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Drömmen höll sig envist kvar i medvetandet, fastän det gått timmar sedan han vaknat. Högra handen bultade av 
molande smärta, som om någon huggit av hans fingrar. Alltid samma förbannade dröm. Den här gången hade han 
nästan fullgjort pakten. Han hade känt friheten, sett vad det innebär. Men utan att förstå, utan att minnas. Död 
och elände hade han sett, det var klart. Men också frihet från dessa eviga drömmar. Ibland kände han att han skul-
le göra vad som helst för att slippa dem, och idag var en sådan dag. 
Han tog ett djupt andetag och återgick till arbetet. Någonstans bland pappren låg svaret på vad drömmarna be-
tydde.  
 
Läsljuset fladdrade till och slocknade igen, säkert tionde gången. Han hade kontrollerat veken, bytt ljus två gånger 
och bytt dess plats ett otal gånger. Kammaren var inte det minsta dragig och veken brann rakt. Ändå envisades lju-
set med att slockna hela tiden. Han svor och fumlade i mörkret för att tända det, men stannade plötsligt upp.   
I det totala mörkret hörde han en dörr öppnas. Sakta och nästan ljudlöst, men ändå ytterligt tydligt. Han såg ingen-
ting, bara svart blindhet, men likförbannat uppenbarade sig en gestalt i rummet. Hur han såg den visste han inte, 
men där var den - svart mot svart, mörker mot mörker, men hur tydlig som helst.  Ett hisnande rovdjur; insektar-
mar, flugögon och gamnäbb. Eller kanske ett enormt fladdermusansikte, mandibler och gethovar. Eller något så 
obegripligt att han inte kunde uppfatta det, men hans undermedvetna gjorde desperata försök. Han visste inte vil-
ket, men en sak var han säker på – han var inte rädd. Han visste vem det var, nu visste han vad drömmarna betyd-
de, och han insåg sitt öde.  
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Förord 
 
Välkomna till Mörkrets Zenit! Detta är en fantasykampanj till Svärdets Sång som jag i olika versioner krafsat ner fragment 
av under minst tio års tid – ett litet stycke i taget, då inspiration fallit på och överraskande överlopps tid funnits till hands. 
Efter en tid märkte jag att jag hade en hel uppsjö av olika lösryckta äventyrsfrön och tankar, och jag beslöt sammanställa 
kluddet till en helhet. Resultatet har ni nu framför er.  
 
Det finns ingen djupare avsikt eller plan bakom kampanjen – jag har bara roat mig  Jag gör heller inga anspråk på att 
vara oerhört originell, här frodas mycket klassiska element – slemma orker, feodala riddare, farliga drakar och onda magi-
ker. Förhoppningen är dock att den röda tråden är både stark och intressant, och att de olika delarna erbjuder tillräckligt 
med överraskningar och roliga situationer. Några designmål har jag haft under skrivandet: 
- Att det skall gå att hoppa direkt in i kampanjen utan att behöva läsa på om geografi och historia – all information 

kommer under spel.  
- En enkel och tydlig röd tråd så att spelarna aldrig behöver ställa frågan ”Varför skall jag göra det här” 
- Varje scen, äventyrsplats eller deläventyr skall innehålla en oväntad händelse, en komplikation eller twist av något 

slag 
- Äventyren skall vara öppna och gå att tackla på många olika sätt, men samtidigt skall det finnas ett ”spår” eller en 

tråd som går att följa.  
 

Ingenting är testspelat, ett otal regelvarianter har under arbetet fungerat som bas, och korrektur har skötts av endast mig 
själv, så ett visst mått av fingertoppskänsla och egna tolkningar kan krävas av spelledaren. Beträd alltså äventyren på egen 
risk   Alla bilder är också självgjorda.  
Eventuella lån från andra verk finns säkert i texten. Jag har gått igenom den ett otal gånger, och varje gång hittar jag nya 
influenser som jag tidigare inte märkt. Vissa har jag rensat bort, men de flesta har jag hållit kvar – de är små referenser och 
detaljer som hoppeligen bara berikar texten och inte trampar någon på tårna. Ett lån har dock varit med från början som 
en mycket medveten inspirationskälla: Det första äventyrets tempel är inspirerat av ”Spindelkonungens pyramid” från 
1983 av Anders Johansson. Jag hoppas och tror att jag gett det så pass mycket egen prägel att det fungerar som det hom-
mage det är tänkt att vara. På ett rent allmänt plan vore det också synnerligen oartigt att inte nämna Erik Granströms 
Konfluxsvit, Joe Devers Ensamma Vargen, Undergångens Arvtagare av Järnringen, och alla Joe Abercrombies böcker – utan 
dessa skulle knappast något av detta ha blivit skrivet.  
 
Den avslutande delen av kampanjen existerar tills vidare bara som ett utkast – om någon kommer med livet i behåll ända 
dit är det bara att meddela så skriver jag den färdigt!  
Jag hoppas denna kampanj kan ge någon där ute nöje – själv har jag i alla fall haft oerhört roligt under skrivandet! 
 
12.5.2018 
Författaren 
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UPPLÄGG 
 

Kampanjen Mörkrets Zenit består av 4 äventyr eller kam-
panjspår med ett gemensamt mål och röd tråd. Det gäller 
att rädda riket Randmark uppe i nordlandens ogästvänliga 
vidder från ett överhängande mörker. En uråldrig brons-
lampa måste hittas innan mörkret lägger beslag på den, 
och det för RP runt hela nordlanden i en desperat kamp 
mot vildsinta fiender.  
 

 Öppningsscen, Mannen med benhanden: Ett kort 
introduktionsäventyr i staden Svartvinter som man kan 
inleda kampanjen med. RP får ett uppdrag av självaste 
kungen av Randmark: att hitta Bronslampan. Kampan-
jens huvudskurk presenteras – Mannen med benhan-
den – och efter en strid ute på stadsfloden med 
vingliga pråmar och panikerande paddelsvin, får man 
träffa Gordigal den Gamle, en viktig allierad i kampan-
jen. Bronslampan är sedan länge splittrad, och dess 3 
bitar spridda över nordlanden - Eldstenen, Den svarta 
hammaren och Oxhuvudet. 
 

 Äventyr 1, Ormdrottningens tempel: Den eldsten som 
i tiderna användes för att tända Bronslampan finns i ett 
runtempel i den övergivna ruinstaden Am-Korum, 
djupt inne i Sanklandets dystra våtmarker. Där får spe-
larna fritt nysta i träskets diverse intriger, inbegripande 
bl.a. en tidigare expedition till ruinstaden som upp-
väckt ett fasansfullt monstrum, agenter från det fient-
liga Grinngard, samt gömda rövarskatter och 
mänskoätande reptilorakel. Efter förhandlingar med 
ett surmulet lyktfolk når man runtemplet var ett hung-
rigt Urmörker ruvar.  
 

 Äventyr 2, I lejonets käftar: Man får reda på att en 
förrädare finns i Randmarks Råd, en förrädare som vill 
sätta Mannen med benhanden på tronen. Förrädaren 
är en Ätare och tjänare av det namnlösa Urmörkret 
och måste fås fast innan hela riket faller… Äventyret in-
leds med att kungen dör under oklara omständigheter, 
och RP sitter inne med avgörande information. Det blir 
detektivarbete i Svartvinters maktcentrum – någon av 
rikets 6 högsta tjänstemän är förrädaren, och deras 
ämbetskedjor är nyckeln till den skyldiga. Det vankas 
kultmöte under staden var en drakdyrkande sekt slagit 
rot; bankett med stadens grädda under vilken avgö-
rande hemligheter byter ägare; envig mot Bergstemp-
lets riddarbödel; en spegelportal till en döende 
ökendimension, hemligheter, lögner och mera mord, 
staden ockuperas och hela rikets framtid står på spel.  
 

 Äventyr 3, Den svarta hammaren: Uppe bland Krag-
mas isar finns hammaren som smidde Bronslampan. 
Den har hamnat i nävarna på rikets fiende nr 1, Tjäl-
gångarherren. RP kan ta sig med luftskepp upp till hög-
platån, över igensnöade pass. Efter en luftbatalj mot 
förföljande skepp och angrepp av Tjälgångarherrens 
fladdervättar når man Kragma, men en ogästvänlig gla-
ciär måste ännu korsas innan man når Tjälgångerher-
rens borg. Efter lite nystande i en gammal jättekungs 
familj, en spirande komplott mot den randmarkiska hä-

rens befälhavare, och ett cirkussällskap lett av en 
drakdyrkare i förklädnad, kommer man till andra sidan 
glaciären och kan smyga in i Tjälgångarherrens borg 
från baksidan. Där har dock redan mörkrets Ätare an-
länt, också de ute efter hammaren, och en slutstrid 
mot två mäktiga fiendestyrkor återstår. RP måste allie-
ra sig med den ena för att kunna slå den andra. Vägen 
hem leder genom det ockuperade Marnhall, var Ätarna 
tagit över, och kan expanderas enligt önskemål. 
 

 Äventyr 4, Bronsvägen: Bronslampan smältes ner efter 
att dess mörka krafter avslöjats, och göts in i ett oxhu-
vud. Det lades därefter i tryggt förvar i Erudas tempel. 
Nu är templet nedbränt och bronstackan har via olika 
omständigheter hamnat i händerna på en handelska-
ravan på väg till det fjärran Kormund. Köpmännen har 
gjutit mynt av tackan, och ett spår av bronsmynt löper 
nu över Kummelviddernas omarker, i karavanens köl-
vatten. Äventyret är upplagt som en serie äventyrs-
platser, alla kopplade till mynten, och med en egen 
uppsättning komplikationer och utmaningar. Ett rövar-
näste på en enorm vandrande skalbagge, en armé av 
vittrande stenkrigare, Ätarnas kultcentrum, ett döende 
orakelträd mm. Spåren leder till en väntande drake, 
som önskar göra ett avtal med spelarna. Eller äta upp 
dem… 
 

 Avslutningsscen, Den tomma väven: Kampanjens av-
slut där man möter Mannen med benhanden i en stor-
slagen slutkamp. Alternativt har drakkulten dragit det 
längre strået i balansen mellan ljus och mörker, och 
Elmgryning nalkas i stället – en drakisk apokalyps av eld 
och aska.  

 

Äventyren är skrivna i en given följd, men kan spelas i 
vilken ordning som helst, eller inbakade i varandra. Varje 
äventyr innehåller tips för diverse små ändringar som kan 
behöva göras beroende på ordningsföljden.  
 
Ledtrådar 
I Appendix 7 finns ledtrådar för hur Bronslampans artefak-
ter kan hittas när man väl kommit igång med kampanjen. 
Dessa ledtrådar är tänkta att SL sprider ut i RPs väg.  
 
Kartor 
Alla kartor och bilder är tänkta att visas åt spelarna när de 
kommer till ett nytt ställe. Även sådana med hemliga 
gångar utmärkta! Inga kartor är endast för SL.  
 
 

Ödespacken 
 

Kampanjens bakomliggande tema är en kamp mellan 
mörkret och ljuset – det namnlösa Urmörkret och nord-
landens drakar. Dessa två antagonister, och deras drag 
och framsteg i kampanjen, sköts av Ödespacken. Till det 
använder du en helt vanlig kortpacke som styrs av hur 
spelarna använder sina Kraftpoäng. För varje bildkort som 
dras ur Ödespacken avanceras fiendens planer på olika 
sätt – svart för Urmörkret och rött för drakarna. Läs mera i 
Appendix 1.   
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Anpassa kampanjen 
 

Precis som med vilket äventyr som helst så blir Mörkrets 
Zenit roligare om du som SL väver in RPs handlingar, bak-
grund och mål i kampanjen. Detta kan göras på olika sätt:  
Längst bak, i appendixen, finns färdiga RP med bakgrunder 
som är anpassade för kampanjen. Dessa kan användas 
rakt av eller som inspiration.  
Om spelarna gjort egna karaktärer kan du titta på huruda-
na Mörka hemligheter de skrivit åt sig. Kan du koppla dem 
på något sätt till kampanjen? Kan någon av de personer 
som eventuellt nämns (en ärkefiende, en konkurrent, vän) 
ersätta någon i kampanjen? Nämns något föremål som du 
kan koppla till antagonisterna i kampanjen?  
Slutligen kan du också be spelarna skriva en mer ingående 
bakgrund till sina RP, och därifrån plocka länkar till kam-
panjen.  
Du behöver inte slå fast något ännu, försök bara hitta 
möjliga kopplingar och börja sakta väva in dem i kampan-
jen. Var inte rädd för att ändra i storyn som den är skriven.  
 
 

NORDANLANDEN 
 

Scenen för kampanjen är det lilla feodala riket Randmark 
med omkringliggande vilda ödemarker – delar av det forna 
alvriket Valgård. Världen är med flit lämnad rätt öppen för 
egna påphitt förutom de delar som är centrala för kam-
panjens händelser. Det är dock inget krav att hitta på eget 
– kampanjen innehåller allt som behövs.  
Här följer ett stycke om nordanlandens historia som det 
kan vara bra om spelgruppen har ett hum om, men inte 
heller det är nödvändigt. Mera information finns sedan i 
appendixen längst bak.  
 
Nordanlandens historia – för spelarna 
Ända sedan tidernas begynnelse har nordanlanden varit 
ett vilt och gudsförgätet område. En tom fläck i skapelse-
gudarnas väv, öppet för vem som helst att göra till sitt. 
Urmörkret och drakarna tog tidigt vara på den chansen 
och fick härja fritt här i millennier, hela tiden krigande, 
men samtidigt konstant växande i styrka. Inte ens gudarna 
kunde få bukt på de två urväsendena. Det var först när 
alverna slog sig ner här som situationen ändrade. De ska-
pade Bronslampan: en magisk artefakt som dikterade 
balansen mellan mörkret och ljuset – mellan Urmörkret 
och drakarna. Med den kunde alverna kontrollera de två 
urkrafterna, och snart hade de fått makt över landen. 
Drakarna betvingades först, och drevs på flykt en och en. 
När till slut den sista draken dräptes – den stora ormmo-
dern Glimring – såg ingenting ut att kunna stoppa alverna. 
Deras rike – Valgård – sträckte sig då över hela nordan-
landen, och i rikedom och kunskap kunde knappt ens gu-
darnas boningar mäta sig.  
Men Bronslampans makt var svår att balansera – ju mera 
alverna kväste den ena fienden, desto mera stärktes den 
andra, och på så vis växte mörkret till slut sig oöverkomligt 
stort. För sent märkte alverna vad som hänt. För att inte 
låta mörkret få fotfäste i nordanlanden, eller tillgång till 
Valgårds visdom och kunskap, bad alverna gudarna att 

utplåna hela riket1. Så skedde också: en mäktig flodvåg 
svepte över Valgård och världen räddades. Men alvernas 
högkultur gick under, och de försattes att segla runt på 
haven, sjungandes sånger om sitt forna rike.  
Nordanlanden låg öde.  
Förutom små mänskobosättningar söder om Valgård. 
Mänskorna hade slagit sig ner längs den karga kustremsan 
i skuggan av alvriket. De kallade sitt samhälle Randmark, 
och där bet de sig fast, hårt ansatta av kvarvarande mör-
kerhorder från de ödelagda vidderna i norr. Men på trös-
keln till undergång tände deras kung, Oryn I, Bronslampan 
för en sista gång och gick ut i härtåg över Valgårds ruiner 
mot det väldiga Urmörkret. Med lampans hjälp blev han 
obeveklig och framgångsrik, och tvingade mörkrets mak-
ter på knä. Men kungen kände till Bronslampans nyckfulla 
natur, och hur den låtit mörkret sippra in i alvriket. Inför 
det avgörande slaget krossade han lampan, när segern 
redan var inom räckhåll. Detta blev hans död, och han 
stupade på slagfältet, men Randmark gick vinnande ur 
striden och Mörkret besegrades för gott. 2) 
Bronslampan försvann ur historieskrifterna, och i dess 
frånvaro tog gudarna åter kontroll över nordanlanden. 
Randmark var tryggat och fridfullt igen, och balansen 
mellan ljus och mörker var återställd, men så bräcklig, och 
världsväven ännu så gapande tom, att gudarna lade det 
forna alvriket under strängt förbud – ingen fick gå in, ing-
en fick gå ut. Gudarna föresatte sig att väva färdigt ska-
pargudarnas väv, och på så sätt trygga nordanlandens 
framtid. Ingen vet hur långt de kom innan de tappade 
intresset… 
 
Nu, flera hundra år efter Oryn I, har gudarnas översikt 
falnat. För 10 år sedan föll den nordliga stjärna som de 
satt på natthimlen att vaka över landen – ett tydligt teck-
en på att deras vaktskifte nu är över. Mörkerväsen sägs nu 
dra fram i horder över nordanlanden igen. Vildfolken som 
vågar sig allt djupare över de öde vidderna talar om välbe-
varade ruiner i det fjärran Kormund långt i nordost, och 
om drakar som återvänt till sina guldstinna hålor. Män-
skan har också för länge sedan brutit mot gudarnas för-
bud, och små samhällen har försiktigt vuxit upp över det 
forna Valgårds sydligare marker, nu hårt ansatta av bestar 
och vidunder.  
Men så länge Bronslampan är ur spel skall också balansen 
mellan ljus och mörker stå sig, och ingendera skall få allt-
för stor makt. Så länge har också mänskan och Randmark 
en chans.   
 
Fotnoter endast till SL: 
1) Alverna offrade sig inte frivilligt, utan blev allt makt-
hungrigare och övermodigare. När mörkret börjat sippra 
in i deras rike, såg gudarna att de blivit för mäktiga, att 
den tomma väven korrumperat dem, och de fråntogs sin 
odödlighet som straff. Som motdrag slöt alverna en svart 
blodspakt med Urmörkret för att utmana gudarna i van-
sinnig hybris, ta deras plats och återfå sitt eviga liv. Givet-
vis slutade det illa och gudarna sänkte Valgård under 
vatten.  
Den sista draken – Glimring – dödades inte utan fängsla-
des för att senare användas och offras åt Mörkret, i ett 
slutligt fullbordande av pakten.   
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2) Kung Oryns saga var inte riktigt så rosig och hjältemodig 
som randmarkiska historieskrivare hävdar. Han hittade 
Bronslampan, men i stället för att ”tända den en sista 
gång” använde han den för fullt till egen vinning. Därige-
nom gav han plats åt Mörkret och snart hade även hans 
sinne förmörkats. I vansinnig makthunger åtog han sig att 
fullgöra alvernas halvfärdiga pakt med Mörkret, och gav 
det en plats i skapelsen. Han upplät sin egen kropp åt den 
eviga natten och blev Ashur-Asha, Urmörkrets tolfte son, 
siad härskare över den skapta världen. Som mörkerherre 
enade han Randmark med blodiga härtåg. De fiender som 
sägnen omtalar var i själva verket mänskliga stammar och 
släkten som motsatte sig hans överhöghet. Han hyllades 
av sina undersåtar som inte anade hans sanna identitet, 

allt medan han arbetade på att sänka hela skapelsen i 
mörker. Gudarna alarmerade dock prästerna i templet i 
Eruda, som lyckades inviga kungens bror i sanningen. En 
komplott mot kungen lades upp, och på natten till det 
sista slaget mördades kung Oryn av sin egen bror. Därefter 
smalt de ner Bronslampan och gömde den. Den fjärde och 
sista pakten med Mörkret förblev oavslutad, och eruda-
prästerna trodde att skapelsen var räddad.  
Men Urmörkret bidade sin tid, och när gudarnas vaksam-
het började avta och deras vakande stjärna föll, började 
Ashur-Asha återta sin plats i skapelsen med siktet inställt 
på att slutföra den fjärde och avslutande pakten, och låta 
mörkret ta över skapelsen.   
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Öppningsscen: 

Mannen  
med  

benhanden 
 

INLEDNING 
 

Detta korta inledningsäventyr är en möjlig startscen för 
kampanjen Mörkrets Zenit.  
Det hela börjar på värdshuset ”Röda Möllan” i staden 
Svartvinter, huvudstad och kungasäte i riket Randmark. 
(Se kartan i äventyr 2 ”I lejonets käftar”). Tanken är att 
äventyret sparkar igång direkt utan att behöva sättas upp 
eller grundas nämnvärt. RP bara befinner sig på värdshu-
set och där börjar ni. Om ni vill kan ni ge en kort orsak till 
varför de är just där: 
 
 RP har alla fått ett meddelande att träffas här just 

denna kväll för att ”diskutera ett lukrativt affärser-
bjudande”. Hur detta meddelande har nått RP kan du 
som SL besluta t.ex. i samråd med spelarna, det spe-
lar ingen större roll. Det kan ha varit ett anonymt 
brev, en lapp som skjutits in under en dörr, eller an-
länt via ett springbud som inte vet vem avsändaren 
var. Om spelarna vill veta mera och beskriver hur de-
ras RP undersökt saken kan du berätta att allt tyder 
på att avsändaren varit en maskerad person med 
okänd identitet. Eventuellt har de också märkt att de 
skuggats på stadens gator, men kanske aldrig fått 
fast förföljaren. Det är också tänkbart att de sett 
Mannen med benhanden (se nedan) och känner igen 
honom när de anländer till mötet.  

 

 RP känner varandra på förhand och slår dank på 
värdshuset tillsammans. En ren slump således..? 

 

 RP arbetar redan för Gordigal (se nedan) som hans 
ögon och informanter, fixare och lobbare. Gordigal 
har då rollen av en mera aktiv skuggfigur i riket, och 
håller ett flertal trådar bakom kulisserna. Ni kan t.ex. 
hitta på några uppdrag som ni genomfört tillsam-
mans och som sammansvetsat er som grupp. Nu har 
Gordigal, via kontakter från undre världen, förstått 
att något skall hända på värdshuset ikväll, och bett 
RP ta en titt. RPs arbetsgivare kan också vara någon 
annan prominent figur i staden – t.ex. furst Or (se 
äventyr 1) eller arl Vohang (se äventyr 2).  

  

 Andra sätt att inleda kampanjen: 
 Det finns givetvis många sätt att starta kampanjen på. 

Exempelvis kan ni skippa denna öppningsscen och helt 
enkelt börja med att Gordigal ger RP uppdraget, och 
sedan kör ni direkt igång med valfritt äventyr.  

 En annan möjlighet är att spela hela kampanjen på ett 
öppnare sätt, så att spelarna inte alls har något specifikt 
uppdrag, utan kampanjens intriger och mysterier strös 
fram åt spelarna under fritt äventyrande. Se Appendix 7 
för mera information. Om ni spelar med de färdiga roll-
personsbakgrunderna i Appendix 6 kan ni också välja att 
skippa det första mötet nedan och inleda kampanjen på 
värdshuset Pråmhandlarens dotter. RP har då alla fått 
brev av Mannen med benhanden att ta sig dit.   

  

 

RÖDA MÖLLAN  
Röda Möllan fungerar som både kvarn och illryktat värds-
hus i den lilla kåkstaden Östermyra utanför Svartvinters 
stadsmurar på Blekans östra strand. Här är det fullt ös 
med fylleskrål, klaverspel, dans, skratt och slagsmål, och 
luften är full med tobaksrök och lukt av svett och våta 
yllekappor. Efter en stund vinkar värdshusvärden (en fet-
lagd och gladlynt man kallad Mjölnaren) RP till sig och 
visar dem till ett alkovbord vid brasan. Vid bordet, halvt i 
skuggorna, sitter en lång man med en vidbrättad svart 
hatt och en duk uppdragen över halva ansiktet. Bredvid 
alkoven står två grova män med illa dolda vapen under 
sina kläder. I vimlet vid borden omkring kan RP också se 
andra personer som blickar intensivt mot båset och håller 
en hand beredd innanför kappan. Mannen vid bordet 
synar RP noggrant och häller upp vin åt RP ur en karaff. 
Sedan tar han till orda:  
 
”Ni vet kanske inte om det” börjar han, ”men ni är av ett 
visst intresse i den här berättelsen. En berättelse som är 
nuet, en kamp mellan ljus och mörker, mellan rätt och fel. 
En berättelse var man måste välja rätt sida. Gör man det, 
väljer rätt, så kan man bli mycket rik om man så önskar. 
Mäktig och rik.” Här tar han upp en påse med guldmynt 
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och börjar nonchalant trava mynten i en stapel på bordet. 
Ni märker att han har en handske på höger hand, men 
ingen på vänster. ”Allt ni behöver göra är att utföra några 
tjänster för mig.” Han tar en paus och stirrar intensivt på 
er. ”Jag har nämligen ett problem”. Han tar av sig 
handsken, och håller upp sin högra hand. Det är en ske-
letthand utan kött och hud, och vita benfingrar rör sig när 
han sakta knyter och öppnar näven. Vid handleden börjar 
hans normala hy igen och han verkar i övrigt helt vanlig – 
en levande man av kött och blod. Han betraktar själv sin 
hand och låter tystnaden vila. ”Jag vill ha en ändring på 
det här. Det finns dock andra som vill annorlunda. Många 
klyftor att korsa, många låsta dörrar att öppna. Jag är 
villig att betala stort för er lojalitet.” Han sätter på 
handsken igen och sveper ner guldmynten i påsen. ”i mor-
gon kväll efter midnatt kommer ni att vara på värdshuset 
´Pråmhandlarens dotter´. En man kommer kanske att rusa 
in, kanske inte - en väg har många grenar. Men om så 
sker, om mannen dyker upp, vill jag att ni handlar rätt! 
Tänk er noga för, han är i fara och talar med falska tungor. 
Bind honom och hämta hit honom! Detta är er belöning.” 
Han håller upp pengpåsen, säkert över 25 guldmynt. Ni 
kan se hur de beväpnade männen utanför båset utbyter 
förvånade blickar. ”Och det är bara början”, avslutar han, 
reser sig abrupt, sätter pengapåsen innanför sin kappa och 
kliver med långa steg in bland folkmassan och försvinner.  
 
Låt RP ställa frågor medan han talar om de så vill. Han 
kommer att lämna det mesta obesvarat och endast svara 
kort och kryptiskt på resten. Närmare frågor om hans 
hand eller hans identitet besvarar han med tystnad. Mer 
än två frågor besvarar han under inga som helst omstän-
digheter utan tågar sedan bara helt oberörd ut.  
 
 Hemligheter: Detta är Mannen med benhanden, hela 

kampanjens huvudantagonist, här i form av Rovridda-
ren – en av hans tre värdkroppar. 

 
Utvecklingar 
Om RP vill försöka skugga Mannen med benhanden skall 
de givetvis få en chans. De beväpnade männen vid bordet 
kommer dock att se till att deras boss får ett lämpligt 
försprång. (Och de ser mycket sura ut – RP har just utlo-
vats mer i betalning än vad de förtjänat under hela sin 
livstid…) Läs mera om Rovriddaren i Appendix 2 för att få 
ett hum om var och hur han kan tänkas röra sig.  
Om RP konfronterar honom är det fullt möjligt att Man-
nen med benhanden lämnat Rovriddarens kropp och han 
är en vanlig mänska med en helt vanlig högerhand. I såda-
na fall är det möjligt att han endast har vaga minnen av 
mötet med RP, och har naturligtvis ingen aning om skeen-
dena i äventyret. 
Om RP dödar Rovriddaren kan du lugnt låta det ske, även 
om han figurerar i texten i de kommande äventyren. 
Mannen med benhanden har andra kroppar och får också 
flera under kampanjens gång, allt enligt Ödespackens 
anvisningar, så det går lätt att ersätta Rovriddaren.   
 
Vad nu? 
Äventyret utgår nu från att RP faktiskt sätter sig på värds-
huset ”Pråmhandlarens dotter” nästa natt. Kanske de 

gärna hjälper den trevliga mannen med skeletthanden, 
kanske de bara är nyfikna, eller kanske de vill motarbeta 
den obehagliga och suspekta benmannen. Om spelarna 
verkar vara ovilliga att ta sig dit är det absolut ingen fara. 
Du som SL får helt enkelt bara vara lite kreativ. Några 
idéer:  
 
 Ge RP ett annat uppdrag. Som av en händelse för det 

dem till just ”Pråmhandlarens dotter” till natten. 
Kanske de skall leverera ett bud eller en försändelse 
till en adress som sedan visar sig vara värdshuset, 
och just då kommer mannen de skall möta, se nedan.   
 

 Förflytta händelserna från ”Pråmhandlarens dotter” 
till det värdshus var RP befinner sig. De hör ljud från 
salen, går för att undersöka – et voilà! Att Mannen 
med benhanden tog fel på värdshuset är kanske helt 
förlåtligt – framtidsvisioner är svåra att tyda rätt, 
även för en som lever enligt andra naturlagar.  

 
 
 

PRÅMHANDLARENS 
DOTTER 

 

”Pråmhandlarens dotter” är ett av Låga stadens bättre 
ansedda värdshus och hit släpps inte vem som helst in. 
Värdshusvärdinnan har bra kontakter till stadsvakten, och 
en vällingklocka på taket som alarmerar högljutt om hon 
drar i ett sidenrep vid serveringsdisken. Detta är en av 
orsakerna till att Mannen med benhanden kontaktat just 
RP – hans sjaskiga banditer skulle ha mycket svårt att få 
sitta ostört en hel kväll på värdshuset. (Även om RP kan-
ske är smutsiga skurkar de med, så är banditerna värre…) 
Den andra orsaken är att han sett RP vara på värdshuset i 
en av hans framtidssyner. Om synerna råkar ha rätt (alla är 
inte sannsyner, utan bara möjligheter) så är det omöjligt 
att ändra på framtiden. Bättre då att försöka göra det 
bästa av situationen.  
 

MANNEN I NATTEN 
Det närmar sig midnatt och tillsammans med värdshus-
värdinnan – en jovial äldre dam som endast kallar sig 
Matmor – är RP de enda som fortfarande är uppe i värds-
hussalen. Utanför piskar regnet mot fönsterrutorna. Plöts-
ligt brakar dörren upp och en man i trasig nattsärk stumlar 
huvudstupa in i salen. Han reser sig, krockar med ett bord 
och famlar framför oseende ögon. Matmor flämtar till – 
det går inte att ta miste – det är självaste kungen av 
Randmark, Oryn III… RP känner antagligen också igen 
honom, det är utan tvekan han. Den smutsiga nattsärken 
bär det kungliga emblemet i silvertråd, och det bleka an-
siktet är kännspakt. Hans ena öga är dock igenmurat av ett 
svällande blåmärke och han har skrapsår på händer och 
knän, stinker av kloak, och dreglar ymnigt. Det andra ögat 
stirrar panikslaget och oseende.   
 
”Gordigal?” flämtar han, ”Är det du? Var är jag?” Han 
famlar med händerna och snubblar in i famnen på er och 
en blekt gapande Matmor. Efter en stund verkar han lugna 
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sig något, sluter ögonen och för sina darrande händer över 
era ansikten. 
”Jag känner er…” muttrar han förvånat. ”Det är er jag har 
sett…” [Här nämner han några eller alla RP vid namn, samt 
även Matmor, och nickar sakta] ” Ni har hjälpt mig, så är 
det. Tack skall ni ha, kära vänner, er insats har varit ovär-
derlig… ” Han stannar upp och gapar tomt en stund. ”El-
ler… Har jag sett er…? Jag vet faktiskt inte… Jag vet inte 
mera… Kanske det inte alls är sant?” Förtvivlat gömmer 
han ansiktet i händerna och viskar hjälplöst ”Jag har ingen 
aning…” Han vänder sedan igen sin oseende blick mot er. 
”Många vägar har jag i alla fall sett, och jag tror att ni har 
funnits där. Men det har också Mannen med benhanden. 
Vid varje väg… Och han är nära nu, mycket nära… han var 
där ikväll…” Kungen skakar till, och en stund ser det ut som 
om han fallit i trans. Han förblir orörlig och allt är fullkom-
ligt tyst, sen fortsätter kungen med en röst svag av fruk-
tan.    
”Ni måste akta er för honom. Mannen med benhanden. 
Han är ute efter er, han är ute efter mig. Hur skall jag 
kunna förklara allt? Gudarna hjälpe mig… Bronslampan… 
Den måste hittas, det har jag sett… Ni måste hitta den före 
han gör det. Ni måste göra det för ert rike, för er krona och 
för hela skapelsens skull. Ta er till Gordigal omedelbart, 
han kan hjälpa er.” Han sluter sitt friska öga. ”Kanske han 
även kan hjälpa mig…” Han slaknar i era armar och börjar 
darra. Hans sista ord är bara en viskning ”Låt ingen se mig 
så här. Folket… Deras konung en blödande stackare, ett 
monstrum! Göm mig, ta mig till Gordigal” 
 
Efter att kungen yrat på sjunker han in i ett närmast kata-
toniskt tillstånd och svarar inte mera på tilltal. Han kan stå 
och röra sig om han föses fram av någon annan. Om RP är 
villrådiga kan han dock vakna till och be dem skynda på till 
Gordigal, nämna bronslampan och att Mannen med ben-
handen närmar sig.  
 
Mot Kollegiet? 
Återigen gör äventyret nu ett antagande om RPs ageran-
den och utgår från att de inte lyder Mannen med benhan-
den utan i stället kungen. Om så inte är fallet, utan RP 
besluter sig för att föra kungen till Röda Möllan (de utlo-
vades ändå en synnerligen rejäl betalning), får du som SL 
igen vara kreativ.  Förslag: 
 
1. Låt det ske och hindra inte spelarna. Se under avsnit-

tet för Röda Möllan nedan för idéer på hur mötet där 
kan tänkas utforma sig. RP kommer nu att avkrävas 
total lydnad och att de svär trohet, brännmärker sig 
o.s.v. Mannen med benhanden är knappast själv på 
plats, i stället väntar endast hans hejdukar i kvarnen, 
kräver att få kungen, och meddelar att RP får sin be-
talning senare.  
Kungen återbördas sedan på morgonen till slottet, 
något psykiskt ärrad, men vid full vigör. Matmor 
kommer givetvis inte att gå med på något så oerhört 
som att inte lyda kungen, men oberoende om hon 
invigs i RPs beslut eller inte, så kommer hon att upp-
söka Gordigal på morgonen och be honom hjälpa, 
och den vägen kan du introducera honom och ge 
spelarna hans information.   

2. Introducera kungsgardet enligt nedan. De spärrar 
RPs väg och vill eventuellt omedelbart arrestera dem 
för någon bagatell. Gordigal kan sedan vid behov 
rädda ur fängelset, se nedan.  

  
Om RP gör som kungen och Matmor vill, ber den tårögda 
värdshusvärdinnan RP att sköta uppdraget utan henne, 
och föra kungen till Kollegiet. Hon är för gammal och stel, 
och kan inte lämna sitt värdshus. Men hon lovar RP följan-
de hjälp: 
 
• Genom att nämna att man är vän med Matmor kan 

man få rabatt hos smeden i Låga Stan.  
• RP får gratis mat och uppehälle på ”Pråmhandlarens 

dotter” när de är i Svartvinter, så länge de arbetar på 
kungens uppdrag.    

• Så länge man arbetar på uppdraget fungerar värdshu-
set regeltekniskt som ett Fäste, dvs. RP får en KP varje 
gång de återvänder dit och spenderar ett dygn.  
 

Kollegiet ligger i andra ändan av staden, ute på Tornön. 
Där håller Gordigal den Gamle till, kollegiemäster och 
kungens goda vän och mentor. Matmor sveper en stor 
kappa med huva över kungen, försäkrar sig om att alla ätit 
väl, och föser iväg RP.  
 
 
 

ÖVERFALL 
 

Mannen med benhanden har satt en patrull banditer att 
bevaka vägen till Kollegiet för den eventualitet att RP 
skulle försöka ta kungen dit. Kanske är detta ett resultat 
av en framtidsvision eller bara en riskanalys. Pråmfärden 
från Tobakskajen ut till Tornön är det troligaste stället för 
överfallet. Natten är ytterligt mörk, regnet piskar på och 
stadens gator är tomma.  
 

PRÅMEN  
Dagtid går paddelsvinsdragna pråmar regelbundet ut till 
Tornön, men nu mitt i natten finns endast en pråm med 
tänd lykta vid bryggan. Pråmföraren Dar kör ut last till ett 
skepp ute på floden, men har av en grupp hamnlastare 
anlitats att köra via Tornön. Pråmen är full med tunnor 
och resenärer måste stå eller sitta på det översta lagret.  
 
 Hemligheter: Hamnlastarna är (slarvigt) förklädda 

banditer. Dar smugglar vapen i tunnorna ut till skep-
pet.  

 

HÄNDELSER  
När pråmen lagt ut och kajen försvinner i regnet och 
mörkret reser sig lastarna upp och anfaller. Med SPEJA 
kan man undvika att bli överraskad. Då hinner man se att 
en kropp (Dars förman som motsatte sig banditernas krav 
på skjuts) gömts under en tunna i aktern, eller så skymtar 
man illa dolda vapen under lastarnas regnkappor, man ser 
hur de stirrar på kungen, eller att pråmföraren tydligt har 
gråtit och nu är skräckslagen. 
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Banditerna är lika många som RP + 1. Deras ledare, 
”Hattmakaren”, sitter i fören på tunnorna bakom pråmfö-
raren. Resten av banditerna sitter i aktern, med RP mitt 
emellan. Banditernas order är att föra kungen till Hattma-
karens högkvarter.  
Om kungen släpps utan att någon specifikt placerar ho-
nom tryggt, så faller han i sjön. Låt honom dock inte sjun-
ka eller försvinna, utan det skall alltid gå att hitta och fiska 
upp honom. För att själv ta sig upp ur vattnet måste RP 
lyckas med RÖRLIGHET för att klara det på en handling, 
annars tar det hela rundan.  
Där RP står finns en mast med en bom som sträcker sig ut 
över banditerna i aktern. Det går att svinga sig med bom-
men, t.ex. till en annan båt. 
 
Tunnorna 
Man kan kapa surrningen på ett varv med tunnor – ett 
lyckat anfall med ett huggvapen räcker. Sker det rasar ett 
helt varv med tunnor i sjön och de som står ovanpå måste 
lyckas med ett slag för RÖRLIGHET eller drutta i. I alla 
händelser går de miste om sin korta handling. När tunnor-
na brakar i sjön spricker en av dem och avslöjar sitt inne-
håll – se nedan under Smuggelskeppet.  
 
Malormar  
Om någon som antingen skadats eller dött faller i sjön, 
vrålar pråmföraren i panik ”Inte i sjön! Inte blod i sjön – då 
kommer ju malormarna! Fan fan fan!” Mycket riktigt kan 
man strax se vattenytan krusas av malormsryggar. Dessa 
kan också dyka upp utan att någon faller i. Eventuella 
banditer i sjön kanske skriker och dras ner i det svarta 
vattnet… 
Om malormar kommer börjar pråmens paddelsvin rycka 
vilt i tyglarna. Föraren lossar svinet som panikdyker ner till 
botten. Pråmen stannar då upp, förankrat med en dyktöm 
ner till svinet.  
 
  
 Paddelsvin 
 Raggiga vattensvin som avlats till timida och pålitliga 

dragdjur. De är stora som rejäla oxar, men fetare och 
tyngre. Hanarna har kraftiga betar som oftast sågas ner. 
Lätta personer kan rida på dem när de simmar, men 
helst fungerar de som dragdjur, och kan släpa enorma 
lass vattenvägen. Simhuden mellan klövarna gör att de 
kan uppnå förbluffande hastigheter.  Paddelsvinens för-
svar mot malormar är att dyka ner i bottenslammet och 
vänta ut ormarna. De kan hålla andan mycket länge, 
och de har en hård och raggig ryggborst som malor-
marna inte angriper. Deras undersida är däremot sårbar 
och den vill de skydda. Ytsimmande svin är lätta byten 
för ormarna. När ett paddelsvin panikdyker måste man 
omedelbart lossna dess selar, annars kan det till och 
med dra ner hela pråmen i sjön…  

  
 
Kungsgardet 
En smal och elegant jaktpråm, dragen av två paddelsvin, 
dyker upp i mörkret, och lägger sidan mot RPs pråm. SL får 
avgöra när det sker – mitt i striden eller direkt efter. Jakt-

pråmen är klart snabbare är rollpersonernas pråm, och 
därtill kan det mycket väl hända att RPs pråm ligger stilla 
med svinet på bottnen. I jaktpråmen står 5 man ur kungs-
gardet, plus riddar Helmfast – gardeskapten – samt en 
pråmförare. De beordrar omedelbart stopp på allt tumult, 
och förklarar att alla är under arrest, och beordrar samtli-
ga att slänga sina vapen. Om malormar kommit försöker 
deras pråmförare febrilt få loss sina svin som rycker kraf-
tigt i pråmens selar och tydligt vill dyka.  
Om RP förlorar en strid mot kungsgardet eller ger sig tas 
de till fånga, se Fängelse? nedan. Om föraren inte får loss 
sina svin kommer de att dra hela jaktpråmen i sjön. Om 
kungsgardets svin dyker kan det också hända att RPs svin 
dyker upp tillbaka och man kan lämna de häpna gardister-
na skrikande bakom sig. Det går också att välta den något 
ranka jaktpråmen med t.ex. STYRKEPROV från vattnet.  
 
 Riddar Helmfast: Kungsgardisternas ledare håller sig i 

bakgrunden och blandar sig inte i strid om det inte är 
nödvändigt. Du kan som SL försöka hålla honom i liv – 
han har en liten roll ännu att spela längre fram i kam-
panjen och RP kommer att råka på honom igen. Men 
det är ingen fara om händelserna utvecklar sig så att 
han oundvikligen måste dö. Hamnar han i sjön klarar 
han sig dock alltid.  

 
 

SMUGGELSKEPPET  
Längre ute i dimman på Blekan, ligger skeppet ”Sälen”. 
Lasten på pråmen är tunnor fyllda med saltad fisk, men 
inne i varje fisktunna finns ett knippe vapen eller ett litet 
lerkrus med vildeld. Vapnen och vildelden smugglar Dar 
och hennes kumpaner till Ulbrek, en uråldrig tempelstad 
som för en desperat kamp mot den aggressiva och gudafi-
entliga Slutliga Erans orden.  
 
Bakgrund 
Tidigare understödde kungariket Randmark tempelsta-
dens kamp mot den angripande sekten, men plötsligt har 
hjälpen slutat, och all vapenhandel med Ulbrek förbjudits. 
Handel med vildeld är också under tillåtna former hårt 
bevakat och reglerat, så smuggling av denna ytterst värde-
fulla vara är synnerligen olagligt. Endast det lilla Sulfursk-
rået av sydländska hantverkare kan tillverka vildelden, 
ingredienserna är både dyra och sällsynta, och det är inte 
stora mängder de producerar.  
Skeppet ”Sälen” tillhör handelshuset Blå Porten, som har 
rötter i just Ulbrek. Vapnen som nu smugglas ut har inför-
skaffats för legitim handel med det krisdrabbade Ulbrek, 
men har efter förbudet blivit liggande i lagret i Svartvinter, 
utan möjlighet för distribuering, medan nödropen från 
Ulbrek duggar allt tätare. Orsakerna till Randmarks ändra-
de attityd framgår närmare i Äventyr 2.  
 
Blå Porten 
Om RP hjälper Dar att efter allt tumult ta sig till Sälen och 
lasta ombord återstående tunnor är både hon och hennes 
arbetsgivare ombord på skeppet – Ludor Kasp, en av Blå 
Portens ägare – ytterst tacksamma, och lovar dem rejäl 
rabatt (10 till 25 %) på alla handelshusets varor. Vet RP om 
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att de smugglar lovar de ännu större rabatt: 25 - 50 % om 
RP lovar att hålla tyst. (Även om ingen tunna avslöjat sitt 
innehåll är det synnerligen misstänkt att lasta sitt skepp 
mitt i natten utan att en enda hamnvakt eller tulltjänste-
man syns till.) 
 
 
  

 Vildeld 
 En kruka vildeld sätter ledigt en hel pråm i brand. Om 

RP kommer över en sådan kan de med SKYTTE kasta 
den t.ex. på gardisternas jaktpråm. Lyckas det kan du 
räkna med att alla på pråmen omsluts av eld. I prakti-
ken innebär det att alla kastar sig skrikande i sjön och 
striden är över. Någon brinnande gardist kan förstås 
hoppa över om du som SL känner för det, och angripa 
RP i smärtvrålande raseri. 

  

 
 

FÄNGELSE? 
Om RP fängslas slängs de i en unken cell i stadsvaktens 
fyllehålor vid Tingstorget (även kungen och Dar samt 
eventuella banditer). Innan dörren slås fast uppenbarar sig 
riddar Helmfast och förklarar hur de alla kommer att 
hängas i gryningen för brott mot hamnlagen, kanske mot-
stånd mot kungens män o.s.v.  
Låt RP försöka fly själva under natten om de kommer på 
någon bra plan. Alla deras saker finns i ett annat rum i 
fängelset, deras dörr är låst. Minst två stadsvakter sitter i 
hallen utanför RPs cell.  
På morgonen kommer dock Gordigal den Gamle och be-
friar dem. Matmor har nämligen sökt upp rådsäldsten på 
morgonen för att se hur det går för RP – kanske hon vän-
tade sig att de skulle återvända för nattvila och morgon-
mål på ”Dottern”, och blev orolig när så inte skedde. Och 
därigenom kunde de hitta RP.  
Under fängslandet har kungen hela tiden huvan nerdra-
gen, varför troligen ingen känner igen hans i övrigt också 
svullna och blodinsmetade ansikte. Man slängs också bara 
huller om buller i cellen – pappersarbete och identifiering 
får vänta till morgonen.  
 
 

Gordigal den gamle 
 

Väl framme i Kollegiet – antingen efter att ha avklarat 
både banditer och kungsgardister ute på floden, eller efter 
en uppfriskande natt i häktet, träffar RP Gordigal den 
Gamle. Även om man anländer mitt i natten hittar man 
Gordigal i observatorietornet var han sitter vaken vid en 
skrivpulpet överbelamrad med pergament och gamla 
böcker. (Kollegiemästaren är inte mycket för världsligt 
trams som att sova). Tornrummet är smockfullt med bok-
hyllor längs väggarna, mellan glasinfattade fönster med 
utsikt över staden. På golvet står två stora arbetsbord 
översvämmade med besynnerliga mässingsinstrument och 
halvfärdiga experiment. I taket hänger kärvar av olika 
torkade örter, och ovanför, i klätterljungen som tränger in 
genom stjärnfönstret högst upp, häckar pensionerade 

budkråkor, så ett stillsamt skorrande och enstaka flaxan-
den ackompanjerar samtalet. Medan RP och kollegiemäs-
taren talar serverar Gordigals assistent, ynglingen Tubert, 
kryddat hett vin med sällsynt darriga händer.  
Efter att ha lyssnat på RP undersöker Gordigal kungen en 
längre stund, och får honom att vakna upp för ett ögon-
blick och tårfyllt känna igen den gamle kollegiemästern. 
Han viskar något igen om Mannen med benhanden och 
försvunna bronslampor, och sjunker sedan ihop i djup 
sömn. Gordigal gnuggar bekymrat sina trötta ögon, och 
kan ge följande information: 
 
1. Mannen med benhanden är något som Gordigal hör-

de talas om första gången för ca tio år sedan då en 
viss benfingrad man började figurera i rykten från 
stadens undre värld. Även kungen kontaktade i de ti-
derna Gordigal med frågor om besynnerliga drömmar 
han haft om en man med kött och skinn som bortfrät-
ta från höger hand. Kollegiemästaren har sedermera 
forskat en del i ämnet, men inte blivit klokare. Kung-
ens oro kring drömmarna gick så långt att säkerheten 
skärptes i Vita borgen och Rådet gjorde en officiell 
undersökning, men man kom aldrig till någon slutsats 
och efter ett tag glömdes ärendet bort. Räknar man in 
den information som natten fört med sig, dels från 
kungens yranden och dels kanske från RP (om de t.ex. 
förhört någon av banditerna på floden och fått reda 
på vem som anlitat dem) och lägger till det faktum att 
alla stjärntecken talar om oroliga tider av stor föränd-
ring, kan man dra slutsatsen att eventuellt är hela 
Randmark i fara. Vem Mannen med benhanden än är, 
så är både hans avsikter och metoder illavarslande.  

2. Bronslampan är en mäktig och uråldrig artefakt som 
Gordigal länge forskat i. Den lär vara ett verktyg som 
gudarna i tidernas begynnelse bad alverna tillverka 
för att balansera mörkret och ljuset. Den splittrades 
enligt skrifterna av kung Oryn I, men Gordigal känner 
till flera skrifter enligt vilka lampan ännu kan och skall 
återsmidas. Enligt de flesta skrifter var Bronslampan 
orsaken till att Valgård gick under. Gordigal ser ytterst 
ogärna att okända och mystiska personer ur stadens 
undre värld vill ha tag på den. Om dylika krafter satts i 
rörelse är det bästa alternativet att hinna före och få 
tag på lampan innan någon annan gör det. De delar 
som behövs för Bronslampan är alla dessutom mäkti-
ga artefakter i sig, och således av stort värde för Gor-
digal och kanske hela nordanlanden.  

3. Om både kungen och eventuellt också Mannen med 
benhanden sett RP i någon framtidsvision kan det be-
tyda att RPs öden finns inspunna i de trådar som vä-
ver framtiden. Gordigal fnyser visserligen torrt åt allt 
prat om förutbestämda öden, men det oaktat kan en 
färdigspunnen tråd vara av avgörande fördel om 
framtiden utvecklar sig på ett visst sätt. RP är därmed 
ett ypperligt alternativ för att sköta ärendet med 
Bronslampan. Det råkar ju dessutom också vara så att 
kungen befallt dem… RP har därtill ingen inblandning i 
hovet, och ingen vet hur långt Mannen med benhan-
den infiltrerat sig runt kungen. Ju mindre inblandning 
riket och kungahuset har, desto bättre. Mannen med 
benhanden kan ha spioner var som helst. 
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 Kollegiet 
 Kollegiet är ett slags kombinerad magiker- och veten-

skapsakademi, och Svartvinters enda officiella sådana. 
Det är mycket möjligt att RP som är magiker har haft 
Gordigal som mentor, och känner väl till honom. Kolle-
giet är inte stort och har inte många magikerelever på 
en gång, kanske en handfull. Därtill finns elever som 
studerar skriftkonst, alkemi och apotekarkonst, medicin 
och astrologi – men inte många där heller. Utöver det 
finns enstaka besökande lärda och magiker som forskar, 
samt givetvis lärare och lektorer.  

 Kollegiet är ett gammalt stenkomplex av små torn ar-
rangerade runt en innergård. Allt ger en lite öde känsla 
och hela byggnaden är så gott som totalt invuxen i klät-
terljung. Tistlar och bruna barr täcker innergården upp 
över fotknölarna på ett dussin halvvittrade och oigen-
kännliga statyer av fornstora akademiker. Kollegiet er-
håller ett minimalt statligt understöd, och Gordigals 
ointresse för världsliga saker gör att sådant som t.ex. 
studieavgifter missköts eller hamnar i fel fickor.  

 
 
Eventuellt vaknar kungen till när RP och Gordigal talat 
färdigt och är nu sig själv igen. Han är chockad över sitt 
tillstånd och minns ingenting av natten – känner inte igen 
RP, vet inget om Bronslampan eller ens Mannen med 
benhanden – ingenting. Han är alltför utmattad för att 
egentligen diskutera någonting alls ingående, och ber 
Gordigal ordna en vagn så att han kan ta sig tillbaka till 
Vita borgen, det kungliga sätet i Svartvinter.  
Om du vill introducera kungens korp Snö, (se avsnittet 
”Övriga ledtrådar och personer” i Äventyr 2) kan den an-
lända i just detta skede, flyga in i observatoriet och vara 
den som väcker upp kungen.  
 
Tubert 
Under samtalet ber Gordigal den bleka assistenten Tubert 
hämta upp forskningsmaterial angående Bronslampan 
från arkivet. Tubert verkar bli om möjligt ännu blekare, 
men lyder och försvinner ut från observatorietornet. 
Eventuellt har RP redan tidigare noterat att Tubert verkat 
lyssna intensivt under samtalet trots att han stått i andra 
ändan av rummet och putsat instrument. När RP nämnt 
Mannen med benhanden har han hoppat till och kanske 
tappat en glaskolv i golvet? Tubert återvänder aldrig med 
materialet från arkivet. I stället flyr han i panik ut i staden. 
Från observatorietornets fönster ser man ut över Kollegi-
ets innergård, och där ser RP Tubert springa mot utgången 
med kåpan fladdrande. Det är inte svårt att ta fast Tubert 
– han snubblar konstant på sin kåpa och är ingen sprinter 
till sin natur. Om RP ändå misslyckas kan du låta kungs-
gardet fånga upp den flyende assistenten och låta RP 
möta dem igen. Se nedan.  
Tubert avslöjar omedelbart allt han vet, darrande och 
snyftande. Han har för ett par månader sedan uppsökts av 
en maskerad man med en obehaglig skeletthand. Mannen 
hotade att ta livet av Tuberts sjuka mor om han inte gör 
precis som mannen säger. Tubert skulle spionera på Gor-
digal och rapportera om all forskning eller visat intresse 

angående Bronslampan. Materialet i arkivet har han för 
länge sedan lämnat över åt Mannen med benhanden. För 
ikväll hade han fått order om att vara extra uppmärksam 
och att omedelbart rapportera allt som hänt under natten. 
Hans rapportering sker alltid på samma sätt – han går helt 
enkelt till Röda Möllan i Östermyra, och slår sig ner där. 
Ibland händer där ingenting, och då går Tubert tillbaka 
nästa dag, men ofta dyker den maskerade mannen upp 
efter en stund. Ibland slår sig någon helt annan ner fram-
för Tubert och ber om rapporten – en prostituerad, någon 
hamnbuse, Mjölnaren själv o.s.v. 
 
 

BRONSLAMPANS RELIKER 
För att återsmida Bronslampan krävs tre artefakter eller 
reliker. Alla tre måste hittas för att hindra den benfingrade 
mannen från att återskapa lampan. Varje föremål innebär 
ett eget äventyr i kampanjen.  
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Här kan du som SL besluta hur du vill presentera kampan-
jen. Texten är skriven med tanken att RP får uppdraget för 
den första artefakten av Gordigal. Sedan hittar de själva 
ledtrådar för de följande artefakterna under spel, och på 
så sätt ”låser de upp” de följande äventyren. Men ni kan 
också spela det så att Gordigal presenterar alla de tre 
äventyren åt RP – på en gång eller efter hand.  
I Appendix 7 kan du hitta tips på hur du låter RP själva 
hitta ledtrådar om var de olika relikerna finns.  
De tre artefakterna är: 
 
 Eldstenen: En evig låga, en s.k. eldsten av 

komprimerad drakeld. Den använde alverna att tän-
da Bronslampan med. Endast den kan åter tända 
lampan. 

 Lokaliserandet av denna eldsten beskrivs i äventyr 1: 
Ormdrottningens tempel.  

 
 Hammaren: Den hammare som både smidde 

och senare splittrade bronslampan för hundratals år 
sedan är en svart järnslägga som alverna fick i gåva 
av nordlandens urjättar. Endast samma hammare 
kan återsmida lampan. 

 Läs mera i äventyr 3: Den svarta hammaren 
 
 OXhuvudet: Den tredje artefakten är själva 

bronset från Bronslampan, nedsmält och ingjutet i 
kraniet av en oxe. 

 Läs mera i äventyr 4: Bronsvägen  
 
 
 

Tillbaka på Möllan 
 

Om RP vill undersöka Tuberts information närmare är 
nästa anhalt Östermyra och den gamla väderkvarnen var 
äventyret började. Det är också möjligt att RP tar sig till 
Pråmhandlarens dotter och där får höra av en gråtande 
linnepiga att Matmor tagits till fånga av Hattmakarens 
banditer som väntar på Möllan.  
När man kommer till kvarnen (oberoende om det ännu är 
natt eller inte) är dörren öppen och värdshussalen (nedre 
våningen, A) är tom. Bakom bardisken ligger värdshusvär-
den Mjölnaren död med ett väldigt huggsår i ryggen. 
Andra våningen på Möllan (B) är fortfarande i kvarnbruk, 
och därifrån hörs nu steg och mumlande röster.  
 
 

HÄNDELSER  
Hattmakarens banditer har tagit Matmor till fånga från 
”Pråmhandlarens Dotter”, och håller henne nu bunden på 
en stol mitt i kvarnrummet, indränkt i lampolja. Om någon 
av banditerna från floden kommit undan med livet i behåll 
kan den med fördel finnas här, gärna t.ex. Hattmakaren 
själv. Totalt är banditerna 5 stycken. En av dem håller en 
fackla intill Matmor. En annan står vid eldstaden med ett 
laddat armborst och ett glödande järn. En tredje fnittrar 
okontrollerat med en enorm blodig köttyxa i handen. Den 
fjärde sitter dold av skuggor i andra ändan av rummet. 
Ytterligare en bandit finns nere på marknivå, men kan 

lämpligt ha gått för att lätta på trycket då RP anländer. 
Hans uppgift är att guida upp RP till övre våningen. Bandi-
terna vill följande:  
 
 Göra klart för RP att Mannen med benhanden inte 

vill döda dem, utan föreslår (läs: beordrar) i stället 
ett samarbete. (Mannen med benhanden arbetar all-
tid med många krokar i sjön). RP får forska och gräva 
i allt som har med Bronslampan att göra (banditerna 
uttrycker det diffust att ”forska om vissa värdefulla 
artefakter”) så länge de rapporterar allt åt Mannen 
med benhanden, och överlämnar ”reliker av betydel-
se” åt honom. RP utlovas därtill vidare belöningar – 
omfattande men ospecificerade. Om de inte gör som 
ombett dör först Matmor, sedan de själva. 
 

 För att besegla ”avtalet” om ”samarbete” skall RP 
brännas med en mörkerruna på handryggen – ett 
bevis på förtroende och vänskap. Om RP av någon 
outgrundlig anledning låter sig brännas, eller om de 
faktiskt tvingas så långt, kommer Mannen med ben-
handen att ha en rejäl insyn i allt de företar sig. SL får 
avgöra hur det påverkar kampanjens förlopp, om ru-
nan går att bränna bort etc.  

 
 Därtill påpekar banditerna att detta förstås samtidigt 

är ett rån och alla värdeföremål, eller närmare be-
stämt alla föremål överhuvudtaget skall överlåtas åt 
dem.  

 
Det går att förhandla sig ur knipan med MANIPULERA. 
Man får dock räkna med att åtminstone avge ett muntligt 
löfte om att rapportera regelbundet (men behöver natur-
ligtvis inte hålla det), samt överräcka mynt till ett värde av 
minst 20 silver. I annat fall är det bäst att man agerar 
smart och försiktigt vid ett oundvikligt handgemäng.  
 
Matmor sitter bunden uppe på kvarnstenen (D) Väder-
kvarnen är fullt funktionsduglig och den kraftiga vinden 
rycker häftigt i kvarnvingarna. De är förankrade med ett 
rep på terrassen (F) som går enkelt att kapa. Vingarna far 
då iväg med ett ryck och sätter maskineriet i vild fart. 
Kvarnstenen (D) med Matmor på börjar snurra och bandi-
ten med facklan stirrar förvånat när hon åker iväg. Repet 
för upphissande av mjölsäckar (C) åker upp och erbjuder 
skjuts åt de hågade. Maskineriet för också mycket oljud 
vilket effektivt täcker ljud från eventuellt smygande. Där-
till är stödpelaren för kvarnhjulet (E) i ytterst dåligt skick 
och rasar ihop av ett enda välriktat yxhugg eller liknande. 
Detta fäller ner kvarnhjulet med ett brak. Damm virvlar 
upp och all som står rakt under krossas. Matmor sitter 
inte rakt under.  
 
Låt RP vara kreativa med hur de angriper problemet med 
den tillfångatagna Matmor, och låt dem ha möjligheter att 
smyga, spana och förhandla.  
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RIDDAR HELMFAST IGEN? 
 

RP får gärna stöta på riddar Helmfast en gång till – obero-
ende om han slängt dem i fängelse under natten eller inte. 
Du kan som SL sätta in detta möte när som helst – direkt 
efter tumultet i Möllan, nästa dag när RP förbereder sig 
inför kommande äventyr o.s.v.  
Riddaren har ett gäng kungsgardister i sitt följe (t.ex. RPs 
antal +2) och anklagar RP för både konspiration mot kung-
en och motstånd mot kungsgardet. Han har nu fått reda 
på vem den behuvade skepnaden i RPs sällskap var, och 
eventuellt har han förnedrats på natten ute på floden av 
RP, så han darrar av raseri. RP måste lyckas MANIPULERA 
honom i en social konflikt för att gå fria. Misslyckas de 
måste de fly eller slåss, eller så fängslas de. Lägg gärna 
upp scenen så att RP har en möjlighet att komma undan in 
i trånga gränder, upp på hustak, ner i kallt och smutsigt 
kanalvatten, upp på en förbipasserande vagn eller förbi-
glidande pråm.  
Om RP fängslas kan du ta händelseförloppet från texten 
ovan, och alltså låta Gordigal befria dem följande dag om 
de inte själva lyckas fly.  
 
 

Avslut 
 

Spelarna kanske vill försöka nysta i Mannen med benhan-
den efter äventyret, men om du inte vill inleda äventyr 2 
”I lejonets käftar” nu, (det är fullt möjligt, se äventyret i 
fråga) så finns det inte särskilt mycket att gå på. Den ske-
lettfingrade mannen kommer sannolikt att rensa ut bland 
Hattmakarens liga. Han är troligtvis inte särskilt nöjd med 
deras agerande och tycker att de vet för mycket i förhål-
lande till sin begränsade kapacitet. Döda hamnbusar kan 
RP alltså stöta på – skickligt mördade på olika sätt. Detta 
kan ha skötts av Nattskärrans lönnmördare (se äventyr 2) 
eller av kungsgardet. Rovriddaren själv lämnar staden 
omedelbart efter uträttat verk, och är troligtvis rätt svår-
funnen.   
Av det som Tubert berättar om forskningsmaterialet drar 
Gordigal slutsatsen att läget är kritiskt och att det är syn-
nerligen bråttom att hitta relikerna. Mannen med ben-
handen kan vara dem redan långt på spåren och jagar 
troligtvis artefakterna redan aktivt. Gordigal kommer 
således troligtvis att försöka styra ut RP på relikjakt så fort 
som möjligt, och kan erbjuda lämplig betalning.  
 
 

pERSONER 
 
Matmor  
Mysig och rultig äldre värdshusvärdinna med sinne för 
brödbakning och skvaller. Vänlig, och blir omedelbart 
tårmild vid tal om hjältemod, vänskap och stora uppoff-
ringar, i synnerhet för kung och fosterland. Matmor kan, 
lite som Gordigal, fungera som puffare och hjälpare för 
rådlösa RP. Hon kan också vara en inkörsport för eventuel-
la nya RP. 
 

STY 2, SMI 2, INT 3, KAR 4 
 

Färdigheter: Läkekonst 2, Hantverk 3 
Utrustning: Huckle och mjöligt förkläde i välstärkt linne 
över en elegant klänning, veckad i tjocka volanger.  
Talanger: Kock 3  
 
 
Kung Oryn III av Aradan, regent över Randmark 
Kung Oryn är i tjugofemårsåldern, lite tanig och blek, och i 
detta äventyr även blåslagen, blodig och smutsig. Han 
presenteras här utan spelvärden eftersom han inte är 
tänkt att kunna bidra i storyn.  
 
 
Riddar Helmfast 
Lång och kraftig med svallande blanksvart hår och domi-
nant haka. Tätt sittande ögon och ständig rynka i pannan. 
Respekterad och åtlyds blint av sina mannar, men bakom 
fasaden vilar en ganska enkel hjärna. Glänsande ringbrynja 
och bröstplåt med det kungliga bergslejonet ingraverat, 
vita klanderfritt rena kalvskinnsstövlar och handskar, stor 
sköld, svart mantel och öppen hjälm med ständigt uppfällt 
lätt galler. Riddar Helmfast har svurit lojalitet till en av den 
benfingrade mannens närmsta tjänare och har en viss 
insyn i de större skeendena i äventyret, men det är inget 
som RP behöver känna till.  
 

STY5, SMI 5, INT 2, KAR 4  
 

Färdigheter: Styrkeprov 2, Uthållighet 3, Närkamp 4, Rör-
lighet 3, Speja 3, Manipulera 1 
Utrustning: SKYDD: Ringbrynja och täckt hjälm (Skydd 8)  
VAPEN: Slagsvärd (Skada 2, bonus +2), Stor sköld (Bonus 
+2), Dolk (Skada 2, bonus +1) 
Talanger: Sköldkamp 3, Stadig på foten 3, Sköldens väg 3  
 
 
Typisk kungsgardist 
Kungsgardisterna är disciplinerade och dugliga soldater, 
vanligtvis snäppet bättre än vanliga stads- och hamnvak-
ter, eller värvade bondesoldater. På skölden bär de det 
kungliga bergslejonet i polerat stål på svart trä, och över 
axlarna en svart mantel. På kroppen, över ett långt fjäll-
pansar bärs en vit enkel vapentunika. På huvudet bärs 
kittelhjälm med ett stålgaller över ansiktet, bakom vilket 
inga ansiktsdrag syns, inget skägg sticker ut eller hårtestar 
fladdrar – en trupp kungsgardister är ytterligt enhetliga 
och anonyma. Två av tre bär båge, bredsvärd och sköld, 
resten - så kallade stövelknektar - bär endast spjut. Men 
alla använder helst närkamp och i strid brukar endast en i 
gruppen använda båge.  
 

STY 3, SMI 3, INT 2, KAR 2  
 

Färdigheter: Uthållighet 1, Närkamp 3, Rörlighet 2, Speja 
2, Manipulera 1, Skytte 2 
Utrustning: SKYDD: Fjällpansar (skydd 4) och täckt hjälm = 
Skydd 7 
VAPEN, ANTINGEN: Bredsvärd (Skada 2, bonus +2), Stor 
sköld (Bonus +2), Dolk (Skada 2, bonus +1), Långbåge 
(Skada 1, bonus +2). ELLER: Långspjut (Skada 2, bonus +2) 
Talanger: Sköldens väg 1 
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Typisk hamnbandit 
Banditerna är enkla tjuvar, droglangare och hamnbusar 
som – ibland organiserat, ibland inte – utför diverse vålds-
dåd på mer eller mindre regelbunden basis. Kvinnor och 
män, smutsiga, ofta drogade eller fulla, ibland sjukliga, 
stinkande och ute efter enkel vinning. De har levt hela sitt 
liv i misär där endast våldets väg visat sig lönsam. Äventy-
rets busar har anställts av Hattmakaren, och de vet ingen-
ting om de större skeendena, annat än att Mannen med 
benhanden ligger bakom.  
 

STY 2, SMI 3, INT 1, KAR 2 
 

Färdigheter: Uthållighet 1, Närkamp 2, Rörlighet 2, Speja 
2, Manipulera 1, Skytte 1 
Utrustning: ETT AV FÖLJANDE VAPEN: Dolk (Skada 2, bo-
nus +1), Knölpåk (Skada 2, bonus +1) Träklubba (Skada 1, 
bonus +1), 1T6 kopparmynt 
Talanger: - 
 
 
Banditledare, ”Hattmakaren” 
Hattmakaren är ledare för ett nybildat banditgäng i sta-
dens undre värld, anlitat för dessa dagar av Mannen med 
benhanden. Denne använder sig regelbundet av flera olika 
kriminella ligor, en åt gången för en viss uppgift, så att det 
lätt skall gå att utplåna alla inblandade vid behov. Detta 
tillvägagångssätt är en delorsak till att Mannen med ben-
handen både fruktas och respekteras på stadens mörka 
gränder och bakgator.  
Hattmakaren är kallblodig och skrupelfri, och har nu 
snabbt krafsat ihop ett gäng för det viktigaste uppdraget i 
sitt liv. Om han sköter sig väl kan det här föra upp honom 
till toppen av stadens illegala verksamhet.  
Hans högkvarter är en enkel hattverkstad intill Smältver-
ket. Hans order för äventyret är minutiöst detaljerade av 
Mannen med benhanden och utgår från ett antal olika 
framtidsvarianter som denne sett.  
Hattmakaren är sminkad, och piercad i ansiktet med ett 
dussintal rostiga skruvar. Han är försiktig och flyr lätt vid 
minsta motgång.  
 

STY 3, SMI 4, INT 3, KAR 1  
 

Färdigheter: Uthållighet 2, Närkamp 2, Rörlighet 2, Speja 
2, Manipulera 2, Genomskåda 2, Skytte 2 
Utrustning: SKYDD: Läderharnesk (Skydd 2)  
VAPEN: Armborst (Skada 2, bonus +2),  
ÖVRIGT: 4 silver 
Talanger: Blixtsnabb, Hal som en ål 
 
 
Dar 
Dar är en smidig och senig yngling. Man eller kvinna – det 
vet inte ens Ludor Kasp, och själv kan Dar inte förstå var-
för det skulle intressera eller beröra någon alls. Mörka 
stora ögon, och inga egentliga öron utan öppningar som 
kan slutas, tyder på djurfolksblod av någon simmande 
variant. Ett enormt, vilt och tovigt hår dominerar övre 
delen av kroppen. Har jobbat för Blå Porten så länge hon 
kan minnas. Lugn och försiktig, ypperlig hand med djur.  
 

STY 2, SMI 5, INT 3, KAR 3 
 

Färdigheter: Uthållighet 1, Närkamp 1, Rörlighet 3, Speja 
2, Manipulera 1, Skytte 1, Djurhantering 3 
Utrustning: - 
Talanger: - 
 
 
Ludor Kasp 
Tillsammans med sin fru Laenna och sin syster Hagmild är 
Ludor ägare till handelshuset Blå Porten. Alla tre kommer 
från tempelstaden Ulbrek, och är djupt engagerade i sta-
dens hårda öde under Slutliga Erans angrepp. Ludor är 
ganska reslig och överviktig, skallig och med urblekta tatu-
eringar på nacken. Han är en ”self made man”, stolt över 
sitt handelshus och sitt ulbrekiska ursprung, samt över 
sina seglingskunskaper, och passar man sig inte så hamnar 
man lyssna på timslånga utläggningar om stormar och 
pirater på de Fyra Vindarnas hav. ”Rätt skall vara rätt” 
säger han ofta, och med en förnöjsamhet som antyder att 
han tror sig ha hittat på uttrycket själv. Men hjälper man 
honom, gör han sitt allt för att hjälpa tillbaka, och är en 
ytterst lojal vän.  
 

STY 3, SMI 2, INT 2, KAR 4 
 

Färdigheter: Närkamp 2, Rörlighet 1, Speja 2, Manipulera 
4, Genomskåda 3, Hantverk 4, Bildning 2 
Utrustning: Dolk och gömd handkassa på 20 silver i klä-
derna – kan endast hittas med FINGERFÄRDIGHET 
Talanger: - 
 
 
Gordigal den Gamle 
En krum och skruttig gammal man, med enstaka vita tes-
tar spretande ur ett annars rynkigt och skalligt ansikte. 
Pliriga varma ögon med en tjock monokel i det ena. Stöder 
sig på en enkel käpp och går ständigt klädd i något som ser 
misstänkt ut som en nattsärk och ett par morgontofflor. 
Kan ibland vara synnerligen disträ, men i nästa sekund 
skarp som en knivegg. Ses varken äta, dricka eller röka, 
knappt ens sova. Ibland kan man hitta honom i nåtslags 
trans och då är han svår att väcka. Alltid lugn, eftertänk-
sam och ponerande. Kan dock bli irriterad över prat om 
världsligheter som just mat, trötthet, eller pengar. Gordi-
gal är före detta medlem av kungens råd, numera ärke-
mästare för Kollegiet i Svartvinter. 
RP är alltid välkomna till Gordigal under hela scenariot, 
och är tänkt som en viktig allierad. Du som SL kan använda 
honom till att försiktigt skuffa spelarna i rätt riktning un-
der kampanjen om de kör fast. Han är också en outsinlig 
källa till andra möjliga äventyr och har alltid något ärende 
han behöver hjälp med. Hans främsta intresse är veten-
skapligt så alla sorters artefakter och uråldriga eller ma-
giska föremål kan vara sådant som han gärna ser att RP 
hämtar till Kollegiet från någon ruin i vildmarken. Han har 
dock också ett politiskt och samhälleligt engagemang, i 
och med sin roll som f.d. rådsmedlem, vilket gör att han 
mycket väl kan tänkas anlita RP för uppdrag var man på-
verkar rikets maktspel. Gordigal anser de flesta makthava-
re vara inkompetenta idioter och drar sig inte för att leda 
landet på vad han själv anser vara rätt väg. Kollegiet är 
också konstant i behov av pengar, så även om Gordigal 
själv inte befattar sig med sådant trams, inser han guldets 
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betydelse och kan ibland avsätta resurser även på något 
så oerhört banalt och världsligt som ekonomisk vinning.   
 

STY 1, SMI 2, INT 6, KAR 5  
 

Färdigheter: Manipulera 4, Genomskåda 5, Bildning 5, 
Skaldekonst 4, Läkekonst 5 
Utrustning: - 
Talanger: Synens väg 3, Runans väg 3 (Gordigal använder 
dock inte aktivt magi mera, utan håller sin kunskap till 
akademiska ändamål), Örtakännare 3, Giftkokare 3, Orädd 
3 
 
 
Rovriddaren, Mannen med benhanden 
Mannen med benhanden är en mystisk och fruktad person 
i stadens undre värld. Se Appendix 2 för speldata. 
 
 
 
 Mörkrets zenit  
 Mörkrets zenit är en sällsynt astrologisk och mång-

världslig tids- och rumsspecifik punkt då mörkret är som 
allra intensivast, och personer födda i just den tidpunk-
ten kan vara av ovärderlig hjälp för Mannen med ben-
handen. Samtidigt är de också då ett större hot för 
honom. Det kan ni läsa mer om i Appendixen och kom-
mande äventyr. Tanken är också att RP faktiskt är födda 
just i denna ovanliga mörkerkonstellation. Det behöver 
dock ingen veta något om ännu, och dess implikationer 
framgår senare.  

 
 
 
 

 
 
 Bakom kulisserna 
 Även efter vad Gordigal berättat kan det finnas frågor 

som förbryllar spelarna. Gordigal kan inte berätta sär-
skilt mycket mer, men kan förstås informera om det po-
litiska läget i Randmark om spelarna inte satt sig in i det 
ännu. Se Appendix 4 för mera info.  

 Vad som egentligen pågår framgår mera i följande även-
tyr och appendixen. Kort sammanfattat råkar Mörkret 
stå i zenit under natten på ”Pråmhandlarens dotter”, 
och Mannen med benhanden försöker utnyttja tillfället 
till en fruktansvärd ritual på kungen. Kungen flyr dock 
och förirrar sig till Pråmhandlarens dotter. När kungen 
uppenbarar sig på värdshuset återstår ännu några vär-
defulla timmar av natten.  

 Kungsgardisterna vet inget om någon man med ben-
hand. Hur kom det sig då att de råkade befinna sig mitt 
på floden just denna kväll? Kanske var det ren slump, 
kanske de hade fått tips om smuggling inbegripande 
vildeld, vilket gjorde att kungsgardet ryckte in i stället 
för hamnvakten? Eller så hade riddar Helmfast fått or-
der av sin hemliga kontakt – en av den benfingrade 
mannens tjänare. 
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Äventyr 1: 

 

Orm- 
drott-

ningens 
tempel 

 
 
INNEHÅLL 
 

Introduktion   s 20 
o Sammanfattning 
o Gordigals information 
o Förberedelser i Svartvinter 
o Resan till Sanklandet 
 
Del 1: Sanklandet  s 27 
o Resor i Sanklandet 
o Slumpmöten 
o Den Grå Jägaren 
o Att hitta till Am-Korum 
 
Del 2: Sista Bryggan  s 34 
o Brunnstockarna 
o Vargmannen Två Furor 
o Gravplundraren Kyldra Sprängkäft 
o Flickan Oneva 
o Gasmilaren Mossbert 
o Agenterna Från Grinngard 
o Örtkokaren Arenvard 
 
 
 

Del 3: Ut i träsket  s 40 
o Havsmön    s 40 
o Skeppet i trädet 
o Pråmkonvojen   s 44 
o Ödlornas Ö   s 47 
o Det Flytande Templet s 51 
o Attack mot kapseln 
o Orkerhålan 

 

Del 4: Am-Korum   s 57 
o Slumpmöten 
o Lyktfolket 
o Luftskeppet 
Runtemplet    s 60 
o Ingången 
o Att röra sig i templet 
o Ändlösa nattens dom 
o Kryptan 
o Glyfsalen 
o Gravkamrarna 
 
Avslut     s 72 
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 INTRODUKTION 
 

Dimman låg tjock över träsket, inte en vindpust rörde sig. Långt borta, dämpat av dimmans mjuka sjok, hördes ett 
ensligt horn ljuda. Pråmföraren spratt upp med vilt uppspärrade ögon. ”Hörde ni?” Paniken fick hans röst att 

spricka upp i falsett. ”Det där var den Grå Jägaren, sanna mina ord. Alle man till däck! Full fart framåt!” 
 

Sammanfattning 
 

Ormdrottningens tempel är det första äventyret, eller 
kampanjspåret, i Mörkrets Zenit. Äventyrarna presenteras 
här med den första av Bronslampans artefakter - Eldste-
nen. Spåren efter artefakten leder ut i Sanklandets våta 
ödemark. Resterna från en tidigare expedition efter ste-
nen blir RPs bästa ledtråd för att hitta fram. Efter inledan-
de utredningar torde en liten handelsplats mitt i det 
stinkande träsket vara första målet. Därifrån RP kan bege 
sig ut på olika deläventyr och samla åt sig hjälp för att 
hitta till den forna alvstaden Am-Korum, var stenen borde 
finnas. Samtidigt kan de trassla in sig i mystiska händelser 
på handelsstationen. Sedan vankas en tuff resa genom 
träsket till ruinstaden. Här måste man konfrontera både 
det surmulna lyktfolket och en annan expedition som är 
ute i samma ärende som RP. Väl inne i det runtempel som 
gömmer eldstenen, möts man av fasor från en urtida 
mörkerkult och hela Sanklandets malormsdrottning innan 
man hittar artefakten och får försöka ta sig den långa 
vägen tillbaka.  
 
 

Kampanjspel 
 

Ormdrottningens tempel är lämpligt som första äventyr i 
kampanjen. Tanken är att du som SL sedan under spel 
introducerar rykten och ledtrådar som efter hand för in RP 
på de andra kampanjspåren. De flesta ställen som beskrivs 
innehåller möjligheter för detta. 
Ni kan dock lika gärna inleda kampanjen med något av de 
andra äventyren.  
 
 Startledtrådar: Gordigal fungerar som igångsättare för 

äventyret. Tips om Ormtungas expedition och dess 
kopplingar till Kollegiet och Gordigal, samt till den 
återvände lärlingen och furst Or i Svartvinter, kan även 
fås i de andra äventyren som spridda rykten. Se Ap-
pendix 7 för tips till ett sådant upplägg. 
 

Glöm inte bort ödespacken och de oväntade händelser 
som den kan generera – de kan kraftigt påverka äventy-
rets gång. Du kan lite smått förbereda dig på vilka händel-
ser som kan behöva introduceras.  
Läs mera i Appendix 1 om Ödespacken, och i Appendix 7 
om ledtrådar för Hammaren och Oxhuvudet.  
 
 

Inledning 
 

Gordigal är den troliga startpunkten för äventyret, och 
uppe i Kollegiets observatorietorn ger han följande infor-
mation:  

 Eldstenen lär ha begravts tillsammans med kung 
Aurogon – Valgårds första kung som lät smida Brons-
lampan. Stenen är formad av komprimerad drakeld, 
eventuellt inte större än en valnöt.    

 Var Aurogon är begraven är både omdebatterat och 
oklart. Hans grav är otaliga gravplundrares våta dröm 
– enligt legenderna fylld med ovärderliga artefakter, 
inte minst då Eldstenen som lär kunna visa vägen till 
glömda drakhålors skatter. Eldstenen bär också på en 
profetia om nordanlandens framtid, något som in-
tresserar Gordigal betydligt mera.  

 Den förra hovmagikern Kardok Ormtunga, som länge 
forskat kring eldstenen, lät för ett år sedan rusta en 
expedition till Sanklandet. Han ämnade hitta Am-
Korum – alvernas forna lärosäte var de lagrade all sin 
kunskap. Där påstod han att eldstenen och kung Au-
rogon fanns begravda. Expeditionen slutade dock i ka-
tastrof – av femtio personer har endast en återvänt 
till Svartvinter, och Ormtunga själv antas vara död. 
Gordigal vet dock inte vart i Sanklandet hovmagikern 
reste, och området är både svårforcerat och enormt.  

 Enligt en rapport från rikets gränshird i Sanklandet har 
Ormtungas expedition väckt något slags monster ur 
ruinerna, och själva fallit offer för dess raseri. Monst-
ret kallas i folkmun för Den grå jägaren och härjar 
ännu i Sanklandet. Rapporten talar om omfattande 
skador och flera döda över ett stort, men ospecifice-
rat område. I Sanklandet förbannar man expeditionen 
och ser hovet som skyldigt till deras lidande.  

 Gordigal stod inte på god fot med Ormtunga. (Hov-
magikern hade i Kollegiet ertappats för nekromantis-
ka experiment, och offentligt kört en aggressiv för-
svarskampanj genom att smutskasta Kollegiets tro-
värdighet) Den gamle kollegiemästaren hölls därmed 
utanför Ormtungas expedition, men han känner till 
följande: 
o En skicklig kartograf från Kollegiet anlitades som 

vägvisare.  
o Gordigal överräckte (motvilligt) en pendel åt 

Ormtunga för att hitta stenen. Pendeln, konstru-
erad av Gordigal själv, består av ett liknande ma-
terial som eldstenen, och är därför svagt magne-
tisk till den, med en lätt pendelrörelse i dess rikt-
ning. Enligt Gordigal är pendeln ett ypperligt na-
vigationsinstrument för att hitta stenen. 

o Ormtungas lärling var den enda som återvände 
från expeditionen. Han var dock tokig och dreg-
lande, och hittills har inget vettigt gått att få ur 
henne, bara osammanhängande yranden.  

o Expeditionen finansierades till stor del av furst 
Or, en excentrisk och tillbakadragen gammal 
storviltsjägare och samlare.    
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Utredningar 
 

Av Ormtungas galna lärling och av furst Or kan RP få viktig 
information om eldstenen. Men om ni inte vill snoka runt i 
Svartvinter utan hellre direkt komma iväg ut i vildmarken 
kan du skippa dessa anhalter och i stället låta Gordigal ge 
RP samma information. Om RP missar någon del av infor-
mationen nedan kan du låta dem komma över lämpligt 
brev i Sanklandet.  
 
 

LÄRLINGEN 
”Döda mig… Den andra” Den unga kvinnan är fastspänd 
med rejäla remmar, och kastar sig runt så våldsamt att 
hela sängen hoppar. ”Döda honom!” väser hon och slak-
nar sedan abrupt. Källarsalen ligger dödstyst. Fukt droppar 
från taket. De övriga britsarna är stilla, en del med smutsi-
ga lakan dragna över patienterna. Plötsligt börjar kvinnan 
skaka och ni kan se att hon skrattar vansinnigt.  
”Den grå jägaren kommer att ta er” vrålar hon med dreg-
let sprutande. ”Han kommer att döda er alla”.   
 
Ormtungas lärling anlände för ett drygt halvår sedan till 
Svartvinter, utmärglad, yrande och stirrig. Tolvgudatemp-
let tog emot sin forna elev, och hon vårdades länge där. 
Ingenting vettigt gick dock att få ur henne. Hon är dock 
inte mera där, utan har nyligen flyttats till De dödas hus. I 
Tolvgudatemplet kan man få veta att furst Or arrangerat 
flytten. Detta skedde just då patienten visat tecken på att 
börja forma vettiga meningar. I De dödas hus vårdas 
endast döende, folk med farliga sjukdomar eller sådana 
vars lidanden man bestämt sig för att avsluta…  
I De dödas hus måste man muta eller MANIPULERA för att 
få träffa patienten som ligger fastbunden vid en säng, 
vridande sig i plågor. Vid sängen står en låda med hennes 
tillhörigheter och där hittar man Ormtungas brev nr 3. 
Med LÄKEKONST eller lämplig magi kan man se att lärling-
ens själ är skadad – både hennes kropp och hjärna verkar 
oskadda och osmittade. Man får inget vettigt ut av henne.  
 
 Ledtrådar: Ormtungas brev nr 3. 
 
 

FURST OR 
Det orska palatset är det pampigaste på hela gatan och 
det vill inte säga lite. Bakom en tjock enhäck reser sig 
grånnade timmerväggar snidda med grinande djur och 
småväsen, torn, glasverandor och mossiga tegeltak. Svart 
rök bolmar ur skorstenen högst upp. 
 
Furst Or bor i Höga staden i Svartvinter, men väl där visar 
det sig att han dött för några dagar sedan. Vakten vid 
porten meddelar att unga furstinnan har sorgetid och inte 
tar emot besök. Här kan man MANIPULERA sig fram eller 
SMYGA sig in. Palatset har en gammal vakt och två ännu 
äldre hushållerskor. Det är mörkt, instängt och dammigt, 
och väggarna är belamrade av exotiska djurhuvuden, 
horn, betar, jaktvapen och grinande masker från svunna 
kulturer. Dottern, furstinnan Brindlinn av Or, har tillbring-
at sin uppväxt på släktgodset i Bryte Bädd, och kände inte 

sin far. Hon har nu tagit över palatset och insett att fadern 
var en grinngardisk spion. Hon försöker nu desperat brän-
na allt bevismaterial. Om man lyckas MANIPULERA den 
stressade furstinnan kan man få reda på att fursten fick 
pengar och direktiv direkt från hertigrådet i Grinngard, 
men breven kring det är alla brända. Med SPEJA kan man 
dock hitta bevis. Man hittar också Ormtungas brev nr 1 
och 2. Det är dock oklart om Grinngard hade intressen 
kring expeditionen.  
 
 Ledtrådar: Ormtungas brev 1 och 2, karta över Södra 

Sanklandet, samt tydliga bevis på att detta var områ-
det vart Ormtunga begav sig mot.  

 
 

Mot Sanklandet 
 

På basen av den information som RP fått är Sanklandets 
sydliga delar, det s.k. Gasträskbältet nästa anhalt. Där 
finns två handelsstationer – Yttermåra och Sista Bryggan, 
båda tänkbara som destinationer.  
Snabbaste sättet att ta sig till Sanklandet är längs floden 
Blekan. Det går givetvis att ta sig landvägen också, men 
eftersom man ändå behöver en båt så fort man kommit in 
i Sanklandet är det att givetvis smartare att ta sig vatten-
vägen hela vägen.   
 
Båtar till salu i Svartvinter 
Båttyp  Lastförmåga Besättning  Pris 
Svinpråm   8 pers. + 200* kapten + 1 30 s 
Sumpdragare 15 pers. + 500* kapten + 1 5 k** 
Flodseglare 6 pers. + 100* kapten + 2 40 s 
Kanot  2 pers. + 10* 2  8 s 
* Ägodelar  **Per dag och person 
 
Svinpråmar är de vanligaste fortskaffningsmedlen längs 
Blekan och i Sanklandet. De är låga, flatbottnade och 
ganska stadiga farkoster med kort mast och oftast utan 
hytt eller kajuta. Ett saktmodigt paddelsvin står för drag-
kraften, och störar ingår för forcering av snårigare partier. 
Svinpråmarna är lättkörda och kräver endast en person 
som kör svinen.   
Sumpdragare är större pråmar med vanligtvis 2 – 3 större 
puckelryggiga paddelsvin som draghjälp, en kajuta med 
kamin och fast besättning på 2-3 personer. Dessa sankha-
vens karaveller kan forcera de mest ogenomträngliga snår 
men finns oftast inte till salu, utan måste hyras. Nackdelen 
är att ingen hyrpråms besättning går med på att färdas 
annat än till välkända destinationer. Med en hyrd sump-
dragare är alla RP fria att fiska, vila och sova under färd, 
men en person måste fortfarande slå för Leda Vägen. En 
annan fördel med pråm - både sumpdragare och svinpråm 
- är att man kan övernatta på pråmen, så den som ansva-
rar för att Slå Läger får +1 på sitt slag för ÖVERLEVNAD.  
En flodseglare är en liten segelsnipa som i skickliga händer 
är ett snabbt färdmedel, men kölen trasslar lätt in sig i 
ytvegetation och vindarna kan vara dåliga i både längs 
Blekan och i träskets inre delar. En person Leder Vägen, 
och två personer sköter segel och styrande. Kaptenen slår 
för ÖVERLEVNAD varje utspelad dag. Ett lyckat slag förkor-
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tar resan med en halv dag, ett misslyckat förlänger resan 
med 2 dagar.  Det går inte att Slå Läger i en flodseglare.  
Kanoter är behändiga transportmedel men rangliga om 
man måste slåss i dem. Alla slag för NÄRKAMP får -2 på FV 
och misslyckade slag kräver slag för RÖRLIGHET för att inte 
välta hela kanoten. Kanoter är dock behändiga och kan 
bäras över torrlagda partier. Då man bär kanoter tar resor 
till fots dubbel tid. Det går inte att Fiska, Vila eller Sova 
under kanotfärd – båda personer i kanoten paddlar och 
styr. Man måste också ta i land till natten.  
 
Korngärd 
Om RP hör sig för på någon av de blöta och murkna hamn-
sjappen i staden kan de få nys om flodhandlaren Korngärd 
som är på väg tillbaka till Sanklandet med kaffe, spannmål 
och färska spritförråd. Med ett lyckat slag för MANIPULE-
RA kan man få hyra in sig på hans sumpdragare. Misslyck-
as slaget tror Korngärd att RP är ute efter hans sprit och 
vägrar ha något med dem att göra. Om RP råkar nämna 
att de skall till Am-Korum reagerar han om möjligt ännu 
kraftigare och ber dem med tydliga ordval dra åt helvete. 
Om RP reser på hans båt och råkar nämna sin sanna desti-
nation mitt under resan reagerar han på samma sätt och 

lämnar dem strandade på någon halvsank udde. Korngärd 
har en loppig däcksflicka och två ännu loppigare dragsvin. 
Varken Korngärd eller däcksflickan strider om sådant 
inträffar under resan, RP måste ha egen proviant, och 
endast Korngärd sover i kajutan.  
Korngärd är tänkbar som en av Ashur-Ashas värdkroppar, 
se nedan i persongalleriet samt Appendix 2.  
 
Flodfärden 
Längs med Blekan tar det ca en vecka av rätt rask flodfärd 
att ta sig till Ormmårdens kant. Här beskrivs inga särskilda 
händelser för denna första del av resan, genom det cen-
trala Randmark – Bryte Bädd – men om du vill kan du 
slänga in möten och komplikationer även för den delen, se 
Appendix 4.  
Författaren rekommenderar dock att slänga in ett möte 
med t.ex. en flodlots som följde med Ormtungas expedi-
tion en bit på färden. Denne kan berätta om Sarsimons 
excentriska beteende, Ormtungas kluvna tunga och nek-
romantiska tendenser, samt rapportera om rykten kring 
den Grå Jägaren och hur folk hittats med hjärtat utslitet ur 
kroppen. Lotsen kan placeras in i vilken som helst av 
nedanstående slumphändelser eller som ett eget möte.  
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PERSONER 
 
Korngärd, flodhandlare och pråmskeppare 
Något fetlagd man i medelåldern, med tydliga spår av ett 
långt och nära förhållande till flaskan. I lämpligt toxiskt 
tillstånd jovial och skicklig som skeppare, i bakfullt till-
stånd misstänksam, surmulen och grinig.  
Korngärd är tänkbar som en blivande kropp för Ashur-
Asha. Han är nämligen en kunglig oäkting, kanske rentav 
halvbror till kungen. Han vet inte om det själv, men han 
fick som barn höra historier av sin mor (en prostituerad 
från ”Terestras Lustgård”) om hur fin och ädel hans far är. 
Nu finns inte modern kvar, men Korngärd odlar frisk på 
myten om sitt storslagna arv: ”Det rinner minsann blått 
blod i mina ådror!”  
STY 3  
SMI 2  
INT 2  
KAR 2 
Färdigheter: Djurhantering 4 (som full) / 2 (som bakfull), 
Överlevnad 2, Hantverk 3 (som full) / 1 (som bakfull) 
Utrustning: Kista med 18 silvermynt.  
Talanger: Kock 2 (endast som full), Skeppare 2 
 
 
Ormtungas lärling 
Blek och hålögd kvinna, till hälften besatt av en odöd 
ande. Hon utförde tillsammans med Ormtunga en ritual 
vid porten till runtemplet i Am-Korum, i syfte att komma 

in. Ritualen gick förfärligt fel – läs mera om Ormtunga 
nedan. Lärlingen klarade sig dock aningen bättre och blev 
endast halvt besatt.  
STY 2  
SMI 2  
INT 3  
KAR 3 
Färdigheter: Manipulera 2, Genomskåda 2, Bildning 2 
Utrustning: Brev nr 3 från Ormtunga  
Talanger: Dödsmagi 1 
 
 
Furstinnan Brindlinn av Or 
En praktiskt lagd person, mera insatt i jordbruk och krigfö-
ring än pappersarbete. Kortsnaggad och med mylla under 
naglarna. Hängiven patriot och förfärad över faderns 
landsförräderi. Vill fort få bort alla bevis, och har i panik 
skickat bort sin hirdriddare och sina två lakejer som ac-
kompanjerat henne från hemborgen i Bryte Bädd. Fadern 
har levt över sina tillgångar, vilka till 90 % kom från 
Grinngard.  
STY 3  
SMI 2  
INT 3  
KAR 4 
Färdigheter: Hantverk 3, Närkamp 3, Speja 2 
Utrustning: 19 silvermynt, dolk och ättering.  
Brev 1 och 2 av Ormtunga 
Talanger: Byggare 2, Garvare 2 

 



 
24 

 

Ormtungas brev nr 1:  
 

 
 Bäste furst Or!        Sanklandet, 9e dagen i bärgarmånad 512 e.K.O.I 
 
 Fantastiska nyheter! Graven som vi lokaliserat var verkligen drottning Zeodrils! 
Vi öppnade graven igår, och av de inskriptioner vi kommit över står det klart att 
kung Aurogons grav och eldstenen finns i Am-Korum, precis enligt mina teorier! 
Vidare har vi tagit flera steg närmare en lokalisering av ruinstaden, och söker oss 
nu till Sanklandets södra delar, till det s.k. Gasträskbältet och en av handelssta-
tionerna där. Där kan vi proviantera och förbereda nästa steg – Am-Korum skall 
inte ligga långt därifrån!  

 
 Vidare har vi nu en klar bild av hur det runtempel ser ut var kungen ligger begra-
ven. Med lite tur ligger det ovan vattenytan, ty det ”står krönt av statyer på Am-
Korums tionde kulle” Enligt inskriptionerna är det fullt av alvernas lärdom, men 
kan endast beträdas av de döda. Jag ser dock inget hinder i det!! 

 
 Drottningens grav var i övrigt synnerligen enkel, men väl gömd och befäst. Enligt 
min forskning var hon rädd för sina söner – Valgårds sista alvkungar. Varför för-
täljer inskriptionerna dock inte.  

 
 Tack än en gång för Ert stöd, bästa furst Or, och att Ni möjliggör detta vetenska-
pens stordåd! 

 
 Ödmjukast, Ormtunga 
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Ormtungas brev nr 2:  
 

 
 Bäste furst Or!        Sanklandet, 11e dagen i slaktmånad 512 e.K.O.I  
 
 Skriver till Er med nya goda nyheter, och nya framsteg för expeditionen. Gordigals 
pendel har gjort en första rörelse! Det betyder att inskriptionerna från Zeodrils 
grav har lett oss rätt. Vi har nu grundat vårt basläger och i morgon påbörjar vi 
sökandet efter Am-Korum på allvar!  

  Arbetet med att tyda inskriptionerna har gått frustrerande långsamt. Här har 
dock kartograf Sarsimon visat sig oersättlig, Detta har varit en lättnad, för jag 
började redan misstänka att den mänskofintliga kufen var både enfaldig och illsin-
nad, och inte bara skum och obehaglig. Han har nu mitt förtroende, och med hans 
kartografiska navigationsexpertis, och lokalkunskapen av vår ödleguide ser jag det 
som omöjligt att misslyckas – vi kommer att hitta ruinstaden! 

  Uppehållet har hur som helst gett mig tid att studera Sanklandets befolkning, 
som jag lovat Er. I korthet kan jag dock konstatera att folken här alla är en be-
svikelse, och säkerligen till ingen strategisk nytta. Träskets få mänskofolk är fula, 
intetsägande och oädla. Simpla gasmilare och gravplundrare som nöjer sig med att 
gräva i dyn efter alviskt krimskrams. Tvi på dem och deras smuts under naglar-
na! De stora skatterna finns längre in i träsket, i Am-Korum, och dit har inga av 
de fega kräken hittat.  

  Det enda lilla ljus av civilisation utgörs här av det Flytande Templets mun-
kar. Vi har diskuterat intensivt med kartograf Sarsimon om templets propellerande 
vattenorganism och dess ursprung, men inte lyckats enas om en hållbar teori. Dess-
värre fick jag igår höra rykten om att templet övertagits av orkiska slavjägare och 
att munkarna mördats. Så släcktes alltså träskets sista lilla ljusglimt… 

  De djuriska ödlevildarna är primitiva och debila, precis som de exemplar som 
kan påträffas i Svartvinter. De är uppdelade i ett otal klaner med olika fula utse-
enden men alla med samma simpla seder och bruk. De flesta är fredliga och harm-
lösa, och är ytterst användbara som stigfinnare, så som hundar är där hemma. 
Här finns dock också aggressiva varianter; en del t.ex. dyrkar en mänskoätande 
ödleprofet - enligt de vidskepliga och hedniska halvbestarna något slags forntida 
reptilguds avkomma. Allt barnsligt nonsens givetvis och bevisar ödlepatraskets er-
barmliga enfald.  

  Enligt min efterforskning borde dock den forna alvstaden hysa varelser av 
intressantare karaktär, och jag hoppas kunna berätta mera om det senare! Har 
jag rätt får jag kanske snart min första givande konversation på nästan en månad 
i denna skapelsens stinkande baksida. 

 
 Ödmjukast, Ormtunga   
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Ormtungas brev nr 3: (På baksidan daterat av Tolvgudatemplets präster till för ca två veckor sedan, med texten ”Mottaget, 
avsändare okänd”) 
 

 
 LäRlinG! 
 

 JaG, Karrok OrMtunGa, ämNade ämnAr rusta en ny eXpedition 

till αψ KaUmvall templet. δζ   
 DetTa fAller på diG!  KontAkta Or! ÅtervÄnd OmedelBArt! 
 Skicka GeNAst trupper, σϖ- bÖr förnyas, GUld och proviant!  
 Därtill i stOra kvAntiTeter – ANoe, AlchEMi lla, Ocimum, 

ϕξσκδ, Nattskära, Ulmacar, RamSporre.  
 

 den GrÅ JäGaren härjAr, bör σωαεδ, UndvikaS  
 
 
 KArdock OrmtunGa, kunGliG hovmaGiker  
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Del 1. Sanklandet 
 
Efter en veckas flodfärd genom Bryte Bädd reser sig Ormmården som en mörk vägg ur landskapet och floden dyker rakt in. 

Resan byter omedelbart karaktär. Ni befinner er nu i de vilda nordanlanden, i det forna Valgård. En tryckande tystnad 
sänker sig över landskapet, och ur vattnet och den murkna växtligheten omkring er känns det som om illvilliga ögon iakt-

tar er. 

 
Översikt 

 

I Ormmården blir floden smalare och förgrenar sig in 
mellan träden, och det blir markant svårare att hålla en 
vettig kurs. Skog, tät som en mur, tornar upp sig på båda 
sidor om floden, och skickar sina knotiga och vridna grenar 
ut så långt över vattnet att det stundvis bildar tunnlar var 
dagsljuset knappt tränger igenom. Efter någon dag öppnar 
sig sedan landskapet och Sanklandet breder ut sig.  
 
Sanklandet är ett vidsträckt träskområde - stinkande och 
livsfarligt. Genom hela träsket löper öppna vattenleder, 
men ibland bildar den gungiga ytvegetationen så massiva 
flottar och öar av mossa och alger att båtfärd är omöjligt 
och enda utvägen är att fortsätta till fots, ibland på gung-
flyn, ibland över relativt fasta öar med tätslyig mörk gran-
skog, rutten men reslig, över enorma rotfundament och 
murkna stockar, ibland igen vadande i mörkgrumligt 
vatten upp till armhålorna. Sedan öppnar sig landskapet 
plötsligt igen och en hel fjärd breder ut sig, djup och full av 
hungriga malormar. Oberoende om reser till fots eller 
med båt gäller dock samma regel: Vill du överleva är det 
bäst att tillbringa så lite tid i träsket som möjligt.  
 
Till de två handelsstationerna går utstakade farleder vilket 
underlättar resan en del – se tabell för missöden.   
Sanklandet har inga städer eller ens ordentliga byar. I det 
södra Sanklandet, det s.k. Gasträskbältet finns två han-
delsstationer som utgör civilisationens enda fåfänga 
ingrepp i området - Sista Bryggan samt Yttermåra. I de 
norra och västra delarna finns inte ens det, endast enstaka 
gasgårdar. Österut är träsket i det närmaste helt oupp-
täckt och öde. I hela Sanklandet utvinns flygas vilket 
medför ett visst intresse i området från kungahusets sida. 
Flygasen används i luftskepp som lyftkraft, men rikets 
militära fokus har på den senaste tiden varit på fotarmén 
och utvecklandet av kavalleriet, varför flygasproduktionen 
legat och halvslumrat. Detta har öppnat upp fältet för 
Grinngard, som gör fräcka försök att kapa den Randmar-
kiska gashandeln. De två handelsposterna har kungligt 
certifierade gaskontrollanter som övervakar handeln, men 
huruvida deras arbete granskas är en annan fråga...  
 
 Hemligheter: Någonstans öster om Yttermåra och 

Sista Bryggan, utanför högra kanten på kartan över 
Sanklandet, ligger Am-Korums ruiner, i det mest mal-
förpestade och snårigaste partiet av träsket, den s.k. 
Inre Dödmyren. Läs mera om Am-Korum nedan.  

 
 

Resor i sanklandet 
 

Sanklandet är ingen behaglig omgivning, och bakom 
kröken lurar en snabb och dyig grav för den oförsiktige. 
Med båt rör man sig per kvartsdygn 15 km i faret, annars 
10 km. Till fots avverkar man 5 km per kvartsdygn. Räkna 
med en veckas färd i faret från Ormmårdens kant till 
någon av de två handelsstationerna.      
Här presenteras miljöanpassade missöden för Leda Vägen. 
Om du behöver mera händelser är det bara att plocka från 
regelboken.  
 
Leda Vägen, missöden med båt - Sanklandet 
Slå 1T3 för farled, 1T6 för resor utanför farled. 
1. Felnavigering. Ni irrar bort er i den svårnavigerade 

mangroveskogen och tappar bort farleden/er kurs. 
Ni måste välja mellan att sätta en dag på att hitta 
tillbaka till farleden eller fortsätta utanför farleden. 
Om ni redan är utanför farleden irrar ni runt utan att 
komma framåt tills ni nästa gång slår ett lyckat slag 
för Leda Vägen (alltså ni missar minst en dag) 

2. Svinpanik. Ni rör er i ytterst täta malvatten och ert 
paddelsvin tvingas oavbrutet dyka ner. Lägg till ett 
kvartsdygn till er resa. Därtill måste ni lyckas med ett 
slag för DJURHANTERING annars sliter sig djuret och 
försvinner i panik in i träskskogen. Resten av resan 
måste ni nu alla staka er fram – ingen kan alltså Vila 
eller Fiska mera. Med en segelbåt går seglet sönder 
och ni tvingas staka och ro, enligt ovan. Kanotister 
attackeras om ett nytt Leda Vägen misslyckas.  

3. Yttrassel. Ni kör fast i ytterst tät och slemmig ytve-
getation och måste lägga ett kvartsdygn till er resa. 
De som hjälper till med att trassla ut måste hoppa i 
det slemmiga vattnet och blir som tack ansatta av ig-
lar. Feta blodsugare hänger i klasar under blöta klä-
der när man kommer upp. Iglarna är smittade med 
träskrötan, se nedan.  

4. Grundstötning. Ni kör på grund och er båt springer 
läck. Reparera omedelbart med HANTVERK eller så 
sjunker ert flytetyg efter 1T6+1 kvartsdygn. En kanot 
sjunker omedelbart om HANTVERK-slaget misslyck-
as, och all packning sjunker till botten.   

5. Lågvatten. Båten kör ordentligt fast i bottenslammet 
och alla måste ut för att dra det vidare. Alla måste 
slå för STYRKEPROV och över 50 % måste lyckas. Då 
läggs endast ett kvartsdygn till på resan, i annat fall 
måste båten överges och färden fortsätter till fots. 
Alternativt lägger ni 2T3 dagar på att ta er tillbaka 
och hitta en annan rutt framåt. Skadade personer 
som slafsar runt i vattnet drar malormar till sig. 
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6. Fast mark. Ni hittar ingen vattenväg vidare, och 
bakåt går det inte heller att komma – vattnet har 
sjunkit undan, eller så hittar ni inte tillbaka mera. Bå-
ten måste överges. Kanoter kan dock bäras vidare. 
De räknas som ett tungt föremål för de som bär.   

 
 
 
Leda Vägen, missöden till fots - Sanklandet 
Slå 1T6 
1. Vilse. Ni irrar runt en hel dag utan att komma någon 

vart. Ni kommer vidare först när ni lyckats Leda Vä-
gen igen. Därtill drabbas ni av iglar med 25 % risk.  

2. Gungfly. Marken ger vika och ni sjunker ner i ett 
förrädiskt gungfly. För att komma upp måste ni lyck-
as med STYRKEPROV. De som kommit upp kan hjälpa 
upp andra.  

3. Myggsvärm. Ett moln av Sanklandets ökända knott 
följer er längs dagen. Alla får en poäng skada på KAR 
och kliar sig blodiga över halva kroppen. Slå Läger 
görs med -2.  

4. Ulkvatten. Ni vandrar in i midjehögt slamvatten som 
luktar klart värre än tidigare. Vattnet är förpestat 
med små yngel till tandulken, och alla måste lyckas 
med ett slag för UTHÅLLIGHET, annars tar man ett 
snedsteg och får en oavsiktlig kallsup. Ulkynglen räk-
nas som en sjukdom med smittovärdet 4, och när 
offrets STY når 0 föds ulken genom att äta sig genom 
offrets mage. Den drabbade dör en plågsam död. 
Observera att ett lyckat sjukslag inte läker sjukdo-
men – endast LÄKEKONST.   

5. Simtur. Midjehög flytmossa övergår i djupare algvat-
ten översållat med trasslig ytvegetation. Ni måste 
simma en kort bit eller stanna två kvartsdygn och 
bygga en flotte. Simmandet är krångligt bland näck-
rosorna och slingergräset, och det gör packningen 
våt om man inte lyckas med ÖVERLEVNAD med -2. 
Alla som misslyckas måste dra av en resurstärning 
för både mat och vatten.   

6. Öppen fjärd. En så stor fjärd breder ut sig att det 
enda tänkbara alternativet är att komma över med 
flotte. Att simma går endast om man lämnar all ut-
rustning bakom sig och klarar två slag för UTHÅLLIG-
HET. Läs mera nedan om hur man bygger en flotte.  

 
 

SIMNING OCH FLOTTAR 
När man simmar är ens bärförmåga halverad. (Även om 
du bär mer än så, kan du dock alltid plaska nödtorftigt och 
hållas vid ytan/grabba tag i något, men du kan inte ta dig 
från ett ställe till ett annat) Med HANTVERK eller ÖVER-
LEVNAD kan man tillverka ett flytetyg som man kan skuffa 
framför sig och transportera ytterligare STY/2 kg. Denna 
lilla flytpåse sjunker dock om du inte lyckas med ett RÖR-
LIGHET med -1. Behöver du simma längre sträckor än 
något hundratal meter kan du inte ha någon packning på 
dig alls, och det du skuffar framför dig sjunker om du 
misslyckas med ett slag för RÖRLIGHET -2. Du måste därtill 
lyckas med ett eller flera slag för UTHÅLLIGHET. SL har 

också rätt att låta malormar hitta den som simmar för 
länge i Sanklandet.   
Vill man tillverka en riktig flotte tar det en hel dags arbete 
och kan transportera 1T3 personer + en person för varje 
slagen sexa utöver den första. Flottbygge sker med slag 
för HANTVERK. Du får +1 på slaget om du har ett rep att 
offra. En flotte sjunker omedelbart om man misslyckas 
med Leda Vägen, och den går inte att bära över torr mark.  
 

TRÄSKRÖTAN 
Rötan är en smygande besvärlig åkomma som angriper 
med smittovärde 3. Den angripna slår endast en gång – 
blir du smittad har du rötan tills någon botar dig. Sjukdo-
men påverkar STY och SMI. Varje gång en person med röta 
slår för en färdighet baserat på dessa rullas samtidigt 1T6. 
Vid en etta misslyckas slaget oberoende vad övriga tär-
ningar visar. Rötan går att bota med LÄKEKONST, men 
kräver en sällsynt växt, Gäddrot, som endast kan hittas 
genom minst 3 hela dagars sökande ute i träsket (och ett 
slag för LÄKEKONST). Både ödlefolket och lyktfolket kän-
ner dock till var roten växer, och hittar den på ett par 
timmar. Oskött röta kan bli kronisk.    
 
 

SLUMPMÖTEN 
 
Slumpmöten - Sanklandet 
Välj eller slå 1T8. 
1. Öde stuga, se nedan. 
2. Luftskepp passerar högt ovanför med riktning mot 

träskets inre delar. SPEJA för att urskilja den 
grinngardiska fanan.  

3. Ösregn, se nedan 
4. Malorm, se nedan 
5. Lyktfolk, se nedan 
6. Pråmvrak, se nedan 
7. Slavjägare, se nedan 
8. Grå Jägaren (Se eget avsnitt nedan) 
 
Öde stuga: De rykande ruinerna av en nedbrunnen stuga 
blir synlig på babords strand. Det verkar som om en väldig 
explosion blåst halva stugan omkull. Troligtvis en gasmila 
som sprängts i luften. Från det halvbrunna köket kan man 
samla 1T6 ransoner proviant. En genomgång av ruinerna 
avslöjar därtill en liten gömma i den spruckna eldstaden. 
Inuti finns en karta med bilder och symboler. Se bild 
nedan. Oneva på Sista Bryggan har samma karta tatuerad 
på handflatan. Man hittar också kolskisser, rätt välgjorda, 
på en liten trumpen flicka med långa flätor. (Se avsnittet 
för Sista Bryggan för mera information) Om man rör sig 
med Korngärd känner han till att stugans ägare var Karg, 
en gasmilare och ”en hederlig karl, tackade inte nej till ett 
glas”. 
 
Ösregn: Ett ihållande och fullständigt apokalyptiskt ösregn 
höjer vattennivån med halva metern och dränker allt och 
alla ända in i märgen. Alla måste sänka sin resurstärning 
för mat med ett, och Slå Läger görs i 1T3 dagar med -2. 
Därtill måste man varje utspelad dag lyckas med UTHÅL-
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LIGHET för att inte bli Nedkyld. I det svällande vattnet ser 
RP liket av två maljägare flyta förbi, bådas hjärtan utslitna 
ur kroppen.  
 
Malorm: Kadavret av ett enormt träsksvin ligger och 
guppar på ytan och har lockat till sig 2-3 hungriga malor-
mar som rasande ringlar sig runt det ruttna aset. Korpar 
flaxar ovanför och försöker komma lite kött mellan or-
marna. Om den som Håller Utkik inte lyckas med SPEJA 
märker RP det för sent och kan inte mera backa undan – 
malormarna har fått upp kornet på dem och vill försvara 
sitt byte. Om man lyckas SPEJA kan man ta en vid lov runt 
(minst ett kvartsdygn måste sättas på loven) och kan då 
med ÖVERLEVNAD undvika att malormarna anfaller. Om 
RP redan slagits mot malormar kan SL byta ut malarna till 
annat monster, t.ex. en svärm simmande skabbråttor som 
väller in över pråmens reling och äter allt i sin väg.  
 
Lyktfolk: Lyktfolket gör en räd in i RPs nattläger och släck-
er alla ljus, gräver och nosar. Motar man dem med våld 
blir de arga och kastar sina små förbannelser över RP - 
räkna med att en resurstärning mat jäser och möglar bort, 
någon får en böld på näsan och en annans stövlar blir för 
små. Om RP lyckas med BILDNING och är vänligt inställda 
får de +1 på nästa slag för ÖVERLEVNAD. Läs mera om 
lyktfolken i avsnittet om Am-Korum.  
 
Pråmvrak: Vraket av en stor pråm ligger uppochner i 
axelhögt vatten. Undersöker man vraket kan man hitta 

diverse olika vapen av medelmåttig kvalitet samt 1T6 
doser med helande örter (ger +1 på LÄKEKONST). Vraket 
är dock infekterat med iglar och därtill lurar här en näck. 
Det ser först ut som ett naket barn som gömmer sig i 
vrakets mörker, och som försvinner när man försöker ta 
kontakt. Det dyker dock upp igen efter en stund, längre in 
i vrakets besvärligare inre bland spikiga plankor och en-
dast en handsbredd till luftficka. Man får slå ett 
GENOMSKÅDA för att inse att man kanske håller på att bli 
lurad innan varelsen anfaller och försöker dra ner en till 
botten var resterna av pråmens forna besättning ligger.   
 
