que afecten un esperit ho fan al subtil jo. Mentre 
és fora, el cos sembla inconscient. Cridar el nom 
del PJ o fer mal al seu cos poden fer retornar-lo.
 Fàcil (10): Encongir-se prou per passar per una 

obertura de 30 cm. 
 Moderada (20): 
Deixar el cos físic i viatjar 
arreu com un esperit sense 
poder.
 Difícil (30): Viatjar, 
físicament, a través 
d’objectes sòlids. 
 Llegendària (40): 
Deixar el cos físic i 
habitar un cadàver animat 
o un humà viu (els humans 
tenen una tirada oposada).

Tantra de la fetilleria- 
Utilitza INT. Requisit: 
Panteons (1), p.102. El 
tantra ritual secret que 
permet als practicants 
cridar a dharmapales  
colèrics (de la classe dels 
senyors dimonis) per atacar 
als enemics del budisme. 
Si un dharmapala troba 
que se l’ha enviat a atacar 
a algú que no és un enemic 
del budisme, és fàcil que 
ataqui al remitent.
 Fàcil (10): Invocar 
la presència d’un 
dharmapala.
 Moderada (20): Invocar 
i enviar un dharmapala a 
atacar un enemic genuí del 
budisme.
 Difícil (30): Invocar 
un dharmapala i enganyar-
lo perquè ataqui a una 
persona que no és una 
enemiga del budisme.

Tantra de la mort- 
Utilitza VOL. Requisit: 
Meditació (1), p.99. El PJ 
aprèn una meditació on 
s’imagina morint. Utilitza 
una trompeta de fèmur per 
invocar esperits malèvols 
per tal que el matin i el 
consumeixin i s’imagina 
essent destruït i 

consumit. La visió és tan poderosa i realista que 
el PJ i els esperits la creuen. De fet no es mor, 
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però el seu ego (el sentit 
d’un mateix) sí. Els esperits 

que l’infesten es pensaran 
que s’ha mort i marxaran. Una 

tirada amb èxit dóna +15 a treure 
fixacions del tipus un mateix 
(mireu la p.166).
 Moderada (20): Experimentar 
les sensacions de la mort i servir 
l’ego als esperits malèvols.

Tantra sexual- Utilitza VOL. 
Requisit: Tantra yidam (1). La 
pràctica tàntrica primordial, 
la que els budistes tàntrics 
creuen necessària per assolir 
la iŀluminació en el cos físic. 
Durant el ritual de meditació, el 
PJ esdevé un yidam i la parella 
del sexe oposat una consort de 
yidam, que n’és el complement, 
junts representen la perfecció 
completa. Satisfent cadascuna de 
les necessitats del cos, el PJ pot, 
temporalment, transcendir del tot 
la necessitat d’un cos. Un ritual de 
tantra sexual dóna +30 a eliminar 
fixacions (mireu la p.166).
 Moderada (20): Conduir amb 
èxit un ritual de tantra sexual.

Tantra yidam- Utilitza VOL. 
Requisits: Ioga del foc (1), Tantra 
de la mort (1). El PJ medita sobre 
yidam: budes, bodhisattves i grans dharmapales 
que representen aspectes de la iŀluminació que el 
PJ vol atènyer.
 Fàcil (10): Percebre el lama del personatge com 
un yidam. El yidam pot donar algun consell. Dóna 
+5 a les tirades per eliminar fixacions.
 Moderada (20): Percebre’s com un yidam. Dóna 
+10 a les tirades d’eliminar fixacions.
 Difícil (30): Esdevenir completament el yidam, 
llevat en la forma física (el DJ controla les accions 
del personatge). Dóna +20 a les tirades d’eliminar 
fixacions.

Veus del vent- Utilitza CON. Requisit: Meditació 
(2). Adonant-se que les diferències entre les 
ments humanes són iŀlusòries, el PJ pot enviar o 
rebre paraules o imatges cap a altres ments. La 
comunicació mental directa dóna un +10 a les 
tirades d’ensenyança.

 Fàcil (10): Comunicar-se amb el lama que va 
ensenyar aquesta habilitat al PJ.

Moderada (20): Comunicar-se amb algú que 
té aquesta habilitat.

 Difícil (30): 
Comunicar-se amb la 
gent normal.

Visió pura- Utilitza CON. 
Requisit: Tantra yidam (1). El PJ 
aprèn a veure l’univers tal i com 
ho fa el yidam. Un ésser yidam 
pot veure el particular i el tot, 
i la seva visió de l’univers es 
representa en el mandala (pintura 
circular de sorra). Requereix la 
creació d’un mandala senzill 
(cap a una hora). Es pot utilitzar 
l’habilitat sense fer-lo, però amb 
un +20 a la dificultat.
 Fàcil (10): Veure a través 
d’iŀlusions.
 Moderada (20): Veure a través 
de parets o obstruccions.
 Difícil (30): Veure coses 
invisibles o qualitats metafísiques 
o bé veure esdeveniments que 
passin a quilòmetres. 
 Llegendària (40): Veure coses 
que passin als inferns, als cels o a 
altres móns.

mandala
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Els PJs i la iŀluminació
Mentre un personatge s’apropa a la iŀluminació, què passa amb la seva personalitat única? El camí 
dels sutres emfatitza un distanciament lent d’un mateix dels assumptes i fixacions del món. El camí 
dels tantres, tanmateix, pren una aproximació més radical. Utilitza les pròpies fixacions i emocions 
i allò mundà com a eina per destruir l’aferrament d’aquestes fixacions. Els practicants canvien 
ràpidament i de vegades poden semblar emotius o fins i tot bojos. 

