
GOURMET

Med duktig slevföring och en gedigen gjutjärnspanna 
kan man nå långt. Kulinarisk begåvning värderas högt 
av den pyriska samhällseliten, och i de större städerna 
äger nästan alla aristokrater och burgna näringsidkare 
en privat kock. Men också zonfarare, monsterjägare 
och dylikt ödemarksfolk uppskattar vällagad kost. En 
välförlärvad knipsarstjärt eller ett fi nskuret malhjärta 
kan uppbygga en gemytlig harmoni kring lägerelden 
och förvandla misstänksamma främlingar till vänner. 
De pyriska mästerkockarna kan gå längre än så. En 
kulinarisk stjärna som lägger ner själ och hjärta i en 
specifi k anrättning utövar subtila men djuplodande 
påtryckningar mot matgästernas sinnestämning 
– påtryckningar som till sin slagkraft minner om psi-
mutanternas kusliga krafter. 

Talangen Gourmet är dock trubbigare än de 
fl esta psi-mutationer och resultatet av en mästerlig 
traktering kan aldrig bli något annat än en allmänt 
positiv attityd till kocken och dennes medhjälpare. 
Som i det ovannämnda exemplet med Adelia och 
morbror Zander fungerar talangen ypperligt för att 
göra fi entliga främlingar välvilligt inställda, alternativt 
lura sig förbi trögtänkta vakter med omdömet i magen. 
Den positiva reaktionen förbleknar dock med minnet 

”Inte döda på tom mage!” mullrade zonmutanten och kastade sig ner vid lägerelden. Som alltid när man 
umgås med morbror Zander ruvade något absurt över situationen. Genom att skramla med sin fl ottiga gamla gjut-
järnspanna och hålla fram några välsvarvade spirlökar hade han övertygat den jättelika varelsen att spara våra 
liv. Åtminstone fram till efterrätten. ”Äta först, döda sen”, som vår tilltänkte baneman repeterade med monoton 
stämma, samtidigt som hans illvilliga snuskkrypsögon följde morbrors förberedelser med sällspord intensitet. Han 
höll oss på kornet av sin trepipiga forntidspuffra, men när den mulliga aromen av upphettat lomurister ringlade ut 
över lägerplatsen blev koncentrationsproblemen uppenbara. Och efter två fulla karotter av morbror Zanders speci-
alkryddade ärg-i-panna lade han skjutjärnet till marken och kurade ihop sig till ett klot. ”Vara vänner. Sova först, 
älska sen.” Jag behöver förmodligen inte påpeka att vi lämnade premisserna kvickare än en skarprättarkula…
 

Ur Tretton pyriska upptäcktsfärder av Adelia von Hartman.

en ny talang till mutant – undergångens arvtagare

av måltiden och varar aldrig längre än 1t6 timmar efter 
inmundigandet. 

Den bonus på rea som ges av Talangen räknas 
självfallet enbart för personer som ätit av kockens 
måltid.  

Talangen Gourmet kostar precis som övriga Talanger 2 
sp att köpa, eller 1 sp om de slumpmässigt slås fram. 
För slumpmässig framslagning rekommenderas att 
du i tabell 6 i Spelarbok 1: Härskaren & Ättlingen gör 
följande förändring i tabellen: 91-93 Strateg, 94-97 
Tjänare, 98-00 Gourmet. 

Givetvis går det också att lära sig Talangen under 
pågående spel. Då kostar den 5 erf per nivå bortsett 
från nivå 4 som kostar 20 erf. Att bli samfundets 
kulinariska härförare är inte enkelt.  För att kunna 
erhålla Talangen under spel krävs också att rp har en 
lärare som även denne har samma nivå eller högre 
än rp i Talangen. Varje nivå av Gourmet kräver 15-int 
månader, dock minst 1, att träna upp.

För icke-människor som vill erhålla Talangen 
Gourmet gäller samma regler som vid anskaffande av 
övriga Talanger. Se sidan 40 i Spelarbok 1: Härskaren 
& Ättlingen. 

ett nättillägg till



Det fi nns fyra nivåer av Gourmet: 
1 poäng. Grytgosse. rp kan röra ihop enkla men 
välsmakande grytanrättningar. All form av förfi ning 
bortom hackning, blandning och grundläggande 
kryddning ligger bortom rp:s förmåga, men så länge han 
respekterar sina begränsningar håller maten hög klass. 
Om rp använder sin kokkonst för att charma främlingar 
läggs +10% till rea.

2 poäng. Löksvettare. rp bemästrar förfi nade konster 
såsom bönfl agning, darrförlärvning och löksvettning 
– konsten att steka fram spirlöksklyftans inkapslade 
smakbomber utan att spränga gjutjärnspannan i 
småbitar. Om rp använder sin kokkonst för att charma 
främlingar gäller samma regler som för en Grytgosse 
men +20% läggs till rea. 

3 poäng. Isterman. rp:s matlagningskonster har nått 
en sällsynt grad av förädling och han kan utan problem 
framställa avancerad glanskost såsom istersoppor, 
isterredningar och trestegsmjölke. Om rp lever i någon av 
de pyriska storstäderna hyllas hans culinaria av det vackra 
folket och han är sannolikt involverad i ett månatligt 
receptutbyte med den hindenburgske mästerkrögaren 
Jöntz Beluga. Om rp använder sin kokkonst för att 
charma främlingar läggs +30% rea.

4 poäng. Jolmschmäcker. rp är 
en mästare vid gjutjärnspannan 
och kan utvinna hisnande smak-
upplevelser ur de mest torftiga 
råvaror. Hans ärg-i-panna smakar 
bättre än belugakulor och han rör 
med enkelhet ihop ett jolmsmör 
som imponerar på både kejsaren och 
den kejserliga munskänken. Om rp 
använder sin kokkonst för att charma 
främlingar läggs +50% till rea. Att vara 
fi entligt inställd till en av samfundets 
skickligaste kockar när du precis avnjutit en 
fantastisk måltid är nästintill omöjligt. 

  

För en djupstudie i den pyriska matlagningskonsten rekommenderas boken Zonernas 
Zoologi där du som läsare får följa med Morbror Zander på en kulinarisk resa från 
den förbjudna Rubbitburgaren, via zonfararkosten Ärg-i-panna till den svåranrättade 
Darrförlärvade knipsarstjärten. Givetvis får du också stifta bekantskap med en uppsjö 
varelser som var och en utgör förträffl igt råmaterial för god pyrisk husmanskost. 
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