Slavjägare: En träskseglare närmar sig RPs farkost och 
knappar obönhörligt in i den förliga vinden. (Låt en jakt-
scen utspela sig om också RP har en seglare och försöker 
komma undan) Ombord finns ett gäng smutsiga orker, lika 
många som RP. Utöver det finns två ödlekrigare – en man 
och en kvinna, båda fångar hos orkerna. Orkerna attacke-
rar med att beordra ödlefolket i sjön. Dessa dyker till 
andra sidan av RPs båt och anfaller med spjut från vattnet. 
Två av orkerna styr träskseglaren, och resten pepprar RP 
med giftpilar tills de bedömer att en äntring är lämplig. 
Besegrar man orkerna och lyckas förhöra någon av de 
överlevande, kan man hitta till slavjägarnas tillfälliga 
gömma. Där finns 12 silver och en resurstärning proviant, 
3 lådor med prima malskinn, samt en väska med enstaka 
brev, bl.a. ett till en herr Arenvard på Sista Bryggan, var 
det framgår att han inte skickat tillräckligt med pengar för 
att få sin beställda leverans av örten Ramsporre, under-
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tecknat av en örthandlare i Bro. I ett litet skrin finns en 
”tidtabell” över det Flytande Templets rörelser (se vidare i 
äventyret). Därtill finns en bur med ödlekrigarnas 2 barn, 
vilka hålls som gisslan. Om RP tas till fånga skall de få 
lägen att fly. Lyckas de inte med det sövs de ner och 
hamnar därefter i orkerhålan i det Flytande Templet, 
slavjägarorkernas huvudkvarter. Se avsnittet för det Fly-
tande Templet.  
 
 
 

Den grå jägaren 
 

Ni hör hornet igen, nu rungande så nära att det skälver in i 
märgen. Mellan sumpgranarna kommer en häst i galopp 
med slamvattnet sprutande längs uppfläkta och förruttna 
bogar. På hästen sitter en fruktansvärd uppenbarelse - ett 
resligt krigarskelett i ärgad bronsrustning, insvept i ett 
obehagligt skimmer var anletsdragen av en hålögd man 
stirrar tomt. Han häver ur sig ett isande skri och slår spor-
rarna i hästen.  
 
Möte med den Grå Jägaren 
Låt 2-3 av RP höra ett avlägset horn i fjärran. Välj t.ex. de 
RP med lägst värde i KAR. Det torde inte råda något som 
helst tvivel om vad det är. Hornet låter illavarslande och 
sänder kalla kårar längs ryggen. Jakten har inletts! Däref-
ter, för varje dag som RP är i träsket, slår du ett slag för 
ÖVERLEVNAD för RP mot ett slag för DJURHANTERING för 
den Grå Jägaren. Vinner vålnaden så hörs hornet nästa 
dag närmare. Om vålnaden vinner även följande dag når 
den RP. Om RP vinner blir avståndet igen större. Det går 
dock inte att skaka av sig den Grå Jägaren totalt - hornet 
hörs alltid avlägset varje dag. Jägaren skall alltså vinna 2 
jaktslag i följd för att nå RP.  
Den Grå Jägaren liknar regeltekniskt en dödsriddare, men 
är betydligt svårare att skada. Detta kan RP inse med 
BILDNING eller GENOMSKÅDA.  
Den Grå Jägaren skyr djupt vatten och Sista Bryggan utgör 
därför ett tryggt ställe – vattnen där runt är tillräckligt 
djupa. Sanklandets vatten sjunker dock hela tiden…  
 
Bakgrund 
Efter att den första pakten slutits mellan alver och Ur-
mörkret slutits var den resliga alvkrigaren Arenvard bland 
de första frivilliga att pröva paktens löfte om ett nytt evigt 
liv. Hans själ skiljdes från kroppen i en lyckad ceremoni i 
den eviga nattens dom. Urmörkret fick hans plats i dödsri-
ket medan han själv uppstod som en ande med vissa, 
begränsade friheter. På så sätt hölls dödsgudarna nöjda - 
den plats som designerats för Arenvards själ fylldes upp, 
och även om det som fyllde upp platsen var något främ-
mande så fanns ändå bandet till den rätta själen kvar. 
Mörkret fungerade på sätt och vis som pant i stället för 
Arenvards själ. Många andra följde efter Arenvard som 
hyllade och beundrade andar.  
Men när gudarna dränkt hela alvriket började livet som 
ande i det öde templet efter sekel av ingenting att inte te 
sig så rosigt mera. Arenvards hunger efter det riktiga 
jordliga livets friheter växte.  

När så Ormtungas expedition anlände till Runtemplet för 
ett år sedan var Arenvard – templets portväktare – klar att 
sätta sin plan i verket. Han erbjöd Ormtunga sin plats i 
andevärlden i utbyte mot hovmagikerns levande kropp. 
Eftersom porten till templet endast kan öppnas av de 
döda var detta enda sättet att komma in för expeditionen. 
Ormtunga - bevandrad inom nekromanti, ansåg sig ha en 
säker väg ut ur dödsriket och antog erbjudandet. En enkel 
blodsritual senare hade de två själarna bytt plats. Detta 
var dock ett allvarligt brott mot den urgamla pakten och 
dödsgudarna blev rasande - de hade blivit lurade på en 
själ. Även Ormtungas lärling ingick en pakt med Arenvards 
broder, Haldi, men det kroppsbytet blev på hälft och både 
gast och mänska blev tokiga.  
 
Ormtungas själ 
Ormtunga hade inte förutspått att anden, vars plats han 
tog, inte alls hörde hemma i dödsriket, utan tvärtom 
saknade en plats där. Han blev en osalig ande med synner-
ligen liten kontroll över vad som sker. Dödsgudarna tog 
grepp om honom och använder honom nu som medel för 
att hitta Arenvards själ och få den till dödsriket, till dess 
rätta plats. Ormtunga drar nu runt i alvkrigarens fruktans-
värda kropp - han är den Grå Jägaren. I detta primitiva 
tillstånd är hans enda sätt att hitta själen att dräpa allt han 
ser. När han håller sitt eget hjärta i sin hand vet han att 
han dräpt alvsjälen, kan återförenas med sin riktiga kropp 
och därigenom komma till dödsriket, använda sitt frikort, 
sitt smarta drag, och födas på nytt. 
 
 
 

Att hitta AM-Korum 
 

Spelarnas huvudsakliga destination är den försvunna 
alvstaden Am-Korum och grundtanken är att det krävs 
minst två av nedanstående hjälpmedel för att kunna hitta 
dit. Du kan givetvis fritt ändra det upplägget och låta RP 
hitta dit lättare, eller kräva att de har t.ex. 3 eller flera av 
hjälpmedlen.    
 
 Kartografen i Flytande Templet,  
 En guide från Ödlornas Ö 
 Gordigals pendel från det hängande skeppet Havs-

mön. (Uppdraget fås på Sista Bryggan) 
 Vargmannen Två Furor från Sista Bryggan  
 Harman Brunnstocks lilla lyktskrymt på Sista Bryggan.  
 
Läs mera om de olika äventyrsplatserna, personerna och 
intrigerna längre fram i texten.  
Det finns givetvis också andra möjligheter att hitta Am-
Korum. Om man t.ex. hjälper örtkokaren Arenvard med 
hans synnerligen suspekta affärer kan man få en muntlig 
vägbeskrivning. Räcker det att hitta fram, är upp till SL. 
Det är också möjligt att RP lyckas hitta staden på egen 
hand, bara genom att irra runt i träsket. Det bör inte vara 
lätt, och SL får kasta alla komplikationer och slumpmöten 
på RP tills de kroknar, men det behöver inte vara omöjligt 
heller.  
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 Flygas 
 Under Sanklandets slaskiga yta bubblar gaskällor upp på 

många ställen. Allt sedan drottning Adrun påbörjade 
byggandet av Randmarks första flygskeppsflotta har 
man utvunnit gasen ur träsket. Gasfyndigheterna är 
glest utspridda och rätt sällsynta, varför de små och ens-
liga gårdar som uppstått kring gaskällorna är isolerade 
och ensamma i den väldiga träskmarken. Gasen utvinns 
genom att en liten gasmila av packad jord byggs ovanpå 
källan var gasen pyser ut. Genom olika rör och skorste-
nar försöker milaren sedan rena gasen och hålla trycket 
i milan rätt. Sedan töms gasen in i stora läderballonger 
och forslas till en gaskvarn. Sådana finns i de två han-
delsstationerna, och i kvarnen kan gasen överföras till 
flytande form, och tappas upp i koppartunnor. Detta är 
en dyr och svår process baserad på uråldrig alvisk kun-
skap, och dagens folk har endast ett vagt hum om hur 
processen egentligen går till. Pråmar med gast till Svart-
vinter lastas vanligtvis både med tunnor och med bal-
longer för att lätta på dragmotståndet.   

 Angående gasens explosivitet föreslås följande: Den 
renade gasen är inte explosiv, men i vätskeform är den. 
För att få en koppartunna att explodera krävs dock re-
jält våld – minst 5 i skada. En explosion ger 2T6 i skada 
på allt inom Nära avstånd.  

 
 
 
 

Personer och monster 
 
Den Grå Jägaren 
En enorm och rutten krigargast till häst. Tar ingen skada av 
vanliga vapen, och endast halv skada av artefakter, ska-
dande magi och eld. Magi som påverkar en person men-
talt har ingen effekt på vålnaden. Hästen tar halv skada av 
vapen och full skada av magi och eld. Dödar man den får 
Jägaren ny kraft av sitt raseri i form av +3 på STY och alla 
monsterattacker. Jägaren är fylld av dödsrikets brinnande 
envishet och går inte att MANIPULERA.  
Grå Jägaren:    Hästen: 
STY 14   STY 7 
SMI 4   SMI 5 
INT 3   INT 1 
KAR 2   KAR - 
Färdigheter: Rörlighet 3, Djurhantering 5 
Utöver sin monsterattack får Jägaren alltid Ducka 1 gång 
per runda.  
Utrustning: SKYDD: Svartärgad helrustning och tunnhjälm 
av brons (= Skydd 9) 
VAPEN: Tvåhandsyxa (Bonus +2, skada 3) 
Monsterattacker, 1T6: 
1. Skräckslå: Jägaren upphäver ett skri som får blodet 

att isa i fiendens ådror. Skräckattack med 10 grund-
tärningar som drabbar alla inom avståndet Nära. Ef-
ter vrålet kastar sig vålnaden på sin häst framåt och 
attackerar närmaste fiende med yxan – attacken sker 
med 10 grundtärningar och normal vapenskada (3).  

2. Paralysera: Vålnaden riktar sin hand mot ett offer 
och det ter sig som om tiden skulle sakta ner – allas 
blickar riktas mot offret som paralyseras av en isande 
kyla. Attacken fungerar som ett förlamande gift med 
styrka 9. De som inte attackeras missar sin korta 
handling i rundan och Jägaren tar initiativet.  

3. Dödsgrepp. Vålnaden styr sin häst mitt in bland sina 
motståndare, lutar sig ner och grabbar tag i en RP. 
Räknas som en attack med 12 grundtärningar med 
skada 1. Lyckas attacken har offret greppats och sit-
ter benhårt fast. Sedan galopperar Jägaren iväg med 
offret i full fart, 1T3 rundor. Offret släpas och får för-
söka komma loss med STYRKEPROV mot jägarens 
STY. Under tiden suger Jägaren liv ur offret (fungerar 
som en ny attack med 10 grundtärningar, skada 1, 
men offret får inte parera eller ducka, skydd hjälper 
inte) och lägger den tagna Skadan till sina egna STY-
poäng. Jägaren släpper och angriper andra offer med 
en ny monsterattack om den tar skada eller offret 
dör/sliter sig.  

4. Ryttarchock. Den Grå Jägaren sporrar sin häst som 
kastar sig mot en RP medan Jägaren själv hugger mot 
en annan. Hästens attack sker med 8 grundtärningar 
och Jägarens med 12. Jägarens attack kan pareras 
och duckas. Så även hästens attack, men attacken 
slår alltid omkull offret om den lyckas.  

5. Svepande attack. Alla inom Armslängds avstånd 
träffas av Jägarens väldiga svepande yxattack. At-
tacken sker med 9 grundtärningar och skada enligt 
vapnet (3). Attacken går att Parera. 

6. Helvetets portar. Med ett fasansfullt vrål river vål-
naden sönder väggen mellan dödsriket och den le-
vande världen. För RP ser det ut som om marken 
skulle rämna och en svart avgrund med helveteseldar 
öppnar sig framför deras fötter, mellan dem och Jä-
garen. I mörkret på avgrundens botten syns skelett 
och vålnader desperat försöka kravla sig upp ur ravi-
nen. Alla måste slå för RÖRLIGHET för att inte falla 
ner i avgrunden. Personer som faller ner kan rädda 
sig genom att klättra upp med RÖRLIGHET eller 
STYRKEPROV – varje försök tar en runda i anspråk. 
Personer uppe på kanten kan hjälpa. Avgrunden sluts 
efter 1T3 rundor. Varje runda som avgrunden är 
uppe kommer 1T3 skriande gastar av skimrande svart 
rök upp ur klyftan (använd regelbokens värden). Gas-
tarna försvinner dock efter 1T3 rundor efter att klyf-
tan slutits. Folk som fallit i eller klättrar upp angrips 
av gastar, oberoende om några tagit sig upp eller 
inte. När klyftan stängs anfaller Grå Jägaren med en 
Ryttarchock. Medan avgrunden är uppe använder 
den attackerna Skräckslå och Paralysera. Det går inte 
att hoppa över avgrunden – det är omöjligt att be-
döma avståndet. Om någon fallit ner i klyftan men 
inte klarat sig upp innan avgrunden slår fast med ett 
brak är denne fast i dödsriket. Det är dock inte omöj-
ligt att komma ut. En sorti ur dödsriket kan vara ett 
helt eget äventyr i sig, men här presenteras en kort 
utväg: Besvärjelserna Portal eller Väcka döda återför 
den försvunna efter 1T6 dagar. Det kräver dock nå-
got föremål från den försvunne, och när hon åter-
vänder måste hon slå för en kritisk Skräck-skada med 
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dubbel läkningstid, och alla slag för att inte bli Ned-
kyld görs hädanefter med -1, permanent effekt. Där-
till har personen förlorat alla föremål som följde med 
i fallet.  

 
 
”Dränkaren” orkkrigare, slavjägarpatrullens ledare 
Enögd fetlagd bjässe med avhuggen näsa och endast 
enstaka gula gaddar kvar i käften. Leder sin patrull av 
undernärda orker i en träskseglare runt omkring i Sank-
landet, med tillfälliga uppehåll vid Flytande Templet var 
han lassar av sin fångst. Runt halsen har han en rostig 
nyckel som går till de två ödlekrigarnas halsjärn och buren 
med deras två barn. I närstrid föredrar han att greppa sin 
motståndare, dra ner den i vattnet och dränka den.  
STY 4  
SMI 2  
INT 2  
KAR 1 
Färdigheter: Uthållighet 5, Närkamp 3, Rörlighet 2, Speja 
2, Styrkeprov 3, Skytte 1, Överlevnad 3, Genomskåda 1 
Utrustning: Läderharnesk (Skydd 2), Bredsvärd (Bonus +2, 
skada 2), Dolk (Bonus +1, skada 2)  
Talanger: Hotfull 3 
 
 
Dränkarens slavjägarorker 
Gängliga och hungriga råbjussar utan tillstymmelse till 
skrupler. Deras pilar är doppade i ett gift som de tvingar 
det tillfångatagna ödlefolksparet att koka ihop. (Förla-
mande gift med styrka 4). Den begränsade effekten ger 
ingen Utmattning, i stället hallucinationer – offret tror att 
ännu en ödlekrigare eller en malorm anfaller.    
STY 3  
SMI 3  
INT 2  
KAR 1 
Färdigheter: Uthållighet 2, Närkamp 2, Rörlighet 3, Speja 
2, Styrkeprov 1, Skytte 3, Överlevnad 2 
Utrustning: Läderharnesk (Skydd 2), Hillebard (Bonus +2, 
skada 2), dolk (Bonus +1, skada 2) och kortbåge (Bonus +2, 
skada 1)  
Talanger: - 
Föremål i båten: Tre rullar rep, två änterhakar, 1T6 doser 
av ödlefolkets gift, samt tre kastspjut och ett kastnät – en 
lyckad attack med nätet (avstånd Nära, går inte att parera 
men nog ducka) betyder att offret fastnat i nätet och 
måste lyckas med RÖRLIGHET för att komma loss (tar en 
lång handling). Inga stridshandlingar kan utföras medan 
man är intrasslad. 
 
 
Slavjägarnas ödlefolk 
Ett salamanderfläckigt äkta par från Ödlornas Ö. Hålls som 
slavar av orkerna, och vågar inte göra uppror så länge 
slavjägarna har deras två barn som gisslan. Det går dock 
att MANIPULERA dem att byta sida i strid, men om Drän-
karen märker det får man -2 då han ingriper i med väl 
valda påminnelser. Ödlefolksparet har låsta järnkragar 
runt halsen med en ögla att fästa en kätting i.    
 

STY 3  
SMI 4  
INT 3  
KAR 3 
Färdigheter: Uthållighet 3, Närkamp 3, Rörlighet 3, Speja 
2, Styrkeprov 1, Skytte 1, Överlevnad 3, Manipulera 1 
Utrustning: Fjällskinn (Skydd 2), Treudd (Bonus +2, skada 
2), Dolk (Bonus +1, skada 2)  
Talanger: Inga avdrag för att slåss i eller från vatten, Kan 
utan problem hålla andan i STY minuter.  
 
 
Malorm 
Malormarna är fruktansvärda rovdjur från Sanklandets 
bottenslam. Upp till 10 meter långa, vårtiga bestar med 
stora glosögon, skäggtömmar och sylvassa tänder.  
De är främst vattenlevande men kan sladdra sig fram över 
torr mark också, och gräva gångar och fångstgropar i dy 
och slam. Malormen klarar sig bara 1T6+2 SR på land, 
därefter drar den sig ner i sitt slemma hål igen, helst med 
ett byte i käftarna. Givetvis drar sig malormar omedelbart 
till blodlukt i vattnet, och kan sniffa sig till skadade byten 
på flera hundra meters håll.  
STY 8    
SMI 5    
Färdigheter: - 
Utrustning: SKYDD: Vårtig och slemmig fjällhud 4 poäng 
Monsterattacker, 1T6: 
1. Elsnärt: Ormen piskar till med svansen i en fräsande 

elattack med 8 grundtärningar. ”Vapenskadan” är 1, 
men i stället för att gå ut över offrets STY räknas all 
skada som antal missade handlingar. En skada på 4 
paralyserar alltså ett offer i 2 hela rundor. Om offret 
står i vattnet träffas även alla andra som eventuellt 
befinner sig i vattnet. Endast icke-metalliska rust-
ningar skyddar mot attacken, och den kan endast pa-
reras eller duckas på land.  

2. Hoppattack: Malormen flyger som en projektil ur 
vattnet eller dyn i en explosion av stinkande slam och 
ond bråd död. Ett lyckat SPEJA kan förvarna om den 
kommande attacken, annars överrumplar den offret 
fullständigt. Ormen landar med ett brak mitt bland 
fienden och hugger frenetiskt omkring sig – två at-
tacker med 8 tärningar, skada 2. Om man inte för-
varnats blir ett offer under ormen - krossattack med 
10 tärningar, skada 1, som endast kan duckas.  En 
stadig pråm klarar av landningen, men en kanot kros-
sas omedelbart och en flodseglare sjunker med 30 % 
sannolikhet. Malormarna gillar att inleda strider med 
denna attack. Om den utförs mitt i pågående strid 
försvinner malormen plötsligt ner i det grumliga 
vattnet och dyker upp efter 1T6 rundor.    

3. Strypgrepp. Malormen ringlar sig runt ett offer och 
mosar det i en maffig stryparknut. Attacken sker för-
sta rundan med 8 grundtärningar utan att ge skada, 
men om attacken träffar har offret blivit insnärjt och 
kan inte röra sig. Attacken går att parera. Nästa run-
da börjar kramandet. Det sker med en ny attack nu 
med 9 grundtärningar, skada 2. För varje runda ökar 
ormens grundtärningar med ett. Rustningar skyddar 
med 50 %. Offret får kämpa emot med STYRKEPROV. 
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Varje sexa intetgör en poäng skada. Om offrets sexor 
överskriver skadan kommer man loss. Ormen kan an-
falla med Giftbett medan den stryper. Om den ska-
das med mer än 2 poäng under strypandet släpper 
den och byter attack.  

4. Dränkning. Malormen sätter sina stinkande käftar i 
sitt offer och drar ner det i djupet.  Den första at-
tacken sker med 8 grundtärningar och skada 1. Den 
släpper inte greppet och nästa runda drar malormen 
ner offret under vatten – STYRKEPROV mot 8 grund-
tärningar (10 om man är i vattnet) för att förhindra 
att dras ner. Om man vinner slaget har man slitit sig 
loss. Extra sexor för ormen ger skada. Samma proce-
dur upprepas därefter varje runda (nu under vatten) 
tills offret slutar kämpa emot eller malormen tilldelas 
mer än 2 poäng skada. Observera att när offret är i 
vattnet måste även eventuella angripare ner i plurret 
för att kunna attackera.   

5. Giftbett.  Stridsruset aktiverar rötkörtlar i ormens 
mun. Attack med 8 grundtärningar, får pareras och 
duckas, vapenskada 1. Om attacken utdelar skada 
drabbas offret av ett förlamande gift med styrka 5.  

6. Mera ormar! Malormens stridsrus utsöndrar hormon 
som lockar 1-2 nya ormar till platsen… Den attacke-
rande ormen drar sig undan i 1T3 rundor tills de nya 
kommer och sedan angriper de tillsammans.  
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Del 2: Sista bryggan 
 
Ur diset avtecknar sig en hop rangliga och fuktiga byggna-
der på pålar, klamrandes runt en väldig mossbelupen 
kvarn av något slag. Lyktor på bryggan speglar sig i det 
mörka stilla vattnet och doften av nytvättat byke blandar 
sig med fisklukt och matos.  
 

Översikt 
 

Sista Bryggan är en kombinerad handelsplats, värdshus 
och fiskfarm mitt i ett öppet och djupt parti av träsket. 
Stationen upprätthålls av syskonen Brunnstock som tagit 
över efter sin far, gamla gubben Brunnstock, kunglig 
gaskontrollant och sorgligen bortgången.  
På värdshuset hänger också ett antal hårdhudade malfis-
kare, någon enstaka gravplundrare och ett par mer eller 
mindre skogstokiga gasmilare. Därtill har ett förband ur 
Ormmårdens gränshird slagit sig ner här för att övervaka 
gashandeln, efter gubben Brunnstocks död, och håller 
stationen i ett järngrepp.  
Som hoppeligen framgått i RPs undersökningar är det 
ingen bra idé att öppet berätta att man är på expedition 
till Am-Korum. Då kommer alla på värdshuset att skjuta 
ragg direkt, vägra samarbete och eventuellt bli öppet 
fientliga. (Alla utom Arenvard) Sankländarna har alla hört 
talas om Ormtungas expedition och lider fortfarande av 
den Grå Jägaren som expeditionen väckte.  
 
Hemligheter: Gamla gubben Brunnstock blev mördad och 
mördaren finns på stationen. Örtkokaren Arenvard är 
Ormtungas kropp och den Grå Jägarens själ. Alla gäster på 
stationen har därtill egna små hemligheter.  
 
 

KAMPANJSPEL 
 

Sista Bryggan är avgörande för att hitta Am-Korum och 
Eldstenen. Du kan därtill placera ledtrådar till de två andra 
av Bronslampans artefakter. Ormtungas dagbok kan 
innehålla mycket intressant om både Hammaren och 
Oxhuvudet, rykten kan florera bland gästerna, och bland 
ruinerna omkring kan man hitta inskriptioner och symbo-
ler.  
  
 

PERSONER 
 

SYSKONEN BRUNNSTOCK 
Systrarna Brunnstock – gemmlpigan Ärda och ensamstå-
ende 7-barnsmodern Lidvid – är hela tiden i farten, arbete 
finns på handelsstationen för dygnets alla timmar. När de 
inte kokar, bykar, bokför eller reparerar bryggor sköter de 
sin bror Harman – stor och vänlig med okänd funktions-
nedsättning. Yngsta brodern Koll har försvunnit i träsket, 
och antas vara död. Lidvid för syskonens talan. Hon har ett 

litet handelshus för utterpäls och malskinn med en gam-
mal notarie i Svartvinter, och en liten bod i Grinngard. Hon 
kan erbjuda andelar i bolaget om man hjälper henne. 
Affärerna är små, men marknaden kan erbjuda plötsliga 
möjligheter för en aktiv aktör. T.ex. en sådan som kommer 
över lådor med malskinn från slavjägare, av tacksamma 
ödlefolk och från övergivna handelsstationer…   
För Lidvid står stationens och familjens välbefinnande 
alltid först, för dem gör hon inga kompromisser, och är 
beredd att göra riktigt hårda beslut. Gränshirden gör dock 
hennes situation svår och stryper all inkomst från gaskvar-
nen.  
 
Tjyvlyktan: Systrarna är väldigt oroliga för brodern Har-
man. Han har ju visserligen alltid varit lite "eljest" som 
man säger i kärret, men efter faderns död har han ibland 
varit helt borta, bara stått och stirrat med dreglet rinnan-
de längs mungipan.  
Harman har en glasflaska runt halsen med ett litet lykt-
skrymt i, en av lyktfolket som hans far fångat. Han kallar 
flaskan för sin tjyvlykta och är oändligt stolt över den. 
Glaset skyddar från skrymtets små förbannelser, och 
matar man det med öljäst och groddar lyser det vackert 
gult hela tiden. Befriar RP lyktvarelsen kan den som tack 
fungera som ett av två hjälpmedel för att hitta till Am-
Korum. Åker man fast för ett sådant företag blir man dock 
portad från värdshuset för all framtid. Lyckas man med 
slag för BILDNING kan man se att Harmans handflator 
visar tydliga tecken på inverkan av örten ramsporre, en ört 
som används för att skilja själ från kropp. Om man lyckas 
med ett slag för MANIPULERA vinner man Harmans för-
troende och kan komma åt att prata med lyktvarelsen i 
flaskan (kräver igen BILDNING) och förstå att Harman i 
hemlighet bjuds på piptobak hos örtkokaren Arenvard 
som bor på värdshuset. Själv pratar Harman inte alls, bara 
grymtar och ler. Bjuder RP på riktig piptobak (inte så att 
Lidvid ser!) spottar och hostar Harman - det smakar ju 
förfärligt! Lyktvarelsen gillar inte Arenvard. Den har dock 
utvecklat ett förhållande med Harman, och även om den 
vill bli fri till nästan vilket pris som helst så vill den Harman 
enbart väl. Läs mera under avsnittet om Arenvard.  
 
Mordet på gamla gubben Brunnstock: Lidvid och Ärda 
försöker, när de hinner, också utreda faderns död. Att det 
verkar vara mord är båda ganska övertygade om. Han 
hittades för en månad sedan onaturligt intrasslad i mjär-
darna på sydsidan av stationen – där han aldrig fiskar. 
Lidvid har kommit fram till att de personer som finns på 
Sista Bryggan nu, är de samma som fanns på plats den 
dagen då fadern dog. Mördaren finns någonstans på 
handelsstationen! Av Brunnstockarna var endast Harman 
på plats då, och hon tror att han kanske vet mer än hans 
grymtningar avslöjar. Det är dock inte Harman som sett 
något, utan lyktskrymtet som då ännu var faderns. Om RP 
kan göra den kopplingen och fråga skrymtet kan den 
berätta att Arenvard bjöd farsgubben på morgongröt, och 
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det var det sista den såg av honom. Kvällen innan hade 
Arenvard och fadern grälat häftigt.  
 
Koll: Koll Brunnstock var novis i Flytande Templet för att 
lära sig läsa, skriva och bokföra, och var en av de få som 
överlevde slavjägarnas överfall (se det avsnittet). Efter det 
återvände han hem och arbetade på stationen. För en 
dryg vecka sedan försvann han dock efter en tur till Ödlor-
nas Ö. Rykten bland ödlefolket tyder på att han tillfånga-
tagits i en räd av den mystiske mänskoätande ödleprofe-
tens krigare, och systrarna befarar nu det värsta.   
 
 

 Hjälp till Am-Korum: Lyktvarelsen kan fungera som 
vägvisare till staden (tillsammans med antingen Två 
Furor, en reptilguide, kartografen eller pendeln) 
Lyktvarelsen går att befria på eget bevåg, men om 
man löser faderns mord och får fast den skyldige, el-
ler befriar Koll, erbjuder Harman lyktvarelsen själv-
mant åt RP, och Lidvid skänker dem stationens pråm.  

 

 
Lidvid Brunnstock 
 

STY 3, SMI 3, INT 4, KAR 4 
Färdigheter: Manipulera 3, Genomskåda 4, Hantverk 3, 
Bildning 2. Läkekonst 2 
Utrustning: Förkläde, fiskelina och köttkniv  
Talanger: Kock 2, Byggare 2 

 
Harman Brunnstock 
 

STY 5, SMI 4, INT 2, KAR 3 
Färdigheter: Hantverk 1, Speja 5 
Utrustning: Tjyvlyktan, dolk  
Talanger: - 

 
 

GRÄNSHIRDEN 
En trupp på fem man ur rikets östliga gränshird - Ormhir-
den – har slagit sig ner på stationen. De håller till i pråm-
huset och har som uppgift att säkra gashandeln tills en ny 
gaskontrollant godkänts efter gamla gubben Brunnstocks 
bortgång. Vad de egentligen gör är att supa och ta alla 
pengar från gashandeln åt sig själva. De har portat alla 
ödlefolk från stationen och skruvat upp kvarnskatten. De 
är misstänksamma mot nykomlingar och om man inte 
verkar kunna bidra med silver portas man lätt. Truppen 
leds av kapten Harsk – en synnerligen småsint och otrevlig 
typ.  
 
Hemligheter: Kapten Harsk har brevet från Börsen i Svart-
vinter var Lidvid utnämns till ny gaskontrollant. Deras 
egentliga uppdrag vara endast att föra brevet till statio-
nen.   

 
Hirdkrigare 
 

STY 3, SMI 3, INT 2, KAR 2 

Utrustning: Smutsigt nitläderharnesk under en sliten 
randmarkisk vapenrock, Kortspjut, Kortbåge, 1T10 silver 
Färdigheter: Närstrid 3, Skytte 3, Överlevnad 4, Uthållig-
het 3, Speja 2.  
Talanger: - 
 
 

GRAVPLUNDRAREN OCH KNIVFAJ-
TAREN KYLDRA SPRÄNGKÄFT 
Om någon kan sniffa sig till en möjlighet att sko sig så är 
det Kyldra Sprängkäft, en erfaren och hårdhudad grav-
plundrare som plöjt genom Sanklandets dränkta ruiner 
halva sitt liv. Långt svart hår, aningen hängande käke efter 
en speciellt intensiv knivfajt i Radessa, samt ett par pro-
minenta guldtänder. Runt halsen hänger ett pråligt alv-
smitt smycke vidare pyntat med fjädrar och oädla stenar.  
 
Hemligheter: Kyldra var tidigare träskpirat, och kumpan 
med Karg (flickan Onevas far) samt en reptilman vid namn 
Xoloman. De samlade på sig ansenliga skatter som Karg – 
drabbad av samvetskval – gömde innan han valde det 
fredliga livet. Kyldra känner igen Oneva och nyckeln till 
skatten som hänger runt flickans hals. Utan tvekan vet 
flickan var guldet finns! Kyldra har sökt skatten länge och 
sitter nu och grunnar på om hon har vad det krävs för att 
våldföra sig på ett litet barn, eller om hon å andra sidan 
har en aning om hur man är trevlig med ett. Hon kommer 
att be om hjälp av RP – hon vill ha tag på nyckeln, veta var 
skatten ligger, och få hjälp med på skattletarfärd. Kyldra 
kan också veta var agenterna från Grinngard har sin kon-
voj.  
 
 

 Hjälp till Am-Korum: Hon kan som betalning erbjuda 
Gordigals pendel, gömd ute i träsket – det enda hon 
har av värde.  

 

 
Kyldra Sprängkäft 
 

STY 3, SMI 4, INT 3, KAR 3 
Färdigheter: Uthållighet 3, Närkamp 3, Rörlighet 2, Speja 
2, Manipulera 3, Skytte 3, Överlevnad 3, Genomskåda 3 
Utrustning: Läderharnesk (Skydd 2), Kroksabel (Bonus +1, 
skada 2), Dolk (Bonus +1, skada 2), Kanot, 2 silver 
Talanger: Skeppare 3, Knivkämpe 2 
 
 

FLICKAN ONEVA 
Oneva är en sammanbiten blek liten flicka med långa vita 
flätor. Hon har bara en sak i sinnet - hämnd! Agenter från 
Grinngard sökte upp hennes gård, och sprängde den i 
luften när fadern – den forna piraten Karg – vägrade sälja. 
Karg hade en skatt gömd ute i träsket, och Oneva är villig 
att betala hälften av allt som finns i gömman åt dem som 
kan hjälpa henne att hitta dit, och därtill hämnas på mör-
darna. Hon vet givetvis inte alls var de kan tänkas vara, 
men hon vet hur de ser ut.  
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Hemligheter: Det är resterna av Onevas gård som man 
kan stöta på som slumpmöte i träsket. Kartan i den 
sprängda gården leder en till stället var skatten är gömd – 
i Kargs gamla piratskepp ”Havsmön”. Oneva har samma 
karta tatuerad på handflatan, och hon har nyckeln till 
skatten. Hon förstår sig inte på kartan, men om det be-
hövs kan hon hjälpa rådlösa spelare om SL så önskar. Hon 
har hört sin far prata om skatten, oftast lite småfull fram-
för brasan blandat med hisnande historier om pirater och 
falska ödlefolk, och faror som lurar på vägen.  
RP kan känna igen henne från kolteckningarna i Kargs 
sprängda stuga. 
Läs mera under avsnittet Havsmön. 
 
 

 Hjälp till Am-Korum: Endast i samband med Kyldra. 
 

 
Oneva 
 

STY 1, SMI 3, INT 3, KAR 4 
Färdigheter: Uthållighet 3, Speja 3 
Utrustning: Nyckeln till Kargs piratskatt 
Talanger: - 

VARGMANNEN OCH MALJÄGAREN  
TVÅ FUROR 
En något skabbig och brutalt ärrad raggig best som passe-
rat sina bästa dagar. Ännu stor som ett skåp och kapabel 
att strypa vilken mal som helst, men träskrötan har gripit 
tag om hans lungor, och han tillbringar största delen av sin 
tid med att hjälpa till på värdshuset och dra vilda historier 
framför brasan mellan rosslande hostattacker. Hans röta 
är kronisk och går inte att bota.  
 
Hemligheter: Ett lyckat slag för GENOMSKÅDA ger vid 
handen att han knappt kan hålla blicken borta från Lidvid 
Brunnstock. Detta är också den sanna anledningen till 
varför han håller sig på värdshuset - röta har han alltid 
haft, det bekymrar honom inte, men kärleken - vilken 
sjukdom! Om man med gott rollspelande och t.ex. lyckade 
slag för MANIPULERA lyckas förena detta osannolika par 
(hyser Lidvid dolda känslor för den toviga vargen? Varför 
inte!) gör vargmannen nästan vad som helst så länge det 
inte är något som kunde uppröra Lidvid. Att leda RP till 
Am-Korum kunde visserligen potentiellt vara en sådan sak, 
men i lyckoruset kan en handfull silver eller ett slag för 
MANIPULERA fälla avgörandet.  
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Två Furor kan kommunicera med lyktvarelsen i Harmans 
tjyvlykta, men gör det inte självmant och kan inte lägga 
ihop några pusselbitar.  
 
 

 Hjälp till Am-Korum: Om man lyckas med en 
”matchmaking” och förenar Två Furor och Lidvid vi-
sar han vägen till ruinstaden. Likaså om man lovar 
att dräpa den Grå Jägaren (och blir trodd!) Då ber 
Lidvid honom hjälpa till, och efteråt kan han bistå 
med guidning. Han behöver dock alltid hjälp (lyktva-
relsen, en reptilguide, kartografen eller pendeln) 

 

 
Två Furor 
 

STY 6, SMI 4, INT 2, KAR 2 
Färdigheter: Uthållighet 2, Närkamp 3, Rörlighet 2, Speja 
2, Styrkeprov 3, Skytte 3, Överlevnad 4, Genomskåda 1 
Utrustning: Bar överkropp, på huvudet en brottarhjälm av 
sköldpaddsskinn (Skydd 2), Malljuster (Bonus +2, skada 2), 
Dolk (Bonus +1, skada 2)  
Talanger: Maldräpare 3 (Som Drakdräpare, men bonusen 
är fördubblad och gäller endast strid i vatten), Fiskare 2 

 
GASMILAREN OCH  
ENSTÖRINGEN MOSSBERT 
Livrädd och ynklig efter att ha hört den Grå Jägarens horn 
ljuda sitter den sladdriga gasmilaren nu på Sista Bryggan 
och trycker. Det ligger något grodlikt över hans habitus 
och ute i träsket verkar grodor alltid samlas kring honom.  
 
Hemlighet: Skall sälja ett stort lass med flygas till agenter 
från hertighuset i Grinngard. Han kommer att tro att RP är 
agenterna när de anländer. I Sanklandet rör det sig inte 
många främlingar så när det stövlar in ett helt gäng med 
utbölingar är det ju klart att det är agenterna! Mossberts 
kusin har ordnat träffen och menat att grinngardiska 
köpare betalar mer än dubbelt pris. Det är synnerligen 
enkelt att lura Mossbert om RP vill spela med och leka 
agent. Betalningar kan utlovas i efterskott, man kan neka 
allt och sedan ändra sig och leka med o.s.v. Den godtrogne 
gasmilaren går på det mesta. Om RP lägger sina kort väl 
kan de bli ägare till ett drygt ton flygas.  
 
 

 Hjälp till Am-Korum: Känner till Flytande Templets 
rutt och ”tidtabell” (hans syster var prästinna där) 
och kan visa vägen eller ge nödtorftig vägbeskriv-
ning. I templet finns kartografen Sarsimon.   

 

 
Mossbert, gasmilare 
  

STY 2, SMI 3, INT 2, KAR 2 
Färdigheter: Närkamp 1, Rörlighet 1, Speja 2, Överlevnad 
3 
Utrustning: Dolk (Bonus +1, skada 2), svinpråm ute i 
träsket med 20 kaggar färdigkvarnad gas.  
Talanger: - 

AGENTERNA FRÅN GRINNGARD 
4-5 stycken välbeväpnade och elegant klädda män och 
kvinnor – männen med moderiktigt vaxade skägg och 
mustascher, kvinnorna med håret klippt enligt senaste 
nytt från sydlandens modestäder. Alla med världsvant 
svajig gångstil. Deras förakt för träskfolket är omätligt och 
de gör inga tecken på att dölja det. De har en affär kvar att 
uträtta, sen drar de och kommer aldrig tillbaka. De utger 
sig för att vara resande handelsmän i varor som salt och 
kaffe. De tutar inte ut att de är från Grinngard, men håller 
det inte heller som någon större hemlighet. De leds av 
agent Arbon Oxhals som hela tiden verkar ha ett nytt 
välpolerat äpple att nonchalant tugga på medan han lutar 
sig bakåt. Gränshirden och kapten Harsk köper agenternas 
täckmantel med hull och hår – de ser endast silvret i 
grinngardarnas pengapungar och beter sig smörande och 
ödmjukt.  
 
Händelser: Agenterna anländer efter RP, när SL anser det 
vara dramaturgiskt lämpligt. De känner snabbt igen Moss-
bert från beskrivningar de fått och går raskt fram till 
honom. Mossbert själv fattar också att han klantat till det 
om han redan kontaktat RP. Oneva känner också igen dem 
direkt och får skrämselhicka. De känner dock inte igen 
henne eftersom hon gömde sig i skogen medan de 
sprängde hennes hem i luften. Agenterna anländer till 
Sista Bryggen i en liten träskseglare, och en bit ut i träsket 
ligger deras pråmkonvoj och väntar, fullastad med konfis-
kerad gas. Läs mera under avsnittet Pråmkonvojen. 

 
Grinngardisk agent 
 

STY 4, SMI 3, INT 3, KAR 3 
Färdigheter: Uthållighet 2, Närkamp 3, Rörlighet 2, Speja 
2, Styrkeprov 1, Skytte 3, Överlevnad 2, Genomskåda 1 
Utrustning: Nitläderharnesk (Skydd 3), Bredsvärd (Bonus 
+2, skada 2), Dolk (Bonus +1, skada 2), 1T6 silvermynt 
Talanger: Arbon Oxhals har talangen Svärdets väg 2 
 

 
ÖRTKOKAREN ARENVARD 
I den dragiga fiskeboden längst norrut på Sista Bryggan 
håller örtkokaren Arenvard till. Han är en rätt obehaglig 
stinkig typ med stripigt grått hår och en tydligt kluven 
tunga. Han har bott på värdshuset ett halvår och har inrett 
fiskeboden till ett eget lite småluktande örtkokeri. Han 
håller sig mest för sig själv, och folk håller sig helst borta 
från honom. När han blir nervös eller pressad spelar den 
kluvna tungan över spruckna läppar.  
 
Hemlighet: Arenvard är en flera tusen år gammal alvkriga-
res ande i en ny kropp – hovmagiker Ormtungas. Och 
Ormtungas själ finns alltså i Den grå jägaren. Läs mera i 
avsnittet för denne.  
Efter den misslyckade ritualen vid runtemplets port flydde 
Arenvard i vild panik och undkom nätt och jämnt Den grå 
jägarens massaker. Till en början hade han Ormtungas 
lärling med sig, men denne försvann efter någon dag. Själv 
tog sig Arenvard till Sista Bryggan var han slog sig ner. 
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Ormtungas expedition hade provianterat i Yttermåra, så 
på Sista Bryggan kändes inte Ormtungas kropp igen. Och 
Arenvard såg noga till att röja undan alla som kunde 
misstänka något. Detta blev också gamla gubben Brunns-
tocks öde – han började lägga ihop ett och ett, konfronte-
rade örtkokaren, och fick följaktligen en dos gift i morgon-
gröten. Alvsjälen har endast små insikter i Ormtungas liv, 
och har ännu lite svårt att t.ex. skriva (se Ormtungas brev 
nr 3). Arenvard vill ha en ny kropp – Ormtungas är gikt-
drabbad och leversjuk, och kopplad till Den grå jägaren. 
Han har siktet inställt på Harman Brunnstock. Harmans 
funktionsnedsättning gör honom till ett enkelt mål för ett 
angrepp som skulle lossa själens band och göra kroppen 
fri för en annan själ att ta över. Till detta behöver Aren-
vard svärdet Skymning från Am-Korum, men i brist på det 
använder han örten ramsporre som han bjuder åt Harman 
i hemlighet. Örten bryter sakta ner Harmans själ.    
 
Händelser: Arenvard kan ta kontakt med RP – dels för att 
be dem hämta mera ramsporre från Ödlornas Ö, och dels 
för att hämta svärdet Skymning från Am-Korum. Den 
slemmiga örtkokaren är livrädd för Den grå jägaren och 
vet att varelsen är ute efter honom. Han vill dock inte att 
gasten skall dödas, för kopplingen han känner till den 
odöda krigaren gör honom stark, och för varje offer som 
Jägaren dödar väller en våg av livskraft över Arenvard. Han 
kan således försöka få RP att låta bli att döda Den grå 
jägaren om de utlovat sig att göra det. Han ser också 
gärna att man för ut Mossbert i träsket – gasmilaren har 
hört Jägarens horn och försätter bara hela stationen i fara 
genom att sitta här och kura.   
 
 

 Hjälp till Am-Korum: Om RP är villiga att hämta 
ramsporre från Ödlornas Ö, eller om de erbjuder sig 
att leverera svärdet Skymning, kan Arenvard erbjuda 
en beskrivning av vägen till Am-Korum. Upp till SL att 
avgöra hur långt den räcker – kanske kan den till-
sammans med något av de övriga hjälpmedlen föra 
en ända fram. Om Arenvard avslöjas som mördaren 
av Lidvids och Harmans far, belönas man med tjyv-
lyktan av Harman.  

 

 
Örtkokaren Arenvard 
 

STY 2, SMI 1, INT 3, KAR 1 
Färdigheter: Manipulera 4, Överlevnad 2, Genomskåda 4, 
Bildning 3, Läkekonst 2, Rörlighet 2 
Utrustning: Örter samt 6 doser färdiga gifter av styrka 1T6 
Talanger: Örtakännare 3, Giftkokare 2, Dödsmagi 3, Sym-
bolism 3, Blodsmagi 3 (Det är bara Arenvards kropp som 
kan magi, inte hans själ – det innebär att han måste lyckas 
med ett slag för RÖRLIGHET för att klara av en besvärjelse)  
 
 

Expeditionsdagboken 
 

På Sista Bryggan finns också en dagbok som hittades vid 
Ormtungas basläger efter att Grå Jägaren där slaktat de 
flyende expeditionsmedlemmarna. Den kan man antingen 

få av Lidvid, eller av Arenvard om ens sanna destination 
kommer fram. RP kan också tänkas helt enkelt hitta den, 
t.ex. i handelsboden eller se den i Lidvids eller Arenvards 
rum. Den är blodig, men på pärmen står tydligt ”Am-
Korum”. I boken finns följande inlägg av intresse: 
 

 
 19e dagen i Slaktmånad, Am-Korum 
 
 Detta är Am-Korum - vi är framme! 
Manskapet dock svårligen träsksjukt 
och rötdrabbat – sumpmarken är san-
nerligen oförlåtlig. Utan Sarsimon, 
ödleguiden och pendeln hade vi aldrig 
klarat detta. 

 
 Ormtunga 
 
 
 
 22a dagen i Slaktmånad, Am-Korum 
 
 Historieskrifterna skall minnas denna 
dag! Vi har hittat runtemplet!  

 Inga vägar in dock ännu – de dödas 
port är stängd som väntat, och beva-
kad av det mest enastående väsen! 
(Endast min lärling vågade följa mig 
ända fram – fega uslingar!)  

 
 Detta var portväktarens ord:  
 
 ”Endast den döda, vars hjärta slutat 
slå, kan stiga in.  

 

 Endast ett hjärta fritt från fjättrar 
kan öppna vägen vidare. 

 

 Endast ett hjärta, omslutet i mörker, 
kan visa vägen fram till målet” 

  
 
 Ormtunga 
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 23e dagen i Slaktmånad, Am-Korum 
 
 Denna dag skall slå världen med 
häpnad! Ritualen är utförd, blodet är 
spillt. Jag är förberedd och redo – jag 
skall anta portväktarens anbud! 

 
 Ormtunga 
 
 

 

 
 Slaktmånad, 28e dagen  
 
 Gudarna vare prisade, vi har klarat oss till-
baka till baslägret! Nu unnar vi oss en liten 
stund av proviantering och vila innan vi 
fortsätter mot handelsstationen. Monstret 
är ännu tätt efter oss, denna dödens grå 
jägare, och dess horn hörs ännu runga med 
sådan kraft att det isar i märgen, men nu 
vågar vi tro på räddning.  

 
 6 dagar har vi flytt utan rast eller ro sedan 
Ormtunga väckte vålnaden vid porten. Ing-
en av oss kan riktigt förklara vad som sked-
de. 3 man slaktades omedelbart, fyra har vi 
förlorat under marschen - vår ödleguide så 
sent som igår.  

 Ack dessa spillda liv och denna fruktansvär-
da, monstruösa, brutalitet!  

 Kartograf Sarsimon försvann för någon dag 
sedan, kanske tre? Vi hittade dock aldrig 
hans kropp – i stället fann vi spår av or-
kernas slavjägare, så kanske han fallit offer 
för dem. Måhända har han på så sätt und-
vikit det odöda monstret. Vem vet?  

 
 Ormtunga själv, den lede fan, har troligtvis 
också klarat sig. Han tog vår pråm, flydde 
med sin lärling och lämnade oss att stumla 
genom träsket till fots. Må han brinna i 
helvetets alla 17 eldar! 

 
 B.K.  
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Del 3. UT i träsket  
 
Här presenteras fyra äventyrsplatser som RP kan tänkas 
vara intresserade av utgående från de rykten och informa-
tionsbitar de snappar upp på Sista Bryggan och från Orm-
tungas brev. De flesta innehåller personer eller föremål 
som hjälper en att hitta till Am-Korum, och de har alla 
länkar till någon av de övriga äventyrsplatserna.  
 

ÖVRIGA PLATSER 
Alla platser från kartan är inte detaljerade äventyrsplatser, 
t.ex. Pelarstaden och Gravvattnet. Dem kan SL utforma 
efter eget tycke och smak om spelarna skulle bege sig dit. 
Använd regelboken till hjälp för att fabulera fram dessa 
ställen.   
 
Baslägret 
Inträngd mellan murkna sumpgranar på en ynka fläck torr 
mark i den klafsiga omgivningen, strax intill Fem horns 
ruiner, ligger Ormtungas gamla basläger, eller vad som 
återstår av det. Hit återvände de som överlevt Grå Jäga-
rens attack vid porten till runtemplet i Am-Korum, och här 
nådde vålnaden dem, och slaktade dem skoningslöst. En 
ensam maljägare hittade senare de makabra resterna, 
begravde dem och förde vidare ord om vad som hänt. Han 
levererade också dagboken till Sista Bryggan. Efter honom 

har ingen vågat sig hit. De flesta på Sista Bryggan vet var 
lägret ligger på ett ungefär.  
Ormtungas tält står fortfarande kvar med sladdrigt häng-
ande presenning. Från taket på ett hastigt uppslaget skjul 
hänger en trasig och slokande kunglig randmarkisk vimpel. 
Förutom skjulet och tältet finns vraket av en stor täckt 
pråm, några tunnor och ett fältkök. Lägret är tydligt plund-
rat av vilddjur och tomt på värdeföremål, men en snäll SL 
tillåter ett slag på fyndtabellen för spelare som tar sig hit. I 
Ormtungas tält finns en fuktskadad bok om själavandring 
med titeln: ”Dödsriket – slutet eller början?” Man kan 
också hitta skisser på en Onaqui med hjärtat utskuret ur 
kroppen (läs mera i avsnittet om Am-Korum). 
 
Yttermåra 
Handelsstationen Yttermåra är tänkt att vara skövlad av 
den Grå Jägaren, och tom förutom hönor som lugnt pickar 
mellan de uppslitna kropparna, samt kanske någon ensam 
darrande stackare som kan berätta vad som hänt. Där 
finns därtill givetvis proviant, redskap, 8 lådor med prima 
malskinn samt pråmar att ta sig för av. Yttermåras öde är 
inte känt i träsket ännu.  
 
 
 
 

 
 

HAVSMÖN 
 

”Vem jag är? Du frågar vem jag är?! Eländiga idiot, stack-
ars skälvande embryo! Jag – jag är vattnet och elden, Jag 
är ägget och dödens brinnande helvete! Jag är Ezexar 
återfödd! Paradisets ohämmade älskare och slukare av 
solen!” 
 

Översikt 
 

Mitt i en öppen flada reser sig en tät och reslig dunge av 
sumpträd som en svart monolit ur vattnet. Måsar skränar 
runt trädens toppar högt uppe, och över fladan hörs ljudet 
av ostämd musik. Uppe i träden i dungen, femton meter 
över vattnet, ligger insjökoggen ”Havsmön”, insnärjd i 
grönska och nästan omöjlig att upptäcka från träsket 
omkring. Koggen är hem för en samling ödlefolk organise-
rade i en våldsbejakande och mänskoätande kult kring den 
forna piraten Xoloman – numera självutnämnt orakel, 
kultledare och eldsprutande playboy.   
 
Hemligheter: Havsmön är Kargs, Kyldras och Xolomans 
forna piratskepp. Inne i koggens galjonsfigur, föreställande 
gudinnan Sångaren, finns skatten som de tre kompanjo-
nerna samlade på sig under sina plundrarräder.   
 
 

Bakgrund 
Efter flera feta år av sjöröveri för Karg, Kyldra och Xolo-
man började Sanklandets vatten sjunka, Havsmön blev 
svårstyrd i det allt slemmigare träsket, den kungliga närva-
ron i Sanklandet ökade, och tiderna blev hårda. Pirattrion 
splittrades efter bittra bråk, och på en sista resa körde 
Karg och Xoloman slutgiltigt fast den murknande koggen i 
växtligheten. Xoloman ville ha sin del av skatten och 
krävde att Karg skulle avslöja var han gömt den. Karg 
vägrade ge något åt den slemme ödlemannen som han för 
länge sedan tappat förtroendet för. Det slutade med att 
Karg flydde utan skatten och påbörjade ett nytt liv i Ra-
dessas spelhålor. När sedan bud nådde honom att Onevas 
mor avlidit, återvände han till träsket. Han planerade 
aldrig att stanna, bara sälja ett sista parti gas, ta pengarna 
och börja ett nytt bättre liv med dottern. Xoloman sökte 
dock inte mera aktivt efter Karg i tron att denne försvunnit 
för evigt, och dök ner i sitt vansinnes dimmor. I stället har 
Kyldra spårat Karg länge. Hennes nosande väckte dock 
Xolomans intresse, och han tog henne till fånga. Med säck 
över huvudet fördes hon till Havsmön, men lyckades fly en 
mörk natt. I samma veva snodde hon en pendel av Xolo-
man som ödlemannen menade att skall visa vägen till 
skatten.   
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Vägar hit 
 

Havsmön är svår att hitta och Xoloman gör allt för att hans 
hemvist skall hållas hemlig och dold.  
Sannolikast är kanske att RP kommer hit med hjälp av 
kartan och Kyldra Sprängkäft eller flickan Oneva från Sista 
Bryggan. Oneva har nyckeln till skatten runt halsen, och 
kartan på handen.  
 
Att tolka kartan: Man börjar vid ruinpelaren ”Ormens 
spets” några dagar väster om Sista Bryggan. Det är ett 
relativt välkänt landmärke och alla på Sista Bryggan utom 
Oneva känner till den. Spelarna får gärna själva märka att 
den är utmärkt med samma symbol som finns på kartan 
över Sanklandet. Ror man därifrån i tre timmar mot 
stjärnbilden ”Kronan”, med start vid solnedgång, når man 
fladan med Havsmöns dunge. (Figurerna i halvcirkel är 
alltså stjärnbilder). Ögat i högra hörnet kan man med 
BILDNING veta att är en allmän symbol för gudinnan 
Sångarens vakande öga. Havsmöns galjonsfigur är en 
smäckert böjd ekstaty av Sångaren, och skatten finns i 
den. Hennes öga öppnar upp gömman.   
 
Händelser: Kommer man med Kyldra stannar hon kanske 
på vägen och gräver upp pendeln som hon lovat i betal-
ning. Den finns i en nedgrävd kista mitt ute i ingenting. 
(Hon har likt en ekorre ett flertal sådana kistor ute i 
träsket för att sprida risken att bli bestulen) Kistan visar sig 
dock vara tom förutom en gul giftorm som väser argt. 
Xolomans kameleontkrigare spårade henne när hon flyd-
de, och har nu tagit tillbaka det hon stulit.  
Först när Kyldra kommer till fladan känner hon igen sig 
och förstår vart man är på väg, och kommer då att försöka 
avblåsa det hela. Skatten kan omöjligt vara på skeppet 
anser hon, men följer avvaktande med om RP fortsätter.  
 
En annan möjlighet är att RP förs hit som fångar, antingen 
av de orkiska slavhandlarna eller fångade av Xolomans 
ödlekrigare.  
 
 

Platser 
 

Det går att klättar upp för de slippriga trädstammarna och 
ta sig in till skeppet utifrån, eller anlända den officiella 
vägen, via Lagunen, se nedan. Skeppet har två täckta däck 
– Kölsvinet och Lastdäck, samt det öppna Övre däcket. 1-2 
slag på slumptabellen kan kanske vara lämpligt, oberoen-
de hur RP tar sig in. Se nedan under platsbeskrivningarna.   
 
 

LAGUNEN 
Träddungen formar en skyddad lagun innanför en ring av 
våta stammar. Här ligger ett par av reptilfolkets kanoter 
och en repstege leder upp mot koggens köl 15 meter upp. 
En kameleontkrigare bevakar RPs ageranden och avslöjar 
sig om RP tar tag i stegen. Han frågar vad RP har för ären-
de, väser sedan åt dem att vänta, och försvinner upp längs 
med stegen. RP blir kvar ensamma och har läge att göra 
egna drag. Efter en stund kommer han ner och ber RP 
lämna sina vapen kvar i en av kanoterna och följa efter.  

 Varelser: En kameleontkrigare, samt två gula trädor-
mar som anfaller alla som klättrar på stegen. Kamele-
ontkrigaren rör de inte, och han betraktar oberörd 
eventuella strider på stegen. Xoloman har motgift mot 
ormarnas bett. Han gillar att på detta sätt ha ett litet 
övertag gentemot sina besökare. Folk som håller på att 
dö tenderar att göra som man vill… 

 
 

KÖLSVINET 
Kölsvinet är lågt, fuktigt och synnerligen murket. Här odlar 
ödlenoviserna sina hallucinogena svampar.  
 
 Händelser: Slå på slumptabellen. 
  
 

LASTDÄCK 
Lastdäcket är belamrat med tunnor av jäst fisk, dåliga 
malskinn och blaskig sprit. Här ligger också ett par reptil-
ynglingar och sover ruset av sig. Några är dock vakna och 
aggressiva av svamparnas efterrus, och kan anfalla obe-
kanta inkräktare om de inte omedelbart kan säga att de 
kommit för att träffa Xoloman. Vidare håller minst en av 
kameleontkrigarna hus här nere och följer kanske efter 
RP, dold av sin kamouflageförmåga.  
I en bur håller Xoloman några fångar som väntar på att 
säljas till de orkiska slavjägarna eller ätas under glada 
festligheter. Här finns två vårtkrigare samt Koll Brunns-
tock. Koll kan det Flytande Templets rutt och tidtabell.  
I taket hänger dockor som Xoloman låtit göra av de offer 
som ätits upp. Makabra kreationer av ödleskinn, kläder 
och skelettdelar. En docka bär en sidenmantel med sym-
bolen för Elmgryning broderad i guldtråd.  
Vid trappan upp till övre däck klänger ett enormt geting-
bo, stort som en godsvagn. Störs getingarna attackerar de 
urskiljningslöst. Ödlenoviserna skördar regelbundet 
honungen och brygger sliskig sprit av det.  
 
 Varelser: En kameleontkrigare. Fångar i burar. Sump-

getingar. Slå därtill på slumptabellen.  
 
 

ÖVRE DÄCK 
Här håller de flesta av reptilfolket till. Majoriteten är 
skyhöga av svamptuggande, och ett flertal är koncentre-
rade på sina gnisslande och fasliga instrument – klangpipa, 
fiskharpa och knarrtuta. Andra rensar fisk och skinnar 
malar, eller väntar på att det heliga oraklet skall få en av 
sina eldsprutande visioner. Om någon av reptilkrigarna på 
nedre däck flyr och alarmerar gänget ovanför är de flesta 
beredda och beväpnade. En av ödlefolkets stamledare 
som misshagat Xoloman hänger bunden uppochner i 
masten. Han skall snart offras till oraklets ära, och är nätt 
och jämnt vid liv ännu. Räddar man honom mottas man 
som hjältar på Ödlornas Ö.   
Bredvid masten finns Xolomans ”panikspak”. Se slumpta-
bell.  
 
 Varelser: 12 ödlenoviser, fängslad stamledare, samt 

eventuellt någon av de orkiska slavjägarna om RP stött 
på dem tidigare. De väntar på audiens till Xoloman. 2 
kameleontkrigare vaktar dörren till Kaptenshytten.  
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KAPTENSHYTTEN 
Ett stort rum med glänsande malskinn på golvet. Nås från 
Övre däck eller via ett elegant blyinfattat fönster ut mot 
träsket. På golvet står fyllda vattenhinkar strategiskt 
utplacerade. I en stor korg hängande från taket slingrar sig 
ett tiotal gula trädormar. På en divan gjord av koggens 
galjonsfigur halvligger Xoloman, inslingrad i två enorma 
och loja stryparormar, och uppassad av tre unga ödlekvin-
nor – en matar honom med grodyngel, en annan masserar 
hans fötter, och en svalkar honom med ett stort näckros-
blad.  
 
 Varelser: Xoloman och tre tjänarinnor, ormar i mäng-

der. (Alla ödlefolk på koggen slår dubbel UTHÅLLIGHET 
mot ormarnas bett). 
 

 Skatter: Om man trycker in ”Sångarens öga” – ögat på 
galjonsfiguren – glider den itu och blottar en välsmidd 
stålkista, låst med Onevas nyckel. FINGERFÄRDIGHET 
för att öppna den utan nyckel. Öppnar men den rinner 
Kargs skatt ut på golvet. Den består av diverse silver-
smycken till ett värde av 80 silvermynt, ett perfekt 
format litet guldägg av finkstorlek med H.H. ingraverat 
på sidan, en stor bärnsten formad som en knuten ske-
lettnäve, och totalt 18 sydländska guldmynt. 
Runt Xolomans hals häner Gordigals pendel.  

 
 
 

Händelser 
 
Slumptabell - Havsmön 
Välj eller slå 1T6, minst ett slag per våning i skeppet: 
1. Oneva är plötsligt försvunnen, och har tagits som 

pantfånge av Xoloman. Om hon inte är med kanske 
hon har följt efter RP och blivit tillfångatagen, och en 
hånfullt triumferande Xoloman håller upp henne när 
RP når honom.  

2. Kyldra byter sida och allierar sig med Xoloman. Hon 
kan också dyka upp på detta maner om hon inte 
kommit med RP.  

3.  RP utlöser något slags alarm, en ödlenovis skriker 
något och en annan drar i Xolomans ”panikspak” och 
hela skeppet rasar nästan 10 m ner i trädet. Allt och 
alla kastas huller om buller. RÖRLIGHET för att inte 
falla ner i lagunen, 1 poäng i skada annars.  

4.  Giftfälla 1 - Ormar. 3 stycken gula trädormar ligger 
under lite bråte och får 1T3 frihugg.  

5. Giftfälla 2 - Giftkladdiga ytor. 1T3 RP rör vid en klad-
dig yta och angrips av ett hallucinerande gift med 
giftstyrka 8. Begränsad effekt innebär 1 poäng i ska-
da, full effekt innebär att man tror sig bli angripen av 
spindlar eller ormar som kastar sig över en. Spela ut 
ett par rundor av striden – plötsligt är de andra RP 
försvunna och den förgiftade står ensam med ormar 
vällande över sig från alla håll.  

6.  Aggressiv reptilyngling med fradgande mun och 
obegripliga anklagelser. Ögonen blodsprängda av 
svamprus.  

 

FÖRHANDLING 
Skatten är givetvis en utmärkt förhandlingsvara, och 
varken Xoloman eller Kyldra kommer att ge sig utan minst 
30 % av den. För att få Xoloman så lågt ner krävs dock en 
mycket skicklig tunga. Utgångsläget för Xoloman är att allt 
är hans och att eventuella tillfångatagna RP skall ätas. Om 
man därtill behöver motgift för trädormsbett är ens läge 
ännu sämre. Men om man lyckas locka ödleprofeten med 
löften om skatten eller ännu större skatter ute i träsket 
kan man förhandla sig både rik och fri. Information om 
den planerade attacken mot Xoloman från Ödlornas Ö är 
också bra valuta. (Se det avsnittet) 
 

 
 

Personer & MONSTER 
 
Xoloman 
Xoloman är en enorm ödleman, 3 meter lång, fetlagd och 
plöfsig med lätt rykande näsborrar och glödande springor 
mellan halsfjällen. Iklädd en smutsig morgonrock och 
guldinsatta koiniska tofflor, dåsar han dagarna i ända med 
korta visiter ut på däck för en påhittad vision eller lite 
hyllning. Han börjar vara en viktig maktfaktor bland reptil-
folket och späder friskt på de skräckinjagande myter som 
florerar om honom. Har en amulett kopplad till drakkulten 
Ormens Barn. Den plockade han ur sina tänder efter att ha 
ätit upp en fjärrväga fånge – en missionär från drakkulten. 
Amuletten har gett honom vissa drakrelaterade krafter 
och han tror sig nu vara gudomlig – han är reptilfolkens 
mytiska anfader, krokodilguden Ezexar återfödd! Skräck-
ödlan från det forna paradisträsket! 
Xoloman samarbetar också med slavjägarna i träsket och 
tillfångatar och säljer bort de av reptilfolken som oppone-
rar sig mot hans maktanspråk eller har invändningar mot 
hans kunskap som siare eller gud. Det finns många som 
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har det, men han har ett nätverk av skickliga illgörare och 
propagandaspridare.  
Han har bott på Havsmön ända sedan den fastnade i 
trädet, och dess dolda läge ökar än mer hans mytiska 
ställning. Han har givetvis genomsökt skeppet från köl till 
mast ett otal gånger i jakt på skatten, men utan att hitta 
något, och utan att egentligen tro att den finns rakt under 
hans näsa heller. På senare tid har han börjat blanda sin 
besatthet av skatten med en tilltro till sina egna profetior, 
och misstänker nu att fartyget kanske är hans gudomliga 
vagga, som skall flyta till världens ände var skall han hitta 
den stora guldskatten – solen – svälja den och återfödas 
som hela världsalltets beskyddare…  
STY 7  
SMI 3  
INT 3  
KAR 4 
Färdigheter: Rörlighet 3, Speja 4, Manipulera 4, 
Genomskåda 4, Närkamp 4 
Utrustning: SKYDD: 6 (grova fjäll)  
VAPEN: Slägga (Bonus +2, skada 3), Förgiftad dolk (Bonus 
+1, skada 2) Giftet är dödande, stryka 6. 
ÖVRIGT: Runt halsen hänger förutom allmänt krimskrams 
även Gordigals pendel och en ormamulett av trä, formad 
som symbolen för Elmgryning. I morgonrocksfickan: 5 
doser antiserum till trädormarnas gift. Upphäver giftets 
effekt omedelbart och läker 1T3 poäng STY.  
Monsterattacker, välj eller slå 1T3:  
1. Släggattack. Xoloman anfaller med sin slägga i en 

normal närstridsattack, ackompanjerat av ett vansin-
nesvrål. Under samma runda kan han därtill ducka 
två attacker, eller ducka en och plocka upp sin släg-
ga. Antalet tärningar i anfallet påverkas av hans STY 
helt som i en vanlig attack. 

2. Bärsärkagång. Ödleprofeten släpper sin slägga och 
angriper i vild frenesi med käftar, klor, svanssnärt 
och sin förgiftade dolk. Detta är en regelrätt mons-
terattack med 10 grundtärningar och den träffar två 
offer under samma runda. Reptilmannen får ducka 
en gång under rundan. 

3. Eldsprut. Rök bolmar ur näsborrarna på profeten och 
halsfjällen bågnar av tryckande hetta underifrån. 
Med ett omänskligt spyende vrål frustar han eld i 
okontrollerade spasmer över hela rummet. Det hela 
räknas som attack med 12 grundtärningar som inte 
kan pareras.   

 
 
Sumpgeting 
Getingarna anfaller om någon stör deras bo – enorma 
svarta svärmar som spyr ut över hela skeppet med panik 
som följd. RÖRLIGHET för att undvika att bli stungen. 
Misslyckas slaget angrips man av ett förlamande gift med 
styrka 6 + 1 för varje etta i RÖRLIGHET-slaget.   
 
 
Ödlenovis 
Gängliga ödleungdomar från alla olika klaner i träsket. Här 
finns krumma och hårdfjälliga vårtryggar, salamander-
fläckiga långsvansar och sladderhalsade klätterödlor med 
granna nacktaggar. De flesta är drogade och ingen gör 

egentligen någonting vettigt, men alla är övertygade om 
Xolomans förträfflighet.  
STY 2  
SMI 3  
INT 2  
KAR 2 
Färdigheter: Närkamp 2, Rörlighet 2, Skaldekonst 2, Över-
levnad 3 
Utrustning: Dolk (Bonus +1, skada 2)  
Talanger: - 
 
 
Kameleontkrigare, Xolomans livgarde 
Dessa 8 stycken ödlekrigare skiljer sig markant från de slöa 
noviserna. De är alerta och intelligenta, och sköter Havs-
möns bevakning. Xoloman har genom sin drakamuletts 
krafter välsignat krigarna med ödlekrafter. Eller kanske 
snarare väckt slumrande egenskaper från sedan länge 
försvunnet genetiskt påbrå. Dessa krigare har kameleont-
egenskaper och kan således försvinna nästan fullständigt 
ur en fiendes syn. Man måste lyckas SPEJA mot deras 
SMYGA för att hitta dem. Om man inte vet vad man söker 
efter får man dessutom -2 på slaget.  
STY 4  
SMI 6  
INT 4  
KAR 3 
Färdigheter: Smyga 5, Rörlighet 4, Speja 3, Närstrid 3, 
Skytte 3 
Utrustning: SKYDD 4 (färgkänsligt ödlefjäll)  
VAPEN: Spjut, Dolk med förlamande gift, styrka 4 
Talanger: Ögon i nacken 
 
 
Trädorm 
Små gula ormar med ett svidande giftigt bett. Rustningar 
skyddar inte mot ormarnas hugg. Om bettet skadar drab-
bas man av deras långsamt verkande (1 poäng skada per 
halvtimme) gift med giftstyrka 9. 
STY 1  
SMI 3  
Färdigheter: Närkamp 3 
Utrustning: -  
Talanger: Ormarnas attacker går endast att parera med 
sköld.  
 
 
Koll Brunnstock 
Förvånansvärt pigg och positiv yngling trots allt han ge-
nomgått. Koll vet hur det Flytande templet rör sig och kan 
guida en dit. Han är ivrig att ge sig på orkerna i templet 
och förstår dåligt vilka faror det kunde innebära.   
STY 2  
SMI 3  
INT 3 
KAR 4 
Färdigheter: Närkamp 2, Bildning 2, Speja 2, Rörlighet 3, 
Överlevnad 3.  
Utrustning: -  
Talanger: -  
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PRÅMKONVOJEN 
 
Ute på den regniga fjärden kan ni se tre väldiga djupprå-
mar glida fram. De ligger alla djupt i vattnet och ni kan 
höra paddelsvinens ansträngda frustanden och pråmfö-
rarnas piskrapp. Den första pråmen är dubbeldäckad, 
dragen av aderton svin. De två andra är rejäla sumpdraga-
re, sexsvinare, målade och avriggade. Över dem hänger 
två enorma ballonger som dystra moln i regnet. Slappt 
fladdrande skuggor i diset, ljudlöst följande sina herrar.   
 
 

Överblick 
 

En grinngardisk pråmkonvoj rör sig sakta söderut genom 
träsket. Den är fullastad med gas – köpt, stulen eller 
utpressad av gasmilarna i träsket. Sanklandet är ingen-
mansland, men Randmark har länge redan ansett det höra 
till dess intressesfär och kontrollerar (ytterst bristfälligt) 
gashandeln. Grinngardarna är således mycket nöjda med 
sitt värv och styr hemåt.  
 
 Hemligheter: Grinngardarna har slagit sig samman 

med en magiker som fraktar en orolig sarkofag i en av 
pråmarna. De har också slutit ett avtal med vårtryg-
garnas stam av ödlefolket. Vårtkrigarna guidar grinng-
ardarna i träsket och erhåller betalning i form av yp-
perliga vapen i kriget mot slätskinnen.  
 

 Varelser: Varje pråm har en besättning på 4 däcksma-
troser och en pråmförare. Därtill finns det 3 agenter i 
den första och den sista pråmen, samt 2 vårtryggar på 
den första. Därtill eventuella agenter från Sista Bryg-
gan. Utöver det här finns prästen Ittrimn i den första 
pråmen, tillsammans med varelsen i sarkofagen.  
 

 Skatter: Alla pråmar är lastade med 60 kopparkaggar 
flytande gas, plus de två sista pråmarnas gasballonger. 
Därtill en kassakista i kaptenshytten på den första 
pråmen innehållande 32 silver.  

 
 

Vägar hit 
 

SISTA BRYGGAN 
Den lilla flickan Oneva på Sista Bryggan vill ha hämnd och 
för henne räcker det inte med agenterna på handelssta-
tionen – männen som anföll hennes hemgård var långt 
flera, och var är fars gas? Genom att pumpa agenterna på 
information eller pressa Mossbert kan man hitta fjärden 
var pråmarna ligger. Givetvis uppmuntrar Lidvid Brunns-
tock alla försök att få fast gasrövarna.  
 

SKALLIGVARG 
Ute i träsket kan man stöta på gasmilaren Skalligvarg. Han 
är skadad och försöker gräva en grav åt tre döda nybrytare 
i den slafsiga marken. Han kan berätta hur han och hans 

kompanjoner guidat en präst som reser med grinngardar-
na. Hon sökte efter en alvisk grav ute vid Gravvattnet, och 
Skalligvarg hade redan en gång tidigare guidat folk dit – 
för ett år sedan, med Ormtungas expedition. Under präs-
tens ledning grävde gasmilarna ut en gammal stensarko-
fag och släpade den flera dagar genom träsket. När det 
visade sig att prästen ämnade resa hem med den grinng-
ardiska konvojen, föddes en plan i gasmiliarnas huvuden. 
De hade alla blivit bestulna på gas från sina hemgårdar (en 
av orsakerna till varför de extraknäckte åt prästen) och 
beslöt nu att ta tillbaka det som stulits av dem. Skalligvarg 
kan redogöra för grinngardarnas hårdhänta metoder mot 
gasgårdarna i området, och hur de tillsammans beslutat 
sig för att hämnas. Deras attack slogs dock lätt undan och 
nu ligger hans kamrater i dyn. Han vet dock vilken väg 
konvojens vårtryggsguider tänker ta – det går att genskju-
ta pråmarna över land.  
Kombinera gärna Skalligvarg med spåren från Sista Bryg-
gan. Den utpekade fjärden är tom och man hittar endast 
den skalliga gasmilaren på stranden. Konvojen har avrest – 
kanske agenterna på Sista Bryggan dröjde för länge, eller 
så fick gasmilarnas attack dem att lätta ankar.  
 
 Hemligheter: Skalligvarg och hans kumpaner har 

frivilligt sålt gasen åt de grinngardiska agenterna, fullt 
medvetna om att de brutit mot randmarkiska påbud. 
Nu vill de återta den och sälja den en gång till. De vill 
också ha tag på de antagna skatter som den grav-
plundrande magikern säkerligen har, men som hon 
inte ville dela med sig av. Skalligvargs kusin har tagit 
anställning som däcksmatros på konvojen.     

    

SLÄTSKINNEN  
Slätskinnen på Ödlornas Ö har fått nys om att vårtryggar-
na har ett avtal med grinngardarna som ger dem tillgång 
till stora mängder vapen. Slätskinnen vill gärna slå till mot 
konvojen eller på annat sätt sabotera så att vårtryggarna 
inte lyckas etablera en hållbar handelskontakt. Detta kan 
framgå på Ödlornas Ö eller av något ödlefolk man stöter 
på i träsket. De vill dock inte oöverlagt kasta sig in i farliga 
konflikter, så om man vill få dem att agera och t.ex. bistå i 
ett anfall måste man MANIPULERA dem, och kan då få 2T6 
krigare med sig. En annan möjlighet är att den guide som 
RP eventuellt erhåller på Ödlornas Ö har som ett se-
kundärt (eller rentav primärt) mål att tillsammans med RP 
undersöka/sabotera konvojen. Guiden hittar den lätt. Läs 
mera under nästa kapitel – Ödlornas Ö.  
 
 

HÄNDELSER 
 

DRABBNING 
Spelarna kan planera ett överfall på konvojen eller kanske 
möta den öppet i en pråmdrabbning. Skalligvarg har en 
pråm och kan eventuellt fiska fram 1T3 slitna gasmilare 
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till. Om man får slätskinnen att delta har de kanoter och 
vasspråmar. Om man med Skalligvarg genskjuter konvojen 
landvägen leder han en till Kataraktsundet – ett smalt 
sund med branta stränder bevuxna med höga trän som 
lutar sig över vattnet – ett ypperligt ställe för ett överfall. 
Kombinera gärna alla drabbningar med både Mumien och 
Forsarna nedan.  
 
 Hemligheter: Om man förhör eventuella tillfångatagna 

agenter kan man få veta att Grinngard har en allierad 
som är högt uppsatt i Randmarks styre, och som hjäl-
per dem att konfiskera randmarkisk gas. Agenterna vet 
dock inte vem det är. Ytterligare förhör kan ge vid 
handen att Grinngards hertigar rustar för krig och pla-
nerar att marschera norrut. Agenterna vet dock inte 
mera än så och tror att det kanske rör sig om en vanlig 
(men storskalig) gränstvist, knappast mer än så. RP kan 
också gärna få reda på att storhertigen av Grinngard 
alltid bär en handske över sin högra hand, enligt rykte-
na för att dölja någon obehaglig deformering.    

 

MUMIEN 
Om prästen Ittrimn bedömer att ett eventuellt tumult 
innebär fara för henne själv eller hennes värdefulla last, 
kommer hon att chansa allt på ett kort, rusa ner i last-
rummet på den första pråmen och riva loss locket på 
sarkofagen. Den står upphöjd på lastpallar omgiven av 13 
röda brinnande ljus. Hennes agerande är eventuellt ödes-
digert för henne själv – mumien som stiger upp ser ingen 
skillnad på vän och fiende, och magikern har överskattat 
sin förmåga att styra den odöda. Möjligtvis är detta ödes-
digert för hela pråmen…  
Läs mera om Ittrimn och mumien nedan i avsnittet Perso-
ner och monster.  
 

FORSARNA 
Söderut tilltar Sanklandets ytströmning och partier med 
skummande forsar och vassa grynnor ligger tätt. En pråm-
förare måste hela tiden vara alert i dessa vatten. Om en 
förare dödas, faller av eller tvingas strida kommer pråmen 
att gå till botten efter 1T6+3 rundor då konvojens pad-
delsvin glatt simmar in i det skönt bubblande vattnet. 
Först sker en grundstötning med en rejäl smäll, sedan 
börjar pråmen luta alltmer, vrids, och till sist välter den 
och krossas mot stenarna. 
 

LASTPLATSEN 
Om man följer efter konvojen i stället för att angripa den 
anlöper den efter några dagar en murken brygga. Sank-
landet har inga direkta vattenvägar till Grinngard, och 
pråmarna är inte lämpade för att ta sig ut i havet mellan 
Svintaggarnas branta vattenpass. Vid bryggan börjar man 
således lasta av pråmarna vilket tar två dagar i anspråk. På 
stranden finns både vagnar och körkarlar från Grinngard, 
en riddarrepresentant för hertigrådet, en delegation 
vårtryggar ute efter sin sista delbetalning, samt en täckt 
vagn med två tystlåtna och hemlighetsfulla röda präster 
från Zir.  
 

Personer & MONSTER 
 
Grinngardisk däcksmatros/pråmförare 
Dugliga hyrsvärd och sjöfarare från Baxarslättens vid-
sträckta kanalsystem och det stormbenägna sundet mot 
Radessa. De är disciplinerade och effektiva, två av dem är 
halvlängdsfolk. Pråmförarna är beväpnade och ärrade 
veteraner medan däcksmatroserna inte är stridsvana.   
 

STY 3, SMI 3, INT 2, KAR 3 
Färdigheter: Speja 3, Rörlighet 2, Djurhantering 3, Närstrid 
1 (däcksmatros) 3(Pråmförare), Skytte 2, Överlevnad 2 
Utrustning: SKYDD 2 (Läderharnesk – endast pråmförarna)   
VAPEN: Kortspjut (Bonus +2, skada 2), Dolk (Bonus +1, 
skada 2), Kortbåge (Bonus +2, skada 1) 
Talanger: - 
 
 
Riddar Dolga, de grinngardiska agenternas ledare 
Fetlagd herreman med pråliga kläder och minkpäls 
 

STY 4, SMI 3, INT 3, KAR 3 
Färdigheter: Uthållighet 2, Närkamp 4, Rörlighet 2, Speja 
2, Styrkeprov 1, Skytte 3, Överlevnad 2, Genomskåda 1 
Utrustning: Ringbrynja, Bredsvärd, Sköld, Dolk. Kaparbrev 
av hertigrådet i Grinngard. 6 flottiga ringar av guld.  
Talanger: Sköldens väg 2 
 
 
Grinngardisk agent 
Parfymdoftande och klanderfritt klädda handelsresande, 
alla beväpnade och arroganta.  
 

STY 4, SMI 3, INT 3, KAR 3 
Färdigheter: Uthållighet 2, Närkamp 3, Rörlighet 2, Speja 
2, Styrkeprov 1, Skytte 3, Överlevnad 2, Genomskåda 1 
Utrustning: Nitläderharnesk (Skydd 3), Bredsvärd (Bonus 
+2, skada 2), Dolk (Bonus +1, skada 2), 1T6 silvermynt 
Talanger: - 
 
 
Magikern Ittrimn 
Magikern Ittrimn är en vanhedrad f.d. präst i den Slutliga 
Erans orden. Hon är egentligen anställd som gasmästare 
av grinngardarna för att hålla trycket i gaskaggarna intakt, 
men har också en egen agenda i träsket, och i sarkofagen i 
lastrummet på den första djuppråmen ligger resterna av 
drottning Zeodril. Ittrimn har fått i uppdrag av sina tros-
bröder i Zir att hämta den döda drottningen åt dem. Hon 
har åkt fast för magiutövande, och detta uppdrag är 
hennes sista chans till gottgörelse. Magi är strängt förbju-
det i den Slutliga Erans orden. Orden hoppas att med hjälp 
av drottningens rester kunna störta de odöda kungar som 
ännu styr riket, och som anhängarna till den Enda Guden 
Kvar kämpar emot. Du kan läsa mera om Zirs kungar i 
Appendix 3.  
Ittrimn är en krum kvinna i medelåldern med hela halsen 
täckt av åtstramande guldringar. Rakad skalle med symbo-
len för den Enda Guden Kvar målad med sprucket, torkat 
och runnet blod. Klädd i lång och voluminös blodröd kåpa. 
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STY 3, SMI 3, INT 4, KAR 3 
Färdigheter: Rörlighet 4, Speja 3, Närstrid 3, Skytte 2, 
Genomskåda 3, Manipulera 4 
Utrustning: Bendolk (Bonus +1, skada 2)  
Talanger: Blodsmagi 3 
 
 
Alvdrottningen Zeodril 
Mumifierat monstrum med brinnande ögon och ett svart-
virvlande hål till mun som skriker ohörbara fasligheter. 
Sönderrostade kättingar rasslar omkring henne när hon 
reser sig upp ur sin sarkofag. I handen har hon en grå och 
knotig trästav. Zeodril är ingen mindre än kung Aurogons 
gemål (se Am-Korum), moder till de odöda alvkungarna i 
Zir (se Appendix 3 och Äventyr 3). Hon motsatte sig Mörk-
ret som hennes söner omfamnade, och mötte ett fruk-
tansvärt öde. Den första pakten binder dock även henne, 
och tillsammans med lite svart magi från Ittrimns sida har 
den nu väckt drottningen till liv.  
 

STY 7, SMI 3 
Egenskaper: Tar endast halv skada av vanliga vapen, full 
skada av magi och eld 
Utrustning: Inget skydd, stav av urträdet Nok, skapelsens 
första växt. Staven helar 1 poäng KAR per spenderat KP.   
Monsterattacker, slå 1T6:  
1. Gravlöss. En virvelvind av gravlöss stormar ut ur 

sarkofagen, fyller hela rummet och får alla att kippa 
efter andan. Alla missar en handling i rundan och om 
man därtill misslyckas med ett slag för RÖRLIGHET 
blir man biten och missar en till handling. Gravlössen 
sprider en otrevlig pest som har smittovärde 4, i öv-
rigt en vanlig sjukdom enligt regelboken. Under run-
dan parerar mumien två attacker med 10 tärningar.  

2. Dödsblick. Mumien stirrar med glödande ögon och 
tomt mässande mun på sitt offer med hypnotisk 
kraft. Räknas som en Skräckattack med 10 tärningar. 

3. Livstömning. Mumien sträcker ut sin skrumpna hand 
och hugger blixtsnabbt ett offer rakt i hjärtat med 
sylvassa naglar. Attacken sker med 10 grundtärningar 
och vapenskada 2. Offret blir därtill paralyserat i 1T3 
rundor efter attacken om skada utdelats.  

4. Strypning. Mumien kastar sig med ett isande skri 
mot ett offer så att balsameringslindorna flyger. Off-
ret trasslar in sig i lindorna och mumien sluter en 
hand runt offrets hals. Attacken sker med 12 grund-
tärningar men ger ingen skada. I stället fastnar offret 
och nästa runda slingrar sig lindorna allt tätare och 
gastens stryptag hårdnar – attack med 10 grundtär-
ningar som inte får pareras eller duckas, rustning 
skyddar bara med hälften. STYRKEPROV mot attack-
en för att skydda sig. Man kommer inte loss på det 
sättet, men man undviker att skadas. Under strypan-
det kan mumien ännu slåss med sin stav, och släpper 
inte greppet förrän den tilldelats skada med minst 3.  

5. Stavattack. Mumien hugger med sin stav samtidigt 
som obegripliga döda kraftord rungar. Attack med 10 
grundtärningar.  

6. Mumiens gåta. Mumien mässar hypnotiserande och 
bolmar mörker ur sitt gap. Detta fungerar som ett 
slags MANIPULERA med 12 grundtärningar. De som 

misslyckas GENOMSKÅDA attacken transporteras 
med mumien tillbaka i tiden till det forna Valgårds 
sista dagar, till natten då Zeodril offrades för sina sö-
ner, de tolv alvkungarna. Mumien tar så att säga stri-
den till sin hemmaplan – hon är nu drottning Zeodril, 
vacker och ståtlig. Man befinner sig i ett fantastiskt 
palats av marmor, på ett välpolerat salsgolv. (RP som 
varit i Odödlighetens palats känner igen sig – se av-
snittet för Ödlornas Ö). Mitt på salsgolvet står sam-
ma sarkofag som mumien rest sig ur på pråmen, men 
nu ny och skinande. Zeodril halvsitter i sarkofagen 
och kämpar skrikande för sitt liv mot två alver i svar-
ta kåpor som försöker binda fast henne i kistan. Vid 
salens väggar, på behörigt avstånd i skuggorna, står 
12 alver i en cirkel, alla krönta med kronor av silver. 
Detta är den riktiga scenen som utspelade sig för 
över 500 år sedan, och RPs agerande kan ändra hi-
storiens förlopp.  

 Om de anfaller de svartklädda två alverna och över-
mannar dem, kommer Zeodril att aldrig ha begravts 
levande. Hon tackar dem då ödmjukt och vänder sig 
sedan rasande mot de 12 alvkungarna som snabbt 
slinker ut ur salen, och scenen tonar bort. Tillbaka på 
pråmen står RP i lastrummet framför en enkel 
trälåda full med salt, och kan inte riktigt minnas vad 
som just hänt.   

 Om RP hjälper de två alverna att binda fast henne, 
eller gör ingenting, kommer de att bli Zeodrils ärkefi-
ender och genom seklernas gång har hon byggt upp 
ett brinnande hat mot dem. Scenen tonar bort, och 
tillbaka på pråmen har mumien återfått alla förlora-
de STY-poäng samt 4 extra. Därtill sker alla hennes 
attacker med 2 grundtärningar till.  

 De två alverna kommer i alla händelser att konfron-
tera RP.   

 Personer som inte tidsförflyttas upplever att tiden 
rör sig som i slow motion. De kan dock strida vidare 
med mumien som försvarar sig med Ducka (10 tär-
ningar) För varje runda i det förgångna sker dock en-
dast 1/3 runda i nutid.  

 Om RP som befriat Zeodril ändrar sig och attackerar 
henne sker striden i dåtid och Zeodril har sina GE-
värden enligt ovan, därtill Närstrid 5 och talangen 
”Stavens väg” 3 (som Svärdets väg).  

 
 
Skalligvarg 
Tanig gasmilare och gravplundrare. Fingrar konstant på 
osynliga lockar på sin skalliga hjässa, och plirar finurligt 
med ögonen när han talar som om han alltid hade en 
smart plan i bakfickan. Verkligheten är dock oftast annor-
lunda. 
 

STY 2, SMI 3, INT 2, KAR 3 
Färdigheter: Speja 3, Rörlighet 2, Närstrid 2, Skytte 2, 
Överlevnad 2, Hantverk 2 
Utrustning: SKYDD 2 (Läderharnesk)   
VAPEN: Långspjut (Bonus +2, skada 2), Dolk (Bonus +1, 
skada 2), Kortbåge (Bonus +2, skada 1) 
Talanger: - 
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Ödlornas ö 
 
Ur träsket framför er reser sig ruinerna av ett forntida 
alvpalats. Mossiga pelare skjuter taggiga upp mot himlen 
och algslemmiga valvbågar reser sig tiotals meter från den 
stilla vattenytan, och verkar försvinna ännu längre ner i 
djupet. Nere i det mörka vattnet ser ni plötsligt ett matt-
gult ljus, som om det kom ur fönstret på en av de dränkta 
byggnaderna.  
 
 

Överblick 
 

Reptilfolket på Ödlornas Ö tillhör Slätskinnens stolta stam, 
och de har angripits av en rivaliserande klan - Vårtryggar-
na. Ägg och barn samt äggstinna honor har förts till säker-
het bort från ön, till hemliga luftfickor under vatten. 
Anfallet har nu motats och några kilometer nordost om ön 
håller en ensam reptilman på att försöka återbörda de 
gömda barnen. Vårtryggarnas krigare har dock upptäckt 
luftfickorna och attackerat.  
Äventyrsplatsen är skriven så att händelserna kring luft-
fickorna utspelar sig innan man når själva ön, men du som 
SL kan göra hur du vill.  
 
 

Vägar hit 
 

Spelarna kan intressera sig för Ödlornas Ö av olika orsaker 
– t.ex. genom örtkokaren Arenvard och hans behov av 
örten ramsporre. Mest sannolikt är kanske att RP beger sig 
hit för att få en guide till Am-Korum. Alla sankländare vet 
att reptilfolket har stigfinnare som kan hitta vilket ställe 
som helst i träsket, och en ödleguide är nästan obligato-
risk för färder längre in i de inre dödmyrarna. 
Man kan också ta sig hit efter ett besök på Havsmön, 
exempelvis flyende med en räddad stamhövding.  
 
Att hitta till ön behöver inte vara lätt, men RP kan ta sig 
fram med endast kartan eller väginstruktioner.  
 
 

PLATSER 
 

LUFTFICKORNA 
De undervattniska ruinerna någon kilometer norr om 
Ödlornas Ö var en gång en av alvernas heligaste platser i 
sin gudatrotsande dyrkan av sig själva – Odödlighetens 
palats. Det är en samling torn, tempel, ruinsalar och vack-
ra mosaikkupoler var ödlefolket nu har inrättat ett antal 
små luftfickor. Amfibierna fyller regelbundet på med ny 
luft i fickorna så att de kan användas när så behövs. Bar-
nen och de ägghavande har med sig påsar med eldflugor 
så att de skall kunna se nere i fickorna, och de sprider ett 
ytterst svagt sken. Ödlefolkens barn och gravida är lika 
dåliga på att dyka som mänskor, alltså eländiga, så ingen 

får ensam dyka upp då det ju dessutom kan vänta fiender 
vid ytan.  
 
A. Ytvakten 

På en vassflotte står reptilmannen Goklop och halar 
stressat in en lina. Han är en praktfullt gulfläckig sala-
manderman, lite fetlagd och med endast ett ben, 
stödd på en krokig grenkrycka. Han blir mycket rädd 
om man närmar sig men han behöver desperat hjälp. 
Hans två kumpaner har dykt ner för att återhämta 
barnen, men inte återvänt – något är fel. Goklop kan 
inte dyka själv och ber om hjälp. Se nedan för regler 
om dykande. Han vet inte hur många luftfickor eller 
ödlefolk som finns i fickorna.  
 Händelser: Slå på slumptabellen genast RP dyker 

ner. Det första men ser är liket av en slätskinns-
krigare som svävar förbi, perforerad av ett vårt-
ryggsspjut.  

 Dykning: Normal till B. Svår till C och D.  
 

B. Luftficka med takkrona 
Stor luftficka i taket på en vacker tornsal med alvmosa-
iker och en enorm takkrona med kristaller, hängande 
en halvmeter över ytan.  
 Varelser: I kronan sitter 3 ödlebarn och 2 höggravi-

da kvinnor samt en stor säck med ägg. De är alla 
livrädda – en av dem har precis flytt från luftficka D 
var vårtkrigare dök upp och tog en kvinna till fånga. 

 Dykning: Normal till C, D och till ytan. Svår till E. 
Slå på slumptabellen för all dykning vidare.  

 
C. Stor luftficka 

Största luftfickan i Odödlighetens palats. En stege leder 
upp ur vattnet till ett golv av glaskakel och ett rum må-
lat med vackra växtmotiv, krackelerade och flagna. 
Uppför en kort trappa finns en vattentät svullen lucka i 
kupolens tak. Öppnar man den fylls fickan med vatten, 
men den som öppnar kan elegant glida upp till ytan i 
en väldig luftbubbla. 
 Varelser: 3 småbarn och 3 oroliga gravida, en med 

födslovåndor. Ett av barnen har flytt från ficka D 
och darrar av skräck, men kan inte förklara vad som 
hänt.   

 Dykning: Normal till B, D och E. Svår till ytan. Slå på 
slumptabellen för dykning vidare härifrån.  

 
D. Trång luftficka 

Halvmörk luftficka utan möjlighet att komma upp ur 
vattnet – en liten list ger stöd för fötterna, men vattnet 
når en till midjan och huvudet tar i taket.  
 Varelser: En vårtkrigare upptagen med att binda 

fast en av de gravida slätskinnskvinnorna. Krigaren 
upptäcker folk som kommer dykande med SPEJA, 
och hinner då ta till vapen.  

 Dykning: Normal till B, C och E. Svår till ytan.  
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E. Luftficka med flotte 
Låg men bred luftfick i taket på en väldig kupol med 
förgyllt innertak. På en flotte ligger 3 barn och sover. 
Taket är fyllt av sprickor och ett slag för HANTVERK kan 
avslöja att fickan inte är trygg och kan rasa när som 
helst.  
 Varelser: 3 lite äldre barn på flotten.    
 Dykning: Normal till C och D. Svår till B, F och G 
 

F. Luftficka i grotta 
Fuktig grotta med en liten stenö i mitten. Extra väl 
upplyst av flytande röda vaxljus som hastigt äter upp 
syret.  
 Varelser: I grottan har slätskinnen gömt stammens 

tronarvinge, den heliga sierskan K’pata. Slätskinnen 
vet att både Xoloman och vårtryggarna är ute efter 
henne. Om hon tas som gisslan har man slätskin-
nen på knä. Hon är i sällskap av sin edsvurne ägg-
jungfru. Dessvärre har den enfaldige friaren Aggu-
pot följt efter och hämtat ljus och blommor. Han 
sjunger nu lovsånger till K’patas skönhet medan de 
två kvinnorna funderar på hur de skall få honom 
tyst.  

 Dykning: Svår till E och G.   
 

G. Gudsförgätarsalen 
När man dyker neråt i det mörka vattnet ser man att 
en av de sex ljuspunkterna lyser upp vattnet med ett 

annorlunda sken från en ruin i djupet. Det är ett blåak-
tigt sken, inte samma nyans som eldflugornas mattgu-
la. Reptilfolket vet inte vad ljuset är, men det gör att 
malormarna som annars skulle intressera sig för eld-
flugornas sken distraheras och dras till det starkare blå 
ljuset. Som en följd av det är luftfickorna vanligtvis yt-
terst malsäkra. Detta är Gudsförgätarsalen var alverna 
förbannade gudarna och övergick till att dyrka sig själ-
va. En enorm staty i mitten föreställer en krönt kung 
med ena handen utsträckt. Genom den utsträckta 
handflatan är ett normalstort svärd instucket. I förhål-
lande till statyn är det stort som en spik. Svärdet är tätt 
ingraverat med slingrande ornament av självlysande 
lyrium – en månsten som endast alverna kunde bryta 
och legera, oändligt dyrbar. Svärdet avger det starkas-
te skenet, men också i taket finns inskriptioner i lyrium 
– hårresande förbannelser riktade mot skapelsen och 
gudarna. Svärdet är av rostfri metall och går att dra 
loss ur statyns hand med STYRKEPROV – misslyckas 
man får SL välja om man utlöser ett ras (1T3 i skada) 
eller upptäcks av en malorm, eller av vårtkrigare, men 
man får alltid svärdet.  
Statyn föreställer Ashur-Asha, och svärdet symbolise-
rar gudarnas ynka försök till motstånd, som en sticka i 
hans hand, på domens dag, strax innan han skall dräpa 
den sista guden. Statyns andra hand är alltså en ske-
letthand. När RP dragit loss svärdet vaknar statyn ock-
så till liv och vänder sig i slowmotion mot RP, med ett 
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hånleende på läpparna, ögonen bländande av rent 
mörker. Den högra skeletthanden griper långsamt ef-
ter svärdtjuven och statyn jagar svärdbäraren ända 
upp till ytan var ljuset åter förstelnar den. Men på vä-
gen åsamkar den fruktansvärd förstörelse när den bra-
kar genom ruinerna, och ur bottenslammet som den 
murvlar upp, vaknar två stora och hungriga malormar. 
Det lysande svärdet som nu rör på sig gör dem givetvis 
intresserade.   
Bör noteras att även vårtryggarna sannolikt flyr när 
statyn sätter av.  
 Skatter: Svärdet Strighild. Detta slagsvärd är fak-

tiskt stulet av gudarna och har följaktligen vissa in-
tressanta egenskaper. Dess prylbonus är 1T8, skada 
2, och om man offrar en KP förvandlas det till en 
uggla med lyriumblå ögon. Ugglan kan besvärjelsen 
Fjärrsyn med effektgrad 1T3, en gång per spende-
rad KP. Ugglan delger sina syner med akademisk 
torrhet och med tonfallet hos någon som förklarar 
självklarheter åt en imbecill. Därtill sker det på ett 
uråldrigt språk som måste tydas med BILDNING.  
Lyriumet på svärdsbladet lyser upp omgivningen 
som en fackla. Teologiskt bevandrade personer kan 
känna igen svärdet som stulet av gudarna och krä-
va att det omedelbart överlämnas till ett tempel. 

 Dykning: Svår till E och F.   
 

 

SLÄTSKINNENS BY 
Folk som närmar sig Ödlornas Ö upptäcks oundvikligen på 
långt avstånd och slätskinnens dykare kan ses följer efter 
båtar som närmar sig.   
Byn består av en samling runda jordkåtor bland fuktiga 
pilträd och sumpgranar. En grotta under husen med mjuk 
sand och groteska totempelare fungerar som mötes- och 
festlokal.  
 
Mottagande 
Om RP hjälpt barn och gravida ur luftfickorna i Odödlighe-
tens palats, eller om de räddat den fängslade stamfadern 
från Xoloman, och i all synnerhet om de säkrat sierskan 
K’patas återkomst, kommer de att mottas som hjältar i 
byn och en stor festlighet ordnas till RPs ära. Eldar, trum-
mor, svamp och extatisk dans. Alla slag för MANIPULERA 
sker därefter med +2 och rynkiga ödleåldringar kommer 
att läka RPs alla skador med örtsalvor och rökelse.  
Om RP kommer utan bedrifter under bältet är slätskinnen 
avvaktande och rätt misstänksamma.  
Ödlefolket är oroat över det växande mörkret och den 
fallna nordanstjärnan. De menar att den svarta Gäddan 
kommer. I grottan finns en enorm ark av vass under upp-
byggnad. Med den skall slätskinnen rädda sig tillbaka till 
paradisträsket när Gäddans tid är kommen.  
 
Handel och guider 
I byn kan man köpa de flesta gifter och motgift man kan 
tänka sig, alla med styrka 1T6+1. Proviant går också att 
köpa, liksom kanoter och harpunspjut. Slätskinnen bryr sig 
dock inte om mänskofolkens smutsiga pengar utan det är 
byteshandel som gäller. Löften duger också bra som 

handelsvara – t.ex. löften om att hindra vårtryggarna från 
att etablera handelskontrakt med Grinngard eller om man 
lovar befria stamledaren från Xoloman. Ett löfte om delta-
gande i slätskinnens planerade attack mot Xoloman väger 
också tungt.  
Om man vill ha en guide till Am-Korum måste man lyckas 
med MANIPULERA. Varje löfte enligt ovan som RP kan 
lägga till ger en extra sexa. Framgången avgör guidens 
skicklighet: Vid en enda sexa blir guiden Goklop, två ger en 
friaren Aggupot (som stammen med lättnad blir av med) 
och med fler sexor än så får man krigaren Kse’ela. Obero-
ende vem det är räknas den som ett av de obligatoriska 
hjälpmedlen för att hitta ruinstaden.  
Ödlestammens äldste har dock utöver det ännu en begä-
ran. Slätskinnen är oroliga över att malormspopulationen i 
träsket gått neråt, och man påträffar nästan bara hanar, 
alltid taniga och böldiga. Detta är ytterst illa för reptilfol-
ket vars hela samhälle baserar sig på det feta och närings-
rika malköttet, och handel med skimrande malskinn. 
Malormarna lever i samhällen med en mäktig alfahona, 
men nu verkar det som att hela träskets ledarhona an-
tingen är infertil eller av annan orsak inte producerar 
yngel, varför populationen går ner. Reptilfolket misstänker 
att de lyktväsen som bebor området kring Am-Korum är 
ansvariga för att maldrottningen inte dör. De antar att de 
knäppa skrymten med sin kult håller en infertil och för 
gammal malhona i liv. Om hon skulle dö, skulle det rädda 
malpopulationen då någon ny och frisk hona skulle ta över 
alfarollen.  
Med hopp om att RP löser problemet i samband med sitt 
besök i den inre dödmyren, överräcker de 2 stycken yp-
perliga harpunspjut. De är extra effektiva mot malormar 
(+3), och har inkletats med ett synnerligen potent malgift. 
Giftet dödar vanliga malar direkt, och tar 25 % av STY-
poängen för Äggahonan i Am-Korum (se det avsnittet). 
Giftet är dock förbrukat efter en träff.   
 
Händelser 
Xoloman har spioner i byn, och om RP besökt Havsmön 
kan de kanske känna igen folk från skeppet som tisslar 
sinsemellan och blänger misstänksamt, och kanske man 
rentav skymtar en kameleontkrigare.  
 
 

DykRegler 
 

Normala dyksträckor kräver slag för UTHÅLLIGHET, svåra 
sträckor UTHÅLLIGHET -1. Vid misslyckade slag tar simma-
ren in vatten, får 1 poäng i skada på SMI och återvänder i 
panik till utgångspunkten.   
Vårtkrigarna har lerflaskor med djupgravspaddans blod i 
sina bälten. Med en dos paddblod återhämtar man alla 
sina SMI-poäng omedelbart. Varje vårtkrigare har 1T3 
doser på sig.  
 
Slumptabell dykning 
Slå 1T6 eller välj  
1. Upptäckt av vårtkrigare. Man ser ett par bleka glos-

ögon lysa i det mörka vattnet. Ögonen följer simma-
ren och försvinner sedan blixtsnabbt. När varelsen 
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dyker bort ser man att det är en reptilkrigare - vårtig 
och krum. Detta utfall kan inte komma mer än en 
gång.  

2. En vårtkrigare anfaller. Den hugger först tag i offrets 
fot och inleder sedan närkamp med sitt spjut.  

3.  3 stycken vårtkrigare syns plötsligt simma mot sam-
ma ficka som RP och de verkar hinna först. UTHÅL-
LIGHET för att hinna före, gäller hela gruppen. Den 
som kommer före får angripa sin fiende en gång fritt 
när den kommer till ytan, utan möjlighet för fienden 
att försvara sig. Vårtkrigarna tar alternativt gisslan 
bland barnen och de gravida om de hinner före.  

4. Panik! Simmaren drabbas av dykarpanik och måste till 
ytan. Om man simmar till ytan från annat än B, C eller 
D tar man 1T3 poäng skada på SMI och 1 på STY.  

5. En malorm passerar precis under simmaren. Lyckligt-
vis har den siktet inställt på en av de döda slätskinns-
krigarna. Slå en gång till för RÖRLIGHET för att undgå 
upptäckt. Misslyckas slaget sliter den en bit av den 
döda krigaren och vänder sig sedan mot RP. UTHÅL-
LIGHET för att hinna fram till närmsta ficka innan 
malormen attackerar.  

6. Simmaren vänder sig om och ser en malorm förfölja 
med full fart. En kamp på liv och död är oundviklig. Ef-
ter 1T3 ronder gör malormen en lov för att attackera 
på nytt. RÖRLIGHET för att hinna till en luftficka under 
tiden.  

 
 

Personer 
 
Ytvakten Goklop 
Försiktig och noggrann äldre salamanderman, enbent och 
erfaren från många duster med vårtkrigarna.  
STY 3  
SMI 2  
INT 3  
KAR 3 
Färdigheter: Speja 3, Närstrid 2, Skytte 3, Överlevnad 3 
Utrustning: SKYDD 2 (glänsande ödleskinn)   
VAPEN: Treudd (Bonus +2, skada 2), Dolk (Bonus +1, skada 
2), Kortbåge (Bonus +2, skada 1) 
Talanger: - 
 
 
Vårtryggarnas krigare 
Stadigt byggda reptilfolkskrigare med tjockt ryggpansar 
översållat med vårtor och knöligheter.  
Vårtkrigarnas vapen skiljer sig markant från övriga ödle-
folks. De är nya välgjorda stålvapen. Med HANTVERK kan 
man utläsa att de är tillverkade i Grinngard.  
STY 4  
SMI 3  
INT 2  
KAR 2 
Färdigheter: Speja 3, Rörlighet 3, Närstrid 3, Skytte 2, 
Överlevnad 2, Uthållighet 4, Styrkeprov 2 
Utrustning: SKYDD 3 (vårtig pansarhud)   

VAPEN: Harpunspjut (Bonus +2, skada 2), Dolk (Bonus +1, 
skada 2), Knäbåge för att skjuta harpunspjutet (Vapnet ger 
då bonus +2, skada 1) Spjutet sitter fast med ett rep i 
vårtkrigarens bälte. Där hänger även en påse med 1T3 
doser av djupgravspaddans blod, samt 10m rep.  
Talanger: Dykare (Strider utan avdrag i och under vatten) 
Kan utan problem hålla andan i STY minuter. 
 
 
Gravida ödlekvinnor 
Vanligtvis kapabla krigare, men nu gravida och otympliga 
(Gravida med ägg? Javisst!) Slåss inte men försvarar vild-
sint de små barnen och korgarna med äggkorn, om dessa 
skulle angripas. De ger sig dock direkt inför vårtkrigarna. 
De vill bara skydda sina ofödda ägg och vet att vårtfolket 
inte vill skada dem, endast förslava dem. Att göra motvärn 
vore en alltför stor risk.  
STY 3  
SMI 2  
INT 3  
KAR 3 
Färdigheter: Uthållighet 3, Närkamp 2, Rörlighet 2, Speja 
2, Överlevnad 3, Manipulera 1 
Utrustning: Fjällskinn (Skydd 2), Treudd (Bonus +2, skada 
2), Dolk (Bonus +1, skada 2)  
Talanger: Kan utan problem hålla andan i STY minuter. 
 
 
Typiskt ödlefolk 
Använd dessa värden för ödlorna i slätskinnens by, t.ex. 
K’pata och Aggupot.  
STY 3  
SMI 4  
INT 3  
KAR 3 
Färdigheter: Uthållighet 3, Närkamp 3, Rörlighet 3, Speja 
2, Styrkeprov 1, Skytte 1, Överlevnad 3, Manipulera 1 
Utrustning: Fjällskinn (Skydd 2), Treudd (Bonus +2, skada 
2), Dolk (Bonus +1, skada 2)  
Talanger: Dykare (Strider utan avdrag i och under vatten), 
Kan utan problem hålla andan i STY minuter.  
 
 
Kse’ela, guide från Ödlornas Ö 
En senig och mattfjällig ödlejägare med bleka avvaktande 
ögon. Hon kallar sig Kse’ela och är både tyst och effektiv. 
25 % risk att hon allierar sig med eventuella förföljande 
kameleontkrigare från Xolomans skepp.  
STY 3  
SMI 5  
INT 3  
KAR 3 
Färdigheter: Uthållighet 4, Närkamp 3, Rörlighet 3, Speja 
4, Styrkeprov 1, Skytte 4, Överlevnad 5,  
Utrustning: Fjällskinn (Skydd 2), kastspjut (Bonus +2, 
skada 2), Dolk (Bonus +1, skada 2) liten båge 
Talanger: Dykare (Strider utan avdrag i och under vatten) 
Kan utan problem hålla andan i STY minuter. 
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Det Flytande templet 
 
”Det flytande templet äro ett under att beskåda. Likt ingen 
växt, likt inget djur, ett eget väsen – ett unikum. Till det 
yttre tillhöro varelsen det florala växtriket – en flytande 
blomkropp stor nog att hysa trenne väl bosatta munkar. 
Men dess sinne äro medvetet och den röro sig med medve-
ten intention och avsikt. Ursprunget torde dock icke vara 
demoniskt, snarare exotiskt” 
Ur ”Nordanlandens väsen och fauna” av tempelfader Gon 
Ybna, 376 e.k.O.1 
 
 

Överblick 
 

Det flytande templet är en egendomlig växtkonstruktion 
bestående av ett knippe slingriga undervattenslianer eller 
bladtentakler som trevar fram över Sanklandets gyttjebot-
ten, en algslemmig ytkropp med manshöga köttiga kron-
blad och en pulserande blommun, samt florstunna segel-
blad, flera tiotal meter höga, invävda med luftrötter och 
känselspröten. Växten är en halvintelligent och medve-
tande organism, och den flyter fritt omkring över Sanklan-
det. Ännu för ett år sedan sköttes templet av en sekt med 
fromma sötvattensmunkar som tillbad vattenguden Valno 
och med vördnad skötte växtvarelsen. Nu är munkarna 
dock brutalt mördade och dumpade i sjön, och växten är i 
händerna på Sanklandets orkiska slavjägarliga. Templet 
följer i stora drag en bestämd rutt över träsket, en cirkel 
som den avverkar på ett par månader.  Rutten för templet 
lämpligt varje vår till det sydligaste av Sanklandet, var 
orkerna lätt kan lasta av årets slavskörd ombord på skepp 
till marknaderna i Radessa och Grinngard, de enda ställena 
i nordanlanden var slavmarknaden ännu blomstrar (om än 
inte helt lagligt)  
 

HEMLIGHETER 
 

Blommans anatomi 
Den flytande växten är egentligen bara en del av vattenor-
ganismen, en blomkapsel. Växtens huvuddel – rotkroppen 
– finns på annat håll. Kropp och kapsel har en telepatisk 
och dimensionstrotsande kontakt. Rotkroppen hölls av 
munkarna i deras egentliga tempelbyggnad i Bro i Rand-
mark, men togs av orkerna till deras slavhåla nära Pelar-
stadens ruinfält när de invaderade templet.  
Mitt i kapselns innersta, bakom de köttiga kronbladen, 
finns en blommun som man kan dyka in i, och därefter 
födas ut genom en av rotkroppens knoppar. Under mun-
karnas tid var det endast förunnat de äldste att på detta 
vis ta sig mellan kapsel och rotkropp, noviserna hade 
endast hört rykten om att det ens var möjligt. (Noviserna 
utbildades ömsom ute på sporkroppen under bar himmel, 
och ömsom i templet i Bro, några månader i taget - resan-
det mellan de två platserna sköttes med båt) Men orkerna 
använder växtens teleporteringsegenskap regelbundet för 
att transportera trupper och slavar mellan träsket till 
högkvarteret. Det har lett till att de flesta av orkerna har 
olika grader av sporsmitta, se nedan. Ingen i träsket vet 

var orkernas näste ligger, inte ens merparten av orkerna 
själva. Men det går rykten om att deras håla torde ligga 
någonstans vid Pelarstaden. 
 
Den försvunna kartografen 
Slavjägarna är en samling hänsynslösa orker, fattiga och 
desperata. Deras ledare är kartografen Sarsimon från 
Ormtungas expedition. Han togs till fånga av orkerna 
under expeditionens vilda flykt från Am-Korum efter 
massakern vid porten. Orkerna var i ett trängt läge då det 
flytande templet höll på att dö. De hade slaktat alla mun-
kar och kunde inte sköta varelsen. Sarsimon kunde dock 
hjälpa och den mänskofientliga kartografen fann sin 
själsfrände i växten. De utvecklade snabbt ett symbiotiskt 
förhållande – precis som vilken planta som helst behöver 
växtorganismen kärlek och omsorg, och ger i gengäld 
Sarsimon styrka och livsglädje. Men även orkerna fick 
nytta av den oväntade kärleken. Växtens kännedom om 
träsket är ofantlig, och den vet vem som rör sig var på 
flera tiotals kilometers håll. Denna information kan Sarsi-
mon förmedla och orkerna drar full nytta av detta för sin 
verksamhet. Sarsimon blev snabbt så oersättlig att han 
valdes till ny ledare efter den förras bortfall i oöverlagd 
räd.    
Namnet Sarsimon kan kopplas till templet via Ormtungas 
dagbok på Sista Bryggan och rykten om namnet på orker-
nas ledare kan höras lite var stans i träsket. Ledaren lär 
vara en sällsynt hänsynslös bandit, kallsinnig och farlig.   
 
 

BLOMKAPSELN 
 

Ute på blomkapseln håller vanligen 3 till fyra orker till, och 
några träskseglare ligger förtöjda.  
 

VÄGAR HIT 
Om man är ute efter Sarsimon är templet ett naturligt 
mål, eller om man vill befria någon tillfångatagen slav. 
Exempelvis kan ödlefolket be om hjälp i sådant syfte. 
Många av slavjägarnas offer är ödlefolk – orkerna vet att 
så länge de håller sig måttligt borta från nybrytarna och 
gasmilarna får de knappast problem med gränshirden.  
Koll Brunnstock och Mossbert känner till templets rutt och 
tidtabell, och kan leda RP till den fjärd var organismen 
saktmodigt guppar.  
Man kan givetvis också stöta på den av slump, eller t.ex. 
föras hit, tillfångatagen av orkerna.  
 

HÄNDELSER 
 

Gränshirden 
På en murken pråm sitter 8 slitna randmarkiska soldater 
ur Södra Ormmårdens Gränshird. De leds av riddar Albrot, 
en våt och utmärglad karl i rostad rustning. De har fått 
rapporter om att orkerna övertagit templet och leder nu 
en insats för att frita det. Med sig har de broder Svalting, 
en av de få munkar som lyckades fly orkernas attack. 
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Riddar Albrot har redan lett ett anfall mot det flytande 
växttemplet och planerar ett sista angrepp. Den första 
attacken – utförd enligt Svaltings instruktioner – slutade 
med förödande egna förluster – vattenorganismen dök 
och kom sedan upp under den ena av deras två pråmar, 
slöt sina slingriga tentakler kring den och drog ner den 
med man och allt till botten. 
 

