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Geen enkel filmgenre dat zulke explosieve groei heeft gekend als het superheldengenre. Nu speciale effecten beter (en goedkoper) zijn geworden, kunnen de krachten die onze meesterschurken
en (anti)helden etaleren eindelijk geloofwaardig in beeld worden gebracht. Natuurlijk ziet de Hulk
er soms nog als plastic uit en duurt het gevecht tussen Supes en Generaal Zod zo lang dat je naar
een videogame lijkt te kijken, maar ook in hun natuurlijke biotoop – de comic – en op tv zijn onze
favoriete Wilson Fisks, Green Arrows en Batmen springlevend. Dat ze ook in de rollenspelwereld
goed vertegenwoordig worden, is dan ook niet meer dan normaal. De Super Powers Companion is
een uitbreiding voor Savage Worlds die je toe zou moeten laten om zowat elk mogelijke superheld
te creëren. In onze recensie van de Science Fiction Companion zagen we al dat er toch wel enkele
beperkingen en vergeten zaken waren, maar is dat ook het geval met dit boek?

Achtergrond
De Savage Worlds Super Powers Companion is duidelijk het broertje van de Science Fiction Companion:
zelfde grootte, zelfde opzet, maar dan voor een ander
genre. Het aantal hoofdstukken is echter beperkter:
zes. Dat doet meteen denken dat er ook meer opties
binnen eenzelfde gedeelte kunnen gegeven worden –
hoopgevend, dus. Gelukkig weten Shane Lacy Hensley
en zijn schrijversteam de verwachtingen deze keer
ook in te lossen.
De opties
Er wordt meteen van start gegaan met
een omschrijving van verschillende
Power Levels. Pulp Heroes à la Rocketeer beginnen met 15 Power Points;
Street Fighters type Black Canary met 30;
Four Colors als Ant-Man met 45; Heavy
Hitters in de stijl van Iron Man met 60; en
Cosmic Characters zoals de Silver Surfer met
75. Het is een goed en bruikbaar onderscheid, al vinden we het wel spijtig dat er
vaste cijfers worden gegeven in plaats van een
puntenbereik. Ook erg handig is het stukje over
Rising Stars, dat de helden toelaat om met minder
punten te beginnen, waarna ze naar hun beste niveau
kunnen toegroeien. Het lijkt er wel op dat superkrachten na het creëren van een Character die niet een Rising Star is onmogelijk kunnen verbeterd worden en
dat is jammer, want de comicboeken staan vol met
bekende helden en krachtige vijanden die nog evolueren.

De nieuwe Hindrances zijn typisch voor het genre
(Dependency, Distinctive Appearance, Gimmick, enzovoort), net als de nieuwe Edges (Arcane Background,
Combat Sense, Dynamic Duo…), waarmee de toon nog
iets duidelijker wordt gezet.
Ook het Setting Rules-hoofdstuk zet de rode draad
uitstekend voort, met regels voor
gecombineerde
aanvallen,
‘finishing moves’, terugslag
en synergie. Ongewapende verdedigers krijgen in deze
versie van
Savage
Worlds
geen
nadelen
tegenover
personages
mét wapens,
wat misschien
beter een optionele regel en niet
standaard
zou
moeten zijn. Wie
normaal
zou
sterven, mag in
de plaats daarvan overigens op
een Defeat Table

gooien – een goeie manier om alles wat minder dodelijk te maken, maar misschien minder geschikt voor
verhalen waarin de Watchmen, de 4400 of Daredevil
in thuishoren. Ook broodnodig voor het genre zijn Power Stunts en Power Tricks. Geheel Savage Worldsgewijs worden hier weinig woorden aan vuil gemaakt:
een Power Stunt zorgt ervoor dat je met een bestaande kracht een andere superkracht kunt nabootsen,
zolang je uitlegt hoe je dat kunt doen. De kostprijs is
een Benny. Vaak vinden we Savage Worlds iets te vaag
en te simpel, maar in dit geval werkt de regel heel
goed en hetzelfde geldt voor Power Tricks, waarbij
een personage -2 aanvaardt op zijn of haar actieve
Skill (of de tegenstander een +2 krijgt om te weerstaan), in ruil voor een extra effect.
Verder kent Savage Worlds natuurlijk een andere beperking: Attributes worden uitgedrukt in dobbelsteensoorten en die variëren maar van d4 tot d12. Door
volgende stappen als d12+1, d12+2, d12+3, enzovoort,
weer te geven, lossen de makers dat probleem gemakkelijk op. Nadeel is dan weer dat dit enkel voor Super
Strength lijkt te gelden, maar wat doe je dan met personages die bijvoorbeeld onaards mooi of behendig
zijn?
Tussen uitrusting vinden we stereotiepe zaken als
handboeien die superkrachten dempen en vibrerende
wapens, maar voertuigen hadden toch wel meer verdiend dan de twee-derde pagina die ze nu toebedeeld
krijgen.
Wie superhelden zegt, zegt echter ook superkrachten,
en het is net dat centrale hoofdstuk waar de Super