Un ésser sense fixacions no té cap personalitat única. Les seves accions són dictades per la situació, no 
per creences, emocions, opinions i hàbits. Un ésser a prop de la iŀluminació encara té una personalitat 
única, però només amb unes tendències molt dèbils. Un mestre a prop de la iŀluminació pot actuar 
com un boig, impetuosament, mentre un altre pot actuar amb calma i sense emocions, encara poden 
actuar de forma completament diferent del que dicta la situació.

En altres paraules, els personatges que avancen envers la iŀluminació (especialment pel camí ràpid 
del tantra) no perden la seva personalitat, però tenen menys control sobre ells mateixos.

Un cop un personatge realment assoleix la iŀluminació és el moment de retirar-lo. En ésser iŀluminat 
és lliure de tot prejudici, incloent el de l’amistat o la lleialtat cap a persones concretes. Un ésser 
iŀluminat es preocupa igualment del benestar d’una puça que dels residents del Tibet.

Un conte d’iŀluminació
Hi ha molts camins envers la iŀluminació i els canvis que experimenti una persona varien enormement 

entre els diversos camins i els diferents individus. El següent exemple parla d’un practicant budista i els 
canvis que experimenta mentre s’aproxima a la iŀluminació i com finalment l’assoleix.
Cinc fixacions- En Norbu estudia en un monestir. Aprèn filosofia budista i meditació. Està envoltat de mestres 
altament experts i se sent intimidat per la seva saviesa i l’aparent infaŀlibilitat. 
Quatre fixacions- En Norbu aprèn a examinar els seus pensaments i emocions amb atenció. Ha vist que 
emocions com la ira i la luxúria només el fan patir i només són útils per combatre’n d’altres (per exemple, la 
ira per contrarestar la mandra). Prova de donar una aproximació lògica a les seves accions, prenent decisions 
basades en el que seria més beneficiós pels éssers inteŀligents. Prova sempre d’actuar amb calma i de forma 
compassiva. Durant la meditació és capaç de sentir compassió fins i tot pels éssers més vils. En Norbu encara 
s’equivoca molts cops i sent ira, orgull, gelosia, desig i altres emocions.
Tres fixacions- En Norbu estudia rituals i meditació tàntrica. S’adona que els seus motius per cercar la 
iŀluminació eren insignificants i egocèntrics. Ara desitja assolir la iŀluminació per tal d’alleujar el patiment 
dels altres éssers. En Norbu ha eliminat molta ira i luxúria de la seva ment. La principal emoció que sent 
és desesperació pel patiment d’altres éssers, però prova d’eliminar aquesta desesperació recordant-se que si 
pateix incrementa el mal karma d’aquest món.
Dues fixacions- Els conceptes filosòfics que en Norbu ha lluitat per aprendre com estudiant ara li semblen 
plans i simples. S’adona que distincions com existència i inexistència no tenen sentit. A través de la meditació 
pot convertir-se breument en un buda yidam i experimentar el que és viure fora del món de les distincions. 
Gaudeix de moltes hores de meditació on atura tots els pensaments i sent una satisfacció completa per tot. La 
seva compassió és òbvia per tots els éssers i la seva mateixa presència incrementa la sort i alleuja el patiment. 
Sempre està tranquil i ple d’energia. La seva ment és ràpida i la seva consciència intensa.
Una fixació- En Norbu ja no sent emocions com ira, luxúria, desig o tristesa. Riu i somriu sovint, ja que troba 
que l’univers és un lloc bonic i divertit. Sent compassió per tot el que pateix, però no pateix per això. No se 
sent lligat al món de la causa-efecte. És conscient constantment que totes les coses i totes les lleis de l’univers 
són una iŀlusió. El bon o mal karma l’afecta molt poc. Pot llegir ments, crear iŀlusions, caminar a través dels 
murs i altres miracles, simplement perquè no creu que aquestes coses siguin impossibles. El cos físic i el 
subtil jo (l’ànima) comencen a canviar per ser més perfectes. Comencen a créixer en els seus ossos rilzin 
(concrecions de bon karma). Viu completament el moment i rarament pensa en el futur o el passat.
Iŀluminació- En Norbu s’ha desprès de la seva última fixació. Ja no està ni viu ni mort, pot existir en qualsevol 
pla d’existència de forma física o espiritual. Ja no té cap personalitat, actua exactament com qualsevol altre 
bodhisattva. La seva forma i ment canvien a l’instant segons les necessitats de la situació actual. El seu únic 
desig, l’única cosa que manté la seva encarnació existint d’un moment al següent, és el d’ajudar a acabar amb 
els patiments d’altres éssers.
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