Hemligheter: Broder Svalting är infekterad med vattenor-
ganismens sporer, som i och med Sarsimons inflytande nu 
får honom att agera i orkernas intresse, i stället för att 
fylla honom med naturlig växtharmoni som förut. Han 
planerar att förråda soldaterna och se till att de blir till-
fångatagna som slavar eller slutar som malmat på träsk-
bottnen. Han har en mycket rudimentär telepatisk och 
omedveten länk till Sarsimon, så han kan endast med 
enkla medel förvarna och förmedla information. Svalting 
kan ses hosta och spotta ut små frösäckar med jämna 
mellanrum, små moln av pollen dammar av honom när 
han rör sig, och hans fingrar trevar sig över saker och 
personer i hans närhet till synes självständigt när han 
talar, ofta med ögonen halvslutna. Koll kan informera om 
att detta tyder på oskött sporsmitta och att det är ett 
tecken på telepatisk kontakt med växten. Munken försö-
ker försiktigt avstyra riddarens attackplaner. Han har 
frivilligt anmält sig med på expeditionen just i syfte att 
kunna hjälpa växten.  
 
Attack på kapseln 
Om RP vill attackera kapseln är gränshirden ett bra hjälp-
medel. Riddar Albrot har en svindragen pråm och 8 man 
kvar. Han vet inte om hur växtorganismen fungerar, utan 
tror att den hyser några gömda orker och vill ta kol på 
allting. Nyckeln till ett lyckat anfall är att inse Svaltings roll. 
Om Svalting är med i anfallet får blomkapseln +2 på sina 
monsterattacker. Om man handskas smart med munken 
kan man rentav lura sig fram till växten utan konfronta-
tion.  
Sporkapseln rör sig inte utan inväntar nya attacker ute på 
en öppnare fjärd. När dess STY har halverats stannar den 
upp och gör inget mera motstånd. För Sarsimon är växtva-
relsens fortlevnad det viktigaste och han riskerar inte dess 
liv fast han även är lojal mot orkerna. Växten är inte själv 
aggressiv, utan eggas till kamp av Sarsimon. 
Om SL vill kan en grupp orker anfalla RP och Albrots solda-
ter på natten eller medan de planerar sitt anfall.  
Det går inte att överraska den flytande organismen.  
 

VARELSER 
Vid en attack kan du som SL besluta om några orker finns 
på kapseln, men troligt är att de hoppat in i blommunnen 
och försvunnit.  
 
 

Orkerhålan 
 

VÄGAR HIT 
När blomkapseln lugnat ner sig är det bara att vika undan 
de mörka kronbladen och hoppa in i blommunnen – en 
nästan två meter bred pulserande blomma med vassa gula 

blad. Man tar 1 poäng skada och sjunker ner i en lysande 
gul smet var man får famla omkring i vad som kan kännas 
som en evighet, men kanske rör sig om ett par timmar. 
Efter en stund ser man en ljuspunkt och kan simma sig 
närmare, och till slut gräva sig ett hål i slemmet och 
klämma sig igenom. Man brakar ut i hörnet av rum A, ur 
en uppfläkt rotknopp i organismens virrvarr av rötter. På 
andra håll i rummet växer andra rotknoppar med onaturli-
ga ryckiga rörelser och ens kamrater ploppar strax ut.  
 
 

ÖVERBLICK 
Orkerhålan rymmer totalt 10 orker, och utgörs av en 
grotthamn med en likaså underjordisk våning ovanför - allt 
gömt under en slytäckt kulle. De leds av Sarsimon och 
orkernas stridskapten ”Tursen”. Rotkroppen har fått växa 
fritt i orkernas vård och täcker flera rum med sitt hejdlösa 
rottrassel. Munkarna i Bro höll rotkroppen ansad och kort, 
som ett bonsaiträd, men här fungerar det annorlunda och 
orkerna har redan börjat fundera på om de håller på att bli 
utträngda ur sitt eget hem.  
Om RP anländer genom en attack på blomkapseln har 
Sarsimon meddelat om läget och att inkräktare snart 
kommer. Orkerna har då frenetiskt börjat kapa alla rot-
knoppar de ser, och burit ut dem till pråmar för att sedan 
dumpas i träsket. Rummet var RP ploppar ut anses färdig-
rensat, och i ett annat rum har någon annan stackare (om 
RP inte kommer ensamma) fötts ut för ett par minuter 
sedan, vilket har samlat de flesta orker dit och tömt RPs 
rum på fiender. SL kan fritt välja var man föds fram.   
 

 Händelser: Broder Svalting kommer att försöka förråda 
RP om han ännu är med. Men han kan givetvis fortfa-
rande användas till förhandlingar också.  

 
 

PLATSER 
 
A – Transitionshall 
Ett virrvarr av vita luftrötter och mycel i ena hörnet, och 
på golvet några smutsiga bäddar. Födsel genom knoppar-
na kan ske lite varsomhelst i hålan, men i det här rummet 
sker all teleportering tillbaka. Man gnager på lite rotludd 
(och enligt orkerna lönar det sig också att supa sig redlös) 
och somnar sedan här. Sedan vaknar man mjukt upp i 
blommunnen som sakta öppnar sig för dagens första ljus.    
 
B – Förråd 
Här finns rep och kedjor, halsjärn och fångstnät. Allt huller 
om buller. Dörren till C är låst och går inte att dyrka upp, 
endast brytas sönder. Nyckeln har en av orkerna i F. Trap-
pan leder upp till granslyn ovanför.  
 

 Varelser: Kedjad till en påle i mitten av rummet ligger 
en blommun och pulserar vagt. Den är mindre än den i 
flytande templet, men går att kliva in i. Vanligtvis 
bränns alla nya blomkapslar som bildas, men denna 
använder Sarsimon för experiment. Den är aggressiv 
och försöker äta folk som kommer nära. Den utgör 
dock ett bra gömställe men har ingen teleporterings-
förmåga ännu.  
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C – Plantsalen 
I ett väldigt berg av mykorrhiza sitter Sarsimon inbäddad, 
sakta nynnande med ögonen slutna. Försöker man ta loss 
honom ur rottrasslet anfaller organismen. Eventuella 
orker som finns kvar i grotthamnen klättrar upp genom 
hålet i golvet och hjälper till om tumult utbryter här. 
Orkerna kommer 1 per runda efter den andra stridsrun-
dan eller efter att ljud hörts.  
 

 Varelser: Sarsimon, Rotkroppen och orker enligt SLs 
bedömning.   

 
D – Fångceller 
Här finns ett drygt dussin stackare tillfångatagna i små och 
eländiga celler. Det är främst ödlefolk (eftertraktade i 
Radessas badhus), men också träskvättar (går åt bland 
Svintaggarnas orkerstammar) och mänskor. Slavjägarna 
har dock vanligtvis undvikit att alltför energiskt ge sig på 
nybrytarna i området eftersom de inte vill väcka Rand-
marks irritation. Efter att de tagit över det Flytande Temp-
let har de dock blivit betydligt modigare.  
 

 Varelser: 18 fångar, 1 fångvaktare med nyckel till 
cellerna.  

 
E – Gallringsrum 
Ännu mera kladdigt rotfnurr. Hit samlas vanligtvis gall-
ringsrester från Plantsalen innan det bränns upp. Trappan 

intill leder upp till kullen.  
 
F- Grotthamnen 
Genom hålet upp till C hänger lianer av bleka rötter som 
används av orkerna som repstege. Grottans tak är också 
fullt av vitt rotmycel. Två pråmar ligger förtöjda vid bergs-
bryggan och 6 paddelsvin latar sig i vattnet i mitten.  
 

 Varelser: Orker enligt SLs bedömning. Paddelsvin.  
 
 
 

Personer och monster 
 
Broder Svalting 
Sporsmittad f.d. munk från Flytande Templet. Vit kalufs 
och spretigt grått skägg. Sporsmittan gör att han påverkas 
av växtorganismens (och därmed Sarsimons) tankar och 
känslor. Smittan har utvecklats till en andra gradens växt-
likhet, vilket ger den fromme munken två biologiska 
monsterattacker som utlöses om han attackeras. Detta 
sker till lika stor förvåning för honom själv som för någon 
annan.  
STY 2  
SMI 3  
INT 3  
KAR 2    
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Utrustning: Enkel munkkåpa, Dolk (Bonus +1, skada 2) 
Färdigheter: Manipulera 3, Genomskåda 3, Bildning 3 
Monsterattacker, välj eller slå 1T2: 
1. Sporhosta. Munken spyr med ett förskräckt pip ut 

ett moln av gulgröna sporer. De skymmer sikten och 
sätter sig i ögon och lungor. Alla fiender tappar sin 
nästa handling och om man misslyckas med ett slag 
för UTHÅLLIGHET tappar man även sin följande hand-
ling också och tar därtill en poäng skada på SMI.  

2. Taggar. Svalting daskar till en fiende med sin hand, 
som en örfil. Handen är dock plötsligt full av långa 
sylvassa taggar och attacken sker med 10 grundtär-
ningar. Svalting själv vrålar av smärta och fasa.  

 
 
Växtorganismen ”Flytande templet” 
Organismen är både vacker och magnifik där den ligger 
stilla på vattnet. Två flodseglare ligger förtöjda vid ett 
flytblad, men inga levande varelser syns till.  
Man måste ta sig genom dess försvar av tentakler innan 
man kan nå själva flytkroppen. Tentaklerna har räckvidd 
Kort. Räkna med att anfallare är nåbara 2-3 rundor av 
tentaklerna innan de kan försöka komma ombord på 
själva kroppens flytblad. Tills dess måste alltså anfallarna 
vara i båt eller anfalla från vattnet. Attacker mot tentak-
lerna sker med -2 för stickvapen.  Observera att organis-
men ”ger sig” när den tagit ca hälften av sin STY i skada. 
Den öppnar inte sitt inre, d.v.s. man kommer inte fram till 
blommunnen innan den gett sig.  
STY 28  
SMI 8  
INT 4  
Utrustning: 6 tärningars skydd av hård växtmembran. 
Stickvapen ger -2 i skada.  
Färdigheter: - 
Monsterattacker, slå 1T6 eller välj: 
1. Sporchock. Organismen pulserar häftigt en gång så 

att svallvågor sprider sig från dess flytblad. Ur dess 
mitt bolmar ett väldigt moln av gulskimrande sporer 
upp. Personer ombord på kroppen drabbas genast, 
folk till sjöss efter 1T3 rundor, men alla angripare 
drabbas av sporernas effekt, ett förlamande gift med 
styrka 6.  

2. Tentakelkast. En genomskinlig manstjock och blöt 
tentakel reser sig ur vattnet och griper tag i en RP. 
(Intill kanske en vrålande hirdman också angrips) At-
tacken sker med 10 grundtärningar (vapenskada 1) 
och kan duckas, men endast pareras med en sköld. 
Offret slungas iväg i väg i luften 15 meter bort i en 
vid båge och landar i en kaskad av klafsigt vatten. 

3. Tentakelsvep. Ett antal tentakler daskar som ett 
blött trassel med ohygglig kraft mot alla som står 
inom Nära avstånd. Attacken går att ducka endast 
om man kastar sig på marken eller i sjön. Att parera 
går inte. Attacken sker med 12 grundtärningar och 
vapenskada 2.  

4. Taggskott. Ur huvudkroppens köttiga kronblad 
skjuter ett regn av taggiga pilar ut åt alla håll från 
växten, ljudlöst och dödande. 2 man ur gränshirden 
stupar omedelbart. RP angrips alla av en avståndsat-
tack med 11 grundtärningar, skada 1. Varje poäng 

skada innebär en tagg som måste dras ut för att inte 
börja pumpa ett dödande gift med styrka 7 i offret. 
Spelarna får gärna inse att taggarna är förgiftade och 
bör dras ut. Att dra ut en tagg är en kort handling.  

5. Rammning/Krängning. Om fienden är i båtar sätter 
växten plötsligt hisnande fart mot en båt, med bog-
svallet skummande. Det blir en ramning som endast 
kan undvikas genom att båtföraren lyckas med ett 
slag för ÖVERLEVNAD med -1. Om växten träffar är 
det bara att kasta sig i sjön med ett slag för RÖRLIG-
HET, båten blir till spantved. Misslyckas slaget tar 
man 2 poäng skada och tappar ett slumpmässigt fö-
remål. Om fienden redan är ”ombord” på växten sker 
i stället en krängning och växten gör en vild krum-
bukt samtidigt som den smäller ner sina kronblad på 
allt som står på flytbladen. RÖRLIGHET för att hållas 
kvar och undvika att få en smäll. Misslyckas slaget får 
man välja om man faller i eller tar en smäll med 11 
grundtärningar som inte går att parera.  

6. Dykning. Växten drar plötsligt ihop sina segelblad 
och med ett brak försvinner den under ytan i en maf-
fig vattenpelare. Om folk stått på flytbladen när dyk-
ningen sker måste man med STYRKEPROV komma 
loss ur klängande luftrötter och smetande segelblad. 
1 poäng skada per runda tills man slitit sig loss. Om 
det finns båtar i vattnet kommer växten plötsligt upp 
med en kaskad av tentakler som sluter sig om båten. 
På en runda dras hela båten ner till botten och kra-
mas till flisved. Alla som inte med RÖRLIGHET lyckas 
ta sig ur tentakelhärvan får 1T3 i skada och dras med 
till botten. Där kommer man dock loss, men måste 
ännu klara ett slag för UTHÅLLIGHET för att komma 
till ytan utan att ta ytterligare drunkningsskada.  

 
 
 
Riddar Albrot 
Gänglig man med slokande mustasch och matchande 
uppgiven uppsyn. Är dock sin flegmatiska framtoning till 
trots ytterst målmedveten och envis. Drömmer om en tät 
borg med dunbäddar – har varit ute i gränsmarkerna i 4 år 
i sträck. Albrot hör gärna nyheter om var kapten Harsk 
håller till. Kaptenen borde ha återvänt efter ett rutinupp-
drag till Sista Bryggan…  
STY 3  
SMI 3  
INT 3  
KAR 2    
Utrustning: SKYDD: Rostig ringbrynja och nitläderhuva = 7 
VAPEN: Bredsvärd (Bonus +2, skada 2), Stor sköld +2 
Färdigheter: Närstrid 4, Djurhantering 3, Bildning 2, 
Genomskåda 2.  
Talanger: Omutlig 2 
 
 
Randmarkisk hirdman 
Enkelt rustade soldater men erfarna och hårdhudade. 
Gränshirderna är inte kända för finesser men för effektivi-
tet. Hälften är olika vildar – några vargfolk, en svinman – 
och alla tar emot order med samma lugn och stoiskhet. 
Kapten Unna dog under förra räden mot växtorganismen 
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och ett utbrett missnöje gentemot broder Svalting breder 
ut sig bland de 8 kvarvarande soldaterna.  
STY 3  
SMI 3  
INT 2  
KAR 2    
Utrustning: SKYDD: Smutsigt nitläderharnesk under en 
sliten randmarkisk vapenrock, nitläderhuva = 4 
VAPEN: Kortspjut (Bonus +2, skada 2), Stor sköld +2, 
Kortbåge (Bonus +2, skada 1) 
Färdigheter: Närstrid 3, Skytte 3, Överlevnad 4, Uthållig-
het 3, Speja 2.  
Talanger: -  
 
 
Orkisk slavjägare 
Orkerna är alla smittade av växtorganismens sporer till 
varierande grad. De anfaller med en slumpmässig mons-
terattack var tredje runda. Om tre orker deltar i en strid är 
det alltså alltid en monsterattack per runda.  
STY 3  
SMI 3  
INT 3  
KAR 2    
Utrustning: SKYDD: Nitläderharnesk 3, VAPEN: Kortspjut 
(Bonus +2, skada 2), Kortbåge (Bonus +2, skada 1) 
Färdigheter: Närstrid 3, Skytte 2, Rörlighet 2, Speja 3 
Monsterattacker, slå 1T3 eller välj:  
1. Sporattack. Orken vrålar ur sig ett moln av gulgröna 

sporer. De skymmer sikten och sätter sig i ögon och 
lungor. Alla fiender tappar sin nästa handling och om 
man misslyckas med ett slag för UTHÅLLIGHET tappar 
man sin följande handling också och tar en poäng 
skada på SMI. 

2. Taggprojektil. Ur orkens kropp skjuts ett stenhårt 
taggfrö ut mot en fiende. Attack med 10 grundtär-
ningar, vapenskada 1. Om projektilen ger skada och 
inte tas ut omedelbart (en handling) angrips offret 
ännu av ett förlamande gift med giftstyrka 5.  

3. Rotskott. Orken sträcker ut sin hand mot ett offer 
och ett flera meter långt tentakelaktigt rotskott skju-
ter ut. Offret greppas av vilt slingrande luftrötter och 
slyskott och måste lyckas med ett STYRKEPROV mot 
en attack med 10 grundtärningar. Förlorar offret nag-
las det fast i marken av växtmassan och kommer inte 
loss. Ett nytt försök att komma loss får göras varje 
runda, men rotskotten (som nu lossat från orken) 
växer hela tiden till sig och attacken får +1 för varje 
runda som går.  

 
 
”Tursen”, orkernas stridskapten 
Tursen är orkerligans andra ledare efter Sarsimon, och 
sköter allt praktiskt kring själva slavhandlandet. Hon är en 
illvillig och enorm krigarkvinna med dödsskallarna av sina 
fallna motståndare hopsydda till en synnerligen opraktisk 
kåpa, lång och skramlande efter sig i ett väldigt släp.  
Hon har börjat misstänka att hela idén med växtorganis-
men egentigen inte tjänar orkernas businessmodell sär-
skilt väl och att Sarsimon trots sin tjänstvillighet sätter 
växtens intressen först och orkernas först därefter. Det 

känns helt enkelt som att orkerna tjänar växten och inte 
tvärtom. Att växten nu släppt in inkräktare i nästet är väl 
ett tydligt bevis på just detta. Hon kan därför tänkas 
försöka erbjuda både växt och Sarsimon åt RP i utbyte mot 
sitt liv och sina slavar. Hon kan också ta Sarsimon som 
gisslan. Hon anfaller varannan runda med monsterattack.  
STY 6  
SMI 3  
INT 3  
KAR 2    
Utrustning: Grov ringbrynja och täckt hjälm = 8 
VAPEN: Stridshammare (Bonus +2, skada 2), Stor sköld +2 
Färdigheter: Närstrid 4,  
Monsterattacker: samma som övriga orker.   
 
 
Kartograf Sarsimon 
Knappt mer än ett tanigt benrangel återstår av den unga 
man som avreste från Kollegiet i Svartvinter för ett drygt 
år sedan. Om han slits loss från sin invävda kokongtron av 
rotmykorrhiza kommer han att tjuta i panik och ta 1 poäng 
skada på INT varje dag tills han läks med Läkekonst och 
återgår till sitt surmulna och mänskofientliga gamla jag. 
Han hittar då till Am-Korum, men måste tvingas dit med 
våld, och behöver någon annan hjälp (lyktvarelsen, en 
ödleguide, pendeln, Två Furor). Så länge han sitter i rothö-
gen kan han kommendera organismen till försvar. Det är 
dock bara att gå fram och riva loss honom ur växtligheten 
(STYRKEPROV mot växtens STY) så slutar växten omedel-
bart med all aggression. Han försöker givetvis hindra folk 
från att komma fram – man måste tillfoga organismen 6 
poäng skada för att nå kartografen.  
Sarsimon  Organismens rotkropp 
STY 2  STY 12 
SMI 3  SMI  8 
INT 3  
KAR 2    
Utrustning: Rotkroppen har 6 poängs skydd av rotbark 
och mykorrhiza. Sarsimon har inget skydd.  
Färdigheter: Sarsimon: Bildning 4, Överlevnad 3, Speja 2 
Monsterattacker, slå 1T6 eller välj:  
1. Rotkaskad. Ur berget av vitfjunig mykorrhiza skjuter 

en veritabel vägg av rottrådar ut rakt mot ett offer 
och exploderar i en kaskad av bleka och strypande 
fjuntrådar som obönhörligt kvävande söker sig mot 
ögon, näsa och strupe. Attack med 12 grundtärningar 
och skada 1. Därtill krävs ett lyckat STYRKEPROV för 
att inte fastna i rotkladdet. Attacken drar en poäng 
STY av organismen.  

2. Parasitsmitta. När striden inletts och rotkroppen 
uppgått i stridsrusig frenesi fylls hela rummet med 
små vita rotfjun, omöjliga att inte andas in. Denna at-
tack drabbar 50 % av RP och går inte att undgå. De 
drabbade utsätts för ett gift med giftstyrka 7. Giftet 
räknas som hallucinogent och går åt offrets KAR. Om 
man bryts återfås omedelbart alla KAR-poäng och 
man blir en slav under växten. En förgiftad RP byter 
helt enkelt sida och försvarar växten mot övriga an-
gripare tills växten dör eller Sarsimon dras ut ur rot-
högen.  
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3. Teleportation! Växtorganismen använder sina di-
mensionstrotsande egenskaper och försöker skicka 
iväg angriparna tillbaka till sporkapseln ute i träsket. 
Attacken angriper ett offer i taget och fungerar som 
ett MANIPULERA med 10 grundtärningar. Om offret 
inte vinner med sitt GENOMSKÅDA transporteras 
man tillbaka ut till den flytande blomman. För övriga 
RP ser det ut som om rotkroppen sprutar iväg rotfjun 
som täcker sikten runt den anfallna RPn, och när 
dammet lagt sig är hon borta. SL får avgöra hur 
mycket tid som går åt, men det skall vara fullt möjligt 
att hoppa in i blommunnen igen och återvända.  

4. Telepati. Alla angripare inom Nära avstånd hör 
Sarsimons torra och akademiska stämma i sina huvu-
den. Han försöker lägga fram vetenskapliga bevis på 
det hopplösa i RPs agerande. BILDNING mot växtens 
10 grundtärningar för att inte stanna upp och i en 
runda och ta 1 poäng skada på INT.  

5. Ett med myren. Mykorrhiza pumpas ut ur rotkrop-
pen i bolmande vita moln och angriper ett offers sin-

ne. MANIPULERA med 10 grundtärningar mot 
GENOMSKÅDA. Vinner växten faller offret till marken 
med sinnet fyllt av insikt i Sanklandets enorma vid-
der. Man ser allt som växten ser – varje växt, varje 
fisk, varje liv i träsket. Det överbelastar hjärnan och 
man tar omedelbart en kritisk skräckskada. 

6. Flykt! Rotkroppen aktiverar en sista desperat flyktin-
stinkt och börjar dra in sitt rotslinger som spritt sig i 
hela orkerhålan. Som en följd av det börjar väggar 
och fundament ge vika. Stenar rasar från taket och 
golvet i Plantsalen spricker upp. Alla i salen måste slå 
för RÖRLIGHET. Misslyckas slaget inträffar något av 
följande: 1 – man träffas av stenar från taket och tar 
1T3 i skada som inte går att ducka eller parera; 2 – 
man faller ner genom golvet och landar i vattnet i 
Grotthamnen; 3 – Man faller till marken men lyckas 
hålla sig kvar på det sönderfallande golvet, och ut-
sätts man för en Rotkaskad.   
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Del 4. Am-Korum 
 
Ruinstaden är enorm, och ni inser att ni kan vandra i den hopplösa terrängen i dagar och bara se ruiner åt alla håll. Några 
av de förfallna och slytäckta byggnaderna är så väldiga att ni kan se flockar av ibishägrar avteckna sig som prickar högt 

uppe, och ovanför dem ännu skönja ett välvt tak från någon sanslöst hög byggnad. De flesta ruinerna reser sig rakt upp ur 
träskytan, och på de ställen var vattnet är klart kan man se hur de försvinner i mörkret ner mot ett avlägset botten. 

 
 

Överblick 
 

Resan till Am-Korums ruiner från Sista Bryggan tar en 
knapp vecka, och går till hälften med båt och till hälften till 
fots. (Har man inte båt tar resan dubbelt så lång tid) Båten 
måste alltså lämnas någonstans på vägen eftersom vege-
tationen tätnar rejält närmare ruinstaden, så till den grad 
att en rejäl snåryxa blir ens viktigaste redskap. Har man 
inte en sådan och ett tält att skydda sig mot myggen på 
natten måste alla slå ett extra slag för UTHÅLLIGHET varje 
utspelad resedag. Misslyckas slaget blir man Sömnlös. I 
den inre Dödmyren sker också alla slag för Slå Läger med -
1 som modifikation. Observera också att eventuella guider 
endast visar vägen. RP måste alltså själva fortfarande Leda 
Vägen. 
 
Staden var ursprungligen byggd på 12 kullar med ansenli-
ga höjdskillnader. De lägre delarna ligger alltså rätt djupt 
under vatten, och endast ruinerna på de högsta kullarna 
går att nå torrskodd. Man måste alltså vara beredd på att 
emellanåt simma för att ta sig fram. Se nedan för vilka 
regler som gäller för vandring i staden och för att hitta 
runtemplet var eldstenen ligger. Observera att de eventu-
ella guider och hjälpmedel (förutom pendeln) som fört RP 
till staden inte hjälper till att hitta själva templet.  
 
 
 
 Alvriket i Am-Korum 
 När alverna smitt bronslampan och fallit offer för hybris 

och gudatrots, försökte de ensamma få makten över 
landen i norr. Med hjälp av lampan och utmanade de 
gudarna, men förlorade, och som straff fråntogs de sin 
odödlighet. Alverna blev bittra och allierade sig med 
Urmörkret, och började med dess hjälp försöka hitta 
nya vägar till evigt liv. Fasansfulla ritualer utfördes i 
mörkret i alvernas lärosäte Am-Korum, och en pakt slöts 
med Urmörkret – alverna fick ett skenliv efter döden, 
och mörkret en plats i dödsriket. Pakten tillfredställde 
inte någondera parten till fullo, men det var en början, 
och planer för nya pakter lades fram. Gudarna fick dock 
upp ögonen för den oheliga alliansen och krossade hela 
alvriket med en väldig våg från Smälthavets isvidder, 
som svepte över Kummelvidderna och begravde Am-
Korum och Sanklandet under vatten.  

 
 
 
 
 

HÄNDELSER 
 
Att hitta runtemplet 
Låt den RP som leder vägen slå för ÖVERLEVNAD eller 
BILDNING varje dag. +1 på slagen om man har Gordigals 
pendel. Det krävs 3 lyckade slag för att hitta runtemplet 
och med varje slag följer en komplikation, se nedan. 
Misslyckade slag betyder därutöver att RP måste företa 
simetapper, eller tillverka en flotte (om de inte har med 
sig kanoter) 1T3 gånger den dagen för att alls kunna slå 
nästa dag. Simning, i synnerhet som skadad, drar till sig 
malormar. RÖRLIGHET för att simma utan upptäckt.   
Observera att komplikationerna Lyktfolket och Luftskep-
pet fungerar som genvägar till runtemplet. Konstruktören 
rekommenderar att använda dem som komplikation 
senast vid RPs tredje slag.  
SL får förstås sätta in hur många av nedanstående kompli-
kationer som helst på en dag, många är rätt ofarliga.  
 
 
Komplikationer – Am-Korum 
Slå 1T8 eller välj 
1. Lyktfolket (se nedan)  
2. Fälla! RP trampar in i Lyktfolkets Gnafsarring (se ned-

an) 
3. Luftskeppet (se nedan) Resultatet kan också innebära 

kapten Wolgund i stället. Upp till SL, men konstruktö-
ren föreslår att använda Wolgund när RP kommer ut ur 
runtemplet – antingen för att hämta hjälp, eller efter 
(o-?) uträttat ärende.   

4. Tandulk (se nedan) 
5. Alvprinsessans dagbok (se nedan) 
6. Den Grå Jägaren. Jägarens horns skallar. Om RP redan 

hört hornet och kanske är mitt i en pågående jaktscen 
kommer den Grå Jägaren nu automatiskt ett steg när-
mare, eller så väljer en alltför snäll SL ett annat utfall.  

7. Oväder. Ett ihållande ösregn drar ner sikten till 0, lyfter 
vattenytan och gör malormarna vilda. Nästa dag måste 
alla simma minst 2 gånger oberoende hur väl vägvisa-
ren slår, och simning skadad medför omedelbar mal-
ormsattack.   

8. Sumpval. En svärm av malormar och skabbråttor 
kommer störtande mot RP, men drar förbi, och allt blir 
tyst. Med ett plötsligt brak drar sedan en gigantisk val 
genom träsket. RP ser bara en väldig ryggkam täckt av 
snäckor och bottenväxter, som häver sig över ytan 
med makliga frustanden. Med en mäktig pisksnärt ra-
serar den en ruin och försvinner bort i träskskogen till 
ljudet av ruttna stammar som knäcks.  
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Tandulken 
På ställen var vattnet är klart kan man tydligt se lyktfolk 
pila fram i djupet med energiska grodtag, och är vattnet 
mörkt ser man bara en ljusprick fara fram.  
På ett ställe med lite grundare vatten, kanske 3m djupt, 
ser RP en sådan ljusprick, men den ligger orörlig, rör sig 
bara sakta i små ryck. Det är dock ingen lyktvarelse utan 
en tandulk vars ”panntöm” eller pannfena fungerar som 
ett metspö med ett självlysande lockbete i ändan. Det blir 
troligtvis en förfärlig upplevelse för den eventuella RP som 
dyker ner, när ulken plötsligt öppnar sitt sylvassa gap och 
hela fisken blir självlysande i ett explosionsartat attackrus.  
 
Alvprinsessans dagbok 
I en hög ruinbyggnad hittas en relativt intakt rumserie. Här 
finns en del småfynd och sanslöst vackra och välbevarade 
väggreliefer och golvmosaiker. I en hög med bråte finns en 
dagbok tillhörande en alvprinsessa som återger dagarna 
kring tiden då alverna bröt med gudarna. Hennes familj 
motsatte sig gudatrotset, och av dagbokens sista sidor 
framgår det att de avrättades en och en för högförräderi i 
runtemplet. Låt det framgå av texten vilken ytterligt mörk 
och livsföraktande kult som alverna hängett sig åt – män-
skor och andra ”lägre folk” avrättades på löpande band i 
vetenskapligt syfte, alver som inte avsvor sig sina gudar 
likaså, och en vild panik över dödligheten låg över hela 
samhället.  
 Skatter: Nattskare – en svart bendolk ingraverad med 

runor av vitt elfenben. Dolken kan skära i mörker och 
öppnar således vägar av ljus. Slå för NÄRSTRID – vid 
lyckade slag belyser man upp det djupaste mörker. Ef-
fekten håller sig ett dygn, men det upplysta stället går 
inte att flytta på. Man skapar heller inte ljuskällor utan 
skär endast bort mörker – resultatet är ett slags grå-
daskig halvdager.  

 
 

Lyktfolket 
 

Lyktfolket bebor hela det vidsträckta ruinområdet och RP 
kan se dem pila fram över ruiner, gömma sig bland träden 
eller dyka nere i det grumliga vattnet. Deras revir utmärks 
med små stinkande och kladdiga klotter av en blekgul färg 
som finns överallt var de håller hus. RP ser det på träd-
stammar, ruinbitar osv.  
De är ett litet och skruttigt folkslag med självlysande 
huvudknölar, rumphängen, klotnäsor eller bukkulor. Vissa 
av dem kan flyga, andra kan klättra likt flugor, en del är 
utmärkta dykare, och alla är småsura och misstänksamma. 
De små illtygen gör ibland reder in bland nybrytarnas hus 
runtom i Sanklandet, där de ettrigt ger sig på alla ljus och 
lyktor för att släcka dem. Dessutom får de mjölken att 
surna och skorstenar att dra åt fel håll.  
 
 

MÖTE MED SKRYMTEN 
RP skall ges möjlighet att själva närma sig de små varel-
serna, men nedan följer några andra tänkbara sätt till 
kontakt.   
 
Nosarfärd 
När lyktfolket samlat mod till sig gör de en räd in i RPs 
läger på natten. De svärmar in i lägret i stort antal, fredligt 
men surt avvaktande. De rycker i packning, klämmer, 
nosar, sniffar, grymtar och provtuggar. Och givetvis släck-
er de alla eldar och ljuskällor de ser. Eventuella guider 
(och RP som lyckas med BILDNING) vet hur man skall 
handskas med lyktfolket - lugnt låta dem släcka alla eldar, 
kanske rentav hjälpa till och sedan bara tända på nytt när 
de nöjt begett sig iväg. 
Om RP befriat lyktvarelsen i Harmans tjyvlykta är lyktfol-
ket översvallande vänliga och ber dem komma till sin 
boning (se nedan). Om RP inte befattat sig med tjyvlyktan 
kan ett slag för BILDNING uppnå samma effekt om RP 
uttalat vill vara vänliga med skrymten. Om RP har med sig 
tjyvlyktan utan att ha släppt ut varelsen där inne, eller om 
de motarbetar lyktfolkets släckningsförsök, är de små 
varelserna rent aggressiva och överöser RP med förban-
nelser - räkna med att proviant ruttnar, knapphål blir för 
trånga och alla får besk smak i munnen. Endast om RP 
möter lyktskrymten med våld anfaller de. 
 
Gnafsarringen 
Lyktfolket dyrkar den stora ”Äggahonan” – Sanklandets 
stora malormsmoder och hjärtat i hela träskets malpopu-
lation. Hon finns inne i runtemplet, och lockar till sig 
brunstiga hanar i stora mängder. För att hålla koll på detta 
(hanar som inte kommer åt honan blir stridstokiga och kan 
ställa till med stor förödelse) har skrymten riggat en cirkel 
med fällor runt området omkring templet. Ingen som 
beträder Äggahonans domäner, d.v.s. vågar sig innanför 
Gnafsarringen, får komma tillbaka med livet i behåll. Det 
vore en skymf mot Äggahonans faslighet. Endast lyktfol-
kets präster får gå in och komma ut med livet i behåll.  
Om RP klampar in genom Gnafsarringen utan att lyckas 
med SPEJA -1 hörs det ett brak och med ett svischande 
lyfts de upp i luften i ett nät. RP skall ges möjlighet att 
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med smarta drag frigöra sig innan lyktfolket dyker upp 
surrande runt säcken, knyter RPs händer och fötter, och 
för dem till Storknölarnas råd.  
Kommer man in genom Gnafsarringen motar lyktfolket en 
argsint och anfaller vid minsta provokation.  
För fortsatta korsanden av ringen räcker SPEJA +1 för att 
undgå ytterligare fällor.  
 

KLOCKSALEN 
Lyktfolkets lya är inredd i en stor gammal klocksal, sank 
och halvt uppslukad av manstjocka slemsvarta rötter och 
översållad med deras små stinkande klotter. Tre enorma 
bronsklockor hänger insnärjda i kletiga rötter i taket. 
Deras skyddshelgon är ett förstenat troll som står mitt i 
salen, en nästan oformlig klump av vittrad sten, med ett 
stort gap förvridet i en hisnande grimas och anletet vänt 
upp mot ett hål i taket som en nedfallen klocka rivit upp.   
Inne i Nattfars gap förvaras eventuella lysande föremål. 
Enligt lyktfolkets kult skapade Nattfar natten genom att 
svälja hälften av solens stickiga ljus och hålla det fånget i 
sin heliga mage. Lyktfolket är petnoga med att upprätthål-
la balansen mellan mörker och ljus och tillåter inga ljuskäl-
lor nattetid förutom några värmande brasor som präster-
na bevakar. Den sista glöden offras sedan i en helig ritual 
till Nattfar. Under stort hallå och tjatter kissas det först på 
brasan, stampas och pustas, och sedan plockas eventuella 
ännu glödande kol upp och förs rusande till Nattfars gap 
varifrån man hör ett tydligt fräsande när glöden släcks av 
regnvattnet i trollets buk. Kommer lyktfolket över föremål 
(pendlar?) el. dyl. som de inte kan släcka förs dessa till 
Nattfars stora gap för tryggt förvar.  
 

 Varelser: Närmare 100 lyktskrymt – surrandes, tjat-
trandes och klängandes. 
I en bur förvaras jorddvärgen Gishibakk från den andra 
expeditionen, se nedan.   

 
Storknölarnas råd 
Lyktfolkets beslutsfattare är 12 urgamla lyktvarelser med 
så stora lysknölar att vissa av dem inte kan röra sig. De 
talar behjälpligt nordröna och kan således kommuniceras 
med även utan BILDNING. Dessa bör MANIPULERAS för att 
lyktfolket skall bevilja guidning eller tillträde till runtemp-
let. Om man handskats vänligt med skrymten eller lovar 
rensa templet på inkräktare (se Den andra expeditionen, 
nedan) får man +1 medan man som fångar får -2. En snäll 
SL låter kanske dock ändå storknölarna besluta att RP skall 
offras åt Äggahonan och förs då bundna till foten av 
runtemplet var de lämnas. Oberoende hur man tillåts 
beträda Äggahonans marker är en sak klar – man får inte 
komma tillbaka. ”En gång in, aldrig ut”, säger ärkeknölen. 
Storknölarna har märkt det tilltagande mörkret i skapel-
sen, och har svårt att upprätthålla den heliga balansen.  
 
 
 

luftskeppet 
 

I utkanterna av ruinstaden, på ett ställe där snårskogen 
öppnar upp sig en aning runt en giftgrön göl, kan RP se 
luftskeppet ”Vindvargen” ligga för ankar högt ovanför 

trädkronorna. Ballongseglen är fyllda, och den grinngar-
diska fanan vajar från storstaget. En repstege hänger ner 
från däcket. Klättrar man upp kan man konstatera att 
skeppet är tomt, men i kabyssen kan man hitta proviant 
för 5 resurstärningar. I styrkajutan hittar man liket efter 
ballongföraren. Man kan se att han släpat sig hit, svårt 
skadad. På kroppen finns både märken efter malbett och 
små stick som tyder på lyktfolkets giftpilar.  
Skeppets gas räcker inte långt, men kanske precis fram till 
Sista Bryggan? För att flyga skeppet krävs talangen Ballon-
jär som låter en använda HANTVERK för ändamålet. Out-
bildade personer har antagligen ingen chans att styra 
skeppet.   
Från skeppet kan man skymta Observatorietemplet i 
fjärran och kan således med hjälp av ÖVERLEVNAD hitta 
fram utgående från den kursen. (Snor man skeppets 
koiniska kompass får man +2 på slaget).  
 
 

DEN ANDRA EXPEDITIONEN 
I Svartvinter, i kungens närkrets, finns en förrädare som 
vill hela det randmarkiska riket illa, allierad med Mannen 
med benhanden. Denna förrädare har skickat ut en expe-
dition för att nappa eldstenen före RP. 
Den andra expeditionen består en grupp kungsgardister 
under ledning av riddar Helmfast, som arbetar för förräda-
ren; en grupp jorddvärgar; samt deras ledare, en s.k. 
Ätare. De anlände med luftskeppet någon dag innan RP 
och hamnade ganska omgående i en allvarlig konflikt med 
lyktfolket. Som en följd av det blev jorddvärgen Gishibakk 
tillfångatagen och ballongföraren dog. De övriga lyckades 
ta sig in i templet via en gång som jorddvärgarna sprängde 
ut. Två kungsgardister har blivit malmat och en – kapten 
Wolgund – ligger skadad någonstans i ruinerna och över-
väger sitt nästa drag. Du kan som SL använda henne lite 
hur du vill, som en joker i spelet.   
 
 ”Vindvargen” Ett elegant jaktskepp med en grinande 

varg som galjonsfigur och 3 spetsiga kolsidenballonger. 
Välskött skepp, nymålat och oljat.     
Se Äventyr 3 för regler om luftfärd.  
 Lastkapacitet: 2 ton (lastad med 6 gaskaggar)  
 Besättningskrav: 4 
 Bestyckning: 3 rörliga ballistor  

 
 
 

Personer & MONSTER 
 
Lyktfolk 
Lyktfolken är så små att de kan rymmas i en stövel, men 
sällan rör de sig ensamma. En mindre svärm lyktfolk 
räknas ihop som en fiende i strid – STY 3. (En patrull består 
av en till tre svärmar) Svärmen kan Undvika 2 attacker per 
runda och anfalla en gång. Attack sker med skurar av små 
spjutkast, blåsrörspilar och bågskott, och räknas helt 
normalt med Närstrid plus STY. Vapenskada 1.   
Blir man skadad av en attack angrips man med 25 % san-
nolikhet av ett förlamande gift med giftstyrka 4 
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STY 1  
SMI 3  
INT 2  
KAR 2    
Utrustning: Inget skydd. Beväpnade med blåsrör och 
giftpilar, snaror och små spjut. 2.  
Färdigheter: Närstrid 3, Speja 4, Manipulera 2 
Talanger: Kasta förbannelse. Lyktfolkets förbannelser är 
små men irriterande. Om SL vill ge dem någon regeltek-
nisk effekt kan de t.ex. göra en Sömnlös eller Uttorkad, 
men tanken är att de kan vara helt kosmetiska.  
Attacker mot en svärm sker med -1 för stickvapen.  
 
 
Tandulk 
Ett vårtspäckat och sladdrigt monstrum, stort som ett 
välgött paddelsvin. Munnen upptar nästan halva kroppen, 
och är belamrat med sylvassa gaddar. När djuret anfaller 
lyser hela den fälliga och taggiga kroppen upp i ett gnist-
rande russkimmer.  
STY 8  
SMI 6  
Utrustning: SKYDD 7 – tjocka fiskfjäll och kroppstaggar. 
Besegrar man fisken kan man dyka till dens grotta var man 
belönas med ett slag på fyndtabellen för runtemplet, se 
nedan. 
Färdigheter: Närstrid 3 
Talanger: Tandulken slåss endast i vatten, fisk som den är. 
För att komma upp från vattnet efter att ha dykt ner 

måste man sätta en runda på att ta sig upp – då är man 
helt utsatt för fiskens angrepp. Attacker från båt eller land 
kan endast göras med avståndsvapen eller vapen med 
räckvidd Nära eller mer.  
 
 
Kapten Wolgund 
Randmarkisk bondedotter från Tistelnacken. Klipsk och en 
mycket bra svärdskapten i kungsgardet. Hon tränade en 
tid för de sydländska ballongjärerna i Svartvinter med 
siktet inställt på en framtid inom luftflottan. Hennes 
drömmar om att någon gång styra sitt eget luftskepp bröts 
dock när den nordliga hären rustades och kungsgardet 
behövde fler svärd, men hon kan behjälpligt styra Vind-
vargen vid behov. Skadad i högra låret, men ligger gömd 
och inväntar läget. Hon vill inte dö av svält och elände ute 
i träsket, utan hellre med svärdet i handen i strid, så som 
en krigare skall.  
STY 4  (Skadad - för tillfället 2)  
SMI 5  
INT 4  
KAR 3    
Färdigheter: Uthållighet 1, Närkamp 4, Rörlighet 2, Speja 
2, Hantverk 2, Skytte 2 
Utrustning: SKYDD: Fjällpansar och täckt hjälm  
VAPEN: Bredsvärd, Stor sköld, Dolk, Långbåge  
Talanger: Sköldens väg 2, Ballongjär 1 (Talang som tillåter 
en att med färdigheten Hantverk styra luftskepp) 
 

 
 
Runtemplet 
 
En väldig byggnad i svart sten reser sig på en kulle, väl 
gömd inne i massan av knotiga, mossdrypande och snåri-
ga träd. Jämfört med alla de förfallna byggnader som ni 
sett i ruinstaden skiljer sig den här byggnaden klart - den 
verkar nästan helt oskadd. Besynnerliga statyer pryder 
takavsatserna, och en brant trappa leder upp.  
 

Ingången (α) 
 

Ett porttorn markerar ingången. Inne i tornet leder en 
smal gång fram till själva ingången till templet – De dödas 
port. Porten är tillverkad av ben från folk som alverna 
offrat till Mörkret, och kan endast öppnas av de döda. 
Gången har 12 alkover på sidorna med ett ruttnat skelett i 
var och en - några i rostiga rustningar, andra i förmultnade 
kåpor och dräkter. Ett svagt skimmer kan skönjas runt 
benranglen och när RP kliver in i gången rör de på sig.  
 
"Detta är inte mera en plats för de levande" säger en av 
gestalterna, den skimrande skepnaden en vacker alvkvin-
na, medan hon reser sig. Hon är ståtlig, men under skimret 
bara ett ruttet skelett, ryckigt och krumt.   
"Inte för de levande" viskar de övriga i korus.  

"Endast de döda äger mera tillträde här" fortsätter hon 
medan de övriga viskar och nickar. "Endast de döda..." 
Den vackra kvinnan tystar dem med en handrörelse. "Ni 
kanske söker alvernas råd och kunnande?" Kvinnan tittar 
på er med tomma ögon.  
"Alverna har sedan länge lämnat detta ställe och de som 
en gång beträdde dessa hallar lever nu i evighet, fria från 
den köttsliga världen. Om ni möter mig i döden kan jag 
föra er talan till dem och ni kan få svar" Hon sträcker ut 
handen "Kom, ni är trötta och behöver vila. Ta min hand". 
"Ta min hand, min! Ta mig" ekar de andra skepnaderna 
och tränger sig mot er, kalla benfingrar sträcks fram. 
"Nenarda - Låt bli!" En gammal kvinnoskepnad - skrum-
pen, torr och mumifierad, sitter på en stenbänk i en av 
alkoverna. Hennes röst är tom och får det att smaka blod 
och metall i era munnar. "Förstår du inte att det som 
Arenvard gjorde, det kan du inte göra mera. Dödsgudarna 
är rasande, och Mörkret är sårat. Arenvard bröt mot 
Pakten för att återfå det köttsliga livet. Men det var van-
sinne!" 
"Håll käften gamla kärring" fräser den vackra Nenarda och 
vänder sig sedan mot er, leende och nu obehagligt nära. 
"Lyssna inte på henne, döden klär henne inget vidare. Hon 
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är bara avundsjuk, tro på inget av vad hon säger. Ta min 
hand." 
Från bänken hörs ett torrt skratt som trycker som is i era 
pannlober. "Ha! Din trängtan är löjeväckande. Pakten kan 
inte avsägas. Låt mig måla dödsrunan på dem och släppa 
in dem, så kan Schackelmästaren ta dem. Det skulle blidka 
Mörkret. Minns att Ashur-Asha redan vaknat. Hans tid är 
kommen nu, och allt skall ändå tillfalla honom" Hon vän-
der sig mot er "Följ efter mig” 
 
En av alkoverna, den närmast porten till höger, är tom. 
Ovanför alkoven finns en marmorplatta med inskriptionen 
"Arenvard, son av Eärdrin, krigare, 1.a portväktare" Ne-
narda verkar enligt sin inskription vara 2.a portväktare. 
Den gamla gummans marmorplatta har vittrat bort. I en 
alkov ligger ett skelett och vrider sig i plågor – med liknan-
de rörelser som Ormtungas lärling i Svartvinter.  
 
SL får fritt hitta på vad som händer om RP faktiskt går med 
på Nenardas erbjudande. Hon kommer att försöka överta 
RPs kropp precis som Arenvard gjorde. Huruvida det 
lyckas är en annan sak. Om RP i stället följer efter gumman 
släpper hon in dem efter att ha gjort ett tecken i luften 
framför deras ansikten.  
Vems erbjudande RP än väljer så kommer den andra att 
anfalla RP när de gjort sitt val – om de inte skickligt MANI-
PULERAT först. Andarna är regeltekniskt som gastar och 
du kan använda speldata från regelboken. Det är bara 
Nenarda eller gumman som angriper RP, de övriga gastar-
na deltar inte i striden om inte SL vill och känner att stri-
den behöver piffas upp. Det tar 1 runda per RP att få 
dödsrunan tecknad av gumman, sen kommer man in i 
templet. När man väl är inne smäller gumman fast porten 

under gällt hånskratt som isar i kroppen. Porten av sam-
manflätade ben går även från insidan att öppnas endast av 
de döda. RP är inlåsta!  
 

ANDRA VÄGAR IN  
Det finns förstås alternativa vägar in i templet. Lyckade 
slag för SPEJA eller HANTVERK, kombinerat med inspek-
tion av templets yttre, kan ge vid handen att en av stenar-
na uppe på templets topp är lös. Lyckas man med STYRKE-
PROV kan man efter flera timmars knog vräka den åt sidan 
och komma in i takhuset (märkt med ρ på kartan) 
Takhuset är hem för en svärm med fladderråttor - hungri-
ga och argsinta sådana. Brakar man in och släpper in ljus i 
deras sköna grotta anfaller de direkt.  
Det går att ta sig ut också denna väg, men kräver samma 
procedur – fladderråttor, SPEJA och STYRKEPROV.  
Med HANTVERK -1 går det att hitta hålet som den andra 
expeditionen tog sig in genom. Att komma in där kräver 
dock ett par dagars grävande och erbjuder en otrevlig 
överraskning, se nedan.  
 
 

Att röra sig i templet 
 

Templet är indelat i tre nivåer - Den ändlösa nattens dom, 
Kryptan och Glyfsalen. Att hitta gången från en nivå till en 
annan går endast genom lämpligt utfall på slumptabellen. 
Alla får slå ett slag för SPEJA per våning och varje slag 
genererar ett möte från slumptabellen. Lyckas SPEJA-
slaget slår man med 1T10 på tabellen, annars med 1T6. 
Räkna med en timmes sökande per slag.  
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Om man först lyckas med BILDNING får man +1 på både 
sitt SPEJA-slag och sitt slag på tabellen över slumpmöten. 
Om ingen hittat utgången får du som SL avgöra om du 
tillåter en omgång SPEJA-slag till eller om RP ändå hittar 
utgången (nu t.ex. bevakad av en skelettpatrull) Endast 
med en egen ljuskälla får man slå för SPEJA.  
För varje nivå måste också alla slå ett slag för att se om 
resurstärningen för facklor minskat.   
 
Slumpmöten - Runtemplet 
Slå 1T6 eller 1T10, eller välj 
1. Lyktvarelse, se nedan. 
2. Sista facklan, se nedan. 
3. Mumie, se nedan. 
4. Fallgrop, se nedan. 
5. Skelettpatrull, se nedan. 
6. Eldsvåda, se nedan. 
7. Fynd. Slag på Fyndtabellen med -5 
8. Fynd. Slag på Fyndtabellen. 
9. Utgång. Man hittar utgången till nästa nivå. 
10. Utgång. Man hittar utgången till nästa nivå och ett slag 

på fyndtabellen.  
 
Lyktvarelse: En av lyktfolkets prästnoviser har förirrat sig 
och ligger flämtande och halvdöd i en liten skreva med 
endast en svag glöd kvar i sin huvudknöl. Räddar man den 
och ger den mat (den äter en hel resurstärning!) och 
värme belönas man dels med en gratis ljuskälla under 
resten av utforskandet, och dels +5 på alla slag på fyndta-
bellen.  
 
Sista facklan: Oberoende vilken ljuskälla man har, eller 
hur många resurstärningar man har, så har man ingen 
mera efter det här. Kanske den sista facklan brinner ut, 
eller så tappar man bort knippet med reservfacklor, oljan 
tar slut i lampan eller så tappar man lyktan och den går 
sönder etc. En grym SL kombinerar detta med Schackel-
mästaren i Kryptan... Resultatet är dock personligt så man 
kan kanske låna facklor av någon annan.  
 
Mumie: En dammig mumie, ett av alvernas sämre odöd-
lighetsexperiment, kravlar sig ur en sarkofag som RP 
inspekterar. Den suckar och snyftar med knappt hörbara 
viskningar, och bönar och ber om hjälp. Den vill bli fri från 
sitt vanliv och vill att RP utför en ritual som fördriver den 
till dödsriket. Den går lätt sönder om RP attackerar med 
vapen, och i synnerhet om RP slår den med en fackla eller 
annat brinnande – då flammar den upp och blir till en 
askhög på några rundor. Men den vill inte dö en våldsam 
död och kommer att uttala förbannelser över RP om de 
attackerar den eller ignorerar den. Förbannelserna funge-
rar som ett hallucinogent gift som skadar med en poäng 
KAR varje timme. Giftstyrka 6. Sover man en natt som 
förbannad kommer man att vakna upp av mardrömmar 
var man begravts levande.  
 
Fallgrop: Ett gammalt brunnslock ger efter för den största 
av RP och hen faller 10 meter ner i templets gamla 
latringrop - numera fylld med 3 meter vatten och en 

instängd svulten malorm från tiden då vattnet låg högre 
över Sanklandet. Malormen är liten (STY 5, alla attacker 
sker med -2), men måste alltså bekämpas simmandes. Att 
klättra upp för brunnsväggen är svårt (RÖRLIGHET -1) och 
man faller obönhörligt ner om malen hugger en. Vem höll 
facklan? Eventuellt är det kolmörkt både nere i brunnen 
och uppe vid hålet. Får man ner ett rep åt den fallne går 
klättrandet med RÖRLIGHET +1 och med UTHÅLLIGHET 
kan man fortsätta klättrandet fast malen hugger.   
 
Skelettpatrull: Schackelmästaren har piskat liv i de stela 
och endast halvt vandöda offren från ett av alvernas 
experiment. En grupp på RPs antal skelett anfaller.  
 
Eldsvåda: En fackla eller en fälld lykta sätter med fruk-
tansvärd kraft eld på fnösktorra pergament och gobeläng-
er som inklär hela rummet RP befinner sig i. RÖRLIGHET 
för att lyckas kasta sig ut utan att själv börja brinna. Om 
inte omedelbara försök görs att släcka branden (ett försök 
får göras, RÖRLIGHET -2) tar den okontrollerbart fart och 
snart börjar svart rök bolma ut ur rummet (dörren brinner 
snart upp) och hela nivån börjar sakta fyllas med rök och 
syret börjar tryta. Efter en timme måste man slå lyckade 
slag för UTHÅLLIGHET för varje sak man företar sig eller ta 
en poäng skada på SMI. Efter ytterligare en timme måste 
alla därutöver slå UTHÅLLIGHET eller ta 1T3 i skada av 
inhalerad rök. Efter tredje timmen tar man 1T6 i skada. 
Ännu en timme till och våningen är praktiskt taget syrelös. 
Håll alltså koll på hur länge sökandet efter nästa våning 
tar.  
 
Fyndtabell 
Slå 1T20 eller välj 
1. Du får en kraftig hostattack av allt damm som virvlar 

upp av ditt ivriga rotande. 
2. 2 antika silvermynt från Valgårds forna rike 
3. Tomt mahognyskrin, värde 12 silver 
4. Rostig stridsyxa, bonus endast +1. Klarar 3 hugg och 

går sedan sönder om den inte repareras med HANT-
VERK.  

5. Rostigt slagsvärd med taggad egg, bonus endast +1. 
Går att reparera med HANTVERK till fornstor glans: 
bonus +2, skada 2, och en rustningspenetrerande 
egenskap som gör att det alltid ignorerar 2 rustnings-
tärningar.    

6. Läkande elixir i pillerform, inpackade i ett elegant etui - 
läker 1T6 poäng STY, 2 doser 

7. Kalmandisk rökelse i elegant kruka - läker 1T6 poäng 
INT, 3 doser 

8. Vatten från Dödens hav - läker 1T6 poäng SMI och ökar 
STY med 2 för ett kvartsdygn, men man ger en bit av 
sin själ åt dödsriket: man förlorar 1 poäng KAR per 
timme tills de läkta SMI-poängen åter spenderats eller 
tills man bryts. 1 dos i vacker sjöskumsflaska.  

9. Urmörkrets välsignelse. En bit skinn med ristningar. 
Läser man upp dem (kräver BILDNING) återfår alla sina 
KAR-poäng och läsaren får dessutom +3 temporära 
poäng (för ett dygn). Men samtidigt sugs allt ljus ut ur 
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åhörarna och alla tar 1 i skada. Facklor och andra ljus-
källor slocknar och går inte att tända på flera timmar.  

10. Skadande gift med giftskada 8. Förpackat i en liten 
kruka ingjuten i en dödsskalle, 3 doser.   

11. Rostig ringbrynja, räknas som skadad (Skydd 6) 
12. Facklor (eller material för tillverkande av) för 2 resurs-

tärningar.  
13. Kruka med honung från Trealmas ljunghedar - räknas 

som 4 resurstärningar proviant  
14. Pergament med besvärjelse som frammanar en Umb-

ra, dvs. en elementarvarelse av förtätat mörker. Be-
svärjelsen drar 1 KP och fungerar en gång. Umbran 
hålls manifesterad i ett kvartsdygn, och besvärjaren 
kan låta den anta vilken form som helst. Den kan sänka 
en sfär med 5 meters radie i totalt mörker, och kan 
därtill attackera med 5 grundtärningar i en Skräckat-
tack. Skadas själv endast av eld, 5 poäng STY. 

15. Bok som ger läsaren 1 poäng i valfri magitalang. (Låt RP 
ha läst den till nästa äventyr). Kräver att man kan magi 
från början och har ett FV i BILDNING på minst 3.  

16. Halsband av ametist (värde 130 silver) 
17. Guldring (30 silver) 
18. Fat av silver (25 silver)  
19. Armband med bärnstenar (30 silver)  
20. 1T6+2 doser stoff för bryggande av egna gifter. Elegan-

ta kristallflaskor med enhörningstårar, flytande silver 
och jätteblod. Ingredienserna ger en +2 på alla slag för 
gifttillverkning och har en grundstyrka på 5.  

21. En guldamulett med en drakruna på (samma som 
Ormens barn använder – se äventyret ”I lejonets käf-
tar”) Med den tar man mindre skada av eld (-1T3/SR) 
men man får också emellanåt smärtsamma och besyn-
nerliga syner av drakar och hav av eld. Amuletten lig-
ger i en liten cederlåda med en alvisk varningssymbol 
på.  

22. Alvsnidd båge. (Mästersmitt, bonus +2, skada 2) Kräver 
lyckat slag i HANTVERK för att kunna användas, dvs. 
lite skadad i ena ändan.  

23. En uråldrig liten, skrumpen och stenhård sköldpadda. 
Kan prata och sitter inne med värdefull information 
om alverna och deras forna rike. +1 på BILDNING alltid 
när den är vaken (30 % chans) Därtill kan den ge in-
formation om Mörkret (se tabell i Äventyr 2 – ”I lejon-
te skäftar” - avsnittet ”Övriga ledtrådar och personer”) 

24. Låda med 40 pilar (2 resurstärningar) av utmärkt 
kvalitet (Offret måste räkna allt skydd med -2) 

25. Svart kåpa av något fuktskadat mullvadsskinn. Kåpan 
är magisk och utlöser en Mörker-besvärjelse varje gång 
man drar huvan över huvudet. Mörkerbesvärjelsen 
drar ett KP av användaren och sänker en sfär med 5 
meters radie i totalt mörker – inga ljuskällor syns. Var-
aktigheten är max 1 minut.  

 
Observera att inget av fynden har medföljande instruktio-
ner. BILDNING hjälper en på traven. Rätt sorts talang kan 
också hjälpa.  
 
 

Ändlösa nattens dom (ϖ) 
 

Det välvda taket i salen sträcker sig högt upp och försvin-
ner i tätt mörker. Längs väggar och tak är natthimlen 
avbildad - mäktiga reliefer och figurer föreställande för er 
helt obekanta stjärnkonstellationer slingrar sig över hela 
domens insida. Bevingade figurer, odjur och folk med 
gamhuvuden stirrar på er med tomma ögongropar. År-
hundraden av att ligga under vatten har samlat slam och 
bråte på golvet. Ett dovt bultande hörs i domen, som ett 
dunkande hjärta, olycksbådande och ensligt.  
 
Från salen leder dörrar till små kamrar som ligger i en ring 
runt hela domen (Märkta med ϕ på kartan). Kamrarna är 
fulla med bokhyllor, bråte, gamla böcker och pergament – 
de lägre hyllorna totalförstörda av vattnet, men högre upp 
finns böcker i ypperligt skick om Mörkret, magi och bild-
ning. Om man tillbringar ett kvartsdygn med att gå igenom 
böckerna kan man få med sig tillräckligt med volymer för 
att öka BILDNING med ett, om man i lugn och ro hinner 
studera mellan äventyren.   
 
 Varelser: Med SPEJA kan man se Skugglöses röda ögon 

som iakttar en uppe i kupoltaket. (Se Skugglös nedan) 
 
Vägen vidare 
Gången vidare till Kryptan ligger under slammet och 
bråtet på golvet i salen. En stor stenlucka som kräver att 
alla RP gemensamma lyfter den åt sidan.  
Så fort någon av RP hittar luckan och börjar påta på den 
försöker Skugglös hindra dem, se nedan.  
 
Mosaikprofetian 
På en pelare i domen finns en vacker mosaik utformad 
som en serie bilder. Den bild som fångar RPs uppmärk-
samhet är en perfekt avbildning av dem själva. De står i 
rätt ordning, rätt klädsel, allt stämmer - det är RP avbilda-
de i precis denna sal på precis detta ögonblick. Bilderna 
före avbildar först glada alver i en skog, sen arga gudar 
som attackerar alverna, sen en bild med en stor mörk figur 
i mitten och alver omkring. Sen kommer en bild av ett öde 
landskap, sen en kung som knäböjer framför en konstig 
skuggfigur. Sen kommer RPs bild. Efter det kommer den 
mörka figuren igen. Nu tydligare och större, och man kan 
se att dens ena hand är av ben, och ansiktet ser ut att 
bestå av flera olika. Sedan har en massa bitar fallit bort. Av 
det som går att urskilja syns eldsflammor – kanske en stad 
i brand, bevingade varelser och en svart och en vit drake. 
 
 

SKUGGLÖS 
Den eviga nattens dom är hem åt en onaqui, ett bevingat 
monstrum med fladdermusansikte, leopardsvans, hugg-
tänder och rödglödande ögon. Alverna lät frammana den 
ur Mörkret och gav den namnet Skugglös eftersom den 
hatar ljuset så intensivt att den aldrig syns med en egen 
skugga. Onaquin hänger upp och ner i taket i domen, 
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gömd i mörkret och bakom takets stenfigurer, men dens 
röda ögon följer stint RP. 
Skugglös är inte direkt aggressiv, utan diskuterar gärna 
med nykomlingarna om de tar kontakt genom annat än 
våld. Det kan vara mycket svårt att slåss mot honom om 
man inte ger sig på hans hjärta i stället, se nedan.  
 

Mausoleet ( φ ) 
I mitten av den eviga nattens dom öppnar sig ett hål ner i 
en väldig cylinderformad kammare, fylld nästan upp till 
bredden med ett veritabelt berg av dödskallar. De är dels 
av olika djur, men främst mänskoskallar. Många av 
dödskallarna har tre prydliga hål i pannan, och på golvet 
intill öppningen ner kan man hitta stämjärn för tillverkan-
det av hålen. Detta är ett mausoleum för de alv- och 
mänskooffer som i experimentsyfte avrättades i domen 
ovanför. Med tiden blev offren allt fler och man brydde sig 
inte om att lägga dem i sarkofager utan dumpade bara 
skallarna i en växande hög. Det går att hoppa ner för man 
landar mjukt bland kranierna. Att komma upp kräver dock 
ett rep eller dylikt. Nere i Mausoleet hörs det bultandet 
ljudet extra tydligt, nu med ökad puls, och det är rätt klart 
att ljudet härstammar härifrån.  
 
Hjärtat 
Det är Skugglöses hjärta som hörs bulta i hela domen. Det 
skar alverna loss för att binda varelsen till denna värld, och 
lade det bultande organet i ett skrin nere i en av sarkofa-
gerna i mausoleet. Sarkofagerna står i en cirkel längs 
mausoleets insida, totalt 28 stycken. Hälften av sarkofa-
gerna innehåller skelett som Skugglös animerat, och i en 
finns hjärtat. Mausoleets runda form gör det svårt att 
avgöra exakt varifrån i rummet bultandet kommer, men 
att det härstammar från någon av sarkofagerna går att 
säkerställa med ett GENOMSKÅDA vid behov. Om RP 
börjar öppna sarkofagerna behöver du som SL inte hålla 
reda på exakt när de hittar hjärtat, låt dem i stället öppna 
3 sarkofager – 2 tomma och en med ett skelett som direkt 
anfaller. Samtidigt vaknar 1T6 skelett till från närliggande 
sarkofager, skjuter stenlocken åt sidan och anfaller. Efter 
det hittar RP hjärtat i nästa sarkofag, men när man öppnar 
sarkofagen vaknar 1T6 skelett till. Dessutom flyger Skugg-
löse ner till mausoleet och anfaller. Om man tar upp 
skrinet med hjärtat och/eller börjar påta med dess lås 
ändrar Skugglös taktik och försöker be om nåd, kanske i 
utbyte mot att han håller skeletten borta, hisnande för-
bannelser drabbar den som öppnar skrinet etc. Han vill 
gärna ha hjärtat själv och fly med det tillbaka till Urmörk-
ret varifrån han kommit, men han kan inte röra skrinet. 
Sätter man en kniv genom hjärtat dör Skugglös. Skrinet är 
låst, men går att slita eller dyrka upp.  
 
Sarkofagerna 
Skugglös har färdigt inrett sarkofager åt RP i mausoleet, 
som en välkomstgest. Onaquins ekosyn ger nämligen 
ibland resonans från framtiden eller möjliga framtider, och 
han har redan en tid vetat vilka RP är och att de är på 
kommande. Sarkofagerna har öppet lock och vid foten 

finns en prydlig skylt med RPs namn och släkte. RP får 
gärna hitta sina egna sarkofager medan de söker efter 
hjärtat.    
 
Skrinet 
I skrinet med Skugglöses hjärta finns även en matt brons-
kniv med fästet utformat som en skeletthand och en 
anatomisk bild över en onaqui med hjärtat utskuret. 
Kniven utstrålar ondska och rör man den skär den ett hack 
i ens hand och man smittas av Skuggpest – ett mörker som 
likt bläckfläckar först uppenbarar sig på handen, och 
sedan sakta sprider sig över armen som en suddig svart-
slingrig tatuering. Detta har ingen egentlig regelteknisk 
effekt men Mannen med benhanden får insyn i ens dagli-
ga liv. Det får dock också den besmittade och varje gång 
hon spelar ut ett svart sifferkort ur Ödespacken blixtrar 
det till för hennes ögon och hon får en kort vision ur 
blicken på den person vars kropp Ashur-Asha just nu 
innehar. Bara en kort miljöbild med lämpligt vag och 
mystisk beskrivning. Personen inser dock att Mannen med 
benhanden fått en liknande inblick ur hennes egna ögon 
och kanske kan lista ut ett och annat via det.   
 
 

Kryptan (ε) 
 

Kryptan består av två våningar med trånga små celler 
arrangerade runt 2 förbindande korridorer, en på varje 
våning. Korridorerna löper i en cirkel runt mausoleet (φ), 
så det går alltså att gå runt i hela våningen och komma 
tillbaka var man startade. Om SL vill kan våningarna utgö-
ra skilda nivåer också rent regelmässigt - alltså kräva var 
sitt SPEJA-slag för att hitta ut från. Allt är sunkigt, dålig 
instängd luft, damm yr från torkade slamsamlingar, och 
det är trångt. Man kan inte gå två i rad i korridorerna, 
medan cellerna kan erbjuda lite mera svängrum. Överallt i 
Kryptan får man -2 på alla tvåhandsvapen utom spjut, och 
-1 på vapen som vanligtvis svingas över huvudet, t.ex. yxa, 
stridsgissel. En del av celldörrarna är låsta. Vill man dyrka 
upp dem kan man få +5 på följande slag på slumptabellen.  
 
Mörkret i Kryptan 
Mörkret är exceptionellt tryckande i Kryptan. Det beror på 
att mörkret här inte är avsaknad av ljus utan det levande 
Urmörkrets närvaro. Som en följd av detta slocknar facklor 
lätt (SL besluter när, t.ex. varje gång en RP rullar mer än 
en etta på ett slag), och till synes utan förklaring. Det krävs 
ett slag för GENOMSKÅDA för att lyckas tända en fackla i 
Kryptan. Därtill äter det allomfattande mörkret på ens 
sinnen, och för varje poäng skada på INT som man ådrar 
sig får man en hallucination.  
 
Mörkerhallucinationer 
Välj fritt eller enligt INT-skada 
1. Synvilla. Du ser ett fladdrande ljussken som av ett 

stearinljus. Och kanske en rörelse. Det kommer från 
ett rum längre fram i korridoren. När du kommer dit 
finns ingenting. Efter en stund ser du ljuset igen.  
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2. Eko. Du hör en röst längre fram i korridoren. Det kan 
vara ett svagt snyftande, en viskande lockelse eller 
någon bekants röst. Någon svarar dig från mörkret.  

3. Hallucination. Du hittar ett fynd, en artefakt, en 
fiende, eller kanske vägen ner. Endast dina kamrater 
kan inse att du har fel.  

4. Vansinne. Du är ensam i Kryptan, dina kamrater har 
övergett dig, eller kanske de är döda? Allt som rör sig 
här är fiender. Eller kanske villebråd?   

 
Vägen vidare 
I en av cellerna finns en stor bronsstaty föreställande en 
bevingad man med en hammare i ena handen och den 
andra greppande i luften som om han höll i något som 
vittrat eller fallit bort. Statyn är dörren ner till Glyfsalen. 
På statyns sockel finns följande inskription: 
 
Kung Aurogon, den siste av levande 

alvkonungar 
Såg alvernas rike födas och dö 

såg stjärnorna tändas 
såg bergen resa sig 

 
Ljuset fängslade han med sin hand, 

mörkret höll han i sitt hjärta. 
 

Denna glyfsal tillskriver vi kung 
Aurogon som hans sista viloplats.  

 
I Mörkret, för Mörkret,  

med Mörkret. 
 
I den tomma handen passar en fackla precis. Sätter man 
en brinnande fackla där och skuggar hans hjärta öppnar 
sig en sten bakom statyn - vägen ner till Glyfsalarna. På 
väggen mittemot finns mosaiker av landskap med berg, 
alver och stjärnor. Man kan se att den tomma handen är 
svedd av något som brunnit och på golvet ligger utbrunna 
facklor under handen. 
Det är inte meningen att RP skall fastna vid denna klurig-
het. Står de som fån låter SL dem hitta och öppna stenen 
med lämpliga färdigheter.  
 
 

RIDDAR HELMFAST 
Mitt i en av korridorerna ligger liket av en riddare i ring-
brynja med en svart kniv i ryggen. Detta är riddar Helm-
fast. Han har varit död i endast ett par timmar. Ur hans 
ficka sticker ett brev ut. SL bör se till att RP tar brevet - det 
innehåller viktig information inför följande del av äventy-
ret. I fickan med brevet ligger en s.k. sigillbricka - en rund 
bronsbricka med det randmarkiska kungavapnet ingrave-
rat på ena sidan. Brickan har ett hål som att den kan 
hänga på en kedja. Med BILDNING kan man inse att det är 
en bricka från en rådskedja som bärs av medlemmarna i 
kungens råd. SL bör se till att också brickan hamnar i 
säkert förvar hos RP inför äventyr 2 – ”I lejonets käftar”. 
Handstilen på brevet är hackig och darrig, och några 
droppar blod befläckar pappret.  

 
 
 Riddare!  
 Efter ditt misslyckande i Svartvinter rekommenderar jag 

dig att genomföra följande order med största möjliga 
noggrannhet. Vi har inte råd med mera misstag från din 
sida!  

 Dina order är följande: 
 En högt uppsatt sektlärd från vår orden, en Ätare vid 

namn Sardras, rustar som bäst - på instruktioner av vår 
benfingrade Herre och Vägledare - en expedition för att 
hämta en eldsten, en urtida låga, från ett ruintempel i 
Sanklandet. Din uppgift är att bistå honom under expe-
ditionen. Samla en trupp dugliga mannar, och avres 
omedelbart till Sanklandet. Ditt mål är handelsstationen 
Yttermåra. Där skall du invänta Ätarens expedition och 
ansluta dig till den. Han anländer med luftskepp från 
Grinngard. Visa honom den bifogade sigillbrickan – den 
är det överenskomna tecknet på att han kan lita på dig. 
Sardras är hängiven och invigd, men ack så excentrisk, 
och vår Herre har inte fullt förtroende för honom. Han 
är dock synnerligen insatt i det forna och hittar med sä-
kerhet från handelsstationen till det gamla templet, och 
kan leda sökandet efter stenen. Han har i sin sold en 
grupp livegna jorddvärgar – ytterst skickliga gravplund-
rare, men annars synnerligen opålitliga och våldsbenäg-
na! Så var på din vakt. Vänder du dem ryggen en sekund 
så har du strax en kniv däri!  

 Du och din grupp skall bevaka både dvärgarna och 
Sardras, så att eldstenen säkert hamnar i tryggt förvar. 
Ätaren och hans pack återvänder till Grinngard, men du 
skall ta eldstenen och återvända hit! Innan ni skiljs åt 
skall du avge din rapport åt honom om Svartvinters för-
svarsluckor och strategiska svagheter. Om du på vägen 
röjer Gordigals löjliga grupp av trashankar ur vägen, är 
det givetvis bra, men jag utgår från att de knappast utgör 
något större hot. 

 Härarna sätts strax i rörelse, så rappa på! Jag vill ha dig 
tillbaka så fort som möjligt. Problemet med kungen kvar-
står och kräver en snabb lösning. Med det tilltagande 
mörkret får vi snart flera möjligheter och då vill jag ha 
alla invigda här. Vi måste dock hela tiden hålla plan B i 
gång - vår skelettfingrade herre skall krönas på sätt eller 
annat, ovärdiga måste röjas undan, och allmänhetens 
blickar måste hållas riktade åt andra håll.  

 
 Jag litar på dig, riddare, gör mig icke åter besviken. 

Bränn omedelbart
 

 detta brev. 

 För Mörkret och evigheten, för Ashur-Asha! 
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JORDDVÄRGARNA 
Bakom en låst dörr hörs upprörda röster. Lyssnar man 
försiktigt kan man höra en sträv och barsk röst: 
 
"Men vi kommer ju ingen vart nu! Vi sitter fast!! Och även 
om vi skulle gissa rätt hur vi skall gräva så har du just tagit 
livet av den enda som kunde fixa oss en betalning! Och vi 
har ingen väg ut!"  
En annan hätsk röst svarar: 
"Ha! Du låter som en gammal gnällig kärring, Kalder. Jag 
har gjort oss fria, jag har agerat och tagit vara på vår 
chans medan du stått och pissat på dig av skräck. Är det 
du som skall leda oss eller vad? Du skall -" 
En djup stämma avbryter dem: 
"Schkagg! Zethul mordu ogrong!"  
 
Sen blir det tyst men med SMYGA kan man svagt höra 
vapenskrammel och det låter som om varelserna drar sig 
bort från dörren. Bakom dörren finns jorddvärgarna från 
den andra expeditionen. I någon minut är de alerta, sedan 
återgår de till tystlåtet surande vilket har varit deras 
huvudsakliga syssla den närmaste tiden.  
 
  
 Jorddvärgar. Jorddvärg är benämningen på ytboende 

dvärgar som utvisats och utestängts från dvärgarikena i 
bergens djup. Dömda att evigt trampa ytvärldens mjuka 
sladdriga jord och aldrig mera beträda urbergets fasta 
insida. De är ofta grupper av fritt strövande dvärgar som 
genom tiden utvecklat en egen kultur. Denna kultur är 
dock inte särskilt välansedd, varken bland mänskor eller 
bland andra frivilligt ytboende dvärgar, då kriminalitet 
och spritmissbruk ofta florerat bland det utstötta folket.  

 
 
Bakgrund och situation 
Dvärgarnas läge är synnerligen trängt. De är en grupp på 5 
dvärgar under ledning av gravplundraren Kalder Gråbrand. 
De har sedan länge varit i livegen tjänst hos den excentris-
ka magikern Sardras, den Ätare som nämns i brevet och 
som nu är instängd i en brunn i rummet där jorddvärgarna 
håller till. De har nämligen äntligen fått mod att revoltera 
mot sin herre.  
Tunneln som jorddvärgarna grävt sig in i templet med 
rasade fort och, men via en brunn kom man in i det rum 
var dvärgarna nu håller till. Där blev de osams - Kalder ville 
snabbt rusta en räddningsoperation för att frigöra Gishi-
bakk, dvärgarnas sprängexpert, men Ätaren vägrade och 
den hetlevrade dvärgen Ngil såg sin chans – knuffade ner 
Ätaren i brunnshålet och täppte igen öppningen med 
bråte. Sen smög han upp riddar Helmfast ute i Kryptans 
mörka korridorer och knivhögg honom i ryggen.  
Kalder är nu rasande på Ngil. Det kunde ha funnits smarta-
re sätt att sköta det hela på, men i stället förhastade sig 
Ngil. De har nu ingen utväg, ingen som kan säga var de 
skall spränga för att nå skatten, ingen som vet hur man 
spränger, och ingen som kan betala dem om de hittar 
eldstenen.  

Brunnsrummet 
Rummet var dvärgarna trycker är ca 6 x 6 m. I mitten finns 
en brunn täckt av ett stort lager bråte. Man kan höra hur 
den instängda Ätaren sakta skrapar sig genom locket av 
bråte som dvärgarna konstant bygger vidare på. I ett av 
hörnen står 6 kaggar sprängbrygd, spadar, hackor, rep, 
proviant och lyktor. I ett annat hörn ligger den sista åter-
stående kungsgardisten, hirdman Pölte, väl surrad och 
eländig. Sprängbrygden kan endast Gishibakk använda 
med säkerhet. (Se ruta nedan för mera info) Borumelga är 
endast spränglärling och kan MANIPULERAS att försöka, 
men misslyckas hon med HANTVERK -1 sprängs kaggen 
medan hon arbetar. Med 6 kaggar spränger man t.ex. lätt 
upp runtemplets port.    
 
 Varelser: De 4 jorddvärgarna Kalder Gråbrand, Ngil, 

Krossarn och Borumelga, samt Ätaren Sardras i brun-
nen, och den bundna kungsgardisten Pölte. Dvärgarna 
är intresserade av alla sådana överenskommelser där 
de kan tänkas få en belöning/skatter, hitta ut, eller 
återförenas med Gishibakk. Det går inte att kommuni-
cera med Ätaren i brunnen. Ätarna är fruktansvärda 
fiender, och Sardras är ordentligt rasande, så dvärgar-
na kommer förhindra att han släpps loss till vilket pris 
som helst. Jorddvärgarna bistår gärna med berättelser 
om Ätarnas ohyggliga kannibalkult och hur Sardras ätit 
upp tre av deras ödesbröder.  

 
  
 Sprängbrygd. Förutom smide är Jorddvärgarna berykta-

de för bryggandet av Sprängbrygd, ett explosivt ämne 
som de är ensamma att kunna tillverka. En kagge 
sprängbrygd är tillräckligt för att blåsa en fullvuxen man i 
småbitar, och med ett tiotal kaggar spränger man lätt en 
mindre mur. Kaggarna är specialtillverkade, men bryg-
dens explosivitet är inte så hög innan man blandar in ett 
katalysatorämne, ett svart pulver som appliceras försik-
tigt i några noggrant uppmätta nypor. Efter det är ämnet 
fruktansvärt instabilt och endast de skickligaste spräng-
experterna kan tajma den påföljande explosionen rätt.  

 En kagge sprängbrygd ger 2T6 i skada åt alla som finns 
inom avståndet Nära och 1T6 åt alla inom Kort. För varje 
extra kagge ökar skadan med 1T6 inom Nära och 1T3 
inom Kort. När katalysatorämnet applicerats kan man 
tända kaggarna t.ex. med en brinnande pil.  

  

 
SCHACKELMÄSTAREN 
När RP rör sig i korridorerna i Kryptan hörs hela tiden 
rasslande fotsteg bakom dem i mörkret. Detta är Schack-
elmästaren, ett av Mörkrets lydväsen, som av Mörkret 
sattes att bevaka utförandet av pakten mellan alverna och 
Urmörkret. I och med Arenvards brott mot pakten har 
Schackelmästaren aktiverat sig och hasar nu runt i templet 
i hopp om att hitta den Grå Jägaren och ställa allt till rätta. 
Den kan dock inte ta sig ut ur templet utan är bunden till 
byggnaden. Därtill kan den endast existera i totalt kolmör-
ker. Så fort RP försöker se vad som följer efter dem med 
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en fackla eller annan ljuskälla drar Schackelmästaren sig 
genast tillbaka och man ser ingenting - man hör endast 
hasande fotsteg som försvinner bortåt. Det går inte att 
hinna ikapp väsendet hur hårt man än springer - Schack-
elmästaren hålls alltid utanför ljuset. Om man t.ex. på 
magisk väg kan få totalt mörkerseende och håller sig 
utanför ljuskällor kan man se en kutryggig figur i svart 
kåpa med djup huva och en stor fotboja fast i ena foten 
med tjocka rostiga kedjor. I handen håller den ett svart 
svärd som verkar pulsera mörker. Fotbojan och schacklet 
håller varelsen fast i denna värld, därav namnet.  
 
Möte  
Varje gång en fackla slocknar hör RP hur fotstegen kom-
mer riktigt nära. Om det tar 3 försök att tända en fackla 
(med GENOMSKÅDA) attackerar Schackelmästaren.  
Att besegra Schackelmästaren är dock lätt om man gör det 
på rätt sätt: Eftersom korridorerna i Kryptan löper i en 
cirkel kan man dela på sig och komma med ljuskällor från 
två håll. Schackelmästaren blir då instängd och måste slåss 
i ljus. Besegrar man honom blir endast kåpan, kättingen 
och bojan, samt svärdet Skymning kvar. 
 
Svärdet Skymning 
Ett mattsvart bredsvärd av okänd metall. Artefaktbonus 
+1T10, skada 1 STY och 1 INT. Extra sexor ger varannan 
skada på STY, varannan på INT. Vapnet väger onaturligt 
mycket och räknas som ett tungt föremål. Därtill går det 
endast att göra ett anfall per runda med Skymning – 
oberoende talanger. Dör man av ett hugg med Skymning 
skiljs själ från kropp och man når aldrig dödsriket utan blir 
en osalig ande eller en kanske en gast. 
Vapnet ger dubbel skada på Den grå jägaren som ”ska-
pats” med just Skymning.  
 
 

MÖRKERPELARNA 
I fyra olika rum kan RP hitta märkliga obelisker som verkar 
skjuta upp ur golvet. Vissa går vidare upp i taket, andra är 
endast en knapp meter höga. De är gjorda av en besynner-
lig slätgrå sten, och prydda med grinande mansansikten i 
relief. Ansiktena har alla ögonen stängda, utom ett ansikte 
på en pelare. Det har ögonen öppna och ur de till synes 
bottenlösa ögonhålorna väller trögflytande, levande 
Mörker ut. Detta är orsaken till det tryckande mörkret 
nere i Kryptan och till att Schackelmästaren kan existera 
här. Pelarna är egentligen ett slags rör som för upp Mör-
ker ur underjorden, och de går alla också genom Glyfsalen.  
 
 

Glyfsalen (ζ) 
 

En outhärdlig stank slår emot er medan ni stiger vidare ner 
i underjorden. En majestätisk trappa leder ner till en stor 
rund sal med golvet täckt av giftgrönt algvatten. Ur vatt-
net reser sig fyra pelare, dekorerade med hundratals 
grinande mansansikten, alla med slutna ögon. Slemmiga 
äggklasar hänger längs pelare och tak, likt bölderna på en 

pestsmittad. Även vattnet är fullt av äggfyllda slempåsar 
och inne i äggen, stora som mänskoskallar, kan ni se ilskna 
ormar piska vilt.  
 
Salens vatten är över 2 meter djupt i mitten, men grunda-
re på sidorna. Med SPEJA kan man se att de ägg som inte 
är i vattnet är skrumpna och tomma. Man kan också se att 
vattnet rör sig i mitten av salen. Från salen leder tre gång-
ar vidare – en tvärs över och två på motsatta sidor. Gång-
arna är barrikerade med bråte och något som ser ut som 
avföring.  
 

 Varelser: Glyfsalen är hem för Äggahonan, hela Sank-
landets malmoder. Hon är en fruktansvärd best av 
sanslösa proportioner, och att ta sig genom Glyfsalen 
utan att hon märker det torde vara omöjligt. Hon kom 
in i templet genom gravkamrarna i det som nu är lykt-
folkets modighetsgång, men det var för länge sedan 
och hon har inte rymts ut på väldigt länge. När vattnet 
har sjunkit undan har det blivit svårare för hennes pri-
mära föda - brunstiga hanar - att ta sig in till henne, så 
hon är nu svältfödd. Endast tack vare de djur som lykt-
folkets präster fångar i Gnafsarringen och släpar hit 
hålls hon numera i liv.  
Hon attackerar folk som trampar i vattnet, men SL bör 
ge spelarna rejält med chanser att fly, i alla fall från det 
första mötet med malmodern. Nästa gång de kommer 
är det dock ingen pardon...  

 
 

MÖTE MED ÄGGAHONAN 
Om spelarna är envisa skall de naturligtvis ha en chans att 
vinna över Äggahonan på egen hand, men konstruktören 
tänker sig att det krävs hjälp eller kreativt tänkande. 
Observera att om Mörkerpelarna krossas under strid 
kommer levande Mörker att välla upp okontrollerat ur 
underjorden, och sakta sprida sig över Sanklandet.  
Följande möjligheter för att döda Äggahonan finns i all fall, 
och kombinationer av dem är också möjliga:  
 
 Explosion! Med jorddvärgarnas sprängbrygd får man 

behändigt en tillräcklig explosion till stånd för att ta 
kol på Äggahonan. Att applicera sprängämnet är 
dock det kvistiga. Att bära ut kaggar i salen tar 4 
rundor per kagge. En person kan bära en kagge. Se-
dan tar det 1 runda att rigga en kagge, 3 om man 
saknar Gishibakk. Därtill skall man ännu tillbaka ge-
nom den midjehöga sörjan om man inte t.ex. riggat 
en flotte eller dylikt. Äggahonan låter folk stå på 
trappan och anfaller inte, utan gömmer sig i sörjan.  

 Om RP kommer på idén att använda gasen i ”Vind-
vargen” så kan du räkna med liknande principer.  

 
 Samarbete. Man kan också anfalla Äggahonan helt 

traditionellt tillsammans med jorddvärgarna. Till-
sammans kan man mycket väl lyckas rå på henne. 
Det krävs dock skicklig övertalning för att få både 
Kalder och Ngil att tycka det är en bra idé. Rejäla an-
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delar i upphittade skatter och lyckade slag för MANI-
PULERA är vad som gäller.  
 

 Reptilspjuten. Om man fått malspjut av reptilfolket 
på Ödlornas Ö kan man kanske våga sig på en attack 
mot Äggahonan utan hjälp. En träff med de förgifta-
de harpunspjuten ger våldsamma konvulsioner åt 
Äggahonan. Hennes enorma kropp vispar med full 
kraft genom salen och alla måste Fly med RÖRLIG-
HET för att komma undan. En av pelarna i salen rasar 
samman och rasmassor tvingar alla närvarande ännu 
längre upp i trappan mot Kryptan. När man kommer 
tillbaka är allt stilla och inget syns till. Om Äggahonan 
ännu lever är hon rasande.  
 

 Äggkläckning. BILDNING eller DJURHANTERING kan 
ge vid handen att Äggahonan är i ett trängt läge. 
Vattnet har sjunkit så mycket att hon snart torkar 
bort, hon kommer inte ut, och får inte tillräckligt 
med mat. Matbristen gör också äggkläckningen svår, 
då de nyfödda inte har någon mat. Genom att regel-
bundet piska elstötar i vattnet försöker Äggahonan 
få äggkläckningen uppskjuten till bättre tider. Elstö-
tar i vattnet signalerar direkt åt äggen att fiender är i 
närheten och uppskjuter kläckningen till en bättre 
tidpunkt. Detta har dock antagit enorma proportio-
ner i Glyfsalen och väldiga mängder kläckningsfärdi-
ga och vansinnigt hungriga yngel väntar i klasar. 
Lyckas man åstadkomma en simultan kläckning av 
alla på en gång kan det tänkas att de ger sig på det 
enda ätbara som finns i salen - Äggahonan själv... 
Malägg kläcks omedelbart om de torrläggs – detta 
som en skyddsmekanism: då kan den lilla malormen 
slingra sig till vattnet i stället för att torka bort inne i 
ägget. River man en av fördämningarna till Gravkam-
rarna sänks vattennivån i salen så mycket att mass-
kläckning sker. Då ger sig de små ormarna på sin mor  
– låt detta ta t.ex. 4T6 poäng i skada åt Äggahonan. 
Man måste dock själv komma undan å det snabbas-
te... Att riva en fördämning tar minst 10 rundor. Äg-
gahonan anfaller alla som närmar sig en fördämning 
med extra frenesi.  
De nykläckta ynglen hittar sedan ut genom lyktfol-
kets gång, och efter ett kvartsdygn är salen trygg.   
 

 
 

gravkamrarna (ψ) 
 

Från Glyfsalen leder alltså tre gångar ner till tre olika 
gravkamrar, alla tillägnade kung Aurogon, och alla till-
dämda av Äggahonan. Det går att klättra över fördäm-
ningarna. Gångarna leder neråt längs en slipprig och brant 
trappa till var sin liten kammare, ca 3 x 4 m stora och 
ganska låga i tak. Två av kamrarna är fyllda med bråte, 
skelett och marmorstatyer. Eventuellt kan SL tillåta slag 
för SPEJA med påföljande slag på fyndtabellen som belö-
ning. Ett slag per kammare.  

I den egentliga gravkammaren finns en sarkofag i mitten 
och hyllor med diverse skatter längs väggarna. Man kan 
känna ett svagt drag och i ena hörnet syns en mörk öpp-
ning. Detta är en gång ut - den gång som både de brunsti-
ga malormshanarna använder, och lyktfolkets prästnoviser 
då de skall mata Äggahonan eller bevisa sin duglighet 
genom att överleva ett besök hos henne. Gången är torr-
lagd nu och utgör en synnerligen obehaglig och klaustro-
fobisk ålarfärd för en mänska, men ut kommer man. 
Utgången går inte att hitta utifrån. Skatter i gravkamma-
ren: 

 
 

 Eldstenen. Ett svagt sken kan skönjas i springan i 
sarkofagen. Skuffar man locket åt sidan ser man ett 
skelett med en svart stenkruka i händerna. I krukan 
ligger ett svagt brinnande litet bärnstensaktigt före-
mål, stort som ett mindre ägg. Det är en eldsten, for-
mad som en drake, och skapt av komprimerad drak-
eld. Den bränns alltså ohyggligt om man tar i den; 1 
poäng Skada per runda för varje beröring. Den sprider 
också ordentligt med värme. Alla brännbara material 
flammar omedelbart upp om de kommer i kontakt 
med stenen, och järn börjar smälta efter några minu-
ter. Krukan som kung Aurogon håller i är eldfast, men 
ytterst het den också, skör och räknas som ett tungt 
föremål. Faller man omkull med den går den oundvik-
ligen sönder. Lyktor eller flaskor kan även användas 
till transport. Varje kvartsdygn man bär eldstenen 
måste man slå ett slag för ÖVERLEVNAD – misslyckas 
slaget faller eldstenen ut ur sin förpackning/smälter 
ner den, och startar en eldsvåda.  
Slänger man eldstenen i en stor brasa får den liv och 
blir en liten eldsalamander. Den är vild och bångstyrig 
och kan endast kontrolleras med lämplig magi, DJUR-
HANTERING eller SKALDEKONST. Lyckas man med det 
skriver den ut kryptiska profetior i sprakande eldskrift 
mot himlen. Konstruktören rekommenderar att du 
som SL tar inspiration av profetiorna i Äventyr 3 och i 
Appendix 2, samt av den siste alvens information i 
Äventyr 2. I övrigt önskas SL trevliga stunder med dik-
tandet. Kräv BILDNING för att kunna tolka skriften. 
Misslyckas man med att tygla den pilande lilla varel-
sen smiter den iväg och startar en smärre skogsbrand 
någonstans. Efter ett kvartsdygn svalnar den så myck-
et att den stelnar och går att hittas med ÖVERLEV-
NAD.  
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 Ödets schackspel. Eleganta schackpjäser i elfenben. 
Spelar man med pjäserna fångas en bit av förlorarens 
öde i den förlorade sidans kung (regeltekniskt symbo-
liserat av alla personens KP) Spelar man sedan med 
förlorarens färg och vinner, erhåller man Kraftpoäng-
en åt sig själv. Slå för BILDNING eller FINGERFÄRDIG-
HET för att spela. Om man spelar mot en SLP får man 
lika många KP som SL har för tillfället. Spelet fungerar 
endast om båda spelare är medvetna om insatsen, el-
ler om båda är omedvetna. Spelarna måste också 
båda vilja vinna.  

 
 Valgårdisk kungsbrynja. En alvsmidd vacker ringbryn-

ja (passar mänskor, alver och vargmän med STY 3, 4 
eller 5) Den är så lätt att den endast räknas som ett 
lätt föremål och dess skydd är 4 mot pilar och spets-
vapen. Kan inte ta skada.  
 

 Kragmas öga. Ett stort halssmycke av isguld - en 
otroligt vacker guldaktig metall som dock är så kall att 
den ger 1 i Skada/runda om man rör den med bara 
händer. Värt ca 80 silver.  
 

 Brandevärn. Kung Aurogons sköld. En stor sköld klädd 
på utsidan med svart drakskinn, vackert glimmande. 
Skyddar normalt mot skada, men en lyckad parad 
med skölden absorberar all skada från eld. Stor och 
tung – räknas som ett tungt föremål.    
 

 Alla får därtill ett slag på fyndtabellen om de lyckas 
med SPEJA.  

 
 
 

Surprise! (alternativ) 
 

Om SL så önskar så kan äventyret ännu rymma en liten 
twist: I sarkofagen finns ingen eldsten alls utan den är i 
stället full med kladdigt klotter av lyktfolket. De har norpat 
den lysande stenen och satt den i Nattfars gap. Att ta ut 
saker ur Nattfar är givetvis otänkbart för lyktfolket. Dags 
för en listig plan... 
 
 
 

Personer & monster 
 
Fladderråtta 
Rabiessmittade, stora och håriga fladderkräk. Anfaller 
inkräktare i en blixtsnabb svärm, men upprätthåller en 
attack i endast 3 rundor innan de skriande flyger iväg ut 
över träsket genom sprickor i tempelväggen.  
När en svärm attackerar anfalls alla RP i samma rum. 
Fladderråttorna attackerar genom att klänga fast i ett 
offer och försöka bita sig en bit blodigt kött. Varje RP får 
1T6 varelser på sig som klänger fast. Bästa försvaret är att 
raskt slita bort dem. Räkna en bortsliten råtta per handling 
i en runda. Om man lyckas med RÖRLIGHET får man bort 2 

råttor per handling. Råttor som inte slitits bort biter sitt 
offer – 1 poäng skada. Rustning skyddar med 50 %. Nästa 
runda släpper råttorna och 1T6 nya råttor klänger fast. 
Fladderråttorna har rabies. Det smittar med smittovärde 
5. Om två sjukslag misslyckas är man smittad och går 
fradgande bärsärk vid första nya skada man erhåller.  Man 
attackerar vilt närmsta mål – vän eller fiende. LÄKEKONST 
för att bota smittan.  
STY 1  
SMI 3  
Utrustning: Inget skydd 
Färdigheter: - 
Talanger: -  
 
 
Skelett 
Rangliga och i ganska dåligt skick. Mycket varierande 
utrustning – vissa har rustning och tvåhandssvärd, andra 
har inget alls och angriper genom att försöka strypa sitt 
offer. Vissa saknar huvud eller en arm, någon hasar sig 
fram utan ett ben, o.s.v.  
STY 3  
SMI 2  
Utrustning: Varierar kraftigt, förslagsvis finns fyra olika 
kategorier: A – Rostig ringbrynja och täckt hjälm, stor 
sköld och bredsvärd, B – Ärgad bröstplåt av brons (skydd 
4), långspjut, saknar huvud, C – Öppen hjälm (skydd 2), 
kortbåge och dolk, saknar en fot, dvs. rör sig ytterst lång-
samt, D – Ingen utrustning, saknar en arm 
Färdigheter: Närstrid 3 (2 för den huvudlösa sorten), 
skytte 3 
Övrigt: Stickvapen ger endast halv skada på skelett. 
 
 
Skugglös 
Skugglös är templets bibliotekarie och sköter nitiskt de 
böcker som klarat sig undan vattnet. Om man packar på 
sig av böcker kommer Skugglös att vänligen be en returne-
ra böckerna. Om samförstånd inte nås attackerar onaquin. 
Skugglös talar med en viskande och besynnerligt släpande 
stämma.  
STY 6  
SMI 6  
INT 5  
Utrustning: Ingen utrustning, men päls som ger ett skydd 
på 3 
Färdigheter: Bildning 5, Manipulera 5, Genomskåda 5, 
Speja 5, Skaldekonst 5, Smyga 5, Styrkeprov 2, Uthållighet 
4, Rörlighet 4 
Talanger: Blodsmagi 3, Dödsmagi 3, Varseblivning 3.  
Skugglös kan därtill utföra två Ducka per runda, utöver sin 
långa handling.  
 
 
Kalder Gråbrand 
En kraftig dvärg med svart skägg och isgrå ögon. Ärrad och 
bister uppsyn. Har drabbats av partiell förstening - en 
åkomma som ibland drabbar ytdvärgar: Suget till hember-
get blir så stort att man sakta blir till sten själv. Vissa 
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dvärgar ser det som en välsignelse, men i mänskomun har 
åkomman fått namnet gråsjuka. Kalders vänstra hand är 
delvis grå granit, samt axeln och en del av halsen och 
vänstra käkpartiet.  
Gruppens ledare, betänksam, lägger gärna pannan i djupa 
veck och gnuggar sina ögon när han talar. Gråsjukan gör 
honom rätt stel och osmidig.  
STY 5  
SMI 2  
INT 3  
KAR 4    
Utrustning: SKYDD: Nitläderharnesk (3) + 1 poäng granit-
hud.  
VAPEN: Handyxa (+2, 2), liten sköld (+1) och armborst (+2, 
2) 
Färdigheter: Närstrid 3, Skytte 2, Manipulera 2, 
Genomskåda 3.  
Talanger: Bita ihop, Fast grepp 3.  
 
 
Ngil 
Kallblodig och skrupelfri dvärg med maktaspirationer. Har 
rakat bort skägget, ett ställningstagande som många 
ytdvärgar gör, att så att säga klippa alla band till det gamla 
landet. Hetsig och temperamentsfull. Har utmanat Kalder 
om ledarskapet i gruppen och ett konstant grälande dem 
emellan pågår. Hatar vanliga dvärgar mer än något annat, 
och berättar gärna för sådana om sin familjs påstådda 
hårresande brott i Brurgrottorna som fick hans far utvisad.   
STY 3  
SMI 5  
INT 3   (Skadad med 1, d.v.s. ser synvillor i Kryptan) 
KAR 2    
Utrustning: SKYDD: Läderharnesk (2) 
VAPEN: Rakkniv (+1, 2) 
Färdigheter: Närstrid 3, Manipulera 4, Genomskåda 4, 
Speja 3.  
Talanger: Mördarens väg 2, Blixtsnabb 2, Kallblodig 2 
 
 
Krossarn 
Massiv bjässe, stor t.o.m. för en mänska, fast på bredden. 
Händer stora som spadar, släpar efter i grobianarmar, 
grova som trädstammar. Så nyligen utvisad att han ännu 
lider av ytsjuka och ibland måste ligga dagar i sträck med 
en våt trasa över ögonen. Talar endast en grötig djup-
stensdialekt som dvärgar till och med har svårt att förstå. 
Inför ”riktiga” dvärgar beter han sig rent löjligt inställsamt 
– bugar, ler skräckslaget och nickar ivrigt åt allt som sägs.  
Krossarn lyder gärna order, men är osäker på vem som 
leder gruppen – Ngil eller Kalder.  
STY 6  
SMI 3  
INT 2  
KAR 2    
Utrustning: Fjällpansar, Tung stridshammare  
Färdigheter: Styrkeprov 5, Uthållighet 4, Närstrid 4, Speja 
5.  
Talanger: Bita ihop, Smärttålig 

Borumelga 
Tystlåten och nyutvisad från Brurgrottorna i en av kung 
Hingröpes senaste blodiga utrensningar. Vägrar tala om 
sitt förflutna, men av någon anledning har Ngil fått för sig 
att hon varit en högt uppsatt dvärgprinsessa i Brur, och att 
hon har hemliga skattgömmor någonstans, väntande på 
att länsas. Liksom de andra dvärgarna i Kalders gäng köpt 
av Sardras på slavmarknaden i Grinngard.  
Har ett enormt kråkbo av mörkblont hår och misstänksam 
blick. Lojal till Kalder, men ganska rädd för Ngil.  Borumel-
ga är sprängbrygdsnovis och i träning hos sprängmästaren 
Gishibakk.  
STY 4  
SMI 4  
INT 3  
KAR 4    
Utrustning: Läderharnesk, Bredsvärd, Dolk. I fickan 8 
nypor katalysatorpulver för att aktivera sprängbrygd.  
Färdigheter: Hantverk 4, Bildning 2, Närstrid 2, Manipule-
ra 3, Genomskåda 4.  
Talanger: Bita ihop, Blixtsnabb 
 
 
Gishibakk, tillfångatagen jorddvärg 
Sprängbrygdsexpert, utbildad någonstans i sydlanden, 
mörkögd och sotsvart. Talar endast bruten nordröna och 
verkar ständigt på sin vakt. Köpt av Sardras för hans kun-
skaper i sprängteknik, och verkar ha ett närmast religiöst 
förhållande till den explosiva brygden. Ingen av de övriga 
dvärgarna i Kalders gäng har kommit Gishibakk särskilt 
nära, men de hyser stor respekt för honom.  
STY 4  
SMI 2  
INT 3  
KAR 2    
Utrustning: Ingen, klädd i enkel kåpa med huva.  
Färdigheter: Hantverk 5, Närstrid 2  
Talanger: Sprängkokare 3 (kan tillverka sprängbrygd)  
 
 
Sardras, Ätaren i brunnen 
Sardras är en Ätare av första rang, en hängiven fanatiker 
invigd i Mörkrets allra innersta väsen.  
Lång och elegant med silverfärgat hår och diamantinsatta 
slipade huggtänder.  
STY 10  
SMI 6  
INT 5  
KAR 6    
Utrustning: Inga förutom en dolk (+2, 1) inne i brunnen. 
Färdigheter: Närstrid 5, Manipulera 4, Genomskåda 5 
Talanger: Dödsmagi 3, Varseblivning 3, Hal som en ål 3, 
Stadig på foten 3, Stryktålig, Ett med Mörkret (Detta är en 
allmän talang som ger en förmågan att se obehindrat i 
mörker, man får inga avdrag på handlingar i mörker, och 
läker därtill 1 poäng STY per runda om man befinner sig i 
mörker upplyst av högst en fackla eller motsvarande) 
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Schackelmästaren 
Mörkerväsen i formen av en krum man i svart trasig kåpa. 
På nära håll ser man att kåpan är tillverkad av miljontals 
hopsydda döda flugor, men inga ansiktsdrag skönjs. Trots 
schacklet runt foten och den rostiga fotbojan rör sig varel-
sen blixtsnabbt om det finns en flyktväg undan ljuskällor, 
och går inte att ta fast så länge det finns mörker att fly till. 
I totalt mörker anfaller den hasande varelsen ljudlöst, men 
så fort en ljuskälla tänds flyr den. Observera att Kryptan är 
trång och endast en person kan strida obehindrat från ett 
håll.  
STY 12  
SMI 6  
INT 5  
KAR 6    
Utrustning: Svärdet Skymning.  
Färdigheter: - 
Monsterattacker, slå 1T3 för situationer där Schackel-
mästaren är inträngd mellan två ljuskällor, och 1T3+3 för 
totalt mörker:  
1. Skymningstimme. I ljusskenet framträder den svarta 

skepnaden tydligt, men ansiktet är ett kompakt mör-
ker under huvan. Ljudlöst höjer den svärdet Skym-
ning och attackerar närmaste äventyrare med obe-
veklig kyla. Attacken sker med 8 grundtärningar, se 
ovan för svärdets vapenskada. Schackelmästaren får 
ducka en gång under rundan.  

2. Förmörkelse. Schackelmästaren angriper närmaste 
ljuskälla genom att greppa i luften i riktning mot lju-
set. Attacken har räckvidden Nära (varelsen behöver 
alltså inte nå ljuskällan) och sker som ett MANIPULE-
RA med 11 grundtärningar mot ljusbärarens 
GENOMSKÅDA. Förlorar bäraren släcks ljuset och går 
inte att tändas igen på ett kvartsdygn. Schackelmäs-
taren får ducka en gång under rundan. 

3. Ilskugga. Varelsen rycker och fladdrar som ett ljus 
som håller på att släckas, och kastar sig förbi närmsta 
fiende i korridoren. Detta sker som en attack med 11 
grundtärningar, men ger ingen skada utan mäts mot 
ett STYRKEPROV för den person som varelsen försö-
ker ta sig förbi. Vinner Schackelmästaren har den 
kommit ett steg närmare frihet. När den kommer 
förbi den sista i ledet flyr den i mörkret.  

4. Midnatt. Schackelmästaren angriper genom att 
förtäta det redan kompakta mörkret. RP hör varel-
sens klirrande, dess andetag och prassel, men har 
ingen aning om varifrån ljuden kommer, och tappar 
greppet om verkligheten. Attacken påverkar alla 
inom Nära avstånd och fungerar som en skräckattack 
med 10 grundtärningar. .  

5. Svart måne. I mörkret blir plötsligt Schackelmästaren 
fullt synlig, svart mot svart, och angriper den RP som 
befinner sig längst bak i ledet med svärdet Skymning. 
Attacken sker med 11 grundtärningar. Mörkervarel-
sen kan ducka en gång under rundan.  

6. Svart sol. Schackelmästaren tar sig genom mörkret 
blixtsnabbt och obemärkt till mitten av äventyrarnas 
led och angriper två RP – den ena med en iskall an-
dedräkt och den andra med svärdet Skymning. Två 

attacker med 10 grundtärningar var – den ena ger 
vapenskada, den andra sker mot offrets UTHÅLLIG-
HET och gör offret Nedkylt. Den Nedkylde måste slå 
varje runda därefter för UTHÅLLIGHET för att avbryta 
nedkylandet.  

 
 
Äggahonan 
Äggahonan är rent sanslöst stor. Fet är hon också, vårtig 
och slemstinkande. Hon låter folk komma in i Glyfsalen, 
och cirklar runt några varv innan hon anfaller.  
STY 20   
SMI 5    
Färdigheter: - 
Utrustning: SKYDD: Vårtig och slemmig fjällhud 8 poäng 
Monsterattacker, 1T6: 
1. Elsnärt: Äggahonan piskar till med svansen i en 

fräsande elattack med 10 grundtärningar. ”Vapen-
skadan” är 1, men i stället för att gå ut över offrets 
STY räknas all skada som antal missade handlingar. 
En skada på 4 paralyserar alltså ett offer i 2 hela run-
dor. Om offret står i vattnet träffas även alla andra 
som eventuellt befinner sig i vattnet. Endast icke-
metalliska rustningar skyddar mot attacken, och den 
kan endast pareras eller duckas på land.  

2. Hoppattack: Malormen flyger som en projektil upp 
ur vattnet i en explosion av algslem, romkorn och 
ond bråd död. Hon landar med ett brak på sitt offer i 
en fruktansvärd krossattack som sprider väldiga våg-
svall över Glyfsalens vatten. Alla i vattnet måste slå 
för RÖRLIGHET för att inte falla omkull. Offret slår 
också för RÖRLIGHET men gör det i ett motsatt slag 
mot en attack med 14 tärningar, vapenskada 2. Om 
denna attack utförs mitt i pågående strid försvinner 
ormen plötsligt ner i det grumliga vattnet och dyker 
plötsligt upp efter 3-4 rundor.    

3. Strypgrepp. Malormen ringlar sig runt två offer och 
krossar dem i en maffig stryparknut. Attacken sker 
första rundan med 10 grundtärningar utan att ge 
skada, men om attacken träffar har offren blivit in-
snärjda och kan inte röra sig. Attacken går endast att 
ducka, men kräver att man kastar sig raklång. Nästa 
runda börjar kramandet. Det sker med en ny attack 
med 11 grundtärningar, skada 2. För varje runda ökar 
ormens grundtärningar med ett. Rustningar skyddar 
med 50 %. Offret får kämpa emot med STYRKEPROV. 
Varje sexa intetgör en poäng skada. Om offrets sexor 
överskriver skadan kommer man loss. Ormen kan an-
falla med Giftbett och Sväljning medan den stryper. 
Om den skadas med mer än 3 under strypandet släp-
per den och byter attack.  

4. Dränkning. Malormen sätter sina stinkande käftar i 
sitt offer och drar ner det i djupet.  Den första at-
tacken sker med 10 grundtärningar och skada 1. Den 
släpper inte greppet och nästa runda drar malormen 
ner offret under vatten – STYRKEPROV mot en ny at-
tack med 11 grundtärningar för att framgångsrikt 
kämpa emot och komma upp till ytan, skada 2. Om 
malormen skadas med mer än 3 släpper den greppet 
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och byter attack. Medan den dränker sitt offer drar 
den sig undan och måste jagas för att kunna attacke-
ras.  

5. Giftbett.  Stridsruset aktiverar rötkörtlar i ormens 
mun. Attack med 11 grundtärningar, får pareras och 
duckas, vapenskada 1. Om attacken utdelar skada 
drabbas offret av ett förlamande gift med styrka 8. 
Blir man bruten går man bärsärk mot ormen (om den 
är död riktas attacken mot närmaste levande varelse 
– vän eller fiende) Först när man brutits av annat än 
Utmattning däckar man och kan börja återhämta sig.  

6. Sväljning. Ormdrottningen öppnar sitt väldiga tand-
beströdda gap och hugger ett offer med gällocken 
fladdrande. Attack med 12 grundtärningar som får 
pareras. Om attacken lyckas och skadan överskrider 
50 % av offrets utgångsvärde i STY sluter ormen sina 
käftar runt offret och sväljer det helt… Det går att 
rädda svalda offer om man inom en timme dödar 
ormen och skär upp buken. Offret har dock utsatts 
för ytterligare 1T3+1 poäng skada av frätande magsy-
ror och struptänder. Alla mundana föremål som off-
ret hade på sig har skadats med 2.    

 

 
 
 
 

 Avslut 
 
När RP är ute ur templet är det upp till SL och spelarna att 
avgöra vad som händer sedan. Hur tar sig RP tillbaka - 
med luftskeppet kanske? Vill de ännu uppsöka lyktfolket? 
Vad gör den kungsgardist (kapten Wolgund) som skadad 
gömt sig i skogen? Än jorddvärgarna då - är de vänner 
eller fiender? Är den Grå Jägaren ännu ute efter RP? Vad 
hände med Ätaren i brunnshålet? Kanske man har oupp-
redda affärer på Sista Bryggan? Kanske man nu vet vem 
den slemmiga örtkokaren är, och hur man skall ta livet av 
den Grå Jägaren? Vill man få mera information ut av de 

grinngardiska agenterna? Kanske RP rentav vill ta sig till 
Grinngard? Osv. 
Om Grå Jägaren överlever kan SL med fördel slänga in 
honom i ett senare äventyr - den som hört hans horn ljuda 
går aldrig säker... Kanske vattnet sjunkit så att vålnaden 
plötsligt kan forcera de djupa vattnen kring Sista Bryggan 
och brakar in i värdshussalen när RP är där.  
Även Ätaren i brunnen kan användas på liknande sätt. 
Hemfärden över det krigsdrabbade Bryte Bädd kan också 
fläskas ut enligt smak och tycke.  
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Evighet 
 

Han böjde huvudet och kände hur prästerna hällde offerblodet från tjuren över hans nacke, varmt och trögfly-
tande. Han lyfte huvudet en sista gång som levande – en sista gång som dödlig, men kände endast ett stort 
lugn. Runt honom i domen stod rikets alla främsta män och kvinnor. Kung Aurogon stod med outgrundlig blick, 
drottning Zeodril med sänkt huvud, tårar längs kinderna. Bredvid dem stod deras 12 söner, lika säkra på fram-
gång som han själv.  
 
Gudsförgätarfadern lyfte det svarta svärdet Skymning mot hans panna och läste upp paktens löfte: Död för 
odödlighet, ljus för evigt mörker. Bronslampans låga fladdrade i Nenardas händer, och hon log mot honom. Vi 
ses på andra sidan, sade hennes blick, och han nickade till svar.  
 
Svärdet höjdes och en värme spred sig genom hans kropp. Det här var vad han hade arbetat för, det här var 
hans öde. Ett hugg, och sedan evighet. Barnen i folkmassan vände bort sina blickar i fasa, och drottning Zeodril 
rusade ut.  
Han yttrade orden, och prästen lät svärdet falla.  
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Introduktion 
 

Sammanfattning 
 

Kungen har dött! Riket står utan en tronarvinge och kaos 
breder ut sig. RP anländer till Svartviner med ett brev och 
en sigillbricka, båda upphittade på kroppen av den döde 
riddar Helmfast (se Äventyr 1, s. 65). Av dessa föremål kan 
man dra följande slutsatser:   
 

 En förrädare finns i Randmarks råd. Denne förrädare 
planerar att störta rikets ledning och kröna Mannen 
med benhanden i kungens ställe. Förrädaren har 
också överlämnat försvarshemligheter för staden 
Svartvinter till Grinngard, som riket har ett frostigt 
förhållande till. Förrädaren arbetar för Mannen med 
benhanden och är med allra största sannolikhet en 
rådsledamot. 
  

Sigillbrickan som RP hittat är en central del i avslöjandet 
av förrädaren. Alla 6 rådsledamöter har ett halsband, en 
ämbetskedja, bestående av 6 sådana sigillbrickor. Men en 
av dem har alltså tagit loss en bricka – något som är både 
förbjudet och ovanligt. Förrädaren har därmed endast 5 
brickor i sin kedja. Detta kommer att vara det avgörande 
beviset för att hitta och fälla den skyldige. Spelarna kom-
mer att få tillfälle att nysta runt i de olika rådsledamöter-
nas hemligheter innan de kan hitta förrädaren.  
Medan man rotar i rådsledamöternas angelägenheter 
trasslas man in i ett flertal andra intriger och komplikatio-
ner. RP får bl.a. insyn i rådsledamoternas maktintriger och 
hemligheter, draksekten Ormens barn, religiösa konflikter, 
och ett riktigt krig när staden plötsligt ockuperas.  
Under hela äventyret forstätter också Mannen med ben-
handen att gäcka spelarna, och fungerar som ett mystiskt 
sidospår för RP att rota i. De kommer därtill att hitta en 
portal in till mörkervärlden Raudrim, och genom den 
kommer en del frågor få svar, medan andra problem 
kommer att dyka upp.  
Äventyret inleds med kungaval, där Rådet skall välja en ny 
kung för riket. Valet blir oavgjort och nästa val sker om 
t.ex. en vecka eller tio dagar. Förslagsvis är detta också 
tidsramen för äventyret, och den kommande belägringen 
är också tänkt att utspela sig i samma tidsintervall, och 
fungerar som en tickande klocka. Anpassa tiden enligt 
hurudan intensitet du vill uppnå.  
 