Powers Companion wel raad mee weet. We krijgen
een bepekte maar zeer noodzakelijke reeks Generic
Modifiers waarmee je een Power kunt personaliseren
(Contingent, Device, Limitation, Projective, Ranged
Touch Attack, Requires Activation, Slow to Activate en
Switchable), waarna de lijst met 66 Powers toch behoorlijk compleet aanvoelt. Klaagden we nog dat de
Modifiers in de Science Fiction Companion niet op een
schaal te kiezen zijn, deze keer zijn heel wat opties wel
in verschillende sterktes aan te kopen. Gelukkig maar,
want een binaire aanpak van Armor, Melee Attack of
Duplication zouden we écht niet zien zitten. Waarom
dit niet voor elke kracht gedaan wordt, is wel een
raadsel, want nu is bijvoorbeeld Burrowing altijd
even snel (in relatie met
de eigen Pace). Gelukkig
staat er bij de meeste
Powers onderaan ook
een specifieke lijst
Modifiers die dat
probleem in veel gevallen
grotendeels
oplossen.
Verder krijgen ook hoofdkwartieren meer
dan terecht hun
eigen
hoofdstuk, waarna er
een
groot
aantal Non
-Player
Characters

wordt geïntroduceerd. Die zijn deze keer
niet zo generisch als de beroepen die
we in de Science Fiction Companion kregen, maar integendeel
beschrijvingen van specifieke superhelden –en schurken, wat vooral voor dit
genre ook veel beter
werkt.
Conclusie
Hoewel de Savage Worlds
Science Fiction Companion té beperkt aanvoelt, is
dat voor de Super Powers
Companion veel minder het
geval. Er zijn misschien wel minder
opties te beschrijven, vooral als je jezelf concentreert op moderne superhelden die niet in een futuristische
omgeving leven, waardoor de
schrijvers de 96 voorhanden
pagina’s veel beter weten te
benutten. Wie zich aan een
doorgedreven superheldenrollenspel wil wagen, is met
HERO System, Mutants & Masterminds of Wild Talents misschien
beter af, maar Pinnacle Entertainment Group komt vaak met uitstekende ‘settings’ op de proppen en
dan lijkt deze uitbreiding ervoor te
zorgen dat er een perfecte basis is

voor eender welke Savage Worlds-‘campaign’ waar
superkrachten in gebruikt worden. Overigens staan
hier ook veel meer tekeningen in en is het kleurenschema nu vooral opgeschoven richting roodbruine en
oranje tinten, wat meteen voor een mooier interieur
zorgt.
Score: **** (uit 5 sterren)
Meer info: www.peginc.com
Wij maken onze Savage Worlds Characters met Hero
Lab: www.wolflair.com

Categorie

In het Kort

Score

Ontwerp

Een perfecte lay-out maken voor de Savage
Worlds Companion is moeilijk. De regels zijn
ABCDEFGHI
doorgaans beknopt en dus kan er veel op een
pagina. Toch blijft alles behoorlijk overzichtelijk.
Vooral de vele kleurenillustraties van allerlei
helden en superschurken fleuren het interieur
uitstekend op.

Inhoud

Er is aan de meeste zaken die typisch zijn voor
superhelden gedacht: superkrachten, hoofdABCDEFGHI
kwartieren, vijanden, enzovoort. Hier en daar
heb je echter het gevoel dat het allemaal nog
wat meer mocht zijn. Zo staan er echt wel weinig voertuigen in dit boek.

Regels

De Super Powers Companion doet het een stuk
beter dan de Science Fiction Companion door
ABCDEFGHI
veel Powers op een schaal te plaatsen. Enkele
problemen die eigen zijn aan het systeem worden opgelost, bijvoorbeeld door een aparte
Super Strength tabel te maken met scores boven
d12. Het is nog niet perfect, maar zeker een
stap in de goede richting.

Support

Dit is een boek voor Savage Worlds en dan
weet je dat je kunt rekenen op heel wat uitbreiABCDEFGHI
dingen, alternatieve ‘settings’ en meer, zowel
van Pinnacle Entertainment Group als andere
uitgeverijen. Nieuwere ‘settings’ met superhelden gebruiken bovendien deze Companion.

Score

De Savage Worlds Super Powers Companion is
ondanks enkele lacunes een zeer welkome uitABCDEFGHI
breiding voor Savage Worlds die ongetwijfeld
essentieel zal worden voor ‘settings’ waar superkrachten in voorkomen.