 
 Tips: Hen 
 Äventyret kretsar kring en okänd identitet, som dock SL 

känner till. Därför uppmanas SL att aktivt använda ordet 
”hen”. Annars är det lätt hänt att det slinker ett ”han” 
eller ”hon” i något olämpligt tillfälle, och spelarna får 
onödig hjälp på vägen. Ett annat tips till dig som SL är att 
tänka dig förrädaren som en ”hon” – då avslöjar du i alla 
fall inte sanningen om du råkar säga ”hon” i stället för 
”hen”. Använd också ”henne” o.s.v.  

 

KAMPANJSPEL 
 

Förslagsvis anländer RP till Svartvinter, t.ex. från ett tidiga-
re äventyr, och möts av nyheten om kungens död. Det har 
då gått ett par dagar sedan dödsbudet, vilket har gett tid 
åt de 6 rådsmedlemmarna, de huvudmisstänkta, att lite 
lämpligt gräva ner sig i sina försvarspositioner. Om äventy-
ret i stället inleds så att RP varit i staden en tid redan kan 
kungen t.ex. dö innan man hittar brevet och brickan.  
Svartvinter erbjuder också utmärkta möjligheter för att 
hitta ledtrådar till de övriga äventyren i kampanjen – se 
Appendix 7 för mera information.  
 
 Startkrav: För att äventyret skall kunna dra igång mås-

te RP ha kommit över riddar Helmfasts brev och sigill-
brickan. Dessa hittas i kampanjtexten i Äventyr 1 i Am-
Korum (s. 65), men du kan låta RP hitta dem nästan var 
som helst – t.ex. i något av de andra äventyren, i 
Marnhall eller i leran ute på Kummelvidderna. Eventu-
ellt måste du ändra lite på texten i brevet för att passa 
in. Om du som SL vill att föremålen hittas inne i Svart-
vinter är en möjlighet att riddar Helmfast påträffas 
mördad i någon gränd, offer för ett simpelt rånmord.  

 
 

Inledande 
utredningar 

 

Här presenteras kort några allmänna tips som RP kan ha 
kännedom om eller enkelt inskaffa, innan rotandet kring 
de misstänkta börjar på allvar.  
 
Läget i staden 
Kungen har alltså dött, och riket befinner sig på tröskeln 
till kaos. Det finns ingen arvinge till tronen och rådet för-
söker desperat hålla ihop landet. Officiellt heter det att 
kungen avlidit i en svår sjukdom, men det viskas om mord, 
och rådet står handlingsförlamat. Rykten sprids om själv-
mord, grinngardiska konspirationer och mördare från 
Kragma. Drottningen har försatts i husarrest, och i staden 
är man osäker på varför. Rådet förklarar det som en åt-
gärd för att garantera truppernas säkerhet i Kragma – 
alltså att hon eventuellt konspirerar mot riket i samråd 
med de fientliga klanerna i norr, inte att hon mördat sin 
man. Det hindrar dock inte rykten från att spridas.  
En officiell undersökning av omständigheterna kring kung-
ens bortgång leds av kungsgardets gardesriddare, riddar 
Haas, men verkar inte komma någonvart.  
Rådet debatterar intensivt vem som skall överta tronen i 
landet. Efter kung Oryn III finns inga arvingar eller andra 
lagliga tronföljare. Rådet måste alltså rösta fram en ny 
kung, och hätsk lobbying pågår för fullt. Jarlen anses vara 
den självklara favoriten. 
Samtidigt kokar landet söderut av oroligheter, och ett 
religiöst eldat bondeuppror växer i rikets södra delar.    
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GORDIGAL 
Om RP inte själva kan pussla ihop vad brevet och sigill-
brickan betyder så kan Gordigal hjälpa till med det. Han 
blir givetvis synnerligen bekymrad när RP visar föremålen 
åt honom och ber RP omedelbart inleda utredningar kring 
vem förrädaren är. Det är en rådsledamot, vilket betyder 
mycket stor makt och stort inflytande. Därför uppmanar 
han RP att hålla ytterst låg profil. Förrädaren är också nära 
kopplad till Mannen med benhanden, och arbetar för 
denne. Ännu en orsak till att vara försiktig.  
Gordigal har själv varit rådsmedlem en gång i tiden, men 
besitter inga befogenheter mera. Han kan dock ge värde-
fulla inledande tips om två av de misstänkta: marsken och 
auguren, och han kan ordna audiens hos en av rådsmed-
lemmarna en gång (inte drottningen). Låt dock RP ha initi-
ativet, och erbjud Gordigals hjälp bara om de behöver det.     
 
 

BREVET OCH SIGILLBRICKAN 
Riddar Helmfasts brev är skrivet på ett alldeles vanligt 
papper, vikt runt sigillbrickan och förseglat med en 
ostämplad klump lack. Bläcket är av standardkvalitet, och 
handstilen är darrig och skakig. En handstilsexpert skulle 
kunna utläsa att skribenten var under stor press, nervös 
eller stressad. Finns det då handstilsexperter i Svartvinter? 
– Nej, men om RP explicit undersöker handstilen noga så 
kan de kanske själva få ungefär samma information med 
hjälp av lämpliga färdighetsslag. Några blodsdroppar de-
korerar helheten, men kan knappast ge någon ytterligare 
information. Sanningen är att brevet alltså inte är skrivet 
av förrädaren själv, utan av en fånge till denne. Handstilen 
passar således inte in på någon av rådsledamöterna.  
 
Riddar Helmfast var en av gardets högsta riddare och 
behövde inte rapportera åt någon på vems order han 
begav sig vart. Men gardets skrivare har dock info om när 
han begav sig av, och med vem. De gardister han hade 
med sig vet inget om uppdragets bakomliggande struktur 
eller vem som gett ordern.  
 
Sigillbrickan är en bronsplatta stor som en handflata med 
det randmarkiska lejonet i relief i mitten. Den skiljer sig på 
intet sätt från (de flesta, se nedan) övriga brickor som RP 
kan tänkas komma åt att studera. Rådsledamöterna i 
rikets råd är alltid 6 till antalet och det finns endast 6 äm-
betskedjor, alla med 6 likadana sigillbrickor i brons med 
relief av rikslejonet. Brickorna är femhundra år gamla och 
även om en förfalskning eventuellt vore tänkbart är det i 
praktiken omöjligt att återskapa nötningen, den gamla 
legeringen, de 24 stämplade kungaemblemen på baksidan 
och de otaliga välsignelser som lagts över brickorna ge-
nom seklen. Gordigal, en präst från Bergstemplet, eller en 
skicklig guldsmed kan alla intyga att brickan med 99 % 
sannolikhet är äkta. Även RP kan sedan på samma sätt 
med en snabb överblick av de misstänktas rådskedjor göra 
en relativt säker bedömning på att även alla de är äkta.  
Att lossa en bricka från keden är egentligen ett brott mot 
kungens lag, men görs ibland om en rådsmedlem skickar 
ut ett sändebud i hemligt ärende och vill vara extra säker 
på att det uppfattas vilka befogenheter personen rör sig 

med. Det officiella sättet att bemyndiga gardister och 
sändebud är med ett stämplat pergament undertecknat av 
rådsmedlemmen själv, men det fungerar givetvis inte om 
man vill hålla sig inkognito. 
 
 Lejonets tänder: Av avgörande betydelse för lösan-

det av fallet är antalet tänder som lejonen på sigill-
brickorna har. Det finns två olika sorters brickor – 
sådana med 3 och sådana med 4 tänder. Det är en 
pytteliten detalj och information som ingen

 

 i ut-
gångsläget känner till - inte Gordigal, inte rådsmed-
lemmarna, ingen. RP kommer själva att upptäcka det 
under äventyret, troligtvis i Tolvstenstornet. När 
man väl gjort den upptäckten går det sedan, när man 
väl vet vad man söker efter, att hitta stöd för det i 
gamla arkiv, och det framgår att två ämbetskedjor 
har tretandade sigillbrickor, medan resten har 4. Si-
gillbrickan som RP har hittat har 4 tänder i sitt lejon-
gap.  

 

RÅDETS UTREDNING AV MORDET 
Mordet på kungen utreds officiellt av kungsgardets gar-
desriddare, riddar Haas. Han har dock ytterst svårt att 
komma någon vart då rådet inte kan enas om riktlinjer för 
utredningen och med vilka befogenheter han skall agera. 
Han är trots allt underställd rådet fast han skall utföra en 
objektiv undersökning. Bl.a. har han inte fått gå igenom 
kungens dokument, eftersom han inte har tillräckling rang 
för eventuella rikshemligheter. För tillfället har han endast 
förhört hovets tjänstefolk vilket inte har gett honom nå-
gonting. Haas kan eventuellt övertalas att tala med RP. 
Han är trots allt i desperat behov av hjälp i utredningen. 
Informationen han har är dock knapphändig: 
Kungen hittades död den 1a i månaden (gärna ca 4 dagar 
innan äventyret inleds) i sitt arbetsrum, på golvet med 
halsen uppskuren. Rummet bar spår av kamp – välta sto-
lar, böcker nerfallna från hyllor, och blod på flera ställen i 
rummet. Kniven som användes var kungens egen, och den 
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låg bredvid kroppen. Han hittades av drottningen som 
sent på kvällen, strax före midnatt, gick till hans rum. 
Rummet bevakas alltid av en riddare ur kungsgardet, och 
denne kan bekräfta att drottningen gick in, och ganska 
genast kom utrusande med rop på hjälp. Riddaren är pålit-
lig, men ändå avsagd, förhörd och fortfarande i fängelse, 
främst av principskäl. Kungen hade innan det klagat på 
huvudvärk vid middagen och dragit sig tillbaka till sitt rum. 
Det var 6-tiden på kvällen. Efter det hade varken tjänste-
folk eller någon annan besökt honom. Kungens rum har 
efter dådet förseglats och lämnats orört i väntan på att 
riddar Haas skall få instruktioner om hur han skall gå vida-
re. Han har endast en gång försiktigt genomsökt rummet, 
utan att hitta några som helst ledtrådar. Fönstren till 
kungens rum var stängda med fönsterluckor som alla var 
förseglade inifrån. Ingen på borgen har heller sett eller 
hört något som helst misstänkt.  
 
 Hemligheter i kungens rum: I arbetsrummet finns en 

stor vägggfast spegel. Det är en portal till Raudrim – se 
det avsnittet. Med SPEJA kan man hitta en lönngång 
bakom bokhyllan i arbetsrummet – se avsnittet om 
Vita Borgen.  

 
  
 Det politiska läget 
 Landet ligger på gränsen till kaos och inbördeskrig. Hä-

ren i norr har tärt ohyggligt på befolkningen i form av 
skatter och mängder av värvat arbetsfört folk. Rappor-
terna från Kragma är få och dåliga. En stor del av hären 
består av adelsmän och deras hirder, vilket lett till att 
många borgar och gårdar står utan sina herrar. Det 
bondefolk som finns kvar har under tiden inlett protes-
ter, uppror och attacker. Slutliga Erans Orden har vunnit 
stort inflytande i de södra provinserna. Först nu, alltför 
sent, har man insett hur stark orden har blivit, och att 
den beväpnat sig och format en smärre här tillsammans 
med de uppretade bondemassorna från landen kring 
Blekans flodfåra – Bryte Bädd, Tistelnacken och Dyrn-
fold. Man har inga exakta siffror på hur stor hären är, 
men den rapporteras växa för var dag. Svartvinter är le-
gendariskt svårintaglig, men har rätt få trupper till sitt 
förfogande. Området kring staden och Järnfållarna var 
det huvudsakliga området för värvandet av fotfolk till 
hären i norr, och ytterst lite krigfört folk finns kvar. Rå-
det har dock anställt ett flertal legoförband från Tuse-
nöarna och Radessa, som man nu hoppas hinner 
landstiga och stoppa bonde- och prästhären. På staden 
går rykten om att Grinngard lånat pengar åt Randmark 
för köpandet av legotrupperna, och man oroar sig för 
vade det kan innebära. Se kapitlet ”Belägrade!” 

 
 
 

OM KUNGEN 
Kungen var enda son till kung Leoklod II, och kröntes till 
kung Oryn III av Aradan som endast 16 år gammal efter att 
hans far mystiskt försvunnit. Kung Leoklods försvinnande 
för 10 år sedan är fortfarande ett olöst mysterium. Samti-
digt försvann även kungens kammarherre, även det till 

synes spårlöst och utan förklaringar. Endast några år innan 
hade kungens mor, drottning Hetekma, avlidit i en tragisk 
luftskeppsolycka. Oryn var alltid lite blek och ranglig med 
en aningen svajig hälsa, och lyckades aldrig få ett särskilt 
bra grepp om landet.  
Kungens residens finns i sjätte våningen i kungstornet i 
Vita borgen i Svartvinter, rikets administrativa centrum. 
Kungens närmaste tjänstefolk består av en åldrande 
kammarherre som fungerar både som sekreterare och 
butler, en fet eunuck från bergstemplet som fungerar som 
munskänk, två kammarjungfrur som sköter städning, kläd-
tvätt och bäddning, samt en livmedikus från Kollegiet. 
Dessa bor på våningen under kungen i kungstornet.  
 
 Ledtrådar: Om man kommer åt att prata med tjänste-

folket kan man av livmedikusen få reda på att kungen 
– i motsats till vad man allmänt antar – inte alls var 
svag i själen. I stället var han psykiskt enormt stark, ex-
ceptionell rentav. Fysiskt däremot var han bräcklig, och 
mentalt besatt av Ödet och ovetenskaplig mystik.  Av 
kammareherren kan man med väl lyckade slag för 
MANIPULERA få reda på att kungen eventuellt hade en 
älskarinna. Vem det var vet kammarherren dock inte.  

 
 
 

VAD HÄNDE EGENTLIGEN 
PÅ MORDNATTEN? 

 

Vad som egentligen skedde på mordnatten var varken 
sjukdomsattack eller mord, utan självmord. Kungen gjorde 
det för att hindra Ashur-Asha att överta hans kropp och 
göra honom till en av sina värdkroppar. Kvällen då det 
skedde var det partiell månförmörkelse, och Mörkret stod 
i zenit, vilket gjorde att Urörkret hade större inflytande i 
världen just då. Ashur-Asha gjorde alltså sitt andra försök 
att överta kungens kropp (Det första skedde i kampanjens 
öppningsscen – ”Mannen med benhanden”) Det utbröt en 
vildsint kamp där kungens kropp kastades omkring i rum-
met av två kämpande själar. Till slut fick kungens egen själ 
temporärt övertaget, men insåg att han kommer att förlo-
ra, och avslutade kampen med att skära halsen av sig. 
 
 
 

De Misstänkta 
 

Äventyret går alltså ut på att försöka luska ut vem förräda-
ren är innan nästa kungaval. Förrädaren måste hindras 
från att sabotera såväl valet och från att komma åt att 
sätta Mannen med benhanden på tronen. Förrädaren är 
en av rikets 6 rådsmedlemmar, och dessa är: 
 
 Drottning Karkassra. Drottningen innehar positionen 

som rikets amiral i rådet, med ansvar över både 
havs- och luftflottan – båda relativt små och undan-
skymda delar av dagens randmarkiska militär. För 
tillfället i husarrest i sitt residens, Tolvstenstornet i 
Vita borgen. Drottningen är mycket populär bland 
folket i staden.  
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 Augur Melgrid Markdotter III. Templens represen-
tant i rådet. För templens talan inför kungen och 
rådgör kungen i religiösa frågor. Auguren anses 
bland folket vara både inkompetent och elitistisk, 
och när ingen större popularitet.  

 Drots Emon av Hoorn. Drotsen fungerar som ”inri-
kesminister” och hovledare. I jarlens frånvaro är han 
rådsäldste och leder ordet under rådets möten. 
Drots Emon är relativt omtyckt bland folket, han be-
höver i egenskap av drots sällan göra besvärliga be-
slut, och anses tillföra stabilitet i ett annars ganska 
rörigt råd.  

 Kansler Beldan Korins. Rikskanslern ansvarar för 
rikets kassa och finanser. Föga förvånande är kansler 
Korins bland de minst populära personerna i riket ef-
ter rekordmånga skatteindrivningar och besparings-
åtgärder.    

 Marsk Daren Stålhjalt av Fyrbranta. Marsken ansva-
rar för hären, men har svurit att skydda kungen med 
sitt liv och befinner sig därför inte med hären uppe i 
Kragma, utan i Svartvinter var kungen stannat p.g.a. 
sin dåliga hälsa. Ett typiskt beslut av marsk Daren, 
som anses egensinnig och konstig. En fantastisk 
svärdsman som stigit till rådsledamot från anspråks-
lösa förhållanden. 

 Jarl Theldrick av Sala. Jarlens ämbete är ett slags 
”vicekung” och en jarl kan sköta alla ärenden i rådet 
och representera riket i alla tänkbara lägen där 
kungen är förhindrad. Just nu är jarl Theldrick härfö-
rare för Randmarks norra här, och sitter med den 
fast i snöstormarna i Kragma var de varit i snart ett 
år. Han är således den enda rådsledamoten som kan 
antas vara fri från misstankar i detta äventyr. Jarlen 
är populär, i synnerhet bland folket ute i landet, och 
att rådet inte väljer honom till kung genast efter 
kung Oryns bortgång kommer som en stor överrask-
ning. Se ”öppningsscen” nedan. 
OBS! Jarlens ämbetskedja, komplett med 6 sigill-
brickor, har han lämnat i förvar hos riddar Haas i Vita 
Borgen, och går lätt att få sig en titt på.  

 
Ovannämnda information bör RP ha koll på, eller få koll på 
genast i början av äventyret 
 
Audiens 
Att få träffa de de misstänkta är svårt. Rådsmedlemmarna 
är alla synnerligen avogt inställda till en bunt smutsiga 
äventyrare – de må sedan ha uträttat vilka hjältedåd som 
helst, i rådsmedlemmarnas ögon är de patrask. Ingen 
(förutom kanslern) kommer att bevilja dem audiens om de 
inte ser att de själva kan vinna något på det, eller om RP 
börjar ana deras hemlighet och sätter press på dem. Till 
drottningen går det inte att ens ansöka om audiens.  
För att ansöka om audiens skall man lämna in en skriftlig 
ansökan till portvakten i Vita borgen, och samtidigt nämna 
var man bor. En kurir söker sedan upp en om audiens 
beviljats. Observera att en träff knappast sker i enrum 
med ledamoten, utan gardister och skrivare finns troligen 
på plats. Ledamöterna kommer inte att diskutera riksaffä-
rer med RP eller under några som helst omständigheter gå 
med på att visa upp sina rådskedjor. De har alla sina per-

sonliga orsaker till detta, vilka presenteras senare i även-
tyret. De litar inte ens på varandra, så ett par vilt främ-
mande äventyrare kommer inte att ha det lätt att vinna 
deras förtroende.  
Att visa upp brevet och försöka hänvisa till att den som 
visar upp sina sigillbrickor också bevisar sin oskyldighet, 
hjälper inte. Dels eftersom ingen av dem kan visa upp 6 
brickor (utom drotsen) och dels eftersom de anser det 
vara betydligt mera sannolikt att de kan bevisa sin oskuld 
gentemot några loppiga äventyrare, än att de på riktigt 
skulle misstänkas för mord eller mordplaner på kungen. 
Rådsledamöterna är alla vana att bli åtlydda och ovana att 
bli motarbetade. Dylika försök som öppet avslöjar vad 
man vet om brev och sigillbrickor kommer att nå den 
benfingrade mannens öron och man kommer att få besök 
av Nattskärrans lönnmördare.  
Alla rådsledamöter kan beordra kungsgardister som de 
behagar så länge det inte går emot kungens eller rådets 
övriga direktiv. (Detta gäller för tillfället dock inte drott-
ningen, men innan fängslandet hade hon samma rättighe-
ter).  
 
Hemligheter 
I texten finns under varje rådsledamot upptaget en hem-
lighet som hen bär på. Denna hemlighet avslöjar personen 
under inga som helst omständigheter, utan det krävs 
snokande från RPs sida. När spelarna har en grundläggan-
de uppfattning om hemligheten kan de konfrontera leda-
moten och med MANIPULERA få fram hela sanningen. 
Hemligheterna är synnerligen känsliga punkter för de 
misstänkta. Känner man till en hemlighet har man den 
personen i sitt våld.  
 
  
 Randmarks råd 
 Randmarks riksråd utses av kungen och bistår honom i 

skötandet av landets affärer, att stifta lagar och upprätt-
hålla ordning, ekonomi och försvar. Endast kungen kan 
utse rådsledamöter och endast han kan avsäga dem. Om 
en rådsledamot dör ersätts denne av sin närmaste släk-
ting tills kungen har hunnit utse en permanent ersättare. 
Om kungen dör utan direkta tronarvingar är det rådets 
uppgift att rösta fram en ny kung. Av rådsledamöterna 
själva får endast jarlen ställa upp som kandidat och de 
övriga får alltså inte väljas.  

 Rådet har alltid 6 medlemmar enligt urgammal tradition.  
 Rådet möts i Vita borgen, i drottning Asgråds torn, och 

träffas i regel en gång om dagen.  
 
 
 

Öppningsscen: 
Kungaval 

 

Rådet sammanträder för öppen publik i Bergstemplet 
samma dag som äventyret sparkar igång. Alla får gå dit 
och ta sig en titt när Rådet röstar fram rikets nästa kung. 
Bergstemplet är en väldig amfiteater av vittrad ljus granit 
och således helt under öppen himmel. Under teatern och 
inhugget i berget bakom scenen finns små alkover, celler, 
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meditationsrum, och ett litet bibliotek för prästerskapet, 
men all liturgi tar plats utomhus. Amfiteatern är omgiven 
av en cirkel med enorma stenpelare, inristade med uråld-
riga runor och fläckiga av lavar och korpspillning. Ingången 
till grottorna bakom scenen är enkel och kantas av två 
sanslöst gamla och halvdöda ekar vars grenar sträcker sig 
långt ut över amfiteaterns platta mittparti, var rikets 
grädda nu sitter på provisoriska bänkar i 18 rader. Framför 
dem sitter de fem rådsledamöterna i massiva ekstolar 
med ansiktena mot folket. En stol står tom – jarlens. Bak-
om rådet står kungsgardets 25 riddare i stram givakt. 
Mellan bänkarna och rådet står en urna på en piedestal 
med Bergstemplets överstepräst bredvid. Folket trängs i 
mängder på amfiteaterns proppfulla stenläktare, korpar 
cirklar ovanför mot stålgrå moln, det är en kylig morgon, 
och kungavalet sätter igång.  
 
Röstandet 
Först mässar översteprästen en stund varefter rådsleda-
möterna i tur och ordning kort talar och lovar välja en bra 
kung och tjäna folket och riket etc. Därefter ges ännu 
ordet åt folket, och en representant för adeln, handeln 
och bönderna får muntur. Även de säger mest nervösa 
plattityder. Sedan reser sig rådsmedlemmarna i tur och 
ordning, går fram till urnan, skriver ett namn på en lapp 
och lägger lappen i urnan. När röstandet är gjort räknar 
översteprästen lapparna. Två tempelassessorer, templets 
bödelriddare, och en utlottad riddare ur adeln kommer 
också upp och kontrollgranskar lapparna. När allt divide-
rande är klart bränner assessorerna lapparna i urnan, och 
översteprästen höjer händerna och förkunnar med rung-
ande stämma att ingen kung har utsetts idag, nästa val 
sker om en t.ex. vecka (anpassa enligt vald tidsram för 
äventyret). Rådsledamöterna reser sig och tågar iväg un-
der eskort av kungsgardet.  
 
Efterspel 
Det utbryter givetvis upprört sorl och folk blir länge kvar 
för att diskutera det skedda. Att jarlen inte utsågs till kung 
var en stor chock för många, och oron bland folket är stor. 

RP kan med lämpliga färdigheter få fram hur röstresultatet 
såg ut, den informationen läcker snabbt ut. Hur de enskil-
da rådsledamöterna röstade vet dock ingen. Jarlen fick 2 
röster (av kanslern och auguren, men det vet alltså ingen), 
en avlägsen kusin till kungen – en obetydlig furstinna 
bosatt i sydlanden – fick 1 röst (drotsen), drottningen fick 
en röst (drottningen själv) och en röstsedel var blank 
(marsken). Att drottningen fick en röst sprider ytterligare 
överraskat mummel bland folket – hon är inte ens tillåten 
att ställa upp! Reglerna (vilket Gordigal kan berätta) före-
skriver att kungen skall utses med enkel majoritet (d.v.s. 3 
röster räcker) och man får rösta på sig själv (vilket givetvis 
inte gagnar en det minsta om man inte är jarlen).  
Under hela mötet kan Gordigal peka ut viktiga personer ur 
rikets elit för RP, och givetvis skall RP få bra känn på de 5 
rådsledamöterna och huvudmisstänkta.  
 
 
 Tronföljden: De randmarkiska riksreglementen upprätt-

håller inte en tronföljd längre än inom regentens kärn-
familj, och tvingas man som i detta fall gå utanför den, 
måste man gå via kungaval. Det finns i princip ingenting 
som säger att den nyvalda kungen bör höra till den ara-
danska ätten, men underförstått är det en självklarhet. 
De flesta blodsätter i Randmark kan också på något sätt 
påvisa släktskap till Oryn I. (Drottningen kvalificerar sig 
med nöd och näppe genom sitt äktenskap) RP kan alltså i 
princip, om de är skickliga, styra kungavalet i önskad 
riktning till precis vem som helst…  

 Kung Oryn III hade inga syskon, och av hans fars syskon 
finns inga kvar i livet. Av deras barn (d.v.s. kungens kusi-
ner) finns endast hovskrivare Rehart (som avsagt sig alla 
tronaspirationer), en äldre furstinna som gift sig i Zir, 
samt prins Everat, ansvarig för rustandet av den Norra 
hären, men spårlöst försvunnen sedan ett par år tillbaka.  

 Dessutom är redan kusin så avlägset att det inte enligt 
lagen garanterar tronföljd, utan även det kräver kunga-
val . Jarlen är pyssling till kungen.   
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Svartvinter 
 
Randmarks huvudstad ligger på kanten av en samling 
vassa klippor vid floden Blekans strand. Här bor närmare 
50,000 personer vilket gör den till nordanlandens största 
stad. Staden är uppdelad i den branta Höga staden uppe 
på en sluttande bergsplatå i norr, och Låga staden ute på 
tre kanalomgärdade flacka flodbankar. I Höga Staden bor 
de mera välbemedlade: arlar, pappersriddare, landsfogdar 
och de rikaste handlarna och mest renommerade hant-
verkarna. Husen i Höga Staden är pampiga timmerresi-
dens och mindre palats i gråsten med glasverandor, 
trädgårdar, klockstaplar och duvtorn, glänsande koppartak 
och mossiga tegeltak. Gatorna sluttar ganska brant ner 
mot Stora Kanalen, och är oftast stenlagda med täta 
trappartier. I Låga staden bor hantverkarna och arbetarna, 
här finns lager och horhus, slakthus och mjödkokerier, 
smedjor och plankgårdar, båtvarv och fattighus. Byggna-
derna i Låga staden är anspråkslösa, ofta inte mer än fuk-
tiga plankskjul, men på sina ställen reser sig höga 
timmerhus med halmtak, enstaka tegeltorn och stentem-
pel. Vägarna varierar mellan allt från lerstigar till hala 
bryggor och stenlagda kajer.  
Befolkningen är främst mänsklig med betoning på nord-
länningar av olika härkomst och utseende. Men man stö-
ter också på sydländska handelsmän, hyrsvärd och 
emissarier på stadens gator. En ansenlig population jord-
dvärgar finns också i staden, många arbetande i Smältver-
ket eller andra smedjor och handelsbodar. Halvlingar finns 
i många handelshus som kassörer och köpslagare. Vildfolk 
finns också i rikliga mängder bland stadens underklass.   
Nedan följer några förslag på möjliga slumphändelser: 
 
Slumpändelser Svartvinter, ett urval 
Välj eller slå 1T10 
1. Avrättning av grinngardisk spion på Tingstorget 
2. Teologisk dispyt mellan Slutliga Erans anhängare och 

bergstemplets präster.  
3. Svältbröderna (se nedan) gör en skatteräd i ett när-

beläget värdshus 
4. Politisk dispyt mellan anhängare till jarlen och drott-

ningen – urartar i krogbråk 
5. Stormarknad – gycklare, tjuvar och nedsatta priser! 
6. Nasare utsatt för hårdhänta tag av fulla stadsvakter. 

Visar sig dock att de fulla vakterna har rätt och kvin-
nan handlar olagligt. Handlaren är en av handelshu-
set Nordstjärnans ägare, och hon rustar inför deras 
stora karavan till Kormund (se äventyr 4: ”Bronsvä-
gen”) 

7. Auktion av den i Kragma stupade riddar Bockabräcks 
kvarlåtenskap.  

8. Efter belägringen: Plundring av förbommad handels-
bod. 

9. Efter belägringen: Räddningsoperation i brinnande 
hus. 

10. Efter belägringen: Alle man till murarna! Fienden 
anfaller ”en masse”.  
 

Plock ur Stadens Styre 
och elit 

 
Det kungliga Smältverket 
Handel med järn och stål står för merparten av Randmarks 
inkomster och är hårt kontrollerat av staten och kronan. 
Detta organiseras från Smältverket, en organisation som 
äger allt från gruvor, masugnar och en veritabel flotta av 
malmpråmar, till smedjor, kontor, karavaner och handels-
avtal. Smältverkets hjärta i staden är tre väldiga masugnar 
och deras skorstenspipor som dominerar Låga stadens 
siluett vid Stora kanalens inlopp. Runt masugnarna breder 
olika smedjor och kontor ut sig. Smältverket sköts och 
styrs av främst två mäktiga ätter – Hoorn och Durenfort. 
Fursten av Hoorn, den s.k. Hoornfursten, en av rikets mäk-
tigaste personer, är Smältverkets överintendent. Han 
håller själv till i Hoornborgen i Järnfållarna, men en strid 
ström av hans barn, syskonbarn och kusiner sköter Smält-
verkets administration i Svartvinter. Drots Emon av Hoorn, 
en av äventyrets misstänkta i Rådet, är brorsson till 
fursten. Smältverkets andra intendent är arlessan av Du-
renfort, överdådigt rik och förmäten.   
 
Arl Vohang och stadsvakten 
Svartvinter är en kunglig stad och har inget egentligt eget 
styre. Kungen utser en amtman för staden, och denne 
fungerar ungefär som en borgmästare. Amtmannen har 
ansvar för stadsvakten samt vissa tull- och skatteindriv-
ningsskyldigheter. Stadens amtman har i närmare tio år 
redan varit arl Vohang, en stilig man med utmejslad haka 
och skarpa åsikter. Han är beundrad i staden och har fått 
bukt på många brottsliga element som ännu på kung Leok-
lods tid plågade svartvinterborna. I synnerhet vildfolk och 
jorddvärgar har fått utstå stadsvaktens ytterst hårdhänta 
tag. Det senaste året har dock samtidigt sett ökat inflytan-
de av olika nyare kriminella organisationer, t.ex. Svältbrö-
derna (se nedan). På staden går också rykten om att arlen 
tillhandahåller en lista över vissa invånare som är särskilt 
viktiga och som förtjänar stadsvaktens beskydd. Att ha sitt 
namn på listan är oerhört fint och eftersträvansvärt. SL 
kan också läsa mera om arl Vohang under kapitlet om 
marsk Daren och Ormens Barn. 
Stadsvakten har en total styrka på ca 300 man, oftast rätt 
dåligt tränade.  
 
Tinget 
Ett litet torn intill tingstorget utgör stadens rättsystem. 
Under tingstornet fängslas brottslingar, och i tornets kon-
torsvåningar sitter rättslärda munkar från Tolvgudatemp-
let och mäter ut straff, tillämpar lagar och skriver in nya 
förordningar. Stadsvakten har sitt högkvarter i en barrack 
intill, och ett rum i tornet är reserverat åt kungsgardet 
som alltid har minst två man på plats. På torget utanför 
verkställer bergstemplets bödlar de domar som utfärdats i 
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tornet. Fängslade vars brott är riksomfattande förs dock 
till Vita borgen för tortyr, och dom av självaste kungen.  
 
Bergstemplet 
Bergstemplet är det teologiska centret i hela Randmark. 
Templet är tillägnat Skriftaren och Föderskan, är uråldrigt 
– betydligt äldre än staden själv - och ligger inrättat på 
bergsväggen på södra sidan av staden under bar himmel 
som en stor amfiteater. Den långa och svindlande branta 
trappan upp från Låga staden kantas av små bönehus, 
skriptpörten och meditationspaviljonger blandat med 
granna böneflaggor och lukten från munkarnas rökelsekar. 
Precis invid entrén till amfiteatern – själva templet – finns 
8 enorma bronslurar installerade längs bergsbranten. 
Lurarna blåser för högtid och gudarnas välsignelse.  
Templets överstepräst och ledare är moder Tessel, en 
närmare två meter lång äldre kvinna, klädd i svepande 
svarta kåpor av glänsande mullvadsskinn. Alltid allvarlig 
och sävlig. Om hon rör sig utanför templet har hon alltid 
två akolyter med sig som strör ut grus hugget från bergs-
templets heliga grottor framför hennes fötter så att hon 
alltid skall vara ett med berget. I de heliga grottorna under 
templet anser man att Skriftaren och Föderskan i tidernas 
begynnelse beslöt skapa mänskan och låta den befolka 
nordlanden.   
 
Börsen 
Börstorget ligger så tätt omgärdat av pråliga gråstenshus 
och timmerpalats att det snarare påminner om en inner-
gård. Här har så gott som alla stadens handelshus en re-
presentant med eget stånd – ibland bara ett enkelt 
skrivbord, ibland ett tält, men en del har rentav byggt små 
paviljonger åt sig. På börstorget regleras valuta, besluts 
om tariffer och tullavgifter, karavanrutter och rättigheter 
till flodhandel. Och givetvis handlas här – det köps och 
säljs andelar i karavaner och skeppslaster, handelshus 
bjuder ut aktier eller söker finansiering för mera riskfyllda 
projekt. Mitt på torget finns ett litet podium var man får 
föra sin talan och försöka överrösta det öronbedövande 
sorlet. Tid på podiet köps, vilket gör att fattiga handelshus 
får nöja sig med att föra fram sina synpunkter på nattens 
småtimmar inför en tom börs. En liten armé av skrivare 
sitter vid ena sidan och försöker få krämarnas munhugg, 
gräl och tjatter överfört till skrift och verkliga stadgar. 
Kommer man så långt går pappren vidare till arl Vohang, 
eller rakt till kungen om det gäller områden utanför sta-
den, för ett eventuellt godkännande. Börsen kan utöver 
förslag på lagar och förordningar även ge utlåtanden, krav 
och yrkanden, och är en av de viktigaste instanserna i 
stadens styre.  
 
 
 

Undre världen 
 
Banditgäng och lönnmördare 
Stadens laglösa verksamhet domineras av ett antal hamn-
ligor, ett större lönnmördarskrå, samt två maffialiknande 
kriminella organisationer (se nedan). Hamnligorna är 
simpla banditgäng av utstötta, försupna och drogberoen-

de skurkar. De är dåligt organiserade och saknar större 
resurser, och de är i konstant gräl med varandra. Ligorna 
närs av en strid ström av flyktingar och fattiga som flyr till 
staden i hopp om ett bättre liv, bort från missväxt, orolig-
heter och skördeskatter ute på landsbygden. Köttkokers-
kan, Hattmakaren (se kampanjens öppningsscen) och 
Stryp-Hild är namnet på några av de banditledare som på 
senare tid lyckats etablera sig. Vissa av gängen används av 
Mannen med benhanden som kanonmat och för enklare 
uppgifter.  
Nattskärrans lönnmördarskrå är en välorganiserad och 
välutbildad grupp illgärningsmän, fruktad och effektiv. 
Den styrs totalt av Mannen med benhanden, se mera 
under avsnittet för drotsen. 
 
De myrniska Svältbröderna.  
Ursprungligen ett regemente hyrsvärd under ledning av de 
skrupelfria bröderna Halla. Anlitades av kungen för att 
råda bot på Utöarnas piratattacker mot Myrna för 4 år 
sedan, och fick som betalning för sina tjänster lov att i 10 
år uppbära skatt i Myrna. De har sedermera utökat sina 
”tjänster” till beskattning av allt och alla varor som har 
något att göra med Myrna, och har därigenom etablerat 
sig också i huvudstaden. Deras framfart har satt staden 
Myrna i ekonomisk misär, och sugit ut allt vad den har att 
erbjuda. Därför har bröderna nu sin största verksamhet 
här. Nu skattar de helt olagligt alla tänkbara potentiella 
myrniska varor; horhus som anställer eller någon gång 
anställt en myrnisk prostituerad, varje värdshus som säljer 
vin som kan antas ha fraktats via Myrna, o.s.v. Bröderna 
Halla är rika, hutlösa och skrupelfria. Personer som inte 
kan eller vägrar betala ”den myrniska frihetsskatten” ma-
tar brödernas hejdukar åt malarna i Blekan, och gärna 
släkt och vänner också. P.g.a. det politiskt instabila läget 
vågar Rådet och staden inte ingripa, utan låter bröderna 
göra sina ytterst frikostliga tolkningar av det ursprungliga 
avtalet, så länge det inte blir alltför uppseendeväckande. 
Bara bröderna håller Myrna och den ändan av riket lugnt 
får de vara. Öknamnet Svältbröderna härstammar från 
brödernas huvudsakliga krigstaktik under piratkrigen – 
belägra, vänta och svälta ut.  
 
Jorddvärgarnas Gille 
Folk i Randmark har som regel kraftiga fördomar mot 
jorddvärgar. Det skulle säkert lätt kunna rättas till om det 
inte vore för Gillet, som bekräftar alla tänkbara fördomar 
och lite till… Det är en lös sammanslutning av skrupelfria 
jorddvärgar och en del djuriska vildfolk från fel sida av 
lagen. De livnär sig på illdåd, stöld, mord och utpressning. 
En stor del av deras inkomster kommer från beskyddar-
verksamhet mot Svältbröderna, som på senare tid överta-
git Gillets position som stadens främsta brottssyndikat. 
För folk i staden är dock jorddvärgarnas beskydd en risk-
fylld business, då stadsvakten ofta vänder bort blicken 
från Svältbrödernas framfart men gillar att slå till synligt 
och spektakulärt mot ”halvfolken”. Gillets viktigaste in-
komst är dock handel med den förbjudna drogen ”grav-
skugga” – ett pulver malt av benen från forntida gravar, 
och vars hallucinatoriska effekter ger en inblickar i forna 
kungars och drottningars liv. Det är helt enkelt en vision, 
genom dödsriket, till andra mänskors upplevelser, och 
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med en rejäl dos gravskugga av bra kvalitet kan man leva 
en hel dag som t.ex. en forntida alvprinsessa. Det här gör 
dödsgudarna irriterade och därför har Bergstemplets 
präster förklarat drogen olaglig.  
 
 
 

Kartförklaringar: 
 
ADMINISTRATION OCH MILITÄR: 
1. Vita Borgen. Kungens residens och kungsgardets 

högkvarter, se nedan. 
2. Tingstorget. Intill Tingstorget finns tinget – stadens 

rättsinstans (se ovan) – och stadsvaktens barack.  
3. Malmporten. Från Malmporten kommer man upp 

på Malmarhyllan – små passdalar, byar och ängar 
inklämda i Kantbergets sluttningar. 

4. Stora Porten. Området mellan Stora Porten och 
Malmporten – Malmhusen – är nyare och anses lite 
ofint jämfört med övriga kvarter i Höga stan.  

5. Flodborgen. Det största försvarsverket vid Blekan. 
Reser sig närmare 60 meter upp ur det grumliga 
flodvattnet.  

6. Hangartornet. Stormryttarnas högkvarter. Ett smalt 
torn med bryggor på olika höjd för rikets luftskepp. 
Nedanför finns en gård med en trång torrdocka. Se 
äventyr 3 – ”Den svarta hammaren”.  

7. Tullhuset. Flodhandelns administrativa centrum. 
Hem för hamnvakten, skattemätare, tullknektar 
och en mängd olika räkenskapare – både stadens 
och de olika handelshusens.   

8. Veteranernas hus. Ett av Låga Stadens få stenhus, 
en rejäl krenelerad barack. Här bor soldater från ri-
kets olika slag, som pensionerats med heder eller 
skadats permanent. Många av veteranerna är ännu 
i fullt stridbart skick och de är också är en riktig 
maktfaktor i staden, bunden till ingen, och därmed 
aningen oberäknelig. Veteranerna är uppdelade i 
ett antal regementen enligt vilka slag de deltog i. 
Bland de största kan nämnas Lumlinks tistelnackar 
– iklädda hjälmar brämade med bäveskinn och 
orkskallar hängande i bältet, samt Riddarmöarna – 
en gruppering av kvinnliga veteraner, välrustade 
och benägna till tysta protestmarscher mot krig och 
maktmissbruk.  

9. Kansler Korins residens. Se avsnittet för Kanslern. 
10. Drots Hoorns timmerpalats. En överdådig och 

pampig byggnad. Se avsnittet för drotsen. 
11. Arl Vohangs säte. Arlens hus har ett av stadens få 

ståltak, glänsande och nylagt. I övrigt består huset 
av 3 stora granittorn dingnande med burspråk, bal-
konger, spiror och utskjutande paviljonger.   
 

TEMPEL OCH LÄRDOM: 
12. Bergstemplet. Se ovan. 
13. Kollegiet. Se kampanjens öppningsscen – Mannen 

med benhanden.  
14. Tolvgudatemplet. Ett myller av skriftesnoviser och 

pergamentmunkar svansar fram kring Tolvguda-
templets massiva kalkstenspelare.  

15. De Unga gudarnas dom. En relativt nyetablerad 
religiös orden som lockar unga och liberala teolo-
ger och mystiker.   

16. Vintergudens klocktorn. En asketisk gråstensbygg-
nad tillägnad den bistra guden Tvarr. Här tillbeds 
årstiderna, traditionerna och tidens gång, samt 
framsteg och framtid. Prästerna är alla hårt själv-
späkta och väl beväpnade.  

17. Kyrishas kapell. Skogsjungfrun tillbeds i en trädgård 
arrangerad runt ett grovbyggt timmertorn, låst och 
hemlighetsfullt, se avsnittet för den siste alven.  

18. De dödas hus. Här begravs många av stadens äd-
lingar och rika, och under huset ringlar sig långa ka-
takomber. Här finns också stora stenhuggerier och 
balsameringssalar. Här terminalvårdas också folk 
med farliga och obotliga sjukdomar.  

 
KOMMERS OCH HANDEL: 
19. Börsen. Se ovan. 
20. Smältverket. Se ovan.  
21. Lin- och Ullkompaniet. Ett av stadens större han-

delshus i ylle. Här ligger kontor, huvudlager och fin-
spinneri. Utspritt i staden finns därtill ett antal av 
husets mindre grovspinnerier. Läs mer i avsnittet 
om Kanslern.   

22. Vävarhuset. Ledande mode- och skräddarhus i 
staden. Se avsnittet om Kanslern.  

23. Blå Porten. Mindre handelshus med rötter i Ulbrek. 
Läs mera i kampanjens öppningsscen och i avsnittet 
om Marsken.  

24. Tobakskajen. Härifrån avgår pråmar till Tornön, 
men hamnen är också viktig för flodhandeln norr-
ifrån – järn, tjära och päls av bergslejon.  

25. Kung Oryns torg. Stadens största torg, kantat av 12 
statyer av landsfadern Oryn I. En staty föreställer 
honom med Bronslampan i handen, kommende-
randes sina trupper. En annan staty avbildar be-
vingade varelser som nådigt knäböjande 
överrräcker lampan åt honom. De övriga avbildar 
mera mundana poser där han blickar statsmanna-
mässigt ut över horisonten, men på ett anmärk-
ningsvärt stort antal statyer är hans högra hand 
bortvittrad… 

26. Svinmarknaden. Stadens livligaste offentliga rum. 
Här går boskapsmarknad av stapeln varje vecka, 
och torget fylls av kreatur av olika slag – packsvin, 
paddelsvin, mysksvin, oxar, mammutar och hästar. 
Boskapsmarknaderna är alltid stora tillställningar 
med gycklare och underhållning. Övriga dagar säljs 
här kött och läder, och stanken hänger tung från 
garverier, isterkokerier och rökerier.  

27. Korn- och råghuset. Här ligger stadens sädesmaga-
sin, och här utmäts jordbruksstöd, skatter och 
spannmålstullar.  

 
VÄRDSHUS OCH UNDERHÅLLNING, ETT URVAL: 
28. Gamla stencirkusen. När björnkamp (se avsnittet 

om drottningen) ännu var tillåtet var detta eventu-
ellt stadens sanna hjärta, och blodiga spektakel ut-
spelade sig här varje vecka. Numera ordnas här 



 
84 

 

mest svinfajter och hundkapplöpningar, men en del 
inofficiella gladiatorer tränar här ännu stundvis. 
Kringdragande cirkusband uppträder här när de 
kommer till staden.  

29. Teaterskråets gille. En sofistikerad underhållning 
för finsmakande ädlingar och förnämt folk. De fles-
ta skalder och sångare som uppträder här kommer 
från de gamla kulturerna i Sydlanden.    

30. ”Ormen och Korpen”. Malmhusens största värds-
hus är de myrniska Svältbrödernas (se ovan) hög-
kvarter.  

31. ”Terestras lustgård”. Bakom kulisserna på detta 
välrennomerade hor- och hazardhus pågår en stor-
skalig slavhandel till de lukrativa marknaderna på 
Tusenöarna var exotiska nordlänningar, vildfolk och 
småfolk står högt i kurs.  

32. ”Vinfloden”. Ett gemytligt värdshus i en av stadens 
äldsta byggnader. Föreståndaren är en äldre be-
svärjare från sydlanden som tappat sin magiska 
förmåga. Hon är följaktligen alltid är intresserad av 

artefakter som kan tänkas hjälpa henne att åtefin-
na sin talang.  

33. ”Pråmhandlarens Dotter”. Se kampanjens öp-
pingsscen. 

34. ”Örat och Grisen”. På detta mjödhus hänger oftast 
ett stort antal vildar och jorddvärgar. Följaktligen är 
detta också bästa stället att hitta någon som vet in-
gången till Gillets (se ovan) hemliga underjordiska 
gångar.   

35. ”Piprökarklubben”. Stället för varje arl eller furst-
ättling med självrespekt och vältrimmad mustasch.  

36. ”Fröken Dalias Rökhus”. Se avsnittet för Marsken. 
37. ”Silverflaskan”. Populärt vinhus för akademiker och 

lärda. Från Tolvgudatemplet söker sig en strid 
ström av noviser hit efter att skymning lagt sig och 
Tolvgudarna slutit sina ögon.  

38. ”Röda Möllan”. Ett sjabbigt och ständigt fullspäckat 
värdshus inrättat i en gammal kvarn. Se kampan-
jens öppningsscen.  
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Vita Borgen 
 

Alla misstänkta nås i Vita Borgen – kungens bostad och 
rikets högsäte. Det finns gott om trådar att dra i även 
utspritt över staden, och man kan komma långt i sina 
utredningar utanför borgen, men för att nå rådsledamö-
terna måste man in stadens administrativa hjärta. Borgen 
är en större försvarsanläggning och kungligt residens upp-
delat i olika delar: 

A- Yttre borggården.  
A1: Borgporten. Enda in- och utgången till staden 
A2: Trädgård och gravkummel. Välklippta äppel- och 
körsbärsträn i tre linjer över en stenig sluttning upp 
mot Tolvstenstornet. I sluttningen finns ett flertal 
runprydda stenportar till gamla kungars gravkum-
mel. I ett färskt kummel ligger kung Oryn III. 
A3: Slakthus, tvättstugor, vedlider 
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B- Gardesbaracken. Kungsgardets högkvarter 
B1: Exercisplan 
B2: Stall 
B3: Smedja 

C- Fogdehuset. Landsfogdarna som arbetar i denna 
byggnad är representanter för de olika borgmarker-
na ute i landet. Varje arl och markherre har sin egen 
fogde i huvudstaden. Därtill finns kronofogdar från 
kungens sida som sköter kontakten utåt.  

D- Tolvstenstornet. Drottningens bostad. Se egen rit-
ning. 

E- Inre Borggården. Omgärdat av en rejäl stenmur, tre 
mindre försvarstorn samt ett porttorn.  
E1: Kungens stall, hundgård och falkhus.  

F- Kastalen. På första våningen finns tronsalen, två 
våningar hög. Andra våningen innehåller ett smalt 
galleri till tronsalen med fönster ut till inre borggår-
den, och ett par små salonger. Tredje våningen har 
ett bibliotek och bl.a. jarlens och drotsens arbets-
rum. I källaren finns en mindre festsal och vinkällare.  
F1: Ministerflygeln. Lägst ner finns en väntesal och 
ett antal skriptorium. I entrén sitter en skriftläggare 
dag och natt. På andra våningen finns skattevalv, ar-
kiv och två rum för rådsassistenter. På tredje våning-
en finns kanslerns kansli och två rum för hovskrivare. 
På vinden finns några enkla bostadsceller for skrivare 
och annan personal.  
F2: Köksflygeln. I källarvalven finns vin-, öl-, och is-
källare, sädesmagasin, brunnshus och sylteri. På för-
sta våningen ligger det väldiga köket. Ovanför det en 
matsal för tjänstefolket och ovanpå det bostäder för 
tjänstefolket.  

G- Kungstornet. Första våningen innehåller en audiens-
sal och ett regalierum. Andra våningen består av en 
stor krigsmöteshall med ett bord av massiv ek, in-
graverat med nordlandens karta. Tredje och fjärde 
våningen består av prins- och prinsesskammare, 
samt gamla kungens och drottningens gemak, tom-
ma för tillfället. Därtill finns mindre rum för hovrid-
dare, hovrättsassessor, klockriddare, jaktmästare, 
slottsjungfru och ceremonimästare. På tredje vå-
ningen har också marsken sitt rum. Femte våningen 
har en kunglig salong samt rum för tjänstefolket - här 
bor kungens kammarherre, munskänk och livmedi-

kus. Sjätte våningen är kungens – se egen planrit-
ning. Sjunde våningen är en förråds- och vindsvå-
ning, och på taket ovanför den vajar kungens flagga, 
och 2 vakter står ständigt posterade.  
I Kungstornets källarvåningar finns kryptan – bor-
gens lilla kapell.  

H- Drottning Asgråds torn. Här finns fängelseceller och 
tortyrkammare i källaren, på första våningen bor-
gens rust- och vapenkammare. Ovanför det en exer-
cissal, sedan kommer rådets mötessal, och ovanför 
det ett litet skriptorium samt slottets brev- och kråk-
hus.  

 
 
 

ATT RÖRA SIG I VITA BORGEN 
Hela borgen omgärdas av en rejäl mur och jordvall som på 
tre sidor övergår i klippiga stup. Den nås endast söderifrån 
från staden. Inga civila tillåts tillträde i Vita borgen utan 
eskort av en kungsgardist och en inbjudan från någon inne 
i borgen. Man lämnar alla sina vapen åt vakten vid borg-
porten och förs sedan av en bister gardist till det ställe 
man uppgett, och som godkänts av portvakten.  
 
Kungsgardet 
Gardisterna ser sig som en elittrupp, utvalda och bättre än 
allt annat militärt patrask. Det stämmer också långt, men 
påverkar ofta kraftigt deras beteende. Totalt uppgår gar-
det till närmare 200 man, varav ca 25 riddare. Deras hu-
vuduppgift är kungen, rådet och Vita Borgen, men de 
bemannar också tillsammans med stadsvakten vissa av 
stadens portar och torg, och patrullerar vissa gator i Höga 
stan. Gardet leds av den gamle riksgeneralen arl Trodga. 
Under sig har han två gardesriddare – riddar Haas och 
sköldmö Garixa.  
 
 Vaktpostering: Vita Borgen bevakas dag och natt av 20 

gardister. De står på Kungstornet, kastalens port, vid 
Tolvstenstornets båda ingångar, på både yttre och inre 
borggården, patrullerar inne i kastalen o.s.v. Borgpor-
ten har 4 man vid vindbryggan och 3 man på taket. En 
riddare bevakar kastalens ingång, och en kungens 
kammare.    
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Lönngången 
En hemlig gång leder från kungens arbetsrum (bakom 
bokhyllan mittemot skrivbordet) ner till de gamla kloak-
trummor som löper under staden och som mynnar ut i en 
av Blekans underjordiska grottförgreningar, som i sin tur 
mynnar ut i en gömd öppning i vassen under ruttna bryg-
gor i Stora Kanalen. På vägen gör lönngången avstickare 
till marskens rum och till östra galleriet i 3e våningen i 
kastalen, intill korridoren som förbinder kung Asgråds torn 
med kastalen. När RP gör sitt första besök i Vita borgen 
skall SL se till att de hittar gången. Sannolikt sker det i 
östra galleriet var lönndörren till den hemliga gången finns 
i en stor och sällan använd öppen spis. RP kan då t.ex. se 
att en av stenplattorna i spisens bakvägg bär en inristad 
runa som tyder på en passage. Det här kan ske med hjälp 
av färdighetsslag eller inte, men spelarna bör hitta gång-
en. När de har hittat och använt lönngången har de en fri 
passage in i borgen för vidare smygande och snokande.  
Lönngångens dörr till kastalgalleriet är utmärkt med sym-
bolen δ på kartan över 3e kastalvåningen.  
 
 

Personer 
 
Riddar Haas, kungsgardets förste gardesriddare 
Stressad och mager riddare med spretigt skägg och mörka 
ringar under ögonen. Betrodd med utredandet av kungens 
mord. Om RP visar sigillet och brevet åt honom kommer 
han än mer vilja ha RPs hjälp – om någon av rådsledamö-
terna är inblandad i mordet har han ingen chans att nå-
gonsin reda ut det.  
STY 2  
SMI 3  
INT 4  
KAR 4    
Utrustning: Eleganta kläder och ett ceremoniellt kortsvärd 
vid bältet – riddar Haas har inte varit i fält på mycket 
länge.  
Färdigheter: Bildning 4, Genomskåda 4 
Talanger: Ögon i nacken 2 
 
 
Typisk kungsgardist 
Kungsgardisterna är disciplinerade och dugliga soldater, 
vanligtvis snäppet bättre än vanliga stads- och hamnvakter 
eller standard värvade soldater. På skölden bär de det 
kungliga bergslejonet i polerat stål på svart trä, och över 
axlarna en svart mantel. På kroppen, över ett långt fjäll-
pansar bärs en vit enkel vapentunika. På huvudet bärs 
kittelhjälm med ett stålgaller över ansiktet, bakom vilket 
inga ansiktsdrag syns, inget skägg sticker ut eller hårtestar 
fladdrar – en trupp kungsgardister är ytterligt enhetliga 
och anonyma. Två av tre bär båge, bredsvärd och sköld, 
resten bär endast spjut. Men alla använder helst närstrid, 
och i strid brukar endast en i gruppen använda båge.  
STY 3  
SMI 3  
INT 2  
KAR 3 

Färdigheter: Uthållighet 1, Närkamp 3, Rörlighet 2, Speja 
2, Manipulera 1, Skytte 3 
Utrustning: SKYDD: Fjällpansar (skydd 4) och täckt hjälm = 
Skydd 7 
VAPEN, ANTINGEN: Bredsvärd (Skada 2, bonus +2), Stor 
sköld (Bonus +2), Dolk (Skada 2, bonus +1), Långbåge 
(Skada 1, bonus +2). ELLER: Långspjut (Skada 2, bonus +2) 
Talanger: Sköldens väg 1 
 
 
Stadsvakt 
Enkla män ur stadens mänskliga befolkning, enkelt utbil-
dade och med snäppet för stor makt för sitt eget bästa. 
Vet att de alltid backas upp av arl Vohang och knappast 
behöver stå till svars för eventuella överträdelser av sina 
befogenheter.  
STY 3  
SMI 3  
INT 2  
KAR 2    
Utrustning: SKYDD: Nitläder och öppen hjälm = 5 
VAPEN: Kortspjut (Skada 2, bonus +2) liten sköld (+1) 
Färdigheter: Närkamp 3, Speja 1, Manipulera 1 
Talanger: -  
 
 
Typisk buse från någon av stadens kriminella ligor 
Kvinnor och män, smutsiga, ofta drogade eller fulla, ibland 
sjukliga, stinkande och ute efter enkel vinning. De har levt 
hela sitt liv i misär där endast våldets väg visat sig lönsam.  
STY 3  
SMI 3  
INT 2  
KAR 2 
Färdigheter: Uthållighet 1, Närkamp 2, Rörlighet 2, Speja 
2, Manipulera 1, Skytte 1 
Utrustning: ETT AV FÖLJANDE VAPEN: Dolk (Skada 2, bo-
nus +1), Knölpåk (Skada 2, bonus +1) Träklubba (Skada 1, 
bonus +1), 1T6 kopparmynt 
Talanger: - 
 
 
SLUMPMÄSSIGA PERSONER UR STADEN: 
 
Pappersriddaren Eldrik av Anglor 
Uppbackad av stormrika släktingar i Anglors borg – ättens 
borgmark i det sydligaste Bryte Bädd – har Eldrik levt sö-
tebrödsdagar i Svartvinter i flera år, slagit dank och gått på 
banketter. Nu har dock pengarna slutat komma och Eldrik 
har funnit sig i situationer där hans betjänt panikslaget 
skakar på huvudet och väser ”herr Eldrik, vi har inte råd!” 
Detta har Eldrik synnerligen svårt att greppa och även om 
han förstår att något är på tok, tycker han betjänten är 
enormt petig och löjlig. RP kan träffa på honom där han 
försöker sig på någon illa överlagd affär, eller ett lån med 
hårresande vilkor. 
STY 2  
SMI 3  
INT 3  
KAR 4    
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Utrustning: Överdådigt eleganta kläder och ett kortsvärd 
som aldrig dragits ur sin skida. 12 silver 
Färdigheter: Manipulera 2, Bildning 2 
Talanger: -  
 
 
Handlaren Ynnia Vass 
Ynnia är egenföretagare och handlar med viner och kryd-
dor från sydlanden, främst från Zir. Affärerna går dåligt då 
handelsvägarna från Ulbrek går genom krigszoner, så hon 
försöker omdirigera sina kontakter till Myrna. Där är dock 
tullarna så vansinnigt skyhöga att vinsten, trots höga pri-
ser och god åtgång i Svartvinter, blir synnerligen mager. 
Nu försöker hon avgöra om hon vågar anta anbud från 
smugglare som för i land längs Järnfållarnas karga kuster. 
Hennes handelsbod ligger i Höga staden och hon har två 
assistenter samt en handfull lagerkarlar och ett magasin 
vid Stora kanalen.  
STY 2  
SMI 2  
INT 4  
KAR 3    
Utrustning: Eleganta men praktiska kläder, 8 silver 
Färdigheter: Manipulera 3, Genomskåda 3, Hantverk 1 
Talanger: -  
 
 
Vagnmakaren Kodmirk 
Kodmirk är en driven och effektig man från Utöarna med 
en distinkt brytning och ryckigt blinkande vänsteröga. Han 
har en lönsam vagnsverkstad intill Svinmarknaden vid 
gamla kanalen. Han har dock skulder hos Svältbröderna 
som anser att hans virke härstammar från Myrnisk mark 
och således bör frihetstullas. Två ärriga jorddvärgar från 
”Gillet” sitter nu dag och natt och bevakar vagnparken.  
STY 3  
SMI 2  
INT 3  
KAR 2    
Utrustning: Läderförkläde, måttstock och stämjärn  
Färdigheter: Hantverk 4, Manipulera 2 
Talanger: -  
 
 
Tjuven Styvfinger 
Enstörig vilde med blekblå uggleögon och kloaktiga naglar. 
Hon har alltid hållit sig utanför stadens mera organiserade 
ligor, och tänker fortsätta med det nu när Mannen med 
benhanden härjar. En av stadens hamnligor under ledning 
av ”Köttkokerskan” har dock gjort upprepade försök att få 
Styvfinger att arbeta för dem på heltid, och efter ett miss-
lyckat inbrott anser de nu att hon är skyldig dem en större 
summa pengar. Gömmer sig på olika finare värdshus var 
hamnligorna inte rör sig, men tvingas byta ställe efter 
hand som hon blir utslängd.   
STY 2  
SMI 3  
INT 3  
KAR 2    
Utrustning:  
Färdigheter:  

Talanger: -  
 
 
Dagvid, präst av Slutliga Erans Orden 
Den Slutliga Eran har inte tillåtits etablera sig i huvudsta-
den, och Dagvid bor tillsammans med ett antal gatupredi-
kanter i övre våningen hos en gammal nätsömmerska i 
Östermyra. Gatupredikanterna rör sig oftast i vanliga klä-
der inkognito, men Dagvid iklär sig varje dag den blodröda 
kåpan och ställer sig på olika torg runtom i staden och 
förkunnar visdomsord från den Enda Guden Kvar tills han 
blir bortjagad. Varje morgon går prästerna beslutsamt 
över bron in till staden, och varje kväll kommer de tillbaka, 
bespottade och utskällda. Dagvid lider av teologiska dubi-
er och planerar att överge orden, köpa sig ett litet torp 
och börja ett nytt liv som bonde. Till detta samlar han 
pengar (ytterst förbjudet för Slutliga Erans präster) genom 
att erbjuda sitt medicinska kunnande för en överarbetad 
livmedikus i Höga Staden.  
STY 2  
SMI 3  
INT 3  
KAR 3    
Utrustning: Blodröd kåpa, offerdolk och en bönebok för 
nedskrivande av gudens sanningsord, men som är full med 
olika tips för äppelodling, botande av mul- och klövsjuka 
samt byggande av gärdsgårdar. 18 silver (en synd!)  
Färdigheter: Läkekonst 4, Bildning 3, Manipulera 3 
Talanger: -  
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Misstänkt 1:  
Drottningen 
 

 
 
Bakgrund 
Kungens fru, drottning Karkassra, är en reslig klankvinna 
från Kragmas högland. Hon är klanernas heliga blodsleda-
re och livstida överhöghet. I en gest av evig vänskap över-
räckte hennes far henne som gemål åt kungen av 
Randmark. Detta skedde för ca två år sedan och hon ut-
nämndes till rådsledamot för ett år sedan. Att drottningen 
är del av rikets råd är ganska ovanligt, men med tanke på 
drottningens bragder på slagfältet ser knappast någon det 
som konstigt att hon är rikets amiral. Genast efter gifter-
målet ledde hon nämligen rikets flotta till avgörande seg-
rar mot de pirater från Utöarna och Halsreven som intagit 
staden Myrna.  
 
Popularitet och beteende 
Man vet allmänt att det kungliga giftermålet inte var lyck-
ligt, utan endast en politisk manöver för att få klanerna i 
Kragma att sluta sig till den randmarkiska fanan i kampen 
mot Tjälgångarherrens orker. Efter att närmare hälften av 
klanerna ändå övergått till fiendens sida efter drottning-
ens fars död, började det spridas osäkerhet kring vem hon 
egentligen är lojal till. Tänk om kungens gemål visar sig 
vara en vasall till rikets fiende nr 1…? På grund av dessa 
misstankar försatte rådet henne i husarrest efter mordet 
på kungen – dels för att på så sätt visa klanerna i norr att 
deras blodsvurna ledare är i rikets våld och därmed försö-
ka påtvinga dem lojalitet, och dels för att försäkra sig om 
att inga statshemligheter läcker via drottningen till Tjäl-
gångarherren. Man hade gärna fängslat henne tidigare, 

men kungen godkände givetvis inte dylika tankegångar. 
Hennes husarrest har väckt misstankar om hennes in-
blandning i kungens eventuella mord, och elaka rykten går 
i staden.  
Trots allt detta åtnjuter drottningen ännu mycket stor 
popularitet i staden. Hon är en stark och vacker kvinna 
som gett det skakiga kungahuset välbehövd stadga, så hon 
är lätt att beundra. Hon har också under sin korta tid som 
drottning bidragit till många tydliga förbättringar i samhäl-
let och framförallt i Svartvinter - bland annat har hon 
öppnat upp handeln från att ha varit rätt strängt statskon-
trollerad, invigt fattighus och sjukgårdar, och gett kvinnor 
en plats i skråna. Det har givetvis gett henne en del fien-
der också bland de mera konservativa, och det faktum att 
hon inte ”gett” riket en tronarvinge ser vissa som ett svek 
från hennes sida. Det barnlösa äktenskapet är hur som 
helst också orsaken till varför drottningen inte krönts till 
regent. Enligt lagen är hon inte tronarvinge utan egen 
arvinge, och som barnlös änka har hon knappt några rät-
tigheter eller befogenheter mera.  
Drottningen tror att kungen tog livet av sig som en följd av 
långvarig sjuklighet och ”bräckligt sinnelag”. Hon litar dock 
inte på marsken som hon anser knäpp, och misstänker att 
den konservativa kanslern ligger bakom hennes fängslan-
de.   
 
 Plats: Drottningen har hela sin tid i Svartvinter bott i 

Tolvstenstornet, strax utanför kastalen i Vita Borgen. 
Som sagt, äktenskapet var inte så lyckligt… Nu är 
Tolvstenstornet förbommat och kungsgardet kon-
trollerar vem som får gå in och ut. De enda kontak-
terna med yttervärlden som drottningen tillåts är en 
bevakad daglig tur till Asgråds torn då rådet har 
möte (hon tillåts inte tala med främmande personer 
annat än i rådets närvaro), samt att en gång i måna-
den få ordna s.k. Månvändarnätter, se nedan. De 
enda som har tillträde till tornet är viceamiral War-
hälter, drottningens närmaste underställda, samt 
tjänstefolk som Rådet utsett – två kammarjungfrur 
och en köksa. Därtill har hon ansökt om att få sitt 
porträtt målat, då hennes officiella porträtt förstör-
des under mordnattens tumult i kungens arbetsrum. 
Det har Rådet beviljat och också utsett en målare 
som tillsammans med tjänstefolket tillåts inträde i 
tornet. Alla dessa personer har skuggats och överva-
kats av kungsgardet, och konstaterats pålitliga – inga 
kontakter till klanfolk eller andra som kan kopplas till 
Kragma har rapporterats.   
Tolvstenstornet har två ingångar – en köksingång ner 
mot borgporten, och en huvuddörr via en maffig ter-
rass med statyer från trädgården som förbinder 
Tolvstenstornet med Vita borgen. Båda bevakas av 
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en kungsgardist och är låsta. Kungsgardisten vid var-
je dörr har nyckeln. De små fönster som Tolvstens-
tornet har, är alla förbommade och fastspikade.   

  
 Hemlighet: Drottningen planerar att krönas och ta 

den tron som hon anser att rättmätigen tillhör hen-
ne. Eftersom hon saknar arvinge kan hon inte ärva 
eller göra anspråk på tronen efter sin man, utan 
måste väljas av rådet. Det går dock inte heller efter-
som hon är rådsledamot, och sådana får inte väljas 
till ny regent (förutom jarlen). Det går inte att avsäga 
sig rådsplatsen – endast kungen får göra det. Men 
drottningen är övertygad om att tronen tillhör hen-
ne. Hon har därför påbörjat extensiva förfalskningar 
av papper med vilka hon ämnar påvisa att kungen 
avsagt henne rådstiteln, och på så sätt kan hon väljas 
via kungaval.  

 När hon hittade kungen på kvällen den 1a hade hon 
sinnesnärvaro nog att direkt göra upp planer för sin 
kröning. Hon insåg att hon högst troligt skulle sättas i 
husarrest omgående, så medan hon var ensam i 
kungens arbetsrum stal hon dokumentet för hennes 
rådsutnämning – ett officiellt pergament med kung-
ens och rikets vapen i guld samt flera stämplar. Do-
kumentet är standard procedur vid utnämnandet av 
rådsledamöter, och där framgår vem hon efterträ-
der, att denne avgår som amiral och att hon utses i 
hans ställe etc. Ett likadant dokument tänker hon nu 
förfalska, ett som beskriver hennes avsägande. Till-
sammans med sin ämbetskedja tänker hon sedan 
placera det i kungens arbetsbord, så att det kan hit-
tas där när rummet åter öppnas. Porträttmålaren 
som besöker henne dagligen har hon värvat till sin 
sida, och det han egentligen gör är förfalskningen. 
Hon har meddelat viceamiral Warhälter att kungen 
fråntagit hennes ämbetskedja och ämnade utse ho-
nom i hennes ställe, men att en officiell överföring 
av rådsposten aldrig hann göras. Hon har viceamira-
len runt sitt lillfinger och han kommer med säkerhet 
att rösta på henne vid kungaval, när han väl fått sin 
rådspost. Förfalskningen är snart klar och skall vid 
nästa månvändarnatt överräckas åt en inbrottstjuv 
som drottningen bjudit in. Tjuven skall smuggla in 
dokumentet och ämbetskedjan till kungens arbets-
rum. Hon har inte haft någon kontakt med tjuven, 
utan hoppas kunna värva honom under festen. En li-
ten stund på tu man hand är allt som behövs. Drott-
ningen har full tillit till sin förmåga att övertala och 
charma folk, och blir hon regent på kuppen kan hon 
utlova vilka belöningar som helst. När det förfalska-
de pappret och rådskeden är på plats kan hon i rådet 
köra för ett öppnande av kungens arbetsrum, vilket 
hon hittills bromsat.   

 P.g.a. denna plan kan hon inte tänka sig att uppvisa 
sin rådskedja innan hon konfronteras av RP. Den kan 
hon ju rimligtvis inte ha tillgång till då den ju skall 
ligga i bordslådan i kungens arbetsrum.  

 
 Sigillbrickorna: Har en intakt ämbetskedja med alla 6 

brickor. Var den är kan du som SL fritt bestämma. Den 
kan t.ex. vara i hennes sovrum i tornet, gömd bakom 

en lönndörr i golvet under mattan. Äventyret är kon-
struerat med sikte på att RP konfronterar drottningen 
under Månvändarnatt, så om någon RP t.ex. lyckas ta 
sig in i Tolvstenstornet innan Månvändarnatt, utan att 
t.ex. ha konfronterat mäster Valja, och kommer åt att 
snoka runt där, eller om RP på annat sätt lyckas kon-
frontera drottningen så är det upp till dig att avgöra 
om de har en chans att hitta ämbetskedjan. Grund-
principen är att endast om hennes hemlighet (eller 
stommen i den) avslöjas kommer drottningen att visa 
sin ämbetskedja. Men i alla äventyr finns det möjlig-
heter att spelarna hittar genvägar och då är det bara 
att spela med.  
Avgörande när man hittat drottningens ämbetskedja 
är att man då ser att alla lejonen på hennes sigill-
brickor har endast tre tänder. Det finns alltså trots allt 
olika sigillbrickor, och detta är nyckeln till lösningen. 
Med den här informationen kan man ganska lätt luska 
fram att två av rådskedjorna har lejon med bara tre 
tänder, medan resten har lejon med fyra. Den bricka 
som RP hittade i riddar Helmfasts ficka har fyra tän-
der.  

 
Mäster Valja 
Mäster Valja är porträttmålaren som Rådet anlitat åt 
drottningen på hennes begäran om en ny tavla. Om man 
sett scenen i spegelportalen (se avsnittet om Raudrim) 
och lägger ihop pusselbitarna är det lätt att få fram att 
drottningen har begärt en porträttmålare, och vad han 
heter. Därefter hittar man honom utan problem i hans 
ateljé vid Lilltorget, bredvid Vintergudens klocktorn, fylld 
med stenskulpturer och målningar. Eller så kan man följa 
honom när han går från Tolvstenstornet på kvällen.  
Han är upp över öronen förtjust i drottningen, och därför 
ytterst lojal, men inte svår att få att spilla sina bönor. Han 
vet dock inte mer än att det papper han förfalskat skall 
överräckas till någon under månvändarnatten. Han vet 
också vad han förfalskat och vad det innebär – att drott-
ningen avsätts från rådet och kan väljas till regent. Något 
som han helhjärtat understöder.  
 
 

Månvändarnatt 
 

Månvändarnatt är en gammal festtradition från Kragma 
som drottningen månatligen anordnat i Tolvstenstornet 
ända sedan hon kom till Svartvinter. Festligheterna är 
omåttligt populära bland stadens elit, och man kämpar om 
att få en inbjudan. Även folk som offentligt motarbetar 
drottningen och hatar allt vad hon representerar, gör vad 
som helst för att få komma med. Festligheterna är vilda 
och skruvade, med laglig björnkamp som höjdpunkt. 
Björnkamp är en gammal randmarkisk tradition som för-
bjudits sedan man märkt att landets svärdföra befolkning 
minskat markant på grund av svinn i björngropen. Drott-
ningen försökte legalisera björnkampen igen, men fick inte 
genklang i rådet – men lyckades däremot hävda att hen-
nes hem är kragmisk mark, och där är det således tillåtet.  
Vinnaren av björnkampen sägs få tillbringa resten av 
festen i drottningens alkov med de allra finaste gästerna, 
och lär därtill få önska sig vad den vill av henne, med hen-
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nes ord på att uppfylla det efter bästa förmåga. Men även 
utan björnkamp bjuder Månvändarnatt till bra möjligheter 
att smyga omkring.  
Festen går av stapeln i Tolvstenstornets nedersta våning, 
samt på terrassen utanför. Därtill avnjuts björnkamp i 
källarvåningen, men de övre våningarna av tornet är 
drottningens privata och hålls låsta. Terrassen och träd-
gården övervakas av sex kungsgardister varav en riddare, 
och köksingången bevakas av tre gardister. Borgens be-
vakning vid portarna fördubblas.  
Alla gäster är uppklädda till det mest överdådiga de och 
deras silverkista klarar av. Staden är sannolikt belägrad vid 
det här laget – detta kan vara den sista festen! Vissa är lätt 
utklädda med en enkel mask över ansiktet, vissa inte. Vid 
dörren granskas gästerna av kungsgardister och kungens 
munskänk. Till skillnad från gardisterna har han bra koll på 
stadens högskikt, men har av drottningen fått order om 
att inte vara så nogräknad (eftersom en viss inbrottstjuv är 
på kommande och hon inte vill att det skall uppstå någon 
situation som drar uppmärksamhet till honom) Av gammal 
lojalitet lyder munskänken.  
 
Inbjudan 
Att få en inbjudan till drottningens fest är inte lätt – de har 
redan skickats ut för en månad sedan. Det är dock inte 
nödvändigtvis svårt att luska ut vem som fått en inbjudan, 
men att sedan stjäla en och dyka upp i stället för dess 
rättmätiga ägare kräver mera finess. Om du som SL vill, 
kan Gordigal ha fått en inbjudan och med en fnysning 

överräcka den åt RP. Att köpa biljett på svarta marknaden 
går också – på värdshuset ”Äpplet” är det t.ex. allmänt 
känt att överblivna biljetter säljs för hutlösa priser. Om SL 
vill, kan där finnas gardister på plats för att övervaka att 
ingen olämplig gör ett köp. Det går givetvis också att på 
festkvällen postera sig på en lämplig plats i staden och 
invänta någon arl eller arlessa som med lämpligt lätt es-
kort är på väg till Tolvstenstornet, och norpa deras inbjud-
ningar.  
Rollpersoner med musikaliska talanger kan säkert fixa sig 
en plats i orkestern eller bland de oljade dansarna och 
gycklarna.  
 
Björnkamp 
Rollpersoner som är säkra på sina stridskunskaper kan 
välja att komma in genom björngropen i stället. Anmäl-
ningar tas emot av en ärrad gladiator vid den gamla sten-
cirkusen nere i Låga Staden. Han ber en gå några rundor 
mot en trädocka och meddelar sedan när man skall vara 
på plats, stridsklädd, vid porten till Vita Borgen någon 
timme innan själva festen börjar. Han tar tacksamt emot 
frivilliga kämpar, men har plats för högst två till. Vid por-
ten kan man sedan syna sina kommande motståndare 
innan man förs in i Tolvstenstornets källare. Där finns fyra 
mänskliga krigare och en vagn med burar för två gråbjör-
nar (se värden från regelboken), en malorm (se äventyr 1), 
en långbent grann fågel med fruktansvärd benknäckar-
näbb (se nedan för värden) och två bergslejon (använd 
spelvärden för ulv från regelboken). Efter en stunds upp-
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värmning och tid för att slipa sina vapen, börjar den gamla 
gladiatorn vråla ut order och slänga in kämparna i björn-
gropen – en mot en i åtta omgångar. Björngropen (F) är en 
väldig stenkittel, ca 10 meter i diameter och kanterna 
närmare 5 meter höga. Stenen är välslipad och ger inte 
fotfäste för klättring. På kanten står festdeltagarna och 
hejar vildsint på. Alla gäster tittar inte på brutaliteterna i 
källaren, men medan kämpandet pågår lättar trycket 
aningen i de övriga våningarna och på terrassen.  
Striderna börjar med kvartsfinaler, därefter går vinnarna 
vidare till semifinal och sedan till final. Förlorarna slängs i 
en kärra som efter kampen dras direkt till fattiggravarna 
utanför staden. SL avgör vad en eventuellt deltagande RP 
möter. I pausen mellan kamperna serverar den gamla 
gladiatorn en läkande sörja åt segrarna (läker 1T6 poäng 
STY och SMI). I finalen slängs ett djur med in i leken som 
överraskningsmoment, och en stund är det tre i gropen 
som alla kämpar för sina liv.  
 
Svarta Klon 
Under festen skall drottningen överräcka sin ämbetskedja 
och det förfalskade dokumentet till en tjuv hon bjudit in 
enkom för detta. Tjuven är ingen mindre än Gronkus Kulaj 
– en av rikets främsta skalder och tonsättare. Nattetid 
extraknäcker han som Svarta Klon, och har gjort ett namn 
åt sig inom stadens undre värld. Han vet inte varför han 
bjudits, men anar något speciellt då det i inbjudan stod att 
drottningen ”ser framemot att träffas och diskutera, och 
gärna ser att ni bär svart, inte luta” – en signal att drott-
ningen vet om hans nattliga alter ego och vill diskutera 
inbrott. Han bär mycket riktigt svart och försöker diskret 
fånga drottningens uppmärksamhet under festen. 
 
Kapten Akhrin 
Kapten Akhrin från kungsgardet har i uppgift att bevaka 
drottningen under festligheterna och genast ingripa om 
hon misstänker att drottningen ger information åt någon 
med kopplingar till Kragmas klaner. Hon är en ung kapten 
och skicklig skuggare, men har svårt att hålla fokus i det 
vilda vimlet där drottningen rör sig skickligt och pratar 
med otaliga personer som kaptenen inte känner igen eller 
som är maskerade. Om RP märker (SPEJA +1) att hon be-
vakar drottningen kan de göra en avledande manöver 
genom att t.ex. lura kaptenen att spektakulärt ingripa i 
någon oskyldigs förehavanden – riva peruken av någon 
äldre arl och vräka en oskyldig arlessa till marken i en 
kaskad av krasande flaskor och skålar.  
 
Mannen med benhanden 
Även Ashur-Asha är på plats i form av Rovriddaren för att 
hålla koll på sina blivande undersåtar. Han har kommit in 
med en stulen inbjudan. Han iakttar drottningen och ser 
till att allt går väl till. Han vill att drottningens krav på 
tronen skall avancera (men inte för väl) för det skapar än 
mera turbulens i rådet och gör det än osannolikare att 
Randmark kommer åt att kröna någon innan hans planer 
förvekligats i och med den grinngardiska invasionen. Even-
tuellt iakttar han också RP om de gjort sig förtjänta av det. 
Han är dock försiktig att ingripa för Rovriddaren är hans 
bästa kropp i Svartvinter, och han vill inte riskera den.  
 

Övriga rådsledamöter 
Varken auguren eller marsken lär vara på plats, men om 
du vill kan t.ex. drotsen mingla runt i vimlet.  
 
Drottningens gemak 
Dörren upp till de tre översta våningarna och drottningens 
privata gemak är låst, och drottningen själv har nyckeln. 
Två kungsgardister vaktar dörren, och dörren är därtill 
fullt synlig från festvåningen. För att ta sig in obemärkt 
krävs t.ex. en lämplig avledningsmanöver av något slag. 
Till det kan en brand fungera bra, eller om något av björn-
kampens odjur ”råkar” rymma, eller om en ”oturlig 
olycka” gör att de oljade akrobaterna kraschar bland fest-
publiken. Om man lyckas lura kapten Akhrin enligt texten 
ovan kan hon också ställa till med rejäl kalabalik. Allt fun-
gerar för att få bort vakterna från dörren och allas blickar 
åt annat håll. Uppe i drottningens gemak finns hennes 
ämbetsked, om du som SL inte beslutat att hon har den på 
sig (dold).  
 
 

Tolvstenstornet 
Platserna nedan beskrivs som de är under Månvändarnatt.  
 
A.  Drottningens gemak. Sovrum och en liten salong, 

kammare och ateljé var hennes ”porträtt” målats. 
Det finns ingen väg upp till taket.  

B1, B2.  Kammarjungfrurnas rum, drottningens arbetsrum 
och klädrum. Här finns inget av intresse, men 
dörren upp till översta våningen är dold och krä-
ver ett lyckat slag för SPEJA eller BILDNING för att 
hitta bakom ett porträtt. Misslyckas slaget har de 
två kammarjungfrurna kommit upp för att klä om 
sig inför serverandet av nattmaten, och man blir 
hittad om man inte gömmer sig med SMYGA eller 
lyckas MANIPULERA dem att tro att allt är precis 
som det skall.  

C. Festsalen. Uppe i galleriet vid dörren till de övers-
ta våningarna står 2 vakter. På salsgolvet är det 
sprängfullt av minglande riddare, handelsmagna-
ter, arlar och arlessor. En blåmålad snöleopard-
kvinna spelar stålharpa uppe på en piedestal ur 
vilken skimrande eldsflugor bolmar ut. Men trots 
att hon tar i så att strängarna bågnar har hon 
svårt att göra sig hörd över det öronbedövande 
sorlet. Ovanför svingar oljeglänsande akrobater i 
trapetser från taket.   

 Härifrån leder en smal trappa upp till tornets tak, 
utan att ha en enda dörr till någon annan våning.  

D1. Köksentré med dörr till trappan ner till källaren. 
Bredvid källartrappan är en rejäl varuhiss riggad, 
som kan vinschas ner för transport av allehanda 
monster till björngropen.  

D Köket. Full panik och stress råder här med ser-
veringspersonal och kockar som rusar härs och 
tvärs, grytor bubblar, pannor fräser.  

D2 Hall och trapprum upp till festsalen och in till 
björngropens åskådargalleri. 

E.  Källarvåning med diverse förråd och burar för de 
olika djuren till björnkampen. Här värmer björn-
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kämparna upp inför kamp, vässar vapen och kon-
trollerar rustningen. En smal tunnel leder ut till 
björngropen vart de kämpande förs ut en åt 
gången.  

F.  Björngropen. En rund kittel med ett galleri ovan-
för med öppningar ner till gropen. När björnkam-
pen inleds söker sig nästan hälften av gästerna 
ner till galleriet och trängs i öppningarna för att 
se det blodiga spektaklet.  

G.  Terrassen. Inför månvändarnatten täckt med ett 
blodrött tält med lyktor hängande i kanten. Här 
välkomnas gästerna, och drottningen kommer att 
tillbringa en stor del av kvällen här. Lika smock-
fullt av gäster som i festsalen. Här uppträder 
halvnakna eldslukare och i mitten dansar 4 skäg-
giga dvärgdamer med en besynnerlig fågelman 
från Derafras djungler. Allt i takterna till 8 stora 
trummor som riggats upp längs terrassens kanter. 
Bredvid ingången till tornet har man satt upp en 
bastant bardisk var det utöver vanliga drycker 
även serveras sjok och den illegala drogen grav-
skugga i sirliga vattenpipor.  

 
 

Personer & MOnster 
 
Drottning Karkassra 
Reslig och ståtlig, vänlig och storsint, men benhård och 
obenägen att vika en tum. Under den världsvana och 
charmerande ytan kan man ana ett listigt och maktsuget 
sinne utan skrupler. 
STY 5  
SMI 4  
INT 4  
KAR 5    
Utrustning: Oftast klädd i amiralutstyrsel med svart stål-
harnesk och randmarks grinande rikslejon i silver, en 
enorm björnpälsmantel och ett rejält tvåhandssvärd över 
axeln. På månvändarnatt klädd i en skimrande klänning av 
hundratusentals vita fjärilsvingar.  
Färdigheter: Manipulera 5, Genomskåda 5, Bildning 4, 
Speja 4, Närstrid 4 
Talanger: Svärdets väg 3, Omutlig 3 
 
 
Mäster Valja, porträttmålare 
Mustaschprydd man i medelåldern. Oändligt prydlig och 
noggrann. Tycker fantasi förstört mången fin målning och 
vägrar måla annat än exakt det ögat ser.  
STY 2  
SMI 2  
INT 3  
KAR 3    
Utrustning: Staffli, penslar och ett ryggskåp med små 
färgkaggar. 
Färdigheter: Hantverk 5 
Talanger: Målare 3  
 
 
 

Viceamiral Warhälter, luftflottans överbefälhavare 
En rödkindad och smällfet man med barsk och rödsprängd 
uppsyn. Klädd i eleganta kläder som anstår en rikets ami-
ral. Sur och principfast och hatas högt av sina underord-
nade. Han tror på drottningens lögn om att kungen avsagt 
henne rådsplatsen och vet att han skall utnämnas i hennes 
ställe. Drottningen har berättat att ”en liten teknisk de-
talj” bara måste uträttas först och den sluge mannen har 
fattat galoppen och avstått från att fråga mera. Makt och 
inflytande väntar honom och han tänker inte låta något 
hindra det. Tills alla ärenden är upprädda tiger han som 
muren. Han känner således inte till mäster Valja eller var 
dokument och rådskedjor finns.  
STY 3  
SMI 2  
INT 4  
KAR 3    
Utrustning: Strama amiralskläder med höga blanka stöv-
lar, riksvapenrock och handskar. Kortsvärd.   
Färdigheter: Manipulera 2, Genomskåda 2, Bildning 3, 
Närstrid 2 
Talanger: - 
 
 
Kapten Akhrin från kungsgardet 
Nitisk kapten som är rent hysteriskt mån om att göra ett 
klanderfritt arbete i alla lägen. I närheten av gardets ridda-
re om möjligt ännu rakare i ryggen än vanligtvis, alltid 
beredd att direkt utföra vad än för order som kommer.  
STY 4      
SMI 3  
INT 4  
KAR 3    
Färdigheter: Uthållighet 1, Närkamp 4, Rörlighet 2, Speja 
2, Manipulera 1, Skytte 2 
Utrustning: SKYDD: Fjällpansar och täckt hjälm = Skydd 7 
VAPEN: Bredsvärd (Skada 2, bonus +2), Stor sköld (Bonus 
+2), Dolk (Skada 2, bonus +1) 
Talanger: Sköldens väg 2 
 
 
Svarta Klon, alias trubaduren Gronkus Kulaj 
Romantiskt lagd inbrottstjuv med sinne för smörig poesi. 
Har lyckats närmast perfekt med att bygga upp en hemlig 
dubbelidentitet – skald om dagen, tjuv om natten. Åkte 
dock fast något år sedan för ett inbrott i Höga Staden och 
avslöjades efter förhör av drotsen, men släpptes av den-
samme (med tanken att han senare kan komma till an-
vändning) Via detta fick drottningen nys om Svarta Klon 
och dennes dubbelidentitet (kanske avsiktligt av drotsen) 
och tog kontakt till Månvändarnatten. 
STY 3  
SMI 5  
INT 3  
KAR 3    
Utrustning: Dolk, en dos förlamande gift med styrka 8, 
svarta kläder och svart mask.  
Färdigheter: Smyga 4, Manipulera 4, Genomskåda 3, Fing-
erfärdighet 5, Skaldekonst 2 
Talanger: Ansiktets väg 2, Låsdyrkare 3 
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Björnkämpe1: Svinmannen Hårgog Hårdhuding 
Fet svinbrottare med enorm ryggborst och vässade betar. 
Inleder gärna med en tjurrusning och försöker få ner mot-
ståndaren på marken. Hårgog har 2 Kraftpoäng i en even-
tuell kamp mot en RP.  
STY 6  
SMI 3  
INT 2  
KAR 1    
Utrustning: Bar överkropp och tajta brottarbyxor av läder. 
Obeväpnad. Den tjocka isterhuden ger honom Skydd 4.  
Färdigheter: Närkamp 3 
Talanger: Slagskämpe 3, Stadig på foten 2, Stryktålig 
 
 
Björnkämpe 2: Ormkvinnan Zess 
Tatuerad och ärrad kvinna från Radessa. Svarta tänder och 
blekt stirrande ögon. Innanför rustningen har hon en liten 
giftorm som anfaller när hon tappat hälften av sin STY. RP 
kan med SPEJA se henne gömma något innanför harnes-
ken. Zess har 2 Kraftpoäng i en eventuell kamp mot en RP. 
STY 4  
SMI 6  
INT 3  
KAR 2    
Utrustning: En dolk och ett kortsvärd i var hand. Nitläder-
harnesk (skydd 3), barhuvad. Ormen innanför harnesket 
har ett dödande gift med styrka 5. Samma gift är insmetat 
på dolken. (Det går att upptäcka med SPEJA)  
Färdigheter: Närkamp 4 
Talanger: Blixtsnabb 3, Dubbelfattning 2 
 
 
Björnkämpe 3: Marodören från Myrna 
En dreglande halvrese med skelande ögon och böldinfek-
terad kropp med svällande muskler. Gillar att Ta sats för 
att göra maximal skada. Marodören från Myrna har 3 
Kraftpoäng i en eventuell kamp mot en RP. 
STY 7  
SMI 3  
INT 2  
KAR 1    
Utrustning: Skydd 1 (hud) plus tunnhjälm 4 = 5 

VAPEN: Tung stridshammare (+2, 3)  
Färdigheter: Närstrid 4 
Talanger: Bärsärk 3 
 
 
Björnkämpe 4: Svärdsslingaren Ederron  
Hemmapublikens favorit, den stilige Ederron, hjälte från 
bondeupproren år 509, alla damers ögonsten och alla 
herrars idol. Ederron har 3 Kraftpoäng i en eventuell kamp 
mot RP.  
STY 5  
SMI 5  
INT 3  
KAR 5    
Utrustning: SKYDD: Ringbrynja + täckt hjälm = 8 
VAPEN: Stor sköld (+2), Slagsvärd (+2, 2) 
Färdigheter: Närstrid 5, Genomskåda 4 
Talanger: Svärdets väg 3 
 
 
Djur i björngropen: Benknäckarhäger  
Benknäckarhägern är en blygrå 2,5 meter lång nakenfågel 
från Tharagros heta askslätter.  
STY 5  
SMI 5  
Utrustning: Skydd 2 (skruttigt grått skinn) 
Färdigheter: - 
Monsterattacker, slå 1T3:  
1. Magspark. En överraskande karatespark av fågelns 

kraftiga ben, ämnad att slita ut tarmarna ur ett över-
rumplat offer. Attack med 8 grundtärningar som inte 
går att parera, endast ducka.  

2. Stridskackel. Kacklet sker som en attack med 9 
grundtärningar mot ett slag för GENOMSKÅDA för 
offret, och ger skada på INT.   

3. Näbbattack. Fågeln hugger två blixtsnabba attacker 
med sin benkrossarnäbb. 7 grundtärningar och va-
penskada 1 per attack. Om attackerna ger skada ut-
delas omedelbart även en kritisk skada, oberoende 
av hur många poäng STY som offret gick miste om. 
Slå 1T6: 1 = resultat 23, 2 = 25, 3 = 41, 4 = 44, 5 = 54, 
6 = 56.   
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Misstänkt 2: Auguren 
 

 
 
Bakgrund 
Melgrid Markdotter III är äldsta barn till arlen av Mark, en 
av norra Randmarks rikaste personer. Melgrid tog tidigt 
tjänst i templet och gjorde en raketkarriär, hon var mål-
medveten och skärpt. Elaka tungor menar dock att hennes 
far banat väg för henne genom tempelhierarkin med hjälp 
av välplacerade och omfångsrika mutor, men ingen kan 
påstå att inte Melgrid också själv visade iskall talang för 
ledarskap, ända upp till toppen av alla ämbeten inom 
prästerskapet – riksaugur.  
 
Popularitet och beteende 
Oflexibel, principfast och alltid ”by the book” är karaktärs-
drag som förknippas med henne. Hon är en riktig para-
grafryttare som går åt folkkära gamla präster som inte 
följer skrifterna till punkt och pricka. Dylika rykten har 
gjort henne rätt illa omtyckt av både folket och tempel-
mästarna i landet. Hon anses elitistisk och världsfrånvänd, 
och samtidigt anklagas hon för att vara svag och hon ses 
som huvudskyldig till att Slutliga Erans orden fått fotfäste i 
landet.  
Kungen respekterade henne dock högt och hon kallades 
ofta till hans rum för att ställa hans horoskop och spå 
rikets framtid inför svåra beslut.  
Auguren kan inte tro att kungen tagit sitt eget liv utan tror 
att han mördats, möjligen av drottningen (som hon miss-
tror, främst av svartsjuka – se nedan) eller av marsken 
(som hon misstror eftersom han inte bryr sig om regler 
och verkar ogudaktlig).  Järtecknen är obegripliga och ger 
ingen insyn i frågan. Hon är öppet fientligt inställd till 
kanslern (se dennes avsnitt). 
 

 Plats: Auguren håller ofta till i kryptan under kungs-
tornet i Vita Borgen – slottets kapell – men rör sig 
mycket till de olika templen i staden, främst Bergs-
templet, var hon också har en enkel bostad. Hon kan 
eventuellt tänkas ta emot RP, antingen i Vita borgen 
eller ute på staden. När hon rör sig utomhus har hon 
alltid två stumma systrar med sig och ibland också 
slottskapellets klockriddare om det är sent eller hon 
måste ta sig till mindre lugna ställen i staden, som 
t.ex. Vattentemplet i hamnen.  

  
 Hemlighet: Är gravid med kungens barn. Auguren har 

länge haft ett förhållande med kungen – något som är 
reglementsvidrigt på flera sätt: Dels är kungen gift 
med en annan kvinna, och dels har auguren avgett ett 
heligt kyskhetslöfte när hon upphöjdes till sin nya 
tjänst. Båda är allvarliga brott inför gudarna. Hon sak-
nar en sigillbricka och är därför ovillig att visa upp sin 
kedja. Brickan har fallit av under ett av hennes nattli-
ga besök till kungens kammare, och ligger nu inkilad 
bakom madrassen till kungens säng. Först efter att 
man tillslutit kungens gemak insåg auguren att en si-
gillbricka saknas, och också var den med största san-
nolikhet är. Hon saknar dock mod och initiativförmåga 
att själv smyga in i kammaren och ta bort brickan, och 
kungsgardisterna som bevakar gemaket har order om 
att endast öppna dörren med hela rådet samlat eller 
med orderskrift med allas namn på. Hon är dessutom 
rädd att ett eventuellt smygande där bara skulle dra 
oönskad uppmärksamhet till henne. Hon inser att si-
gillbrickan mycket väl kan tas som ett tecken på att 
hon mördat kungen, likväl som ett tecken på att hon 
varit hans älskarinna – och ingendera tankegången vill 
hon associeras med. Att förhållandet gick att hålla 
hemligt så länge beror till stor del på augurens rykte 
som ohyggligt pliktskyldig och reglementstrogen, och 
delvis på grund av kungens rykte som sjuklig och ro-
mantiskt ointresserad. Endast kungens kammarherre 
anar att kungen hade en älskarinna, men inte ens han 
vet vem det var.  

  
 Sigillbrickor: Ämbetskeden bär hon på sig, gömd 

under kläder, och den saknar alltså en sigillbricka. 
Brickan återfinns i kungens säng. Den bör RP hitta om 
de snokar i kungens kammare. (Korpen Snö kan hjälpa 
vid behov – se Övriga tips, s. 126). Augurens sigill-
brickor har alla fyra tänder precis som brickan från 
riddar Helmfasts ficka.  

 
 

Den talande stumma 
 

En akolyt av de Stumma Systrarna i tjänst hos auguren, 
sägs ha brutit sitt tysthetslöfte, och hålls nu fången i 
bergstemplet, i väntan på gudarnas straff. Denna informa-
tion kan RP få av Gordigal via en pladdrig bergspräst, eller 
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som ett rykte på staden via färdighetsslag. Den olyckliga 
flickan lär inte ha sagt annat än att hon vet något förfärligt 
om auguren. Templet kan naturligtvis inte be henne berät-
ta vad det är, det vore ju att låta henne bryta sitt löfte 
igen. (All kommunikation räknas som synd för de stumma 
systrarna – svarar du på en fråga med en nickning eller 
genom att t.ex. rita (de kan inte skriva…) något på en lapp 
så har du kommunicerat och är för evigt förtappad)  
Om man lyckas bluffa eller muta sig in i bergstemplet och 
får träffa henne (och lyckas få henne att bryta sitt tyst-
hetslöfte en gång till, vilket antagligen endast går om man 
lyckas lova henne gudarnas förlåtelse på något sätt, d.v.s. 
MANIPULERA…) kan hon, under hysteriskt gråtande, be-
rätta att hon sett auguren ställa följande fråga till gudar-
na: ”Skall jag döda kungen eller inte?” Vilt tjutande 
avslutar hon med: ”Och gudarna svarade… Ja!” (Annars 
också verkar hon ha svårt att hålla volymen nere när hon 
väl släppt stämbanden fria) Om man lyckas få mera ut av 
den skakade flickan kan hon berätta att auguren offrat en 
kungspadda, ställt frågan högt, och läst svaret i offrets 
inälvor – en standard procedur för en augur. När hon hade 
tytt inälvorna hade hon rest sig häftigt och störtat gråtan-
de ut ur kryptan i Vita borgen. Den stumma systern hade 
stått osedd vid dörren till rökelsekammaren (”det var inte 
min avsikt att tjuvlyssna!”) och sedan smugit sig in och läst 
svaret själv i resterna på offerbordet. Alla stumma systrar 
genomgår grundkurs i tydande av järtecken, så det var 
ingen oklarhet vad inälvorna sade.  
Systern vet också (och berättar gärna) att auguren inhand-
lat besynnerliga örter hos en skum örthandlare i Låga 
Stan, och hon misstänker gift. 
 
Sanningen 
Vad hon egentligen bevittnat har dock varit auguren som 
bett gudarna om råd för vad hon skall göra med barnet 
hon bär på - skall hon göra abort eller behålla det. Kungs-
paddan symboliserar både kung och ofödd kung, vilket 
den stumma systern inte insett, eller kunnat tänka sig.  
Örterna som auguren inhandlat är avsedda för abort, 
vilket ett besök hos den obehagliga örthandlerskan kan ge 
vid handen. (Med t.ex. BILDNING eller ÖVERLEVNAD) 
 
 

MÖTE MED AUGUREN 
Konfronterar man auguren med information om hennes 
hemlighet försöker hon antagligen göra ett avtal med RP. 
Hon inser att om RP luskat ut hennes hemlighet kommer 
den utan tvivel att läcka ut till allmänheten också. Men 
samtidigt erbjuder RP en väg ut ur eventuella framtida 
anklagesler för kungamord. Auguren är övertygad om att 
ifall hennes förhållande med kungen blir känt kommer det 
brottet obönhörligt att knippas ihop med mordet – hon 
blir den perfekta syndabocken för allt ont i riket. Men med 
hjälp av RP kan hon kanske undgå den ena anklagelsen. 
Hon vill nämligen inte lyda järtecknen som säger att hon 
skall göra abort, utan hon vill behålla sitt barn. Det blir ju 
då omöjligt att hålla hemligt, men om hon undviker ankla-
gelser om mord kan hon ha en chans till en rättegång inför 
gudarna, och kan komma undan med livet och barnet i 
behåll. Hon kan nämligen då begära om en stridsdom (en 

”trial by combat”) för avgörandet av hennes dödsstraff. Så 
om någon av RP går med på att stå för henne i en strids-
dom är hon villig att bekräfta allt som RP vet om hennes 
hemlighet, fylla på alla luckor och detaljer, och bistå i allt 
vad RP kan tänka sig angående utredningarna och till och 
med kungavalen. Genom en stridsdom har hon nämligen 
en chans att rädda både sig och sitt barn, och kanske den 
pladdriga stumma systern också (som hon inte hyser agg 
mot, utan snarare tycker har handlat rätt) Dödsstraffet 
väntar annars med säkerhet dem alla.  
Auguren kan till en början formulera det som att hon är 
villig att berätta allt om RP står i en stridsdom för den 
stumma systern – på det sättet avslöjar hon inte sin skuld 
innan hon har RP ombord. När alla bönor är spillda står 
det klart att löftet om bistånd i stridsdomen även inklude-
rar henne själv.  
 
Stridsdomen   
RP kan välja att stå själva i stridsdomen, eller övertala eller 
köpa tjänsten av någon annan. I staden finns hyrsvärd och 
dankslående riddare att välja på. Det är upp till SL att 
besluta när stridsdomen utspelar sig. Det kan vara mitt 
under pågående äventyr och då kan man tänka att augu-
ren erkänner sina synder ganska omgående efter att hon 
talat med RP. Det blir naturligtvis oerhörd skandal, och 
ännu en ny ingrediens har slängts in i soppan kring tronföl-
jaren – ett oäkta kungabarn! Auguren avsätts naturligtvis 
omedelbart från Rådet och fängslas under Bergstemplet 
tills stridsdomens dag.  
Dagen för domen förs den RP som strider för Melgrid 
tidigt i gryningen till Bergstemplet, tvagas och genomgår 
en gudarnas syn för att godkännas som kämpe. Ceremo-
nin utjämnar med gudarnas försyn ojämna odds mellan de 
kämpande. Detta betyder att en RP som skall strida har 
högst 5 Kraftpoäng kvar efter ceremonin. Mitt på dagen 
samlas sedan hela templets prästerskap och en hel mängd 
åskådare i amfiteatern var kampen skall avgöras. Överste-
prästen mässar en stund och de anklagade förs fram, och 
templets bödlar sprider ut sig runt amfiteaterns platta och 
stenlagda mittcirkel. Innanför detta område (ca 12 meter i 
diameter) bör kämparna hållas. Sedan är allt klart och de 
två stridande föses in i cirkeln.   
Den RP som strider får möta bergstemplets något ål-
derstigna men oerhört erfarna riddarbödel. Striden går 
tills någondera stupar. Vinner RP får auguren sin heder 
tillbaka och får behålla livet, men avstängs ändå från 
templet och avseglar till sydlanden följande dag.  
 
Mannen med benhanden 
Ashur-Asha kan mycket väl tänkas intressera sig för augu-
ren och hennes barn om han får reda på graviditeten – en 
av ytterst få hemligheter som han och förrädaren lyckats 
missa. Barnet är son till kungen, och eventuellt en poten-
tiell tronföljare, och kan därför mycket väl komma att 
födas i Mörkrets Zenit. En sådan chans vill Ashur-Asha inte 
missa, och möjligtvis börjar han spinna trådar för att få 
augurens barn legitimiserat och auguren själv friad från 
skuld. 
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Personer 
 
Augur Melgrid Markdotter III 
Högfärdig, rakryggad och utan minsta fläck i vare sig karri-
är, karaktär eller gudsfruktighet. I alla fall tills hennes 
hemlighet avslöjas… Orubbligt övertygad om sin egen rätt 
och att gudarna står henne bi, lättsårad och starkt benä-
gen att lita på sin första maginstinkt snarare än sakargu-
ment.  
STY 3  
SMI 4  
INT 5  
KAR 4    
Utrustning: Enkel men ypperligt välgjord kåpa och mantel 
av finaste myrniskt ylle. Offerdolk av sten.  
Färdigheter: Skaldekonst 5, Läkekonst 3, Bildning 4, Mani-
pulera 4, Genomskåda 5 
Talanger: Synens väg 3, Omutlig 3 
 
 
De stumma systrarna 
Unga och bleka kvinnor i svarta särkar svurna till Tjänar-
gudinnan, den siste av Tolvgudarna. Utbildas och håller till 
i Tolvgudatemplet, och två finns alltid till hands för augu-
ren.  
STY 2  
SMI 2  
INT 3  
KAR 3    
Utrustning: Ingen 
Färdigheter: Skaldekonst 2 
Talanger: Inga 
 
 
Slottskapellets klockriddare 
En äldre herre med prominent ölmage och bockskägg, 
rödplöfsig och konstant lätt upprörd uppsyn. Bor i Kungs-
tornet i Vita borgen i fjärde våningen.  

STY 2  
SMI 3  
INT 3  
KAR 2    
Utrustning: Slagsvärd, liten sköld 
Färdigheter: Närstrid 4, Speja 2 
Talanger: Sköldens väg 3 
 
 
Bergstemplets bödlar 
Tysta och allvarliga, alla svartklädda män med svepande 
vida och korta kåpor, långa svarta läderhandskar och höga 
stövlar, och en svart säckhuva över huvudet.  
STY 4  
SMI 3  
INT 3  
KAR 2    
Utrustning: Bödelyxa (som stridsyxa) 
Färdigheter: Närstrid 2, Bildning 3, Läkekonst 2 
Talanger: Bödel 2 
 
 
Bergstemplets riddarbödel 
Skallig man i övre medelåldern, senig och erfaren, men 
aningen långsam. Klär sig i strid som övriga bödlar, men 
bär en svart ringbrynja under sin kåpa. Strider under total 
tystnad – inget kan bryta hans koncentration.  
STY 4  
SMI 3  
INT 3  
KAR 4    
Utrustning: Bödelyxa (+2, 2), Stor sköld (+2), Dolk (+1, 2), 
SKYDD: Ringbrynja 
Färdigheter: Närstrid 5, Rörlighet 1, Genomskåda 5 
Talanger: Sköldens väg 3, Stadig på foten.  
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Misstänkt 3: Marsken 
 

 
 
Bakgrund 
Daren av Fyrbranta valdes till marsk i rådet efter att han 
räddat kungen på slagfältet under bondeupproret år 509. I 
samma uppror dog den gamle marsken och på så sätt 
uppstod lämpligt en ledig plats. Han hade dubbats till 
riddare endast något år tidigare av den gamle fursten av 
Fyrbranta, en av kungens mest respekterade rådgivare och 
förtrodda. Fursten dog också i slaget, men hade dessför-
innan upprepade gånger hyllat sin unge riddare inför 
kungen, och berättat om dennes saktmodiga beslutsam-
het och övertygelse om att han ännu kommer att rädda 
kungen och hela nordanlanden. Detta samt Darens presta-
tioner på slagfältet slog genast an på kungens svaghet för 
mystik och det oundvikliga Ödet. Daren förlänades sin 
gamle herres borgmark och upptogs i rådet.  
Marsken härstammar ursprungligen från sydlanden och 
anspråkslösa förhållanden. Han är fullständigt orädd på 
slagfältet och ryktas ha utfört de mest häpnadsväckande 
dåd med sitt svärd och sin yxa.  
 
Popularitet och uppträdande 
Marsken ses allmänt som ytterst udda och egensinnig, 
tystlåten och tvär. Han håller sig mest för sig själv, och har 
påtagit sig en roll som kungens livvakt, och finns nästan 
alltid vid kungens sida då denne rör sig i staden eller läng-
re. Ensam ses marsken ibland besöka Fröken Dalias rökhus 
vid Västra bergsporten, men annars rör han sig inte just i 
staden. I Vita borgen håller han sig mest på sitt eget rum 
förutom vid rådsmöten, måltider eller när han mönstrar 
kungsgardet på exercisplanen intill gardesbaracken. Man 

är allmänt ganska misstänksamt inställd till den syd-
ländskbördiga riddaren, och en hel del äldre riddare och 
renommerade härförare surar över att en obekant nykom-
ling snott marsktiteln.  
Marsken har varken tjänare eller adjutanter, och han 
ägnar inget intresse åt spekulationer kring hur kungen 
dog. Endast vad det innebär för framtiden är intressant.  
 
 Plats: Marsken har ett anspråkslöst rum i kungstor-

net på våning 3. En hård säng, ett litet bord, och en 
hel arsenal vapen och rustningar på väggarna. En 
öppen eldstad dominerar rummet, framför står en 
stol vänd mot brasans stora öppning. I bordets enda 
lilla låda finns en tobakspåse med texten ”Fröken Da-
lias” på, och i den ett par silvermynt med en drakru-
na inristad på baksidan (symbolen för Elmgryning, se 
nedan). Rummet är låst när han inte är på plats, och 
han bär själv nyckeln. Han är dock ytterst sällan 
länge borta, så en genomgång av rummet kan myck-
et väl avbrytas av nyckeln som går i dörren.  
Den hemliga gången från kungens gemak har en 
lönndörr in till marskens rum. Genom en springa i 
karmen kan man se nästan hela hans rum utan att 
öppna dörren eller bli upptäckt. Han använder dör-
ren själv en hel del, och har gillrat en fälla som utlö-
ses om dörren öppnas medan han är borta. Om man 
inte upptäcker fällan (SPEJA) trillar ett krus vildeld 
ner från en skreva mellan dörrkarmen och taket, 
krossas mot golvet och slår hela lönngången och 
marskens rum i lågor. Alla som står inom 6 meter 
från dörren antänds. Om man inte snabbt lyckas 
släcka sig själv och branden i marskens rum, över-
tänds strax hela rummet och en eldsvåda bryter ut i 
slottet, och allt tjänstefolk plus en stor del av kungs-
gardet tillkallas. De får först efter stor möda branden 
släckt. Om detta sker kommer marsken ändå att 
fortsätta använda det brända rummet – han hämtar 
bara nya möbler och fixar ett lås på lönndörren.  

 
 Hemlighet: Marsken tillhör drakkulten Ormens barn, 

och är en av dess mest högtuppsatta medlemmar i 
landet. Han är bevandrad i eldens hemligheter, in-
vigd sedan barnsben av kultens äldsteråd i sydlan-
den. Han sitter varje kväll i bön framför eldstaden 
och läser lågorna. Redan som barn uttalade äldste-
rådet en profetia för honom om att ”kungen i norr 
skall visa vägen”. Sedan dess har han sökt sig allt 
närmare kungen av Randmark, och lyckats nå ända 
till hans råd. Efter ett år i rådet utan minsta vidare 
tecken från elden eller drakarna om vad kungen skall 
visa började han redan misströsta och undra om han 
haft fel. När kungen sedan dog såg han blodspåren 
på spegeln i hans rum (läs mera under avsnittet för 
Raudrim, s. 113) – kungen hade en sista gång visat 
vägen! Han använde lönngången som han tidigare 
hittat till kungens gemak och gick in genom spegel-
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portalen till Raudrim. (Han är född i Mörkrets Zenit) 
Med tårar i ögonen av lycka hittade han Glimring i 
oasen. (Återigen: läs mera under kapitlet om Raud-
rim, och nedan om Ormens barn) Nu är han dock 
rådvill igen – Glimring måste väckas, men hur i all 
världen skall det gå till? Elden menar fortfarande att 
”Kungen skall visa vägen” och han tänker vänta tills 
en ny kung utnämnts och se vad denne nya kung vi-
sar. Han försöker därför att inte påverka valet av 
kung medvetet utan låta ödet bestämma. Det håller 
på att driva de andra rådsmedlemmarna till vansin-
ne, för han verkar aldrig ha en åsikt i frågan som är 
rådets absolut viktigaste just nu. Han går varje vecka 
till drakkultens möte i vetemagasinen (se nedan) för 
att rådslå med de kultlärda. För att få mera svar av 
lågorna har han redan för en tid sedan placerat sina 
sigillbrickor i eldstaden i sitt rum för att få lågorna 
att visa syner om kungen. Lejonen på sigillbrickorna 
är kungens symbol och han har fått dem av kungen – 
med dem i lågorna visar elden ofta syner om just 
kungen, och han närmar sig svaret på vart denne 
slutligen skall visa honom.  
 

 Sigillbrickor: Marskens sigillbrickor återfinns alltså i 
hans eldstad. Han har valt ut sin kammare på basen 
av just eldstaden – ett präktigt tegelmassiv i det lilla 
rummet. Lågorna i den är rena och fylliga. Sigillbrick-
orna har han kilat in i springorna mellan stenarna i 
den öppna spisens bakvägg så att de uppslukas av 
lågorna när han eldar. De är placerade i spetsarna på 
en sexsidig stjärna som han huggit in i den sotiga 
stenen med en drakruna i mitten. Sigillbrickorna 
smälter inte, men har aningen formats av värmen, 
och då de redan från början hamrats in av marsken 
med resolution så lossnar alla inte mera. Brickorna 
är också kraftigt sotiga och kräver en ordentlig puts-
ning innan man kan se att de alla har lejon med en-
dast tre tänder. Om man bara gnuggar lite på dem 
för att se att de säkert är sigillbrickor räcker det inte 
för att upptäcka tandlösheten. Man måste uttryckli-
gen räkna tänder eller putsa upp dem med avsikt att 
få dem att se ut som nya för att märka det.   
Förrädaren har dock tagit en av hans sigillbrickor för 
att fylla på i sin egen kedja och i nödfall kunna uppvi-
sa en enhetlig kedja med 6 brickor. Marsken har allt-
så endast 5 brickor, och en spets av den sexsidiga 
stjärnan i brasan gapar tom. Han har märkt det, men 
inte fäst särskilt stor vikt vid det, och tror att han 
kanske tappat en i elden någon gång. Elden ger ho-
nom ytterst klara och bra syner om kungen just nu, 
så han klagar inte, och försöker inte heller hitta si-
gillbrickan. Brickorna fyller sin uppgift bättre än nå-
gonsin just som det är nu så han är nöjd – svaret på 
hans frågor kommer vilken dag som helst.  

 
 

Ormens barn 
En kult tillägnad nordlandens drakar har etablerat sig i 
Svartvinter. Kulten leds av arl Vohang, Svartvinters amt-
man och ledare för stadsvakten. Han ackompanjeras av 

två kultlärda från landen i söder - eldschamanen Xux Ekh 
från Esgorras brända öknar, och hans sydländske tolk – 
drakologen Lan Bela. Dessa två lärda predikar om den 
kommande undergången då världen skall uppslukas i ett 
brinnande inferno – Elmgryning. De kultlärda är fanatiska 
anhängare av ljuset, ormen och undergången, och har 
lockat arlen till sin ideologi. Arl Vohang har dock en annan, 
lite mera sekulär betoning på det hela. De lärda framhäver 
drakarnas och eldens överhöghet och antyder att allt liv 
måste offras för ormarnas härlighet i en brinnande apoka-
lyps – Elmgryning, medan arlen menar att det finns en tid 
efter apokalypsen, och att Elmgryning bara är en kort 
intervall efter vilken en ny tid danar. Han ser Elmgryning 
som en renande eld som skall rensa världen på vad han 
anser vara lägre stående folk – klanfolk, vildar, djurfolk, 
alver, dvärgar och orker – allt det smutsiga pack som nu 
förfular jordytan. Endast renrasiga nordländare skall ge-
nom hans genialitet överleva och sedan bygga upp ett nytt 
samhälle. Ormen är mera som en symbol för renande och 
styrka i hans tolkning. Lan Bela låter honom yra på med 
sina rasistiska teorier, eftersom det gynnar kulten, och 
nänns sällan påpeka att efter Elmgryning finns inget kvar, 
varken mänska eller vilde. Ju fler anhängare kulten har, 
desto bättre förkämpar har drakarna i de första kritiska 
skedena av Elmgryning, då när drakarna behöver hjälp.  
 

Mål 
De båda lärda från söder känner till Bronslampan och är 
definitivt intresserade av den, men de har inte riktigt 
kommit så långt ännu att de skulle veta var dess delar 
finns. Deras första mål är nu draken Glimring, att hitta 
henne och väcka henne. Läs mera i Appendix 3. 
 
Metoder 
Arl Vohang har ett par kraftiga blonda män, arbetare från 
smältverket i staden, som värvar anhängare till kulten. 
Arlens rasistiska ideologi sprids dessvärre lätt i dessa hår-
da tider bland stadens krigsveteraner, arbetslösa och 
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utstötta. Värvarna väljer ut starka och lämpliga individer – 
endast de bästa får vara med när det nya samhället skall 
byggas. De spär friskt på existerande fördomar och hat, 
och erbjuder sedan medlemskap i kulten. Värvarna sköter 
arbetarklassen, arlen å sin sida sköter värvandet bland 
överklassen – se arl Vohangs lista, nedan.  
 
Bas  
I de övergivna magasingrottorna under Fröken Dalias 
rökhus har arlen inrättat ett basläger för kulten. Här skall 
de samla proviant, utsäde, material o.s.v. för återuppbyg-
gandet efter Elmgryning. I grottorna kan kultmedlemmar-
na också gömma sig under själva utrensningen så att de 
inte i misstag stryker med.  
 
  

 Elmgryning 
 I Elmgryning skall drakarna ta över världen och brän-

na den till aska. Nordlandens sista drake, Glimring, 
den största av alla ormar, urormarnas urmoder, skall 
återfödas och återges sitt rike. Enligt drakkulten ut-
lovades urdrakarna Elmgryning av gudarna som be-
talning för världsormens uppoffring och som kämpar 
mot Mörkret i nordlanden. Gudarnas förhastade löf-
te om Elmgryning till drakarna var en av orsakerna 
till att alverna kunde använda Bronslampan för att 
stärka Mörkret så mycket – gudarna ville inte ingripa 
innan drakarna var borta ur spelet.  

 Glimring är central för Elmgryning eftersom hon är 
den enda draken som finns kvar av de som slöt avta-
let med gudarna, och därmed den enda som faktiskt 
kan starta Elmgryning. Enligt de kulttroende är alla 
drakar heliga, men Glimring är nyckeln. Drakkulten 
grundades genast när gudarna gav sitt löfte till dra-
karna, så de första drakdyrkarna var alltså gudatrog-
na munkar och druider som bara följde sina gudars 
väg, och började förbereda sig inför den kommande 
eldtiden. Möjligt är att de rentav var präster i Erudas 
tempel..? När gudarna sedan försökte släta över sitt 
misstag, och de draktroende rensades ut, levde kul-
ten ändå envist kvar. 

 Symbolen för Elmgryning, och också hela kulten, är 
en orm som slingrar sig runt skapelsen.  

 

 
 

ARL VOHANGS LISTA 
Gordigal har för en dryg månad sedan fått en inbjudan av 
arl Vohang till ”ett samarbete rikets främsta emellan, ett 
slags tankarnas smedja inför de ovissa tider i vilka vi stå”… 
Gordigal avfärdade det som strunt och anser arlen vara en 
av Randmarks större virrpannor, men fick en lista på de 
personer arlen skröt med att redan ha med sig i sitt ”bröd-
raskap av fritt tankeutbyte”. På listan finns marsken med, 
och det är tänkbart att Gordigal informerar RP om det här 
i ett tidigt skede av utredningarna. På listan finns också 
Ludor Kasp – ägare till handelshuset Blå Porten – som RP 
kanske känner från tidigare, samt ett par andra handels-
husägare, ett antal pappersriddare, någon enstaka arl av 
lägre rang, en enligt Gordigal galen magiker o.s.v. Gordigal 
har hört av andra som fått samma erbjudande och i sta-

dens övre skikt viskas det en hel del om ”Vohangs lista” 
och vad det egentligen kan vara.   
Samma information kan man få ute på staden om man 
frågar runt om marsken. Då brukar Vohangs lista dyka upp 
i diskussionerna, kryddat med vilda spekulationer om vilka 
de utvalda på listan är, vad den är till för, o.s.v. 
 
Ludor Kasp 
Om RP söker upp Ludor Kasp på Blå Porten kan Dar och 
hans fru Laenna berätta att han inte synats till på en tid, 
och att de börjat bli lite oroliga. Det sista de sett av Ludor 
var tidigt föregående dag då han, tillsammans med han-
delshusets skrivare, begav sig iväg till en mjödbryggare för 
att diskutera ett erbjudande. Handelshuset handlar van-
ligtvis inte i mjöd, varför erbjudandet verkade lite skumt, 
men det var så fördelaktigt att de ändå beslöt att under-
söka saken närmare. Laenna kan ge adressen till bryggeri-
et. Nämner man arl Vohang kommer de ihåg att Ludor för 
en tid sedan visst talade om arlen och nåt sällskap, men 
att det hade visat sig vara en bunt idioter, och att han 
upprört och abrupt slutat med det efter en tid.  
Bryggeriet ligger på en av stadens sjaskigaste gator, och är 
en ranglig, eländig och mögelinfekterad bod. Inne ligger 
några tunnor mjöd på jäsning, och bakom en omkullvält 
hylla med flottiga jästburkar ligger Blå Portens skrivare 
brutalt ihjälslagen. På hans förkläde har någon klottrat 
symbolen för Elmgryning i hans eget blod. I ett skrin i ett 
kullvält bord ligger en elegant påse tobak med texten 
”Fröken Dalias rökhus” broderat med sidentråd. Inne i 
påsen bland tobaken ligger ett antal silvermynt med runan 
för Elmgryning inristad på baksidan.  
 
 

Kultmöte 
 

Om RP följer upp ledtrådarna kring drakkulten kommer de 
att stumla in i ett kultmöte i övergivna vetemagasin under 
staden.  
 
Fröken Dalias rökhus 
Söker man upp rökhuset och köper en dos sjok, en pipa 
ziriska drömlöv, eller kanske lite blaskig slangtobak, och 
betalar med ett av silvermynten med draksymbol på bak-
sidan (antingen från marskens rum eller från mjödbrygge-
riet), leds man till en privat loge bakom ett tungt draperi. 
Där finns en liten dörr bakom ett annat draperi, och där-
ifrån leder en smal gång ner till kultens möteslokal.  
Också om man betalar med vanliga silvermynt och slår sig 
ner på en rökdivan för en stund, kan man strax se en del 
personer från Vohangs lista komma in, betala, och med 
några blickar över axeln försvinna bakom draperiet till den 
privata logen. Har man inte mynten kan man alltså med 
lite list nå kultmötet ändå.  
  
Drottning Selgas vetemagasin 
Den smala gången från rökhuset vindlar sig ner i berget 
under staden i ett hundratal meter, svagt upplyst av små 
lyktor med jämna mellanrum. Till slut öppnar den upp sig i 
ett litet rum var en vakt står framför en bastant metall-
dörr. Han begär ett lösenord, men går relativt enkelt att 
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antingen manipulera eller klubba ner. I en liten alkov i 
rummet finns en säck med röda huvor med hål för ögo-
nen. Dörren är olåst och leder vidare till en ny gång, som 
strax mynnar ut i en väldig silo, ca 30 meter i diameter och 
lika hög. Detta är drottning Selgas vetemagasin, som 
byggdes i tiderna före kung Oryn I, då stadsborna levde i 
konstant skräck för drakangrepp. Man byggde därför ma-
gasinen som draksäkra förråd, uthuggna i urberget, djupt 
under staden. Efter Glimrings förmodade död föll magasi-
nen i glömska och kom aldrig i användning.  
I grottan sitter ett fyrtiotal personer på bänkar. Alla har 
röda huvor över huvudena. Framför församlingen, bakom 
ett enkelt långbord, sitter en man och en kvinna utan 
huvor, och tre andra personer med huvor på. De två utan 
huvor är de kultlärda Xux Ekh och Lan Bela, och de behu-
vade är marsken, arl Vohang, samt Svartvinters gillesmäs-
tare – Svan Eleonor.  
Marskens kläder är sedvanligt intetsägande, men hans 
kroppsform och hållning passar in om man sett eller träf-
fat honom tidigare. Arlens kläder är eleganta, och kanske 
han rentav har ättevapnet broderat på en ärm eller så. 
Bakom personerna vid bordet står fem kvinnor utan huva, 
med brinnande fyrfat i händerna. De är kultens eldsdött-
rar – krigare vigda av elden och ljuset (Feonor, som kan 
påträffas i äventyr 3 – Den Svarta Hammaren – är den 
sjätte av dessa eldsdöttrar). Tre av dem har kommit med 
de kultlärda från sydlanden och fungerar som deras tjäna-
re, och de två andra är värvade från stadens slumkvarter, 
och utbildas på heltid i magasinen under staden. Bakom 
eldsdöttrarna avskiljer ett sjaskigt draperi magasinets 
bortre ända från möteslokalen. Det går ganska lätt att 
smyga sig från magasinets ingång till draperiet, dold av 
bråte som staplats längs väggarna, och slinka in bakom 
det. Misslyckas man med SMYGA får man alla blickar på 
sig och tvingas (bara man har huva på sig) hostandes och 
mumlandes ursäkter snällt sätta sig på bänkarna med de 
övriga mötesdeltagarna.  
När man kommer in är arlen redan mitt i sitt välkomsttal: 
 
”… och därför sitter vi här idag, för att förbereda oss inför 
den renande elden, den som skall rensa bort allt smuts och 
elände från världen. Alla orena folk – vildar, klanfolk, or-
ker, dvärgar – alla skall de rensas bort av drakarnas eld. 
Endast vi renrasiga nordbor skall bli kvar – vi starka, kun-
niga och friska. Vi skall bygga den nya världen efter el-
den.” Här lämnar han en konstpaus och publiken hänger 
med på noterna och utbrister i rungande applåder. Sedan 
höjer han handen till tystnad. ”De orena folken har förpes-
tat vårt samhälle länge nog. Med sitt smutsiga förtal har 
de fått Randmark att hata de mäktiga ormarna! Därför 
måste vi ännu stå i skuggan… Alla löjliga små halvgudar 
och väsen får man visst tillbe och dyrka – men inte de 
mäktigaste av alla! Tvi på dessa förhatliga regler och bo-
jor! Men snart kan vi ta av oss våra huvor och visa våra 
ansikten. Tills dess är vi försiktiga. Med hjälp av våra kult-
lärda - ” Här för han handen mot de två barhuvade. ”skall 
vi sedan tillsammans med de mäktiga drakarna leva i 
rikedom och välgång. För Elmgryning kommer, det är 
oundvikligt! Dessa glömda magasin skall vi fylla med för-
nödenheter så att när drakarna rensar jordytan åt oss, 
väntar vi här i säkerhet. Och sedan stiger vi åter upp med 

material och utsäde för att återbefolka jorden med vår 
rena ras!” Mera applåder och stampande av fötter. ”Jag 
ger nu ordet till våra lärde”. Mannen sätter sig och den 
skruttiga och halvnakna mannen utan huva reser sig lång-
samt. Han breder ut sina armar och börjar tala med en 
dovt väsande stämma på ett obegripligt språk. Han lyfter 
sina händer och de barhuvade kvinnornas fyrfat bakom 
scenen flammar plötsligt upp med dubbel styrka. Många i 
publiken flämtar till, och en av kvinnorna tappar sitt fat i 
golvet med ett förskräckt pip. Den andra barhuvade per-
sonen – en kort och mörkögd kvinna – översätter med 
tjock sydländsk accent: 
”Elmgryning kommer, drakarna vaknar. Viger allting i 
elden, alla skall offras. Vi är blott instrument för att under-
lätta drakarnas makt. Draken tar men ger inget. Den är 
ljuset, den är sanningen. Den är döden, den är slutet…” 
Här reser sig den välklädda mannen som först hade ordet 
igen och avbryter ”Tack, ärade lärda för era ord… Men vi 
skall inte ödsla all tid på endast prat. Vi har vårt första 
offer för året! Vi har avslöjat en spion som spridit smutsig 
propaganda om vår kult, och han skall offras! Vi ser inte 
med blida ögon på förrädare, och allra minst sådana som 
förbrödrar sig med smutsigt halvfolk och vildar! Innan dess 
är dock ordet fritt. Vi skall också utse flera värvare till vår 
kult, och dela ut uppgifter om materialinförskaffningar”  
 
Det blir en stunds diskussion och kultmedlemmarna kom-
mer med diverse enfaldiga och rasistiska frågor och öns-
kemål. Under diskussionen finns det läge att smyga iväg 
eller t.ex. ta sig in bakom draperiet.  
 
Mötets avslutning 
Bakom draperiet finns en stor grop i golvet, ca 5 m djup 
och 10 m i diameter. Vid gropens kant ligger en fånge 
surrad med tjocka rep, och nere i gropen ligger en kedjad 
lindorm och väser aggressivt åt alla som tittar ner. Dens 
kedjor har skavt benen blodiga, och den är både utsvulten 
och förtvivlad. Fången är Ludor Kasp, och om RP inte in-
griper kastas den stackars mannen ner till lindormen när 
sektmedlemmarna talat färdigt. Då rivs draperiet ner och 
mötesdeltagarna samlas runt gropens kanter för att hur-
rande bevittna hur lindormen under ljudligt och avskyvärt 
krasande äter upp köpmannen. RP som smyger in bakom 
scenen kan befria både Ludor och ormen, och därmed 
skapa enorm tumult i magasinet. Xux Ekh får ormen tyglad 
efter en stund, men den hinner kalasa på ett par kultan-
hängare innan det. Att lossa drakormens bojor är kanske 
tryggast med lämplig magi från gropens kant, men det går 
också att ta sig ner och med DJURHANTERING hålla odju-
ret ifrån sig så att man kommer åt splinten till kedjorna. 
Som kedjad är ormen kuvad och rädd. Befriad flyr den 
omedelbart upp ur gropen och attackerar folket i maga-
sinsalen i ett desperat försök att komma ut.  
Att släppa loss ormen är också ett bra sätt att få de samla-
de att ta av sina huvor, däribland marsken. Ett annat sätt 
är att sätta sig bland kultisterna, och när ordet efter arlens 
talande blir fritt, föreslå att alla tar av sig huvorna – ”var-
för gömma sig i stället för att stolt visa upp sin kärlek inför 
ormen” eller dylikt. Man får omedelbart stöd för ett så-
dant förslag och om spelarna lite spritt ut sig kan man elda 
upp församlingen till att driva igenom förslaget. Man får 
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dock vara förberedd på att både arlen och hans värvare 
höjer på ögonbrynen då RPs okända nunor blir synliga. 
Vidare är detta ett recept på totalt kaos om RP är ”smutsi-
ga ofolk”.   
Om RP tagit sig in genom att knocka portvakten kan det 
mycket väl hända att han upphittas av efterkommande 
kultmedlemmar som rapporterar att mötet blivit kom-
prometterat. Om det händer kan man tänka sig att sekten 
förseglar magasinet med några vakter vid dörren, och en 
genomgång av mötesdeltagarna påbörjas.  
Längst bak i magasinet, bakom ormgropen, finns en dörr 
till ett par mindre magasin och kammare, var de två kult-
lärda och eldssystrarna har sina kvarter. Därifrån leder en 
smal gång till ett vindlande trappschakt upp till en anonym 
bakdörr vid en innergård ett kvarter från rökhuset.  
 
 

Personer & Monster 
 
Marsk Daren Stålhjalt av Fyrbranta 
Kraftig och ärrad man med bister uppsyn, och något avläg-
set i blicken. Som om han inte riktigt är fullt närvarande, 
utan hela tiden tänker på något annat.  
STY 6  
SMI 5  
INT 3  
KAR 4    
Utrustning: Alltid klädd i läderharnesk av ypperligt björn-
läder (Skydd 3), en mantel av bergslejonpäls och ett enkelt 
bredsvärd (+2, 2) 
Färdigheter: Närstrid 5, Skytte 4, Genomskåda 4, Speja 5 
Talanger: Omutlig 3, Svärdets väg 3, Svärdskamp 2, Fast 
grepp 2, Stadig på foten 1 
 
 
Arl Vohang 
Lång och stilig karl med välansat skägg och intensiv blick. 
Artig och charmig, men samtidigt bestämd och ovillig att 
backa en tum.  
STY 4  
SMI 4  
INT 3  
KAR 5    
Utrustning: Eleganta kläder av senaste mode, med det 
vohangska ättevapnet broderat i silver på kappans ärmar 
och rygg. Bredsvärd (+2, 2) 
Färdigheter: Närstrid 4, Skytte 3, Manipulera 5, 
Genomskåda 4 
Talanger: - 
 
Katakombschamanen Xux Ekh 
En skruttig och halvnaken äldre man med gråaktig blek hy 
och svarta järnringar hängande från slappt skinn vid kin-
derna, överarmarna och öronsnibbarna. Föredrar att 
spendera sina dagar i trans avbrutet av enstaka uppläs-
ningar av kryptiska spådomar.  
STY 2  
SMI 2  
INT 4  
KAR 3    

Utrustning: Stav med en stor huggtandad ormskalle i 
ändan 
Färdigheter: Speja 3, Genomskåda 4, Bildning 4 
Talanger: Drakmagi 3 (En ny magiskola fokuserad på eld 
och ormar, se nedan)   
 
 
Drakologen Lan Bela 
En något rundlagd liten kvinna med mörka ögon och ett 
försynt sätt. Sektens ledare i Svartvinter, boklärd och 
intelligent. Hyr in sig i ett etudium på Kollegiet.  
STY 2  
SMI 3  
INT 5  
KAR 4    
Utrustning: Ingen. Klädd i en enkel mörk yllekåpa med 
huva.  
Färdigheter: Manipulera 4, Bildning 5, Genomskåda 5 
Talanger: Omutlig 2 
 
 
Drakkultens eldsystrar 
5 unga kvinnor, av vilka två är noviser, handplockade av 
Lan Bela från stadens gator med löfte om en bättre fram-
tid. Övriga tre har kommit från sydlanden med Bela, och är 
lite äldre och lite mer fanatiska.   
STY 3  
SMI 4  
INT 2  
KAR 4    
Utrustning: Dolk (+1, 2)  
Färdigheter: Närstrid 3 (novis 2), Speja 2 
Talanger: Knivkamp 3 (novis 1). De tre äldre har även 
Drakmagi 1T2.  
 
 
Kultmedlem, värvare 
Hårdhänta och rakryggade män från stadens arbetarklass, 
som arl Vohang bedömt vara renrasiga och högklassiga 
individer. Sköter värvandet av arbetare till Ormens barn. 
På kultmötet i sädesmagasinet finns åtminstone 3 av des-
sa värvare på plats, beväpnade och vaksamma.  
STY 5  
SMI 4  
INT 2  
KAR 4    
Utrustning: Bredsvärd (+2, 2) 
Färdigheter: Närstrid 3, Speja 2, Manipulera 3, Hantverk 2 
Talanger: - 
 
 
Lindormen i gropen 
En tanig och skadad lindorm. För speldata, se regelboken. 
Lindormen har dock STY -2 och -1 på alla monsterattacker 
p.g.a. sina skador.  
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Drakmagi 
 

En magiskola från sydliga land, obskyr och okänd bland 
nordanlandens lärde. Nedan presenteras några besvärjel-
ser ur skolan.  
 
ORMENS ÖGA 
• Nivå 1 
• Räckvidd: Nära 
• Ingrediens: Ormkranium 
Besvärjelsen ger magikern förbättrade sinnen. Hon känner 
lukt med sin tunga och genom marken känner hon folks 
rörelser på långt håll. Oberoende mörker eller mindre 
sikthinder som dörrar och växtlighet kan magikern veta 
var en eventuell fiende är, hur många det rör sig om, och 
för extra KP även rentav deras intentioner.  
 
VÄXELVÄRME 
• Nivå 1 
• Räckvidd: Armslängd 
• Ingrediens: En mantel eller en filt 
Magikern kan uthärda både extrem kyla och extrem vär-
me. Effekten håller ett kvartsdygn. I kyla behöver magi-
kern inte slå för att bli Nedkyld, men alla slag för 
RÖRLIGHET sker med -2 och marschfarten halveras. Be-
svärjelsen skyddar mot eldskada med lika många poäng 
som antalet spenderade KP. I hög värme (en solig som-
mardag, t.ex.) ger besvärjelsen också en gratis extra hand-
ling i strid, samt +2 på RÖRLIGHET: SL om avgör om det är 
tillräckligt varmt.  
 
ELD 
• Nivå 2 
• Räckvidd: Nära 
• Ingrediens: Ett ljus eller annan flamma 
Magikern kan påverka eld – få det att flamma upp på nya 
ställen, utöka eller strypa en befintlig flamma eller bara 
hetta upp föremål. Om besvärjelsen används som en at-
tack gör den 1 poäng skada för varje spenderat KP. Därtill 
finns det risk att offret antänds: Slå för RÖRLIGHET. Om 
det misslyckas fattar elden tag i kläder och personen tar 1 
poäng skada per runda tills någon hjälper med att släcka 
eller personen kastar sig i vatten eller rullar en hel runda 
på marken.     
 
BRANDSYN 
• Nivå 2 
• Räckvidd: Personlig 
• Ingrediens: Eldgaffel 

Magikern kan se visioner i elden, bitar av framtiden och 
skeenden på andra platser. För varje effektgrad ger SL en 
lagom kryptisk vision av kommande händelser. Om magi-
kern har en specifik fråga blir svaret också en vision, aldrig 
ett rakt svar. SL har rätt att vara precis så diffus som situa-
tionen kräver.  
 
ÖMSA SKINN 
• Nivå 2 
• Räckvidd: Armslängd 
• Ingrediens: Fjäll från en reptil 
Med besvärjelsen kan magikern anta formen av en annan 
varelse. Proceduren är smärtsam och tar flera minuter – 
kvar blir en hög av blodiga skinnslamsor. Varelsen måste 
vara i samma storlek som magikern, och om det inte är 
fråga om samma folkslag eller släkte måste extra KP spen-
deras. Magikern kan inte strida eller utföra komplicerade 
handlingar i ömsad form, men ”utklädningen” är omöjlig 
att upptäcka annat än med Antimagi. Om SLP använder 
besvärjelsen bör dock SL ge lite vinkar om att något är fel 
(t.ex. att personen som RP talar med har besynnerligt kalla 
ögon, som på en orm) eller tillåta slag för GENOMSKÅDA. 
 
ORMKROPP 
• Nivå 3 
• Räckvidd: Armslängd 
• Ingrediens: En klunk vin att dricka 
Magikern kan anta formen av en stor orm, eller ett antal 
(t.ex. 1 per poäng STY) mindre ormar. Detta kan användas 
för att komma ut ur trängda lägen, gömma sig, fly in ge-
nom små springor etc. Ormen kan automatiskt fly från 
strid om bara terrängen tillåter. Besvärjelsen kan också 
användas till att förvandla sin hud till ett tjockt lager fjäll. 
Fjällen ger ett Skydd på 3 plus spenderade KP. Besvärjel-
sen varar i tio minuter.  
 
GIFTBETT 
• Nivå 3 
• Räckvidd: Armslängd 
• Ingrediens: En död mus 
Ur magikerns mun skjuter hisnande giftgaddar ut och 
käkbenen lossar - munnen blir ett enormt gap som kan 
hugga vilket offer som helst. Magikern kan sedan attacke-
ra med ett bett med vapenskada 1 plus effektgrad. Om 
attacker ger skada sprids ännu ett gift i kroppen. Giftet har 
styrka 4 plus effektgrad, och är av valfri sort - dödande, 
förlamande eller sövande. Besvärjelsen gäller för endast 
en blixtsnabb attack.  
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Misstänkt 4: kanslern 
 

 
 
Överblick 
Rikskansler Beldan Korins möter kniven tidigt i äventyret, 
och finns egentligen främst med i egenskap av stämnings-
höjare, och för att ge en ny vinkling på undersökningarna. 
Tanken är att förrädaren låter döda honom precis innan 
RP kommer in i hans rum. Han är den enda som direkt 
beviljar RP audiens om de ansöker om det, och han kan 
också utan tillfrågan be att få tala med RP om de kanske 
redan talat med någon ur rådet och använt sitt ”frikort” av 
Gordigal. Vad ärendet gällde hinner han dock aldrig berät-
ta för förrädaren slår alltså till strax innan.  
 
Popularitet 
Kanslern är omåttligt impopulär i landet på grund av de 
upprepade extraskatter han tvingats driva in för att täcka 
krigskostnaderna för hären i norr, uppbyggandet efter 
piratkrigen i Myrna och bondeupproret år 509, samt effek-
terna av flera dåliga års skördar och förlegad ekonomisk 
lagstiftning. Skatteindrivningen är en stor orsak till missnö-
jet i bland annat Bryte Bädd, var böndernas frustration 
skickligt hanterats av Slutliga Eran och omvandlats till 
hängivet stöd för den nya tempelorden.  
 
 Plats: Kanslerns kansli i Vita borgen, på kastalens 3e 

våning, är litet men svulstigt inrett med gobelänger, 
kristallkronor och snirkliga kaffekannor av silver.  
Kanslern har därtill ett privat residens på Långa ga-
tan 16, se nedan.  

 
 Sigillbrickor: Kanslerns ämbetskedja har 5 sigillbrick-

or, alla med fyrtandade lejon på. Rådskedjan ligger 

på hans skrivbord, och det är tydligt sönderslitet, 
precis vid den saknade sjätte brickan. Mördaren har 
alltså nappat åt sig en bricka, på order av Mannen 
med benhanden, för att förvilla RPs undersökning.   
 
OBS! det är viktigt att RP hittar kanslerns sjätte 
bricka – utredningarna kan annars bli ytterst svåra. 
Låt mördaren t.ex. ha tappat brickan om RP inte 
lyckas hinna ikapp honom. Om RP aldrig beger sig 
iväg efter mördaren kan kungsgardister antingen 
döda honom och hitta brickan, eller bara hitta brick-
an.  

 
 

MORDSCENEN 
 

När RP kommer till kanslerns kansli är de troligen ledsaga-
de av en kungsgardist. Om de i stället kommer smygande 
utan eskort är det enkelt att ändra handlingsförloppet 
enligt situationen. Precis vid de maffiga ekdörrarna till 
kansliet möter de en hovskrivare som meddelar att kans-
lern inte vill störas, och försvinner bakom korridorens krök 
mot galleriet i kastalen. Den eskorterande gardisten stirrar 
betänksamt efter hovskrivaren och muttrar något innan 
han knackar på, varvid dörrarna glider upp. Om man innan 
detta frågar varför han ser bekymrad ut muttrar han bara 
att hovskrivaren hade en ful uppsyn han inte sett förut 
och att herr drotsen nog avskedar honom om herr drotsen 
ser hur hans tänder ser ut – inte hovmaterial minsann.  
 
Kansliet 
Tvärs över rummet, mittemot dörrarna står ett bastant 
skrivbord, och en man sitter bakom det med huvudet på 
bordet, alldeles stilla. Går man fram till honom ser man att 
det är kanslern och att han har blivit mördad. Halsen är 
uppskuren och en väldig blodpöl håller fortfarande på att 
växa över skrivbordsytan. När kungsgardisten märker det 
här tappar han befattningen och rusar ut ur rummet skri-
kande och gastande. RP får alltså en liten egen stund i 
rummet. Där finns två saker som RP bör lägga märke till. 
Dels rådskedjan som ligger på skrivbordet i en hög, sön-
derslitet och med en saknad bricka. Därtill bör RP hitta en 
lapp på skrivbordet (se nedan) – den håller precis på att bli 
uppslukad av den växande blodpölen. RP kan gärna redan 
från dörren se att en rådskedja ligger på skrivbordet, vilket 
torde locka dem att gå närmare för att se hur många 
brickor den har. Gör man det ser man omedelbart att 
kanslern blivit mördad och hittar också lappen. Om RP 
genast rusar efter mördaren (givetvis hovskrivaren de 
mötte – en av Nattskärrans mördare) utan att titta i rum-
met först kan det vara svårt att komma tillbaka, och då 
kan du låta mördaren ha lappen i stället, om RP fångar 
honom. Mördaren flyr genom lönngången, och kan gen-
skjutas där, eller inväntas i kloakerna var tunneln mynnar 
ut. Om RP ännu inte hittat lönngången kan det här vara 
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ett bra tillfälle för dem att göra det – mördaren kan ha 
lämnat lönndörren aningen på glänt.   
 
 

 Bäste herr Beldan! Med er tillåtelse tar jag poj-
ken till Er källare ikväll. Där tror jag han är 
trygg och där kan Ni själv se honom och försöka 
få något vett ur honom. Som sagt – hans klotter 
är skrämmande och oroande om kungen och 
Rådet och allt. Han skriver att han är ”mannen 
med benhanden”..!? Och han verkar veta en del 
om kompaniet också… Fröken Addas tomma 
sida och så vidare…(!!) Du får avgöra vad vi 
skall göra. Skicka iväg honom till landet?? Hans 
förföljare skyr fortfarande inte några som helst 
medel – ytterligare två mördade spinnare hitta-
de idag!! Utan tvivel är mördarna utsända av 
Vävarhuset! Jag ber dig – kom ikväll och så be-
sluter vi vad vi skall göra. 

  

 Warn. 
  

 
 

Vaskern 
 

Pojken som nämns i lappen är ett av Rovriddarens barn, 
ett som Ashur-Asha märkt att han kan använda som värd-
kropp. Och – pojken är född i Mörkrets Zenit. 
 
Bakgrund 
För tio år sedan tog Ashur-Asha sina första levande steg på 
flera hundra år. Rovriddaren var den första kroppen han 
besatt, och bland hans första instinkter var att fortplanta 
sig i hopp om att komma över en kropp han kan besitta 
som är född i Mörkrets Zenit. Han gjorde frekventa besök 
på olika glädjehus, men med åren insåg han det hopplösa i 
att den vägen komma åt en lämplig kropp, och han riktade 
in sig på att först ta över kronan och på så sätt med säker-
het producera en avkomma född i rätt tecken (eftersom 
tronarvingen alltid föds i Mörkrets Zenit, se Appendix 2). 
Av hans tidiga försök har han dock plötsligt upptäckt ”Vas-
kern”, en tioårig pojkspoling, son till en avdankad glädje-
flicka på någon sjaskig bordell, och - född i Mörkrets Zenit. 
Hur han inte upptäckt pojken i sin medvetandesfär förrän 
nu vet han inte – kanske de kroppar han kan upptäcka och 
överta måste vara av en viss ålder, kanske pojkens födel-
sepunkt bara gått honom förbi - det springer en hel del 
gatubarn omkring i staden som bär rovriddarens anlets-
drag, men som alla saknar den rätta födelsepunkten, och 
Vaskerns har kanske bara dolts i mängden. Eller så har 
moderns drag av vilde och det djurblod pojken bär på 
grumlat hans insyn i barnets själ. Hursomhelst – nu vet 
Ashur-Asha om honom, han har gjort ett provbesök i 
kroppen, och funnit den användbar. Problemet är bara 
djurblodet – den lilla krabaten är en hamnskiftare. Det gör 
att Ashur-Asha måste komma åt att fysiskt röra pojken 
och utföra en kort ritual för att transaktionen skall kunna 
genomföras till fullo. Och varje gång Vaskern byter skep-
nad glider Ashur-Asha ut. Det betyder också att den stack-
ars spolingen övergått i ett fullständigt vilt blandtillstånd – 
ögonen rovdjursgula och vilda, raggen rest och högra 

handen växlar konstant mellan en liten tass och en hand, i 
spasmiska okontrollerade ryck. Han talar inte utan fräser 
bara och klöser alla i sin närhet. Men han skriver. De små 
stunder som hans högra hand är mänsklig rafsar han ner 
de mest besynnerliga texter på alla underlag han kommer 
åt, desperat innan handen igen övergår i en liten rov-
djurstass och han sliter allt i stycken. Han har sett in i 
Ashur-Ashas själ, och han har sett framtiden, eller olika 
versioner av den, och han är vettskrämd.  
 
Läget 
Vaskern arbetade på handelshuset ”Lin- & ullkompaniet”, 
var kansler Korins är en av storägarna. Vaskern sprang 
ärenden, packade ull, och städade i spinneriet, och fick 
mat och husrum i betalning. För en knapp vecka sedan, 
efter att Ashur-Asha gjort upprepade intrång i hans själ, 
flydde han i panik och gömde sig på okänd ort.  
Rovriddaren har nu satt sina råaste bjussar att pressa ut 
information ur Lin- och ullkompaniets personal, och de har 
gått fram med ohygglig skoningslöshet – 8 spinnare och 
lastare har redan hittats mördade. Meddelandet är tydligt: 
Ro fram med Vaskern, annars bränner vi ner hela etablis-
semanget.  
Kompaniets kargör får sedan tag på Vaskern, fängslar 
honom, och kontaktar kanslern för att få råd. Han ser vad 
den lilla pojken i panik klottrat omkring sig – kungamord, 
man med benfingrar, far, ny kung, Rådet, o.s.v.  
Lappen på kanslerns bord är från kargören - Warn Karda-
re. 
 
Kanslerns insikt 
Förrädaren kontaktade kanslern tidigare och frågade om 
Vaskern, helt oskyldigt, innan massakern på Lin- och ull-
kompaniet. Detta väckte dock kanslerns misstankar. Dels 
eftersom kanslern redan då hade hört att Vaskern klottrat 
om mord och om rikets Råd, och dels eftersom pojken, ett 
obetydligt gatubarn, inte borde vara känd för förrädaren. 
Efter massakern konfronterade kanslern förrädaren och 
förrädaren insåg sitt misstag. Förrädaren alarmerade se-
dan omedelbart Mannen med benhanden, som skickade 
en av Nattskärrans lönnmördare på kanslern.  
 
 
LIN- & ULLKOMPANIET 
Lin- och ullkompaniets största konkurrent är Vävarhuset, 
ett handelshus ägt av augurens far, arlen av Mark. Förrä-
daren har eggat Vävarhuset och Lin- & ullkompaniet mot 
varandra en längre tid. Förrädaren har uppmuntrat kans-
lern till betydande skattefusk för Lin- & ullkompaniet. 
Detta har gjort att kompaniet tagit ett järngrepp om tex-
tilmarknaden. Kombinerat med att förrädaren hetsat 
augurens far till allt mer desperata och vansinniga inve-
steringar, har detta försatt Vävarhuset på konkursens 
brant. Detta kan alltså eventuellt föra misstankarna till 
auguren, vilket också är förrädarens avsikt. Skattesmitan-
de är givetvis högeligen förbjudet och skulle, om det upp-
dagas, skicka de ledande personerna till bödeln… 
Kargören tror att rovriddarens bjussar och lönnmördare 
från Nattskärrans skrå är utsända av Vävarhuset för att 
rensa ut dem och sätta dit dem för skattefusket. Han har 
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redan skickat ut en patrull av handelshusets vakter för att 
som hämnd sätta eld på Vävarhusets magasin.   
 
Fröken Adda 
Vaskern har klottrat saker om kompaniets skattebetal-
ningar, närmare bestämt deras ogjorda sådana. ”Addas 
tomma sida” är något som Vaskern krafsat ner, en direkt 
referens till deras bokförare, fröken Adda, invigd i skatte-
fusket, och hennes ”tomma sida” – en hemlig loggbok var 
de verkliga affärerna skrivs ner, medan den officiella logg-
boken är rent strunt. Denna information har förrädaren 
och därmed också Ashur-Asha länge suttit inne med, och 
planerat att använda i rätt skede av kungavalet. Den vägen 
har informationen också nått Vaskerns undermedvetna 
fast han inte förstår vad det betyder.  
Fröken Adda, en högboren och blodsättad äldre dam som 
gött sin ätt en längre tid med medel från skattesmitet, har 
i panik ätit gift för att inte dra skam över sin släkt när allt 
nu i hennes ögon oundvikligen kommer att uppdagas.  
 
 

Långa gatan 16 
 

Kanslerns bostad är ett präktigt stenhus på Långa gatan 16 
i Övre staden. När RP kommer över kargörens lapp i kans-
lerns kansli är det lämpligen redan kvällning och man får 
ta sig ögonaböj till kanslerns residens för att hinna rädda 
Vaskern ur Nattskärrans fingrar. När man kommer dit 
ligger allt stilla, en vagn kommer åkande längs gatan och 
stannar framför huset, kusken kliver ut och tänder sin 
pipa. Kusken har order att ta emot en man och en pojke 
och föra dem till Vita Borgen – inga frågor. Kanslern hann 
beställa vagnen innan han dog, och planerade invänta 
Vaskern och kargören i Vita borgen, sätta Vaskern i en cell 
och se vad han egentligen vet och varifrån han fått veta 
det. (Eventuellt kan detta framgå av kargören eller i ett 
brev). 
Nattskärrans mördare är givetvis också på kommande. De 
har via förhör av kargörens arkivarie fått veta var Vaskern 
finns, och man kan höra dem ropa som nattskärror från 
mörka gränder och kanske se skuggor som avancerar mot 
huset.  
Inne i husets källare försöker kargören febrilt få bukt på 
Vaskern, för att få honom ut till vagnen, men pojken 
gömmer sig fräsande och klösande i en källarvrå och kar-
gören plåstrar för tredje gången om sina rivna händer.  
En emissarie från Vävarhuset uppenbarar sig också samti-
digt. Kargörens vakter har inte lyckats vara så anonyma 
som han hoppats och den rasande vävaren och hans hej-
dukar kräver högljutt hämnd, straff och kompensation för 
den felriktade räd som kargören initierat.  
Nattskärrans mördare anländer med 2 man från köksin-
gången och 2 från en vindsglugg i taket, och har alltid 1 
man på postering utanför huvudingången. De avvaktar 
först, d.v.s. RP kan hinna in innan dem. Om mördarna 
upptäcker RP innan RP beger sig in, försöker takpatrullen 
ta sig obemärkt runt och anfalla RP i ryggen, och deras 
vaktpost vid huvudingången sticker efter förstärkning. 
Förstärkningen består av hamnbanditer och anländer efter 

ca 5 minuter, eller när SL anser det dramaturgiskt och 
spelmässigt lämpligt.  
 
Studerar man pojkens klotter lite närmare märker man att 
omnämnanden av Mannen med benhanden, kluddade 
skelettfingrade händer o.s.v. alltid kopplas till ordet ”far”. 
”Öppna spegeldörren” ser man också ofta.  
 
Ahur-Asha och Vaskern 
Om RP inte lyckas lägga beslag på Vaskern och kanske 
hjälpa till att få iväg honom ut på landet, till exempel till 
kargörens kusins gård utanför Myrna, kommer han att 
hamna i händerna på Mannen med benhanden. Det bety-
der att Ashur-Asha har en nyckel till Raudrim. Vaskern är 
dock ingen optimal kropp för mörkersonen och han kom-
mer inte att ändra sina planer vad gäller belägringen av 
staden och krönandet av storhertig Harrod. Du kan som SL 
besluta hur övertagandet av kroppen går – Vaskerns själ är 
bångstyrig och det kan ta flera månader. Ashur-Asha kan 
inte riskera att glida ur sin värdkropp inne i Raudrim – det 
skulle potentiellt vara ödesdigert. Observera också att 
mörkersonen endast kan använda Vaskern om Ödespack-
en producerat en svart kung i detta äventyr.  
 
 

Personer 
 
Kansler Beldan Korins 
Fet och argsint man som tydligt mår illa av folkets hat. 
Hans medverkan i storyn begränsar sig dessvärre främst 
till att vara död.  
 
 
Kargör Warn Kardare på Lin- & Ullkompaniet 
Skäggig man med sjabbig uppsyn, klädd i hantverkarför-
kläde och grova träskor.  
STY 3  
SMI 3  
INT 3  
KAR 3    
Utrustning: 8 silvermynt. 
Färdigheter: Hantverk 4, Bildning 3 
Talanger: -  
 
 
Hamnbusar 
Kvinnor och män, smutsiga, ofta drogade eller fulla, ibland 
sjukliga, stinkande och ute efter enkel vinning. De har levt 
hela sitt liv i misär där endast våldets väg visat sig lönsam.  
STY 3  
SMI 3  
INT 2  
KAR 2 
Färdigheter: Uthållighet 1, Närkamp 2, Rörlighet 2, Speja 
2, Manipulera 1, Skytte 1 
Utrustning: ETT AV FÖLJANDE VAPEN: Dolk (Skada 2, bo-
nus +1), Knölpåk (Skada 2, bonus +1) Träklubba (Skada 1, 
bonus +1), 1T6 kopparmynt 
Talanger: - 
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Nattskärrans lönnmördare 
Skickliga, kallblodiga och effektiva mördare. De är rätt 
smarta och försiktiga och tar inga oöverlagda risker. Till 
det kallar de hellre in busar och råsällar från hamnen och 
fattighusen. Giftet i deras blåsrör är dödande med styrka 
6.  
STY 4 
SMI 4  
INT 3  
KAR 2    
Utrustning: Dolk (+1, 2), strypsnara (ger +1 på att Ta 
grepp, och tillåter attackeraren att tillfoga skada medan 
greppet hålls) och blåsrör (avstånd Nära, bonus +2, men 
ingen skada, endast giftangrepp om mer än en sexa slås på 
anfallsslaget). Inget skydd.  
Färdigheter: Närstrid 4, Skytte 3, Speja 4, Smyga 4 
Talanger: Mördarens väg 3, eller Knivkamp 2 

Vaskern 
Ung pojke med rufsigt hår och smutsig nuna. Skiftar okon-
trollerat men konstant mellan sin mänskliga form och sin 
djurskepnad – en argsint och bitsk mård.    
STY 2  
SMI 4  
INT 3  
KAR 3    
Utrustning: Ingen 
Färdigheter: Närstrid 1, Rörlighet 2, Smyga 3 
Talanger: -  
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Misstänkt 5: Drotsen 
 

 
 
Överblick 
Drots Emon av Hoorn är rådets äldsta ledamot, vald redan 
av kungens far, kung Leoklod. En person ur ätten Hoorn 
har innehaft en rådsplats i flera hundra år. Ätten är en av 
landets absolut äldsta och mest inflytelserika, och den 
väldiga Hoornborgen uppe i Järnfållarna sägs vara ointag-
lig och golvet i dess festsal täckt av rent guld. Ingendera är 
helt sant, men Hoornarna har gjort enorma vinster på 
handel med järn och silver från gruvorna i området.  
 
Popularitet och uppträdande  
Drots Emon är långordig och ingående, gillar paragrafer 
och att dra fram gamla lagar som ingen annan känner till. 
Folk förhåller sig till honom relativt neutralt – som sagt, en 
Hoorn har alltid suttit i rådet, och hans erfarenhet upp-
skattas. Men av samma orsak ogillas han också och ses 
som ett bevis på hur makten är centrerad och ouppnåelig 
för gemene man.  
Med lite snokande kan man få reda på att han när en 
sadistisk ådra och brukar bistå torterarna nere i Vita Bor-
gens fängelsehålor. Han producerar också en hel del viktig 
information den vägen, varför ingen ids ifrågasätta hans 
frekventa förslag på överdrivna tillfångataganden och 
framtvingade erkännanden. 
 
 Plats: Drotsen är oftast på sitt kontor i kastalen i Vita 

borgen, men han har också ett svulstigt hus i Övre 
staden med stall, falkhus, trädgård och vinkällare - 
sällan besökt men minutiöst upprätthållet av en stor 

stab tjänstefolk. I palatsets flyglar bor ett antal yngre 
släktingar av vilka några drönar bort sin tid med vin, 
sjok och underhållning, allt betalt av furst Hoorn i 
Hoornborgen, medan några aktivt aspirerar på äm-
beten inom rikets administration.  
Kontoret i Vita Borgen är ett stort rum med takföns-
ter, och har en liten skrivkammare och ett litet sov-
rum intill. Allt är prydligt och neutralt. I kontoret 
sitter dagtid oftast båda drotsens adjutanter vid var 
sitt skrivbord – en arkivarie och en hovrättshållare, 
båda yngre avlägsna släktingar med siktet inställt på 
att ärva drotsens plats. Åtminstone en skriftlärd för 
bok och assisterar. I kontoret finns inga ledtrådar.  
Drotsen håller också ofta till i tortyrkammaren i Vita 
Borgens källare. Se mera nedan.   

 
 Hemlighet: Drotsen är en av Ashur-Ashas mest lo-

vande och trogna tjänare. Han är förrädaren och en 
Ätare av andra rang, kallsinnig och smart. Klarast fäl-
lande beviset är sigillbrickorna. Han har 6 stycken i 
sin ämbetskedja, men en av brickorna har endast tre 
tänder på sitt lejon, och tillhör alltså egentligen 
marsken. Det kan man härleda om man hittat och 
studerat även marskens ämbetskedja. Drotsen vet 
inte om att en av brickorna inte matchar de övriga.  
 

 Sigillbrickor: Drotsen bär sin ämbetsked på sig, full-
talig med 6 sigillbrickor, men en av brickorna kom-
mer alltså från marskens kedja och har endast tre 
tänder på sitt lejon. För att upptäcka den lilla skillna-
den utan att veta om att det finns olika sorters 
brickor krävs en noggrann genomsyn av kedjan, 
eventuellt uttryckligen i syfte att räkna tänder. Detta 
går drotsen inte med på förrän han känner sig ytterst 
trängd – alltså egentligen först när RP vet om hans 
hemlighet.  

 
 
MÅL OCH METODER 
Drotsens mål är att fördröja och sabotera kungavalet tills 
den grinngardiska armén nått staden. När belägringen 
pågår för fullt och folket börjat inse det hopplösa i situa-
tionen tänker han driva igenom valet av hertig Harrod till 
kung och öppna portarna. Redan långt innan kungen dog, 
då han och Ashur-Asha insåg att kungens död eventuellt 
blir oundviklig om denne fortsätter motstå mörkersonens 
övertagningsförsök, påbörjade drotsen sitt påverkande av 
Rådet inför kommande kungaval. Så länge hertig Harrod 
och hären från Grinngard inte finns som ett reellt hot är 
det otänkbart att någon skulle rösta på fienden, även om 
det skulle ge dem egen vinning, så han måste se till att de 
första kungavalen inte leder till resultat. Han uppmuntra-
de drottningen till hennes egna tronaspirationer och ut-
pressade kanslern med kännedom om dennes skattefusk 
(som han själv först uppmuntrat till) Med dem har han tre 
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röster på någon annan än jarlen, vilket räcker för att hålla 
läget öppet. När den grinngardiska hären sedan anländer 
kan han med samma medel få kanslern att rösta på herti-
gen. Likaså drottningen om han hotar avslöja hennes 
kuppförsök. Han har ännu inte gett sig på marsken fast 
han känner till dennes koppling till drakkulten, och räknar 
med att kunna utnyttja det vid behov. Auguren anser han 
vara ett hopplöst fall, alltför principfast, och han tolkar det 
som omöjligt att hon skulle ge sin röst åt fienden. (Detta 
innan han eventuellt får reda på hennes hemlighet). 
Läs mera i avsnittet ”Belägrade” för att bedöma hur väl 
drotsen får de övriga rådsmedlemmarna utpressade.   
 

Drots Emon av Hoorn arbetar alltid försiktigt, och han 
undviker att driva igenom beslut i Rådet, utan föredrar att 
genom skicklig argumentation först få någon på sin sida. 
Sedan låter han den andra att vara den huvudsakliga driv-
kraften i ärendet. På så sätt är det svårt att koppla honom 
till kontroversiella beslut som kan väcka misstankar, t.ex. 
beslutet att upphöra med militärt stöd för Ulbrek eller 
avtalen med legotrupperna mot bondeupproret.   
 
Torterandet 
I fängelsehålorna har han alltid minst en levande fånge 
som han sakta torterar i ”rikets ärende”. Sådana fångar 
brukar oftast användas även som skrivare för de brev han 
skickar var han inte vill att hans handstil skall gå att spåra. 
Efter ett avslutat brev brukar oftast fången ”beklagligtvis 
avlida innan tillräcklig information gick att uthämta”. Hans 
tortyrobjekt är också hans primära källa för mänskokött, 
och till och med kronobödeln, borgens främsta torterare, 
brukar rygga tillbaka när han ser drotsens efterlämningar. 
Tortyrkammaren kan alltså ge en viss ledtråd att gå efter, 
men drotsen är noggrann att inte lämna spår av Ätandet 
som inte kan förklaras med ”vanligt” om än överdrivet 
tortyr. Han bryr sig heller inte om ifall någon känner till 
hans passion för tortyr. Det har han full rätt till, även om 
det inte ingår i hans officiella arbetsbeskrivning, och han 
förnekar det inte.  
 

Fängelsehålorna innehåller åtminstone en halvdöd och 
virrig fånge som – om förhörd – yrar på i panik om hur 
någon ätit av hans kött. Han kan inte ge någon ytterligare 
information, men man kan i fängelsets loggbok i kronobö-
delns rum se att mannen torterats av både bödeln och 
drotsen upprepade gånger (han är t.ex. en antagen 
grinngardisk spion). I tortyrkammaren kan man även hitta 
putsmedel och polerdukar. Redskapen i tortyrkammaren 
är välpolerade och glänsande, så det är kanske ingen stor 
ledtråd, men om man undersöker rummet noga kan kan 
med SPEJA se att en av de kasserade polerdukarna är sotig 
och inte blodig som de övriga. Drotsen har alltså putsat 
upp marskens sotiga sigillbricka här. (Men inte sett att den 
endast har tre tänder).  
 
Ytterligare ledtrådar 
Drotsen har inte ett speglat namn som Ätarna oftast har, 
eftersom det eventuellt skulle göra det hela för lätt, men 
om RP behöver hjälp kan du lägga in ett okänt smeknamn, 
t.ex. ”Eme”. Detta kan komma fram i brev och böcker i 
hans residens eller arbetsrum i Vita Borgen. 

Kontakt med Ashur-Asha 
Drotsen upprätthåller regelbunden kontakt med Mannen 
med benhanden, oftast genom hovskrivaren Rehart, som i 
skelettfingrad skepnad ofta besöker drotsens arbetsrum. 
Det ligger på vägen mellan hovskrivarens lilla kammare 
och biblioteket var han vanligtvis håller till dagtid, så den 
kontakten sköts ganska obemärkt. Också när Ashur-Asha 
är i rovriddarens kropp söker han oftast upp Emon själv. 
Han använder då den hemliga gången från kloakerna un-
der staden till galleriet i kastalen, och rör sig sedan i skug-
gorna nattetid till drotsens rum. Ashur-Asha uppsöker 
Emon nästan dagligen om inte viktiga händelser i Grinng-
ard kräver hans närvaro. Om Emon har något ärende åt 
mörkersonen lämnar han en lapp i en viss bok i bibliote-
ket. Annars inväntar han lugnt besök.      
 
 

Nattskärrans skrå 
 

Lönnmördarskrå som Rovriddaren infiltrerat och vars 
tjänster han utnyttjar vid behov. Om RP avslöjar för myck-
et av vad de vet kommer de att få ett par lönnmördare 
som förföljer dem. Ashur-Asha avvaktar nämligen gärna 
först och ser vad RP för till bordet, hur de påverkar läget i 
rådet och staden. Om de medför ytterligare kaos och 
förvirring kan han mycket väl låta dem hållas en stund, 
men om de börjar nosa alltför nära förrädaren kommer 
han beordra lönnmördarna att slå till.  
Lönnmördarskrået har också anlitat folk att smutskasta 
jarlen, och man kan t.ex. på det första kungavalet höra 
folk i publiken ropa ”Ner med jarlen! Nej till inkompetens 
på tronen” och bua när han får sina röster. De försöker 
skapa en bild av att han misslyckats fatalt med att leda 
hären i norr. 
Nattskärran själv – ledaren för skrået – är en ökänd och 
fruktad gestalt i undre världen, lika vacker och skoningslös 
som dödsgudarna själva. Väldigt få har dock sett henne, 
och än färre nu då Mannen med benhanden har slagit till 
och tagit över hennes skrå av lönnmördare. Han håller upp 
en fasad av att vara hennes förtrodda och närmsta man. 
Skråmördarna anar dock vad han gjort, men det stärker 
dem bara i sin tilltro till och fruktan för honom. Nattskär-
ran finns i Ashur-Ashas källarhus – se Appendix 2 och 
Rovriddaren.  
 
Skrået har sitt högkvarter på en rejäl och murken sump-
pråm som ligger förtöjd i Malvattenkanalen, vid en smal 
brygga bland fuktskadade magasin. Täckmanteln är mus-
selfiske, och varje dag kör skråets äldsta medlem, en halv-
blind gammal skruttgubbe, ut pråmen på Blekan och fiskar 
lite musslor. På kvällen söker sig skråmedlemmarna till 
pråmens fuktiga lastutrymme och inväntar order från 
Nattskärran själv, numera då representarad av Mannen 
med benhanden i form av Rovriddaren  
Mördarna är ca tio stycken, alla välutbildade och hand-
plockade från gatan av Nattskärran själv. De har alla bra 
kontakter till diverse slödder i hamnkvarteren och kan på 
ytterst kort varsel få fram ett tjugotal lojala råbjussar till. 
Säger man att Mannen med benhanden vill ha ens tjänster 
så lyder de flesta utan att blinka. 
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Personer 
 

Speldata för Ashur-Ashas värdkroppar hittar du i Appendix 
2.  
 
 
Riksdrots Emon av Hoorn 
Ätare av andra rang och en av den skelettfingrade man-
nens viktigaste allierade och tjänare. Har inga yttre attri-
but som antyder att han är en Ätare – han filar inte sina 
tänder, har inte vingar eller fyra armar osv. Han ser helt 
enkelt helt vanlig ut, han är sävlig och snustorr. Tills han 
avslöjas – då öppnar han alla portar och släpper loss sitt 
inre demoniska jag.  
STY 8 
SMI 6 
INT 5  
KAR 5    
Utrustning: Kortsvärd (+1, 2), Dolk (+1, 2)  
Färdigheter: Närstrid 4, Manipulera 5, Genomskåda 5, 
Speja 4 
Talanger: Omutlig 3, Blodsmagi 3, Varseblivning 3, hal som 
en ål 2, Stryktålig 

 
 
Nattskärrans lönnmördare 
Skickliga, kallblodiga och effektiva mördare. De är rätt 
smarta och försiktiga och tar inga oöverlagda risker. Till 
det kallar de hellre in busar och råsällar från hamnen och 
fattighusen. Giftet i deras blåsrör är dödande med styrka 
6.  
STY 4 
SMI 4  
INT 3  
KAR 2    
Utrustning: Dolk (+1, 2), strypsnara (ger +1 på att Ta 
grepp, och tillåter attackeraren att tillfoga skada medan 
greppet hålls) och blåsrör (avstånd Nära, bonus +2, men 
ingen skada, endast giftangrepp om mer än en sexa slås på 
anfallsslaget) . Inget skydd.  
Färdigheter: Närstrid 4, Skytte 3, Speja 4, Smyga 4 
Talanger: Mördarens väg 3, eller Knivkamp 2 
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Raudrim 
 

När ni kliver genom spegelportalen omsluts ni av ett mörker så kvävande och allomfattande att ni tappar all uppfattning 
om verkligheten. Ni uppslukas fullständigt – era kroppar finns inte mera, era sinnen obefintliga. Allt som finns är ett levan-

de, bultande mörker, och ni är nu en del av det. Och det ser er, iakttar er, granskar och värderar er. Ni är smuts i dess 
ofantliga närvaro, små obetydligheter i dess oändlighet, men ändå verkar ni locka det. På något sätt har ni fångat dess 

uppmärksamhet och det tränger sin svarta existens genom, söker, sniffar och trevar. 
 
I kungens arbetsrum finns en stor spegel med utsirligt 
ornamenterad ram av vit marmor. Det är en portal till 
Raudrim – ett av de första utkast till världar som skapelse-
gudarna gjorde. Eller kanske snarare ett tomt papper än 
ett egentligt utkast. Ett utrymme med möjlighet för ska-
pelse. Det är en värld helt höljt i mörker. De facto är mörk-
ret allt som existerar där. Där finns ingen tid, inget ljus, 
inget levande, inget dött. Men i mörkret finns en grogrund 
för skapelse, ett frö som skapelsegudarna planterade, 
men som de av någon anledning valde att inte forma vida-
re. Det betyder att den som träder in i Raudrim kan forma 
sin egen verklighet, och skapa världen omkring sig. Det tar 
dock tid att inse det, och de flesta ser bara sådant som 
andra skapat. Är man själsligt svag är mörkret allt man ser 
och man uppslukas snabbt av det enorma intet. Men även 
de sluga och starka som kan forma sin egen verklighet 
måste inse att de inte är skapargudar och inget av det 
man skapar finns på riktigt. Börjar man tro på sin egen 
skapelse är man såld. Alverna skapade åt sig en egen verk-
lighet inne i Raudrim – ett sandstenspalats med omkring-
liggande hav och skogar. Spegelportalen leder till resterna 
av denna skapelse. Läs i avsnittet om regler nedan hur det 
hela går till regeltekniskt.  
Spegeln i rummet har tydliga blodfläckar på sig uppe på 
karmens överkant.  
 
 

Spegelportalen 
 

För att ta sig genom spegelportalen måste man vara född i 
rätt mörkerkonstellation. Mörkerkonstellationerna mot-
svarar stjärntecken, men gäller för mörkret bakom stjär-
norna, och i hurudan position det var när man föddes, inte 
i hurudan position de framförliggande stjärnorna var. Alla 
RP råkar naturligtvis vara födda i rätt konstellation – 
Mörkrets Zenit, d.v.s. den tidpunkt på året då mörkret står 
som högst och starkast på himlen. Det här kan vara ren 
slump eller så spelar ödet in – det är upp till var och en att 
tro vad den vill. Alver av kungligt blod slipper dock igenom 
oberoende om de är födda i Mörkrets Zenit eller inte – 
restriktionen gäller övrigt folk.  
 
Spegelportalen och Ashur-Asha 
Denna begränsning ställer till med problem för Ashur-
Asha. Han är bunden av sin värdkropps födelsepunkt, och 
ingen av de han kan använda för tillfället är född i 
Mörkrets Zenit. Han kommer alltså inte in i Raudrim, och 
det är i Raudrim som den fjärde pakten skall förberedas.  
En annan möjlighet att komma in till Raudrim är mörker-
källan i Marnhall. Ashur-Asha har där en stab av Ätare som 

ständigt arbetar på att öppna en portal till Raudrim. Det 
skulle öppna en enorm ingång till mörkervärlden, möjlig 
att passera även för kroppar som inte fötts i Mörkrets 
Zenit. Och – möjlig att passera för en varelse så stor som 
en drake… 
 
 

SCENER FRÅN SPEGELPORTALEN 
Spegeln har olika figurer uthuggna i marmorramen, och 
överst finns en solrelief. Den går att röra på och kan föras 
både till höger och vänster. Gör man det visar spegeln 
scener ur det förgångna som den sett (om solen dras till 
vänster d.v.s. ”bakåt”), och från framtiden (om man för 
solen till höger). Den visar sällan samma scen två gånger 
och det finns inget sätt man kan kontrollera vad den visar. 
Framtidscenerna är antaganden som spegeln gör, knap-
past exakta syner.  
 
Scener ur det förgångna 
Nyare scener överst. SL kan välja vilka som RP ser, hitta på 
egna, slumpa fram, eller presentera dem alla:  
 
 En liten låga tänds i ett vaxljus och kungens arbets-

rum framträder ur mörkret. Allt ser ganska precis ut 
som nu - stolar omkullvälta, böcker fallna ur hyllor 
och en mörk fläck på golvet. Men fläcken är nu en 
färsk pöl av blod och i den ligger kungen död med en 
kniv i ena handen och ett fruktansvärt sår över hal-
sen. Bredvid kroppen står drottningen med ljuset i 
handen. [Om du använder korpen Snö i äventyret (se 
kapitlet ”Övriga ledtrådar och personer”) flaxar den 
oroligt omkring i rummet ovanför kungens kropp] 
Det är omöjligt att utläsa drottningens ansiktsut-
tryck, hon står stilla och betraktar kroppen. Sedan 
går hon raskt till dörren ut mot hallen, öppnar den 
och verkar ropa något. Kungens livvakt, en riddare ur 
kungsgardet, kommer rusande in i rummet och sam-
tidigt förändras drottningens kroppsspråk totalt – 
hon ser nu ut att storgråta, faller på knä i en uppgi-
ven hög, med skakande axlar, lyfter ansiktet och ver-
kar tjuta av sorg. Vakten ryggar till när han ser 
kungen, fryser fast en stund i panik och rusar sedan 
ut igen. När vakten gått rusar drottningen upp, all 
sorg som borblåst ur hennes ansikte, och kastar sig 
fram till kungens skrivbord. Hon rycker ut lådor i 
målmedveten frenesi och rafsar i deras innehåll. Hon 
bladar bland en bunt papper och plockar sedan ut 
ett. Det går inte att se vad det står på pappret, men 
drottningen lyfter raskt på de olika sigillstämplar 
som står på kungens bord och verkar jämföra dem 
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med pappret. Efter en kort stund ger hon upp och 
rafsar irriterat alla stämplar ner i sin ficka, tar en 
lackstång i handen och springer fram till kungen. 
Hela tiden blickandes nervöst mot dörren. Vid kung-
ens sida breder hon ut pappret från lådan i skrivbor-
det, och ett tomt liknande papper. Sedan smälter 
hon en lackklump på det tomma pappret, tar kung-
ens hand och vrider den med ansträngning så att hon 
kan klämma till lacket med kungens vapenring på 
hans ringfinger. Sedan rullar hon ihop de två papp-
ren och stoppar in dem i sin kappa. Hon reser sig upp 
och tuggar fundersamt på sin läpp. Plötsligt verkar 
hon få en ny idé, rusar över rummet till släktporträt-
ten som hänger vid dörren till kungens gemak, och 
drar med ett kraftigt ryck ner sitt eget porträtt över 
en uppochnervänd stol så att stolsbenet spricker ge-
nom tavelduken. Hon hinner precis tillbaka till sin 
sörjande posé på golvet när dörren går upp på nytt 
och det strömmar in folk – vaktriddaren, två andra 
kungsgardister, kungens munskänk, livmedikus och 
kammarherre, samt efter en stund även drotsen och 
marsken. Alla samlas i upprörd villervalla kring kung-
en, och innan bilden bleknar bort ser man tydligt att 
både drotsen och marsken stirrar intensivt mot blod-
fläckarna på spegeln… ” 
 

 Återigen en scen från kungens arbetsrum, nu städat 
och prydligt. Framför spegeln står en man och grubb-
lar. Han är klädd i en munkkåpa, är skallig, krumryg-
gad och fet. [RP känner kanske igen honom från 
korridorerna i borgen, det är hovskrivare Rehart] han 
mumlar irriterat för sig själv, för sina fingrar runt 
ramen på spegeln, krafsar och trycker. Efter en stund 
stannar han upp, lutar sig med en hand mot spegeln 
och gnuggar stressat sina slutna ögon med den 
andra. Scenen mörknar sakta och till sist ser man 
bara hans bleka hand mot spegeln. Det är en skelett-
hand utan kött och hud…  

 
 Ur spegeln kliver en man, men ni ser bara ryggen på 

honom, och belysningen är dålig. Ändå verkar det 
tydligt som att han är glad, och när han passerar 
kungens porträtt på väggen stannar han och kysser 
det på pannan. Han stegar rakt mot bokhyllan, tar 
tag i en bokrygg, och hyllan glider upp.   

 
 Kungen kommer in i rummet från hallen, aningen 

ostadig på foten, kanske berusad? Han håller en lyk-
ta i handen som svajar betänkligt varför det är svårt 
att urskilja den andra personen som kommer in med 
honom. När dörren stängts verkar kungen fnissa, 
vänder sig om kysser häftigt den andra. Han döljer 
fortfarande ansiktet på henne, men man kan se att 
det är en kvinna, håret dolt under en djup huva, och 
runt halsen ett band med glänsande brickor.  
 

 Samma arbetsrum öppnar sig framför er, men inred-
ningen är annorlunda. En obekant man med krona 
på huvudet och kunglig livré lyfter upp en liten pojke 
i sin famn. Att döma av ansiktsdragen kanske far och 

son? Pojken ler och fadern kysser honom på pannan. 
Sedan vänder han sig mot spegeln, och med sonen i 
famnen går han in i spegelbilden och försvinner.  
 

 En vy från en storslagen festsal öppnar sig. Kanske 
kunde det vara tronsalen i Vita Borgen, men det är 
också möjligt att det är någon helt annanstans. Väl-
diga eldfat lyser upp scenen, väggarna täcks av si-
dengobelänger och guldkronor hänger i taket. Salen 
är tom, men ur spegelbilden staplar en man med 
krona på huvudet, reslig och kraftig. Han är utmat-
tad och svettig, men när han faller ner på knä fram-
för spegeln för att hämta andan ser man att han 
skrattar lyckligt. Det brinner som av vansinne i hans 
ögon och hans högra hand är av ben.  
 

 Samma tronsal som senast, men nu full av riddare i 
givakt i ålderdomliga rustningar. På en tron sitter 
samma kung som sågs i föregående scen. Han verkar 
dock nu ha en normal högerhand. Framför honom 
knäböjer sex stycken bleka män i mörka kåpor. De 
räcker fram en enkel lampa av brons, med två pipor 
– den ena tänd och den andra släckt.  

 
Scener ur framtiden  
Nära stående överst. Den första scenen kanske fungerar 
bäst om förrädaren eller någon annan känner till att RP 
använder den hemliga gången och kan ha tipsat kungsgar-
det om ett eventuellt intrång: 
 
 Spegelbilden ser ut att precis avbilda nutiden, ni ser 

er själva stå precis som ni gör nu. Bakom er slängs 
plötsligt dörren upp och en trupp kungsgardister 
kommer in. En avfyrar ett armborst rakt i ryggen på 
dig [en av RP] och de övriga anfaller omedelbart med 
svärden i högsta hugg.  
 
När scenen tonar bort hörs det steg bakom arbets-
rummets dörr…  
 

 Kungens arbetsrum, precis som det ser ut nu, svagt 
dagsljus lyser upp dansande dammpartiklar. En sek-
tion av bokhyllan längs ena långväggen i rummet 
öppnas sakta och marsken kliver ut. I sina händer 
håller han eldstenen som RP hämtat från Am-Korum 
(Om RP inte hämtat stenen är marsken tomhänt) 
Han stegar resolut fram till spegeln, fingrar en stund 
på dess ram, och kliver sedan rakt in i spegelbilden 
och försvinner.   
 

 En kort och något satt, men rakryggad man står vid 
kungens arbetsbord med kronan på huvudet. Han 
har en benhand belamrad med dyrbara ringar, och 
framför honom knäböjer 5 rådsledamöter - -jarlen, 
auguren, drotsen, marsken och drottningen. [Man-
nen är storhertig Harrod]  
 

 Kungens arbetsrum, i ett blekt skumrask. Döda löv 
blåser in genom fönstret, över krossat glas, och 
damm virvlar upp över det övergivna rummet. Ljuset 
falnar sakta och allt blir mörkt.  
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 Bilden blickar ut över ett väldigt askfält. Ur hål i 

marken marscherar odöda trupper, och över himlen 
hänger en tung mörkgrå molnmassa. Trupperna 
stannar upp och för en kort sekund lyser blixtar upp 
en varelse i horisonten, inbäddad i molnen. Det är ett 
bolmande och pulserande inferno av rök, aska och 
mörker, ett nystan av stålglimmande och ringlande 
fjällpansar, samt av en ursinnig eld – rykande och 
flammande av döende urkrafter. Varelsen försvinner 
ur synfältet och trupperna börjar marschera mot ho-
risonten.  

 
 

Sandstenspalatset 
 

I Raudrim finns ännu gamla fragment kvar av det som 
alverna i tiderna skapade efter att de konstruerat spegel-
porten, samt lämningar av kung Oryn I, när han slöt sin 
pakt med Urmörkret. Deras konstruktioner är det som nya 
besökare i Raudrim uppfattar som verklighet innan de 
förstår den bakomliggande mekanismen.  Alverna skapade 
ett maffigt sandstenspalats i Raudrim, omgivet av ett 
skimrande turkost hav. De fragment av tid som alverna 
förde med sig har dock gjort att allt förfallit – havet har 
avdunstat och kvar finns en oändlig sandöken med ensta-
ka vrak av alvernas skepp. Palatsets fundament har ätits 
sönder, och det mesta har sjunkit ner i sanden. Här och 
var sticker enstaka delar upp, vittrade av sandstormar och 
alltings omöjlighet. Pelarrader, brutna och sneda, valvbå-
gar, utstickande kapitäl och väggpartier. Några delar av 
palatset finns dock ännu kvar relativt intakta – alléer av 
vittrade statyer, några eleganta paviljonger, en liten källa 
med en vilt förvuxen park runtomkring med tjattrande vita 
apor bland trädkronorna, o.s.v.  
 
Välkomstpaviljongen 
När man kliver genom spegelportalen kommer man in i en 
stor paviljong av vit sandsten. Eleganta pelare med blad-
ornament bär upp ett högt kupoltak med söndervittrade 
reliefer. Höga fönster av målat glas gör att allting badar i 
varmt ljus. Drivor med sand har blåst in över det mosaik-
klädda golvet genom några söndrade glasrutor. Mitt i 
paviljongen står en stor skrivpulpet och bakom sitter en 
gammal bokförararalv och slumrar bakom sjok av spindel-
väv. Han rycker till när man kommer in, men ber en sedan 
vänligt uppge namn och ärende, och skriver ner allt i en 
stor bok med tomma sidor, med en fjäder vars bläck tor-
kat för länge sedan. Han ter sig fulständigt förvirrad och 
dement och ger knappast någon värdefull information. 
När han plitat färdigt tar han vänligt farväl och ber en 
hälsa allt gott åt kung Aurogon.  
Från Välkomstpaviljongens trappa har man en utmärkt 
utsikt över Sandstenspalatsets ruiner och den omkringlig-
gande öknen.  
 
Styknabaggarna 
Vissa delar av ruinerna är täckta av enorma kokonger av 
frasigt silkesfiber. De hänger från klippor och pelare, bildar 
små kullar runt någon större ruin, eller ligger halvt inbäd-

dade i sanden. De är stora nog för flera personer att krypa 
in i, och i vissa intakta kokonger kan man se mörka in-
sektmonstrum röra sig knyckigt och förbereda sin sorti. 
Kokongerna är gjorda av Stykna-baggarna, nattsvarta 
urväsen av förtätat dunkel som strövar över Urmörkrets 
ludna inre - den yta som skapelsen gränsar mot. Vissa 
påstår att stjärnorna rider på dem, och därför rör sig 
stjärnbilderna över himlen på natten. Precis som mörkret 
de är sprungna ur, känner Stykna-baggarna varken plats 
eller tid, men alvernas skapelse i Raudrim lockar dem 
oerhört. Där kan de bada i tid och känna en flyende känsla 
av rum, ljud och värme. Tiden som de utsätts för ger dem 
också möjlighet att föröka sig, något som är omöjligt i det 
tidlösa mörkret. Därför dras de till Raudrim likt nattfjärilar 
mot en lykta, lägger sina ägg i sanden och flyger sedan 
tillbaka ut i oändligheten. De nykläckta larverna gräver 
tunnlar i sanden och lever på den tid som alverna fört med 
sig. När nästa stadie i metamorfosen närmar sig gräver de 
upp sig i solen och förpuppar sig. Det är långt p.g.a. Styk-
na-baggarnas framfart som palatset nu står i ruiner. Bag-
garna är inte aggressiva, men om någon råkar stå nära när 
en kläcks, eller stör en halvkläckt puppa, så anfaller de 
med metodisk envishet.  
 
Den behuvade 
En man klädd i svarta trasor med djup huva som helt döl-
jer ansiktet rör sig i palatsruinen. Han betraktar RP från 
håll, men hans ansikte är alltid höljt i fullständigt mörker. 
Om man närmar sig rusar han iväg. Ibland kan man se 
honom rita besynnerliga glyfer i sanden. RP som slagits 
mot Schackelmästaren i Am-Korum ser klara likheter. Om 
man mot förmodan får fast honom sjunker han med ett 
avgrundsdjupt suckande ner i sanden och försvinner, kvar 
blir bara en del svart lump.  
Figuren är en utsänd spion av Urmörkret. Det namnlösa 
urväsendet har alltså koll på Sandstenspalatsets existens 
och försöker nu utreda vad det är, och varför det finns och 
vilken nytta det kan tjäna. Det har dock ytterst svårt att se 
vad som är vad av det skapta – den ser bara mörkret som 
allt är uppbyggt av. Den behuvade är dess ögon i det skap-
ta. Glyferna som den behuvade skriver i sanden är rappor-
teringar till Urmörkret. Urmörkret kan alltså inte påverka 
det som sker eller skapats i Raudrim, det är helt och hållet 
en kreation av det levande och således måste hans son 
också gå den vägen – via skapelsen och genom en levande 
kropp.  
Om man lyckas genomskåda Raudrims konstruktion (se 
avsnittet om regler längre fram) ser man att den behuva-
de är en del av landskapet, och inte en levande varelse 
som övriga invånare.  
Kungen (se nedan) är livrädd för honom och tror att han är 
döden, medan konkubinerna (se nedan) anar vad han är 
och ser till att bete sig i hans närvaro.  
 
 
AMFITEATERN 
Bakom drivor av trasiga kokonger reser sig en liten amfi-
teater, väl bevarad frånsett scenen som sjunkit ner i san-
den. Ett väldigt apelsinträd växer upp från de översta 
raderna, och i dess skugga sitter de två äldre alvfilosoferna 
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Tereblin och Stosil, och spelar ett oändligt parti schack och 
diskuterar alltets meningslöshet. Båda herrarna kan berät-
ta kort om de olika invånarna i Sandstenspalatset, och kan 
ge några små inblickar i skeendena bakom. Men helst 
pratar de inte om sådant som hänt, och kan vara både 
kryptiska och ovetande. De vill gärna att man går till oasen 
och tvättar av sig de rester av tid som man för med sig 
från verkligheten utanför.  
 
 

OFFERTEMPLET 
En enorm trappa leder ner till en väldig tempelgrotta, 
ofantlig i skala, mörk och sval. Här slöt kung Oryn I pakten 
med Urmörkret, och gav sin kropp åt Ashur-Asha. Här skall 
också pakten slutföras, och Ashur-Asha skall ta sin slutliga 
form – draken Glimring – och härska över hela skapelsen i 
evigt mörker. Tempelgolvet är fyllt med rad efter rad av 
bronslampor, alla likadana, ingen av dem tänd. Från hålor 
under templet hörs det metodiska bankandet av en smi-
deshammare. En Ätare, handplockad av Ashur-Asha för att 
hon är född i Mörkrets Zenit, har etablerat sig här och 
smider bronslampor. I en källarhåla under tempelgrottan 
har hon en tidlöst brinnande ässja och en rejäl bit gjut-
brons. Bronsbiten är verklig, men lamporna hon smider är 
produkter av Raudrims bändbara intethet. De är dock 
kopplade till den verkliga bronsbiten, och därför eventu-
ellt användbara, något som Ashur-Asha hoppas på. De är 
varken smidda av det rätta bronset (det från Oxhuvudet), 
med den rätta smideshammaren eller tända med den 
rätta eldstenen, men enligt gamla lagar om mångfaldens 
sanning, hoppas mörkersonen att de skall kunna fungera 
som substitut, om han inte lyckas återsmida den riktiga 
lampan. Lamporna är helt enkelt ännu en av hans otaliga 
krokar som han lägger ut för att se var det råkar nappa. 
Ätaren är ung och påtvingad mörkrets doktriner. Det lilla 
hon hunnit studera hos Ätarna har också främst varit smi-
deskonst, så hon är varken insatt eller särskilt engagerad i 
mörkrets kult. Främst är hon livrädd och vill hem.  
 
 
 

Öknen 
 

Utanför palatsets ruiner breder en till synes oändlig öken 
ut sig. Styknabaggarnas kokongrester blir allt färre och 
färre, och inga ruiner syns till. Endast enstaka blodröda 
klippor sticker som taggar ur landskapet, men de är lika 
öde och döda som sanden som omger dem. Västerut, var 
en gång ett skimrande hav bredde ut sig, ligger ett antal 
skeppsvrak i sanden. Österut leder resterna av en stenlagd 
och statykantad aveny och försvinner snörrätt i horison-
ten. Genom palatset löper en uttorkad flodfåra under 
raserade eleganta broar och söndervittrade fontäner. Den 
slingrar sig vidare ut i öknen både söderut och norrut. Rör 
man sig utanför Sandstenspalatset och beger sig planlöst 
rakt ut i den oändliga sandöknen omkring, bör kanske ett 
kvartsdygn räcka för spelarna att inse det hopplösa i före-
taget. Det finns dock intressanta ställen att besöka även 
ute i öknen: 
 

OASEN 
Följer man den uttorkade flodfåran söderut kan man efter 
ett kvartsdygn se en grönskande dunge av akacior och 
mullbärsträn avteckna sig i fjärran. Det är en tät och sling-
erfylld skog som klänger runt en damm, ca 30 m i diame-
ter. Apor tjattrar i grönskan och små vattenödlor pilar 
över den stilla ytan. Vattnet är ytterst klart, och nere på 
botten av dammen kan man se en enorm svart drake ligga 
fjättrad. Detta är Glimring, nordanlandens första och sista 
drake. Den drake som alverna enligt legenden dräpte, 
men som de i själva verket tog tillfånga och förde till 
Raudrim för att ha som kropp åt Ashur-Asha när han slut-
för pakten med Mörkret. De lurade in Glimring i Raudrim 
från dess näste i Marnhall via Mörkerkällan, och väl i 
Raudrim kunde de omforma verkligheten så att draken 
plötsligt låg i bojor, nerdränkt i en bottenlös oas, med 
livsglöden sakta falnande.  
När alla röda bildkort spelats 3 gånger ur Ödespacken 
kommer marsken eller någon annan av Ormens barn att 
stjäla Eldstenen från Am-Korum och omedelbart föra den 
till Raudrim och slänga den i oasen. (Alternativt kommer 
en kultist att offra sig, låta draken Stormvalg (se äventyr 4) 
eller annan drake fylla kultistens kropp med helig drakeld 
och slänga sig i oasen) Det kommer att väcka drakens 
livsglöd och i en kaskad av sand, palmer och vatten kom-
mer draken att ta till himlen igen, vrålandes så att marken 
darrar. Draken är dock fast i Raudrim för den är för stor att 
ta sig genom spegelportalen. (Läs mera i Appendix 1 om 
Ödespacken och hur draken sedan kan ta sig från Raudrim 
till den riktiga världen).  
Simmar man i oasen finns det en viss risk att Glimring 
vaknar. Alla som simmar slår för RÖRLIGHET. Vid första 
slagna ettan öppnas ett mörkt öga nere i djupet och man 
känner sig iakttagen. Blir ettorna totalt mer än 6 samman-
slaget, vaknar Glimring och sliter sig ur sina bojor enligt 
ovan. (Detta sker även om man försöker skada henne) 
Hon har dock inte sin eld ännu. Det betyder att hon regel-
tekniskt ännu är fast i Raudrim – hon är inte fullt levande 
ännu, och kan inte ta sig genom Mörkerkällan när den 
öppnas. Alla röda bildkort måste alltså ändå spelas ur 
Ödespacken enligt Appendix 1. Hon måste få sin eld, och 
den får hon endast genom eldstenen eller genom att en 
eldbärande person offrar sig åt henne. Men hon är fri i 
Raudrim och kan eventuellt ställa till med förödelse bland 
ruinerna, och eventuellt kan man kommunicera med hen-
ne. Då kan hon dock också skada en.     
 
 
KUNGENS TÄLT 
Den stenlagda eleganta avenyn löper snörrätt ut i öknen 
österut, men börjar efter ett par timmar försvinna i san-
den. När den knappt går att skönja mera syns ett vitt tält 
på en klippkulle ett hundratal meter ifrån. Från tältet 
fladdrar den randmarkiska fanan stolt och en trevlig doft 
av kaffe sprider sig över öknen. En man vinkar glatt från 
tältets altan. När RP först ser honom tror de att det är 
kung Oryn, för likheten är slående. Mannen är dock kung-
ens far, den försvunne kung Leoklod II. Han välkomnar 
glatt gäster. Han flyttade omedelbart in i Raudrim efter att 
Mannen med benhanden försökt överta hans kropp, och 
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lämnade sin 16-åriga son att sköta riket och alla förklar-
ingar. Att allt inte är fullständigt frid och fröjd i Svartvinter 
kommer som en fullständig överraskning för den enfaldiga 
regenten om RP berättar om läget i den riktiga världen. 
Han sveper dock strax bort bekymren och fortsätter att 
diskutera lättsamt om trivialiteter.  
 
Bakgrund 
Kung Oryn I uppsökte ofta sin far i början efter dennes 
försvinnande för att få råd om styrandet av landet. Efter 
ett tag blev dock Leoklod så pass världsfrånvänd, och 
gamla grundläggande meningsskiljaktigheter bubblade 
upp, att sonen slutade komma. Han kom att avsky Raud-
rim och såg det som sin kyliga och skrupelfria fars domän, 
och beslutade att gå ett annat öde till mötes, om faderns 
yranden om den benfingrade mannen trots allt skulle visa 
sig vara sanna. Han höll dock löftet han givit sin far att inte 
berätta åt någon vart denne försvunnit. Till en början tog 
Oryn faderns story som en påhittad ursäkt att kunna fly 
ansvaret från kronan. När Mannen med benhanden sedan 
för ett par år sedan började tränga igenom även hans 
medvetande, och han insåg att fadern talat sanning, var 
han ändå övertygad om att han skulle kunna motstå at-
tackerna, och han hade inte en tanke på att lämna sitt 
rike. Att det tog så lång tid för Ashur-Asha att komma in i 
Oryns medvetande (från Leklods försvinnande till Oryns 
första drömmar och insikt gick det närmare 8 år) beror på 
att Oryns sinne var betydligt starkare än faderns, och 
mörkersonen trodde länge att den nya kungen var omöjlig 
för honom att nå. Först den senaste tidens stress med ett 
olyckligt äktenskap och ett tärande krig, öppnade Oryns 
sinne för Ashur-Asha. Därtill kanske åldern spelade en viss 
roll – ju yngre offer, desto svårare för mörkersonen att 
inta. 
 
Kammarherren 
Kungens gamla kammarherre (som försvann i samma veva 
som kungen) är med honom, och det kräver inte stort 
detektivarbete för att inse att den stackars mannen är 
utom sig av fasa över situationen och vill bort till vilket pris 
som helst. Hans situation är dock inte särskilt hoppingi-
vande, då han de facto är död. Kungen behövde givetvis 
en betjänt med på sin flyktresa, och eftersom ingen av 
hans mest omtyckta tjänstefolk var födda i Mörkrets Zenit 
och kunde komma igenom spegelportalen, löste han det 
tillsammans med hovmagiker Ormtunga, på ett i deras 
tycke ytterst behändigt sätt. En död kropp kan nämligen 
föras in genom spegelportalen, och med en liten nekro-
mantiskt laddad ring, tillverkad av Ormtunga, kunde kung-
en uppväcka den mördade trogna kammarherren på 
portalens andra sida. Raudrims avsaknad av tid gör vidare 
att kammarherren inte ens ruttnar, utan hålls alldeles 
fräsch frånsett en liten sötsliskig lukt.  
 
Förhållande till andra invånare 
Både konkubinerna (se nedan) och de två filosoferna vill 
ha bort kungen, för han envisas med att hålla kalender 
och räkna dagar, och har regelbundna rutiner som om 
tiden existerade. Det rubbar Raudrims tidlösa världsord-
ning – det avslöjar kulissen av verklighet, och påskyndar 
vittrandet av landskapet när den orörda existensen sniffar 

upp fragment av tid och förbisedda sekel.  Därtill är kam-
marherrens odöda närvaro ett allvarligt intrång i öken-
världens frid. Han drar dödsgudarnas blickar till sig, och 
om dödsgudarna hittar honom är alla levande väsen i 
Raudrim i fara. De borde alla ha dött för länge sedan och 
sådant fiffal kan synnerligen uppröra dödsgudarna.  
Kungen ber RP föra ett fredsavtal till konkubinerna (se 
nedan) och förmå dem att skriva under. Han är rädd att de 
”inte förstår sig på ära och ridderlighet” och planerar att 
mörda honom, och vågar därför inte själv ta sig till deras 
torn. Som belöning lovar han RP en kunglig ring, med vars 
hjälp man kan ta sig fram relativt obehindrat inne i Vita 
Borgen. Ringens emblem är stort som ett plommon, och 
visar man upp den åt kungsgardister och annat folk i bor-
gen är det 50 % chans att de lyder en omedelbart.   

 
KONKUBINERNAS TORN 
Från Sandstenspalatsets ruiner syns tydligt en samling 
höga och branta pelarformade klippor i väster, vid hori-
sonten bortom skeppsvraken. Ett kvartsdygns promenad 
genom ökensanden leder fram till foten av klipporna. En 
svindlande trappa uthuggen rätt i den blodröda klippan på 
en väldig ensam monolit leder upp till en raserad paviljong 
med hisnande utsikt över sandhavet nedanför. Här bor de 
forna alvkungarnas 9 konkubiner.  
När alverna fråntogs sin odödlighet av gudarna började de 
åldras, vilket ju givetvis var fruktansvärt på många sätt, 
inte minst rent estetiskt. Kungarnas och drottningarnas 
konkubiner, fagraste av Valgårds kvinnor och män, sattes 
därför i Raudrim var man inte åldras, för att på så sätt 
hållas evigt vackra. När gudarna förstörde Valgård gick 
också portalerna till Raudrim sönder, och konkubinerna 
blev fast i mörkervärlden. Nu planerar de gruvlig hämnd 
på sina forna älskare, numera odöda härskarväsen i Zirs 
mahognypalats. (Du kan läsa mera om Zirs odöda alvkung-
ar i äventyr 4 och i Appendix 3) 
Konkubinernas kunskap om alvernas pakter med Mörkret 
är begränsade och du kan som SL låta dem veta just så 
mycket du vill.   
 
Samarbete 
Om RP riktigt faller konkubinerna i tycket kan de be RP 
motverka alvkungarnas planer. De inviger då RP i alvkung-
arnas ränker och berättar om Tusensjäl och kungarnas 
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plan för att utöka dödsriket. De ber spelarna förstöra alla 
dödssymboler de hittar (dödskallar med tre hål i pannan – 
återigen, läs mera i äventyr 4) De ber även RP ta med sig 
var sin rulle med spunnen kokongtråd, och offra den i 
Bergstemplet i mänskobyn (Svartvinter). Konkubinerna 
samlar upp Styknabaggarnas kokongmaterial och spinner 
en vacker sidentråd av den med vilken de broderar sina 
utsirliga och extravaganta kläder – ett företag som låter 
sig göras utan att rubba tidlösheten så länge tråden aldrig 
tar slut och brodyren aldrig upphör. (Konkubinernas klä-
der är som följd rent vansinnigt voluminösa) Baggarnas 
sidentråd är extremt slitstark och genom att offra den åt 
gudarna stärker man deras världsväv, vilket direkt mot-
verkar alvkungarnas planer. Som tack kan konkubinerna 
tipsa om ett valfritt fynd från fyndtabellen i äventyr 4 – 
”Bronsvägen”, t.ex. Dödmans spjut, Stenfalken eller Livets 
bok. RP kan med konkubinernas beskrivning hitta fyndet 
så fort de kommer till Kummelvidderna, utan slag eller 
krumbukter.  
Konkubinerna är rätt skrupelfria och listiga, och vill väldigt 
gärna bli av med kungen och hans förstörande tidsräk-
nande, men ser sig inte som lämpade att utföra våldsdåd 
och vill ogärna smutsa sina egna händer (rent bokstavligt 
alltså – ”blod lär vara alldeles förfärligt svårt att tvätta 
bort”) De ser gärna att RP sätter lite gift i kungens mor-
gonkaffe, eller åtminstone tar med sig den döda kammar-
herren tillbaka till verkligheten och ger honom en 
ordentlig begravning.  
 
Sassagoras 
Konkubinen Sassagoras patrullerar i Sandstenspalatset och 
samlar in kokongtrådar i en korg på ryggen. Honom stöter 
RP troligtvis på när de rör sig från Välkomstpaviljongen, 
och han bjuder in dem att avnjuta solnedgången från 
klippan, och diskutera ”ärenden av vikt för skapelsen”.  
 
 

MÖRKERKÄLLAN 
I en dalsänka har en liten kolsvart källa börjat bubbla upp. 
Den nås genom att följa den uttorkade flodfåran från 
palatset norrut. (Man når hit och tillbaka på ett kvarts-
dygn) Källan är knappt mer än en några steg i diameter, 
och vristhög, men detta är början på sammanlänkandet 
mellan Raudrim och mörkerkällan i Marnhall. Ju mera 
Ätarna i Marnhall gräver fram av källan, och göder den 
med ritualer, desto mera mörker bubblar fram här. När 
båda sjöarna är stora nog kan man, genom att dyka ner i 
källan, ta sig från Raudrim till Marnhall. Hur stora de två 
gölarna bör vara för att vara stora nog, är det ingen som 
vet. (Ödespacken avgör när Mörkerkällan öppnas) När 
källan är öppen kommer både källan, oasen och Offer-
templet att bevakas av Ätare.  
 
 

REGLER i RAUDRIM 
 

Första gången RP kommer in i Raudrim ser de bara mör-
ker, och en obehaglig känsla av intethet griper dem. SL 
kan ta vara på detta ögonblick och introducera drömsce-
ner, kontakt med Ashur-Asha osv. Alla får dock sedan slå 

för GENOMSKÅDA. Lyckas det öppnar sig Sandstenspalat-
set för ens ögon. Misslyckas det tar man 1 poäng i skada 
på INT och får försöka på nytt nästa kvartsdygn. Om du vill 
kan du introducera effekter för vansinne av mörkret, en-
ligt tabell i Äventyr 1, i avsnittet om Kryptan i runtemplet i 
Am-Korum. Efter att man sett Sandstenspalatset, och om 
man har alla sina INT-poäng intakta, får man efter ett par 
timmar i Raudrim slå för GENOMSKÅDA igen, denna gång 
med -1 som modifikation. Lyckas det förstår man att hela 
landskapet man ser är skapat av besökare och inte existe-
rar på riktigt. Nästa dygn, och nu med -2 som modifika-
tion, kan man börja inse hur skapandet går till och sakta 
försöka sig på det själv. Rent regeltekniskt fungerar det 
som besvärjelsen Forma Sten, men du kan även forma 
metall, skapa växter och till och med små djur. Du måste 
alltså använda KP för formandet, men din skapelse blir 
permanent. (Men endast i Raudrim) Det bör dock obser-
veras att varken Styknabaggarna, filosoferna eller konku-
binerna ser med blida ögon på omformande av 
verkligheten. Du kan inte påverka de levande varelser som 
finns i Raudrim med ditt skapande. Försöker man påta 
med Glimring på detta sätt vaknar hon och sliter sig ur 
sina bojor enligt beskrivningen i avsnittet om Oasen.  
 
Om man lyckas inse att Raudrim inte existerar på riktigt 
behöver man ingen mat eller vatten. Innan man nått så-
dan insikt måste man dock äta och dricka som förr. Obser-
vera att ökenklimatet kräver dubbla vattenransoner. Man 
kan få mat och vatten av kungen, dricka i oasen och med 
hjälp av ÖVERLEVNAD hitta hårda små dadlar i oasens 
växtlighet tillräckligt för en ranson mat.  
 
 
 

Personer & Monster 
 
Konkubinerna 
12 sanslöst vackra alver av båda könen, något åldrade 
med enstaka rynkor, men i övrigt klanderfritt ungdomliga 
och fräscha. De håller till i klipptornet väster om Sand-
stenspalatset, alla utom Sassagoras, som påträffas i pa-
latsruinen var han samlar kokongtrådar. De är klädda i 
vansinnigt pråliga kreationer – slöjor och mantelsläp så 
långa att många av konkubinerna inte rör sig alls, bara 
poserar elegant. Smink och smycken likaså i överdåd, 
hattar, krås och de mest världsfrämmande frisyrer man 
kan tänka sig. Allt gnistrande rent och prydligt, och högsta 
mode för 500 år sedan.  
Konkubinerna är alla ohyggligt fåfänga, och tanken på 
åldrande skrämmer dem mera än något annat. Trots att 
de är sura på gudarna för att alverna fråntogs sin odödlig-
het, är de dock än mer rasande på sina forna herrar som 
satte dem i evig fångenskap i Raudrim. Hatet till alvkung-
arna är det enda som driver dem mera.  
Konkubinernas talan förs vanligen av den sydländskt ätta-
de Sassagoras - barbringad och sprayad med glitter, och 
med lager på lager av sirliga guldkedjor runt kroppen; eller 
av någon av tvillingarna Maug eller Merogoviade - välpar-
fymerade med håret uppsatta i sanslösa solformationer 
med silverbjällror och påfågelfjädrar.  
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STY 2  
SMI 3  
INT 3  
KAR 6    
Utrustning: Inga vapen, endast eleganta kläder 
Färdigheter: Manipulera 4, Genomskåda 3  
Talanger: - 
 
 
Kung Leoklod II av Aradan 
Förnöjt nynnande och piprökande man i 40-årsåldern. 
Välrakad med solhatt, höga stövlar och ljusa linnekläder. 
Visar gärna upp sin samlig med besynnerliga insekter (en 
biprodukt av Stykna-baggarnas närvaro) vilka han namn-
ger och klassificerar. Han har också självgjorda kartor över 
den omgivande öknen och ser sig som en oersättlig explo-
rator och betvingare av denna nya okända värld.  
STY 3  
SMI 3  
INT 2  
KAR 4    
Utrustning: Fältkniv, sextant och kaffekopp 
Färdigheter: Bildning 2, Manipulera 2, Genomskåda 2 
Talanger: - 
 
 
Kungens kammarherre, odöd 
Olycklig och eländig äldre herre med en lite onaturligt 
slokande mustasch och en vagt sötaktig lukt. Fylld av mot-
stridiga känslor – dels hatar han kungen då han nu sakta 
börjat misstänka vad denne gjort åt honom, men dels kan 
han inte förmå sitt djupt rojalistiska inre att annat än lyda 
och vara tacksam över att få tjäna.  
STY 2  
SMI 2  
INT 3  
KAR 2    
Utrustning: En elegant matkniv av silver som han i ett 
svagt ögonblick av förbjudna och mörka tankar tagit och 
gömt under sitt livré.  
Färdigheter: - 
Talanger: -  
 
 
Styknabagge 
Styknabaggarna är magnifika skapelser av förtätat mörker, 
som i Raudrim syns som märkliga insektvarelser. Metall-
glänsande och färgsprakande, med vingar, snyten, horn 
och gaddar. De största baggarna är stora som berg, men 
ses bara surra fram i fjärran. Nedan anges speldata för en 
nykläckt Styknabagge. Äggläggande baggar har +2 STY och 
+1 på alla monsterattacker.  
STY 15  
SMI 4     
Utrustning: SKYDD 8 av hårt exoskelett 
Färdigheter: - 
Monsterattacker, slå 1T6: -  
1. Käfthugg! Med sina knivskarpa käfthorn hugger 

baggen en äventyrare. Genomför en attack med åtta 
grundtärningar och vapenskada 2 (huggskada). 

2. Sexbent attack! Insektbesten stegrar sig på 2-4 bak-
ben och gör en serie snabba stick med frambenen 
ämnade att perforera offret till en nåldyna. Slå för 
tre attacker i direkt följd med sex grundtärningar 
vardera och vapenskada 2 (stickskada). Attackerna 
kan Pareras, men bara en i taget. 

3. Det oändliga mörkret! Mörkerbesten sänder telepa-
tiska signaler med sina darrande antenner. Raudrims 
verklighet uppenbarar sig för RP – plötsligt inser alla 
att de befinner sig mitt i ingenting, i ett oändligt 
mörker utan riktningar, utan utvägar. Slå för en at-
tack med 10 grundtärningar mot GENOMSKÅDA. 
Misslyckas det tar offret skräckskada (vapenskada 1) 
Alla som lyckas, och som ännu inte insett Raudrims 
uppbyggnad (se stycket om regler i Raudrim) gör det 
nu.  

4. Kast! Bestens käftmandibler och käkben fattar ett 
kraftigt tag om en äventyrare och med en knyck kas-
tas denne iväg till Nära avstånd. Utför en attack med 
tio grundtärningar (vapenskada 1). Offret kastas även 
omkull. 

5. Virvelvingar! Insekten fäller ut sina genomskinliga 
vingar och inleder ett frenetiskt surrande. Vingarna 
blåser upp en virvelvind med piskande sand som blå-
ser omkull alla äventyrare inom Nära avstånd. Slå för 
attack med tre grundtärningar mot alla offer (vapen-
skada 1). Den som träffas av attacken slås även om-
kull. Det går inte att Ducka eller Parera denna attack. 

6. Släppning! Varelsen griper tag i en äventyrare med 
sina klor och lyfter mot himlen. Slå för attacken med 
åtta tärningar. Om attacken lyckas får baggen tag i 
offret och lyfter mot skyn (KORT avstånd). I början av 
nästa runda släpper djuret sitt offer, som tar fallska-
da från ett 20 meters fall. 

 
 
Filosoferna Tereblin och Stosil 
Åldriga alver, rynkiga och plirande. Hur de kommit hit och 
vad som egentligen hände vid Valgårds fall är ämnen som 
de ogärna diskuterar i detalj, kanske för att de inte minns, 
kanske för att det istället oundvikligen sätter igång filoso-
ferande om tidens beskaffenhet, hur man definierar det 
gångna och nuet, om det ens går att göra ur en rätlinjig 
tidsuppfattning, osv. Helst pratar de inte alls om tidsbe-
grepp eftersom sådant är meningslöst i Raudrim. Schack-
spelet är en övning i hur spelet kan spelas utan att 
någonsin ta slut – timtals funderande och diskuterande, 
och sedan flyttas den vita hästen tillbaka till sin utgångs-
position.   
STY 2  
SMI 1  
INT 4  
KAR 4    
Utrustning: Enstaka ätna schackpjäser i fickorna på dam-
miga vida kåpor.  
Färdigheter: Bildning 5 (teoretisk och föråldrad sådan) 
Talanger: -  
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Belägrade! 
 
Efter att äventyret rullat på någon dag kommer bud från 
Bryte Bädd: De stridigheter som länge plågat landen längs 
Blekans flodfåra och kring staden Ulbrek, har inte gått att 
kväsa, och en samlad bondehär under ledning av Slutliga 
Erans orden marscherar nu mot Svartvinter. Härens om-
fattning överskrider alla förväntningar och är fullt kapabel 
att inta staden. Legotrupper anställda av Rådet har 
landstigit från Radessa och Tusenöarna, och är bondehä-
ren hack i häl. Men legotrupperna kommer enligt rappor-
terna kanske inte att hinna ikapp hären innan den når 
ända till Svartvinter. Inget bondeuppror har någonsin 
tidigare spritt sig så långt eller haft liknande riksomfattan-
de bredd. Ett tiotal borgmarker är intagna, med borghål-
larna antingen redan tidigare ihjälfrusna uppe i Kragma, 
nyligen hängda av de ilskna bönderna eller brända på den 
Slutliga Erans kättarbål. Övriga arlar och tornhållare i om-
rådet är för svaga att motstå, och har antingen slutit sig till 
upproret, flytt eller sitter instängda och omringade i sin 
borgar.  
En viss oro sprider sig i staden. En del affärer bommas för, 
och somliga packar allt de har på packsvin och vagnar, och 
en ström av flyktingar sniglar sig fram över Långa Bron. 
Stadsvakten sluter dock strax portarna – staden behöver 
försvarare och kan inte undvara att folk flyr. Många är 
dock optimistiska ännu: Bondeuppror kommer och går, 
det hör till vardagen.    
 
 
Tidslinje för belägringen och äventyret 
Anpassa enligt hur du vill att äventyrets stämning skall 
kännas. Förslagsvis ett steg per dag. Försnabba eller dra ut 
på det hela enligt RPs behov och ageranden.  
Steg 1 – Äventyret inleds, kungaval 
Steg 2 – Besked från Bryte Bädd: Bondehären, understödd 
av Slutliga Erans Orden, marscherar mot Svartvinter 
Steg 3 – Emissarie från Slutliga Erans Orden anländer till 
Svartvinter med ultimatum om fullständig kapitulation 
Steg 4 – Bondehären anländer! Staden belägras. 
Steg 5 – Kastmaskiner börjar bombardera staden från 
Blekans andra strand. Brinnande projektiler regnar ner. 
Några enstaka småanfall av fienden som bara testar för-
svaret, och de slås lyckat tillbaka.  
Steg 6 – Fullskalig attack! Fienden väller över Blekan i 
båtar och pråmar. Tornön faller i fiendens händer.  
Steg 7 – Den grinngardiska armén anländer. Bondeuppro-
ret slås blodigt ner, det ziriska hyrsvärdskompaniet byter 
sida och Slutliga Eran kapitulerar. Senast nu bör RP veta 
att storhertigen har benhand, t.ex. via rykten på stan.  
Steg 8 – Staden är befriad, men de facto fortfarande be-
lägrad, nu av grinngardiska trupper. Storhertig Harrod 
Hegenhald av Grinngard begär den randmarkiska kronan 
som krigsbyte, med löften om fred och en stående union 
mellan Randmark och Grinngard. På eftermiddagen det 
andra kungavalet.  
 
 

Slutliga Erans emissarie 
Ett sändebud från Slutliga Erans prästerskap anländer med 
ultimatum: Staden skall omedelbart öppna portarna för 
den annalkande hären, kungen skall abdikera och landet 
skall övergå till en teokrati under Slutliga Erans regi, och 
samtidigt skall en del markreformer göras för att tillfreds-
ställa bondehärens krav. Om kraven inte möts skonas 
ingen. En teokrati under Slutliga Eran skulle innebära att 
en tempeldiktatur skulle införas. Allt privat ägande skulle 
sägas upp, och alla tempel, tavernor samt Kollegiet skulle 
stängas och utrensas, och allt prästerskap, magiker, 
konstnärer och barder skulle möta den Enda Guden Kvar. 
Givetvis böjer sig Rådet inte för dylikt och sänder ut en 
styrka på närmare 2000 snabbt rekryterade hirdmän un-
der ledning av arlarna Durenfort och Kamar, för att sakta 
upp fiendens framfart och rapportera, men de hörs aldrig 
av igen.  
Det råder också stor osäkerhet kring den utlovade hjälpen 
från legotrupperna – var är de i förhållande till bondehä-
ren, hur stora är de och framförallt: går de att lita på?  
 
Bondehären anländer 
När bondehären når Svartvinter råder det inget tvivel om 
att staden är rätt illa ute. Hären är enorm och Slutliga 
Erans prästerskap har därtill anlitat ett ziriskt hyrsvärds-
kompani – erfaret, välutrustat och med en hel vagnsko-
lonn av belägringsmaskiner. Hela östra stranden av Blekan 
fylls med rad efter rad av bondesoldater – dåligt utrusta-
de, men agiterade och synnerligen talrika. Mellan leden av 
soldater ser man rödklädda präster och ordensriddare 
dela ut kommandon. Fyra stora gudatält med blodröda 
fanor fungerar som härförarstab, och de ziriska katapul-
terna börjar monteras upp.  
Hela Östermyra, det växande samhället på Blekans andra 
strand vid östra ändan av Långa Bron, körs fullständigt 
över – mänskor flyr i panik och lagerhus sätts i brand. En 
delegation av Slutliga Erans överstepräster i blodröda 
kåpor rider ut till mitten av Långa Bron under vit parla-
menteringsflagg. Marsken, drotsen, arl Trodga och arl 
Vohang, samt bergstemplets överstepräst rider ut för att 
möta dem. Belägringsarméns krav är klara: Fullständig och 
kravlös kapitulation eller dö och se hela staden raseras. 
Mötet på bron blir naturligtvis snabbt avklarat, de två 
delegationerna skiljs åt och man blåser för strid på båda 
håll. 
I staden börjar man en desperat värvning av alla krigföra 
personer. Alla män äldre än spädbarn får en hjälm på 
huvudet och ett spjut i handen, och kommenderas upp på 
stadens försvarsverk. Tempelriddare, värvade civila, 
kungsgardister, stadsvakter, hamnvakter, veteraner, en-
staka hyrsvärd, handelshusens krigare, och pappersridda-
re som inte hållit ett svärd på många år – alla yrar runt och 
försöker få någon slags ordning på försvaret. Marsken, 
viceamiral Warhälter och arl Trodga bildar ett krigsråd 
som dagligen träffas i Kungatornets krigsmöteshall i Vita 
borgen.  
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Första bombardemanget 
När den ziriska belägringskolonnen fått upp sina kastma-
skiner påbörjas ett ohyggligt bombardemang. Brinnande 
klot slungas metodiskt in i staden med enorm förödelse 
som följd. Bränder på olika håll i staden måste släckas 
varje timme. Dagen efter kommer den första invasionsat-
tacken och en armada av pråmar för över soldater över 
Blekan mot Svartvinters hamnförsvar.  
 
Hur går det? 
Du som SL får använda belägringen hur som helst, som 
stämningshöjare, som tickande klocka eller som grund för 
actionscener eller räddningsoperationer. Du får också helt 
avgöra hur belägringen går. Konstruktörens tanke har varit 
att staden lyckas hålla fienden stången, åtminstone tills 
den grinngardiska armén anländer, och kanske även efter 
det.  
 
 

DEN GRINNGARDISKA HÄREN 
Belägringens andra fas inleds när nästa här kommer. Det 
visar sig att de utlovade räddande legotrupperna är en 
regelrätt grinngardisk invasionsarmé. Trupperna från 
Tusenöarna och Radessa är köpta av Grinngard, och en hel 
division grinngardiska riddare ackompanjerar. Hären är 
välskolad och välutrustad, understödd av luftskepp och en 
ordentlig tross, och den mejar ner de randmarkiska bon-
dekrigarna med fruktansvärd skoningslöshet. De agiterade 
stridsvrål som hörts tidigare från andra sidan Blekan byts 
ut till hårresande rop på hjälp och nåd. Det ziriska lego-
kompaniet som Slutliga Eran hade anlitat var troligtvis 
redan på förhand köpt av storhertig Harrod, och byter 
omedelbart sida när armén från Grinngard kommer. De 
röda prästerna kapitulerar eller flyr. Svartvinters portar 
hålls fortfarande stängda och en konstig väntan tar vid. 
Vem gör nästa drag? Är staden ännu ockuperad eller är 
den befriad? Den grinngardiska hären förstärkt med det 
ziriska kompaniet är en omöjlig fiende för Svartvinter och 
Randmark. Hoornfursten uppe i Järnfållarna har samlat en 
trupp soldater och marscherar mot staden, men har ingen 
chans att rå på belägrarna, och är flera veckor ifrån. En-
dast Randmarks egentliga här, nu fastfrusen uppe i Krag-
ma, kan rädda staden. Men kan man hålla ut så länge att 
hären hinner ner, och vad om den krossas uppe i norr?  
 
Fredsförslaget 
En ny parlamentering sker på Långa Bron. Samma delega-
tion från Svartvinter möts nu av Storhertig Harrod och två 
av de övriga grinngardiska hertigarna samt ett antal offi-
cersriddare. Storhertigen vill ha fred mellan Randmark och 
Grinngard, och erbjuder en bestående union. Randmark 
skulle förbli som förut, han kräver ingen ersättning förut-
om en pytteliten detalj, en liten tacksamhetsgest för att 
ha räddat riket: kronan…  
Det här är startskottet för förrädaren. Redan samma dag 
eller nästa (enligt hur du som SL arrangerar din tidslinje) 
kommer nästa kungaval att ske och Rådet sammankallas 
omedelbart. Förrädaren kommer nu att spela ut alla sina 
kort för att förmå rådsledamöterna att rösta som han vill, 
d.v.s. på storhertigen.  

Randmarks öde är nu helt upp till hur RP agerat, och hur 
de agerar nu. Vid det här laget vore det bra om RP vet att 
storhertigen har en benhand, och således är en av Ashur-
Ashas värdkroppar. Att sätta honom på tronen kan te sig 
som en ofarlig sak – han är trots allt kusin till gamla kung 
Leoklod och alltså av den Aradanska ätten, och att kröna 
honom skulle onekligen skapa en långvarig fred med den 
gamla fienden Grinngard, och inga större markreformer 
eller andra samhälleliga förändringar skulle krävas. Det 
skulle bara vara en svidande prestigeförlust för landet, 
inget mer. Men med vetskapen om att han är Urmörkrets 
tolfte son med siktet inställt på att dränka nordanlanden i 
mörker ter sig hans bud kanske inte så lockande… 
 
 

Randmarks framtid 
 

Om RP inte gör något och inte heller tidigare lyckats 
nämnvärt influera rådsledamöterna kommer storhertig 
Harrod att sannolikt väljas till kung över Randmark i det 
påföljande kungavalet. Han får då röster av drotsen och 
drottningen, som förrädaren utpressar med kunskap om 
hennes planerade förräderi. Marsken kommer troligtvis 
att fortsätta rösta blankt. Auguren röstar med drotsen om 
inte RP räddat henne från fängelset och om Mannen med 
benhanden fått reda på hennes graviditet. Då lyckas han 
locka henne med löften om gudarnas förlåtelse och får ut 
henne ur bergstemplets celler. I andra fall kanske hon är 
halvvägs till Sydlanden vid det här laget. 2-2 i röster räcker 
dock för att välja storhertig Harrod, eftersom drotsens 
röst väger mera vid oavgjort. Jarlen är ju som bekant inte 
på plats och kanslern har bitit i gräset.   
Känner man dock till drottningens hemlighet och har kon-
fronterat henne finns det goda chanser att hon t.ex. röstar 
på sig själv igen och aktiverar sin kampanj, om RP haft 
sympatier med hennes kamp.  
Det bästa sättet att nollställa storhertigens tronaspiratio-
ner är att lösa mysteriet med sigillbrickorna och konfron-
tera förrädaren innan valet. Då blir det troliga resultatet 
av kungavalet att drottningen eller jarlen tar tronen, om 
inte RP t.ex. introducerat någon ny kandidat.  
Tar Ashur-Asha-i-Harrod plats på tronen blir det skynd-
samt att fly fältet och hitta eventuella återstående delar 
av Bronslampan innan han gör det och cementerar sin 
makt över hela nordanlanden.  
 
Om Harrod inte väljs till kung och förrädaren avslöjas 
kommer den grinngardiska armén att gå från passiva be-
lägrare till aktivt krigförande. Kastmaskinerna startar igen 
och dagligen görs anfall mot stadens försvar. Återigen är 
det upp till dig som SL att besluta utgången. Kanske Svart-
vinters försvar mirakulöst håller tills jarlen kommer med 
befriande hjälp? Kanske Hoornfursten lyckas återvinna de 
slagna bondetruppernas förtroende, och skickliga för-
handlare från staden (RP?) får det ziriska kompaniet att 
byta sida en gång till? Eller kanske Grinngard erövrar sta-
den och bränner hälften till grunden, dödar den nyvalda 
regenten och avrättar alla arlar och riddare? Något mel-
lanting? Konstruktören föreslår att staden klarar sig men 
förblir ockuperad, men det är helt upp till dig som SL.  
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Personer 
 
Typisk bondekrigare 
Bondekrigarna är synnerligen enkelt rustade, många med 
endast påkar och högafflar. En stor del av bondehären är 
också utmattad och utsvulten p.g.a. dåligt underhåll och 
knapp proviant. Hären saknar ledning och det märks i just 
sådana aspekter – det saknas både tross och planering.  
STY 3  
SMI 3  
INT 2  
KAR 2 
Färdigheter: Uthållighet 1, Närkamp 2, Rörlighet 2, Speja 
2, Skytte 2 
Utrustning: SKYDD: Läder (skydd 2)  
VAPEN, ANTINGEN: Högaffel (Skada 1, bonus +1), ELLER: 
Dolk (Skada 2, bonus +1) och Långbåge (Skada 1, bonus 
+2). ELLER: Långspjut (Skada 2, bonus +2) 
Talanger: - 
 
 
Slutliga Erans röda präster 
Prästerna är starkt troende – både på den Enda Guden 
Kvar, men också på den folkrörelse som tron satt igång. De 
är övertygade om att en revolution är av nöden, både 
teologiskt men också samhälleligt. Prästerna i hären är alla 
erfarna och högt uppsatta i ordens hierarki. Ett råd av 24 
präster sköter strategi och organisation, rakt under blods-
fadern. Prästerna rör sig alltid eskorterade av en handfull 
krigarmunkar med fanor och härstavar.   
STY 2  
SMI 3  
INT 3  
KAR 3    
Utrustning: Blodröd kåpa, offerdolk och en bönebok. 
Färdigheter: Läkekonst 4, Bildning 3, Manipulera 3 
Talanger: -  
 
 
Krigarmunk från Slutliga Erans orden 
Erfarnare krigare som vigts i blod och upptagits som kri-
garmunkar. Ofta är den teologiska övertygelsen ganska 
tunn, men en ledande position i hären och rätt att döda i 
gudens namn känns bra. Krigarmunkarna har blodröda 
mantlar, och långa ringbrynjor. De mest fanatiska mun-
karna vigs till blodsriddare, målar ansiktena varje dag med 
färskt offerblod, och innehar en högre ställning i hären, 
rakt under de 24 härförande prästerna.   
STY 4 (blodsriddare 5) 
SMI 3  
INT 3  
KAR 3 
Färdigheter: Uthållighet 1, Närkamp 3, Rörlighet 2, Speja 
2, Skytte 3 
Utrustning: SKYDD: Ringbrynja (skydd 5), barhuvad  
VAPEN, ANTINGEN: Stridsgissel (Skada 2, bonus +1), Dolk 
(Skada 2, bonus +1) och Stor sköld (+2),  
ELLER: Häst, Långspjut (Skada 2, bonus +2), Stor sköld (+2) 
Talanger: Blodsriddare: Omutlig 2 

 
 
Blodsfader Hammel, ledare för den Slutliga Erans här 
Rakryggad och barsk ledare som desperat försöker ge 
intrycket av en enkel och anspråkslös präst med endast 
gudens fromma vilja i sinnet. Har rötter i den randmarkis-
ka hären. Fanatiskt troende och övertygad om den Slutliga 
Erans rätt och goda intentioner. Är också ytterst självsäker 
över läget när hären når Svartvinter. Segern är så gott som 
klar, snart skall riket omformas till det bättre! 
STY 4  
SMI 3  
INT 3  
KAR 3 
Utrustning: Blodsfadern bärs vanligtvis på en bärstol av 8 
tempelnoviser. Själv bär han inga föremål 
Färdigheter: Bildning 3, Manipulera 4, Genomskåda 5 
Talanger: Orädd 3 
 
 
Ziriskt hyrsvärd 
Skäggiga och hårdhudade veteraner, främst anställda för 
skötandet av stridstorn och kastmaskiner, och därför mera 
rustade för försvar än attack. Det hindrar dem dock inte 
från att ta del av lukrativa och lätta plundrarfärder.  
STY 4  
SMI 4  
INT 3  
KAR 3    
Utrustning: SKYDD: Metallkyrass och täckt hjälm = 8 
VAPEN: Hillebard eller armborst, samt krumsvärd (spelda-
ta som kortsvärd) och liten sköld  
Färdigheter: Närkamp 3, Skytte 3, Hantverk 2  
Talanger: Stridstekniker 2 (Förmågan att sköta och bygga 
stridsmaskiner) 
 
 
Zirisk stridshund 
Zirerna utbildar blodtörstiga stridshundar som används 
både som vakter för kastmaskinerna, men också som 
spetstrupper i koordinerade blixtanfall. Kortsnaggade och 
brännmärkta, dreglande och aggressiva, men går att mota 
med DJURHANTERING -1.  
STY 4  
SMI 4  
Utrustning: SKYDD: Lädersele = 2 
VAPEN: Bett med vapenskada 2 
Färdigheter: Närkamp 3, Smyga 3 
Talanger: -  
 
 
Echkroy Iss, ledare för de ziriska hyrsvärden 
I ett guldkantat officerstält halvligger Echkroy Iss på en 
bärbar divan. Hon är en f.d. officer från den ziriska kungli-
ga hären, men har valt att alliera sig med Slutliga Eran som 
etablerat sig i Zir. För att slippa strida mot sina forna ar-
betsgivare och på så sätt undvika att bryta den blodsed 
hon ingått med kronan i riket, har hon, pålitlig hedersknyf-
fel som hon är, i stället samlat sig ett gäng trogna män och 
åkt norrut. Här kan hon bryta sitt ord gång på gång utan 
skrupler. Och det gör hon också, och varje gång ökar gul-
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det i hennes kista. Loj och med konstant halvslutna ögon, 
alla rörelser sävliga och lugna. Hon vet att hon har läget 
under kontroll – först ett lukrativt avtal med templet, 
sedan en liten kappvändning och ett ännu bättre avtal 
med Grinngard. Hon kan mycket väl tänkas vända kappan 
en gång till, men gör inget som kan tvinga henne till att 
faktiskt vara tvungen att kriga på allvar.   
STY 4  
SMI 4 
INT 4 
KAR  4  
Utrustning: SKYDD: Guldinfattat nitläderharnesk 3 
VAPEN: Krumsvärd med dekorationer av grön bärnsten 
Färdigheter: Närkamp 5, Bildning 4, Manipulera 4, 
Genomskåda 4 
Talanger: -  
 
 
Grinngardisk riddare 
Målmedvetna och disciplinerade, många rent hänsynslösa 
och sadistiska. Stadsstatens riddare är en blandning av 
aristokrater och yrkeskrigare, men alla är stenhårt drillade 
i Riddarhuset i Grinngard. Alla är beridna och har en fot-
soldat som väpnare.   
STY 5 
SMI 4  
INT 3  
KAR 3 
Färdigheter: Närkamp 4, Rörlighet 2, Speja 3, Skytte 3, 
Djurhantering 3 
Utrustning: SKYDD: Helrustning och tunnhjälm = 10 
VAPEN: Häst, Stridsyxa, Långspjut och stor sköld (+2)  
Talanger: Riddarens väg 2 

 
Grinngardisk fotsoldat/hyrsvärd 
Välutbildade soldater i en synnerligen välorganiserad 
armé. Många är från Radessa och Tusenöarna, ca hälften 
kommer från Grinngard. Hären innehåller många svinkri-
gare och ett helt kompani halvlängdsmän från Baxarslät-
tens låga kust – det bland Randmarks halvlängdsfolk högt 
föraktade s.k. Sandfolket (Vrakplundrare och strandpirater 
hela bunten!). Nedan återfinns speldata för en mänsklig 
soldat - en svinkrigare har +1 på STY, och halvlängdsfolk -1 
på STY och +1 på SMI.  
STY 3  
SMI 3  
INT 2  
KAR 3 
Färdigheter: Uthållighet 1, Närkamp 3, Rörlighet 2, Speja 
2, Skytte 2 
Utrustning: SKYDD: Nitläder och öppen hjälm = 5 
VAPEN: Bredsvärd, dolk och stor sköld 
ELLER: Långbåge och dolk 
Talanger: - 
 
 
 
Storhertig Harrod Hegenhald av Grinngard 
Se Appendix 2.  
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Övriga ledtrådar 
och personer 
 

Den seende blinda 
 

Ett gammalt fyllo har hittats yrandes omkring mitt i hjärtat 
av Vita Borgen, utan att någon kunnat förklara hur han 
tagit sig dit. Det är Blinde Borfred, och han har ett och 
annat intressant att berätta. Han fängslades efter att han 
upphittats, men släpptes då man inte såg någon fara i 
honom. Men på staden kan man höra rykten om honom 
om man talar om Vita borgen eller Mannen med benhan-
den.  
Han påträffas på ”Kalvande kvigan”, och för en dos pipto-
bak och ett stop öl berättar han gärna sin historia: 
Han har varit blind enda sedan slaget vid Tre Horns Däld 
för 40 år sedan. Men nu för några dagar sedan, medan 
han metade vid Stora kanalen såg han plötsligt igen! Tårar 
stiger i det gamla vithåriga fyllots rynkiga ögon över det 
lyckliga minnet. Han berättar att han plötsligt sett en his-
nande varelse komma gående genom det mörker som 
oförändrat i 40 år varit allt han sett. Det var en magnifik 
best med insekthuvud, gamvingar och en väldig skelett-
hand. Och fullständigt verklig. Ingen annan verkade dock 
kunna se den, men han hörde den gå och andas framför 
honom när han stapplande följde efter den, som i trans. 
Han klättrade efter den in genom kloakerna tror han, för 
så stank det, och följde den långa vägar genom trånga 
gångar var han till slut tappade bort varelsen, irrade om-
kring och kom ut någonstans som sedermera visade sig 
vara kungens slott.  
Den blinde mannen har alltså sett Ashur-Asha. Mörkerso-
nen har varit i någon av sina kroppar, men Borfred som 
inte kan se annat än mörker har sett hans sanna skepnad.  
Av Blinde Borfred kan man få reda på följande: 
 
 Med hans hjälp kan man hitta den hemliga gångens 

mynning vid Stora kanalen och komma till Vita Bor-
gen och kungens kammare. Det räcker med att han 
visar var han satt och metade och vartåt han tror att 
han ungefär sedan rörde sig, så hittar man en gam-
mal kloakmynning som leder in i den hemliga gång-
en.  

 Under de dagar han tillbringade i fängelset under 
Vita Borgen hörde han skräckslagna medfångar viska 
om någon som äter döda fångar. Hans cellkamrat 
hade bett till gudarna att inte likätaren skall ta ho-
nom.  

 Du kan som SL låta Blinde Borfred inneha annan 
information också – kanske att han stannat upp på 
ett ställe inne i den trånga gången och hörde varel-
sen tala med någon, viskande nämna kungaval, speg-
lar och spekulera om kungen månne ännu kan 
”användas” eller om han ”har tjänat sitt syfte”. Han 
hörde inte den andras röst, bara varelsens, men för-

stod att den pratade med någon. Det här var någon 
månad innan kungen dog. Han hörde varelsen säga 
”En av de sex är dig på spåren, var försiktig. Du mås-
te tygla din aptit. Endast du kan sätta mig på tronen 
– du får inte misslyckas” 

 
 

Rådsrullorna 
 

Om man snokar runt i Reharts affärer, och i synnerhet om 
man lyckas inviga honom i vad som pågår, vem som egent-
ligen försöker ta kontroll över honom, och i alla fall om 
man lyckas göra honom till en allierad, så kommer man 
över rådsrullarna. Rehart har som skelettfingrad studerat 
dem, för Ashur-Asha har sett visioner om sigillbrickorna 
och att de kommer att spela en roll i hans och förrädarens 
planer. Mörkersonen har också försökt varna förrädaren 
att sigillbrickorna kan vara en risk, men förrädaren tror att 
han garderat sig genom att själv ha en fulltalig ämbetsked-
ja. Visionen ger dock inte vika och Ashur-Asha försöker 
utreda vad det kan vara fråga om. 
Rullorna ligger alltså ofta framme på Reharts bord, vilket 
förbryllar den prydlige hovskrivaren, som alltid noggrant 
för tillbaka skrifter till biblioteket. Han studerar dem som 
normalfingrad också för att komma underfund med varför 
de alltid uppenbarar sig på hans bord, och varför han har 
svaga minnen av att ha hämtat dem på natten från biblio-
teket. Han har dock fortfarande ingen aning. Pergamenten 
är alltid upprullade på avsnittet om sigillbrickorna. Stude-
rar man det avsnittet kan man få reda på nedanstående. 
Det tar en kvälls studerande för varje punkt, och ett lyckat 
slag för BILDNING (En givmild SL kan ge flera punkter för 
ett lyckat slag). 
 
 Kedjorna var till en början 4 till antalet, fast rådsle-

damöterna var 6. Det berodde på en inre rangord-
ning inom rådet som upphävdes av drottning Byrra, 
som också lät förse de två sista rådsledamöterna 
med kedjor. Vilka titlar som hade de 4 första kedjor-
na framgår inte.  

 Kung Kardrik II återinstiftade temporärt den gamla 
rangordningen inom Rådet igen 75 år senare, genom 
en lång och torr förordning där han bl.a. med hjälp 
av en rådskedja försökte påvisa att även drottning 
Byrra tydligt avsett att hålla rangordningen kvar trots 
att hon offentligt låtit påskina annat.  

 När sedan kung Algamon och drottning Sefra, som 
tillsammans delade på tronen, återigen införde 
rådsmedlemmarnas likvärdighet endast 25 år senare 
använde de frasen. ”Ett lejons gap är inte ett mått på 
rang”.  
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 Bland rullorna finns också en ny utredning över kun-
galängden och släkten Aradans öden de senaste 15 
åren. Där framgår att kungens släktingar strukit med 
i hög hastighet de senaste åren. Det finns jaktolyck-
or, sjukdomar och försvinnanden, med den påföljden 
att kungen har ytterst få nära släktingar. Detta är gi-
vetvis Ashur-Ashas verk för att minimera potentiella 
tronarvingar som inte är födda i Mörkrets Zenit.  
Man kan också läsa ur den långa kungalängden ända 
från kung Oryn I att kungarnas födelsedatum uppfyl-
ler ett visst mönster. I längden finns nämligen stjärn-
konstellationerna för kungarnas födelsetidpunkter 
upptagna, och där framgår att de nordliga vandrings-
stjärnorna alltid stått i nedan, det har alltid varit ny-
måne, och förbluffande ofta månförmörkelse. 
Snokar man vidare med detta kan man t.ex. genom 
studier på Kollegiet eller hos någon astronom i sta-
den inse att kungarna alltid fötts i Mörkrets Zenit.   
I kungalängden finns också lite detaljer kring kung 
Mikhar och varför han utstöttes ur familjen efter att 
hans brorsbarn fått kronan. (Se Appendix 7) Detaljer 
framgår inte, men att det hade något med kung Oryn 
I att göra är tydligt, och att skismen var total.   

 
 

Den sista alven 
 

I Kyrishas kapell bor ett gammalt orakel som prästinnorna 
påstår att är Valgårds sista alv. De håller henne inlåst i sitt 
fönsterlösa timmertorn, så att hon inte skall slitas bort ur 
den levande världen av solljus, regn eller vind. Om man 
mutar de fetlagda prästinnorna som bor i en vildvuxen och 
labyrintisk trädgård nedanför tornet, får man möta den 
sista alven. De flesta menar att varelsen i tornet bara är en 
vilde av något slag som prästinnorna låst in, och kvinnan i 
tornet är verkligen inte överhuvudtaget alvlik. Uppe på 
tornets översta våning, bland utspilld kaffesump, tobaks-
fimpar och skräp sitter en skruttig och böjd varelse, krum 
och grå som en marvuxen rot, klädd i trasor och med 
dimmig blick. Hennes öron är sedan länge avskurna och 
endast motbjudande ärrklumpar kvarstår. Om man bjuder 
på sjok och kaffe grinar hon med ett tandlöst leende och 
börjar spotta fram halvt osammanhängande sägner mel-
lan rosslande hostattacker och kraxande, hesa skratt.  
Kyrishaprästinnorna är inte vana vid att folk vill träffa 
deras relativt anspråkslösa orakel – i staden finns betydligt 
elegantare och bättre ansedda siare. De håller henne 
dessutom inte för allmän beskådan utan endast för gudin-
nans väl, och tornet är egentligen belagt med besöksför-
bud – alven är skör och får inte störas. Sina inkomster får 
prästinnorna från försäljning av välsignade örter och frön 
från trädgården, och för meditativa bastubad och helande 
ritualer utförda i jordgrottor under trädgården.   
 
Alvens kunskap 
Med slag för BILDNING kan man få reda på 1T6 av nedan-
stående punkter. Du får som SL själv avgöra hur mycket 
information du vill dela med dig – det är inte roligt om 
spelarna inte förstår ett skvatt av vad som sker bakom 
kulisserna, men ett visst mått av mystik är också bra. Kon-

struktören föreslår att du handplockar från listan sådana 
saker som du tycker att fyller eventuella viktiga luckor i 
spelarnas uppfattning om det bakomliggande maktspelet, 
eller som besvarar direkta frågor spelarna har, och sätter 
lås på de övriga.  
Alvens berättelse om Bronslampan: 
 
Långt efter gudavattnet, när mina bröder och systrar för-
svunnit, och endast jag fanns kvar – en enslig miss av 
gudarna, en kvarbliven rest av slumpen – kom Erudas 
präster till mig. De var fyllda av hat mot alverna och vårt 
forna Valgård, och de ville mig illa. Länge förhörde de mig, 
brände mina hälar, skar mina öron och knäckte mina fing-
rar, men ingenting fick de ut. Mitt hjärta är rent och fyllt 
av livet, och var så också då. Men jag förnam deras rädsla 
och kände deras oro.  
”Bronslampan skall smidas åter”, sade de, ”så säger teck-
nen.”  
”Är det du som skall smida den, alvjävel?” frågade de och 
stack mig med sina glödjärn. ”Var är hammaren, ditt svin, 
var är lågan?”  
Jag visste inget, och sade inget, ty inget ser jag mer, och 
inget hör jag heller.  
Men en gång såg jag, och en gång hörde jag. Både lågan 
och hammaren låg vid mina fötter, och bronset höll jag i 
mina händer. Och redan då visste jag att Bronslampan 
skall födas, krossas, och sedan smidas åter. Bronset, lågan 
och hammaren – dessa tre föremål skall återskapa lam-
pan. Ack, bronsets lenhet; ack, lågans ljus; ack, hamma-
rens mörker. Ingenstans har skådats mäktigare föremål. 
Bronset är brutet ur själva skapelsens ankare, och dess 
ägare har makt över berg och dalar, över rum och tid. 
Hammaren är smidd av Urmörkrets svarta vagga. Den som 
svingar hammaren är ett med natten - namnlös och evig. 
Lågan är skapad av drakarnas andedräkt, en brinnande 
sten av eldens hjärta. Den som håller eldstenen skall hitta 
de skatter som de forna drakarna övergav.  
 
 
Kunskap från den sista alven 
Slå 1T12 eller välj: 
1. Ashur-Asha är det riktiga namnet på Mannen med 

benhanden. Han är en av Urmörkrets tolv söner, den 
mest lovande av dem alla.  

2. Ashur-Asha kan ha flera värdkroppar, alla dock med 
höger hand som skelettfingrad. 

3. Det verkar finnas en koppling mellan Ashur-Asha och 
kungafamiljen – möjligtvis daterande ända tillbaka 
till kung Oryn I. Värdkropparna måste eventuellt vara 
släkt med kungen på något sätt.  

4. Värdkropparna har en normal höger hand när de 
inte är upptagna av Ashur-Asha, och det är oklart om 
de då är alls medvetna om att mörkersonen använ-
der dem.  

5. Mörkersonen söker hela tiden efter nya kroppar för 
att kunna ta sig till ett ställe som heter Raudrim, 
oklart vad och var det är. Enligt alvens syner har en 
ny kropp just hittats i staden, en liten pojke.  

6. En uråldrig mörkerkult dyrkar Urmörkret och Ashur-
Asha, en kult med rötter i alvernas forna högkultur. 
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Mörkerkultens medlemmar äter mänskokött och får 
av det långt liv (kanske rentav evigt) och onaturliga 
krafter. De kallas Ätare. 

7. Ätarna har ett huvudtempel någonstans ute i Kum-
melvidderna. En del Ätare är bevingade.  

8. Ashur-Asha är intresserad av Bronslampan, och vill 
med den slutföra den fjärde pakten och på så sätt få 
sin slutliga kropp.  

9. I Svartvinter någonstans finns en portal till en mör-
kerdimension som Ashur-Asha vill åt. Kanske för att 
där kunna slutföra den fjärde pakten. 

10. Mörkret och ljuset är i en ständig kamp sinsemellan, 
men samtidigt också i symbios. Där det finns ljus 
finns det också mörker. Ljuset representeras i ska-
pelsen av drakarna.  

11. Draken Glimiring, urmodern, är förutspådd att födas 
på nytt. Hon är född av världsormens kropp, den 
best som gudarna lät äta upp mörkret så att skapel-
sen fick plats. Därav är hon också av intresse för 
Mörkret.  

12. Kung Oryn I torde ha försökt uppge sin kropp åt 
Ashur-Asha och på så sätt gett Mörkret dess första 
plats i skapelsen.  

 
 

Den vita korpen 
 

Om du vill kan du införa kungens tama korp - Snö - i storyn 
som en källa till både mystik och ledtrådar. Det kan vara 
bra att i sådana fall introducera fågeln redan i kampanjens 
öppningsscen - "Mannen med benhanden". Då kan den 
t.ex. hitta sin herre när RP kommer till Gordigal i Kollegiet, 
och den sveper in genom takfönstret. När den landar på 
kungens axel vaknar han till och blir sig själv igen, allt 
enligt äventyrstexten.  
Snö var otroligt viktig för kungen - en gåva av hans alltför 
tidigt bortgångna mor - och satt alltid på hans axel i tron-
salen och under parader i staden. Efter hans död sitter 
den på sin pinne i kungens arbetsrum och ruggar dystert. 
När RP kommer in i rummet kraxar den plötsligt till med 
ett "Bjeeeeenhand" eller ”Rrraudrrrim” och tittar sedan 
bort, kanske mot spegeln. Snö kan vara nyckeln för RP att 
hitta spegeln och Raudrim samt augurens sigillbricka. Om 
du vill kan RP också se Snö i staden på någon taknock 
medan den följer dem med blicken.  
Förklaringen till detta kan vara den att kungens själ upp-
gått i fågeln – helt eller delvis. Det står var och en fritt att 
tolka korpens kunskap som den vill. Den kan också helt 
enkelt vara en synnerligen skarp fågel. Men om man tror 
på kungens själafärd gick det till enligt följande: Natten då 
kungen tog sitt liv försökte Ashur-Asha som känt bända 
loss hans själ för att på så sätt kunna ta över kroppen. 
Kungen tog ju sitt liv innan det hann hända, men själen var 
redan lite lossad och dog inte med kroppen så som sig bör, 
utan drev herrelöst omkring tills den uppgick i den när-
maste vänligt sinnade hamn den hittade - Snö.  

Att kommunicera med kungen i korpen är svårt och kräver 
SKALDEKONST eller DJURHANTERING -2. Man får dock 
aldrig direkta svar av korpen, endast vaga kraxanden eller 
bara stum kommunikation med näbbknackningar, blickar 
eller flaxanden i någon riktning. Snö är dock det enda klara 
beviset på att kungen faktiskt begick självmord. Om RP får 
kontakt enligt ovan kan Snö flyga fram till spegeln och 
knacka på den tills den visar kungens dödsscen. Om du 
inte alls använder Snö i berättelsen kan spegeln fortfaran-
de på detta sätt visa sanningen om kungens död. I alla 
händelser väntar korpen helst med att ge information om 
kungen tills RP varit i Raudrim, som ett tecken på att de 
går att lita på.  
Snö kan också bistå med 1T6 av den siste alvens tips och 
all information från rådsrullorna. Antingen genom att 
prata eller genom att picka ut böcker ur bokhyllan. Korpen 
kan också ge tips om lejontänder åt villrådiga spelare.  
 
 

Personer 
 
Blinde Borfred 
Äldre spristinkande man med glada ögon, rejäla skrattryn-
kor och en uppsvullen röd alkoholnäsa. Klädd i trasiga 
uteliggarkläder och luktar illa, men humöret är alltid på 
topp.  
STY 3  
SMI 2  
INT 3 
KAR 4 
Utrustning: Inget förutom precis tillräckligt för ett stop till 
Färdigheter: - 
Talanger: -  
 
Den siste alven 
Kedjerökande och tobaksfläckig gammal tandlös dam.  
STY 1  
SMI 1 
INT 5 
KAR 3  
Utrustning: - 
Färdigheter: Bildning 5, Genomskåda 5, Skaldekonst 5 
Talanger: -  
 
 
Korpen Snö 
Vit och rufsig korp med mjölkvita grumliga ögon. Näbben 
är benfärgad och benen blekgrå.  
STY 1 
SMI 3 
INT 2 
Utrustning: - 
Färdigheter: Bildning 3, Genomskåda 3, Skaldekonst 3, 
Speja 4, Rörlighet 2 
Talanger: 
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Slutuppgörelsen 
 
När man har tillräckligt bevis är det dags att göra sitt drag 
mot förrädaren. Förslagsvis sker det samtidigt som beläg-
ringen intensifieras, till en fond av brinnande katapultpro-
jektiler över en mörkgrå stormhimmel. Alle man rusar till 
stadsmuren för att mota ett nytt storanfall från fienden, 
och de som inte kan gömmer sig bakom stängda dörrar. 
RP rör sig i en spökligt öde tom stad. Kanske fienden redan 
delvis trängt in i staden och ziriska soldater sprider kaos 
och panik bland gatorna. Varken riddar Haas eller någon 
annan kan hjälpa en – RP måste sköta det själv.  
 
Konfrontation med drots Emon av Hoorn 
Förslagsvis sker det här i drotsens arbetsrum i Vita Borgen. 
Drots Emon kommer inte att ge sig lättvindigt. Alla ankla-
gelser som eventuellt har luckor och/eller sådana som inte 
kan påvisa skillnaden i antalet tänder, kommer han att 
fnysa bort, och kalla på gardet. Har man tandfrågan löst 
blir han blek, kallar på vakter och anfaller själv RP. Han flyr 
så fort tillfälle ges. Hoppeligen har RP på sätt eller annat 
garderat sig mot vakterna, annars kan de få det svårt. Att 
ha de övriga rådsmedlemmarna på sin sida är också ett 
utmärkt drag. Med dem med (i synnerhet marsken) kom-
mer drotsen inte att anfalla, utan i stället försöka fly.  
 
 

Hjälp med ledtrådarna 
 

Äventyret är byggt kring sigillbrickorna och det är den 
enda skrivna vägen att sätta dit förrädaren. Det är dock 
möjligt att RP kommer att försöka gå andra vägar och söka 
ledtrådar från andra håll. Om vägen med sigillbrickorna 
visar sig svår får du försöka hjälpa dem så gott det går 
andra väger eller vid behov skuffa dem i rätt rikting – mot 
sigillbrickorna.  
 
 Följande personer har alltså sigillbrickor med fyrtan-

dade lejon: Auguren, Kanslern, Jarlen och Drotsen. 
Tretandade lejon har: Drottningen och Marsken.  
Av dessa har alltså drotsen en av marksens brickor i 
sin kedja och marsken saknar alltså en. Alla andra 
har fulltaliga brickor eller så går det att härleda var 
eventuella saknade brickor finns.   
Marskens sigillbrickor är så smutsiga att man måste 
putsa upp dem med avsikten att få dem helt rena för 
att märka tandaspekten – en snabb gnuggning för att 
säkerställa att de är sigillbrickor duger inte. Nyckeln 
är alltså högst troligt drottningens sigillbrickor. När 
man ser dem märker man tandskillnaden med ett 
SPEJA.  
 

 Äventyrets ledtrådar är alltså byggda så att det dra-
maturgiskt sett är bäst om drottningens kedja hittas 
- om inte sist - så i alla fall efter att man grävt lite på 
andra håll. Låt alltså Månvändarnatten infalla först 

efter att äventyret pågått någon dag, och om spelar-
na ändå envist försöker nå drottningen får du, inom 
ramarna för vad som känns realistiskt och rättvist, 
sätta lämpliga käppar i hjulen för dem om du vill. 
Men – om spelarna är smarta och skickliga, så låt 
dem lyckas och hitta drottningens kedja ”i förtid”. 
”Go with the flow”, det är viktigt.  
 

 När RP upptäckt att drottningens ämbetsked har 
tretandade lejon, bör du se till att de begriper att det 
kan finnas flera likadana kedjor. När man vet att 
söka efter information om tänder kan man hitta stöd 
för det hela i skrifterna med ett slag för BILDNING.  
 

 Använd den seende blinda, gamla kungen i Raudrim, 
den siste alven, Snö och Vaskern att fylla i luckor för 
RP och hjälpa dem på vägen. De kan veta alltmöjligt 
kryptiskt om lejon, tänder och förrädare. Men låt RP 
först arbeta själv. När RP har snokat lite runt alla 
rådsledamöter, men ändå famlar i mörker kan du 
öppna munnen på någon av dessa vid lämpligt tillfäl-
le. 
I synnerhet korpen Snö och den gamla kungen i 
Raudrim kan vara bra källor för frågan om tänderna, 
och om spelarna är oförstående torts att de hittat 
drottningens kedja och sett skillnaden i antal tänder, 
kan dessa självmant puffa RP i rätt riktning.   
 

 Håll hela tiden förrädarens mål klart för RP – att hen 
vill sätta den benfingrade mannen på tronen. Och se 
gärna till att de i tidigt skede får information från vil-
ken de kan härleda att storhertig Harrod är en av 
Ashur-Ashas värdkroppar. Om spelarna inte fått reda 
på det under sina tidigare äventyr kan du låta dem 
höra ett rykte på stan. Kanske man hört att storher-
tigen har låtit göra en ny stridsfana som avbildar en 
handskklädd hand, och tisslar om vad det kan bety-
da.  

 

 Göd de övriga ledtrådarna som pekar på förrädaren 
om spelarna kör fast totalt med sigillbrickorna: Tor-
terandet och Ätandet i Vita borgens fängelsehålor 
kan leda än tydligare i rätt riktning; Rådets märkliga 
beslut (anlitandet av grinngardiskt finansierade lego-
trupper vilka visar sig vara grinngardiskt anställda 
som hjälp mot bondehären, samt upphörandet med 
assistans till Ulbrek) kan klarare peka mot förräda-
ren; och kopplingen mellan Ashur-Ashas värdkroppar 
– hovskrivaren och Rovriddaren – och förrädaren kan 
lämna spår efter sig. Även förrädarens bostad – både 
den privata och den i Vita borgen kan ge ledtrådar: 
böcker om kirurgi, dikter om kannibalism, brev till 
personer med speglade namn, förrädarens eget 
speglade smeknamn ”Eme” o.s.v. 
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Oändlighet  
 
“Vem var hon?” 
“Du menar förstår - ´Vem är hon och vem förblir hon?’ ” 
”Givetvis” 
De två männen betraktade i tystnad den blanka ytan. Bakom deras egna spegelbilder – grå och obegripligt 
skruttiga och dammiga (när hade de blivit så gamla?) – syntes någonting annat. Någonting mörkt och 
stort, mäktigt men samtidigt kuvat.   
”Hon är den sista och den första, sägs det. En intressant omöjlighet eftersom hon är först sist och till sist 
är hon först.” 
”En passande omöjlighet, Stosil, en oändlig upprepning utan början och utan slut”  
Stosil satte sig ner på en marmorbänk och betraktade de små aporna som tjattrande lekte i trädkronorna.  
”Det innebär dock att hon har en roll kvar att spela – hennes allt är inte här. För oss har hon ett slut, och 
det är en opassande omöjlighet för oss, och för vår verklighet”.  
Tereblin slog sig ner bredvid sin vän. 
”Vår verklighet behöver inte vara hennes verklighet. Vi kan leva parallelt. Så länge den behuvade hålls 
utanför.” 
”Hmm, och blidkas med en stilla och uppenbar oändlighet. ”.  
”Precis.” 
En lätt bris rörde om bland oasens trädtoppar, och en liten krusning bröt dammens yta.  
För ett ögonblick såg det ut som om ett öga öppnades nere i djupet, sedan var allt som förr.  
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Äventyr 3: 

 

Den  
svarta 

hammaren 
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introduktion 
 

Sammanfattning 
 

Detta äventyr kretsar kring hammaren som smidde och 
krossade bronslampan. Den finns i säkert förvar hos själ-
vaste Tjälgångarherren, ärkefiende till Randmark, i hans 
basaltborg i det norra Kragma.  
 
Förste steget är att ta sig upp till den nordliga högplatån. 
Det visar sig vara svårt och bästa alternativet är kanske att 
stjäla ett luftskepp och ta sig över igensnöade pass intagna 
av orker. Efter diverse luftdrabbningar anländer man till 
Bohr-Ba var jarl Theldrick sitter fast med den randmarkis-
ka hären. Där får man konfrontera en förklädd Ätare, en 
drakdyrkande eldslukerska i ett cirkusgäng och en 
komplott mot den kungliga hären. Från Bohr-Ba kan man 
söka upp en orkerskock som tagit dvärgriket Marnhalls 
portväktare till fånga, och på så sätt hitta en väg under 
den väldiga glaciären till Tjälgångarherrens fäste – Basalt-
borgen. En annan väg löper över isen via en gammal jätta-
kungs konspirationer. I Basaltborgen kan man nå en slutlig 
konfrontation med Tjälgångarherren och hans orker. Ätare 
finns dock också på plats i borgen, ute efter hammaren, 
och en tillfällig (?) allians med någondera fiendegruppe-
ringen är en trolig lösning.  
 
Det förbommade dvärgriket Marnhall blir troligen den 
avslutande delen av äventyret. Där har Ätarna etablerat 
sig, och händelserna i det ockuperade dvärgfästet kan 
utbroderas enligt SLs tycke och smak. Avsnittet innehåller 
flera äventyrskrokar och intriger med tillfångatagna dvär-
gar, frihetskämpar som ser sin chans, kompassvalar, ensli-
ga förirrade djupstenstroll, drakägg, o.s.v.  
 
 
  
 Ändringar beroende på i vilken ordning äventyren 

spelas: 
 Om ni spelat äventyr 2, och den grinngardiska armén 

ockuperat eller intagit Svartvinter när äventyret in-
leds, ändras egentligen bara resan upp genom pas-
set. Man kan välja att stjäla ett randmarkiskt eller ett 
grinngardiskt skepp. Oberoende hurudant skepp 
man tar blir man förföljd och anfallen av ett grinng-
ardiskt skepp när man kommit iväg. 

 Om äventyret spelas före Äventyr 1, Spindeldrott-
ningens tempel, kan man lägga in riddar Helmfast 
och ett något modifierat brev, samt sigillbrickan, i 
gångarna i basaltborgen. Riddaren har mördats av 
Ätarna i det fallet, eftersom han börjat tvivla på upp-
draget och inte mera behövs. Han har i sådana fall 
tagit sig till Kragma genom det stängda Marnhall.   

  Om ni spelar detta äventyr som ert fjärde – läs då i 
Äventyr 4 om tempohöjningar, Född o.s.v.  

 
 

Kampanjspel 
 

Se kort över hur kampanjen i övrigt ser ut innan du kör 
igång äventyret. Behöver du plantera tips för de övriga av 
Bronslampans reliker? Se då Appendix 7. Glöm heller inte 
bort ödespacken och de oväntade händelser som den kan 
generera – de kan kraftigt påverka äventyrets gång. Både 
Mörkrets agenter och drakdyrkarna finns tydligt represen-
terade i äventyret, så det borde gå behändigt att utöka 
deras agerande enligt vad ödespacken kräver.   
 
 Startkrav: För att äventyret skall sparka igång behövs 

bara informationen om att Hammaren finns hos Tjäl-
gångarherren. Detta kan Gordigal sitta inne med och 
helt enkelt berätta åt RP som en uppdragsgivare, om ni 
t.ex. spelar detta äventyr som ert första. I övriga fall 
hittar RP info om detta ute i tidigare äventyr. Se Ap-
pendix 7 för tips om var och hur.   

 
 

Inledning 
 

Se gärna till att spelarna känner till huvuddragen om det 
politiska läget i landet, att de känner till kriget i Kragma 
och att jarlen och den Norra hären sitter fast där bakom 
igensnöade pass. Gordigal hjälper gärna med information 
vid behov. Ge kartan över Kragma åt spelarna.  
 
Vägar norrut 
Passen upp till Kragma är inte bara totalt igensnöade efter 
en rekordtidig och snörik förvinter, utan därtill är de små 
passborgar och fästningar som kantar passagen till största 
del intagna av Tjälgångarherrens orker. Att ta sig över 
Rimgrindabergen på andra håll torde vara omöjligt, men 
du kan som SL besluta annat. Andra tänkbara vägar upp till 
Kragma är via dvärgriket Marnhall eller runt bergen. Rap-
porter om att dvärgarna stängt sitt rike har dock nyligen 
nått Svartvinter. Både Valporten och den övergivna Södra 
Porten lär vara förbommade. Att ta sig runt bergen inne-
bär från Svartvinter en fotvandring på minst 1000 km 
genom otämjda vildmarker.  
Kort sagt – en tur med luftskepp torde vara synnerligen 
lockande. Låt dock gärna RP komma på egna vägar och 
testa sig fram. Att till fots ta sig genom passet bör exem-
pelvis inte vara helt omöjligt, bara besvärligt och farligt.  
  
Hammaren 
Det finns inte mycket information om hammaren som 
smidde Bronslampan, men med BILDNING eller av Gordi-
gal kan man få reda på följande: Den är en svart och väldig 
smideshammare, tillverkad av den urmetall ur vilken ska-
pargudarna formade stjärnorna i tidernas begynnelse. 
Jättarna smidde den som en gåva åt alverna för tillverkan-
det av Bronslampan. Hammaren lär också vara starkt 
kopplad till Mörkret och korrumperar den som ovärdigt 
bär den.  
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 Del 1 - Ett skepp i natten 
 

Skeppsjakt 
Rådet i Svartvinter har beslutat att avblåsa de påbörjade 
planerna på att skicka upp ett luftskepp med förnödenhe-
ter till de svältande trupperna i Kragma, eftersom man 
anser att Svartvinter behöver all militärkraft som kan 
uppbådas. Att skicka upp ett skepp skulle också innebära 
att skeppet blir kvar där, eftersom man inte kan transpor-
tera tillräckligt med gas för en tillbakaresa. Högpassen och 
stormvindarna där äter all gas som kan lastas.  
RP kan höra rykten på staden om de avvecklade rädd-
ningsplanerna och det färdiglastade skeppet ”Regnvandra-
ren” som ligger ankrat vid Hangartornet.  
Detta gäller både om staden är ockuperad och om den är 
fri. Om Svartvinter är i grinngardiskt regi får du som SL 
avgöra hur välbevakade skeppen är, men i stora drag 
borde texten nedan kunna användas även i det fallet.  
Skickliga och mycket inflytelserika RP kan eventuellt lyckas 
MANIPULERA sig tillgång till ett luftskepp, men troligt är 
att rikets militärinstanser inte böjer sig för dylika försök, 
och i alla händelser kommer att kräva kännbara mottjäns-
ter för att det skall lyckas. Sannolikast är att man får lov 
att stjäla ett. Utöver ett skepp behöver man också en 

kunnig ballongjär och gärna 3-6 utbildade däcksmatroser. 
Stigningen genom Rimvindapasset är ytterst krävande och 
det är möjligt att en flygning ända upp till Kragma aldrig 
tidigare gjorts eftersom kylan och den tunna luften antas 
sluka alla gasreserver.   
 

VINFLODEN 
Sysslolösa ballongjärer brukar hänga på värdshuset ”Vin-
floden”, och många av dem är ytterst frustrerade på att 
skeppen bara samlar damm i hamn, och trängtar efter att 
få flyga. Ballongjärerna är alla sydländska och excentriska 
individer, utbildade i kejsarhusen i Derafra och Kanbik. Om 
de är beredda att göra olagligheter och stjäla ett helt 
skepp är oklart, men inga av dem är randmarkare, och de 
ser skeppen som levande fria varelser, obundna av bjäfs 
som lagar och förordningar, krig och politik.  
På värdshuset hittar man i alla fall de två ballongjärerna 
Mûhn Bhat och Orn Algash, båda berusade och inbegripna 
i ett högljutt brädspel med stora insatser. De älskar båda 
risker och vansinniga odds, och med MANIPULERA kan 
man få delta i spelet och egga dem att sätta sin tjänstgö-
ring som insats. Slå för BILDNING eller FINGERFÄRDIGHET, 



 
132 

 

och vinner RP med två sexor får de den ena ballongjären 
anlitad. Om man vinner med bara en sexa måste man 
punga ut med 40 silver för att inte få dem att med uppen-
bart fusk förklara sig som vinnare. Om man själv fuskar 
och åker fast gapskrattar Mhûn Bhat lyckligt, kysser RP på 
pannan och utropar ”Ni har ju passion! Jag är med!” Vin-
ner man med fler än 2 sexor eller pungar ut med 30 silver 
till fixar ballongjärerna ännu 1T6 däcksmatroser med på 
resan.  
På Vinfloden sitter dock också knektar från Hangartornet, 
och om man inte lyckas undvika deras misstänksamma 
blickar kommer bevakningen att fördubblas i tornet de 
följande dygnen.  
Om RP måste ta till våld eller hot för att få sin luftskeppa-
re, kan du låta ballongjären samarbeta, men i något skede 
förråda RP. Oberoende anställningssätt kommer ballong-
jären att vägra utföra några olagligheter eller farligheter i 
Hangartornet. RP får sköta stjälandet, ballongjären följer 
intresserat med men hjälper inte.   
 
 
 Luftskepp: Luftskeppen är byggda av mångtusenåriga 

månträd från Derafras träskskogar långt nere i sydlan-
den. Dessa nattblommande trädbjässar är kopplade till 
månens dragningskraft och svävar upp i luften om de 
huggs ner, något som de sydländska kejsarna hänsyns-
löst gjorde när Derafra lagts under deras makt. Stom-
men till luftskeppen svävar alltså av sig själv, men lyft-
kraften är inte stor, och redan styrvingar och minimal 
besättning tynger ner skeppen till marken. Därför förses 
de med vanligen två till tre ballonger med flygas. Därtill 
har man bronskaggar med flytande gas som kan släppas 
ut för påfyllnad av ballongerna. Trämaterialets dragning 
till månen utgör också grunden till hur skeppen rör sig 
framåt, och kan styras, även i oförliga vindar. Seglandet 
är alltså en synnerligen intrikat vetenskap baserat på 
månens position och dragningskraft, vindar, tyngd och 
lufttryck. Lekmän bör inte ens försöka… 

  
 
 

HANGARTORNET 
I Randmark finns 3 rustade luftskepp, och de sköts av en 
egen truppavdelning inom hären - stormryttarna. Under 
ledning av viceamiral Warhälter består avdelningen främst 
av helt vanliga arbetare och knektar, några kaptensridda-
re, en handfull sydländska ballongjärer, samt ytterligare 
ett drygt dussin utbildade däcksmatroser. Stormryttarnas 
högkvarter är det s.k. Hangartornet i Svartvinter, runt 
vilket luftskeppen ligger ankrade. Luftskeppens något 
begränsade räckvidd och väderkänslighet i det vidsträckta 
och vindpiskade Randmark gör att de inte står i särskilt 
hög kurs. Kungens mors, drottning Hetekma, kraschade 
katastrofalt för 15 år sedan och sedan dess har fokus 
skiftat i hären alltmer till konventionella krigsmetoder.  
 
1. ”Regnvandraren”, rikets största skepp, ligger för fulla 

ballonger överst på åttonde bryggvåningen i tornet, 
färdig för avfärd. Hon är lastad med spannmål och 
med gas tillräckligt för att kunna ta sig till Kragma i 

förligt väder. Hon kan inte ta mera last, och kommer 
att inom några dagar börja tömmas på proviant och i 
stället rustas för krig.  
 Lastkapacitet: 4 ton. Lastad med 40 kaggar gas (2 

ton) samt 2 ton spannmål.    
 Besättningskrav: 6.  
 Bestyckning: 3 fasta ballistor (skjuter åt ett håll) 

 
2. ”Adruns anda” har ingen gas i lasten, och tomma 

ballonger förutom en liten hamnballong för lyftkraft 
och stabilitet. Det tar ca en dag att lasta henne full. 
Hon är en snabb och smäcker jagare (+1 vid alla 
manöverslag). Hon är också väl bestyckad, och om 
Svartvinter är belägrat har hon använts i attacker mot 
fienden, men skadats och därför tömts för reparatio-
ner som nu precis färdigställts. Adruns anda ligger vid 
sjätte våningens södra brygga. 
 Lastkapacitet: 3 ton. Lastad med 5 kaggar (250 

kg). 
 Besättningskrav: 4.  
 Bestyckning: 6 rörliga ballistor, oljepump med 

kastluckor i kölsvinet.  
 
3. Luftskeppet ”Nordan” har ungefär samma situation 

som ”Adruns anda”, men ligger under reparation, 
markbunden på gården vid tornets fot. Staden har 
inte tillräckligt med gas för att hålla mer än två skepp 
igång.  
 Lastkapacitet: 2 ton. Olastad. 
 Besättningskrav: 4.  
 Bestyckning: Ingen.  
 

Själva Hangartornet bevakas av två vakter nere vid porten, 
dag och natt. Därtill bevakas varje skepp skilt av ytterliga-
re två vakter vid bryggan. Dagtid rör sig vakter och arbeta-
re hela tiden inne i tornet och ut till skeppen – de målas, 
repareras och skuras. Nattetid är tornet tomt förutom de 
posterade vakterna, och ytterligare två ”patrullerande” 
vakter sitter på andra våningen och röker. Dagtid sitter 
viceamiral Warhälter i sitt tjänsterum på andra våningen. 
Ballongjärerna får röra sig fritt i tornet, komma och gå, 
men de får inte ta gäster, och de får flyga iväg endast med 
order av Warhälter. Vanligtvis känner hela tornet till om 
ett skepp skall lätta ankar.  
I källaren finns gaslagret varifrån kaggarna vinschas upp 
genom tornets öppna mittschakt till skeppsbryggorna. 
Lagret innehåller 40 kaggar gas.  
På marknivå finns en stor plankgård med s.k. landdocka 
samt ett kök och en tvagarstuga.  
Man kan ta sig till skeppen på flera sätt, och fältet lämnas 
fritt för spelarna att improvisera. Generellt gäller att om 
man vill ta något annat skepp än Regnmakaren krävs 
infiltrering av tornet för att få lastandet gjort. Här presen-
teras kort några tänkbara alternativ för skeppsstöld:  
 
 Att klättra upp längs tornets utsida på natten och 

äntra ett skepp obemärkt kräver RÖRLIGHET för att 
komma upp, och SMYGA för att osedd komma om-
bord. Misslyckas man märker vakterna på bryggan 
något – den ena går ombord och den andra kallar på 
assistans. Väl uppe kan man kasta ner en repstege åt 
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andra, något som dock upptäcks av eventuella vakter 
på bryggor undertill. Att kapa förtöjningarna går dock 
inte utan upptäckt av bryggvakterna, men kan utföras 
på ca 5 rundor.  
 

 Ett alternativ för att infiltrera tornet är genom ett 
brev från Kollegiet. De lärda på Kollegiet har utvecklat 
hela det nutida randmarkiska luftseglandet, och viss 
forskning pågår ännu (om än på synnerligen snål spar-
låga) så en inspektion av någon påhittad vetenskaplig 
orsak kan mycket väl gå hem. Det krävs därutöver sä-
kerligen MANIPULERA, och eventuellt lite silver. Vill 
man ut på något av skeppen har man alltid minst en 
ackompanjerande stormknekt med sig.    
 

 I källaren till Hangartornet finns ett kök som serverar 
sjaskig soppa åt tornets soldater och arbetare. Ett tio-
tal doser lämpligt sövande gift till middagstid slår ut 
ca 80 % av folket i tornet efter ett par timmar. Av de 
övriga kommer ett par att bege sig till Vita borgen och 
rapportera samt be om assistans av kungsgardet, vil-
ket lämnar minst ett skepp obevakat, och om man tar 
exempelvis köksvägen in kan man rätt behändigt få 
hela sitt manskap till skeppet utan att larm ges.  
 

Larmet går i alla händelser när man seglar iväg, men det 
finns egentligen inget någon i tornet mera kan göra. Vak-
ter gapar häpet och ropar och skriker, och kanske någon 
skickar iväg en pil eller två, men det stör knappast RP. De 
kan i princip stå på däck och vinka farväl av staden som 
sakta försvinner i söder. I texten framöver kommer det att 
antas att RP stjäl Regnvandraren. Anpassa efter deras 
verkliga ageranden.  
 
 

REGLER 
 

Luftskeppen konsummerar i snitt 1 kagge gas per dag i 
normalt väder. (1 kagge väger 50 kg.) Vid dåligt väder och 
höga höjder kan du räkna med upp till femdubbel åtgång. 
Rimvindapasset har aldrig forcerats med luftskepp så det 
kan ta precis så mycket gas som du vill, men minst 10 
kaggar den sista dagen. Snittfarten är ca 25 km per dag om 
man inte råkar ut för stormar. Då måste man ankra på 
land och ta ner ballongerna. Att fylla ballongerna tar 5 
kaggar gas. Om skeppet har mindre besättning än kravet 
går det åt 1 kagge gas extra per saknad besättningsman.   
RP kan fungera som besättningsmedlemmar och slår då 
HANTVERK varje utspelad resdag (talangen SKEPPARE ger 
+1) Misslyckade slag räknas som att man inte varit del av 
besättningen. Om RPs sammanlagda slagna sexor 
överskrider 3 sparar man en kagge gas den dagen.  
Däcksmatroser från Hangartornet behöver inte slå.  
Ballongjären styr endast skeppet, en av RP Leder Vägen 
och fungerar som kapten.  
 
Missöden, Luftskepp 
Slå 1T6 eller välj: 
1. Oförliga vindar. Styv motvind råder och ni måste kon-

stant kryssa – restiden ökar med 1T6 kvartsdygn.   

2. Högtryck. Skeppet pressas neråt av kalla luftmassor 
och ni måste bränna 1T6 + 3 kaggar gas denna dag för 
att hålla er över trädtopparna.  

3. Låga moln. Sikten dras ner till noll och ni kommer ur 
kurs. Plötsligt uppenbarar sig en bergsvägg i dimman 
och ni kör rakt emot. Den RP som håller utkik eller står 
längst förut måste lyckas med SPEJA, annars hinner 
ballongjären inte väja undan och ni kraschar in. Skep-
pet måste omedelbart repareras med HANTVERK eller 
så sjunker det efter 1T6 timmar.  Skadan ger en nega-
tiv bonus åt ballongjären för resten av resan med 4 – 
antal sexor som repareraren slår. Att reparera ett 
sjunket skepp tar 1T6 dagar och kräver både HANT-
VERK och BILDNING.   

4. Kastby. En häftig vindpust får skeppet att kränga och 
en slumpmässigt vald ägodel av RP faller av. Alternativt 
faller en matros eller någon av RP. Denne blir och 
hänga i styrvingarnas linor under skeppet och måste ta 
sig upp eller räddas med RÖRLIGHET.  

5. Ballongläckage. En av gasballongerna springer läck och 
måste repareras med HANTVERK uppe på det fladd-
rande tyget. Åtgärden är svår och skadan ökar den 
dagliga gasåtgången permanent (eller tills man dockar 
vid en verkstad) med 4 minus antal sexor som repare-
raren slår på sitt slag.  

6. Otursfågeln. En plog med vita tranor slår följe med 
luftskeppet. Det är en stillsam och vacker scen, men RP 
märker snart att ballongjären ser nervös ut. När en av 
tranorna slår sig ner på skeppets reling vrålar hen av 
fasa och faller dramatiskt ner på däcket i en suckande 
uppgiven hög. En vit fågel ombord är oturstecknet som 
innebär både skeppets och manskapets förestående 
och oundvikliga död. Ballongjären måste uppmuntras 
med SKALDEKONST eller MANIPULERA, annars har hen 
-2 på alla slag under resten av resan.  

 
 
 
 
 Vindvargen: Om RP besökt Am-Korum i Äventyr 1 har de 

kanske där varit tillräckligt driftiga och skickliga för att få 
med sig det grinngardiska skeppet ”Vindvargen”. Det 
kräver att de har kommit över stora mängder gas i 
träsket och fått hjälp av kapten Wolgund.  

 I sådana fall kanske de har ett eget skepp någonstans väl 
gömt. Ett luftskepp är dock inte en lätt sak att parkera 
lite varsomhelst utan att det väcker både tissel och av-
undsjuka fingrar. Om RP däremot har avslöjat sitt inne-
hav för officiella instanser beslagtas skeppet omedelbart 
av viceamiral Warhälter. Med lite tur kan RP undgå för-
hör och fängelse, men belöning är det knappast tal om.  

 Kapten Wolgund har troligen avskedats från kungsgardet 
efter inblandningen i riddar Helmfasts oklara försvin-
nande och har kanske tagit värvning hos ballongjärerna. 
Hon är dock troligen ovillig att åta sig en så pass krävan-
de flygning som till Kragma. SL kan fritt besluta var och i 
vilket skick en eventuell konfiskerad Vindvarg ligger.  
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HÄNDELSER 
 

DRABBNING  
Efter några dagar av förliga vindar över de lägre passda-
larna mulnar vädret till, blåsten tilltar och för med sig 
isande snö från bergen. Föröver tornar svarta stormmoln 
upp och man kan se blixtar sicksacka i molnmassan. Bal-
longjären har just beordrat in styrvingarna, och börjar 
sakta gira neråt för att ankra i granskogen nedanför, i 
skydd för stormen. Precis då ser RP ett skepp i horisonten. 
Det knappar in på RP med hård fart, då Regnvandraren ju 
precis stannat upp, och från dess mast fladdrar en hissad 
krigsfana.  
Ballongjären ber RP om order. Landar de nu hinner det 
andra skeppet ikapp dem innan de når marken. De kan 
sätta ut styrvingarna igen och försöka fly undan det annal-
kande skeppet längs med stormmolnets kant, förbereda 
sig på drabbning, eller fly rakt in i stormen. Det sista är 
inget som ballongjären föreslår, men eftersom de är ett 
aningen våghalsigt släkte ler hen brett om det är vad RP 
vill.  
 Angriparnas skepp: Skeppet kan vara grinngardiskt 

eller t.ex. Adruns Anda om RP stulit Regnvandraren 
och Randmark vill ha det tillbaka. Om skeppet är 
grinngardiskt kan du använda samma speldata som för 
”Adruns anda”.   
Skeppet har full besättning, två ballongjärer samt RPs 
antal + 1T6 soldater med långbågar. De leds av storm-
riddar Aben, en skicklig men impulsiv och hätsk ledare.  

 
Jakt 
Om RP försöker fly slår du HANTVERK för båda skeppens 
ballongjärer. Låt RP slå för sitt skepp, och om någon RP 
ingår i besättningen måste den lyckas med HANTVERK för 
att inte ge -1 åt ballongjären. Det annalkande skeppet får 
+2 för sin höga fart och sina två erfarna ballongjärer. För 
att komma undan måste RP vinna två påföljande motsatta 
slag. Vinner det andra skeppet inleds luftstrid. 
 
Strid  
Om angriparna vinner en jakt eller om RP genast ger order 
om stridsförberedelse inleds en luftstrid. Attackerarna 
kommer att försöka borda RPs skepp, och RP har några 
val: Själva försöka borda, förbereda försvar mot bordning 
eller ramma. Slå igen motsatta slag för skeppen som för 
jakt enligt ovan. Igen krävs det två lyckade slag i rad för att 
uppnå sitt mål. Under tiden befinner sig skeppen inom 
räckhåll för avståndsvapen från varandra. Ett skepp be-
styckat med rörliga ballistor lyckas skjuta med hela arse-
nalen minus antal sexor som motståndarens ballongjär 
slår. Ett skepp med fasta ballistor kan skjuta med högst en 
åt gången. Ballongjärens sexor räknas också som extra 
skyddstärningar åt manskapet på däck. En ballista ger 2 i 
skada, men hälften av fiendeballistorna skjuter kättingar 
ämnade att skada riggen. Träffar en sådan ger det -1 
framöver för det skadade skeppets ballongjär, tills skadan 
repareras.  
Brinnande pilar sätter eld på fartyget med 30 % sannolik-
het. En brand tar bort en soldat till släckningsarbete (RÖR-
LIGHET och 1T6 rundor.) Om man måste sätta besättning 

på släckandet får ballongjären -1. Fiendeskeppet skjuter 
inte brandpilar utan vill hålla RPs skepp intakt. Ballonger-
na är vävda av kolsiden och fattar inte lättare eld än skro-
vet. Om en okontrollerad brand antänder gaslagret för-
svinner hela skeppet i en spektakulär explosion.   
 
 Bordning: 4 personer behövs för att kasta änterhakar 

och krokstegar över till fiendeskeppet, och under 2 
rundor drar de skeppen närmare. Om någon av dessa 
fyra ingår i besättningen får skeppet -1 under föregå-
ende luftstridsslag. Om RP förberett försvar mot bord-
ning får de +1 på att med RÖRLIGHET försöka kapa li-
norna mellan skeppen, ett försök per man. Om alla li-
nor kapas inleds ny luftstrid.  

 När skeppen slår ihop inleds vanlig närkamp. Rundan 
innan kan man med RÖRLIGHET svinga sig från ett 
skepp till ett annat.  

 
 Ramning: Detta är en desperat och vansinnig åtgärd 

och innebär att man försöker trasa sönder motstånda-
rens ballonger genom att styra rakt in i dem. Risken är 
att man själv trasslar in sig och dras ner med den sjun-
kande fienden. Efter vunnen luftstrid (två slag i rad) 
enligt ovan slår man ännu ett slag för skeppen. Vinner 
man det slaget krasar man in i motståndarens ballong-
er. Fiendeskeppet sjunker obönhörligen till marken 
och likaså man själv om man inte med 1T6 antal slag 
för RÖRLIGHET eller STYRKEPROV lyckas trassla loss sig 
ur det rammade skeppets ballonglinor.  

 
Stormen 
Ett sista desperat drag kan vara att styra rakt in i stormen. 
Det kan man göra när som helst, t.ex. mitt under jakt eller 
strid, och kanske också mitt under pågående bordning.  
Ballongjären vansinnesskrattar och girar häftigt rakt in i 
det svarta molnet. Omedelbart hugger stormen tag i 
skeppet, det kränger vilt, och blir omöjligt att styra. Man 
kastas handlöst omkring på det vådligt lutande däcket, 
och isande snö piskar andan ur en. Ballongjären släpper 
rodret och vrålar ”Be till era gudar!!” Låt RP göra sitt bästa 
att rädda situationen – de kan slå för HANTVERK, kanske 
MANIPULERA ballongjären att gudarna väldigt gärna ser 
att han ändå försöker styra skeppet, lämplig magi kan 
hjälpa, BILDNING kan informera om att stormen är lugna-
re uppåt/neråt o.s.v. För varje lyckat slag ger du +1, sedan 
slår du 1T6 eller väljer: 
 
1-2: Kraschlandning. Skeppet slungas vildsint genom 

stormen, ballongerna slits i trasor, och till slut bra-
kar skeppet skoningslöst ner i marken och totalför-
störs. RP får alla 1T3+1 i skada, men med t.ex. RÖR-
LIGHET kan man minska skadan med 1. Rustningar 
skyddar med halva sitt Skyddsvärde. Besättning har 
50 % chans att överleva. Hur skall RP då ta sig vida-
re? Kanske de kastats av stormvindarna så långt att 
de kommit över de värsta snömassorna i passen 
och kan fortsätta till fots, eller så kanske fiende-
skeppet plockar upp dem från vraket och du kan 
fortsätta med ”Tillfångatagna” enligt nedan. (Kon-
struktören föreslår det senare)  
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3-4: Blixtnedslag. Efter att ha kämpat ett bra tag mot de 
slitande stormvindarna börjar läget se nästan bra 
ut, då det plötsligt smäller till och en blixt slår ner i 
skeppsskrovet med ett öronbedövande dån så att 
träflisorna flyger. Alla tar 1T3 i skada. Nedslaget 
spräcker hela skeppet så att all eventuell proviant 
och T66 av gastunnorna rinner ut, en eldsvåda bry-
ter ut och hela skeppet kränger så våldsamt till att 
alla måste lyckas med ett slag för RÖRLIGHET för att 
hållas kvar. Misslyckas det tar man ytterligare 1 i 
skada när man slår in i relingen, och blir hängande 
intrasslad i lastnätet som fladdrar under skeppet. 
För att ta sig loss måste man ha en dolk eller lik-
nande och sedan lyckas klättra upp tillbaka med 
RÖRLIGHET. Misslyckas man blir man kvar i nätet 
och måste räddas av någon annan med RÖRLIGHET. 
Under tiden måste elden släckas. För det krävs åter-
igen RÖRLIGHET för att inte själv fatta eld, 1T6 lyck-
ade slag. Skeppet måste repareras med HANTVERK 
efter stormen, men skadorna gör oberoende att all 
framtida styrning sker med -2 och gasåtgången räk-
nas med +1.  

 
5: Ur askan i elden? Regnvandraren klarar sig ur stor-

men med allt manskap oskadat. Styrvingarna har 
dock fått så pass stora skador att skeppet nu styrs 
med -2. Skadorna kan repareras med HANTVERK på 
en dag om man ankrar, men för tillfället finns det 
ingen möjlighet för det – rakt utanför molnet väntar 
fiendeskeppet och det anfaller direkt…  

 
6+: Räddning! Med en brusten styrvinge och endast en 

söndersliten ballong glider Regnvandraren ut ur 
stormen till besättningens jubel. Skadorna kan re-
pareras med HANTVERK om man ankrar för en dag. 
Till dess sker styrning med -2. 

 
 
Tillfångatagning 
Om RP blir tillfångatagna slängs de i en bur i lastrummet 
på någotdera skeppet, tillsammans med ballongjär och 
besättning. Skeppen vänder fören tillbaka söderut och 
mörkret lägger sig. RP kan ges en chans att befria sig själ-
va, men de är alla bundna, burarna är låsta och vaktas av 
tre soldater. Efter en stund kommer dock två soldater in i 
lastrummet och beordrar iväg vakterna. Soldaterna vill 
göra myteri och vill värva RP. Om myteristerna är rand-
markiska soldater vill de vända om mot Kragma för att 
hjälpa sina kamrater i nöd upp i norra hären. Om skeppet 
är grinngardiskt kan soldaterna vara ziriska legoknektar 
som vill stjäla skeppet och åka hem. Då kan RP t.ex. först 
hjälpa till och senare förråda dem. Eller finns det två 
skepp, och alla kan få som de vill – ett skepp styr mot Zir 
och ett mot Kragma? Myteristerna kan berätta var storm-
riddar Aben sitter, och var hans sympatisörer finns. Låt 
dem vara en aning utspridda, och låt spelarna planera hur 
de vill gå till väga. Stormriddaren ger sig inte utan en fajt, 
oberoende oddsen.  
 
 
 

PASSFORTET 
Under skeppet, inklämt i passets branta bergsväggar, 
glider ett gammalt fort förbi. Man kan se orker vid stora 
eldar dansa i något slags märkliga ritualer, och när de 
upptäcker skeppet börjar brinnande projektiler flyga och 
hesa stridsvrål ekar över passdalen. Kombinera gärna 
denna händelse med nr 3 på slumptabellen.  
 
 

FLADDERVÄTTARNA 
Klippbranter tornar upp sig på båda sidor om skeppet när 
man når de brantaste delarna av Rimvindapasset. Efter en 
stund öppnar sig den trånga ravinen och Kragmas högpla-
tå breder ut sig nedanför. Dagens sista solstrålar ses 
glimma i guld över fjälltopparna i fjärran, ovanför skeppet 
är himlen redan svartblå.  
Någonting svart flimrar plötsligt förbi i luften. En duns 
hörs från ballongen ovanför, och plötsligt kan RP förnim-
ma ett intensivt vibrerande i luften. Ett skrik hörs från 
utkiken, sen är det tyst.  … Och sen brakar det plötsligt 
loss. Skeppet anfalls av Tjälgångarherrens fladdervättar - 
ett moln av stridsgalna vättaskrymt flygande på kedjade 
och bevingade råttbestar. De tjuter vansinnesvrål i falsett 
och hugger in på skeppet i rabiat frenesi. De har alla tug-
gat svamp och fradgan flyger i nattluften. Vissa kraschar in 
på däcket i full fart, i ett moln av råttvingar och vättaklor, 
en del är så stridsrusiga att de flyger i luven på varandra, 
både råttor och vättar. Andra smäller in i ballongen och 
börjar vrålande hugga i den, vissa hoppar av högt i luften 
och faller med krasande smällar ner på skeppet var de 
hugger tag i reling och ballongrep, eller faller tjutande ner 
till marken. Fullt kaos utbryter.  
RP angrips genast, det är som att stå i en svart snöstorm. 
Se nedan för fladdervättarnas attacker. Efter 1T6 + 5 run-
dor klarnar dock plötsligt luften och vättarna försvinner 
lika abrupt som de kom. Orsaken är att de uppnått sitt 
mål: Skeppets ballonger är sönderrivna och man tappar 
fort höjd. RP har med HANTVERK och raska tag möjlighet 
att lappa så mycket att fallet dämpas. Skeppet klarar sig 
då men ballongerna är totalt sönderrivna och kräver flera 
dagars reparation plus eventuella materialinförskaffning-
ar. Dämpar man inte fallet är det bäst att hoppa av ner i 
den djupa snön innan skeppet kraschar i en kaskad av snö 
och vrakdelar. Se avsnittet för storm ovan, utfall 1-2.   
 
 

Personer & monster 
 
Mûhn Bhat, ballongjär 
Utåtriktad och passionerad sydlänning med förkärlek för 
storslagna och vansinniga risktagningar. Klädd i läderjacka 
och ballongjärglasögon. På ryggen en liten säck med en 
uppfinning från tankesmidarna i Gomdar – en fallskärm. 
 

STY 3, SMI 4, INT 3, KAR 4  
 

Utrustning: SKYDD: Läderutstyrsel 2 
VAPEN: Dolk och lätt enhandsarmborst (bonus +1, skada 
1, räckvidd Kort) 
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Färdigheter: Närkamp 2, Skytte 3, Hantverk 4, Manipulera 
2  
Talanger: Luftskeppare 3 (talang som låter en använda 
Hantverk för att styra luftskepp)  
 
 
Orn Algash, typisk ballongjär 
Orn är arketypen för ballongjärerna i Svartvinter, och 
hennes spelvärden kan användas för alla ballongjärer. Hon 
har fötterna snäppet mera på jorden än Mûhn, men även 
hon älskar en rejäl risktagning och svåra odds. Alla bal-
longjärer kommer från sydlanden och har diverse mer 
eller mindre obegripliga dialekter och brytningar.  
 

STY 3, SMI 3, INT 3, KAR 3 
 

Utrustning: SKYDD: Läderutrustning 2, VAPEN: Dolk 
Färdigheter: Närkamp 2, Hantverk 4, Skytte 3 
Talanger: Luftskeppare 3 
 
 
Stormknekt 
Vakterna i Hangartornet är helt vanliga stadsvakter, men 
vetskapen om att de hör till stormryttarna gör dem snäp-
pet mer arroganta än stadens övriga knektar. Därtill är de 
också snäppet bättre utbildade, rustade och engagerade. 
Vakterna är också luftskeppens huvudsakliga stridsman-
skap.  
 

STY 3, SMI 3, INT 3, KAR 2  
 

Utrustning: SKYDD: Nitläder och öppen hjälm = 5 
VAPEN: Handyxa, liten sköld samt kortbåge  
Färdigheter: Närkamp 3, Skytte 3, Speja 2, Genomskåda 1 
Talanger: -  
 
 
Stormriddar Aben 
Bister riddare med benägenhet för våldsamma raseriut-
brott vid minsta tänkbara motgångar. Kastar saker, vräker 
omkull bord, och vrålar så att fradgan yr.  
 

STY 4, SMI 3, INT 3, KAR 3 
 

Färdigheter: Uthållighet 1, Närkamp 3, Rörlighet 2, Speja 
2, Skytte 3, Genomskåda 2 
Utrustning: SKYDD: Ringbrynja och öppen hjälm med 
svartfärgade örnvingar monterade på sidorna (skydd 7),  
VAPEN: Stridsgissel (Skada 2, bonus +1), Dolk (Skada 2, 
bonus +1) och Stor sköld (+2),  
Talanger: Sköldkamp 2, Bärsärk 2 
 
 
Fladdervättar 
Små rabiata vättar med rödglödande ögon, ett garnityr av 
sylvassa hugtänder, och skramlande rustningar av ben och 
rostiga plåtbitar. Fladderbestarna de flyger på är hundsto-
ra stripigt pälsade och skabbiga odjur, besläktade med 
fladdermöss och fladderråttor, men större och aggressiva-
re, och med en ytterst stark stank av avföring och elände. 
De är inte tama på något sätt, utan hålls fångna i trånga 
burar, och styrs i luften med taggiga kedjor och vassa 
pikar. En fladdervätte kan lika väl hamna i magen på sitt 
flygdjur som falla för en fiendes vapen. En vätte anfaller 

med att köra sin best rakt på offret. Detta kallas för en 
flygramning, se nedan. Efter en lyckad ramning klänger sig 
fladderbesten fast i offret, och både vätten och fladder-
djuret är fria att bita och hugga loss.  
Vätten och flygdjuret har här gemensamma spelvärden 
och kan regeltekniskt behandlas som en och samma varel-
se. En RP som har sin långa handling kvar kan försöka slita 
loss vättar som fastnat på en själv eller på andra, eller 
attackera den outsinliga ström av fladdervättar som väller 
fram. Varje RP får en fladdervätte på sig per runda, kumu-
lativt. Observera att odjur som blir kvar efter en parad kan 
öka mängden småbestar som försöker klänga fast per 
runda. 
 

STY 2, SMI 3, INT 2, KAR 1 
 

Utrustning: Krumsvärd (som kortsvärd), nålklubba (som 
träklubba) eller kummeldolk (som kniv)  
Färdigheter: Närkamp 2 
Monsterattacker, luftburna fladdervättar anfaller med 1, 
för fastklängda slås 1T3+1:   
1. Flygramning. Som en hårig och skrikande projektil 

flyger besten rakt på en RP. Attack med 6 grundtär-
ningar. Attacker ger ingen skada, men en lyckad at-
tack innebär att flygvätten lyckats klänga sig fast och 
måste slitas loss med STYRKEPROV. För varje flad-
dervätte som klänger fast på en RP får denne -1 på 
alla STY- och SMI-relaterade handlingar. En fast-
klängd fladdervätte kan inte angripas med vapen 
utan måste slitas bort med minst en fri hand. (Lång 
handling.) Om attacken pareras eller duckas blir flad-
dervätten med 50 % sannolikhet kvar och fladdrar 
skriande på stället, och sätter in en ny attack nästa 
runda, denna gång dock utan fart med endast 4 
grundtärningar. Om en RP attackerar en anstorman-
de luden fladderprojektil innan den hinner klänga 
fast, och tillfogar den skada (de varken duckar eller 
parerar) skickas den skrikande och virvlande i en 
spektakulär båge över relingen och försvinner.    

2. Fladderhugg med rabies. Den fastklängda fladder-
besten bökar och blockerar sin ryttare från att at-
tackera, men kommer själv åt att hugga sitt offer 
med sina sylvassa gula gaddar. Attack med 5 tärning-
ar och vapenskada 1, men rustningar skyddar endast 
med 50 % eftersom varelsen är så nära att den lätt 
kan hitta en blodluktande blotta. För varje poäng 
skada som tas är det 1/6 risk att offret angrips med 
fladderodjurens rabies. Rabies smittar med smitto-
värde 5. Den besmittade börjar efter 5 rundor att 
fradga, och efter 1 minut blir ögonen gula. Därefter 
påbörjar offret en rabiat bärsärkagång mot närmsta 
mål – vän eller fiende. LÄKEKONST för att bota.   

3. Vättestick. Vätten lyckas tygla sitt flygdjur och kom-
mer åt att hugga med sitt vapen – attack med 6 tär-
ningar och vapenskada 2 (Vättarna är till stor del 
också rabiesbesmittade, men biter inte) 

4. Kalabalik. Flygbest och ryttare hamnar i slagsmål 
sinsemellan och angriper varandra. Om man lyckas 
med STYRKEPROV kommer man loss och de två odju-
ren sliter varandra i stycken framför ens fötter. An-
nars missar man sin nästa handling.  
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Del 2: Kragma 
 
Kragma är ett enormt område som sträcker sig ända från 
Rimgrindabergen i söder till den eviga isen i norr och 
Smälthavet i öster. Här levde förr jättar i stora mängder, 
och väldiga ruiner från deras rike reser sig här och var 
högt över landskapet. Alverna införlivade officiellt Kragma 
i något skede och allierade sig med landets urjättar, men 
Kragma blev aldrig helt en del av Valgård. Dvärgriket 
Marnhall har flera av sina portar här, och en stor del av 
riket ligger under Kragmas högplatå. I övrigt är Kragma 
orkernas och klanfolkens land. Klanfolket är ett härdigt 
mänskosläkte av seminomadiska herdar och krigare.  
Ett brett glaciärbälte dominerar den sydöstra delen av 
Kragma, men vintertid skiljer den sig inte på avstånd 
mycket från resten av det snötäckta karga landskapet. Här 
och var finns träddungar av bergstall och urgran, men 
mest är landskapet öppet med fjälltoppar, ljunghedar, 
mosstäckta kummelstenar med vittrande runskrifter, 
dimdränkta dalsänkor och kalhällar.  
 
Det militära läget 
Molnmakarkammens glaciär fungerar som en strategisk 
vattendelare: Väster om den regerar Tjälgångarherren 
med sina orker och de klaner som allierat sig med honom. 
Basaltborgen och Gan-Gaaren utgör fiendens huvudsakliga 
fästen. På östra sidan kurar den randmarkiska armén och 
den allierade klanhären. Tjälgångarherren har dock tagit 
kontroll över Rimvindapasset, och minst en orkerskock 
härjar norröver med oklara lojaliteter. Detta har trängt in 
hären i byn Bohr-Ba. Tjälgångarherrens fästen lär vara 
ytterst väl bevakade, och största delen av hans här står 
uppställd mitt på glaciären, längs den enda farbara leden 
över, redo för drabbning.   
 
 

RESOR i Kragma 
 

Att vandra i Kragma vintertid kräver ordentlig utrustning: 
tält, filtar och elddon. Slå Läger görs med -1 för varje sak 
av dessa som saknas. Vidare måste man slå för UTHÅLLIG-
HET två gånger per dygn för att inte bli nedkyld. Det andra 
slaget görs medan man vilar och då gäller samma som 
ovan: -1 för varje sak som saknas av tält, filt och brasa.  
 
Glaciären 
På Molnmakarkammens glaciär finns inga träd som ger 
vindskydd, och kölden biter svidande hårt, både sommar 
och vinter. Man måste också ha med sig ved för att kunna 
göra upp eld. Varje famn ved räknas som en tung ägodel 
och räcker ett kvartsdygn. På glaciären gäller också att alla 
slag för UTHÅLLIGHET för att inte bli nedkyld görs med -1. 
I de tuffa förhållandena görs även alla slag för Leda Vägen 
och Slå Läger med -1 som grund. Ytterligare minusmodifi-
kationer för Slå Läger om man saknar utrustning enligt 
ovan. Det går inte att Jaga eller Söka Föda på glaciären.  
Om man rör sig längs sommarleden klarar man sig utan 
minusmodifikation på Leda Vägen.   

Leda Vägen, missöden – Molnmakarkammens glaciär 
Slå 1T6  
1. Ravin. En RP rasar ner i en glaciärspricka och tar 1T3 i 

skada. RPn fastnar och kommer inte upp själv. För att 
kunna rädda henne måste någon annan lyckas med 
RÖRLIGHET, ett försök per man. Den fallna RPn tap-
par 1T3 föremål och en resurstärning proviant utan 
chans till att återfå dem. Om personen drog på en 
släde så är hela släden och allt dess innehåll förlorat. 

2. Isstorm. En fruktansvärd polarstorm piskar glaciärens 
yta. Alla slag för UTHÅLLIGHET (mot nedkylning) och 
ÖVERLEVNAD (Leda Vägen, Slå Läger) görs med -2. 
Stormen varar i ett dygn + 1T3 kvartsdygn. Resfarten 
halveras.  

3. Borttappad. Du tappar bort dina vänner i snöyran 
och hittas endast om någon av de andra lyckas med 
ÖVERLEVNAD, ett slag per dag, och resan tar lika 
mycket längre.   

4. Lavin. Ni rör er över en snöig sluttning som plötsligt 
rasar ihop under era fötter. Alla tar 1T2 poäng skada 
(rustningar skyddar inte), begravs i snöraset och 
måste lyckas med STYRKEPROV för att komma loss. 
Misslyckas slaget kvävs man sakta om inte ens vän-
ner hittar en med ÖVERLEVNAD. Alla tappar 1T3 fö-
remål och resurstärningar i snön. Eventuella slädar 
försvinner.  

5.  Istroll. 1T3 istroll kan med SPEJA skönjas i snöyran. 
Om man med SMYGA lyckas undgå dem förföljer de 
en och måste med ÖVERLEVNAD skakas loss. Se av-
snittet om Marnhall.  

6.  Vättepatrull. En samling eländiga och förfrusna vät-
tar anfaller i desperation. Tjälgångarherren skickar 
regelbundet ut patruller att bevaka glaciären. Det är 
självmordsuppdrag, men för honom räcker det att en 
enda vätte klarar sig tillbaka och kan avge rapport. 
Med lika mängder dödsförakt och kannibalism brukar 
också alltid en vätte stapla sig tillbaka, hyllas som 
hjälte i sin klan och sedan dö av sviterna.  

 Använd resultat 5 från nedanstående slumptabell 
som utgångspunkt.  

 
För vandring i Kragma kan du använda missödestabellerna 
i regelboken. Justera bara beskrivningen så att den passar 
in i landskapet. För vandring på Molnmakarkammens 
glaciär använder du ovanstående, extra vidriga, missödes-
lista… På glaciären inträffar inga slumpmöten. I stället slår 
SL varannan dag för ett missöde som alltså inträffar obe-
roende vad spelarna gör. Detta gäller inte för resor längs 
sommarleden.  
 
För resor med luftskepp över glaciären räknar du med en 
gasåtgång på minst 3-5 kaggar per dag, och en modifika-
tion på -1 på alla slag för Leda Vägen på grund av de oför-
låtliga förhållandena.  
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Slumpmöten 
 
Slumpmöten - Kragma 
Slå 1T8 eller välj 
1. Gammal lägerplats. Se nedan 
2. Dvärgtransporten. Se nedan 
3. Fångläger. Se nedan 
4. Vargar. En flock av Kragmas hungriga vargar får upp 

ens spår, och en jaktscen tar vid, möjligtvis över flera 
dagar. Vargarna är dubbla RPs antal. 

5. Fiendepatrull. En patrull med Tjälgångarherrens kri-
gare – välj mellan resar (RPs antal -1), brontar (RP -2), 
orker (RPs antal), och beridna vättar (RP +1) 

6. Öde gård. En öde gård med huttrande soldater från 
jarlens armé. De påstår att orker demolerat gården, 
men i själva verket har de själva plundrat den och 
hårdhänt gett sig på gårdsfolket. En piga är ännu på 
rymmen, och soldaterna vill gärna putsa bort alla be-
vis på sitt illdåd. De lassar som bäst gårdens förnö-
denheter på sina vagnar. ”Onödigt att lämna maten 
här att ruttna”.   

7. Snöstorm. 1T6 kvartsdygn av piskande snövindar och 
kyla. Alla slag för UTHÅLLIGHET under stormen görs 
med -1. Detsamma gäller för ÖVERLEVNAD.  

8. Vad. En frusen älv måste korsas. Slå för ÖVERLEVNAD 
för var och en av RP för att se om de lyckas ta sig runt 
de strömmare partierna var isen är tunn. Misslyckas 
slaget rasar personen genom isen och måste klara ett 
UTHÅLLIGHET för att ta sig upp. Andra kan hjälpa upp 
henne med ÖVERLEVNAD, men blir då också Nedkylda 
tills man slagit läger vid en ordentlig brasa.  

 
 
Gammal lägerplats:  
En grupp vättar har slagit läger här för någon dag sedan 
under ett patrulleringsuppdrag. Bland deras matrester 
hittar man en budkråka som de fångat. På den uppätna 
kråkans ben sitter en lapp som de inte intresserat sig för:  
 
 
 ”Ärade stormästare. Goda nyheter. Jag har nu sett 

ägget i mina syner, och jag vet var det är. En annan 
sak bekymrar mig dock: En profetia har uttalats här 
i norr – och den nämner en lampa. Kan det vara 
Bronslampan? Är den viktig för vårt kall och för 
Elmgryning? Varken ljuset eller askan säger mig 
någonting, men i mitt sinne gnager misstankar om 
att den håller vårt öde. Jag ber dig, ge mig råd, låt 
de tusen vilda tungorna tala” 

 
 
Lappen är från Feonor till kultens lärde i Svartvinter. Det 
går att luska ut att kråkan och pappret matchar de som 
härens kommunikationsofficer har i sitt tält i Bohr-Ba. 
Feonor har stulit kråkan och pappret av honom. Officeren, 
en äldre riddare från Myrna, har märkt inbrottet, men har 
ingen aning om vem den skyldiga kan tänkas vara, och 
antar att det kanske är någon soldat med hemlängtan.   

Dvärgtransporten:  
Bakom ett hårdfruset vattenfall har en grupp dvärgar 
gömt två rejäla vagnslass med prima vapen och rustning-
ar. De har inrättat ett isigt läger där, och sitter huttrande 
runt en lägereld och väntar. RP kan hitta spår i snön, se 
skymten av en vakt som för sent dyker ner bakom en 
snödriva, eller se en smal rökslinga som sipprar ut bakom 
vattenfallet. Dvärgarna skall sälja vapnen åt Tjälgångarher-
ren, och har fått instruktioner att möta en grupp klankri-
gare från Myrjökelklanen vid gömstället. Läs mera om 
dvärgarnas förräderi mot Randmark under ”Det oheliga 
avtalet” i kapitlet om Tand och Tanke.  
Dvärgarna är ryckiga och nervösa vid besök. Klankrigarna 
har inte dykt upp som avtalat (de har råkat ut för jarlens 
trupper), de är själva utelåsta från dvärgriket, och de 
begår ett allvarligt brott mot allt vad dvärgheder heter. De 
har kommit från Isporten, och länge irrat runt då först 
ingen uppenbarat sig vid avtalat ställe, och de sedan till sin 
fasa märkt att de är utelåsta.  Nu har de tagit sig mot 
Bohr-Ba, och deras ledare Zull har begett sig dit för att se 
om man därifrån kunde få hjälp. De har ingen aning om 
vad de skall ta sig till, men de vill under inga som helst 
omständigheter bryta mot sina order eller avslöja några 
hemligheter. Maten håller dock på att ta slut och likaså 
nerverna. Zull vet att en av portväktarna vid Blåstenspor-
ten i Bohr-ba borde vara invigd i smugglandet, och hoppas 
att denne kan ge information. Att det är Azabhul vet hon 
dock inte.  
En av dvärgarna har tjänstgjort vid södra Ormmårdspor-
ten, och vet att en man med benfingrar nyligen har besökt 
dvärgriket.      
 
Fångläger:  
Ett av Randmarks illa ryktade fångläger för straffångar 
skymtar i en snöig däld i den bitande kylan. Det är en liten 
saltgruva – olönsam och eländig. I en stockstuga sitter 
vaktstyrkan, och nere i saltgruvan huttrar fångarbetarna. 
Ett uppror har dock just ägt rum eftersom hären tvångs-
värvat hälften av vakterna, och de som utger sig för att 
vara vakter är i själva verket fångar, och vakterna sitter 
kedjade nere i gruvhålet. Vissa av fångarna rymde ome-
delbart, men frös troligen ihjäl i vildmarken. De smartare 
och mera sadistiskt lagda väntar ut vintern i lägret, och 
torterar samtidigt sina forna vakter. Det skall stå RP gans-
ka klart att allt inte är helt som det skall – vakterna är 
många, sjaskiga, flinande, endast vissa bär vapenrockar - 
två av dem har rocken avigt, ingen verkar ha befälet o.s.v. 
Om RP inte passar sig hamnar de i salthålet med kedjor 
runt händer och fötter.  
Den ökände massmördaren Yx-Hokom har stulit fångläg-
rets ledares identitet, och har slutit sig till hären som 
riddar Karton, kunglig fängelseintendent.  
I saltgruvan sitter också lägrets präst, fader Angelkrass. 
Han är bevandrad i Kragmas historia, och känner bl.a. den 
magiker som Tjälgångarherren har i sin tjänst. Vidare vet 
han att en jorddvärg som tjänade de ogudliga ormdyrkar-
na passerade för ett år sedan. Dvärgen hade försökt kon-
vertera den gudsfromma Angelkrass och få honom att 
ansluta sig till en helig jakt på något ägg… (Läs mera om 
dvärgen Myhgring i avsnitten om Feonor längre fram, 
samt i avsnittet om Marnhall). 
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Personer & Monster 
 
Dvärgsmugglarna 
Kalla och huttrande dvärgar med frost i skägget och röda 
näsor. Tjocka ylleluvor, snöskor och raggiga myskpäls-
mantlar. 6 till antalet, alla medvetna om att de smugglar, 
men ingen vet riktigt exakt åt vem och på vems order. De 
lyder dock Zull och litar på henne. Hon har sagt att han-
deln är legitim. Och fast de alla vet att hon ljuger så räcker 
hennes ord som ett tecken på att dvärgsamhället inte skall 
döma dem.  
I de två slädarna ligger hö, ved och proviant för totalt 12 
resurstärningar, närmare 60 vapen av fin kvalitet, främst 
hillebarder. Därtill stridsgissel och armborst samt skäktor i 
enorma mängder. Fyra hungriga mysksvin står längst in i 
grottan och bökar efter mera hö.  
STY 4 
SMI 3  
INT 3  
KAR 3 
Utrustning: Rep, ishacka, snöskor, samt marnisk bältesyxa 
(som en handyxa (+2, 2) men den går även att kasta, då 
med värdena +1, 1 och räckvidd Kort) 
Färdigheter: Närstrid 2, Styrkeprov 2, Uthållighet 3, Över-
levnad 3 
Talanger: Bita ihop 
 
 
Zull, ledare för dvärgarnas smuggeltransport 
Krigare med rakad skalle och runan för fred tatuerad över 
hela vänstra kinden. Är anlitad direkt under ärketektor 
Mahab Moogol som en av de huvudansvariga för smugg-
landet, och hon erhåller sina order direkt från honom. Hon 
vet att vapnen går till orkerna, och hon vet att kung Ram-
nabrok i alla fall välsignat dealen med Tjälgångarherren, 
och i värsta fall varit huvudarkitekt för den. Hon bryr sig 
dock inte – hon lyder order och tar betalt, ett gig i taget. 
Hon har tillbringat mer tid ovan ytan än under då hon 
arbetat nästan hela sitt liv för Marnhalls kungliga Metall-
kompani – dvärgrikets officiella handelsbolag för ythandel.      

STY 5  
SMI 5  
INT 3  
KAR 3 
Utrustning: Nitläderharnesk under gråa vargpälsar, en 
dolk i var stövel, armborst och stridsyxa.  
Färdigheter: Närkamp 3, Uthållighet 3, Manipulera 3, 
Genomskåda 2.  
Talanger: Bita ihop, Dubbelfattning 2 
 
 
Straffångarna 
Hålögda och utmärglade män och kvinnor med insjunkna 
kinder, smutsiga och kortsnaggade.  Massmördare, våld-
täktsmän och torterare, galningar och kannibaler som av 
någon anledning undvikit bödelns yxa och i stället dömts 
till livstids straffarbete. Med i skaran finns också en dömd 
nekromantiker, tidigare kedjad till händer och fötter, och 
försedd med munkavle av järn.  
De är minst dubbla RPs antal + 2. De verkar inte ha någon 
ledare, men talan först oftast av den skelande Tandulf 
(dömd mordbrännare – om läget ser illa ut för fångarna 
kommer han garanterat att försöka bränna upp någon-
ting) eller den skabbiga vargkvinnan Tvära (ökänd rövare 
och rånmördare), med tydliga pälslösa fläckar runt halsen 
var hennes fångjärn suttit. De flesta finns i vaktstugan, 
men minst 3, under ledning av nekromantikern Korodul 
håller till i saltgruvan var vakterna hålls kedjade.   
STY 2  
SMI 2  
INT 2  
KAR 2 
Utrustning: Ett mischmasch av olika dåligt sittande kläder 
och rustningsdelar till ett skyddsvärde av 2 
VAPEN: Bredsvärd och dolk, armborst 
Färdigheter: Närstrid 2, Manipulera 2, Skytte 1, Överlev-
nad 2 
Talanger: Dödsmagi 2 (Endast nekromantikern Korodul) 
 
 
Yx-Hokom, förrymd yxmördare/riddar Karton 
Samvetslös och obotlig massmördare från Bryte Bädd, var 
hans legendomspunna framfart gett inspiration till 
mången skrupelfri person (nu senast unga arlen av Arved). 
Utger sig numera för att vara riddar Karton, en identitet 
som han stulit av strafflägrets nyligen mördade intendent. 
Återfinns i Bohr-Ba var han anslutit sig till hären, främst 
för att ha ett bra ställe för övervintring och kanske också 
en bra väg ner till Randmark och goda ”jaktmarker” på 
våren. Givetvis har han lite småmördat i härlägret också, 
men finner bytena alltför lätta bland de frusna och utmat-
tade soldaterna. Om RP besöker strafflägret kan de gärna 
senare stöta på riddar Karton i härlägret.  
STY 4  
SMI 5  
INT 3  
KAR 2 
Utrustning: Ringbrynja, Stridsyxa, stor sköld och dolk 
Färdigheter: Närstrid 3, Manipulera 3, Rörlighet 3, Uthål-
lighet 3 
Talanger: Yxkamp 2 
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Vakter vid fånglägret 
RPs antal +2 stycken huttrande, sjuka, skadade, blodiga 
och eländiga soldater. Kedjade med halsjärn och klädda i 
endast trasor. Mellan uppfinningsrika förnedringar av sina 
forna vaktobjekt bryter de salt i gruvan, precis som fång-
arna gjorde. Dels för att det håller dem ens lite varma, och 
dels för att fångarna inte vill låta dem vila, och börjar få 
slut på sadistiska tortyridéer.  
STY 3 (nu 2 p.g.a. skador)   
SMI 3  
INT 2  
KAR 3 
Utrustning: Ingen 
Färdigheter: Närstrid 3, Skytte 3, Genomskåda 2 
Talanger: -  
 
 
Fader Angelkrass, fånglägrets präst 
Att den äldre prästen var den enda av fånglägrets personal 
som uppriktigt brydde sig om fångarnas välbefinnande 
väger lätt nu när maktsituationen vänts uppochner. I 
synnerhet nekromantikern Korodul har fader Angelkrass 
som sin främsta nagel i ögat, och låter den stackars präs-
ten knappt få en lugn stund. Angelkrass försökte försiktigt 
”bota” den fängslade nekromantikern från sin magiska 
inriktning, och det har retat Korodul till nuvarande nivåer 
av sadism.  
STY 2 (nu 1 p.g.a. skador)  
SMI 2  
INT 3  
KAR 4 
Utrustning: Ingen 
Färdigheter: Bildning 3, Genomskåda 3, Manipulera 2, 
Skaldekonst 2 
Talanger: -  
 
 
Varg 
En typisk kragmisk vargflock består av dubbla RPs antal. 
Om en flock får upp lukten på RP inleds en jakt. Slå varje 
kvartsdygn för ÖVERLEVNAD för RPs grupp, mot ett slag 
för RÖRLIGHET för ledarvargen. Den som vinner ökar 
avståndet med ett steg till sin fördel. Om någondera par-
ten vinner två slag i följd är jakten över – RP har kommit 
undan eller så har vargarna kommit ikapp och inleder 
strid.  
STY 4  
SMI 4  
Utrustning: Päls 1  
Färdigheter: Närkamp 3 (ledarvargen 4), Rörlighet 3 (le-
darvargen 4) 
Talanger: -  
 
 
Tjälgångarherrens beridna vättar 
Vättar motsvaras av regelbokens svartalfer. Alla Tjälgång-
arherrens vättapatruller är beridna på vargar. När vättarna 
anfaller brukar oftast en till två ryttare rida runt striden 
och peppra fienden med pilar. Resten anfaller i närstrid. 
Vargarna är dock inte speciellt tama, utan piskade blodiga 
till aggressivitet. Endast om vätten lyckas med ett slag för 

DJURHANTERING får både varg och vätte anfalla samma 
runda, annars anfaller någondera. Om en vätte faller av en 
varg rymmer den till skogs. Med DJURHANTERING går det 
också att distrahera vargarna så att ett ekipage missar sin 
handling. En varg med endast 1-2 STY-poäng kvar drar sig, 
trots ryttarens frenetiska piskande, tillbaka. Ofta hoppar 
då vätten av och fortsätter anfallet från marken. Patrulle-
daren bär ofta ett vargkranium som hjälm. 
STY 2  
SMI 4  
INT 3  
KAR 2 
Utrustning: SKYDD: Päls- och benrustning (Skydd 2) 
VAPEN: Krumsvärd, kortbåge, vargpiska 
Färdigheter: Rörlighet 3, Närkamp 2, Skytte 2, Genomskå-
da 2, Djurhantering 2, Överlevnad 3 
Talanger: -  
 
 
Kragmiska patrullerande orker 
Kragmas orker har tjock späckrik hud och mörka, djupt 
sittande ögon. En patrull orker leds alltid av en storvuxen 
krigare (STY 5, fransig ringbrynja, stridsyxa, hjälm prydd 
med horn och tänder, samt talangen Bärsärk) som vanligt-
vis vrålar order, skickar sina krigare att anfalla och tågar 
sedan själv i andra eller tredje rundan in i striden för att 
avsluta det hela och få äran. De patrullerande orkerna har 
en lite lättare utrustning än de pikenerare som står upp-
radade på glaciären.  
STY 4  
SMI 3  
INT 2  
KAR 2 
Utrustning: SKYDD: Nitläder och öppen hjälm 
VAPEN: Kroksabel, liten sköld och dolk 
Färdigheter: Närkamp 3, Styrkeprov 2, Uthållighet 2, Över-
levnad 2.  
Talanger: Bärsärk (endast ledaren) 
 
 
Resar i Tjälgångarherrens armé 
Resarna är Tjälgångarherrens stridsmaskiner. De är välut-
rustade, brända med stridsrunor i ansiktet, och synnerli-
gen stolta och aggressiva. Stridsrunan avgör vilken talang 
resen har, vanligtvis Bärsärk, Bödel eller Stormare.  
En resepatrull skiljer sig en aning från de resar som ingår i 
härens led: De har alltid säckar och nät med sig för till-
fångatagande av fångar och därtill en släde avsedd för 
fångtransport. Släden dras vanligtvis av en sönderpiskad, 
rädd och utmärglad vinterbjörn med munkorg av järn, och 
selad med vassa kättingar.  
STY 7  
SMI 2  
INT 1  
KAR 2 
Utrustning: SKYDD: Fjällpansar och björnfällar, samt tjock 
hud (= Skydd 4) 
Kastnät, Slunga, Tvåhandsyxa, Säckar och rep 
Färdigheter: Närkamp 4, Styrkeprov 4, Genomskåda 1 
Talanger: Slå 1T6: 1-2. ingen, 3-4. Bärsärk, 5. Bödel, 6. 
Stormare 
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Brontar, Tjälgångarherrens elitgarde 
Ett släkte synnerligen storväxta resar utgör Tjälgångarher-
rens närmaste livvakter och elitgarde. De kallas brontar 
eller stormresar, frosttroll eller vita halvjättar, och har 
någon form av albinism vilket gör att deras hud och hår är 
kritvita. Ögonen är röda och de är klart listigare än vanliga 
resar. Ett anfall av brontar ute i ödemarken är fullständigt 
livsfarligt. De försöker vanligen lägga sig i bakhåll och 
överraska sin fiende 
STY 8  
SMI 5  
INT 3  
KAR 2 
Utrustning: SKYDD: Svart metallkyrass, vit päls och öppen 
svart kittelhjäm = 7 
VAPEN: Tung stridshammare i en hand, krumsvärd i andra 
Färdigheter: Närkamp 4, Styrkeprov 4, Genomskåda 2, 
Speja 4, Överlevnad 3, Smyga 3 
Talanger: Stormare och Bödel 
 
Randmarkisk fotsoldat 
Hålögda och hungriga män från främst Järnfållarna och 
Tistelnacken. Moralen är låg och läget har gjort många 
cyniska och likgiltiga.  
STY 3  
SMI 3  
INT 2  
KAR 3 
Färdigheter: Uthållighet 2, Närkamp 3, Rörlighet 2, Speja 
2, Skytte 2 
Utrustning: SKYDD: Nitläder och öppen hjälm = 5 
VAPEN: Spjut, bredsvärd, dolk och stor sköld 
ELLER: Långbåge och dolk 
Talanger: - 
 

 
 
 Angående gas och flygning: Äventyret presenterar ingen 

möjlighet för RP att komma över mera gas när man väl 
nått Kragma. Man kan dock tänka sig att t.ex. marn-
hallsdvärgarnas olja kunde användas som bränsle om RP 
med HANTVERK lyckas anpassa skeppets ballonger och 
förbränningsapparater. Det krävs dock hjälp från dvär-
garnas oljemästare för att raffinera oljan till användbart 
format, men kännedomen om denna möjlighet kunde 
vara ytterligare en faktor som lockar RP ner i Marnhalls 
mörker.  
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Bohr-Ba 
 

ÖVERSIKT 
 

Bohr-Ba är en liten by i det sydligaste Kragma. Den ligger 
precis vid foten av en mäktig stentrappa upp i berget till 
en av dvärgariket Marnhalls portar, den s.k. Blåstenspor-
ten, och i byn möts stigar från klanmarkerna i nordost och 
upp mot Kormund med sommarleden över glaciären till 
klanernas skogsbranter i väst. Närheten till Rimvindapas-
set gör därtill att Bohr-Ba är en naturlig knutpunkt för 
handeln i södra Kragma. Byn är en av Rökfjällsklanernas 
vinterboplatser, och hålls under uppsikt av deras gårdhål-
lare. Byn domineras av ett gammalt jordtorn var klanhöv-
dingen håller vinterhov. I övrigt består byn av ett stort 
långhus av stock – kombinerat värdshus och klenstuga – 
samt ett stort antal mindre uthus, stall, jordkällare, fäbo-
dar, tvätthus och pörten.  
I ett kummeltempel i byn har ett uråldrigt mossdränkt 
jättehuvud uttalat en profetia, och rykten om vad spådo-
men innehåller sprider sig över Kragma. I Bohr-Ba har nu 
också den randmarkiska hären sin bas under ledning av 
jarl Theldrick, och ett enormt härläger breder ut sig väster 
om byn. Det går knappast att nå byn utan att härens vakt-
patruller och spejare möter en någon kilometer utanför. 
De utfrågar en bryskt om ens ärende, och är synnerligen 
misstänksamma mot allt och alla. När man väl konstate-
rats ofarlig visas man till långhuset eller till någon av hä-
rens generaler.  
 
 Hemligheter: I långhuset i byn bär nästan varenda gäst 

på en hemlighet, se nedan. Härlägren bubblar också av 
spänningar på grund av låg moral och hopplöst läge. 
Någon äter av de döda soldaterna, klanledaren och jar-
len verkar ha hamnat på kant med varandra och den 
utlovade hjälpen från Kragmas jättar har uteblivit.  

 
 

Kampanjspel 
 

Bohr-Ba är en naturlig anhalt för RP oberoende av hur de 
tar sig till Kragma. Man vet att hären har sitt läger här, och 
kanske hör man också rykten om en lockande profetia? 
För att sedan nå Tjälgångarherren och hammaren måste 
man över glaciären, och även för det är Bohr-Ba en bra 
startpunkt.  
Jarlen och orken Lågfot vet att Tjälgångarherren finns i 
Basaltborgen, och har värdefull information om tänkbara 
vägar in. Med jarlen kan man också koordinera ett avan-
cemang längs glaciärens yta tillsammans med hären, om 
man planerar att korsa den till fots. Vill man ta sig över 
luftvägen (och har kvar gas för resan) kan man här få 
material för att reparera eventuella luftskepp. Vidare 
döljer Bohr-Ba den enda vägen ner i Marnhall (Ûrun) vilket 
gör det möjligt att ta sig till Basaltborgen under isen.  
Om du vill införa ledtrådar om kampanjens övriga artefak-
ter är syster Risha och profetiorna på glaciärjättens kalhäll 
ett utmärkt ställe. Se Appendix 7 för mera idéer.    

 
 
 

Platser 
 

A. LÅNGHUSET 
Långhuset upprätthålls av gårdshållaren Ljusa och hennes 
man Snede. Gårdhållarna är fastboende klanfolk som skall 
hålla vinterboplatserna i skick genom året, källarna välfyll-
da, brunnarna rena, o.s.v. De är de facto ett slags halvträ-
lar – lägre stående än klanens fria herdar och krigare, och 
bundna till den vinterbostad de satts att upprätthålla.  
I långhuset har alla civila besökare huserats, samt några av 
klanfolkens havande och äldre. Enligt klanernas seder och 
bruk är uppehället gratis, men gäster förväntas komma 
med gåvor – helst ätbara sådana. En middag för husets 
alla gäster, eller en kvälls underhållning, brukar anses 
lämpligt. Långhuset har ett litet kombinerat kök/skafferi i 
ena gaveln – resten består av en enda stor sal med en rejäl 
öppen eld i mitten och två grova bord på var sida. Längs 
med salens väggar finns trånga sovalkover, två rader på 
varandra, avskiljda från salen endast med enkla renfälls-
draperier.  
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 Personer: Cirkussällskapet, dvärgfrun Ûrun, Mordud-
rom, syster Risha, samt 5 spattiga klanfolksåldringar 
och 2 höggravida klankrigare. Därtill besöks långhuset 
av enstaka soldater på kvällspermission, övriga gård-
hållare i byn sticker sig in på ett stop mjöd, samt en 
strid ström av barn, både från byn och från klanernas 
härläger – smutsiga och trasiga, insmorda med mysk-
flott mot kölden.  

 
B. JORDTORNET 
Ett grovt torn av torv och klätterljung reser sig över byns 
små pörten. På toppen fladdrar 18 blekgula vimplar från 
en förgrenad flaggstång – ett tecken på att Rökfjällskla-
nernas ledare, Burnaburiash, är på plats. Från tornets små 
gluggar hörs brölen från klanledarens stridsbjörnar.  
 
 Personer: Burnaburiash Barnumbirr bor på översta 

våningen. Andra våningen innehas av hans 2 söner och 
hans tre kedjade stridsbjörnar. Nederst finns en hand-
full gårdhållare och klanledarens myskar. 2 blodskriga-
re vaktar porten och ytterligare 6 finns i pörtena bred-
vid tornet.   

 
 

C. GLACIÄRJÄTTENS KUMMEL 
Klanfolkets orakelgrotta är inrättad i ett kummeltempel - 
en enkel jordkällare med ingången markerad med två 
vittrande runstenar. En brant trappa leder ner till två 
utgrävda jordrum, stöttade av pelare med snidda grimase-
rande ansikten. Nere i mörkret i det större rummet, evigt 
fastfrusen i permafrosten, sitter det frystorkade och 
manshöga huvudet på en sedan länge utdöd urjätte. Hu-
vudet är nu ett orakel och siar ibland om framtiden. I det 
andra rummet ligger ett tiotal frusna kroppar av besökare 
som det gått illa för. Oraklet har varit tyst i närmare fem-
tio år, men har helt nyligen uttalat en profetia. Se nedan. 
 
 Personer: Kummeltemplet sköts av en skruttig gammal 

klanfolksdam som muttrar och blickar surt på alla be-
sökare. Vidare håller syster Risha ofta till här.  

 
 

D. BLÅSTENSPORTEN 
En vindlande trappa uthuggen i berget slingrar sig upp till 
en av dvärgriket Marnhalls portar. Det är en maffig kon-
struktion, närmare femton meter hög, av blåskiftande 
korund och granit. På portens stenyta ringlar sig en vittrad 
orm i relief, med ett ägg i munnen. Ovanför har dvärgarna 
huggit ut ett dussintal gigantiska lurar i berget, som pipor-
na i en ofantlig orgel. Lurarna är delar av ett alarmsystem. 
Porten är låst och omöjlig att öppna.   
 
 

E. RÖKFJÄLLSKLANERNAS HÄRLÄGER 
Nedanom byn, på andra sidan den lilla bäcken, breder ett 
enormt härläger ut sig. Det är uppdelat i två delar - söder-
ut finns den randmarkiska hären, och norrut den mindre, 
men mera välmående kragmiska klanhären. Klanlägret ser 

egentligen inte alls ut som ett härläger – det är mera ett 
samhälle än en armé. I klanfolkens vardag är det helt 
naturligt att det dagliga livet blandas med det militära. 
Tvättlinor hänger här på tork, grytor puttrar över öppna 
eldar, barn springer runt benen på krigarna och ett all-
mänt tjatter ligger över lägret. Klanernas ren- och mysk-
hordar betar i dalgångarna kring byn, och en tredjedel av 
krigarna rör sig med dem.  
Rökfjällsklanerna är löst uppdelade i grupperingar enligt 
vilka vinterläger de använder: Schamankrigarna och troll-
jägarna från tempelpassen i Bohr-Vira och kummelhusen i 
Galdra leds av den gamla härsångerskan Aggan, och de 
vilda herdarna och björnkrigarna från Bohr-Ba, Bohr-
Dalgen och Issik leds av den store Burnaburiash Barnum-
birr.  
 
 Personer: Hela Rökfjällsklanernas här med björnar, 

dragmyskar, slädhundar, barn och åldringar. Aggans 
tält ligger i utkanten av härlägret, markerat med en 
väldig stridstotem.  

 
 
  
 Kragmas klaner 
 Kragmas klaner är ett sammelsurium av släkter och 

allianser som knappast ens de visaste av Randmarks lär-
da kan hålla reda på. Men i grova drag är klanerna möjli-
ga att dela upp i två grupperingar: Rökfjällsklanerna på 
östra sidan av Molmakarkammens glaciär, och Myrjökel-
klanerna på den västra sidan samt längs Rimgrindaber-
gens sluttningar. Alla klaner är edsvurna under en helig 
blodsledare – i dagsläget drottning Karkassra. Men Myr-
jökelklanerna ser hennes beblandning med den syd-
ländska kungen som ett brott, och har sedermera över-
gått till Tjälgångarherrens sida. Rökfjällsklanerna är där-
emot ännu trogna Karkassra, och strider på den rand-
markiska sidan mot Tjälgångarherren.  

   
 
 

F. DET RANDMARKISKA HÄRLÄGRET 
Snön är här brun och nedtrampad mellan rader på rader 
av sorgset frosttyngda tält, pyrande lägereldar, och hutt-
rande soldater i för lite kläder. De flesta är sårade, en del 
rent eländiga och på dödens brant, alla hungriga och hål-
ögda. I utkanten av lägret ligger en väldig hög av döda 
soldater som man förgäves försöker bränna upp. Högen 
utökas varje morgon med soldater som frusit ihjäl under 
natten. Och en förfärlig stank sprider sig med den pyrande 
röken.  
Detta var från början en mäktig härstyrka. Stommen ut-
görs av rikets fasta kyrasseri, bestående av välutbildade 
och tungt rustade ryttare. Därtill finns en värvad division 
med lätta bonderyttare, ledda av erfarna riddare från 
rikets borgmarker, samt en fänika med spjutknektar och 
bågskyttar. Från Svartvinter marscherade även strids-
mammutar, men av en sydlig art som dukade under efter 
första vintern.  
Jarl Theldricks tält tornar upp sig i mitten av lägret, med 8 
stabstält omkring sig. Från tälten reser sig stelfrusna krigs-
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fanor – det randmarkiska lejonet, kyrasseriets tre stegran-
de hingstar och jarlens eget baner med aftonfalken och 
stjärnan. 
Hären har nu utstått två svidande förluster mot Tjälgång-
arherrens orker, och klarar inte en tredje. Tjälgångarher-
ren bidar dock sin tid för han vet att för varje dag som går 
försvagas den randmarkiska hären p.g.a. matbrist och 
kyla. Han kontrollerar passen ner till Randmark – mot 
slutet av vintern är det bara att putsa fiendens frusna ben 
från marken.  
 
 Personer: Randmarks hela norra här med manskap och 

hästar, jarl Theldrick och hans generalstab: arl Borsk, 
arl Yngelvör, furst Isgård och tronriddar Orrenfält. 

 
 

personer 
 

CIRKUSSÄLLSKAPET  
Ursprungligen anlitade av hären nere i Svartvinter för att 
pigga upp de krigströtta trupperna i norr. Reste upp på 
sommaren och är nu fast i Kragma precis som alla andra. 
Den första köldknäppen tog kål på deras ledare, en gam-
mal cirkusdvärg, och nu skall de uppfylla hans sista önskan 
att få uppträda för dvärgakungen i Marnhall, ett framträ-
dande som dessutom skall ge dem en enorm ersättning.  
Sällskapet består av eldsslukerskan Feonor (uppenbarligen 
deras nya ledare), trollkarlen Vithals, starke kvinnan Krol-
grom, danserskorna Dera, Darassa och Diadyn, samt gyck-
laren Nästan. Cirkussällskapet är bosatta i långhuset, och 
deras vagn står utanför, fullastad med pallar, utklädnings-
kläder, träsvärd, kostymer, bord med hemliga lådor och 
luckor, pyroteknik, dockor och masker. 
 
 Hemligheter: Eldsslukerskan Feonor är en av drakkul-

tens eldssystrar och använder sällskapet som en täck-
mantel och ett sätt att komma in i Marnhall. Därtill har 
hon stulit Burnaburiash isguld, se nedan.  

 
 

 Kontakt: Feonor eller Vithals tar kontakt och ber om 
hjälp med att hitta det ställe var de tror Azabhul finns. 
Stället verkar vara fyllt av faror och de tror att dvärgen 
är tillfångatagen, så ett par extra svärd skulle knappast 
skada. De är synnerligen vaga med hur de fått reda på 
dvärgens gömställe.  

 

 
 
Eldsslukerskan Feonor 
En reslig och vacker kvinna med en intensiv blick. Jongle-
rar med brinnande föremål, slukar facklor och brinnande 
svärd, spottar eld och går på glödande kol. På underarmen 
har hon en lång ormtatuering (symbolen för Elmgryning) 
som hon försöker hålla dold. Om RP ännu inte spelat 
äventyr 2 eller annars inte stiftat närmare bekantskap 
med kultmedlemmarna kan SL med fördel låta RP se tatu-
eringen, annars sker det endast om de uttryckligen synar 
henne, plus kanske SPEJA -1. Feonor är utsänd att lägga 
beslag på det drakägg som de kultlärda i Svartvinter anser 
att dvärgakungen i Marnhall har – ett av Glimrings ägg, 

genom vilket hon skall återfödas (se Appendix 3). Kulten 
har redan tidigare skickat iväg en av sina medlemmar i 
samma ärende – jorddvärgen Myhgring, men han har 
aldrig hört av sig. Feonor har styrt sällskapet obemärkt i 
den riktning hon önskat. Deras gamla ledare hade inga 
planer på att uppträda i Marnhall, allt är Feonors idéer.  
Hon ser visioner i elden, och på det sättet kan hon få reda 
på annars okända företeelser. T.ex. vet hon nu var port-
väktaren Azabhul finns. I lågorna har hon också sett att 
ägget bör finnas i Marnhall.  
 

STY 4, SMI 4, INT 4, KAR 4 
Utrustning: Dolk, kortsvärd, skinn med brännolja 
Färdigheter: Närstrid 3, Speja 2, Rörlighet 3, Manipulera 3, 
Genomskåda 3 
Talanger: Knivkamp 3, Drakmagi 2 (se Äventyr 2).  
 
 
Trollkarlen Vithals 
En misslyckad magikerelev från akademin i Onestra. Kan 
lite enkla magiknep som han blandar med fingerfärdighet 
– främst besvärjelsen Lockelse, med vilken han under 
föreställningar försöker vinna publikens intresse, och med 
vilken han dolde stölden av lasset med isguld. Försupen 
och surmulen över ödet, som i hans ögon delat honom en 
usel hand. Att smida planer med Feonor (även om han 
inte vet något om närapå alla hennes hemligheter) sprider 
ett visst ljus över den mörka hög av skit som cirkuslivet 
enligt honom utgör.   
Vithals är tänkbar som blivande värdkropp för Ashur-Asha. 
Han är inte släkt med kungaätten på något sätt, men han 
har en mörkersten i ett halssmycke som han stulit för 
länge sedan av en antikhandlare i Onestra. Han har burit 
stenen så länge nu att den blivit som ett med honom, och 
genom det har han en länk till Urmörkret. Han vet inte om 
länken och kan inte använda den själv, inte ens Ashur-
Asha kan – inte förrän en svart kung spelas ur Ödespacken 
i detta äventyr. Mörkerstenen kan likaväl vara i någon 
annans ägo om du planerar en annan värdkropp.   
 

STY 2, SMI 3, INT 3, KAR 2 
Utrustning: Flaska med surt äppelvin, dolk och en kort 
målad trollkarlsstav av ceder.  Runt halsen ett silver-
smycke med en besynnerlig svart sten insatt i mitten.  
Färdigheter: Närstrid 1, Manipulera 2, Genomskåda 3 
Talanger: Runmagi 1 (Hans kunskap är dock mycket be-
gränsad och han kan t.ex. inga allmänna besvärjelser)  
 
 
Svinkvinnan Krolgrom 
En ofantligt stor svinkvinna med ring i trynet och armar 
som trädstammar. Hennes nummer består av att bryta 
arm mot folk från publiken, lyfta upp dem på en hand och 
brottas mot dem. Obesegrad. Utanför scenen är hon tyst-
låten, blyg, och socialt klumpig och osäker. Feonor har lärt 
sig utnyttja detta och har etablerat ett vänskapsförhållan-
de med den väldiga kvinnan. Feonor förstår henne och tar 
henne som en mänska, inte som ett fult missfoster att 
gapa åt. Krolgrom är dock fullständigt ovetande om Feo-
nors hemligheter.  
 

STY 7, SMI 2, INT 2, KAR 3 
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Utrustning: Randiga brottartrikåer  
Färdigheter: Närkamp 2, Hantverk 2, Styrkeprov 4 
Talanger: Slagskämpe 3 
 
 
De ziriska trubadursyskonen Dera, Darassa och Diadyn 
Danserskor från det fjärran Zir. Mörka, graciösa och allvar-
liga. Dansar, sjunger, spelar och balanserar på svärd och 
rep. Vet ingenting om Feonors planer. Det fordom så 
blomstrande och livfulla Ziriska imperiet är numera på 
många håll en teokratisk diktatur under den Slutliga Erans 
Orden, och systrarnas sånger handlar alla om hemlandets 
sorgliga öde. De försöker tjäna ihop tillräckligt med pengar 
för att kunna betala bort skulden som de förorsakat sin 
familj genom att vägra ge upp sitt dansande trots präster-
skapets order, och på så sätt få återvända hem.  
 

STY 2, SMI 5, INT 3, KAR 5 
Utrustning: Dolk, liten silveramulett med namnen på 
kärnfamiljens alla 17 medlemmar inristade.  
Färdigheter: Skaldekonst 4, Rörlighet 4, Speja 3 
Talanger: Stämmans väg 2 
 
 
Gycklaren Nästan 
En liten knubbig halvlängdsman som rider på en get och 
klär ut sig till klantiga riddare, fega härförare och berusade 
kungar som faller, sjunger falskt och gör kullerbyttor. Har 
börjat bli betänksam om vilka drivkrafter Feonor egentli-
gen har, och försöker gå igenom deras döda ledares pap-
per, om det faktiskt finns några som helst bevis på att de 
har anställts av dvärgkungen, eller om allt bara är Feonors 
påhitt.  
 

STY 2, SMI 4, INT 3, KAR 4 
Utrustning: Dolk, liten tennplunta med två doser sövande 
gift, styrka 5  
Färdigheter: Rörlighet 4, Fingerfärdighet 3, Skaldekonst 2 
Talanger: Ansiktets väg 3 
 
 

JARL THELDRICK  
En något utmärglad men rakryggad gentleman med yvig 
mustasch och buskiga ögonbryn. Oklanderligt klädd i rust-
ning och randmarkisk krigsmantel. Jarlen är en man som 
inte tummar på sina principer, oberoende omständighe-
ter.  
 
Stab 
Jarlen har fyra generaler i sin stab: Den kompetenta och 
erfarna arl Borsk, de två rivaliserande uppkomlingarna arl 
Yngelvör och furst Isgård, samt den totalt inkompetente 
och otursdrabbade tronriddar Orrenfält. Stabstältet har 
därtill en ständig svärm av skrivare, sändebud samt lägre 
stabsriddare och fanbärare. Utöver det finns orken Lågfot 
alltid nära till hands. 
 
Orken Lågfot 
Nästan alla Kragmas orker har slutit upp under Tjälgång-
arherren, men den lilla Två skallars skock har gjort sig för 
många fiender i Basaltborgen och jarlen har lyckats köpa 

dess tjänster. Skocken fungerar nu som spejare i Rand-
marks sold, och har sitt läger norrut från Bohr-ba. De 
misstros oerhört kraftigt av soldaterna, men de har visat 
sig vara rent oumbärliga. Skockens lärde, den skrivkunnige 
orken Lågfot, finns därmed med i jarlens officersstab som 
rådgivare.  
Lågfot kan berätta att Basaltborgen är dåligt bevakad från 
dvärgarnas Norra Port, eftersom den anses väl förbom-
mad från båda sidor och ett lättförsvarat rangligt bro-
spann är enda vägen in från det hållet. Han vet också att 
Tjälgångarherren har andra fiender än Randmark. Fiender 
som är ute efter en viss svart hammare som Tjälgångar-
herren tydligen har.  
Lågfot kan också berätta allt han vet om Två skallars skock 
och deras ledare – Tand och Tanke. Se det avsnittet för 
mera information.  
 
Strategi 
Jarlen planerar ett sista desperat anfall mot Tjälgångarher-
ren. Hären klarar inte vintern med de förnödenheter de 
har, och han vet att fienden också vet det. Men - hellre dö 
i ära i fält än vänta och frysa ihjäl. Tjälgångarherren har 
dock givetvis arrangerat sina trupper precis med det i 
åtanke. Men om man kan få Kragmas jättar med sig finns 
det eventuellt en gnutta hopp. Det klamrar sig jarlen fast 
vid, men drivs också vidare av att han (enligt egen tolk-
ning) nämns i orakeljättens profetia. Det betyder att han 
är på rätt väg, har nordlandens öde i sina händer, och att 
det han gör finns någonstans nedskrivet i gudarnas väv.  
Jättarna har han redan för ett år sedan gjort ett avtal med, 
men av någon anledning har de anlänt först nu, och stan-
nat upp i en närbelägen dal – ovilliga att röra sig närmare. 
Se kapitlet ”I kung Grötryggs gryta”.  
Jarlen inser givetvis att om Norra Porten i Marnhall kunde 
öppnas skulle det erbjuda en möjlig väg för honom att 
överraska Basaltborgen, men han kommer inte att använ-
da sig av det alternativet ens om han får reda på Ûruns 
ventilschakt (se nedan). Dels misstror han Lågfot i just 
denna punkt. Han vet att orken är uppriktig i sitt hat mot 
Tjälgångarherren, men han vet också att Två skallars skock 
åtrår dvärgriket mer än något annat, precis som alla orker, 
och att de målar upp en alltför rosig bild av den vägen 
p.g.a. sina egen agenda. Jarlen är därtill ytterst ovillig att 
sätta sina trupper in i trånga, mörka och okända gångar, 
var de inte kan använda sig av sina hästar – deras största 
och kanske enda fördel i kriget. Mera om det i avsnittet 
om Marnhall. Han understöder dock gärna RPs eventuella 
planer.  
 
 
 Kontakt: Jarlen vill ha hjälp med jättarna – se ”I kung 

Grötryggs gryta”. Observera också att om ni redan spe-
lat äventyr 2, så kanske RP för med sig budet om kung-
ens död, och därtill rentav kanske budet om att jarlen 
själv är tronföljaren! Eller så ligger hans hemstad i lå-
gor, eller ockuperat… Hursomhelst så torde RP ha både 
intressant och avgörande information. Om RP kommit 
med luftskepp kommer han också att vara intresserad 
av det, både som strategisk spelpjäs om det ännu är 
flygbart, och för eventuell proviant.  
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Jarl Theldrick av Sala 
 

STY 4, SMI 3, INT 4, KAR 4 
Utrustning: SKYDD: Ringbrynja med bröstplåt ingraverat 
med rikets vapen.  
VAPEN: Slagsvärd, stor sköld 
Färdigheter: Närstrid 4, Bildning 4, Genomskåda 4 
Talanger: Omutlig 3 
 
Orken Lågfot, lärd man i Två Skallars skock 
En lång och gänglig ork med skrovlig gråaktig hud och 
sneda huggtänder.  
 

STY 3, SMI 3, INT 4, KAR 3 
Utrustning: SKYDD: Läderharnesk och smutsiga vargskinn  
VAPEN: Krumsvärd, liten sköld 
Färdigheter: Närstrid 3, Bildning 2, Genomskåda 3, Speja 
2, Överlevnad 4 
Talanger: - 
 
Stabsgeneraler och övrigt härfolk 
Se persongalleriet i avsnittet för ”Slaget vid tre stenar” 
 
 
 

RÖKFJÄLLSKLANERNA 
 
Burnaburiash 
Klanhövding Burnaburiash är en storvuxen och högljudd 
man med ett tredje öga tatuerat i pannan och hela mun-
garnityret utbytt till guldtänder. Han talar alltid, oberoen-
de situation, myndigt och öronbedövande MED VERSALER 
OCH UTROPSTECKEN! Han är klädd i ett överdåd av björn-
fällar och bronssmycken, men är trots sitt något klumpiga 
intryck en ytterst skicklig kämpe.  
 
 Hemlighet: Burnaburiash planerar att hugga den 

randmarkiska hären i ryggen så fort Tjälgångarherren 
är undanröjd, och på så vis bli härskare över Kragma. 
Genom en öppen konfrontation med de randmarkiska 
trupperna – en konfrontation som lätt går att uppvisa 
som igångsatt av en förrädisk jarl – kan Burnaburiash 
få klanfolket att vända sig mot drottning Karkassra och 
smörja honom till ny blodsledare i hennes ställe. För 
att kunna besegra jarlens trupper har han gjort en deal 
med jättarna – de skall hjälpa i striderna mot Tjälgång-
arherren och sedan vända sig mot jarlen. Läs mera i 
avsnittet ”I kung Grötryggs gryta”. Troligt är att den 
storhetsvansinniga klanledaren grovt underskattar 
klanfolkets lojalitet till både sin edsvurna blodsledare, 
och till deras andra ledare – Aggan.  

 
Aggan 
Aggan är allt det som Burnaburiash inte är – hon är efter-
tänksam, smart och försiktig. Dessutom åtnjuter hon 
enorm respekt i klanen och skyddas konstant av tre långa 
klankrigare. 
Hon är en skruttig gammal gumma iklädd en enkel svart 
kåpa. Suger på sin enda kvarvarande tand när hon talar.  
 
 

Burnaburiash Barnumbirr, klanledare 
 

STY 5, SMI 3, INT 2, KAR 3 
Utrustning: Fjällpansarharnesk av läder och brons, och 
maffiga björnfällsmantlar omvirade runt sig = Skydd 5 
VAPEN: Det väldiga tvåhandssvärdet ”Fadershjalt” av 
brons (Skada endast 2, men bonus +2 och T8)  
Guld- bärnstens- och bronssmycken till ett värde av 120 
silvermynt. 2 raggiga stridsbjörnar.  
Färdigheter: Närstrid 4, Djurhantering 4, Genomskåda 3, 
Manipulera 2 
Talanger: - 
 
 
Aggan, klanledare 
 

STY 2, SMI 3, INT 4, KAR 5 
Utrustning: Stav gjord av en jättes smalben 
Färdigheter: Närstrid 2, Bildning 3, Manipulera 4, 
Genomskåda 4.  
Talanger: Hamnskifte 3 
 
 
Kragmisk klankrigare 
Klanfolk med långa svarta hårflätor, iklädda enkla tunikor 
av filt, rikligt med bronssmycken och renfällar. Klanfolken 
är nästan alltid beväpnade, vare sig de vallar boskap eller 
jagar villebråd. Därför går det inte att dra en klar gräns 
mellan soldater och civila i deras samhälle. Alla bidrar till 
allt. De mest högaktade klankrigarna i Kragma rider på 
väldiga stridsbjörnar.  
 

STY 3 (björnkrigare: 4), SMI 3, INT 3, KAR 3 
Utrustning: SKYDD: Läder och tjocka pälsar med enstaka 
inslag av nitat läder = 3 
VAPEN: Kortspjut, kastspjut, dolk 
Färdigheter: Närkamp 3, Överlevnad 3, Speja 2, Djurhan-
tering 3 (endast björnkrigare) 
Talanger: Trolljägarna från Bohr-Vira har Ögon i nacken 3 
 
 
Stridsbjörn 
Stridsbjörnarna är tämjda bergsbjörnar som tillfångatagits 
som ungar och uppfostrats av krigaren själv, vanligtvis så 
att de två har vuxit upp tillsammans. Vissa klanmödrar 
påstås rentav amma både björnunge och eget barn till-
sammans så att ett riktigt starkt band skall skapas. En 
stridsbjörn är dock aldrig helt och hållet tam, och det är 
björnkrigarna mycket medvetna om. Björnen lyder endast 
sin ryttare och utrustas ofta med järnklor, harnesk och 
flankpikar. Ryttaren strider från björnryggen och avgör om 
björnen eller hon själv gör en attack. Om björnen attacke-
rar kan ryttaren ännu parera.  
 

STY 8, SMI 2 
Utrustning: Päls plus pansar = 4+2 = 6 
Färdigheter:  
Monsterattacker: se regelboken för Gråbjörn 
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ÛRUN 
Ûrun är en tärd och skraltig dvärgkvinna med rosslande 
hosta, som länge legat i Bohr-Bas långhus för vård hos 
gårdhållarna, då ytluften konstaterats lätta hennes symp-
tom. Hon är gift med Azabhul - förste portväktaren till 
Marnhalls Blåstensport. Azabhul själv är försvunnen, och 
det antas allmänt att han har nyckeln till porten och såle-
des kan ta sig in. Alla i byn vet att han bär en enorm 
bronsnyckel runt halsen.  
Om man med LÄKEKONST lindrar Ûruns symptom (sjuk-
domen går inte att bota) är hon ytterst tacksam och för-
håller sig positivt till det mesta RP föreslår.  
 
 Hemlighet: Azabhuls nyckel är ren kosmetik, och na-

turligtvis kan inte en ensam dvärg öppna portarna när 
hela riket förbommats, han må sedan vara av vilken 
rang som helst. Däremot vet Ûrun en väg ner i riket. 

Hon är nämligen chefsingenjör för dvärgkomplexets 
glaciala luftventilation, och på grund av det känner hon 
till ett gammalt ventilschakt i isen.  

 
Azabhul 
Portväktardvärgen begav sig iväg mot Isporten efter att 
Blåstensporten oförklarligt stängts medan han var med sin 
fru nere i byn. Ingen har hört något av honom sedan dess 
och Ûrun är utom sig av oro. Feonor har nu kontaktat 
Ûrun och säger sig veta att Azabhul är i liv, och att hon är 
villig att hjälpa honom tillbaka till byn, men vill ha ett löfte 
av dvärgfrun att hennes man släpper in dem i det stängda 
riket. Feonor har nämligen sett i elden att Ûrun på något 
sätt är avgörande för vem som släpps in, men tror att 
Ûrun kanske vet var nyckeln är, men att mannen behövs 
för att använda den.   
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Ûrun vill inte släppa in cirkussällskapet i Marnhall. Hon 
litar inte en sekund på dem – dels har hon sett Nästan 
smyga omkring och rota i gästernas saker, och dels tyder 
Feonors oförklarliga insikter om Azabhul antingen på att 
hon är involverad i mannens försvinnande eller något 
slags besvärjare, och ingendera typen vill hon släppa in i 
riket. Att avslöja ventilschaktet är dessutom ett ohyggligt 
brott, och det gör man inte lättvindligt. Men – hon vill 
desperat ha tillbaka sin man. RP däremot ser relativt he-
derliga ut och hon tror starkt på att de nämns i profetian – 
kanske det är hennes plikt att visa dem vägen? 
 
Ventilschaktet 
Knappa två dagsmarscher upp på glaciären hittar man 
med Ûruns anvisningar och SPEJA (ett slag per kvartsdygns 
sökande) en liten isgrotta med ett järngaller i ena väggen. 
Isen har tryckt sönder gallret och nästan klämt ihop den 
lilla gången bakom, men man kan åla sig igenom och 
komma in i Marnhall. Se det avsnittet.  
 
 
 
 Kontakt: Ûrun kontaktar RP med ett erbjudande – 

rädda Azabhul så kan hon hjälpa dem att ta sig till 
andra sidan glaciären genom att visa dem schaktet. In-
nan man räddat hennes man är hon dock ytterst vag 
med hur hon kan hjälpa. Hon kan tipsa om att cirkus-
sällskapet verkar veta var mannen finns.  

 
 
 
Dvärgfrun Ûrun 
 

STY 1, SMI 1, INT 4, KAR 4 
Utrustning: Ingen    
Färdigheter: Bildning 3, Hantverk 5 
Talanger: Ingenjörskonst 3 (förmågan att kunna använda 
Hantverk till framställandet och planerandet av broar, 
tunnlar och invecklade konstruktioner) 
 
 
 

SYSTER RISHA  
Ung kvinna av nuriskt påbrå med långt kritvitt hår. Alltid 
till synes fylld av ett brinnande intresse för det gudomliga 
och skapelsens byggstenar.  
Hon är utsänd från Erudas tempel i Ulbrek för att tyda 
glaciärjättens profetia. Hon sitter dagarna i ända inne hos 
jätten, bränner rökelse och försöker tyda hans mumlan-
den. Ätaren Mordudrom har syster Risha på sin ”hit list”, 
eftersom han tycker att hon lyckas utläsa onödigt mycket 
ur profetian. Han gör slag i saken när SL anser det lämp-
ligt. Då hittar man Rishas kropp i snön med några stora 
örnfjädrar intill.  
Syster Risha anar att en Ätare finns i byn, men har egentli-
gen ganska dålig koll på vad en sådan egentligen är, och 
misstänker (felaktigt) att klanfolket eventuellt kan ha 
kannibalistiska ritualer med mörkerdyrkan. Hon vet också 
att tempelfadern i Ulbrek gav med henne en Återfödarfå-
gel och att de skyddar mot just Ätare. Alltså har hon varit 
på sin vakt inför sådana hela sin resa.  

Återfödarfågeln 
En liten gråblå sparvaktig fågel i en enkel videbur. Om man 
äter ett av dens ägg blir man för en stund ett med fågelns 
själ. Fågeln är bunden till livets kretslopp med så starka 
band att inget odödligt kan skada den. Det gäller inte 
odöda varelser som skelett och spöken, utan odödliga 
väsen som alver, Ätare och andra med ett teoretiskt evigt 
liv. Varifrån Återfödarfågelns krafter kommer vet ingen, 
men syster Risha kan berätta att ordensmästaren i Erudas 
tempel föder upp små kornsparvar i ett aviarium i temp-
let, och alltemellanåt föds någon av dem som en Återfö-
dare.  
Den lilla sparven har 1T3 små blåspräckliga ägg inbäddade 
i dun på burens botten. Om äggen tar slut värper den 1T3 
nya efter 1T6 dagar. Effekten av att ha ätit ett ägg håller i 
sig i 1 timme, och under den tiden kan man alltså inte ta 
skada av odödliga varelser. Man räknar ändå den skada 
man skulle ha fått, och om man skulle ha dött av skadan, 
dör den lilla fågeln i stället. Alla ägg-ätares skydd tar slut 
när fågeln dör. Men efter 1T6 dagar hostar den person 
som skulle ha dött upp en ny liten nykläckt fågel. Det är en 
blodig och smärtsam procedur och ger 1 i skada, men den 
nya fågeln är inte flygfärdig och går lätt att sätta i en bur. 
Efter någon vecka värper den sina första ägg.  
Observera att videburen inte är särskilt hållbar och fågeln 
är inte tam…  
 
 

 Kontakt: Syster Risha vill att RP deltar i en seans i 
kummeltemplet (se nedan) för att få fram mera strofer 
av glaciärjätten. Hon ser att RP är födda i märkliga 
stjärntecken och kan vara kandidater för de främlingar 
som nämns i profetian.    

 

 
 
Syster Risha 
 

STY 2, SMI 3, INT 3, KAR 3 
Utrustning: Videbur med Återfödarfågeln, dolk och enkla 
resekläder. Anteckningsbok med glaciärjättens sianden 
och hennes tolkningar.  
Färdigheter: Bildning 2, Skaldekonst 4, Speja 2, 
Genomskåda 3 
Talanger: -  
 
 

MORDUDROM 
En vithårig äldre eremitmunk med kraftig puckelrygg och 
haltande gång. Han går klädd i en fotsid kappa av vit har-
päls som han inte tar av sig ens inomhus (”på grund av 
reumatismen”). Är enda överlevande från ödemarkstemp-
let i Bohr-boh’Essa efter att orkerna skövlat det. Han är en 
tålmodig och utmärkt lyssnare som oftast kommer med 
kloka och sakliga råd.  
 
 Hemlighet: Mordudrom är en Ätare av andra rang, och 

varken kutryggig eller halt. Harpälsen döljer hans maf-
figa manshöga örnvingar, och ibland kan man hitta 
fjädrar liggande på marken. 
Bor-boh’Essa ligger långt borta så hans story är svår att 
kontrollera, men frågar man runt så har klanfolket inte 



 
150 

 

hört om någon sådan attack. Han lever gott på de offer 
som Kragmas isande nätter skördar i härlägret, och tar 
sig ofta under nätterna till den öppna gravhögen, var 
de fallna bränns när dagen gryr. I lägret går rykten om 
vilddjur som kalasar på de döda under nätterna. Inga 
spår av sådana djur hittas dock, och anklagelser om 
kannibalism har redan börjat spridas bland de hung-
rande soldaterna.  
Mordudrom har som uppgift att försäkra sig om att 
portarna till dvärgriket hålls stängda. Han är intresse-
rad av vad portväktardvärgen kan tänkas ha för infor-
mation, men har för tillfället köpt Ûruns (i förtroende 
givna) utlåtande om att inte ens Azabhul kan öppna 
porten, och han följer inte aktivt det spåret mera. Han 
är också intresserad av varför cirkussällskapet vill ner 
till Marnhall och bevakar dem. Syster Risha har han re-
dan beslutat att göra sig av med, och slår också till när 
SL anser det lämpligt.  

 
Du kan som SL använda Mordudrom lite hur som helst när 
du behöver skruva upp spänningen lite. Han kan tänkas 
följa efter folk som beger sig för att befria portväktardvär-
gen och slå till någonstans under vägen. Eller så dyker han 
upp på glaciären om RP beger sig till ventilschaktet. Över-
lag iakttar han hellre passivt än att ge sig in i konflikter. 
Om Mordudrom avslöjas av någon som har Återfödarfå-
geln flyr han fältet och dyker kanske upp senare i Basalt-
borgen.  
 
Ätaren Mordudrom 
 

STY 9, SMI 6, INT 5, KAR 5  
Utrustning: Stav av idegran och Kummeldolk (bonus +1, 
skada 1, tillåter användaren att även lägga en besvärjelse i 
samma handling som dolken används.) Detta kräver dock 
att användaren först offrat en poäng STY permanent i en 
ritual som binder en till dolken)   
Färdigheter: Närstrid 3, Manipulera 5, Genomskåda 5, 
Speja 5, Rörlighet 4 (om han får utrymme att använda 
vingarna) 
Talanger: Blodsmagi 3, Varseblivning 3, Hal som en ål 2, 
Blixtsnabb 2, Stryktålig, Ett med Mörkret 
 
 

GÅRDSHÅLLARNA  
Ljusa och Snede är vänliga och tystlåtna, arbetar över 20 
timmar i dygnet (gårdhållarna vilar sedan på sommaren 
när klanen är borta på sina sommarmarker). De håller 
håret kortklippt som tecken på sin lägre sociala ställning i 
klanen, och klär sig i anspråkslösa enkla särkar och filtskor. 
Paret har ett antal egna barn, men i villervallan av hela 
klanens avkomma är det omöjligt att veta vilka som är 
deras.  
 
Gårdshållarna Ljusa och Snede 
 

STY 2, SMI 3, INT 3, KAR 4  
Utrustning: Kniv 
Färdigheter: Hantverk 3, Genomskåda 2, Läkekonst 2 
Talanger: -  

Glaciärjätten 
 

En profetia har uttalats av orakeljätten, och eventuellt är 
det RP som nämns i den? Syster Risha har de 4 första 
stroferna renskrivna, och vill ha hjälp med att få fram flera 
strofer. Hon kan också berätta att jätten i kumlet även kan 
besvara frågor om både framtid och dolda företeelser.  
 
 

PROFETIAN 
Du kan som SL passa på att ändra och lägga till i profetian 
enligt vad RP behöver för information och hur du vill lägga 
stämningen i spelet.  
 
Första versen: 
Mask av vinter, vit, döljer vad ingen vet  
Skuggor ruvar än ofött, tuggar mänskokött 
Nyanlända av sydlig vind, vänder ödets våg 
Lampan än obrunnen, tänder hoppet svunnet 
 

• Syster Rishas tolkning: Nyanlända = RP? Jarlens armé? 
Cirkusfolket? Lampan en referens till Bronslampan.  

• Andra tolkningar: Kanske en referens till Ätarna under 
glaciären, Ätaren Mordudroms vita harfällsmantel, el-
ler ägget som Feonor vill komma åt – en drake kan 
tänkas tugga mänskokött, och ordet ruva anspelar ju 
också på ett ägg…  

 
Andra versen: 
Ingenmans kung, tung av skuld till guld 
Bryter bandet, bräcker blodet, svurna ordet 
Den blinde vinns av fienden, ser fiende i vän. 
Broders blod av broder, bryter ok åt de stora  
 

• Syster Rishas tolkning: ?? 
• Andra tolkningar: Kung Grötrygg (kung över endast 

kvinnor) lyssnar bara till sin snålhet, och tror därför på 
Burnaburiash. Detta är en ren ”call to arms” för kung 
Grötrygg.  

 
Tredje versen: 
Under sten av snö, nyckeln stel och slö 
Vinden vägen går, visar spår åt trägen 
Stenens ådra brutet, drakars blod utgjutet 
Föder fienden, fläckar folkets heder  
 

• Syster Rishas tolkning: ?? 
• Andra tolkningar: Portväktaren (”Nyckeln”) kan inte 

öppna Marnhalls dörrar, men däremot kan Ûruns ven-
tilschakt (”vinden”) visa vägen ner. Ûrun anar till sin 
förskräckelse vad denna vers antyder – att hon even-
tuellt borde visa vägen åt någon. De två sista raderna 
anspelar på Marnhalls oheliga avtal med Tjälgångar-
herren.   

 
Fjärde versen: 
Dessa tre verser handlar om de tre övriga äventyren i 
kampanjen – välj t.ex. en av dem enligt vad RP ännu har 
kvar. SL kan påpeka att den är för framtiden så att den 
inte kollrar bort spelarna. Se de övriga äventyren för mera 
förklaringar.  
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Sten av eld, evigt het, bränner, tänder 
I grav av Valgårds makt försakad 
Kluven tunga hemlighet ruva 
Jägare grå, band av ande bestå 
 
Spegelvärld, sandstensslott, sakta tynar 
Benhandsman alltid Raudrim saknar 
Vet att där den fjärde pakten är nära 
Endast född i mörkerstund stiger in 
 
Huvud ingjutet, i hundrade kluvet, sprids utan vind  
Hög av lik, härskar över hängd mans hord 
Dödsrikets lakejer, tjänar ej levande regenter.  
Hungriga nattens gudar väntar på land utan kung.  
 

• Syster Rishas tolkning: ??  
• Andra tolkningar: Den första anspelar givetvis på eld-

stenen i Am-Korum, den andra på spegelvärlden Raud-
rim och Ashur-Ashas önskan att komma dit. Den tredje 
anspelar på Oxhuvudet och att Galghorden är anställd 
av Zirs odöda kungar, och att Tusengrav är ett slags 
fångvaktare för Kalla Jarl.  

 
De sista stroferna 
Sista versen som man kan läsa av orakeljätten om man 
hjälper syster Risha med en seans enligt nedan: 
 
Skugga av fem hamnar, med flugäten hand  
Ännu skepnader saknar, fjärde pakten vaknar  
Söker förstfödds kropp för slutligt mörkers vara. 
Speglade tjänare Äter, räds tättingen.  
 

• Syster Rishas tolkning: Tättingen = Återfödarfågeln. 
Hamn = skepnad/kropp? Eller makt/säte?  

• Andra tolkningar: Speglade tjänare syftar på Ätarna 
vars namn är palindromer. Förstfödds kropp = Glim-
ring. OBS! Ändra antalet hamnar enligt det rätta anta-
let kroppar för Ashur-Asha.  

 
En ytterligare påbörjad runslinga verkar säga: 
 
Furste av frusen mark, hammaren håller 
Eviga väsen bereder väg genom berget 
Samman sig söker… 
 
• Möjligen en referens på den kommande kampen i 

Basaltborgen där Ätarna (eviga väsen) söker allians 
med Tjälgångarherren.   

 
 

SEANS 
En seans i kummeltemplet tar flera timmar i anspråk, och 
går i princip ut på att man badar bastu i kumlet. Man klär 
av sig, eldar i den lilla stenkaminen och piskar sig med 
björkris tills röken svider i ögonen och smältvatten börjar 

rinna över den skrumpna och läderfärgade jätteskallen. 
Kummelgumman bränner rökelse i ett bronskar och mäs-
sar gnissligt. Alla deltagare slår för UTHÅLLIGHET eller 
STYRKEPROV med +1. Misslyckas det måste man rusa ut 
till frisk luft, svimfärdig och hostande. Övriga ser jätteskal-
lens mun öppna sig med ett dovt brölande, och inser att 
man bör krypa in. Med GENOMSKÅDA förstår man att 
detta är början på seansen och att man lämnar sin fysiska 
kropp bakom sig.  
 
Urjättens kalhäll 
Man kommer ut på högfjället i midsommarsolens natt-
sken, på en kalhäll med svindlande utsikt över Kragmas 
hedar. I mitten av en stor stenring sitter en ofantlig jätte 
naken och hugger in runor i urhällen medan han meto-
diskt mässar, och knotten dansar runt ans ansikte. Hela 
hällen är täckt av gamla inhuggna profetior, men de runor 
han arbetar på nu glöder av eld och is, och virvlar upp i 
luften som eldsflugor och snöflingor. De är nåtslags ur-
skrift och syns i tusentals olika språkvarianter. Fastkedjade 
i berget med halsjärn står ett tiotal mänskor och vässar 
jättens redskap – samma personer som ligger frusna i 
sidorummet i kumlet. De ser hålögda och eländiga ut och 
frågar viskande om man har nyckeln till järnen. ”Fråga 
honom om nyckeln!”. Tomma halsjärn ligger utspridda och 
fastbultade med kedjor i berget.  
Jätten arbetar med nya strofer (se ovan) och de går att 
läsa om man kommer tillräckligt nära honom. För det 
måste man SMYGA eller fråga jätten vad han skriver med 
rungande SKALDEKONST som överröstar hans dova sång. 
Man kan på detta sätt fråga honom om andra saker också, 
och han svarar på lämpligt kryptiskt sätt. Misslyckas man 
stör man honom och han vänder sig häftigt om med glö-
dande ögon – ett av is, ett av eld. Han säger ”Kedja er eller 
dö” och reser sig upp och börjar mässa en ny sång. Sången 
går emot allt vad naturlagar heter och tyngdkraften upp-
hör, knotten tystnar och hela världen verkar stanna. Alla 
som inte är fast med halsjärn i berget eller lyckas med 
SKALDEKONST svävar ohjälpligt upp i luften. Endast med 
SKALDEKONST kan man komma ner, antingen om man 
själv lyckas eller någon annan lyckas åt en. Går det inte 
svävar man upp i atmosfären och försvinner, eller så upp-
hör jätten och man krossas mot berget när man faller 
tillbaka. Dör man i urjättens seansvärld tar man en kritisk 
skada på både STY och på INT, och vaknar (hoppeligen) 
med smärtor i bastugrottan. Om man låser fast sig med 
halsjärn för att inte sväva upp överlever man, men är fast 
på kalfjället. T.ex. Gnuur (se det avsnittet) kan ha en 
glimmande bronsnyckel hängande runt halsen. Nyckeln 
bär samma runor som halsjärnen och befriar de tillfånga-
tagna.  
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I Kung Grötryggs gryta 
 
Framför er öppnar sig en stor och flat dal, höljd i svepande 
dimmor. Ur snön sticker enorma benrester upp – både av 
mammut, men också av väldiga humanoida varelser. 
Detta är jättarnas kyrkogård, vart de beger sig för att dö, 
och ni hör dimman viska med döda tungor.  
 

ÖVERBLICK 
Jarl Theldrick behöver desperat med jättarna i kriget mot 
Tjälgångarherren och det planerade sista storanfallet. 
Jarlen besökte jättakungen tillsammans med Burnaburiash 
uppe i Agroms högpass redan långt innan snön föll, och 
fick kungens löfte om att jättarna skall komma till Rand-
marks hjälp. Efter långt väntande fick man sedan äntligen 
för någon vecka sedan rapport om att de dykt upp i Krag-
ma, fullt krigsrustade och med riktning mot Bohr-Ba. Nu 
har de dock plötsligt stannat upp i en dal inte långt ifrån, 
och vägrar röra sig. Burnaburiash har talat med dem och 
menar att de vilken dag som helst nu kommer att ansluta 
sig till hären, men att bara han tillåts förhandla med dem 
från och med nu. Han är synnerligen envis med just den 
detaljen. Men veckorna går och jättarna rör sig inte ur 
fläcken. Jarlen kan inte låta någon av sina underordnade 
gå och tala med jättarna – det skulle vara att storligen 
riskera förhållandet med den livsviktiga allierade Burnabu-
riash. Men samtidigt måste anfallet ske snart – det finns 
inte tid att sitta och vänta. Här kommer RP in i bilden. De 
är inte affilierade med jarlen och kan som utomstående 
tala med jättarna utan att väcka Burnaburiash raseri.  
 
Jättarnas strategiska roll 
Stommen i Tjälgångarherrens styrkor utgörs av välrustade 
pikenerare – värsta tänkbara motstånd för jarlens kavalle-
ri. Med jättarnas hjälp kunde man bryta orkernas enhetli-
ga mur av pikhållare, komma in bakom ryggen på dem och 
vända styrkeförhållandena. Utan jättarna är detta närmast 
omöjligt, och oddsen för en randmarkisk seger minimala. 
Kanske de luckor som jättarna sliter upp även kunde ut-
nyttjas av äventyrare som vill slinka igenom fram till 
Basaltborgen..? Jarlen är villig att hjälpa RP till Basaltbor-
gen om de hjälper honom. Han kan tajma sitt anfall med 
RPs framfart, bistå med material mm.  
 
 

Jättarnas läger 
 

Jättarnas läger ligger i en dal två dagsmarscher från Bohr-
Ba. Dalen är en helig jättakyrkogård, belamrad med gamla 
kungars benrester.  
 
Kung Gnuur och hans familj 
Jättarna består av en enda familj – allt som återstår av 
Gorongals stolta jättaklaner – den gamle kung Gnuur 
Grötrygg och hans 18 fruar och 4 vuxna döttrar. Inga 
andra män finns kvar (fast det ryktas om andra jättaklaner 
bakom Barunloth) och hittills har fruarna bara fött döttrar, 
vilket sätter en viss dyster prägel över sällskapet (inavel 

bekymrar sig jättarna inte för…) Kvinnorna är stridsklädda 
och beväpnade, och både eggade och tränade till strid. Ett 
par av dem patrullerar dalen och håller vakt, och ytterliga-
re ett antal putsar under dovt mässande dalens benrester 
från mossa och snö. De övriga sitter samlade runt en stor 
eld i dalens mitt, och diskuterar upprört. Någon har stulit 
ben ur gravdalen – ett fruktansvärt traditionsbrott. 
 
Förräderiet 
Klanledare Burnaburiash planerar alltså en kupp mot det 
randmarkiska inflytandet i Kragma så fort Tjälgångarher-
ren röjts ur vägen (Se avsnittet om Bohr-Ba). Han har med 
hjälp av ett helt lass isguld övertalat kung Gnuur att gå 
med i förräderiet. Gnuur vill dock ha guldet innan han 
påbörjar något som helst krigande, vilket ställer till med 
problem eftersom Burnaburiashs guld blivit stulet.  
Jättar är traditionsbundna varelser och att kungen brutit 
sitt ord mot jarlen är oerhört. Men isguldet lockade den 
gamle jätten så kraftigt eftersom han tror på dess magiska 
krafter: genom att äta guldet kommer anfäderna att väl-
signa honom med en son. Har han en son, finns det en 
framtid för hans familj. Då finns det en framtid för det 
vanliga jättalivet och han har en chans att övertala sin bror 
att denne skall överge sina vansinniga fantasier om att 
återskapa urjättarnas fornstyrka. Hans bror är ingen mind-
re än Tjälgångarherren, något som ingen annan än den 
gamla kungen själv känner till. Gnuurs fruar och döttrar 
vet inget om förräderiet heller (utom Ydegrild, se nedan) 
men tror på kungens ord om att en hederlig betalning 
utlovats innan strid, och väntar därför i lugn och ro i dalen. 
Eftersom de inte vet om förräderiet talar kvinnorna också 
öppet med eventuella främlingar om den utlovade betal-
ningen som Burnaburiash skall komma med.  
 
Tjälgångarherren 
Gnuurs bror har stulit de gamla kungabenen från kyrko-
gården för att väcka forna urkrafter till liv – se mera under 
avsnittet om Basaltborgen. Han litar på att den sävlige och 
principfaste Gnuur inte kommer att ta till vapen mot ho-
nom, men har underskattat hur mycket makt Gnuurs fruar 
fått sedan demensen och gikten alltmer slukat det gamla 
gråskägget.  
 
 
MÖTE MED JÄTTARNA 
Om man inte smyger sig fram konfronteras man genast i 
dalmynningen av de patrullerande jättakvinnorna. För 
smygande RP kan dimman i dalen kännas som en bra 
hjälp, men man hör snabbt hur viskningarna i diset disku-
terar ens rörelser, och försöker leda en fel. Det är anfä-
derna vars andar lever genom dimman, och man måste 
antingen genom SKALDEKONST få tyst på dem eller SMY-
GA en gång till för att undvika att de skvallrar för fruarna.   
Kvinnorna kommer att vilja koka en till middag då man 
inte kommer med guldet som utlovat. SKALDEKONST eller 
MANIPULERA för att ta sig ur den knipan. Går det inte 
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sätts man i grytan tillsammans med en påtrampad ren och 
några jättanypor sladdrig mossa. Grytan är dock inte mer 
än skönt småvarm ännu, så det går att komma bort. Dels 
kan man välta grytan med gemensamma krafter och smita 
i tumultet med RÖRLIGHET, eller klättra ut när ingen tittar 
med SMYGA. Men det går också att kalla på den halvslum-
rande kungens uppmärksamhet, där han värmer tårna vid 
soppelden. Då fiskar han upp en om man lyckas med 
SKALDEKONST, nämner isguldet eller Burnaburiash, eller 
reciterar glacärjättens profetia (helst andra strofen). 
Ovanstående metoder är också enda sättet att få hans 
uppmärksamhet om man fredligt lyckats få kvinnorna att 
föra en till honom.  
 
Gnuurs ord 
När man fått kungens uppmärksamhet kan man försöka 
MANIPULERA honom att berätta vad som pågår. Han är 
givetvis ovillig att avslöja något alls om förräderiet (och 
släktskapet till Tjälgångarherren är det troligtvis omöjligt 
att få ur honom, och kanske roligare att RP får inse själva i 
Basaltborgen). Oberoende om man lyckas manipulera 
honom ser man att Ydegrild fnyser högljutt åt allt som 
kungen säger och stirrar surt på honom. ”Jättars ord är 
sten, och endast isen spräcker sten” säger Gnuur. För 
varje slagen sexa för MANIPULERA kan man sedan få reda 
ett eller ett par av nedanstående, SL väljer.   
 

 Gnuur vill ha en son för att rädda jättarnas släkte, och 
är beredd att göra vad som krävs för det. 

 Burnaburiash har lovat en betalning i isguld. Inget 
krigande innan guldet är hos jättarna 

 När det blir tal om jarlen och det löfte Gnuur gett åt 
honom mumlar kungen tyst och tuggar på skägget, och 
Ydegrilds fnysningar blir våldsamma.  

 Gnuurs bror har tagit benen i kyrkogården. Detta 
kommer som en nyhet för fruarna och döttrarna.  

 Kungen talar om två kommande krig, och att ”de nog 
skall få en skälig varning före, inget smygande bakom 
ryggar här”.   

 

Med BILDNING kan man känna till jättarnas tro på isguld 
och dess inverkan på avel och avkomma.  
 
Ydegrild 
Om man lyckas komma på tu man hand med Gnuurs älds-
ta fru kan man få veta att Burnaburiash planerar något 
fuffens inför jarlen, och att hon är rädd att han blandat in 
Gnuur i det hela. Hon ser gärna att RP reder ut det. Den 
gamla kungen har dabbat sig, och hon vill inte att han skall 
gå i graven som en klantskalle. 
  
 
 Isguld 
 Denna dyrbara metall uppkommer då is pressas i 

hårt tryck under tusentals år. Det är en metallaktig 
gnistrande dyrbarhet som bryts ur glaciärens djup, 
och som gör bäraren Nedkyld om den rör vid bar hy. 
Vidare exponering ger 1 poäng skada per kvartsdygn.  
   

 

Det försvunna guldet 
 

Söker man därefter upp Burnaburiash, eller någon av hans 
8 blodskrigare, och frågar efter isguldet blir klanhövdingen 
vansinnig. Han har ”ALDRIG HÖRT TALAS OM NÅGOT 
ISGULD – BEFÄNGT!” men vill samtidigt fängsla RP för att 
de frågat och utsätter dem för hårdhänt förhör, om inte 
RP återigen håller tungan rätt i mun och lyckas övertala 
honom om att de kan reda ut ärendet till hans fördel. Han 
är trots allt rejält i spadet och behöver all hjälp han kan få. 
Men om man nämner att man talat med jättarna har man 
byggt en rejäl uppförsbacke åt sig och klanhövdingen 
exploderar av raseri och vill nu mata RP åt sina stridsbjör-
nar. På spel står inte bara jättarnas medverkan i striden 
utan också nästan hela Rökfjällsklanens. Om Burnaburiash 
fattar eld ordentligt kan han vägra hjälpa jarlen framöver 
och dra iväg med närmare hälften av klankrigarna. För RPs 
del innebär ett misslyckande att man slängs i jordtornets 
cellhålor, och får ruttna där tills jarlen eller t.ex. någon 
från långhuset har förbarmande över en eller behöver ens 
tjänster (t.ex. Ûrun eller Feonor).   
 
Om man får Burnaburiash lugnad kan man få förhöra de 
krigare som vaktade isguldslasset när det försvann. Dessa 
går givetvis att söka upp också utan att gå via klanhöv-
dingen.  Undersöker man sedan tältet var lasset stod kan 
man hitta en flaska med samma sötsliskiga äppelvin som 
serveras i långhuset och som Vithals ses pimpla oavbrutet. 
Tältet var släden stod ligger i klanfolkets härläger och är 
enligt klankrigarna så tung att den inte går att dra utan 
häst eller annat dragdjur. (Men med Randmarks starkaste 
kvinna är det dock inga problem…) Jarlen har värvat var-
enda häst till sin sida av hären, och spåren (som givetvis 
noggrant undersöktes då) visade endast avtryck av 2 
stycken olika mänskliga fötter, ett par stora och ett par 
normala. Slädspåren ledde ner till bäcken mellan härlägret 
och byn, varefter de inte hittades mera i det hårda snöfal-
let. Lägret var då som alltid fullt av soldater, men ingen 
har sett vagnen fast den passerat mitt igenom. Frågar man 
vidare så kan man i lägret få höra att den kvällen hade 
cirkussällskapet uppvisning i lägret. Folk hade blickarna på 
de ziriska dansöserna, eldslukarkvinnan och den roliga lilla 
typen, men trollkarlen och den starke kvinnan är folk mera 
osäkra på om de såg till.   
 
Släden 
Släden ligger inbakad i snön bakom byn, upp mot trappor-
na till Marnhalls port. Konfronterar man Krolgrom eller 
Vithals så knäcker man dem ganska lätt. De två stal guldet 
på order av Feonor. Vithals använde besvärjelsen Lockelse 
och hade även förberett en ritual med Förvränga Sinne. 
Krolgrom agerade dragdjur. Båda tror att guldet skall 
användas inom sällskapet som kompensation för uteblivna 
intäkter under vintern, och kanske också om det lukrativa 
uppträdandet för dvärgakungen faller bort. Feonor plane-
rar dock att använda isguldet som betalning åt dvärgkung-
en för ägget som hon är ute efter, som en back up om hon 
inte lyckas stjäla det.  
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FÖLJDER 
Om RP hittar guldet är både Feonor och Burnaburiash i 
spadet. Om man förhandlar med jättarna, och i synnerhet 
Ydegrild, kan de mycket väl gå med på att avstå guldet. (I 
alla händelser räcker det att Gnuur får äta en liten del av 
det) Det var ju till för att bryta ett ord, men om ordet inte 
mera behöver brytas, eftersom Burnaburiashs svek är 
avslöjat, så behövs kanske inte heller guldet mera. Avgö-
rande är att komma fram till vad Burnaburiashs avtal med 
jättarna hade för avsikt, och att få honom fast för det. 
Ydegrild kan veta mera än vad som skrivits ovan, om histo-
rien i stora drag annars finns på bordet. Feonor kan också 
försöka rädda sitt skinn genom att dels egga RP att gräva 
vidare i orsakerna bakom avtalet om de inte gör det 
självmant, och dels själv se Burnaburiashs avsikter i elden 
och desperat slänga fram det som förmildrande för hen-
nes del.  
Om Burnaburiash åker fast gör jarlen processen kort med 
förrädaren och Aggan tar över ledarskapet över klanerna. 
Att anklaga jättarna kommer ingen att göra, så pass värde-
fulla är de i striderna att man gärna svansar för dem och 
slätar över det hela. Fruarna kommer dock inte att vara 
nådiga med den gamla kungen, och det är rentav möjligt 
att de förvisar honom. 
 
 
 Jättahistoria 
 De mytiska urjättarna - varelser av is och eld, vilda 

och kraftiga – allierade sig tidigt med de första alver 
som kom till nordanlanden. De lurades med när det 
eviga folket utmanade gudarna och slöt sin pakt med 
mörkret. När gudarnas straff kom förläts dock de 
ångerfyllda urjättarna, men de fråntogs sin själ av 
brinnande is, och förvisades för eviga tider från 
Basaltborgen, deras urhem. Sedan dess har deras 
population bara minskat, och deras sinnen bara för-
dunklats, och en sakta känsla av undergång har tagit 
över deras existens. Gnuurs döttrar vädrar dock 
morgonluft – världen är under förändring, kanske 
det finns en framtid även för jättarna?  

   
 
 

Personer & Monster 
 
Kung Gnuur Grötrygg 
Smal och hålögd med djupa gropar till kinder, tandlös, 
skallig och skruttig – den stolta kung Gnuur är sin 9 meters 
längd till trots inte så imponerande mera. Klädd i mam-
mutpälsar, men går barfota i snön utan minsta tecken på 
kyla.  
STY 15 
SMI 2  
INT 3  
KAR 4 
Utrustning: Stav av en förtvinad granstam 
Färdigheter: Manipulera 3, Genomskåda 1, Skaldekonst 3 
Monsterattacker: Gnuur är för gammal för sånt. 
 

Ydegrild och övriga jättar 
Kraftiga krigare och mammutherdar.  
STY Fruarna: 16, Döttrarna: 14  
SMI 3  
INT 3  
KAR 4 
Utrustning: Skydd 8 av tjock hud, urgröpta trädstammar 
till benskenor, harnesk av sammanflätade mammutbetar, 
och mammuthudar, dörrar och gamla storsköldar av brons 
som bröstplåtar. Osv. Som vapen har de klubbor av 
ungträd genomborrade med meterlånga pikar av rostiga 
spjut och mammuthorn, lårtjocka kättingar med samman-
knutna rester av metallrustade orker som slagklot i ändan, 
osv. Vapenskada enligt monsterattackerna nedan. 
Färdigheter: Manipulera 2, Genomskåda 2, Speja 3. För 
strid används monsterattackerna nedan. 
Monsterattacker, 1T6: 
1. Jättekast. Jätten tar upp ett klippblock, river upp en 

tall med rötterna, lyfter ett litet skjul, en släde eller 
en bit is i motsvarande storlek, och kastar det med all 
kraft mot fienden. Attacken har räckvidd Kort, träffar 
1T6 fiender, och sker med 11 grundtärningar, vapen-
skada 1. Attacken går inte att parera 

2. Stampning. Jätten lyfter sina fötter och mosar fien-
den med en rasande stampning. Attack med 10 tär-
ningar som inte går att parera, endast ducka. Vapen-
skada 3 och räckvidd Armslängd. Stampningen är 
dessutom en kort handling, slå en gång till för jättens 
andra handling i rundan. 

3. Plöjning. Med ett vrål rusar jätten rakt in bland fien-
den huggandes som en skördetröska. Attacken träf-
far 1T6 personer och sker med 8 tärningar, skada 2. 
Kort räckvidd. Går att parera med sköld, samt ducka.  

4. Slängning. Jätten vispar upp en fiende i sina väldiga 
labbar och slänger iväg den genom luften. Attack 
med 12 tärningar och vapenskada 1. Offret landar på 
Kort avstånd. Slå därtill 1T3: På en etta hugger den 
stridsgalna jätten en munsbit av offret innan det fly-
ger iväg – ett krasande bett med 6 tärningar, går inte 
att parera, skada 1. På en tvåa utför jätten omedel-
bart en Plöjning rakt efter i samma runda. På en trea 
plockar jätten upp en till person och slänger iväg den 
också – nu dock med endast 8 tärningar.  

5. Svepning. Med sitt vapen hugger jätten i en enorm 
båge som träffar 1T6 personer inom Nära och Kort 
avstånd. Attack med 10 tärningar och skada 2.  

6. Jordskalv. Jätten hoppar vilt vrålande jämfota och 
daskar sitt vapen i marken med all kraft. Hela marken 
skakar till och alla inom Långt avstånd missar sin näs-
ta handling. Därtill händer något av följande, SL av-
gör: a) Marken rämnar och en ravin öppnar sig fram-
för fiendens fötter – RÖRLIGHET för att inte drulla 
ner (fallskada för 3T6 meter), b) En lavin utlöses, eller 
ett jordskred, eller så faller väldiga trädstammar om-
kull vilket räknas som en attack med 9 tärningar, 
skada 1, c) skalvet känns som domedagen och funge-
rar som en skräckattack med 10 tärningar. 
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Tand och Tanke 
 
Ni har följt den lilla bäcken i tre dagar nu. Ibland har den 
försvunnit in under glaciären, men snabbt bubblat upp 
igen, tillvuxen av turkost smältvatten tills den blivit en 
riktig älv, virvlande och vild. Snön ligger tung längs älvens 
sidor, men forsarna och enstaka heta källor håller den 
ofrusen. Efter en krök breder älven ut sig rejält och i dess 
mitt klamrar sig en liten mossbelupen kummelö, på vilken 
ett av klanernas vinterläger är upprättat. Norr om ön 
tornar glaciären upp sig, alldeles fast vid älven. Ett virv-
lande vattenfall vräker älvvattnet framåt på båda sidor 
om ön, ackompanjerat av ett mäktigt dånande. Högt 
ovanför lägret cirklar en svart skepnad, ödlelik och olycks-
bådande.  
 

ÖVERBLICK 
Ett par tre dagsmarscher norrut från Bohr-Ba ligger Bohr-
Dalgen. Det är ett av Rökfjällsklanernas mindre vinterlä-
ger, nu tömt på det mesta av proviant och förnödenheter, 
vilka i stället koncentrerats till Bohr-Ba och hären där. 
Lägret har därefter överlåtits åt Två skallars orkerskock – 
allierade med jarlen i kampen mot Tjälgångarherren. I 
lägret råder en ytterst spänd atmosfär mellan de kvarbliv-
na gårdshållarna och orkerna, ledda av den tvåhövdade 
massiva orkresen Tand och Tanke, och hans flygödla Rim-
vind. Även inom orkerskocken bubblar det av oroligheter 
och missnöje, och ett uppror mot Tand och Tanke jäser 
under ytan. På ön finns även dvärgen Azabhul, förste 
portväktare vid Blåstensporten till Marnhall, intrasslad i 
ett nätverk av lögner - marnhallsdvärgarna förråder jarlen 
genom att smuggla vapen åt Tjälgångarherren, och jarlen 
har förrått dvärgarna genom sin allians med orkerskocken. 
Azabhul och Tand och Tanke är centrala figurer i båda 
dessa hemliga bedrägerier, och försöker nu luska ut vad 
den andra döljer, bakom en kuliss av vänskapligt gästabud. 
Läs mera i avsnittet om Politik, nedan. 
 
 

Bohr-Dalgen 
 

Lägret består av en lägre del med rökpörten och fiskeskjul, 
samt en kulle med ett stort långhus av jord, och några 
kraftiga mansgårdar av stock. Orkerna håller till uppe på 
kullen, medan klanfolkets gårdhållare tvingas hålla till på 
den lägre delen. Ön nås vanligtvis via en ranglig gångbro 
från södra stranden av älven.  
 

ATT TA SIG IN 
Jarlen vill inte under några som helst omständigheter att 
någon tar sig till ön. Alliansen med Två skallars skock är 
bräcklig och får inte riskeras. För hans del får orkerna 
gärna göra vad de vill med enstaka portväktardvärgar. 

Orkerna släpper inte heller själva in folk på ön utan ytterst 
vägande skäl. De är misstänksamma och fullt beredda på 
att jarlen när som helst bryter sitt ord. Några möjliga sätt 
att ta sig till ön:   
 
1. Under täckmantel. Det finns otaliga sätt att få or-

kerna att släppa in en. Man kan utge sig för att vara 
jarlens sändebud med viktig information, klanfolkets 
utsända med order till gårdshållarna, eller så kan 
man slå ihop sig med cirkussällskapet och bluffa sig 
in med löften om stor underhållning. Feonor är dock 
inte särskilt villig att lämna isguldet i Bohr-Ba obeva-
kat eller att utsätta sig och sina kumpaner för orker-
nas oberäkneliga smak, och måste troligtvis MANI-
PULERAS för en dylik täckmantel. I alla händelser 
måste orkerna MANIPULERAS för att släppa in en. 
 

2. Smyga. Nordsidan av ön är rätt dåligt bevakad och 
man kan t.ex. klättra upp i de granar som isen trängt 
ut mot stranden och som lutar vådligt över älven, 
och därifrån svinga sig över. En bit uppströms finns 
också en murken båt som tar 3 personer, och som 
med STYRKEPROV kan styras längs nordstranden.  
Att simma i det iskalla älvvattnet gör en oundvikligen 
Nedkyld och kräver slag för UTHÅLLIGHET -1. Obser-
vera att rustning och överdriven beväpning effektivt 
omöjliggör simmande.  
Från och till ön rör sig också dagligen myskdragna 
slädar med klanfolk för insamling av ved, och en så-
dan transport går det lätt att spåra upp i björkskogen 
söderut, övertala den skrämda gårdhållaren, och 
gömma sig under fällar och vedklabbar på vägen in. 
Orkerna synar endast sporadiskt lassen när de åter-
vänder.  
Vattenfallet dränker effektivt ljud från eventuella 
strider i något av husen, men räkna med en risk på 
1/3 att närbelägna orker hör och kommer för att un-
dersöka.  

 
PLATSER 
A. Långhuset. Här håller 6 av Tand och Tankes orker till, 

och torterar vätten Irrish, en av Tjälgångarherrens 
trotjänare. Orkerna leds av skockens mystiske strids-
förare Voldo. 

B. Björngropen. Här ligger lägrets totemdjur – en Urjärv 
med glödande ögon av is och eld, se nedan. 

C. Badhus. Här finns både Azabhul och Tand och Tanke, 
plus 4 orkvakter. Vid dörren hör man skratt och gla-
da röster inifrån – både orkiska och dvärgiska. En 
festmåltid står framdukad med spädgris, mjöd och 
god tobak.  
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D. Visthus på pålar. Innehåller en del proviant som 
klanfolket lämnat kvar för gårdhållarna, men som 
orkerna nu till stor del redan plundrat och ätit.  

E. Trälhus. Här ligger 3 orker plus två resar och sover. 
Tunneln från jordkällaren (F) mynnar ut här i en 
lucka i golvet.  

F. Jordkällare. En smal tunnel leder härifrån till trälhu-
set (E). Här huserar den blinde och revolutionära 
Profeten, tyder inälvorna i fiskar från älven och reci-
terar kända orkiska rebeller.    

G. Vedlider. Proppfullt med ved, slädar, vagnar och 
verktyg.  

H. Svingård. 6 Mysksvin. Direkt man kommer in börjar 
de skrika efter mat, vilket gör att en ork från vakter-
na vid bron kommer för att inspektera ljudet.  

I. Fiskeboden. Här bor Bohr-Dalgens 6 gårdhållare, 
ledda av Aska och Kararindash.  

J. Vakttorn. En ork sitter i tornet, men tittar endast 
söderut. Under tornet håller två orker på att flå en 
fälld varg.  

K. Tält med 4 posterade orkiska vakter utanför. Ytterli-
gare 2 sover innanför. Spejarpatruller rör sig dagli-

gen till och från tältet och den lilla pyrande elden 
utanför, värmer sig, avger rapport och försvinner ut i 
vinterlandskapet igen.   

 

TVÅ SKALLARS SKOCK 
Hela skocken består av över tvåhundra orker, men huvud-
delen är på patrullering i närområdet. På ön finns endast 
Tand och Tanke själv, hans närmaste man Voldo, 23 orker 
och två resar. Därtill kommer alltså hans flygödla Rimvind 
vid behov. Se platsbeskrivningar för var orkerna håller till. 
En ork patrullerar makligt från långhuset till bron och 
tillbaka. Skocken har länge varit i fejd med de ledande 
orkiska klanerna i Tjälgångarherrens armé, och fritt skövlat 
de krigsdrabbade landen öster om glaciären. Efter allian-
sen med jarlen är det nu länge sedan någon av Tand och 
Tankes orker blodat sina svärd sist, och det skapar orolig-
heter och inre slagsmål dagligen. Orker måste regelbundet 
få smaka strid, det vet Tand och Tanke, annars slöas deras 
sinnen och de börjar tänka på att dra sig tillbaka mot 
fostergrottorna i Sönderbergen var orkermödrarna väntar 
varje midvinter.  



 
157 

 

POLITIK 
 
Dvärgarnas förräderi 
Marnhall är alltså officiellt på Randmarks sida i kriget, och 
även om de inte bidrar med trupper, så har man kommit 
överens om omfattande materiell hjälp i form av vapen. 
Detta är dock ett avtal baserat på goda förhållanden mel-
lan Randmark och Marnhall, och ger inte någon vinning åt 
dvärgarna. Tjälgångarherren däremot är beredd att betala 
furstligt för dvärgiska vapen, och ett ytterst hemligt avtal 
har ingåtts mellan fienden och den giriga dvärgakungen 
Ramnabrok. Oftast har en mellanhand bestående av köp-
män från Myrjökelklanerna använts för att ingen skall 
kunna spåra marnhalljärnet direkt till dvärgarna.  
En klausul med en nonaggressionspakt ingår också som en 
viktig del i avtalet. Dvärgarna håller sig borta från de grot-
tor som sträcker sig västerut mot Sönderbergen, och 
orkerna har demilitariserat området kring Norra porten 
som ligger precis vid Basaltborgen.  
Azabhul är ansvarig för diplomatin kring smuggelavtalet, 
och efter att Marnhalls portar slagit igen, och han befann 
sig utestängd i Bohr-Ba med sin fru Ûrun, begav han sig 
iväg till en avtalad mötesplats för att försöka intala Tjäl-
gångarherrens vättespioner att dvärgrikets förbomning 
inte alls kommer att påverka de utlovade vapenleveran-
serna (även om han ju inte hade en aning om så var fallet). 
Vättarna överfölls dock av Två skallars skock och Azabhul 
tillfångatogs tillsammans med vättarnas ledare.  
 
Jarlens svek 
Desperat efter ett övertag mot en övermäktig fiende 
allierade sig jarlen med Två skallars skock i hopp om att få 
viktig information om sina orkiska fiender, och ett slut på 
räderna i norr. Som betalning utlovade jarlen det orkerna 
hungrade efter: Fri tillgång till dvärgriket Marnhall efter 
kriget. Detaljerna är oklara med som ett minimum har 
jarlen lovat att vända ryggen åt dvärgarna när orkerna 
anfaller.  
Tand och Tanke försöker nu pumpa dvärgen på allt han 
vet, i hopp om att dels få reda på eventuella vägar in i 
dvärgariket, dels försäkra sig om att jarlen och dvärgarna 
inte kokar ihop något tillsammans, och dels försöka lista ut 
vad Azabhul och Tjälgångarherren har för affärer. Han 
köper inte Azabhuls story om att han var tillfångatagen av 
vättarna.  
 
 

PERSONER & MONSTER 
 

TAND OCH TANKE 
Tand och Tanke torde vara den fulaste orken väster om 
Grinna, men ridande på sin flygödla Rimvind, är han en 
fruktad gestalt bland orkerskockerna, och hans eget gäng 
är sällsynt lojala mot (d.v.s. livrädda för) honom.  
Hans två huvuden – Tand (med vassa gaddar för ätande) 
och Tanke (en böldknölig klump med ett öga) räknas som 
olika personer om man försöker MANIPULERA honom. 

Vanligtvis för Tanke ordet och refererar vad Tand spottar 
ur sig för gutturala morranden. Om man har orkerhöv-
dingens tredje huvud (Titta, se nedan) får man +1 på allt 
man företar sig mot honom.  
Titta är också orsaken till varför han inte lyckats pumpa 
Azabhul på allt han vill veta ännu. Hans saknade huvud ger 
honom nämligen förmågan att läsa andras tankar. Han 
triangulerar sina två existerande huvuden att använda 
förhörsobjektets huvud som det tredje, och kan på så sätt 
läsa dennes tankar. Men när Profeten (se nedan) nu har 
hittat det riktiga saknade huvudet och har det på ön fun-
gerar tankeläsandet inte, och Tand och Tankes frustration 
växer. Helst skulle han sakta skära Azabhul i strimlor, men 
triangulerandet fungerar bäst om offret är lugnt och av-
slappnat, och därför fjäskar han med växande irritation 
inför dvärgen.  
Tand och Tanke hatar Tjälgångarherren stort, men avun-
das samtidigt de skockledare som åtnjuter krigsherrens 
gunst, och är en rätt opålitlig allierad för jarlen.  
Vid hans bälte hänger ett stort vitt horn, prytt med åldriga 
runor, med vilket han kan kalla på och styra sin flygödla 
Rimvind. Den anländer inom 1T6 SR från att han blåst i 
hornet, vilket han gör vid minsta tecken på fara.  
 
Tand och Tanke, orkisk skockledare 
 

STY 6, SMI 3, INT 2, KAR 3  
Utrustning: Vitt horn av ben vid bältet, tung stridshamma-
re, stor sköld, dolk. Skydd 6 (pälsar och ringbrynja)  
Färdigheter: Närkamp 4, Manipulera 4, Genomskåda 1, 
Styrkeprov 4 
Talanger: Stryktålig, Vapnets väg 3 
 
Tand och Tankes orker 
 

STY 4, SMI 3, INT 2, KAR 2 
Utrustning: SKYDD: Nitläder och öppen hjälm 
VAPEN: Kroksabel, liten sköld och dolk ELLER: Långbåge, 
spjut och dolk (Ca 50/50)  
Färdigheter: Närkamp 3, Styrkeprov 2, Uthållighet 2, Över-
levnad 2, Speja 2 
Talanger: -  
 
Resar i Två skallars skock 
Tand och Tankes resar är ofantligt feta – dallrande berg av 
späck och ludet vinterhull. De sover över 20 timmar i 
dygnet, men när de väl vaknat är de fruktansvärda.  
 

STY 7, SMI 2, INT 1, KAR 2  
Utrustning: SKYDD: Fjällpansar och björnfällar, samt tjock 
hud (= Skydd 5) 
VAPEN: Slunga, Hillebard 
Färdigheter: Närkamp 3, Styrkeprov 4, Genomskåda 1, 
Speja 1 
Talanger: Bärsärk 
 
 

FLYGÖDLAN RIMVIND 
En svart och smidig best med glänsande fjäll, horn och 
fransiga vingar. Lyder blint den som håller det vita hornet. 
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Den är alltså inte lojal till en person, utan endast till hor-
net – enligt legenden gjord av draken Glimrings hörntand.  
Rimvind är flera hundra år gammal och döpt efter det 
bergspass var dens förfäder härskade. Den senaste tiden 
har olika orker varit dess herre, men i gamla skrifter i 
Svartvinter kan man läsa om en fruktad furste från Järnfål-
larna som red på en svart flygbest från Rimvindapasset 
och som i ett skede utmanade kungen om rikets krona.  
 
Att flyga Rimvind 
Om man sliter hornet av Tand och Tanke kommer ödlan 
att sluta attackera den med hornet, och kanske rentav 
slita sönder sin forna herre (som den storligen hatar), eller 
bara dra sig ur striden, men den går ännu inte att kom-
mendera. Den kommer alltid när man blåser i hornet, men 
först efter 1T6 dagar kan man börja kontrollera den. 
För att lära sig rida den krävs tre lyckade slag för DJUR-
HANTERING med -1, ett slag per dag.   
Rimvind bär endast den person som har hornet – övriga 
bör helst inte ens röra sig i dess närhet. Den kan flyga med 
sin ryttare på sig i ca 30 minuter i ett sträck, och det ”kos-
tar” ryttaren en KP varje gång. Ryttaren får inte vara över-
belastad. Till detta krävs ingen talang. Den som rider på 
Rimvind kan också alltid för en KP fly från en strid utan att 
behöva slå. I övrigt kan talangerna Följeslagarens väg och 
Riddarens väg användas även för Rimvind. 
 
Flygödlan Rimvind 
 

STY 8, SMI 5  
Utrustning: SKYDD: Skinn 3 
Färdigheter: Närkamp 3 
Talanger: -  
 
 

DVÄRGEN AZABHUL 
Azabhul är i praktiken fånge på ön, men maskerat i en 
kuliss av ärad gäst. Han försöker desperat hålla fast vid sin 
story om att han var tillfångatagen av Tjälgångarherrens 
vättar och spelar tacksam inför sina räddare. Samtidigt 
försöker han hålla smuggelavtalet hemligt och låta bli att 
avslöja något om dvärgrikets försvar och säkerhet.   
Azabhul är skadad i benet och kan inte bege sig iväg utan 
att be om hjälp av orkerna. Därtill vill han heller inte avre-
sa utan att försäkra sig om att vätten Irrish är död och inte 
kan skvallra om smugglandet. Han är också nyfiken på vad 
Tand och Tanke döljer, och anar att jarlen köpt skockens 
lojalitet med smutsiga medel.  
 
Dvärgen Azabhul, första portväktare vid Blåstensporten 
 

STY 3, SMI 3, INT 3, KAR 3  
Utrustning: SKYDD: Enkelt läderharnesk med pälsinfatt-
ning. VAPEN: Kortsvärd, handyxa, dolk.  
Brett bälte med Marnhalls runor inristade i ett maffigt 
järnspänne. Runt halsen hänger en stor guldinfattad 
bronsnyckel – ett prydnadsföremål och tecknet på hans 
rang.  

Färdigheter: Rörlighet 3, Närkamp 3, Genomskåda 2, 
Överlevnad 3 
Talanger: Bita ihop 
 
 

VOLDO OCH PROFETEN 
Voldo är Tand och Tankes högra hand och skockens strids-
förare. Han är helt klädd i svart med även ansiktet dolt av 
en svedd tunnhjälm som ingen någonsin sett honom ta av 
sig. Han uppehåller noggrant en mystisk aura omkring sig, 
och strider med ett enormt stridsgissel vars taggiga slag-
klot glöder och ryker svart. Slagklotet har en lucka var 
Voldo lägger in glödande kol, men han hävdar i sten att 
vapnet är magiskt. En träff av gisslet kan antända offret. 
Slå 1T6 för varje poäng skada offret tar. Vid en eller flera 
sexor antänds den träffade och fattar eld enligt reglerna.  
 
Den blinda Profeten 
Nere i jordkällaren sitter Voldos bror, en blind schaman, 
allmänt bara kallad Profeten. Profeten försöker egga Vol-
do till att utmana Tand och Tanke om ledarskapet i skock-
en, men Voldo tvekar och har slängt schamanbrodern i 
källaren för att få lite lugn och ro och reda ut sina tankar. 
Voldo respekterar Tand och Tanke och fruktar Rimvind, 
men kan inte låta bli att lockas av broderns viskningar. 
Profeten vill att Voldo skall leda skocken tillbaka till Tjäl-
gångerherrens gunst och bryta den smutsiga alliansen 
med jarlen.  
Profeten har en skrumpen och torrmumifierad orkskalle i 
en säck. Det är Titta – Tand och Tankes tredje huvud som 
höggs av i en intern klanstrid för ett tiotal år sedan. Orkle-
daren har försökt skyla över händelsen och vill inte bli 
påmind. Profeten vill att Voldo skall använda sig av huvu-
det för att få ett övertag.  
Ovetandes om profetens förrädiska planer för sin bror, är 
Tand och Tanke ytterst förtjust i den vise mannen.  
Kommer man in i jordkällaren märker Profeten det genast 
och frågar om det är Voldo som kommit. För att vara en 
vis man är han rätt lättlurad. 
 
Voldo 
 

STY 5, SMI 5, INT 3, KAR 4  
Utrustning: SKYDD: Ringbrynja under en svart fotlång 
kåpa, tunnhjälm = 9 
VAPEN: Glödande stridsgissel (se ovan), liten sköld och 
dolk 
Färdigheter: Närkamp 4, Speja 4, Genomskåda 3, Styrke-
prov 2, Uthållighet 5 
Talanger: Bärsärk, Fast grepp 3 
 
Profeten 
 

STY 2, SMI 3, INT 2, KAR 3  
Utrustning: Klädd i det finaste krimskrams som Tand och 
Tanke kunnat hitta. Påsar med kalk och olika färgpigment. 
Färdigheter: Närkamp 2, Skaldekonst 3 Uthållighet 2, 
Överlevnad 2.  
Talanger: -  



 
159 

 

VÄTTEN IRRISH 
Den sista kvarvarande vätten från den grupp av spioner 
som Azabhul förhandlade med när orkerna överföll dem. 
Albinovätten Irrish är gruppens ledare, en av Tjälgånger-
herrens kammarvättar. Hon är svårt torterad, men oerhört 
härdig och lojal, och kommer inte att avslöja något om 
smuggelavtalet, utan hellre dö. Detta vet naturligtvis inte 
Azabhul, som tror att hon kommer att knäckas och berätta 
allt, och han försöker kläcka en plan på hur han skall kun-
na smita ut och döda henne.  
 
Vätten Irrish, sändebud från Tjälgångarherren 
 

STY 2, SMI 4, INT 3, KAR 2  
Utrustning: SKYDD: Päls- och benrustning (Skydd 2) 
VAPEN: Krumsvärd, kortbåge, vargpiska 
Färdigheter: Rörlighet 3, Närkamp 2, Skytte 2, Genomskå-
da 2, Djurhantering 2, Överlevnad 3 
Talanger: -  
 
 

URJÄRVEN 
Ute i björngropen bor klanens totemdjur, en väldig urjärv 
med lurviga tassar och knivslånga klor. För några veckor 
sedan började dess ögon glöda – det ena av is, det andra 
av eld. Samtidigt började den växa och är nu i storlek av 
en rejäl björn. Gårdshållarna vet inte varför, men troligtvis 
har den känt av att Tjälgångarherren väckt liv i urjättarnas 
gamla kraftrunor av eld och is. Släpper man loss den stäl-
ler den till med enorm förödelse innan den skumpar iväg 
in i skogen, och kan väl användas till RPs fördel. Räkna 
med att den dödar 2T6 orker på vägen.  
 
Urjärven 
Regeltekniskt är Urjärven som en Gråbjörn enligt regelbo-
ken.  
 
 

GÅRDSHÅLLARNA 
Av de 8 gårdshållarna på ön kan 3 vara till hjälp i eventuel-
la planer för att frita Azabhul – Aska, hennes bror Långe, 
samt den till träl degraderade och ärelösa f.d. klankrigaren 
Kararindash. Övriga vuxna gårdhållare skyddar barnen 
eller är för gamla.   
 
Aska, Bohr-Dalgens 1.a gårdshållare 
Betänksam kvinna med ljusgrått långt hår trots unga år. 
Ser bistert på medan orkerna lever runt på gården, men 
kan inte göra något utan order från klanen.  
 

STY 2, SMI 4, INT 3, KAR 4  
Utrustning: Dolk, nyckelknippa med nycklar till alla hus i 
lägret.  
Färdigheter: Närkamp 2, Överlevnad 4, Hantverk 3, Läke-
konst 3, Genomskåda 2 
Talanger: -  
 
 

Långe, 2.a gårdshållare 
Bror till Aska. Lång och gänglig med böjt huvud och sorg-
sen blick. Älskar sitt Bohr-Dalgen mer än något annat och 
är beredd att offra sitt liv för det.  
 

STY 3, SMI 3, INT 2, KAR 3 
Utrustning: Dolk, Långbåge 
Färdigheter: Närkamp 2, Överlevnad 4, Läkekonst 3, Skyt-
te 2, Hantverk 3 
Talanger: - 
 
 
Kararindash, trälslagen f.d. klankrigare 
Tystlåten, stor och med ett enormt kråkbo av grått hår och 
skägg. Ordar inget om sitt forna liv och varför han trälsla-
gits. Om de två andra gårdhållarna älskar gården och dess 
invånare så älskar Kararindash striden. Han har tillbringat 
varje ledig minut på Bohr-Dalgen med att drömma om att 
det en dag skulle invaderas av orker. Och nu är de här, 
men av någon löjlig och frustrerande orsak allierade i 
stället för fiender.   
 

STY 5, SMI 2, INT 3, KAR 3  
Utrustning: Handyxa, dolk. Lånar gärna en sköld av någon 
om det vankas strid.  
Färdigheter: Närkamp 4, Styrkeprov 2, Skytte 3 
Talanger: Stridsropets väg 3, Yxkamp 2, Sköldkamp 2 
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Slaget vid tre stenar 
 
Detta deläventyr är mera fristående från huvudkampanjen 
och kan introduceras enligt vad du som SL känner att 
spelgruppen kan gilla. Du kan också använda texten som 
inspiration och utgångspunkt för härens sista slag ute på 
glaciären, se avsnittet om Basaltborgen.  
 
 

ÖVERBLICK 
 

Jarlens spejare meddelar att en större kolonn med orker 
rör sig söder om Bohr-Ba. Den kan vara på väg till ett 
eventuellt havererat luftskepp i passdalen, som förstärk-
ning till orkerna i Rimvindapasset – en början på ett före-
stående anfall ner i Randmark, eller så marscherar den 
mot Bohr-Vira för att kunna anfalla den randmarkiska 
hären i ryggen. Hursomhelst så består den av lätt infanteri 
och bågskyttar – alltså ett perfekt mål för härens kavalleri. 
Tjälgångarherrens trupper är vanligtvis tungt rustade 
pikenerare, så detta är en sällsynt chans för jarlen att få 
slå ur överläge som han inte tänker missa. Med en snabb 
manöver kan man genskjuta kolonnen och slå till i den 
öppna passdalen.  
 
RPs medverkan 
Om RP kraschat med luftskepp i passmynningen är det 
naturligt att jarlen vill ha dem med som vägvisare, och 
kanske detta kombineras med hämtande av eventuell 
proviant i skeppet. I andra fall kan det hända att jarlen ber 
RP med eftersom han börjat lita på dem, eller vill pumpa 
dem på mera tjänster innan han själv hjälper dem. Eller så 
anlitas RP av riddar Orrenfält, se nedan. Jarlen kan också 
be dem eskortera och hjälpa den darriga Orrenfält.  
 
 

Marschen mot passet 
 

Från Bohr-Ba marscherar ett snabbt ihopsamlat förband 
av randmarkiska ryttare: ett regemente med kyrassiärer 
och en skvadron bonderyttare (indelad i 8 riddarhirder), 
totalt 300 man under ledning av arl Borsk – förste fältrid-
dare till jarlen och härens äldsta general. Andre befäl 
innehas av tronriddare Orrenfält – jarlens fjärde general 
och fältmajor. 3 lägre riddare och general Borsks 2 hird-
riddare utgör resten av staben. Kyrassiärerna leds av rid-
dar Sommer, och bonderyttarna av unge fursten av Kalta. 
RP får varsin mager hästkrake under sig och så bär det 
iväg i ilmarsch. Erfarna kragmiska klanfolk leder vägen, 
och härens kvartersmästare sköter utfodring och läger, så 
RP behöver inte slå för resan. Passmynningen nås efter 2 
dagar. Låt RP under resan lära känna de två generalerna 
lite, höra tisslet om den otursdrabbade Orrenfält, och 
bevittna Borsks effektivitet. Om RP vill delta i förbandets 
spejarpatruller går det givetvis bra. De kan då med lämpli-
ga färdighetsslag se orkerkolonnen på avstånd, märka att 
den verkar slarva med eget spejande, men en magiker kan 
känna en magisk närvaro från fienden, en känsla av att 
vara iakttagen… 

Arl Borsk 
Arl Borsk visar sig snabbt vara en ypperlig general – smart, 
hård och snabb i besluten. Kylan har dock gett den gamle 
mannen allvarlig kallbrand som sprider sig längs vänster 
arm, något han dock själv endast anser vara en löjlig baga-
tell. Men på senare tid har smärtan ibland gjort honom 
sängliggande, och stunder av likblek smärtsvett plågar 
honom allt oftare.  
 
Tronriddar Orrenfält 
Som kontrast till den yrkeskunnige arl Borsk finns sedan 
riddar Orrenfält – klantig, oskicklig och enfaldig. Han har 
erhållit sin post endast genom påtryckning av hans onkel, 
en mäktig arl från Järnfållarna. Han förlorade sin egen hird 
i föregående drabbning, och kan mycket väl tänkas anstäl-
la RP som hirdmän och adjutanter. Han har inte lyckats 
värva folk ur hären då folk allmänt skyr ”Oturs-Orrenfält” 
som pesten. Han kan erbjuda furstlig betalning åt RP om 
de följer honom. Jarlen, som inte känner till arl Borsks 
kallbrand, tänker sig att anfallet skall ge Orrenfält behövlig 
erfarenhet under ledning av den rutinerade arlen. Och 
med en seger i bältet för Orrenfält hoppas jarlen därtill att 
mannarnas moraldödande tisslande om den otursförföljda 
Orrenfält skall upphöra.   
 
 

Slaget 
 

Hären når Rimvindapassets mynning och man ställer upp 
sig för drabbning. Spejare rapporterar att orkerna kommer 
marscherande längs den flacka dalsänkan norrifrån, och 
att man kan anta att de ännu inte upptäckt det randmar-
kiska regementet. Arl Borsk väljer en kulle med tre stora 
klippblock mitt i dalgången som bas för hären och gruppe-
rar kavalleriet på båda sidor om dalen. (Ett eventuellt 
kraschat luftskepp ligger precis bakom kullen) Från kullen 
har man en ypperlig utsikt över hela dalen, och med kaval-
leriet kan man hinna upp fienden om den viker av. 
 
Natten förlöper lugnt enligt planen, och när morgonen 
gryr nås man av budet att fienden inte bytt kurs eller fallit 
av – drabbningen kommer att ske i dalen precis som pla-
nerat. RP stationeras i stabstältet. Om de är i Orrenfälts 
tjänst har de som främsta uppgift att fylla på riddarens 
vinkrus och se honom bli allt mer berusad under svettig 
nervositet och allt högre skrävel över obefintlig strategisk 
kunskap. I övriga fall håller Borsk dem ändå i stabstältet, 
eftersom de hästar RP ridit in på inte är stridstränade utan 
endast transportmedel. RP fungerar som orderbud (och 
kanske ledare) för ett kompani med ca 25 fotsoldater 
stationerade bakom stabskullen. Kompaniet fungerar som 
backup om fiendetrupper skulle hinna mellan de två kaval-
lerifalangerna innan de sammanstrålar vid kullens fot. Då 
skall fotfolket svepa in och hindra att kavalleriet anfalls 
bakifrån.  
När så allt är klart händer följande i snabb följd: 
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1. Vädret slår om med fart, och från norr sveper ett 
snöoväder in genom dalen. Sikten faller plötsligt till 
några få meter. Med vinden hör man orkernas strids-
trummor, och ytterst svagt en klagande och isande 
sång. En magiker kan med Känna Magi, effektgrad 2, 
inse att en orkisk schaman frammanar vädret på ma-
gisk väg, och kan också lista ut på ett ungefär var 
schamanen håller till.  

2. Arl Borsk blir allt blekare och blekare och faller till slut 
medvetslös med ett brak rakt över strategibordet. 
Kallbranden har spridit sig med fart och han går inte 
att väcka så länge slaget pågår. Kalabalik utbryter inne 
i stabstältet – vem skall göra vad? Vem har befälet? 
RP inser hoppeligen snabbt att de måste ta befälet. 
Genom att MANIPULERA antingen Borsks två hirdrid-
dare eller Orrenfält får man dem att lyda och lyckas få 
något slags ordning på tältet så att man kan börja för-
söka skicka ut order.  

3. Ljuden av strid hörs från dalen och sändebud från de 
två kavalleriflankerna når stabstältet med panikerade 
och motstridigt såsiga meddelanden om attacker bak-
ifrån, borttappade ryttarhirder och allmän kalabalik. 
Om RP misslyckats med att ta kommando tidigare får 
de nu en ny chans, och med BILDNING (+1 för lämplig 
stridsrelaterad talang – SL får avgöra om en talang 
duger till fältslag) kan man ge rätt sorts instruktioner 
till de skräckslagna sändebuden.  

4. Plötsligt anfalls själva stabstältet av tjutande orker. 
Här gäller det bara att slåss för livet. RP måste beseg-
ra 1 ork per man. Efter det är i princip slaget om 
stabstältet vunnet, men man kan ännu hjälpa den ful-
le riddar Orrenfält, eller arl Borsks ena hirdriddare 
som försöker försvara den medvetslöse generalen. 
Båda angrips av var sin rese. Lämnar man dem åt sitt 
öde dör båda, men resarna flyr efter uträttat ärende 
då återstående fotfolk lyckas samla sig till en attack. 
Om RP inte klarar av sina orker kommer kullen och 
stabstältet att förloras till fienden.  

 
Efter det här finns ännu hela fältslaget att reda ut. Strider-
na pågår för fullt och allt är i totalt kaos. RP får slå två slag 
för BILDNING (återigen +1 för lämplig stridsrelaterad ta-
lang) för att se om de lyckas få rätt sorts order skickade åt 
ryttarfalangerna. De kan delta i striderna samtidigt om de 
vill, kanske attackera schamanen eller orkerledaren i da-
lens mitt. De kan välja att hålla tre stenars kulle efter den 
första attacken och utdela order därifrån (då får de en 
extra chans för ordergivning – ett extra slag för BILDNING) 
eller beordra återstående fotfolk och riddare att organise-
ra ett vettigt försvar så att kullen hålls i randmarkiskt 
kommando och själva kasta sig ut i striderna.  
 
Att delta i slaget 
Om man kastar sig ut på slagfältet slår man omedelbart på 
Motståndstabellen nedan. Därefter får man välja om man 
vill dra sig tillbaka eller slåss vidare, och slår i det senare 
fallet på nytt. Om man vill uppnå något specifikt strate-
giskt mål slår man också minst en gång till på tabellen.  
 
 
 

Vem vinner? 
SL avgör hur slaget går enligt följande: 
 
 Har RP lyckats ta kommandot i stabstältet? 
 Har RP lyckats döda, eller beordra någon annan att 

döda schamanen? 
 Har RP lyckats med minst 2 slag för BILDNING vid 

ordergivning? 
 Har RP lyckats hålla tre stenars kulle med stabstältet? 
 Har RP lyckats döda orkerledaren? 
 Har RP på t.ex. magisk väg lyckats ändra vädret eller 

på annat sätt, t.ex. genom bra rollspelande eller smar-
ta taktiska idéer bidragit till ett bättre läge för hären? 
Eller lyckas RP t.ex. rädda arl Borsk och läka honom 
från medvetslöshet med droger eller magi? (Han är till 
ingen hjälp regeltekniskt ändå) 
 

Om minst 4 jakande svar ges till ovanstående 6 punkter 
går den randmarkiska truppen segrande ur slaget, annars 
måste man fly från horder av triumfvrålande orker och 
hela regementet slås till spillror. Blir det 3 jakande svar 
kan man räkna med en relativt organiserad reträtt och 
ganska små förluster, men man uppnår inte sitt mål och 
måste återvända till Bohr-Ba.  
 
 
 
 
Motståndstabell, slaget vid Tre Stenar 
Slå 1T6 eller välj 
1. Pilregn. Alla måste slå för RÖRLIGHET (+1 om man har 

en sköld) eller träffas av 1T2 krumma orkpilar.   
2. 6 orkiska bågskyttar som överrumplas. RP får initiati-

vet och orkerna har inte sina vapen redo.  
3. 6 vättar på ulvar. Efter 1T3 rundor kommer en kaval-

lerist anstormande och spetsar en av ulvarna, men ri-
der omedelbart vidare tillsammans med ett par andra 
ryttare som svischar förbi mot en trupp orker längre 
fram. Striden avbryts efter 4 rundor – ett horn ljuder 
och vättarna vänder om och försvinner i snöyran.  

4. 3 orkiska fotsoldater och en orkerkapten. I andra 
stridsronden rusar en herrelös häst genom striden 
och ställer till med oreda – de med initiativ nr 3 och 
högre missar sin handling.  

5. 5 orker, förberedda bågskyttar som tagit ställning. 
Efter 1T6 rundor galopperar en skadad kavallerist rakt 
in bland orkerna och fäller omkull 3 av bågskyttarna. 
Ryttaren faller dock själv av i samma veva och attack-
eras av en av orkerna under vrål på hjälp. Om RP tar 
skydd i snön och retirerar råkar de ut för följande 
händelse: 

6. 2 resar och en bront. Några döda hästar med ryttare 
ligger i en hög, och över dem anfaller 3 väldiga skep-
nader i snöyran. RP får sällskap av riddar Sommer, le-
daren för kyrassiärregementet. Den första ronden 
hugger bronten ner hans häst och han strider resten 
av striden till fots, vrålandes på förstärkning.  
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ORKERKOLONNEN 
För att nå kolonnens ledare måste man slå två gånger på 
motståndstabellen. För att nå schamanen räcker det med 
ett slag, men vägen är längre och man måste lyckas med 
RÖRLIGHET för att även hinna slåss mot Slukaren innan 
slaget är avgjort.  
 
Slukaren 
Orkerna leds av ”Slukaren”, en enormt fet och dreglande 
halvrese som sällan ses resa sig ur sin släde. Släden dras av 
6 orkerslavar med skygglappar och sönderpiskade ryggar. 
Från sin halvliggande position, under ett berg av isbjörns-
fällar, vrålar Slukaren ut order och styr ett riggat armborst 
som skjuter taggiga kättingar. En liten vätte laddar om 
med hysterisk frenesi. Orkerslavarna styrs verbalt med 
hotelser och svordomar. Det krävs ett slag för 
GENOMSKÅDA för att inse var i snöstormen ledaren håller 
till.  
 
 
 

Schamanen 
På en liten kulle i utkanten av slagfältet sitter orkernas 
schaman vid en svartrykande våt eldstad. Hon är en skrut-
tig gammal orkerkvinna från Sönderbergens bortersta 
grottgömmor – hålögd och illvillig. Hon sjunger sånger 
som ger orkerna styrka och gynnsamt väder, och hennes 
röst kan höras eka genom dalen som ett gnisslande intro 
till en molande huvudvärk. Hon har ritat ett pentagram 
runt sig i snön, och i pentagrammet ligger två ulvar och 
vaktar henne. För att ta sig genom pentagrammet måste 
man t.ex. kasta besvärjelsen Antimagi, eller GENOMSKÅ-
DA ett motstånd på 4. Väl inne i pentagrammet måste 
man slåss mot ulvarna som anfaller omedelbart om någon 
trampar innanför snölinjen. Man kan dock störa schaman-
kvinnan med SKALDEKONST, och lyckas man med ett 
motsatt slag mot schamanens SKALDEKONST tvingas hon 
stanna upp. Hon bryter då sitt pentagram och skickar 
ulvarna på den som skaldat, men utsätter sig givetvis då 
själv för eventuella attacker.  
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Personer & Monster 
 
Arl Borsk, förste general  
En äldre man med en vit spretande kalufs och höknäsa. 
Klädd i överdådigt pampig och guldinfattad metallrustning 
och en mantel av bergslejonfällar, så som anstår en högt 
uppsatt randmarkisk general. Small talk är ett okänt be-
grepp för honom, likaså ledighet, semester och komfort.  
STY 2  
SMI 2  
INT 5  
KAR 5 
Utrustning: Metallkyrass, Bredsvärd och dolk 
Färdigheter: Närkamp 2, Bildning 5, Genomskåda 5 
Talanger: Fältherre 3 (Ger bonus på Bildning vid fältslag) 
 
 
Tronriddare Orrenfält, fjärde general 
Reslig och ståtlig man som döljer sin osäkerhet bakom 
sprit och skrävel. Pillar nervöst på sin högra öronsnibb när 
lögnerna och skrävlet börjar ta alltför allvarliga proportio-
ner. Klädd i eleganta kalvskinnsstövlar och ringbrynja med 
en dekorativ bröstplåt av mässing, ingraverad med både 
Randmarks och den orrenfältska ättens vapen.  
STY 3  
SMI 3  
INT 3  
KAR 2 
Utrustning: Ringbrynja, Bredsvärd och dolk 
Färdigheter: Närkamp 1, Bildning 2 
Talanger: Otursam 2 (Slagna ettor tar ut sexor, gäller alla 
slag. På nivå 1 tar en etta ut en sexa, på nivå två tar varje 
etta ut två sexor, osv. Går att motverka genom att spen-
dera KP. Då överförs oturen till närmast stående person 
och dennes nästa slag.) 
 
 
Riddar Sommer, Kyrasseriets härförare 
Obotligt positiv och sällskaplig man med svart kortklippt 
hår och skägg. Utbildad och dubbad i Hoornborgen i Järn-
fållarna, varefter han gjort en raketkarriär i Randmarks 
enda fasta egentliga härstyrka.  
STY 5  
SMI 3  
INT 3  
KAR 5 
Utrustning: SKYDD: Ringbrynja, täckt hjälm = 8 
VAPEN: Lans, slagsvärd, stor sköld 
Färdigheter: Närkamp 4, Djurhantering 4, Manipulera 3, 
Skaldekonst 3 
Talanger: Riddarens väg 3, Svärdets väg 2 
 
 
Randmarkisk kavallerist 
Det finns tre olika ryttartrupper i hären – de lätta bonde-
ryttarna, kyrassiärerna i rikets fasta armé, och riddare 
med beridna hirdmän. Riddarna för befälet över sina 
hirdmän, och ofta också över en trupp bonderyttare. Men 
det finns också egna bondeförband och rena riddarskva-
droner. Nedan presenteras tre olika speldata för kyrassiä-

rer, hirdmän och bonderyttare (de har samma spelvär-
den), samt riddare.  
 Kyrassiär Bonderyttare Riddare 
STY 4  3  4 
SMI 3  3  2 
INT 2  3  3 
KAR 3  2  3 
Utrustning: KYRASSIÄR: Ringbrynja, täckt hjälm, lans (som 
långspjut men enhandsvapen avsett endast för använd-
ning från hästrygg), handyxa, stor sköld. Stor stridshäst 
BONDERYTTARE: Nitläderharnesk, öppen hjälm, strids-
hammare, liten sköld, kortbåge. Lätt stridshäst 
RIDDARE: Helrustning, tunnhjälm, lans, slagsvärd stor 
sköld. Stor stridshäst med nitläderschabrak 
Färdigheter: Närkamp 3, Djurhantering 3, Speja 2 
Talanger: Riddare och kyrassiär: Riddarens väg 1T3 
 
 
”Slukaren” – orkerkolonnens ledare 
En ohyggligt fet ork, som troligtvis inte kan röra sig på 
egna ben. Halvligger i sin släde och skjuter med ett arm-
borst som är fäst på ett stativ i släden. Om man kommer 
inom Armslängds avstånd från släden och/eller förstör 
hans armborst drar han fram en kummeldolk och anfaller 
med den från sin liggande position. Han kan då med andra 
ord inte ducka eller parera. Den lilla vätten som sköter 
laddandet av armborstet har STY 1 och inga färdigheter.  
STY 6  
SMI 1  
INT 3  
KAR 2 
Utrustning: Väldiga lager av isbjörnsfällar = SKYDD 2 
VAPEN: Kummeldolk och armborst. Tack vare laddarvät-
tens frenetiska arbete skjuter Slukaren ett lod varje runda 
och 2 skott utan avdrag om han spenderar KP.  
Färdigheter: Skytte 5, Manipulera 3, Speja 2 
Talanger: Snabbskytt 3, Prickskytt 3 
 
 
Orkerschaman 
Liten och skruttig orkerkvinna med illsinnade ögon och 
krökta, nästan 15 cm långa naglar. Sitter under några 
smutsiga hudar och mässar. Hon talar inget språk som 
någon född utanför Sönderbergens innersta lavakammare 
förstår.  
Hennes ulvar har speldata enligt regelboken.  
STY 2  
SMI 2  
INT 4  
KAR 3 
Utrustning: Kummeldolk, liten påse med små ben av hare 
och sork. 
Färdigheter: Skaldekonst 3, Närkamp 1. 
Talanger: Helande 3 
 
 
Orkisk bågskytt 
Orkerna bär svarta och sneda långbågar vars pilar är både 
krumma och smutsiga. Det innebär att ringbrynja skyddar 
med 4 i stället för endast 3 som mot vanliga pilar, men 
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också att en person som får 3 eller mer i skada av en enda 
pil utsätts för en sjukdom med smittovärdet 3.  
STY 4  
SMI 3  
INT 2  
KAR 2 
Utrustning: SKYDD: Nitläder och öppen hjälm 
VAPEN: Långbåge och dolk 
Färdigheter: Närkamp 2, Skytte 3, Uthållighet 2, Överlev-
nad 2.  
Talanger: -  
 
 
Slukarens pikenerare 
Största delen av Slukarens orker är bågskyttar, men även 
några spjutbärande pikenerare finns med för att kunna 
skydda kolonnen bättre mot beridna anfall. Pikeneraror-
kerna är aningen tyngre rustade än bågskyttarna med 
dvärgsmidda fjällpansar och specialgjorda pikar för strid 
mot hästar.  
STY 4  
SMI 3  
INT 2  
KAR 2 
Utrustning: SKYDD: Fjällpansar (Skydd 4) och täckt hjälm 
VAPEN: Pik (speldata som en hillebard, men ger skada 3 
mot anstormande hästar om pikeneraren hinner ”lägga 
an”, d.v.s. inta rätt försvarsställning), stor sköld och dolk 
Färdigheter: Närkamp 3, Styrkeprov 2, Uthållighet 2, Över-
levnad 2.  
Talanger: -  
 
 
Vättaryttare 
Slukarens vättaryttare är väldrillade och snabba, och alla 
kan skjuta från vargryggen. Vargarna är dock inte speciellt 
tama, utan piskade blodiga till aggressivitet. Endast om 
vätten lyckas med ett slag för DJURHANTERING får både 
varg och vätte anfalla samma runda, annars anfaller nå-
gondera, vanligtvis vätten om det är fråga om avståndsat-
tack, annars den med mera STY. Om en vätte faller av en 
varg rymmer den till skogs. Med DJURHANTERING går det 
också att distrahera vargarna så att ett ekipage missar sin 
handling. En varg med endast 1-2 STY-poäng kvar drar sig, 
trots ryttarens frenetiska piskande, tillbaka. Ofta hoppar 
då vätten av och fortsätter anfallet från marken. Patrulle-
daren bär ofta ett vargkranium som hjälm. 
 
 

STY 2  
SMI 4  
INT 3  
KAR 2 
Utrustning: SKYDD: Päls- och benrustning (Skydd 2) 
VAPEN: Krumsvärd, kortbåge, vargpiska 
Färdigheter: Rörlighet 3, Närkamp 2, Skytte 2, Genomskå-
da 2, Djurhantering 2, Överlevnad 3 
Talanger: -  
 
 
Resar i Tjälgångarherrens armé 
Resarna är Tjälgångarherrens stridsmaskiner. De är välut-
rustade, brända med stridsrunor i ansiktet, och synnerli-
gen stolta och aggressiva. Stridsrunan avgör vilken talang 
resen har, vanligtvis Bärsärk, Bödel eller Stormare.  
STY 7  
SMI 2  
INT 1  
KAR 2 
Utrustning: SKYDD: Fjällpansar och björnfällar, samt tjock 
hud (= Skydd 5) 
VAPEN: Kastnät, Slunga, Hillebard 
Färdigheter: Närkamp 4, Styrkeprov 4, Genomskåda 1 
Talanger: Slå 1T6: 1-2. ingen, 3-4. Bärsärk, 5. Bödel, 6. 
Stormare 
 
 
Brontar, Tjälgångarherrens elitgarde 
Ett släkte synnerligen storväxta resar utgör Tjälgångarher-
rens närmaste livvakter och elitgarde. Brontarna har nå-
gon form av albinism och deras hud och hår är kritvita. 
Ögonen är röda och de är klart listigare än vanliga resar. 
Ett anfall av brontar ute i ödemarken är fullständigt livsfar-
ligt. De försöker vanligen lägga sig i bakhåll och överraska 
sin fiende. 
STY 8  
SMI 5  
INT 3  
KAR 2 
Utrustning: SKYDD: Svart metallkyrass, vit päls och öppen 
svart kittelhjäm = 7 
VAPEN: Tung stridshammare i en hand, krumsvärd i andra 
Färdigheter: Närkamp 4, Styrkeprov 4, Genomskåda 2, 
Speja 4, Överlevnad 3, Smyga 3 
Talanger: Stormare och Bödel 
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Del 3: Basaltborgen 
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Ett tjugotal torn, byggda för forntidens jättar, ligger ut-
spridda längs branten till en väldig ravin. Dimsjok slingrar 
sig runt vildsint taggiga basaltklippor vid tornens fötter 
långt nere, och hundratalet meter upp i luften möter tor-
nen den gråmulna himlens undersida. Proportionerna är 
storslagna till och med för en jätte – portvalv höga som 
furor, pelare tjocka som två mammutar i rad, och allt 
utsmyckat med enorma statyer, gigantiska växtornament 
och grinande djurskallar. Tornen är förbundna med smala 
stenbroar, som löper kors och tvärs över ravinen, och har 
på sydsidan vuxit fast i Molnmakarkammen. Glaciären 
kalvar med jämna mellanrum väldiga isberg som med 
fruktansvärda dån brakar ner i ravinen.    
 
 

VÄGAR HIT 
 

I LUFTEN  
Om RP varit ytterst noga med gasåtgången och därtill 
antagligen haft god tur, så är det tänkbart att de kan 
komma med luftskepp över glaciären, eller i alla fall en bit. 
Om gasen räcker ända fram och de landar väster om bor-
gen kan du använda beskrivningen nedan i stycket ”Under 
jord”. Anpassa i övriga fall enligt ”Längs glaciären” nedan.  
Om RP flyger nära Basaltborgen måste de lyckas med att 
Leda Vägen med minst 3 sexor för att undgå en attack av 
fladdervättarna.  
 

UNDER JORD 
Om RP hittat Ûruns ventilschakt kommer de genom un-
derjorden rakt till Norra porten väster om Basaltborgen. 
Resan tar ca en vecka och går genom Marnhalls yttersta 
tunnlar, det s.k. Slipstensvindlet. Läs mera i del 3: Marn-
hall om regler för vandring i dvärgriket. Ûruns beskriv-
ningar ger +1 på slagen för Leda Vägen till Norra porten. 
Undvik förslagsvis Marnhalls slumpmöten 1, 4 och 5. Du 
kan även fundera på om du vill hålla dvärgrikets öde hem-
ligt ännu, och i sådana fall antingen låta bli att introducera 
möten med dvärgar överhuvudtaget, eller så låta RP träffa 
någon som inte känner till vad som hänt, t.ex. Bogrif. På 
samma sätt kan du välja att vänta med mötet med kung 
Ramnabrok, och introducera honom först nästa gång RP 
kliver in i tunnelriket och beger sig djupare.  
När RP sedan närmar sig Norra porten ser de att den står 
på vid gavel. Att tyda av snön kring den väldiga stendörren 
verkar det som om den öppnats alldeles nyligen – ingen 
snö har blåst in i dvärgahallen, och snön som skuffats upp 
bakom dörren ligger i färska veck. Inga snöspår leder 
heller in i dvärgriket, men däremot syns färska spår leda ut 
– ett trettiotal mänskliga varelser har gått ut alldeles nyli-
gen. En patrull med Ätare och adjutanter har alltså tagit 
sig från Marnhall in i Basaltborgen, och därmed berett väg 
för även RP att ta sig in. Den beseglade porten har de fått 
upp med hjälp av sina dvärgfångar och magi. Döda orker 
ligger längs sidan av den vindlande stigen ner mot Dvärg-
bron över ravinen till borgen på glaciärens kant.  
På detta sätt kommer man obemärkt ända in i borgen, till 
torn A.  
 

LÄNGS GLACIÄREN 
Det finns många vägar över glaciären, den ena dödligare 
än den andra. Sommarleden erbjuder den enda någorlun-
da säkra rutten, men då möts man av hela Tjälgångarher-
rens här som står uppställd mitt på glaciären.  
 
Det sista slaget 
RP kan delta i jarlens sista desperata attack över isen. Du 
kan som SL ta inspiration från avsnittet om Slaget vid tre 
stenar för att levandegöra striden, eller anpassa det av-
snittet helt och hållet till denna strid. RP sätts då under arl 
Borsk att flankera fienden från vänster, i ett upplägg precis 
som i Slaget om tre stenar. Jarlens huvudtrupper anfaller 
tillsammans med jättarna Tjälgångerherrens huvudtrupper 
mitt på sommarleden. Detta sista slag blir fruktansvärt och 
blodigt, och utfaller helt enligt SLs önskemål. Riktlinjen 
som här föreslås är enkel: om jarlen har jättarna och Rök-
fjällsklanerna med sig, och om han därtill fått lite proviant 
åt sina trupper av RP från luftskeppet Regnvandraren, och 
RP vinner sin del av slaget, så vinner jarlen en dyrköpt och 
blodig seger, och avancerar efter 1T6 dagar vidare mot 
Basaltborgen. Saknas provianten och/eller RPs seger har 
han 75 % chans att vinna, men om antingen jättarna eller 
klanfolket saknas vinner han med endast 15 % sannolik-
het.  
 
Efter ett vunnet slag belägrar jarlen Basaltborgen från 
glaciären. Borgens alla torn har då minst dubbelt antal 
trupper på grund av flydda orker från slaget. I torn I och F 
kan hundratals orker trycka, men de flyr sakta ur borgen i 
en strid ström. Efter en knapp vecka ger Tjälgångarherren 
upp och flyr själv genom ravinen och försvinner.  
 
Bästa sättet att ta sig in torde vara via en skenmanöver av 
något slag. Om man lyckas ta sig till andra sidan ravinen 
kan du låta händelserna utspela sig som om RP kommit 
genom Marnhalls Norra Port, dvs. man kommer in i Ätar-
nas eftersläp.  
 
Ensamma över isen 
Glaciären är oförlåtande för smygande resenärer – för att 
nå fram utan upptäckt kan du räkna med SMYGA -2 för 
samtliga, mot den vakthavande vättaklanens SPEJA i torn 
I. Vidare rör sig en vättapatrull i närområdet, snokande 
och sniffande.  
Porten mot glaciären öppnas dagligen ett antal gånger för 
spejare samt budbärare till och från hären ute på isen. 
Porten sköts och bevakas av ett tiotal orker och en hand-
full resar.  
Ravinen under borgen erbjuder vådligt klättrande och 
dödliga stup, och patrulleras därtill av fladdervättar, men 
med RÖRLIGHET och SMYGA kan man hitta en rutt till 
foten av torn A och påbörja en svindlande klättring upp.  
Att bli tillfångatagen ute på isen är egentligen ett ypperligt 
sätt att ta sig in. Då slängs man i torn F varifrån man kan 
fly i samband med det kaos Ätarnas intrång för med sig.  
 
Dvärghålet 
En annan möjlighet att ta sig in från glaciären är om or-
kerna hittat en väg in i Marnhall, någonstans ute på glaciä-
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ren. Detta kan vara ett annat ventilschakt som de luskat 
ut, eller så har de en större utgrävning på gång som nu 
gett resultat. Gärna kan t.ex. Tand och Tanke vara på plats 
om han ännu lever.  
 
 

ÖVERBLICK 
 

Borgen beskrivs här enligt att Ätarnas patrull trängt in 
strax före RP (se ovan i avsnittet om Vägar hit, Under 
jord). Hur RP än tar sig in, så kan det alltid sammanfalla 
med Ätarnas ankomst. Ge kartan över Basaltborgen åt 
spelarna, och låt dem planera sin framfart. 
 
Ätarna 
Från Mörkerkällan i Marnhall har 4 Ätare och en trupp 
adjutanter tagit sig in, och med hjälp av en mörkerdemon 
och ett antal tillfångatagna och hjärntvättade orker tagit 
sig ända in till Tjälgångarherrens tronsal utan att borgens 
orker slagit alarm. Att spåra deras framfart torde vara 
ytterst svårt, men för den intresserade har deras rutt varit 
följande: Från torn A har de tagit bron mot F, men knappt 
halvvägs har Ätarna klättrat (tre av dem är bevingade, 
vilket underlättat manövern) upp på bron mellan B och D, 
avancerat mot D, sedan klättrat ner dryga 30 meter till 
brostumpen som leder till H, och den vägen tagit sig till 
tronsalen utan att behöva ta sig genom flera vakttorn. 
Mörkerdemonen har blivit kvar i torn A och orkerna har 
fortsatt till torn F för att hålla torn As öde okänt. 
 
 

Slumpmöten i basalt-
borgen 

 

Brospannen patrulleras inte och i vakttornen finns mer 
eller mindre just de varelser som texten anger. Här pre-
senteras dock ett par möjliga extra möten och platser. 
 
Slumpmöten – Basaltborgen 
Slå 1T6 eller välj: 
1. Mêm, se nedan 
2. Fladdervättar eller vargar, se nedan 
3. Gammelpigorna, se nedan 
4. Voldo? Se nedan 
5. Kungabenen, se nedan 
6. Orkergeneralens kammare, se nedan 

 
 
Mêm 
På ett brospann ligger några dödade klankrigare av de 
myrjökelklaner som allierat sig med Tjälgångarherren. RP 
kan se en bevingad figur stå böjd över dem, i färd med att 
äta upp ansiktet på den ena kroppen. Det är Ätaren Mêm, 
en ung och relativt oerfaren medlem av mörkerkulten, 
som satts att bevaka tronsalens baksida. Han har dock låtit 
sina begär ta överhanden… Om RP lyckas SMYGA mot 
Mêms SPEJA kan de smyga sig fram till Nära avstånd innan 
han tittar upp med blodsmetat ansikte, blottar sina hugg-
tänder, och anfaller direkt. Han inser att han klantat be-
vakningen och vill i ungdomligt högmod sköta det själv så 

att han inte behöver erkänna sin ovaksamhet och kalla på 
hjälp från de andra. Ätaren anfaller gärna från luften i 
vådliga störtdykningar.  
 
Fladdervättar/Vargar 
Om SL känner sig hågad kan man ge RP en omgång till 
med de bitska små fladderbestarna, se början av äventy-
ret. Längst ner i tornen finns vättarnas vargstall. Vargarna 
är, precis som fladderbestarna, knappast tama, utan hålls 
hårt kedjade och piskade i trånga stallhålor, tättpackade 
med vargar konstant i luven på varandra. Att ta sig genom 
en sådan håla är omöjligt utan mod och flitigt användande 
av piskor och ridspjut som alltid finns i rikliga mängder vid 
ingången. Om man befriar vargarna (kräver DJURHANTER-
ING) i en håla kan man eventuellt räkna med ansenlig 
kalabalik i tornet.  
 
Gammelpigorna 
I ett tornrum sitter 6 gamla jättakvinnor och virkar. De är 
Tjälgångarherrens äldre systrar och fastrar, och de har 
som främsta uppgift att jämra sig och begråta jättarnas 
öde. De är svartklädda och strör aska i håret med jämna 
mellanrum. De är inte insatta i Tjälgångarherrens planer, 
de kallar honom ”Gubben” och planerar att gifta bort en 
vacker klanfolkskvinna åt honom. De tror att Gnuur är 
död, men känner givetvis till släktskapet. Klankvinnan är 
fången i deras virkkorg, men tas fram med jämna mellan-
rum för att prova att virkmåtten passar. Gammelpigorna 
slåss inte, men klankvinnan är en kompetent krigare.   
 
Voldo? 
Om RP besökt Bohr-Dalgen och kanske påverkat maktba-
lansen i Två skallars skock kan Voldo ha tagit över och 
anslutit skocken till Tjälgångarherrens armé. Han dyker då 
upp i Basaltborgen och anfaller RP i något av tornen. Kan-
ske Tand och Tanke själv bytt sida? Om detta inte passar 
in kan du slänga in Gnaal i stället – högmodig och smått 
dement orkgeneral med ansvar för borgens försvar.  
 
Kungabenen 
Högst upp i något av tornen ligger benen från några av de 
urjättarnas kungar som Tjälgångarherren stulit sin kraft 
från, med hjälp av magikern Ikraons kunnande. Han har 
låtit gräva upp dem ur sina gravar i jättakyrkogården, och 
de ligger nu kedjade och målade med fängslande runor, 
ifall de skulle få för sig att göra något dumt, som att försö-
ka återgå till sin gravvila.  Man kan givetvis befria benen, 
men ingenting händer. Det kan dock användas i förhand-
lingarna med Tjälgångarherren, om man lyckas inse kopp-
lingen, och det kan reta upp honom ordentligt. Många av 
de målade runorna matchar de som Tjälgångarherren har 
tatuerade på sin kropp. Med lämplig magi kan man tala 
med kungarnas andar.  
 
Orkergeneralens kammare 
Här finns kartor och fältslagsplaner för hur Tjälgångarher-
ren skall överta Marnhall och senare Randmark. Om man 
kan förmedla kartorna åt jarlen på något sätt – t.ex. om 
man utrustat sig med budkråkor för detta ändamål – får 
den randmarkiska armén ett rejält övertag på slagfältet 
ute på glaciären, och kan rentav tänkas vinna utan hjälp 
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från jättarna. Kammaren är bevakad av två välrustade 
orker och innehåller också en hel del skatter, bl.a. en hel 
randmarkisk riddares helrustning, ättering, fädernesvärd 
och sköld med ättevapnet på.  
 
 
Fyndtabell, Basaltborgen 
Slå 1T12 
1. Vapengömma. Här finns vapen av alla typer i regelbo-

kens vapentabell. De flesta dock i dåligt skick, endast 
1/3 chans att ett vapen är oskadat.  

2. Facklor och proviant, rep, änterhakar och slädar, så 
mycket RP orkar bära. Maten är dock till stor del illa-
faren: 15 % risk att en ranson gör den ätande sjuk i ett 
kvartsdygn. Regeltekniskt räknas den sjuke som utsla-
gen.  

3. 18 Tunnor med dvärgisk olja, och i ett litet skrin en 
nyckel med dvärgiska runor på. Nyckeln är en tunnel-
ansvarigs huvudnyckel, och öppnar med 75 % chans 
vilka låsta dörrar som helst i Marnhall.  

4. Tunna med orkerdrank. 1T6 doser. En dos läker alla 
ens förlorade STY-poäng, men ger en ett skriande be-
hov efter mera drank. Man förlorar alla poäng som 
man helat genom dranken – ett per timme, och kan 
inte återhämta någon som helst Skada utan att an-
tingen först dricka mera orkerdrank eller sova 12 
timmar och inta tredubbel ranson mat och vatten. 

5. Skinnpåsar fyllda med gift. Giftet har styrka 6 och kan 
appliceras på vapen. Det har en fruktansvärd stank 
och fungerar således knappast att t.ex. sätta i en por-
tion mat. Totalt 4 doser. 

6. Liten plundrarskatt. En rostig järnkista, låst, med 2T6 
guldmynt, ett benhalsband, samt 8 runda bärnstenar. 

7.  Orkisk stridsdryck. Ger den som dricker talangen 
Bärsärk i ett kvartsdygn. 2 doser, packade i var sitt 
tjurhorn. BILDNING för att inse vad drycken gör.  

8. Ikraons rum. En enkel cell, men fullhög i tak, belamrad 
med böcker och pergamentrullar. Av tänkbart intresse 
finns en läderpärm med brev mellan Ikraon och Al-
kemisten (se äventyr 4 ”Bronsvägen”) var det framgår 
att Ikraon arbetat för henne i Ulbrek medan hon var 
överproktor (och innan demonerna från hans förflut-
na i Xealon hittade honom) Hos Alkemisten forskade 
han i skapelsegudarnas världsnålar, och annan alkemi 
och experiment av det mera oheliga slaget.  

9. En skriftlig överenskommelse mellan kungen av 
Marnhall och Tjälgångarherren om samarbete och 
handel. Stämplad med kungligt dvärgasigill och un-
derskrifter. (Se avsnittet om det oheliga avtalet i ka-
pitlet om Tand och Tanke) 

10. Stor plundrarskatt. En stor träkista med utmärkta 
kattdjurspälsar (flådda från mördade snöleopard-
folk…), handkassan till en överfallen handelskaravan – 
totalt 30 guldmynt, en sköld klädd i drakormskinn 
som skyddar mot eld (+4 mot eldattacker), samt en 
alvisk bok innehållande en valfri besvärjelse som kan 
läsas med BILDNING och användas en gång.  

11. 8 krukor med Brännfett – en smetig och stinkande 
smörja som gör den insmorde ytterst tålig mot kyla. 
+2 på ÖVERLEVNAD när man slår för Nedkylning. Ef-

fekten varar två kvartsdygn per kruka. Det är dock 
svårt att gömma sig medan man är insmord, och rent 
omöjligt mot t.ex. vättarnas ulvar. 

12. Tveskallen. Orkisk amulett som avbildar en svart, 
kluven dödsskalle. Ger bäraren +1 på STY, men kor-
rumperar sinnet så att varje gång man slår ett slag 
som involverar STY och misslyckas får man -1 på KAR. 
Effekten är permanent tills man slänger av sig amulet-
ten, men de negativa modifikationerna dröjer ännu 
kvar 1T6 dygn därefter. 

 
 

Basaltborgens broar 
och torn 

Se kartan på föregående uppslag. 
 
A. Vakttorn – utslaget av Ätarna. Hit leder dvärgabron 

från Norra Porten. Ett tjugotal orker ligger döda med 
ansiktena vridna av skräck. Allt tyder på att de dött 
samtidigt och utan strid. Mörkerdemonen Marvarde 
kurar likt en darrande skugga i ett hörn och kalasar 
med krasande ljud på de döda orkernas hjärnor. 
Ätarna har frammanat den ur Mörkerkällans botten, 
och den har för flera veckor sedan redan sipprat in i 
tornet och bosatt sig i orkernas huvuden. På Ätarnas 
signal har den sedan med en välriktad tanke fått vak-
ternas hjärnor att smälta simultant. Nu är demonen 
trött och hungrig, och vill inte störas.   

B. Öde torn. Kanske hem för någon orkskock som i sin 
helhet nu befinner sig i fält, eller så helt oanvänt. 

C. Gravtorn. Tornet är fullt med förtorkade skelett av 
jättar – oädla tjänare som inte fått sin sista vila i jät-
tarnas kyrkogårdsdal.  

D. Vakttorn, se nedan.  
E. Vakttorn, se nedan 
F. Fångtorn. En liten vaktstyrka på en handfull vättar 

och 3 resar vaktar tre två våningar med burar, celler 
och tortyrkammare. De övre våningarna i tornet är 
dock tomma, man måste ner åtminstone 2 våningar 
för att komma till fångcellerna. I cellerna sitter allt 
från orkerhövdingar som fallit ur gunst till halvt ihjäl-
torterade klankrigare, kanske någon demon som 
Ikraon tagit till fånga, en av Gnuurs döttrar, några 
marnhallsdvärgar, ett kedjat urdjur med ögon av is 
och eld, och randmarkiska handelsmän drivna till 
dreglande vansinne av fasa. Om SL känner sig hågad 
kan Ätarnas allierade ha öppnat någon celldörr för 
att uppehålla orkerna lite… Du kan också placera en-
skilda celler lite varstans i borgen efter behag.  

G. Tronsalen, se nedan i eget avsnitt 
H. Templet, se nedan i eget avsnitt 
I. Vakttorn. Tornet har en bemanning på minst det 

dubbla jämfört med torn E och D. Tornet har inga 
andra öppningar mot glaciären än brospannet som 
leder rakt ut på isen. Glaciären stupar brant neråt 
mot ravinen under brospannet och gör eventuell 
vandring kring tornets fot ytterst farlig. Själva porten 
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ut mot glaciären är nysmidd av solid metall (från 
Marnhall)  

J. Fladdervättarnas stinkande torn. Inga öppningar 
förutom brospannen ca 30 meter ovanför isens yta. 
Isen under tornet är full av sprickor och sluttar våd-
ligt ner mot ravinen nedanför. Utan hackor och rep 
gör man ingenting här.  
Brospannet till Tronsalen (G) är tydligt oanvänt och 
beger man sig ut på det rasar det ner till ravinbott-
nen. RÖRLIGHET för att rädda sig.  

 
 

VAKTTORNEN (D och E) 
Vakttornen D och E har båda en liknande uppsättning på 
8-10 orker, 2-4 resar och 4-6 vättar med kedjade ulvar. 
Vaktstyrkan är vanligtvis utspridd på 2-3 våningar, och RP 
måste ta sig genom minst 2 våningar för att komma från 
en bro till nästa. Varje våning är ca 15 meter hög, och 
orkerna har byggt stegar, plattformer, avsatser och rangli-
ga trappor i dignande klasar mellan våningarna. Oljud på 
en våning attraherar vakterna på nästa våning med 50 % 
risk. Låt RP komma in i tornet och ge dem chans att smyga 
sig förbi. Resarna är lättast att smyga förbi, medan vättar-
nas ulvar är synnerligen svåra att passera. I varje torn finns 
ytterligare en reserv på ca 20 svartblod till, längre ner i 
tornens mörka fundament. Försvararna strider gärna ett 
par ronder själva utan att kalla på hjälp, men senast när 50 
% av de stridande på ett plan fallit kommer de resterande 
att försöka skicka hjälp till andra våningar, varifrån även 
förstärkningarna nerifrån kan tillkallas. En person skickas 
också upp i tornets översta våning. På varje vakttorn finns 
här en mistlur, och om någon blåser i det kommer hela 
borgen att vakna. Alla reserver i alla torn tillkallas då, och 
vättar sätts ut att patrullera brospannen. Det tar 1 minut 
för en ork att klättra upp och blåsa i mistluren. Om för-
stärkningar från de nedre planen tillkallas tar det 2 
minuter innan de anländer.  
Om RP rensar ut en hel våning, eller framgångsrikt smyger 
sig igenom kan de belönas med slag på fyndtabellen.  
 
 

TEMPLET (H) 
Alla broar till torn H, templet, leder till en jättatrappa som 
löper längs insidan av tornet. Den leder upp till en vinds-
våning högt ovanför, och ner till en hall på nivå -30 var-
ifrån en bro löper över till tronsalen (G). Från hallen löper 
också en mindre trappa ner mot en bastant och guldinfat-
tad dubbeldörr på glänt. Inifrån hörs sjungande och ljus 
glimmar i springorna. Skjuter man upp dörrarna slår en 
närmast bastuaktigt fuktig värme emot en. Salen innanför 
har ett golv av is och två dussin enorma fyrfat hängande i 
kedjor från taket, alla brinnande för fullt. Isen är inristad 
med ett intrikat pentagram och en man i kåpa står på knä 
mitt på isen med ett stämjärn och hugger in mera symbo-
ler medan han sjunger.  
 
Ikraon 
Det är magikern Ikraon, fånge till Tjälgångarherren. Han 
blir mycket glad av besök och förklarar gärna vad han 
håller på med. Om man har träffat orakeljätten i Bohr-Ba 

och deltagit i en lyckad seans, kan man också själv ana vad 
det är fråga om. Pentagrammet är en portal till urjättarnas 
dimension i det förflutna. Den dimension var orakeljätten 
sitter och hugger sin profetia i urberget. Tjälgångarherren 
har försökt komma in, men nekats inträde upprepade 
gånger. Vattnet under isen i tornet har hämtats från en av 
urjättarnas heliga tjärnar. Isen ser tunn ut, men ändå kan 
Ikraon obekymrat gå på den. En RP som deltagit i en seans 
i jordkällaren i Bohr-Ba kan använda portalen. När en 
sådan RP går ut på pentagrammet knakar isen betänkligt 
(men så länge Ikraon står där brister den inte) och magi-
kern blir utom sig av iver och ber att få studera RP ingåen-
de. Ingen har fått isen att ge efter förut. Ikraon kan förkla-
ra hur man skall aktivera portalen om man lyckas MANI-
PULERA honom. (Ett slag för BILDNING ger samma infor-
mation) Man behöver bara tända de fyrfat som står otän-
da ute på isen i pentagrammets spetsar, därefter är det 
bara att gå ut på mitten av isen, och om man är värdig 
brister isen under ens fötter och man sköljs ner i urjättar-
nas dimension.  
 
Portalen 
Om RP använder portalen sjunker de hjälplöst ner i svi-
dande kallt vatten, och måste kanske kämpa någon SR 
med hjälp av UTHÅLLIGHET för att ta sig till ytan igen utan 
att få myrvatten i lungorna. När de kommer till ytan är de i 
en mörk tjärn ute i en myr i ett höstlandskap uppe bland 
fjällen. Urbergshuggarjätten kommer klafsande över my-
ren, lyfter upp dem på ryggen och för dem till en torvhyd-
da var en rejäl brasa brinner. Utan ett ord serverar han 
någon sursmakande soppa ur kärl av alvskallar, och börjar 
sedan sitt sedvanliga mumlande. Sakta somnar man bort 
av värmen, brummandet och maten, och när man vaknar 
befinner man sig ute på glaciären någonstans. Man kan 
känna igen landskapet på basen av fjälltopparna och för-
stå att man är på exakt samma plats, men i nutid.  
 
 
TRONSALEN (G) 
Tronsalen är ofantligt stor, närmare 70 m till taket, uppbu-
ret av 4 enorma pelare. Man kan ta sig till ett galleri en 
våning (20 m) upp ganska enkelt oupptäckt med SMYGA 
från porten till brospannet mot Templet. Det går också att 
gömma sig vid porten bland orkernas byggställningar. I 
taket hänger en takkrona, stor som en kungsek, med 
brinnande oljefat. En hängbro för att fylla på faten leder ut 
till takkronan från galleriet. På salsgolvet brinner 4 rejäla 
eldar.  
 
Tjälgångarherren och hans livgarde 
På en enorm jättatron av sten i östra ändan av salen sitter 
en gammal jätte. Han är lika lång som kung Gnuur, men i 
ytterst god fysisk kondition, och muskler ligger spänt över 
hans bara överkropp. Han är rakad och skallig och klädd i 
endast enkla skinnbyxor. Hans bringa är översållad med 
inbrända runor så tätt att det ser svart ut vid första an-
blick. Runorna sprider sig över hela överkroppen, upp 
längs halsen och ut över armarna. Hans ena öga brinner 
gult, och det andra lyser isande blått. Han är Tjälgångar-
herren.  



 
170 

 

Vid hans fötter står ett livgarde av 5 brontar i vit päls och 
svarta tjocka rustplåtar. Deras ledare är Illvinter, en bront 
med isande andedräkt ångande ur näsborrarna och Den 
svarta hammaren i sina händer. Den är enorm, mattsvart 
och slät, och man ser att de flesta i salen har sina ögon 
riktade på den.  
 
Ätarna 
Framför tronen, ungefär i mitten av salen står 4 Ätare och 
deras 3 adjutanter. Ätarna leds av Adagngada, en beving-
ad och reslig kvinna med mörka ögon. De övriga är den 
gamhövdade Gralarg och kanske Mordudrom om det 
samstämmer med hur händelserna utspelat sig i Bohr-Ba. 
Den fjärde Ätaren står med böjt huvud och rycker till i 
besynnerliga spasmer då och då. Han är klädd i en lång 
svart kåpa och bär huvan djupt över huvudet. Tittar man 
för länge på honom börjar det bulta och svida i pannlo-
ben.  

En av adjutanterna håller i en kort bakbunden figur med 
säck över huvudet. Runt Ätarna, och i en blodig linje från 
salsporten, ligger minst en handfull döda orker.  
 
Läget 
Inne i Basaltborgens tronsal utspelar sig alltså ett möte 
mellan Tjälgångarherren och Ätare från Mörkerkällan i 
Marhall. Man befinner sig i ett dödläge. Ätarna begär den 
svarta hammaren, och erbjuder därtill en allians med 
Ashur-Asha. Tjälgångarherren vill inte avstå från hamma-
ren och vågar initialt inte lita på löften om allians. Båda 
parter vet att en strid inne i tronsalen skulle vara förödan-
de för båda, och försöker överväga styrkeförhållandena. 
Om Tjälgångarherren slår larm kommer Ätarna att slå fast 
portarna och det påföljande blodbadet inne i tronsalen 
kunde bli ödesdigert för alla.  
När RP kommer in utspelar sig följande scen som de kan 
bevittna utan upptäckt:  
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Den långa bevingade kvinnan med svart hår står vänd mot 
Tjälgångarherren och talar med hög röst som ekar genom 
salen: 
”… Du tror kanske att du kan besegra oss här med ditt 
livgarde, eller med dina övriga trupper, men även om så 
vore fallet skulle vi komma åter med fördubblad kraft. 
Hammaren är helt enkelt inte ämnad för dig. Ge den till 
oss, och tillsammans kan vi lägga världen under våra 
fötter. Vi vill inte döda varken dig eller dina trupper, men 
gör det om vi måste. Men vi ser er som potentiella alliera-
de. Ni tjänar mörkret precis som vi. Ni är blott sekularise-
rade och praktiskt inriktade, er dyrkan förvrängd och för-
gäten under årens lopp. Men i grunden har vi samma 
herre – det tidlösa Urmörkret. Med hammaren kan vi ge 
vår herre det fotfäste han söker här på jorden, och när det 
sker vinner även ni. Vi har samma fiende – låt oss besegra 
den tillsammans. Så antag vårt erbjudande, herre av tjälen 
– hammaren för en allians – och få den makt du är ute 
efter, eller förintas här och nu!” Ätaren låter orden eka ut 
och salen faller i trängande tystnad. Tjälgångarherren 
sitter stilla på sin tron, rör inte en min. Kvinnan fortsätter: 
”Som ett tecken på vår goda vilja har vi en gåva åt dig. En 
gåva i utbyte mot hammaren, som ett bevis på vår önskan 
om stående allians mellan dig och det eviga urmörkret och 
hans son Ashur-Asha” 
Ätaren tar tag i en av de döda orkerna som ligger på gol-
vet, och lyfter utan problem upp det kraftiga och fullrusta-
de liket med en hand.  
”Som du kanske vet så härskar redan mörkret över dödsri-
ket. Vår herre erbjuder nu dina fallna att stiga åter, att 
lämna dödsriket som de just anlänt till.” 
Hon släpper liket som faller ihop vid hennes fötter med ett 
brak. Orkens hjälm rullar klirrande iväg över golvet. En av 
adjutanterna föser fram den bakbundna figuren och sliter 
bort säcken från fångens huvud. Det är en dvärg, med 
långa skäggflätor insatta med sten, och ett illa tilltygat 
ansikte. Han står rakryggad, men blicken är besegrad och 
död.  
”Allt har dock sitt pris” fortsätter den långa Ätaren och 
drar en svart stenkniv från bältet. Dvärgen sluter sina 
ögon. Ätarens hand rör sig snabbt som en huggande orm, 
och knappt utan att ens ha tittat åt det hållet, är dvärgens 
hals uppskuren i en kaskad av blod. ”Ett liv för ett annat!” 
Dvärgen faller död ihop på golvet, men bredvid börjar 
plötsligt den döda orken röra på sig – en arm rycker till, ett 
ben knycker spastiskt. Och plötsligt flyger han upp, kastar 
sig efter sin yxa och med ett isande skri anfaller han Ätar-
na. De är dock beredda och motar den vildsinta odöda 
orken. Den tar ett par hugg rätt genom kroppen utan att 
reagera det minsta, och faller först när den gamhövdade 
Ätaren med full kraft i ett par otäckt krasande hugg skiljer 
dess huvud från kroppen.   
Ätarna ger sina svärd åt sina adjutanter att putsa upp, och 
ledarkvinnan kastar nonchalant stenkniven mot Tjälgång-
arherrens tron. Den landar med en dov klang halvvägs 
fram till tronen.  
”Du lär ha fångcellerna fulla… För varje eländig sate där 
reser du en av dina bästa krigare som fallit på slagfältet. 
Eller byt dina oregerliga och opålitliga små vättar till odö-

da resar med total lojalitet och fördubblad styrka. Du har 
material i tusental. Allt är ordnat, inget krävs av dig. An-
vänd blott stenkniven som vi hämtat upp från dödsrikets 
hallar, och vänd din krigslycka” Hon blickar söderut ut 
genom fönstret ”Du lär behöva det…” Hon sträcker ut 
handen.  
”Allt vi begär är hammaren. Ge oss den och slut dig till vår 
kamp” 
 
Dvärgar eller RP som känner till Marnhall (kanske med 
lämplig färdighet) inser att dvärgens ceremoniella sten-
flätning i skägget tyder på kungligt blod.  
 
 

AVGÖRANDET 
 

RP kan gömma sig i tronsalen och invänta vad som sker, 
eller så ger de sig in i förhandlingen. En lång tystnad 
kommer att utbryta efter Adagngadas monolog, och man 
kan tydligt se Tjälgångarherren fundera. Illvinter viskar 
upprepade gånger i hans öra, pekar mot Ätarna och pekar 
ut genom fönstret ut mot glaciären. Ätarna diskuterar 
också själva sinsemellan lågmält, och både Ätarnas adju-
tanter och brontarna på andra sidan greppar nervöst sina 
vapen, beredda att när som helst ge sig på den andra. Låt 
RP fundera hur de går till väga i lugn och ro. Först om de 
besluter att inte ingripa går Tjälgångarherren med på 
förslaget och RP får troligen hälsa farväl till hammaren för 
evigt.  
RP kan välja att göra en deal med vilken av parterna som 
helst. En tredje part kan mycket väl bryta dödläget, och 
om RP sluter upp med endera parten kommer den sidan 
med säkerhet att vinna i strid mot den andra. Agerar man 
smart kan man alltså utmanövrera sina två fiender en åt 
gången. Möjliga utgångar av mötet:  
 
 Que sera, sera: Om RP inte gör något alls kommer 

Tjälgångarherren att gå med på Ätarnas förslag och 
en allians kommer att uppstå mellan dem två. Det blir 
då sannolikt omöjligt att besegra dem båda, och där-
till är det troligt att en eventuell strid ute på glaciären 
vänder i Tjälgångarherrens fördel då han omgående 
sätter stenkniven i användning nere i fånghålorna. 
Om borgen är belägrad kommer Tjälgångarherren att 
om någon dag attackera ockuperarna och slå dem till 
spillror. Detta oberoende om jarlen har jättarna på sin 
sida eller inte.  
 

 På Tjälgångarherrens sida: Om RP räknar med att 
jarlen i något skede kommer att vinna slaget om 
Kragma kanske RP helst allierar sig med Tjälgångar-
herren. Han kommer att vara lätt övertalad om han li-
tar på att med RPs hjälp bli av med Ätarna.  
 

 Ätarnas parti: Om RP har Återfödarfågeln kan de 
kanske tänkas alliera sig med Ätarna och då få en 
aningen lättare strid mot Tjälgångarherren först, och 
sedan med hjälp av fågeln undkomma Ätarna.  
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 Alla mot alla: En möjlighet är också att RP misslyckas 

med att MANIPULERA endera sidan att lita på dem, 
men ändå lyckas hålla de två andra parterna från att 
alliera sig. Då utbryter en alla mot alla-strid. Där gäller 
det att vara smart och försöka få de två andra att för-
svaga varandra innan man själv ger sig för fullt in i 
striden. En dylik strid är riskfylld och svårförutsägbar.  
Skjuter man med avståndsvapen från galleriet på nå-
gon av parterna nere på tronsalens golv, kommer de 
att tro att den andra angripit dem, och anfalla både 
RP och den andra. Så fort man angriper den andra 
parten anfaller den också en.   
 

Efter en strid i tronsalen gäller det att snabbt ha en plan 
för hur man undkommer den fiende man eventuellt just 
allierat sig med. Att ta sig in i Marnhall och slå fast porten 
är en tänkbar idé. En annan är att bege sig ut på glaciären 
och ta skydd av jarlens här, eller att använda isportalen i 
tempeltornet.  
Om Tjälgångarherren flyr sker det i en virvel av snövindar 
ner till de lägre nivåerna var han försvinner in i dimmorna 
i ravinen nedanom Basaltborgen. Under tiden blåser hans 
livgarde i borgens horn till signal för reträtt, och orker och 
resar drar sig tillbaka och retirerar i hög fart samma väg.  

 
Den svarta hammaren 
Hammaren är verkligen enorm, och tar upp 3 rader på 
rollformuläret. Därtill dränker den bärarens värld i kon-
stant mörker. Inga ljuskällor syns, det är full natt hela 
tiden för den som bär hammaren. Man blir dock inte blind 
utan det är ungefär som en lätt mulen och månlös natt. 
Hammaren räknas i strid som en tung stridshammare: +2, 
skada 3, tung. Observera dock reglerna för mörker vilket 
nollar redskapsbonusen. Man måste också lyckas SPEJA 
innan varje attack, helt enligt reglerna. Hammaren ger 
utöver den vanliga skadan även en kritisk skräckskada för 
varje 2 poäng STY-skada som den utdelar (i en attack). 
Därtill ger den bäraren förmågan att regenera 1 poäng STY 
per runda tillbringad i (verkligt) mörker – ostört av facklor 
och andra ljuskällor. Den regenerar dock endast skada 
som tagits i strid med hammaren. För smide ger hamma-
ren +3. Utöver allt detta är de döda urjättarna ute efter 
hammaren. Deras utsända vålnader existerar endast i det 
mörker som den som bär hammaren upplever, och anlän-
der efter 2T6 rundor av användning i strid eller smide. 
Först känner bäraren hur marken skakar och sedan up-
penbarar sig en stridsklädd jätte i mörkret, odöd och rut-
ten, och vrålande av raseri. Om den lyckas greppa bäraren 
kan denne för evigt försvinna i mörkret…  
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 Orkernas läge 
 Länge har Kragmas svartblod gömt sig i Sönderber-

gens hålor, grälat sinsemellan och endast i mindre 
och splittrade grupper rört sig över nordanlanden. 
Nu trampar dock en ny urjätte åter över Kragmas 
eviga snö, och gamla sägner och profetior har dragits 
fram och dammats av. En gång i tiden stred svartblod 
och jättar sida vid sida, tillsammans med alverna. Det 
var en episk strid mot gudarna som skulle ge dem 
världsherravälde, men de svaga alverna kunde inte 
hantera mörkret och sveptes bort. Efter det tynade 
även urjättarna bort, men svartbloden blev kvar. I 
hundratals år försökte de återuppväcka det som en 
gång varit, utan att lyckas. Man började tro att urjät-
tarna var nyckeln till framgång, utan dem kunde ing-
enting stort bli av. Nu är Sönderbergens hemhålor 
överbefolkade och därtill antastade av tunnelmaskar, 
allehanda sjukdomar, samt våldsamt stigande vat-
tennivåer. Man behöver nya boplatser fort. 

 I detta läge har de gamla urjättarnas legender fått ny 
grogrund, och klanledare som Yrsch, Gnaal och Flug-
brännaren spinner dessa till nya doktriner. Man skall 
glömma gamla motsättningar mellan orker och resar, 
vättar och skrymt, och tillsammans hugga ut en ny 
värld med hjälp av Tjälgångarherren.  

 
 
 

Personer & Monster 
 
Tjälgångarherren 
Tjälgångarherren är besatt av tanken på att återskapa 
urjättarnas rike och återfå de eld- och isrelaterade förmå-
gor de hade. Han har redan själv lyckats stjäla vissa av de 
gamla jättakungarnas krafter med hjälp av Ikraon, och 
tatuerat fast dem i sin kropp. Han är fylld av förakt och hat 
mot sin bror Gnuur och de ynkliga och döende vanor som 
dagens jättar håller sig med. Ingen ambition, ingen livslå-
ga. De jättar, hans egna släktingar, som håller sig till den 
gamla kulturen är ändå dödsdömda enligt honom, och han 
har därför inga skrupler med att strida mot dem.  
De forna urjättarna härskade över hela Kragma innan 
alverna kom, och det är också hans första mål. Därefter 
skall han lägga hela nordanlanden under sina fötter, så 
som urjättarna hade gjort om de inte förråtts av alverna.  

STY 16  
SMI 4  
INT 4  
KAR 5 
Utrustning: Skydd 8 av tjock hud och kraftrunor inbrända i 
huden. En lång metallstav, smidd åt urjättarnas kungar, 
fungerar som vapen. Vapenskada enligt monsterattacker-
na nedan. 
Färdigheter: Manipulera 4, Genomskåda 4, Speja 4. För 
strid används monsterattackerna nedan. 
Monsterattacker, 1T6: 
1. Jättekast. Tjälgångarherren lyfter upp sin tron eller 

t.ex. en död bront, eller så river han helt enkel loss 
en bit sten ur väggen i motsvarande storlek, och kas-
tar det med all kraft mot fienden. Attacken har räck-
vidd Kort, träffar 1T6 fiender, och sker med 11 
grundtärningar, vapenskada 1. Attacken går inte att 
parera, endast Ducka.  

2. Stampning. Jätten lyfter sina fötter och mosar fien-
den med en rasande stampning. Attack med 10 tär-
ningar som inte går att parera, endast ducka. Vapen-
skada 3 och räckvidd Armslängd. Stampningen är 
dessutom en kort handling, slå en gång till för jättens 
andra handling i rundan. 

3. Kommendering. Både det glödande och det isande 
ögat börjar lysa kraftigt och med ett ljud som från en 
annan tid kommenderar jätten sitt livgarde till ännu 
en attack. Alla brontar som finns i hans närhet (inne i 
tornet) får en handling till i rundan.  

4. Anfädernas kyla. Tjälgångarherren lyfter sina väldiga 
labbar mot himlen och vrålar så att hela Basaltbor-
gen skakar. En isande vind sveper in genom tornets 
fönster med piskande snö och istappar. Alla fiender i 
hela tornet (eller inom Kort avstånd) tar en poäng 
Skada av kylan direkt, både på STY och INT. Därtill 
måste alla fiender slå för UTHÅLLIGHET för att inte bli 
Nedkylda och missa sin nästföljande handling. Stor-
men håller sig även följande runda, men då tar ingen 
skada utan slag för UTHÅLLIGHET.  

5. Svepning. Med sin stav hugger jätten i en enorm 
båge som träffar 1T6 fiender inom Nära och Kort av-
stånd. Attack med 10 tärningar och skada 2. Om den 
träffar endast en eller två personer smäller attacken 
därefter in i en av tronsalens pelare som krossas i en 
kaskad av stenblock. Alla får slå för RÖRLIGHET för 
att undvika att träffas av flygande rasmassor och få 
1T3 poäng Skada.  

6. Urmödrarnas eld. Det glödande ögat i jättens skalle 
flammar till och de fyra eldarna i salen fördubblas i 
storlek. Ur de vilt flammande brasorna rusar var sin 
eldvarg – ulvstora varelser av gnistrande lågor och 
rök. De angriper vilt allt de ser och vet således inte 
vem som är vän eller fiende. De har spelvärden som 
vanliga vargar, men vid en träff finns det 50 % risk att 
offret även antänds. Eldvargarna är alltså 4 till anta-
let. Avgör målet för en vargs attack med 1T6: 1 – 
bront, 2-3 Ätare, 4-6 RP. 
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Resar i Basaltborgen 
Resarna är Tjälgångarherrens stridsmaskiner. De är välut-
rustade, brända med stridsrunor i ansiktet, och synnerli-
gen stolta och aggressiva. Stridsrunan avgör vilken talang 
resen har, vanligtvis Bärsärk, Bödel eller Stormare.  
Resarna inne i Basaltborgen har en kätting runt halsen 
med vilken de kedjar fast sig i brospannen vid eventuell 
belägring, och slåss tills de stupar i vilt bärsärkaraseri.  
STY 7  
SMI 2  
INT 1  
KAR 2 
Utrustning: SKYDD: Fjällpansar, tunnhjälm och bröstplå-
tar, samt tjock hud (= Skydd 8) 
VAPEN: Kastspjut (3 st), Hillebard 
Färdigheter: Närkamp 4, Styrkeprov 4, Uthållighet 2 
Talanger: Slå 1T6: 1-2. ingen, 3-4. Bärsärk, 5. Bödel, 6. 
Stormare 
 
 
Vättar i Basaltborgen 
Inne i borgen är alla vättar till fots. Sina vargar håller de 
kedjade som vakthundar eller i burar på samma våning 
som de själva befinner sig. (Mera vargar finns sedan i 
stallhålorna nere i tornens källare) Vid alarm är det vät-
tarnas uppgift att omedelbart börja patrullera brospan-
nen. Vargarna är inte speciellt tama, utan piskade blodiga 
till aggressivitet. Endast om vätten lyckas med ett slag för 
DJURHANTERING får både varg och vätte anfalla samma 
runda, annars anfaller någondera, vanligtvis den med 
mera STY.  
STY 2  
SMI 4  
INT 3  
KAR 2 
Utrustning: SKYDD: Päls- och benrustning (Skydd 2) 
VAPEN: Krumsvärd, kortbåge, vargpiska 
Färdigheter: Rörlighet 3, Närkamp 2, Skytte 2, Speja 2, 
Djurhantering 2, Överlevnad 3 
Talanger: -  
 
 
Varg 
Vargarna är inte tama, utan hålls hårt kedjade, piskade 
och hunsade.  
STY 4  
SMI 4  
Utrustning: Päls 1  
Färdigheter: Närkamp 3, Rörlighet 3 
Talanger: -  
 
 
Orkiska soldater i Basaltborgen 
Kragmas orker har tjock späckrik hud och mörka, djupt 
sittande ögon. Vanligtvis har varje vakttorn en orkerledare 
– en storvuxen krigare (STY 5, fransig ringbrynja, stridsyxa, 
hjälm prydd med horn och tänder, samt talangen Bärsärk) 
som vanligtvis vrålar order, skickar sina krigare att anfalla 
och tågar sedan själv i andra eller tredje rundan in i stri-
den för att avsluta det hela och få äran. Orkerna i basalt-
borgen är tränade med både båge och krumsvärd.  

STY 4  
SMI 3  
INT 2  
KAR 2 
Utrustning: SKYDD: Nitläder och öppen hjälm 
VAPEN: Krumsvärd, kortspjut, liten sköld, dolk och långbå-
ge. Ledaren bär stridsyxa i stället för krumsvärd samt stor 
sköld och ringbrynja.  
Färdigheter: Närkamp 3, Styrkeprov 2, Uthållighet 2, Över-
levnad 2, Skytte 3, Speja 1 
Talanger: -  
 
 
Brontar, Tjälgångarherrens elitgarde 
Ett släkte synnerligen storväxta resar utgör Tjälgångarher-
rens närmaste livvakter och elitgarde. Brontarna har nå-
gon form av albinism och deras hud och hår är kritvita. 
Ögonen är röda och de är klart listigare än vanliga resar. I 
Basaltborgen finns det brontar endast vid Tjälgångarher-
rens tron.  
STY 8  
SMI 5  
INT 3  
KAR 2 
Utrustning: SKYDD: Svart metallkyrass, vit päls och öppen 
svart kittelhjäm = 7 
VAPEN: Tung stridshammare i en hand, krumsvärd i andra 
Färdigheter: Närkamp 4, Styrkeprov 4, Genomskåda 2, 
Speja 4, Överlevnad 3, Smyga 3 
Talanger: Stormare och Bödel 
 
 
Illvinter, ledare för brontarna 
Illvinter är en sällsynt stor och ärrad bront, intelligent och 
aggressiv. Han leder brontarnas klan och är Tjälgångarher-
rens närmsta rådgivare. Hans herre har välsignat honom 
med urjättarnas kyla, och hans andedräkt ångar av under-
kyld fukt, och runt hans blåkalla mun hänger istappar och 
frostklumpar. Illvinter bär den Svarta Hammaren. Om man 
kommer för nära Illvinter i en strid blir man lätt angripen 
av hans oerhörda inre kyla. Slå för RÖRLIGHET varje runda 
som en RP befinner sig i närstrid med resen. Misslyckas 
slaget blir RPn Nedkyld.  
STY 8  
SMI 5  
INT 4  
KAR 2 
Utrustning: SKYDD: Svart metallkyrass, vit päls och en 
benhjälm med älghorn och mammutbetar = 7 
VAPEN: Den Svarta hammaren, se ovan. Illvinter har dock 
mörkersyn så han får +2 bonus.  
Färdigheter: Närkamp 4, Styrkeprov 4, Genomskåda 2, 
Speja 4, Överlevnad 3, Smyga 3, Rörlighet 3 
Talanger: Stormare och Bödel.  
 
 
Gnaal, orkgeneral 
En gammal och sned orkkrigare med så mycket ärr i ansik-
tet att det ser ut som ett stycke sladdrigt och bränt kött. 
Skulle för länge sedan ha dödats i orkernas inbördes 
maktkamper, men har med knarrig röst lyckats sprida 
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skräck och hotelser bland orkerna så att han i stället bara 
stärkt sin position och har nu av Tjälgångerherren fått 
ansvar för hela borgens försvar.   
STY 3  
SMI 3  
INT 4  
KAR 3 
Utrustning: Metallkyrass, Krumsvärd och liten sköld.  
Färdigheter: Närkamp 4, Manipulera 5, Genomskåda 4 
Talanger: Omutlig 3 
 
 
Magikern Ikraon 
En liten och senig man klädd i en smutsvit kappa och 
tjocka skinnstövlar. Runt midjan hänger ett skinnbälte 
med verktyg och färgpåsar. Han svarar glatt på frågor om 
Basaltborgen och Tjälgångarherren. Ikraon är inte särskilt 
upprörd att vara fånge till Tjälgångarherren – här i nordan-
landen hittas han nämligen knappast av de demoner som 
han retat upp med alltför vågade magiska experiment 
hemma i Xealon. Och om de gör det kan Tjälgångarherren 
skydda honom. 
Slumpa fram två demoner om du vill introducera Ikraons 
förföljare i spelet.  
STY 2  
SMI 2  
INT 3  
KAR 4 
Utrustning: Mejslar och stämjärn, penslar och färgämnen.  
Färdigheter: Bildning 3, Genomskåda 2, Hantverk 3  
Talanger: Helande 2 
 
 
Ätaren Mêm 
Ung och hetsig Ätare med eleganta gråa falkvingar och så 
ivrigt filade tänder att endast små vassa stumpar återstår.  
STY 6  
SMI 3  
INT 2  
KAR 3 
Utrustning: Nitläderharnesk, Bredsvärd, kastspjut (2 st)  
Färdigheter: Närkamp 3, Rörlighet 3, Speja 2 
Talanger: Blixtsnabb 2, Smärttålig  
 
 
Adagngada, Ätarnas expeditionsledare 
Lång kvinna med vita, vackert böjda svanvingar som når 
ända ner till marken. Vässade vita tänder och ett överläg-
set och högdraget sätt. Hon är en av Ätarkultens högst 
uppsatta medlemmar och andra i rang av de Ätare som 
tagit sig till mörkerkällan i Marnhall. Hon ger sig inte från 
Basaltborgen utan hammaren.  
STY 10  
SMI 6  
INT 5  
KAR 6    
Utrustning: Ringbrynja, Slagsvärd och parerdolk 
Färdigheter: Närstrid 5, Manipulera 4, Genomskåda 5 
Talanger: Blodmagi 3, Varseblivning 3, Hal som en ål 3, 
Stadig på foten 3, Stryktålig. 
 

 
Gralarg 
Bevingad och fruktad Ätare med fyra armar och gamhu-
vud. En av ytterst få Ätare som redan antagit alla av mör-
kerkultens fysiska aspekter. Tystlåten och målmedveten, 
lyder Adagngada blint. Svarta långa vingar, rakryggad och 
sladdrig gamhals. Strider med två vapen åt gången.  
STY 9  
SMI 5  
INT 3  
KAR 3 
Utrustning: Ringbrynja, Slagsvärd och parerdolk 
Färdigheter: Närstrid 4, Rörlighet 3, Speja 4.  
Talanger: Dubbelfattning 3, Hal som en ål 3, Stryktålig.  
 
 
Den tredje Ätaren 
Detta är Mordudrom om det passar in i berättelsen, se då 
speldata från avsnittet för Bohr-Ba. I annat fall är det Mêm 
eller en Ätare med liknande egenskaper, och som SL fritt 
får fabulera fram.  
 
 
Den fjärde Ätaren 
Mystisk behuvad man, namnlös och till hälften uppslukad 
av Mörkret. Finns alltså endast delvis i denna värld, resten 
i det eviga Urmörkrets famn. Därför är det svårt att titta 
på honom – någonting är fel och ens hjärna klarar inte av 
att riktigt greppa det. Men om man har varit i Raudrim och 
där till fullo insett spegelvärldens falska fasad, och därmed 
har ett hum om Mörkrets betingelser, har man ett litet 
övertag och får +1 i strid mot Ätaren.  
STY 8  
SMI 6  
INT 4  
KAR 4 
Utrustning: Ingen 
Färdigheter: - 
Monsterattacker, 1T3: 
1. Mörker. Ätaren angriper genom sprida ett kompakt 

mörker kring sig. Attacken påverkar alla som befin-
ner sig inom Armslängds avstånd (alltså alla som är 
inbegripna i närkamp med honom) och fungerar som 
en skräckattack med 9 grundtärningar mot offrens 
GENOMSKÅDA. Man befinner sig därtill i kompakt 
mörker under rundan – se regelboken för effekter av 
det.  

2. Urmörkrets hand. Den behuvade Ätaren sträcker ut 
sin hand mot en fiende inom Nära avstånd. Ett mör-
ker hugger tag i offrets hjärta som en isande och bot-
tenlös kyla. Attack med 7 grundtärningar som varken 
kan pareras eller duckas. Rustningar ger heller inget 
skydd… Däremot kan man med GENOMSKÅDA över-
föra skada från STY till INT. Lika många poäng som 
slagna sexor i slaget för GENOMSKÅDA.  

3. Shûr-Athas välsignelse. Ätaren ger ifrån sig ett skri 
och anfaller plötsligt med flaxande armar, väsande 
och fräsande. Under huvan ser man sylvassa tänder i 
4 rader, och varelsens händer får knivslånga naglar 
av förtätat mörker. Två attacker med 9 grundtär-
ningar var. Vapenskada 2.  
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Ätarnas adjutanter 
Disciplinerade och lojala män och kvinnor, officiellt vigda 
åt Mörkret, men i de flesta fall knappt intresserade av 
kulter och religioner, utan enkla hyrsvärd och soldater.  
STY 4  
SMI 3  
INT 3  
KAR 3 
Utrustning: Ringbrynja, Stor sköld, Handyxa, rep, änterha-
ke, dolk.  
Färdigheter: Närkamp 3, Speja 3, Rörlighet 3 
Talanger: -  
 

 
Mörkerdemonen Marvarde 
Ett besynnerligt väsen som sakta kan äta in sig i ett offers 
hjärna. Detta fungerar som en sjukdom med smittovärde 
7. Skadan går ut över INT. När offret brutits av sjukdomen 
återställs all skada, men man är nu en slav under demo-
nen och den kan göra vad som helst med kroppen.  Just nu 
har den tagit fysisk form och äter upp sig, och är inte 
aggressiv. Om man kommer för nära gör den små utfall för 
att mota bort en. En träff utsätter en för smittan.  En 
smittad kan endast läkas genom att Marvarde fördrivs ur 
kroppen.  
Marvarde kan vara en av Ashur-Ashas bröder som Ätarna 
manat fram ur Mörkerkällan. Ingen vet dock med säkerhet 
för varelsen har inget egentligt medvetande.  
STY 8  
SMI 6  
Utrustning: Ingen 
Färdigheter: Närkamp 1 
Egenskaper: Tar skada endast av magi.  
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Del 4: Marnhall 
 

I Kragma, bortom Rimgrindens bergsmassiv, under Moln-
makarkammens tjocka glaciär, ligger Marnhall: ett segt 
och envist dvärgarike nedborrat i uråldrig gnejs och malm-
spat, bland mörka hålor och kantmejslade hallar. Riket 
breder ut sig vida under berget både på bredden och på 
djupet – från Valporten i söder till Isporten längst i norr är 
det kring 350 km fågelvägen, och ingen fågel har någonsin 
flugit genom dvärgarnas snirklande gångar. Hur djupa 
dvärgarnas urschakt och bottenlösa slagghål är vet ingen, 
men från Stora hallen i Merons Ådra upp till Blåstenspor-
ten i Bohr-Ba är det en stigning på över 4 km genom ur-
berget. Och då finns det ändå dvärgar som tillbringar hela 
sina liv djupare än så. Till exempel lät gamla kung Twarr 
Kiselhand stänga hela Stora hallen under sin tid på tronen, 
för han ansåg att unga dvärgars sinnen kunde befläckas 
av ytfolkets veka fasoner om de tillbringade tid så nära 
ytan.   
Ur ”Encyklopedi över Nordanlandens otämjda vidder” av 
lyceilektor Arrom Kyn, Kanbik 455 e.k.O.1 
 
 

VÄGAR HIT 
 

Marnhalls tunnlar kan locka om Ätarna farit iväg med 
Hammaren hit, eller om man vill ta sig tillbaka till Rand-
mark utan att behöva korsa orkiska fästningar och snö-
massor i Rimvindapasset. Dvärgar som man stöter på i 
Kragma, t.ex. Ûrun eller fångar i Basaltborgen kan också 
böna och be RP att reda ut vad som pågår i riket. Även 
jarlen kan vara intresserad av att RP tar sig ner för att 
utreda om en väg för hären kan tryggas genom underjor-
den. Utan sådana garantier skickar jarlen inte en endaste 
soldat ner i dvärgriket. Att marschera trupper ämnade för 
strid till häst, till fots genom trånga och okända mörka 
gångar är ingen vinnande strategi. Om jarlen besegrat 
Tjälgångarherren styr han hären mot bergspasset i söder, 
men förväntar sig minst ett halvårs kampanj innan den 
rutten är röjd.  
 
 

Översikt över Läget  
 

Det stolta dvärgriket har intagits av Ätare. De anlände 
förklädda till handelsmän och försvann sedan spårlöst i 
komplexet. Det hela försökte hyschas ner av ätten Brom-
kross, ansvarig för vakten vid Valporten. Detta gav tid åt 
Ätarna att etablera sig längst ner i riket, i den förbomma-
de och förbjudna Mörkerkällan. Där frammanade de de-
moner ur källans svarta materia, animerade en smärre här 
av skelett och tog hela riket på säng.    
Dvärgarna var fullständigt oförberedda och tappade kon-
trollen över sitt rike på mindre än en dag. Den enda koor-
dinerade försvarsmanöver de hann göra var att omedel-
bart försluta riket, och alla ytterportar stängdes och för-
bommades. Tusentals civila hann ner i skyddshålor som 
förslöts, men många blev kvar i riket var Ätarnas trupper 

snabbt tog kontroll. Nu har mörkerdyrkarna hela riket i sitt 
grepp. I Mörkerkällan håller de Marnhalls största adelsfa-
miljerna fångna - män, kvinnor och barn, och tvingar dvär-
garna att arbeta som slavar för att hugga ut källan. Kungen 
av Marnhall har försvunnit, men Ätarna använder hans 
förrädiska son, prins Rvorda, som språkrör under hot om 
total utplåning.  
 
Dvärgarnas motvärn 
En grupp kungatrogna rebeller gömmer sig i gångarna och 
inväntar läge att befria kungasonen. De leds av den åldrige 
general Krinn, och ärketektorn Mahab Moogol. En annan 
grupp av arbetardvärgar, under ledning av den karismatis-
ka frihetsmodern Yggdxagga, försöker i stället ta tillfället i 
akt och befria folket från den hårdhänta kungafamiljen 
och det förlegade och stockkonservativa styret. Här och 
var finns andra mindre grupper av dvärgar gömda i despe-
ration. I gångarna irrar också förrymda djupstenstroll som 
dvärgarna förslavat för transportbruk, och deras dystra 
klagosånger ekar i de tomma salarna. Ätarnas adjutanter 
och hundratals dvärgskelett patrullerar gångarna i jakt på 
rebeller. Tillsammans med de mörkerdemoner som ma-
nats fram ur Mörkerkällan håller de effektivt dvärgarna 
från att göra en samlad insats mot Ätarna, och mörkerdyr-
karna har full arbetsro.   
 
Drakdyrkarna 
Utöver allt det här finns drakägget som Feonor är ute 
efter, samt drakkultens förra utsände Myhgring. Har Feo-
nor lyckats ta sig in i Marnhall, och har hon eventuellt 
lyckats vända Vithals och Krolgrom till sin sida och invigt 
dem i eldens kult?  
 
Orker? 
Ett jokerkort i leken utgörs ännu av orkerna. Om de inte 
har krossats helt av jarlens trupper kan det hända att de 
tar chansen att äntligen inta det förhatade dvärgriket, och 
precis när allt ser ljust ut för Marnhall väller orker in ge-
nom grottorna. Om Tjälgångarherren fått stryk av jarlen, 
kan det också hända att orkerna då i jakt på en seger att 
slicka såren med, ger sig på dvärgriket i desperation. Om 
Tand och Tanke lever kan han leda ett intrång från glaciä-
ren – kanske samma väg som RP kommit in? Eller så 
kommer orkerna under ledning av orkermödrarna från 
Sönderbergen över Nattsjön i murkna pråmar.  
 
Detta alternativ lämnas helt och hållet till SL. I texten 
behandlas orkernas möjliga inblandning inte.   
 
 
VAD VILL RP? 
Äventyrande i Marnhall är öppet och fritt, och RP kan 
surfa omkring lite hur de vill. De kan välja hur mycket de 
engagerar sig i dvärgarnas kamp, om de vill hindra Ätarnas 
arbete, bara försöka sno hammaren, eller kanske bara 
försöka smyga sig ut obemärkt.  
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Här följer lite riktlinjer för 4 tänkbara mål som spelarna 
kan ha: 
 
1. Hitta ut. Om spelarna endast vill komma ut till 

Randmark kan ni välja att helt enkelt klippa i händel-
serna och låta SL bara kort sammanfatta era strapat-
ser. Men ni kan också spela ut det hela, och på vägen 
kanske RP blir intresserade av övriga målsättningar i 
djupet. Rent regeltekniskt måste man ha en guide 
för att hitta ut, och man måste troligtvis först ta sig 
till Merons Ådra. Varje utgång är bevakad av skelett. 
Observera också att en guide måste vara villig att 
begå ett brott för att leda ut främlingar ur det på 
kunglig order förbommade riket.  
 

2. Få tag på hammaren. Om Ätarna snuvat RP på 
hammaren i Basaltborgen är det naturligt om man 
vill försöka få tag på den. Hammaren finns i Mörker-
källan, troligtvis hos Ätaren Adagngada. Man måste 
alltså smyga sig in i Mörkerkällan och lyckas stjäla 
den obemärkt. Se nedan för hur man kommer till 
Mörkerkällan.  
 

3. Ena dvärgriket. Att Marnhall är i förfärlig knipa torde 
stå var och en klart så fort man sätter sin fot i riket. 
Om man kan ena de käbblande och envisa gruppe-
ringarna som gömmer sig i dunklet har man gjort en 
viktig insats i kampen mot Mörkret. Nu kan dvärgar-
na sätta igång en (ganska långsam) process att rensa 
riket på skelett och mörkerväsen, och återta kontrol-
len. De kommer inte att kunna eller våga storma 
Mörkerkällan (i alla fall inte innan de är säkra på att 
riket är säkrat i övrigt, eller att de tillfångatagna bar-
nen befriats), men Ätarnas användande av sin portal 
försvåras betydligt. Kanske de nu i stället blir inlåsta. 
Du kan dock räkna med att Mannen med benhanden 
på något sätt hittar en väg till källan även i detta fall.    
För att ena dvärgarna måste man a) hitta kung Ram-
nabrok, b) rädda eller undanröja prins Rvorda, och c) 
övertala båda ledarna för de två grupperingarna – 
general Krinn och Yggdxagga att samarbete är av nö-
den, och besluta vem som skall leda. I general Krinns 
grupp måste Mahab Moogol motarbetas för att det-
ta skall kunna ske – antingen genom att offentligt 
övertala honom eller helt enkelt döda honom.  
 

4. Krossa Ätarna. Detta är det absolut svåraste målet 
att uppnå, men inte omöjligt. Lyckas man med det 
har man satt Ashur-Ashas planer i allvarlig gungning, 
och det räcker inte mera att alla svarta bildkort spe-
las ur Ödespacken för att Mörkerkällan skall öppnas. 
Det kan dock fortfarande ske, men det krävs att yt-
terligare 4 bildkort eller äss spelas ut innan kampan-
jens 4 första äventyr är klara. Mörkerkällan kan alltså 
ändå fortfarande öppnas – kanske ett ostoppbart 
skeende har satts i rullning, och källan i Raudrim 
bubblar på – men det har fått sig en rejäl törn. Ätar-
na är dock synnerligen välbefästa i Mörkerkällan så 
de krossas inte lätt. Det kräver för det första att riket 
enas (se ovan), därtill måste man rädda de tillfånga-
tagna dvärgarna (eller åtminstone barnen) i Mörker-
källan, och till slut dränka fienden med smältvatten 

från glaciären, spränga upp dem med olja eller alliera 
sig med magnetvalen i Nattsjön och förmå den att 
med ett riktat jordskalv rasera hela grottan. T.ex... 
Fältet är fritt för egna idéer.  
 

Det spelar ganska liten roll för äventyrets del om Mörker-
källan redan är öppnad eller inte. Om den inte är det 
arbetar de fängslade dvärgarna på att öppna den, och om 
den redan är öppen arbetar de med att förbättra den, 
hålla den stabil och göra den vacker och representativ 
inför den kommande fjärde pakten. Om den är öppen är 
det möjligt att Mannen med benhanden är på plats, an-
nars är han troligtvis inte där, men SL kan givetvis slänga 
in honom ändå.  
 
 
 

Att röra sig i 
marnhall 

 

Som redan konstaterat sträcker sig Marnhall över flera 
hundratusen kvadratkilometer, så många av platserna 
som tas upp nedan kan man vandra flera dagar i.  
Allt är tyst och öde. Döda dvärgar ligger på många ställen, 
och många rum är genomrotade och vända upp och ner. 
Om man rör sig oförsiktigt hörs man i den totala tystnaden 
på mycket långt håll. Likaså kan man med aktivt spejande 
upptäcka faror och andra varelser i god tid.  
 

ALLMÄNT 
 

Belysning 
Belysningen i Marnhall varierar väldigt. Dvärgarna själva 
uppskattar en slags grådaskig halvdager, men ser det som 
helt naturligt att vissa delar av riket är kolmörka. Det bleka 
halvskenet uppnås ofta genom tjocka block av hårdis från 
glaciären, mättat av uråldrigt sken som nu sakta sprids 
genom smältandet. Vanligt är också snillrika ljusschakt 
som för ljus från glaciärens undersida ner till djupet. På 
sina ställen används också eleganta oljelyktor som består 
av en impregnerad och oljefylldfylld myskmagsäck, upp-
hängd under en mässingsförbrännare, utformad som ett 
litet drakhuvud. Under glaciärens mage, i yttertunnlarna, 
är ljuset i dvärgamått så starkt att det är vanligt bland 
nyanlända djupkomlingar med visirbeklädda hjälmar för 
att skona ögonen. 
 
Dvärgisk 3-dimensionalitet 
Att rita en plankarta över Marnhall skulle i princip vara 
omöjligt då tunnlarna går vertikalt, snett, och i spiral lika 
mycket som de löper plant, korsar varandra och överlap-
par i ett labyrintiskt virrvarr. Dvärgarna rör sig obekymrat 
rakt upp för lodräta nåltunnlar, smidigt klängande längs 
slitna och obetydliga små handtag och klippfästen, eller 
ner för hisnande brådbrunnar, ömsom glidande på rygg, 
ömsom hakandes och firandes med hacka och s.k. "tun-
nelnäbb", ett änterhaksliknande verktyg försett med rep 
och sele. För dvärgarna är detta helt naturligt och de har 
svårt att förstå ytfolkens bundenhet till ett plan. Berget är 
en oändlig massa och de är fria att röra sig där hursom-
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helst, inte olikt luftlevande varelsers förhållande till him-
len.  
På mera trafikerade ställen i Marnhall finns trappor med 
nötta stegblock, allt från vansinnesbranta, sneda och hala 
till behagligt flacka monolitgolv och makliga serpentin-
schakt.  
 
Rutter 
En spelare kan också alltid räkna med ett flertal olika 
ruttalternativ. Gångar delar på sig, portar och dörrluckor 
öppnar sig än här och där, och därtill är tunnlarna i det 
närmaste perforerade med öppningar till ljusschakt, venti-
lationstrummor, avfallsklyftor, skottgluggar o.s.v. Dörrar i 
Marnhall är ofta tjocka stenblock, huggna till hjulformade 
plattor som rullas framför öppningen och kilas fast från 
insidan. Låsförsedda metalluckor används också för vikti-
gare områden.   
 

REGLER 
Reglerna för utfärder och vandring ter sig lite annorlunda i 
Marnhall jämfört med vildmarken omkring.  
• Riket är uppdelat i 4 delområden. (Slipstensvindlet, 

Gruvmarkerna, Nattsjön och Merons ådra) Räkna 
1T6+1 dagar att ta sig genom ett område till en given 
destination: till nästa område, till en port o.s.v. Räkna 
ett dygn till för varje specifikt mål inne i delområdet 
som man besöker.  

• Leda Vägen sker med BILDNING i stället för ÖVER-
LEVNAD. Spela ut varannan dag, precis som övrigt i 
kampanjen. Ett slag per kvartsdygn. En dvärgguide ger 
+1 på slaget.  

• Slå Läger behöver man endast slå för om man vill göra 
upp en lägereld. Då måste man hitta en tillräckligt hög 
sal eller en skorsten för att inte storkna av rök. Slå 
BILDNING eller SPEJA för det. En dvärgguide kan hitta 
rätt ställe utan slag.  

• Söka Föda och Jaga är givetvis omöjligt. Mat går dock 
att hitta när man utforskar, se fyndtabell. Friskt vat-
ten rinner genom riket i eleganta rör och akvedukter, 
så det behöver man inte räkna.  

• För att hitta en utgång, d.v.s. någon av portarna för-
utom Norra Porten (som RP kan hitta med hjälp av 
Ûruns beskrivningar, eller från Basaltborgen) måste 
man ha en guide. Som alltid med guider ger de en 
bara möjligheten att hitta ut, man måste själv fortfa-
rande Leda Vägen. Man måste också först ta sig till 
Merons Ådra.  

• Stora delar av riket ligger i mörker, så varje kväll mås-
te RP slå en resurstärning för facklor, samtidigt som 
för mat. Detta gäller alla RP som Spejat eller Lett Vä-
gen. Om man inte använder facklor till dessa aktivite-
ter blir det -2 på FV. Utöver resursslaget minskas alla 
RPs resurstärningar för facklor med ett efter varje ge-
nomgånget delområde.  Det samma gäller mat. Detta 
p.g.a. att endast varannan dag spelas ut. 
 

 
 
 
 

Missöden, Leda Vägen, Marnhall 
Slå 1T6 
1. Blockerad väg. En låst rundstensdörr eller ett ras 

blockerar vägen. En person måste lyckas med STYR-
KEPROV, mot 5 för dörren. Om det inte lyckas måste 
man gå runt - räkna 1T6 kvartsdygn till. Har man en 
tunnelnyckel av mäster Omdron eller från Basaltbor-
gen är det 75 % chans att den passar till en närbelä-
gen lucka som erbjuder snabb passage.   

2. Lodtunnel. Ett nästan vertikalt schakt öppnar sig rakt 
neråt i golvet. Slå för SPEJA för den som går först. (Om 
den har en fackla – det är kolmörkt i tunneln). Miss-
lyckas slaget försvinner personen med ett vrål, tar 2 
poäng skada och landar nästan femtio meter nedan-
för där tunnelns vinkel sakta planar ut. Man kommer 
endast upp tillbaka med ett rep som de andra firar 
ner, tillsammans med ett lyckat slag för RÖRLIGHET. 
Går det inte får man irra på tills både den borttappa-
de, och de andra, lyckas med BILDNING - ett slag per 
kvartsdygn - då återförenas man. Medan man söker 
varandra kommer man inte framåt.  

3. Ras. En dvärgisk varningsruna har missats, och när 
någon nyser ljudligt från dammet som virvlar upp runt 
fötterna, ekar det mäktigt, och strax efteråt hörs ett 
dovt muller. Stenar rasar ner från taket högt ovanför. 
Alla måste slå för RÖRLIGHET för att undgå att få ste-
nar i nacken, och skada 1T3. En elak SL låter detta 
ännu kombineras med Blockerad väg, ovan.  

4. Raserad bro. Ett djupt schakt öppnar sig framför RP, 
30 m brett. En bro har löpt tvärs över till tunneln på 
andra sidan, men endast stumpar på var sida finns 
kvar. I mitten verkar ett rangligt fundament sticka upp 
ur djupet. Man kan t.ex. kasta en änterhake med 
SKYTTE och svinga sig över med RÖRLIGHET, eller till-
verka en ranglig spång med HANTVERK och balansera 
över. Räkna 2 hela dygn för att gå runt.  

5. Fälla. Den som Håller Utkik kan märka fällan i tid med 
SPEJA, annars trampar RP rätt i. Det hörs ett klick, och 
sedan glider två enorma stenblock fast - framför och 
bakom RP. Tunneln tillåter endast gång på ett led. 
Den som går först hinner kasta sig förbi det främre 
blocket, den som går sist hinner förbi det bakre. Nr 
två, och nr nästsist måste lyckas med RÖRLIGHET för 
att hinna förbi sina block. Återstående i mitten slår 
RÖRLIGHET -1. Fångna RP kan räddas med att pilla 
sönder mekanismen med FINGERFÄRDIGHET, eller 
med en tunnelnyckel. Spelare på olika sidor om fällan 
hittar varandra genom att båda lyckas med BILDNING, 
ett slag per kvartsdygn.  

6. Dålig luft. Eftersom Marnhalls ventilation inte skötts 
efter nedstängningen har vissa partier blivit syrefatti-
ga. Alla tar omedelbar 1 poäng skada på INT. Efter det 
märker man att luften känns dålig. UTHÅLLIGHET för 
att ta sig bort innan ytterligare skada drabbar en med 
1 poäng INT per slag.   
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SLUMPMÖTEN 
Observera att kung Ramnabrok är ett obligatoriskt möte 
som gärna får komma först, eller i alla fall i ett tidigt ske-
de. (Läs mera under Grupperingar) 
 
Slumpmöten – Marnhall 
Slå 1T8 eller välj: 
1. Ätare. En Ätare och två adjutanter rör sig raskt ge-

nom tunnlarna. De är på väg att kontrollera uppgif-
ter de fått av fångarna i Mörkerkällan. Kanske de fått 
tips om ställen var rebelldvärgar kan gömma sig, och 
de försöker utreda sanningshalten. Ätaren kan gärna 
vara en som RP tidigare stött på.  

2. Skelettpatrull. Skeletten rör sig i patruller om 8 
skelett. 1/3 sannolikhet att en adjutant leder patrul-
len, och 1/3 sannolikhet att de bemannat ett för-
svarsschakt, annars rör de sig i tunnlarna, till synes 
planlöst. 

3. Sfinxflugor. 2T6 sfinxflugor kommer rusande i tunn-
larna. De hörs på långt håll med SPEJA och ger en tid 
att förbereda sig. Med SMYGA kan man lyckas göm-
ma sig, men alla måste lyckas övervinna flugornas 
sensorer, och det är omöjligt att gömma sig om man 
inte i tid släcker alla facklor.  

4. I Slipstensvindlet: Istroll. Lukten av kallbrand kan 
upptäckas på förhand med SPEJA. 

 Längre ner: Metamorf. En metamorf lurar i skuggor-
na. Det kan gärna vara någon som RP känt som le-
vande.  

5. Drakdyrkare – Myhgring eller Feonor. SL avgör vem 
av dem det är som RP möter. Feonor har troligtvis 
med sig åtminstone Vithals och Krolgrom.  

6. Gruppering 1. General Krinns gruppering, se nedan 
7. Gruppering 2. Yggdxaggas gruppering, se nedan 
8. Dvärg. Mäster Omdron eller annan ensam dvärg, se 

nedan 
 
 
Fyndtabell 
Slå 1T10 
1. Proviant. Valspäck, mysksvinskorv, -ost och öl i 

rikliga mängder, kanske från ett skafferi i någon 
övergiven bostad. Alla äter sig mätta denna dag och 
får öka sina resurstärningar med ett. På samma 
ställe kan man med SPEJA också hitta rep, hackor 
och oljelyktor.    

2. Ypperlig piptobak. Dvärgarna är mycket noga med 
sin tobak, och de mera välbemedlade använder en-
dast bästa tänkbara kvalitet. I ett mahognyetui 
finns 4 doser piptobak från Galvingdas högland som 
läker alla skador på INT och KAR om man tillåter sig 
ett par minuters blossande och njutande.   

3. Mästersmide – kittel. En kittel av så ypperlig kvali-
tet att mat som tillagats i den räknas som om den 
tillagats en person med talangen Kock 3.  

4. Mästersmide – vapen. Ett vapen gjort av bästa 
dvärgmetall och kunnande (bonus +1) Vapnet tar 
skada endast om samtliga redskapstärningar visar 
en etta. (Och tar då 1 poäng skada, och repareras 
med +1 på HANTVERK) Slå 1T6 för att avgöra va-

pentypen: 1. Slagsvärd, 2. Stridsyxa, 3. Handyxa, 4. 
Tvåhandsyxa, 5. Morgonstjärna, 6. Stridshammare.  

5. Mästersmide – rustning. En vacker och lätt ring-
brynja som räknas som ett vanligt föremål och 
skyddar normalt med 5 även mot pilar och spetsiga 
vapen.  

6. Bergarodnad. Smycke av beryll och sländsten, värt 
närmare 26 guldmynt. Tillverkades som tack åt al-
verna för att de drev draken Glimring från Marnhall 
under Valgårds sista dagar. Smycket var dock så 
vackert att dvärgarna som skulle överlämna det 
greps av girighet, dräpte alvdelegationen och flydde 
med smycket. Hos alverna blev Bergarodnad en 
symbol för dvärgarnas svekfullhet och kan än i den-
na dag eventuellt kännas igen av alver och väcka ir-
ritation.  

7. Tunnelnyckel. En elegant stålnyckel ingraverad med 
runor som prisar Marnhalls oöverträffade skönhet. 
Öppnar med 50 % sannolikhet alla låsta dörrar i ri-
ket.  

8. Speldosa. Ett litet skrin med en elegant liten dvärg-
dansös av tunn metal inuti. Vrider man dansösen 
runt spelar den en liten melodi som kan användas i 
stället för SKALDEKONST för att läka KAR och INT på 
personer som brutits.  

9. Magisk ring. En glänsande ring av stål med katt-
ögon inristade runt kanten. Ringen ger bäraren 
förmågan att kasta besvärjelsen Sann syn. Inga KP 
behöver offras och det finns ingen risk för magiskt 
bakslag. I stället ”kostar” ett användande 2 poäng 
KAR. Inga extra effektgrader tillåts och heller inga 
ingredienser. Ringen känns igen av alla tektorer i ri-
ket som tillhörande den ärevördige bergstektorn 
Karda. Han har dödats av skeletten, men ringen an-
ser tektorerna att tillhör dem och inte någon an-
nan.  

10. Kassaskåp. Ett skåp av metall (kräver två personer 
att bära) med en stålratt på dörren. Skåpet går en-
dast att öppna med FINGERFÄRDIGHET -1. Dess 
ägare är död och ingen annan kunde ”koden” för 
hur ratten skulle snurras. Skåpet innehåller bergs-
pärlor och mullvadsskinn till ett värde av 150 sil-
vermynt.  

 
 
 

Grupperingar 
 

KUNG RAMNABROK RÖKBRÄCKA,  
OBLIGATORISKT MÖTE 
RP möter en gammal ensam dvärg, eländig, sliten och så 
melankolisk och kryptisk att det är nästan löjligt. ”Allt är 
förlorat, inget spelar mera någon roll, de 16 får avgöra” 
o.s.v. Detta är kung Ramnabrok, Marnhalls härskare. Han 
är bruten och uppgiven av skam och elände. Hans rike är 
ockuperat, mängder av dvärgar har dött, och han har 
misslyckats. Nu vankar han planlöst omkring och övervä-
ger att förvisa sig själv och lämna riket bakom sig. Han 
avslöjar inte vem han är, förklarar sig inte och vägrar 
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varken hjälpa eller följa med RP. När RP sedan tränger 
djupare ner i riket kan de se statyer av en krönt dvärg som 
misstänkt mycket påminner om slashasen de träffat tidi-
gare. Om man berättar om sitt möte för andra dvärgar kan 
de dra slutsatsen att han tänker förvisa sig, och har gått till 
Yggdrerna för att de skall avtvå honom hans synder. Detta 
menar han med ”de 16 får avgöra”. Det är standardproce-
dur att dvärgar som förvisas först skickas till Yggdrerna 
som tvår den förvisade från sina synder, men också från 
sina släktband, sina anor och all koppling till Marnhall. På 
så sätt är den förvisade syndafri, men för evigt raderad 
från riket. Processen brukar ta ungefär en vecka.  
 
 Plats: Kungen kan påträffas var som helst, men alltid 

ensam. 
 
 

ÄTARNA 
I Mörkerkällan finns 12 Ätare och totalt ca 20 adjutanter, 
utöver den patrull på 4 Ätare och 3 adjutanter som RP 
stötte på i Basaltborgen. Ätarna leds av Quraruq, en reslig 
och oändligt artig svarthyad man från Tharagros ökenrike. 
Hans närmaste är Adagngada (som ledde gruppen i 
Basaltborgen) och Senes, en nekromantiskt bevandrad 
Ätare från Svartvinter.  
Ätarna har hjälp av prins Rvorda, kung Ramnabroks andra 
son och rikets tronarvinge. Han har förrått Marnhall och 
hjälpt Ätarna i utbyte mot ett löfte om hjälp i kampen om 
tronen med sin äldre bror Rorin. Brodern ligger nu död i 
Mörkerkällan, och Ätarna anser sig därmed ha betalat sin 
skuld. Rvorda är nu till hälften allierad och till hälften 
fånge, utan att själv riktigt veta vad, och samvetet gnager 
påtagligt, men han försöker axla något slags ansvar över 
riket han just förrått och låtit belägras.  
 
Monster och varelser 
Ätarna har med hjälp av Senes kunskaper och skickligt 
utnyttjande av den första pakten rest ett hundratal skelett 
från dvärgarnas gravar. Eftersom dvärgiska nobelmän 
begravs med vapen och rustning är många av skeletten 
mycket välrustade. Ett trettiotal skelett övervakar fångar-
na i Mörkerkällan, medan resten patrullerar i tunnlarna.  
Från Mörkerkällans bubblande urmörker har Ätaren Qura-
ruq frammanat en samling mörkerdemoner – de s.k. Sfinx-
flugorna. De är varelser av förtätat mörker, glänsande i sin 
nattsvarta tomhet, med en flugkropp, sex mänskliga armar 
eller ben och ett vansinnigt grimaserande ansikte i var 
ända av kroppen. De rasslar farm över tak, väggar och 
golv, och anfaller allt levande de ser. 
Metamorfer är följande steg i sfinxflugornas utveckling – 
monstrum som tar kroppen av flugornas offer och anfaller 
allt de ser.  
 
 Plats: Ätarna och prins Rvorda finns i Mörkerkällan. 

Senes rör sig regelbundet till De dödas ö, och även 
andra Ätare patrullerar ibland rikets öde tunnlar till-
sammans med skeletten. Sfinxflugorna och metamor-
ferna rör sig till synes slumpartat över hela riket.  

 
 

DE TILLFÅNGATAGNA DVÄRGARNA 
En samling på närmare 300 dvärgar hålls fångna i Mörker-
källan. Det är många prominenta dvärgar; generaler, tek-
torer och thuler, vaktchefer, gruvmästare och metallurger, 
samt patriarkerna till de tre största dvärgfamiljerna – 
Iselhätta, Bromkross och Mozumak. En stor del av fångar-
na är unga och barn. Alla är fängslade och kedjade av 
Ätarna. De leds av en splittrad och hjälplös duo: Den unge 
generalen och kungsväktaren Rifthald Stornäve som allt 
starkare lutar åt att chansa allt på ett kort och mobilisera 
dvärgarna till en desperat revolt – hellre dö ärofullt än att 
tyna bort som slavar; och den erfarne Oox den Brede av 
Mozumaks ätt, kunglig hornhållare och rustkansler, som 
påpekar det riskfyllda i Rifthalds plan och i stället vill av-
vakta och invänta general Krinns eventuella drag. Oox har 
nyckeln till regaliekamrarna i Merons Ådra, var drakägget 
finns.  
Deras planerande hämmas dock allvarligt av prins Rvordas 
närvaro. Alla i Mörkerkällan vet att han samarbetat med 
fienden och de som mördat hans bror, så man kan natur-
ligtvis inte lyda, lita, eller lyssna på honom, men innan han 
dömts i Romben är det samtidigt svårt för de traditions-
bundna dvärgarna att helt gå emot honom också. Dvär-
garna utanför Mörkerkällan vet dock inte om Rvordas 
svek, men vågar heller inte helt tro på det som Ätarna 
förkunnat genom uppsatta affischer – att kung Ramnabrok 
och prins Rorin är döda, och att den nye kung Rvorda 
beordrar alla dvärgar att släppa sina vapen och ge sig. Alla 
försök till väpnat motstånd straffas genom att gisslan 
dödas. Det går rykten om att Ramnabrok är i liv och har 
setts i gångarna. RP kan stöta på Ätarnas affischer i tunn-
larna i Merons Ådra.  
 
 Plats: Mörkerkällan 

 
  
 Marnhalls historia  

Dvärgarnas tektorer påstår att Marnhall är lika gammalt 
som berget självt. Även om det knappast är sant sträck-
er sig dvärgrikets historia tusentals år bakåt i tiden. 
Marnhallsdvärgarnas anfäder levde främst på vad de 
kunde fiska upp ur Nattsjöns ödsliga djup; blekfjälliga 
taggfiskar, enstaka blinda salamandrar och stenhårda 
bergsmusslor. Därtill sög de på mineraler och tuggste-
nar, men näringsintaget förblev ändå så fattigt att sam-
hället aldrig kunde växa sig särskilt stort. Först när man 
öppnade portar till ytvärlden och började handla med 
malm mot valspäck och korn växte populationen och 
riket blomstrade upp.   

 När draken Glimring för nästan 700 år sedan sökte en 
lya för sin äggläggning, valde hon Marnhall och tog sig in 
med förödande resultat för dvärgriket. Alverna tog se-
dermera draken till fånga och förde henne genom Mör-
kerkällan till Raudrim, men Marnhall återhämtade sig 
först över hundra år senare, och på vissa ställen pågår 
ännu reparationer efter Glimrings framfart. Drakens 
härskartid kallas för ormparentesen och diskuteras inte

 

 
bland dvärgarna.   
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GENERAL KRINN & MAHAB MOOGOL 
I ett gammalt sotreningsverk trycker ca 60 ytterst kunga-
trogna och lojala dvärgar under ledning av den ärevördige 
men skröplige general Krinn. Trots den respekt han ännu 
innehar gör hans ålder att hans ledarskap lämnar vissa 
tomrum. Dessa fylls av ärketektorn Mahab Moogol som 
allt mer tar kontroll över gruppen. Dvärgarna lyssnar med 
bävan på Mahabs dystra förkunnanden om domen, straf-
fet och eländet.  
Generalen och ärketektorn är av diametralt motsatta 
åsikter om det mesta. Krinn lutar åt att lyda prins Rvordas 
”befallningar” och Ätarnas hotelser, och ge sig, medan 
Mahab menar att det vore katastrofalt.  
General Krinn kan tänka sig att samarbeta med Yggdxagga 
och rentav ge löften om att hennes 3 viktigaste moderni-
seringskrav skall tas upp i Romben, och ge dem sitt stöd. 
(Detta är tillräckligt för Yggdxagga). Det kräver dock att RP 
MANIPULERAR honom om saken, och att han får veta vad 
läget hos de tillfångatagna dvärgarna är. Så länge han tror 
att en rättmätig tronarvinge finns i Mörkerkällan kan han 
inte avge löften om varken det ena eller det andra, utan 
måste avvakta och invänta prinsens åsikt. Han måste 
också få klarhet i ryktena om kung Ramnabroks eventuella 
existens. Om RP inte MANIPULERAR Mahab Moogol också, 
eller på annat sätt utmanövrerar honom, kommer tektorn 
att få generalen att ta tillbaka alla sina löften – Krinn är 
minnessvag, och efter en omgång av Moogols svador är 
han övertygad om att RP med ytkonster fördunklat hans 
sinne.  
Mahab Moogol är den som orkestrerat handeln med 
vapen och olja till orkerna, så om RP känner till det har de 
en ypperlig hållhake på den surmulne tektorn. Den förrä-

diska handeln skedde med kungens godkännande, och 
Mahab kommer att försöka skyffla skulden på Ramnabrok.   
 
 Plats: Gamla sotreningsverket, vilket SL kan placera var 

som helst i riket.  
Sotreningsverket var en viktig del av rök- och skor-
stenstekniken innan bättre förbränningsmetoder upp-
fanns, och röken som ringlar ut genom glaciärsprickor-
na är nu både kall och osynlig. A på kartan markerar en 
spake som öppnar luckorna i dammen intill. Vatten 
vräker då ner och spolar bort allt och alla som finns 
längs floden nedanför. C markerar det bottenlösa 
schakt som vävlagret mynnar ut mot. Hissen (B) styrs 
antingen från själva hisskorgen eller från en avsats 
hundra meter upp i schaktet.  
 

 Scenförslag: När RP nått grupperingen i det gamla 
sotreningsverket anfaller fienden. Ätarna har hittat 
gömman, och sotreningsverket anfalls från 2 olika håll 
– dels via hissen (som lämnats obevakad och nu lastas 
med skelett hundratalet meter ovanför) och dels har 
spejare sett ett trettiotal skelett komma stakandes 
med en pråm längs floden norrifrån. Hissen tar upp till 
femtio man, men det är ännu omöjligt att säga hur 
många som är på väg ner genom schaktet. Fiendens 
uppenbarande strax efter RP gör dvärgarna synnerli-
gen misstänksamma, och RP måste troligtvis bedyra sin 
oskuld. General Krinn gör en snabb försvarsplan som 
går ut på en hjältemodig sista strid i vävlagret, och för-
bereder alla på att dö ärofullt. Mahab Moogol oppone-
rar sig dock och vill att man i stället flyr längs floden 
söderut var vattnet går att vada i. Det vore dock en 
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synnerligen farlig väg för de barn och äldre som finns i 
gruppen – vattnet forsar ställvis så häftigt att få skulle 
klara det. RP kan tippa över vågskålen i någondera 
riktning, och de får gärna komma på egna planer. 10 
stycken av dvärgarna är krigare eller stridsdugliga, 20 
är administratorer, malmprofessorer, räkenskapare, 
handlare och tunnelingenjörer, och kan behjälpligt för-
svara sig själva, men klarar inte av att fälla en mot-
ståndare. Ytterligare ett tjugotal är äldre och barn som 
behöver assistans.  
 

 
 Religion, tektorer och magi 
 Dvärgarna lever ett relativt sekulärt liv, men anfädra-

dyrkan är en viktig del av samhället. Berget och dess hi-
storia är också mytomspunnet och anses heligt. Tekto-
rerna sköter dvärgsamhällets kulter och seder, och be-
vakar att vördnad visas på rätt sätt. De utbildas i mate-
matik, bergshistoria och släktlängder, och inspekterar 
även de mest mundana företeelser i samhället, t.ex. att 
malmhalten i gruvdriften håller en lämplig nivå, att 
schaktens brytningsvinklar är accepterbara o.s.v. De 
sköter inga ritualer själva utan fungerar endast som 
övervakare. Familjerna tar själva hand om giftermål, 
bergafästelse och andra högtider med hjälp av hantver-
kare som balsamerare, spinnare och kokerskor mm. 
Men en tektor lurar ständigt i skuggorna och nickar 
godkännande eller suckar teatraliskt.  

 Observera att marnhallsdvärgar inte praktiserar magi-
skolan Stensång. Om någon RP har den talangen är det 
exotiskt för dvärgarna, men också oerhört skrämmande. 
Dvärgarna kommer inte att se med blida ögon på att 
man på ett sådant sätt påverkar moderberget. 

 
 
 

YGGDXAGGA OCH  
FRIHETSDVÄRGARNA 
Yggdxagga är en frihetskämpe och frontfigur för en växan-
de rörelse för sociala reformer i riket. Hennes grupp är 
talrik och består av närmare 300 arbetare - slagglassare, 
krossare, ishuggare, smedjeassistenter och dvärgmödrar. 
Yggdxaggas högra hand är krigarkvinnan Onn – vicegene-
ral och ärrad orkdräparveteran.  
Yggdxagga har inga planer på att ge sig inför Ätarnas ho-
telser utan tänker föra sin kamp till det bittra slutet. An-
gående sin kamp om bättre sociala förhållanden är hon 
beredd på kompromisser om RP MANIPULERAR henne, 
och kan då tänka sig ett samarbete med general Krinn. 
Hon måste dock få igenom sina 3 viktigaste krav (rätt för 
kvinnor att representera sin familj i Romben, rätt till rätt-
vis betalning för de smutsigaste gruvjobben, och ett för-
bud mot barnarbetskraft) vilket kräver övertalning av 
generalen. Hon menar att dvärgsamhället kommer att 
kväva sig själv till döds om inte reformer införs, och är 
därför redo att fortsätta sin kamp till det bittra slutet, 
trots Ätare, skelett och sfinxflugor. Också hon behöver 
veta läget med kungen och läget i Mörkerkällan innan hon 
kan ingå några som helst avtal. Därtill vill hon ha hjälp 

med att rensa Romben från skelett så att hon där kan låta 
hugga in en runa som tillåter kvinnor att beträda den 
heliga salen. Innan det görs faller egentligen alla eventuel-
la avtal på sin egen omöjlighet då hon inte kan komma in 
och besegla dem. Att göra en officiell procedur av hug-
gandet skulle ta evigheter eftersom det är fråga om ett 
ingrepp i den ursprungliga runraden, Rombens heligaste 
text.  
 
 Plats: Yggdxaggas gruppering kan placeras var som 

helst. Hon har också spejare utspridda i riket, och des-
sa kan man stöta på lite var som helst.  
 

 Scenförslag: rensandet av Romben. En av Ätarnas 
adjutanter har slagit sig ner i Romben med en trupp 
skelett för att studera dvärgarnas samhälle och på så 
sätt bättre kunna utnyttja de tillfångatagna. Att beträ-
da Romben utan kunglig kallelse eller samtliga famil-
jers tillstånd är dock förbjudet, och trots att Yggdxag-
gas grupp förespråkar uppluckrandet av rikets stränga 
lagar är det ytterst få krigare som är beredda att bryta 
just den här lagen. RP passar därför perfekt in i fri-
hetsmoderns planer. Hon behöver någon som hugger 
in en runa som tillåter kvinnor att beträda salen för att 
på så sätt själv officiellt kunna delta i Rombens sam-
manträden. Hennes yxhållare, krigaren Onn, vågar följa 
med RP, men går inte in i själva Romben. Adjutanten i 
Romben har med sig en fånge i form av rikets runmäs-
tare, som tyder texterna åt adjutanten. Han bör fritas i 
samband med att Romben rensas på odöda. Han är al-
lierad med Yggdxagga och kan sköta huggandet som 
betalning om han räddas. 

 
 
ENSAMMA DVÄRGAR  
Dessa kan påträffas var som helst och utgör alla tänkbara 
guider och hjälpare.  
 
 Mäster Omdron son av Ordu, av Iselhätta fäder. 

Bredbringad blind dvärg och schaktväktare. Ogillas 
av Mahab Moogol och posterades därför av denne 
ensam på ett självmordsuppdrag i vaktschakt 18, var 
han framgångsrikt håller stånd eftersom adjutanten 
med sina skelett på andra sidan avgrunden inte ännu 
insett att Omdron är ensam, för att inte tala om att 
han är blind. Han kan leda RP till general Krinn, och 
har även en tunnelnyckel som öppnar alla lås i riket 
med 50 % sannolikhet.  
 

 Ödr 
Ödr är Yggdxaggas något enfaldiga och undangömda 
dotter, som nu vandrar planlöst i korridorerna. Ödr 
kan användas som hjälp för att påverka frihetsmo-
dern och ger +1 på MANIPULERA om man drar i rätt 
trådar. Yggdxagga är både skamsen över dotterns 
enfald och det faktum att hon gömt undan henne i 
dåragrottorna.  
  

 Bogrif  
Glaciärspejare och andre dammspecialist. Utestängd, 
men har hittat en ingång via ett ventilschakt precis 
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som RP, och försöker nu desperat förstå vad som 
hänt. Bär en glacialgaffel med vilken han kan lyssna 
till glaciärens rörelser, och känner till varenda för-
dämning och bassäng under isen.  
 

 Telung  
Svartskäggig tektor i vid svart kåpa. Har lyckats rym-
ma från Mörkerkällan via tektorernas hemliga gång, 
och irrar nu runt utan att hitta andra överlevande, 
och utan att veta vad han skall ta sig till härnäst. Har 
gömt sig i ett litet kapell för att be stenfäderna visa 
honom vägen.  

 
 
 
 Hemligheter 
 Bland Marhalls dvärgar är det omåttligt populärt med 

hemligheter, och som med det mesta som har med 
dvärgar att göra, är det reglerat och systematiserat. Om 
någonting utlysts till en Hemlighet är det totalförbjudet 
att tala om det. Och eftersom dvärgar överlag föraktar 
lögn och rundprat innebär det att om en utomstående 
råkar fråga om något som tangerar en Hemlighet, möts 
denne av total tystnad och trumpna miner. Romben, 
kungen eller en familjs överhuvud får utlysa en Hemlig-
het. Regeltekniskt går det inte att MANIPULERA en 
dvärg att avslöja en hemlighet, om man inte har ett 
synnerligen bra utgångsläge, torterar eller hotar med 
våld. Exempel på Hemligheter är:  

-  Mörkerkällan 
-  Ormparentesen, d.v.s. den tid då riket ockuperades av 

draken Glimring. På grund av hemlighetsförklarandet 
vet man ytterst lite om händelsen, men det torde ha 
rört sig om en enorm katastrof, tusentals döda och 
närmare hundra år då dvärgarna hölls gömda i sina 
skyddshålor. 

-  Smuggelavtalet med Tjälgångarherren (även om endast 
ett fåtal personer utöver Mahab Moogol och kung Ram-
nabrok känner till det) 

-  Incidenten med den sömnsjuke kung Ukk Gnisselnacke, 
då han somnade i Romben och plötsligt reste sig upp 
och med hög röst deklamerade "Simmardvärgen och 
spaden", alla fem första strofer. 

 
 
 

DRAKKULTEN 
Beroende på hur RP agerat i Bohr-Ba kan det hända att 
Feonor också finns nere i Marnhall. Då har hon kanske 
hela cirkussällskapet med sig, eller möjligtvis bara Vithals 
och Krolgrom. Du får som SL använda Feonor hur och var 
du vill. Hon vill alltså hitta Glimrings drakägg, och kommer 
förslagsvis att alliera sig med någondera av dvärggruppe-
ringarna för att uppnå det målet. Hon lovar dvärgarna 
hjälp med sin eldsyn mot ägget i betalning. Till sitt stora 
förtret kan hon inte lokalisera ägget närmare nere i under-
jorden, utan behöver dvärgarnas hjälp. Ägget är dock en 
Hemlighet och de enstaka dvärgar som vet var det finns 
yppar ingenting lättvindligt. Eventuellt är det endast Oox 

den Brede som har den kunskapen, och han finns bland de 
fångade dvärgarna i Mörkerkällan.  
I Marnhall finns också en annan drakdyrkare – jorddvär-
gen Myhgring. Han går i Marnhall under namnet Orrin 
Grustand, och är sannolikt gömd ensam någonstans i 
Gruvmarkerna. Han vet var ägget finns, och var ytterst 
nära att nå det innan Ätarna kom. I samma veva avslöja-
des hans falska identitet och han var nära att bli dödad av 
dvärgvakter. Nu är han frustrerad och rådlös. Han kan inte 
nå Ägget utan nyckeln till regaliekamrarna (beslagtagen av 
Ätarna) och vet inte hur många i samhället som är infor-
merad om hans falskspel. Elden har sagt honom att en av 
hans kultsyskon är i riket, men han vet inte var eller vem 
det är. Kanske tror han att det är RP? 
 
 

Platser 
 

Marnhall är regeltekniskt uppdelat i fyra huvuddelar: 
Slipstensvindlet, Merons Ådra, Nattsjön, och Gruvmar-
kerna. Varje huvuddel har ett antal beskrivna ställen upp-
taget som underrubriker. Sådana ställen kan du som SL 
introducera åt RP t.ex. 1/dag i samband med övriga 
slumpmöten ovan. Du kan slumpa dem eller välja.  
Varje huvuddel är befäst med ett försvarsschakt som 
måste forceras för att komma in (endast 1/6 är dock be-
mannade med en skelettpatrull) men du kan givetvis 
slänga in mera försvarsschakt på vägen om du vill.  
RP som kommer in genom Ûruns ventilschakt eller Norra 
porten vid Basaltborgen börjar i Slipstensvindlet.  
 
 

SLIPSTENSVINDLET  
Detta är samlingsnamnet för de naturliga grottsystem som 
smältvattnet från glaciärens undersida gröpt ut i det un-
derliggande berget, och som dvärgarna kompletterat med 
isgångar uthuggna i glaciären. Snirklande slätslipade rund-
tunnlar i mjuka former av årtusendens smältvattenforsar, 
urgröpande rullstenar och tassande fötter. Dvärgarna har 
med stor möda dämt upp och dränerat gångarna, och 
väldiga smältvattensdammar ligger och trycker mot mur-
verk och stenportar. Glaciärens smältvatten är bländande 
ljusblått och för med sig lagrat ljus från årtusenden ner till 
gruvans djup. När man rör sig i Slipstensvindlet är det 
omöjligt att avgöra vilka gångar som används av dvärgarna 
och vilka som är orörda. Ibland måsta man klämma sig 
förbi en trång passage, plaska genom ett smältflöde eller 
åla sig under ett runt klippblock. De gångar som löper 
genom glaciären förnyas ständigt enligt isens rörelser och 
smältande. I Yttertunnlarna håller dvärgarna långhåriga 
mysksvin, slädar och snöutrustning för släpandet av is-
block och transport. Tunnelmyskarna går helst inte ner i 
de egentliga bergsgångarna utan används endast var 
blåaktigt ljus silas genom isen.  
 
 Myskstall 

Under ett blåskimrande glaciärtak finns 12 spiltor 
med hungriga mysksvin, några slädar, och ett par 
tunnor med havre som svinen försöker nå. När RP 
kommer in inleds ett vilt grymtande och pipande. De 
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stackars djuren har varken mjölkats eller matats se-
dan Ätarna kom, och de är i skriande behov av båda. 
Svinen går utmärkt väl att rida och fördubblar ens 
framfart. De går dock inte att ta vidare från Slips-
tensvindlet. Stallet har också ett ställ med spjut och 
hackor. 
 

 Sprickfärdig damm 
I en hög men smal grotta har en stenmurad damm 
byggts upp längs ena sidan. Från en stängd damm-
lucka, formad som en dvärgmun, sprutar små strilar 
med vatten från flera håll. Från några springor i 
dammväggen likaså, och uppe vid dammens topp var 
stenen möter glaciärens mage forsar en bred kaskad 
av vatten över kanten. Dvärgarna har ett flertal dyli-
ka dammar under isen, och reglerar dem med ma-
tematisk noggrannhet turvis, så att ingen av de for-
sar som löper genom berget översvämmas. Det skul-
le medföra stor skada i de bebyggda delarna. Nu har 
ingen reglerat dammarna sedan förbomningen och 
de hotar att sprängas. Med hjälp av ett enat samhäl-
les ingenjörer och 1T3 veckors arbete kan man med 
lyckade färdighetsslag eventuellt koordinera och 
sammanstråla dessa förödande forsar till en flodvåg 
som träffar Mörkerkällan med fruktansvärd kraft.  
 

 Ishuggeri 
Lager med isblock färdiga för transport ner till dju-
pen för belysning. Här finns rep, kedjor och facklor 
(en resurstärning till för alla RP) i stora mängder, en 
del hackor och verktyg. En grund smältvattenbäck 
rinner genom grottan, och tre döda dvärgar ligger 
bland stenarna. Lukten av lik har fått ett istroll att ta 
sig in, och det står böjt över dvärgarna och sniffar 
fundersamt. När RP kommer in flyr det längre in i 
tunnelsystemet. Kanske det lurar någonstans längre 
fram? Under RPs fortsatta vandring kan de höra trol-
lets hesa bröl eka.   

 

MERONS ÅDRA 
Merons Ådra utgörs av en samling pampiga grottlängor 
och serier av större hallar. Här finns de flesta bohallar 
inhuggna med runda öppningar ut mot djupa grottaveny-
er. Här finns också Tronsalen, Stora Hallen, mönstrings-
platsen, Kungarnas 8 festschakt och Stora marknadstrap-
pan. Allt är uthugget med rikligt med nischer för strama 
och grovhuggna statyer, ljusschakt, ventilhål, vittrande 
försvarsgluggar och runskriftade pilastrar. De större salar-
na har massiva kolonnrader och triumfportaler av råbru-
ten djupskiffer, fläckiga av gruvlav och fackelsot. Vägarna 
är beckade eller huggna i välnött kärngranit. Över hallarna 
löper välvda viadukter och höga gallerier, vissa hallar 
ligger ovanpå varandra förbundna med schakt och ståtliga 
trappavsatser. Väggar och tak är översållade med halvt 
bortnötta reliefer och kantig ornamentik. 
I Ådrans huvudsalar höll merparten av dvärgarna till innan 
Ätarnas övertagande. Här huserade kungens yxväktare, 
bredmagade hallhållare, viktiga och vassnästa ärketekto-
rer, metallurger och bergshavare. Nu ekar allt av dov 
tystnad.  
 

 Romben  
En fyrkantig hall huggen med sådan matematisk pre-
cision att de första tektorerna räknade den som ett 
av skapelsens viktigaste mirakel. Romben är platsen 
där rikets svårbegripliga frågor och djupare tvister 
tas upp. En representant per familj. Talan förs alltid 
en åt gången, av den som bär talarperuken, ett tungt 
trassel av uråldrigt kungahår, långflätor och brons-
spännen. En talare får hålla på hur länge han vill och 
det förutsätts att åhörarna minns allt som sagts. När 
konsensus nås, slår man hand, bankar panna, och 
besluten huggs in i golvet på den stora Rombsalen. 
Eftersom det är förbjudet att tala utan peruken har 
det uppstått ett flertal olika knep att få alltför lång-
dragna eller dumordade talare att sluta - man kastar 
småsten, blandar svedmalm i talarens vattenhorn, 
eller så tar man helt enkelt till handbegripligheter 
och försöker slita peruken av honom. Romben kan 
också i specialfall få dryfta Hemligheter.  

 
 

 Stora hallen 
En magnifik sal med 18 pelarrader, alla tillägnade var 
sin kunglig familj med reliefer och hjälterunor. Här 
höll Marnhalls armé stånd mot Ätarnas trupper i en 
kort och kaotisk strid. Om de hade letts bättre hade 
massakern kanske kunnat undvikas, men kung Ram-
nabrok hade inte sina generaler på plats och panike-
rade, fienden kom från alla håll, och att kriga mot 
sina egna odöda anfäder är ingen lätt uppgift – resul-
tatet är ett mängder av döda dvärgkrigare utspridda 
över hallens golv, bland högar av skelettrester. Äta-
ren Senes har väckt ett tiotal av de bästa krigarna till 
sin skelettarmé, och en handfull har begravts av de 
överlevande i fru Zegumlas residens, se nedan.  
 

 Seismografen 
En enslig djupgrotta fungerar som tempel tillägnat 
själva berget, och är samtidigt tektorernas högkvar-
ter. Här sitter seismografen, en uråldrig dvärg av 
okänt ursprung, så oändligt skör och känslig att varje 
obetydlig liten rörelse i berget registreras av hans 
fjäderpenna. Tektorernas noviser har som uppgift att 
se till att fjäderpennan har färskt bläck, och de ren-
sar med jämna mellanrum kokonger och spinntrådar 
som malfjärilarna ivrigt bygger på den orörliga gam-
lingen.  
Ätarna och skeletten har låtit gubben vara eftersom 
de tänker att han kan vara av nytta i arbetet med 
Mörkerkällan, och en Ätare hämtar med jämna mel-
lanrum ner av hans papper för närmare studier.  
I övrigt innehåller grottan runhuggna stentavlor i 
välordnade staplar upp till taket. Här finns också 
rombassängen för tektorernas vita budpaddor. De 
kan ses skutta omkring, alla med en liten sele var 
man kan fästa små meddelanden. Tektorer som be-
finner sig på uppdrag någonstans i rikets kantområ-
den har ofta några paddor med sig för rapportering 
till högkvarteret. De vita paddorna skuttar alltid hem 
till den bassäng de fötts i. Moderpaddan, som håller 
till i rombassängens mitt, kan dock på order av Ma-
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hab Moogol (och kanske även någon annan tektor?) 
föra bud till vilket ställe som helst i riket. Detta kan 
eventuellt vara av nytta vid kommunikation till folket 
inne i Mörkerkällan.   
 

 Anfädernas urschakt 
Runt ett rektangelformat bottenlöst schakt ligger ett 
halvdussin avsatser på olika höjd. I bergsväggen vid 
avsatserna finns alkover med statyer av familjernas 
mest vördade anfäder. Eleganta broar löper över av-
grunden och mitt på en av dem står en paviljong med 
evigt brinnande oljefat och ljusstavar. I paviljongen 
sitter en kallsvettande dvärg och ber berget om nåd. 
Han har smittats av sfinxflugorna och kommer att 
förvandlas till en metamorf nästa natt. Han vet givet-
vis inte om vad som kommer att hända, men anar att 
allt inte är som det skall.  
 

 Regaliekamrarna 
 Marnhalls skattgömma, hittas endast med ett lyckat 

SPEJA. En lång korridor med rader av låsta metalldör-
rar på båda sidor, totalt 9 stycken. Alla dörrarna är 
mycket svåra att dyrka upp (FINGERFÄRDIGHET -1), 
men möjliga. Observera att endast ett försök per 
dörr att dyrka upp för hela gruppen. För varje dörr 
som RP lyckas dyrka upp slår SL 1T3. En etta innebär 
att man öppnat ett arkiv med hylla på hylla av sten-
tavlor, alla fyllda med ointressant bokföring över 
glömda avtal och affärer. En tvåa betyder att man 
kommit till en av rikets skattekammare.  

 På en trea kommer man till rikets regelrätta regalie-
kammare, fylld med ovärderliga skatter.  

 Dörren till regaliekammaren är försedd med en fälla, 
och om dörren dyrkas upp kommer ett galler att falla 
ner i början av korridoren så att man blir inlåst, och 
någonstans djupt i berget hörs en sten mullra genom 
ett schakt så att hela berget skakar, vilket lockar fi-
ender till sig – antingen Ätare, skelett eller sfinxflu-
gor. Fällmekanismen går att upptäcka med ett SPEJA 
-2, men den går inte att desarmera. Om man använ-
der en av runstenarna från kistan kan man ta sig runt 
gallret och lyfta det med en spak från andra sidan.  

 Oox den Brede i Mörkerkällan hade nyckeln till dör-
rarna, men den har Ätarna beslagtagit. Vanliga tun-
nelnycklar duger alltså inte till dessa dörrar.  

 
Skatter: I skattekamrarna finns antingen 4 kistor fyll-
da med silver; 3 kistor fyllda med guld, zirkon och 
bergspärlor; eller 18 balar med mullvadsskinn, koi-
niskt siden eller sjöormsläder. Rummets innehåll 
uppgår till ett totalt värde av ca 1000 guldmynt, men 
ingenting är packat i mindre enheter än kistor som 
kräver två personer för att bäras.  
I regalikemmaren finns tolv sanslöst guldsmyckade 
dvärgrustningar (femdubbelt värde, men ingen skill-
nad i speldata), en magisk yxa av drakben (enligt le-
genden kung Aurogons, som han skulle dräpa Glim-
ring med – ger 1T8 som redskapsbonus och kan inte 
ta skada mot ormar och reptiler), två mästersmidda 
tvåhandssvärd (se fyndtabellen), en kista med 4 små 
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knytnävsstora svartglänsande runstenar som ger bä-
raren förmågan att gå genom berg (håller man i ste-
nen kan man gå ca 1 minut genom berg, stenen blir 
dock kvar när man kommer ut och går alltså inte att 
återanvända), samt Glimrings drakägg – en blekvit 
slätrund sten, stor som ett huvud. 
Observera också att om någon dvärg känner igen ett 
föremål eller annars inser att RP plundrat deras skat-
ter blir det i det närmaste omöjligt att uppnå icke-
fientliga relationer.   
 

 Fru Zegumlas residens 
Den gamla änkan Zegumla Mozumak håller sig gömd 
med sitt hushåll i sin bostad. Zegumlas två yxtjänare 
har kilat fast den stora runddörren väl, och man har 
lyckats hålla sig så tyst att skeletten ointresserat har 
traskat vidare. Änkan har mat så det räcker och bju-
der gärna in RP i det eleganta residenset, inrett med 
mjuka och vackert färgade kazmyrmattor, stentavlor 
i ljus kalksten, sköna divaner av sammetsvinspälsar, 
och behaglig belysning av mässingslampor. Hon har 
åtagit sig uppgiften att föra de döda soldaterna i Sto-
ra hallen till Anfädernas urschakt, innan fienden 
animerar dem till vandöda monstrum, och yxtjänar-
na, hennes kokerska och två pigor gör dagliga reder 
med livet som insats för att ge soldaterna en ärofull 
sista vila. Erbjuder man sig att hjälpa eller har en 
kanna myskvinsmjölk åt hennes gamla far som inte 
kan äta fast mat mera, blir hon så lycklig att hon kan 
erbjuda en läkande zirkonsten som betalning. Den 
läker 1T3 STY-poäng om man suger på den en tim-
me.  

 
  
 Malull och kolsiden 
 I Marnhall lever en oansenlig liten grågenomskinlig 

nattsvärmare, en malfjäril som anses ha levat i urfäder-
nas smutsiga skäggtrassel, och på det sättet etablerat 
sig i dvärgarnas vardag. Numera odlas den relativt orga-
niserat av dvärgafamiljernas matmödrar och spinnma-
tronor i väldiga skåp av fnöskigt cedervirke. I skåpen 
spinner malarna sina små kokonger av vilka dvärgarna 
väver ett florstunt tyg, s.k. malull eller kazmyr, som i sin 
sköra stickighet troligtvis uppskattas endast av dvärgar. I 
gruvorna är materialet dock både luftigt och värmande, 
och det används till både skäggluva och fotduk.  
Det är oklart vad malfjärilarna riktigt lever av nere i 
grottorna. De matas visserligen med noggranna doser 
saltdamm och mineralmjöl, men man ser dem ofta 
fladdra ivrigt kring svettiga skägg och nackhår, speciellt 
hos äldre dvärgagamlingar.  

 En annan dvärgisk textil är kolsiden, ett brandsäkert 
material spunnet med svedda fiber av beckat trä.   

 
 
 

GRUVMARKERNA  
Gruvmarkerna är ett gemensamt namn för de egentliga 
malm- och mineralbrotten. De sträcker sig i oändliga tun-
nelsystem åt alla väderstäck, i hisnande djupschakt ner i 

det okända mörkret och i vidsträckta ytbrott under glaci-
ärtaket. De flesta är för länge sedan sinade och övergivna, 
rasbenägna och inte sällan hemvist för någon lurande best 
eller styggelse. Gruvområdena är namngivna efter den 
kung som regerade när området påbörjades, t.ex. Korm-
gurs Ven, Trasselskäggs Hålor, Dudrumudds klyfta eller 
Gorrin den Gamles Storbrott. 
I Gruvmarkerna är risken för ras påtaglig för folk som rör 
sig utan dvärgguide. Alla misslyckade färdighetsslag har 
1/6 risk att utlösa en liten lavin av krossten. Skada 1, RÖR-
LIGHET för att undvika.  
 
 Gruvsmedja 

Gruvsmedjorna är utplacerade lite varstans i malm-
tunnlarna. Här vässar dvärgarna sina redskap, analy-
serar malmbitar, försöker utläsa var ådrorna ligger 
och planerar gruvbrytandet. I smedjorna finns spa-
dar, hackor, lyktor, oljetunnor, kedjor, vagnar, kor-
gar, släggor etc.  
 

 Stenvagn 
Tunneln som RP kommer till har ett slätt beckat golv 
och en jämnhuggen fåra löpande i mitten. Detta är 
dvärgarnas spårvagnssystem, och i tunnlarna kan 
man skicka vagnar i hög fart. De har ett större hjul i 
mitten som löper i fåran, och två mindre hjul på si-
dorna. Hittar man en vagn och hoppar in (3 personer 
ryms i en vagn), och lyckas Leda vägen kan man för-
dubbla sin resfart genom Gruvmarkerna.  
  

 Malmhiss 
Gången slutar i ett till synes bottenlöst schakt. Enda 
möjligheten att ta sig vidare är upp eller ned är med 
en gnisslande liten ranglig hiss som opereras med en 
vev som två rostiga kättingar löper igenom. Ett slag 
för STYRKEPROV krävs för att kunna veva upp eller 
ner hissen. Ju flera man är desto tyngre är det att 
veva. -1 per person utöver vevaren själv. Misslyckas 
slaget rasar hissen ner ett tiotal meter innan den 
fastnar i kättingarna. Den våldsamma stöten gör att 
personer som inte lyckas med ett RÖRLIGHET-slag 
blir hängande i kanten eller tappar ett mundant fö-
remål ner i djupet.   
 

 
 

NATTSJÖN   
Längst ner i Marnhalls djupaste delar ligger en nattsvart 
spegelstilla sjö, eller närmast ett underjordiskt hav. Den är 
en naturlig urgröpning, ibland inte mer än små fickor, 
gölar och vikar, men på mitten så vid och djup att ingen 
dvärg vågat försöka korsa den. Det sägs att den sträcker 
sig ända till Sönderbergen, och att dess motsatta strand, 
någonstans långt borta i nordväst, är orkernas urhem. 
Dvärgarna ogillar sjön, men använder den till transport av 
malm från Gruvmarkerna till Smedjorna-i-tornet som 
ligger flera långtunnlar ifrån. Sjön ligger vid Marnhall i 
flera olika nivåer, och dvärgarna har byggt både slussar 
och kanaltunnlar för att möjliggöra transporterna. Pråmar 
och mindre lastflottar finns att tillgå vid Nattsjöns strän-
der. 
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Abazhu 
Djupstenstrollen, eller Abazhu, är uråldriga kolosser som 
dvärgarna kallat upp ur Nattsjöns avgrunder, fångat och 
bränt ut ögonen på för att lindra deras ljussmärta i denna 
ytvärld endast tusentals meter under jordytans bländande 
helvete. Trollen släpar malmpråmarna över sjöns matta 
yta, kedjade till händer och fötter med tomma ögonhålor 
och krumma ryggar, ensligt brölande sina sorgekväden. 
När paniken utbröt efter Ätarnas intrång lyckades tre 
djuptroll slita sig och de vandrar nu planlöst omkring i 
havet. RP kan se dem på håll eller försöka närma sig dem 
och tala med dem med hjälp av BILDNING. De vill tillbaka 
till sina bohålor, men hittar inte dit mera. Om RP lyckas 
förhandla med dvärgarnas slussmästare kan de få reda på 
hur trollen kan ta sig tillbaka och på så sätt kanske köpa en 
tjänst av dem? Slussmästarnas äldste har själv i tiderna 
fångat trollen, och han återfinns i Yggdxaggas gruppering. 
Trollen kan dels tala med magnetvalen, och dels vet de en 
väg in i Mörkerkällan.  
 
 Magnetvalen 

Ger man sig ut på Nattsjön kan man se en väldig 
snäckbelamrad rygg bryta den svarta ytan, och kan-
ske en kaskad av vatten som sprutar ur ett and-
ningshål. Detta är magnetvalen, ett metalliskt urvä-
sen som bebor Nattsjöns oändliga djup, och som är 
kopplat till bergets magnetism. Den är ett av de an-
kare som håller den skapta världen på rätt plats i 
förhållande till stjärnor, himmel och oändligheten 

därbortom. Om man lyckas alliera sig med djuptrol-
len kan de sjunga valens sång och på det sättet få 
den att förorsaka ett relativt välriktat skalv i berget. 
Ashur-Asha frigjorde magnetvalen från sina bojor i 
djupen genom en ritual för något år sedan, och los-
sade därigenom skapelsen ett steg närmare mörkret. 
Skapelsens ankare lossas inte så där bara, men mag-
netvalen var redan en gång frigjord av dvärgarna när 
de försökte återta Marnhall från Glimring. Den var 
endast behjälpligt tillbakasatt och därför en enkel 
match för Ashur-Asha att lossa på nytt.  
 

 Oljekällorna och Uxokks blod  
Här och var vid Nattsjöns vikar och fickor, finns rikli-
ga oljefyndigheter lagrat i bergets veck. Dvärgarna 
utvinner oljan och använder den som bränsle till sina 
väldiga ässjor och smältverk. Utspritt över Nattsjöns 
oljiga yta, och i berget runt omkring, i fuktiga hålig-
heter och magnifika grotthallar, ligger små oljekällor, 
ibland med en brinnande låga, och ofta posterade 
med ett par brunnsvakter. Oljan pumpas sedan upp 
till slanka akvedukter som sammanstrålar vid Smed-
jorna-i-tornet likt trådarna i ett spindelnät. Vissa av 
pumparna är snillrikt byggda med en mekanism som 
gör att de ännu nu, flera veckor efter förbomningen, 
rör sig sakta för sig själva. 
Dvärgarna anser att oljan är blodet från forna drakar, 
Uxokk på dvärgiska, som kämpade mot Urstenen i 
tidernas gryning, och begravdes under dess sköldar 
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när bergen föddes. Drakarna smälte stenen med sin 
eld, men just det blev deras grav när stenen blev 
formbar och kastade sig över sina fiender och dränk-
te dem likt brinnande vatten. Oljan är allt som åter-
står av de mäktiga Uxokk, men deras ande lever 
odödlig i den. Den är urgnistan till all drakeld och ett 
heligt och utomordentligt bränsle.  
Röken från Uxokks blod måste hållas doftlös och 
osynlig, annars lockar det drakar till luftrummet 
ovanför glaciären, var de stannar och sniffar till stor 
förfäran för både dvärgar och ytfolk.  
 

 Smedjorna-i-tornet  
I en ofantlig grottsal förenas de spindelbenta olje-
akvedukterna. De leder fram till en enorm klippa 
som likt ett torn reser sig ur ett berg av slagg och 
krossten, och försvinner upp i mörkret. Klippan är 
Smedjorna-i-tornet, och ur dess glödlysande hålor 
hörs ett ständigt dån från dvärgarnas eviga eld. 
Många av dvärgarnas ässjor brinner ännu eftersom 
vissa oljepumpar ännu är igång. Dvärgarna som ar-
betar i smedjorna är oftast mer eller mindre halv-
nakna och insmorda i tjocka lager valfett för att ut-
härda hettan. Smedjorna är nu givetvis tomma, och 
de flesta av dem som överlevt Ätarnas attack finns i 
Yggdxaggas grupp.  
Vid slaggbergets fot lägger gruvpråmarna till, och 
grova kättingförsedda lyftkranar för sedan upp mal-
men till smedjorna.  
Smedjorna-i-tornet nås också enkelt från Merons 
Ådra och är en naturlig knutpunkt mellan Nattsjön 
och dvärgrikets centrala delar.  
 

 De dödas ö 
Ute på en klippö i Nattsjöns oändliga mörker ligger 
dvärgarnas gravar. Här bergafästs mumifierade 
dvärgar i eleganta mausoleer och enklare kummel. 
En svart gondol för ut kroppen hit och bränns sedan 
upp som en symbol på gravens slutlighet och att ing-
en återvändo finns. Just återvändo håller dock på att 
hända här, och en handfull skelett gräver upp gra-
varna med mekanisk effektivitet. Ätaren Senes har 
redan väckt upp ett hundratal välbalsamerade ske-
lett, och en växande hög med nya väntar på honom 
vid stranden.  

 

 Mörkerkällan 
En 7 meter hög stenport ingraverad med dvärgiska 
varningar och förbud leder in till Mörkerkällan. Det 
är en naturlig grotta med lågt hängande stalaktiter – 
droppande och kristallfyllda. Golvet ser dock helt 
annorlunda ut. Det är slätt som ett polerat ziriskt 
slottsbord och ser ut att ha en konstant hägring vi-
lande över sig. Tittar man noga ser man obegripliga 
glyfer och symboler i ett nätverk över golvet, och 
drar man handen över dem går de upp i rök och 
återtar sedan sakta sin mörka skepnad. Golvet slut-
tar svagt ner mot mitten var en liten källa bubblar 
upp. Källans vatten är rent Mörker, bultande och 
lockande. Mörkret vill Ashur-Asha gräva ut så att det 
går att använda som en portal till Raudrim.  

Berggrunden utgörs av material som de första ska-
pargudarna sjöng fram ur Urmörkret. Det var en för-
sta skapelseskiss och övergavs snart till förmån för 
nyare och bättre skapelseversioner. Men fragment 
av detta första skapelseförsök finns bevarat på en-
staka ställen runtom i världen, begravda djupt under 
bergsmassor eller världsoceaner. När dvärgarna 
grävde fram grottan förseglade de den omedelbart, 
för de såg att de kommit till berg som inte hör till 
den skapta världen. 
 
Ingångar 
Porten är ytterst solid och tar t.o.m. med en ypperlig 
ramm flera dagar att bräcka. Det finns dock två 
ingångar till utöver huvudporten. Ingen inne i Mör-
kerkällan känner till dem. Den ena ingången är en 
hemlig tunnel som Marnhalls tektorer byggde för att 
undersöka grottan efter att den förslutits och förkla-
rats förbjudet område. Tektorerna ansåg det vara av 
vikt att studera grottan, bröt mot kungens ord, och 
byggde en dold tunnel in till källan. Den är av ypper-
lig kvalitet och närmast omöjlig att hitta, både i 
grotthallen utanför Mörkerkällan, och inne i källgrot-
tan. Alla tektorer känner till den, inkluderande Ma-
hab Moogol och Telung.  
Den andra vägen in är via Nattsjön, som har en liten 
lagun inne Mörkerkällans grotta. Det kräver en rejäl 
dyktur för att ta sig genom den underjordiska kanal 
som förbinder Nattsjön med lagunen, och man mås-
te därtill ha en ljuskälla med sig. (Ett litet block ly-
sande glaciäris räcker bra, men försvårar dykandet. 
Man kan dock lämna isblocket halvvägs, det flyter 
elegant upp i grottkanalens tak, och på så sätt har 
man belysning även tillbaka) Djupstenstrollen känner 
till grottkanalen och kan, om man hjälper dem, visa 
var i Nattsjön den börjar.  
Yggdrerna kan hjälpa till med båda vägarna in, efter-
som stenmodern har talat till dem, och de har sett 
syner om båda gångarna. De delger dock inga detal-
jer om inte någon tektor eller RP övertalar dem. Tek-
torerna gör dock ingenting eftersom de lyder under 
Mahab Moogol. Han vill inte att någon undersöker 
något alls angående alternativa vägar in i Mörkerkäl-
lan. Dels för att det kan avslöja tektorernas brott, 
och dels för att han misstänker att det kan leda till 
att Yggdxagga får mera inflytande. Han anar nämli-
gen att prins Rvorda eller hans bror Rorin hjälpt 
Ätarna och inser att det kommer att vända folket 
mot kungafamiljen, mot traditionerna och den Rätta 
Ordningen.  
Även drakdyrkarna Feonor och Myhgring kan ha sett 
de alternativa ingångarna i sina syner.  

 
 
ÖVRIGA DELAR 
Dvärgriket har givetvis en uppsjö olika ställen som inte tas 
upp här, och det står SL fritt att hitta på egna platser och 
företeelser. Här följer några områden av riket som inte 
faller direkt under något av de fyra huvudområdena.  
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 Skorstenskomplexet 
I berggrunden ovanför Smedjorna-i-tornet breder 
skorstenskomplexet ut sig i ett enormt nätverk av 
cirkulationstrummor, svartröksgallerier, kylkamrar 
och sotluckor. Marnhalldvärgarnas kanske största 
bekymmer är nämligen glaciärens smältvatten, och 
det är därför av största vikt att inte röken som når 
glaciärens undersida är varm. Skorstenskomplexet är 
ett prov på ypperligt dvärgakunnande och den rök 
som rest genom det vidsträckta tunnelsystemet är 
rentav kallare än luften omkring.  
Alltemellanåt avgår små krigarpatruller för att städa 
det labyrintlika skorstenssystemet från illknytt och 
borstvättar som ständigt slår sig ner där. Skorstenar-
na är sotiga och besvärliga att gå i, men utgör bra 
gömställen från t.ex. skelettpatrullerna.  

 
 Yggdrernas tempel.  

Yggdrerna är 16 dvärgiska jungfruhelgon som sköter 
kontakten med stenfäderna. Dessa sköna ungmör av 
valkiga nävar i spadstorlek, istergungande höfter, ta-
gelhårda flätor och massiva armar som skulle få en 
bisonkviga på fall, är de enda som inte binds av 
Rombens Hemlighetsbefallningar. Yggdxagga har 
försökt få Yggdrerna till sitt läger men de vill inte 
binda sig politiskt. De håller till i smältvattentemplet 
(som du kan placera ut var du vill), var de försöker 
uppnå trans och utläsa bergmoderns visdom. Här 
håller också kung Ramnabrok till efter att han dykt 
upp för RP, och är troligtvis så gott som färdigtvagad 
om RP söker upp honom. Han kommer att böna och 
be att RP hjälper honom besegra skeletten som 
blockerar närmaste port ut, och kommer att vägra 
följa med inåt berget. Det är dock fortfarande möj-
ligt att övertala honom att återvända, men det krä-
ver en alldeles lysande prestation med MANIPULE-
RA. Han blir dock aldrig mera kung, men officiell väl-
signelse för en ny kung kan hjälpa till att ena dvärgri-
ket.  
 

 Skyddshålorna 
I ändan på en avlägsen långtunnel, bakom fyra 
bastanta stendörrar finns rikets skyddshålor vart civi-
la skall fly om alarmet går i riket. En stor del av dvär-
garna kom också dit och lyckades barrikera sig innan 
sfinxflugorna kom åt dem. Två skelettpatruller beva-
kar långtunneln, men dvärgarna i den ockuperade 
delen är inte särskilt oroliga – skyddshålorna är pla-
nerade att klara de mest ihärdiga attackerare. Hålor-
na är försedda med proviant, spadar och hackor, 
med tanken att folk som barrikerat sig där skall kun-
na gräva sig ut till ytvärlden. Det är dock en process 
som tar minst ett år.   
 

 Försvarsschakten 
Överallt i Marnhall stöter man på dessa små schakt, 
oftast tänkta att vara bemannade med arbalestiärer 
och spjuthuggare. Försvarsschakten fungerar unge-
fär som ett inverterat torn, och runt schaktets väggar 
löper skottgluggar och försvarsgångar. Vanligtvis lö-
per sedan en smal bro tvärs över schaktet som enda 

väg igenom, eller så måste man färdas längs en 
klängande spiraltrappa för att nå sin tunnels fort-
sättning. 

 

 Portar 
Marnhall har åtminstone 5 kända ingångar. Södra 
porten ligger strax väster om Rimvindapasset, vid fo-
ten av Rimrands bergsrygg, i Ormmårdens mörker. 
Den har inte använts aktivt på mycket länge, i stället 
har handeln med Randmark flyttat till Valporten norr 
om Myrna. Härifrån avreser största delen av dvär-
garnas handelskaravaner, och hit återvänder de med 
valspäck, säd, ylle och snidträ. Uppe i Kragma finns 
tre portar – Norra porten ligger strax norr om 
Basaltborgen och har varit förbommad länge; vid 
Bohr-Ba finns den maffiga Blåstensporten; Isporten 
ligger intill den lilla byn Galdra, långt uppe i norr, 
mitt i Molnmakarkammens glaciärmassa. Utöver 
portarna finns ett okänt antal luftintag, skorstens-
schakt och hemliga nödgångar – alla ytterst noggrant 
bevakade Hemligheter som ett ytterligt fåtal av 
dvärgarna själva känner till.  
Portarna är alla försedda med ett försvarsschakt och 
en möteskammare vart ytfolk tillåts komma. Ätarna 
har posterat en skelettpatrull vid varje port. Att öpp-
na en låst port går inte att göra utifrån, men inifrån 
går det att komma ut.  

 
 

Dvärgiska klur 
 

Om du vill, och om din spelgrupp gillar små inslag av klur i 
rollspelet kan du slänga in följande tankeproblem. Exem-
pelvis som lås till en dörr, eller desarmering av en fälla 
o.s.v. Regaliekamrarna är exempelvis ett lämpligt ställe för 
ett av dessa klur, som ett tillägg till ett nyckellås, kanske 
till det mest dyrbara rummet.  
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Stenrutorna 
3 stycken stenkvadrater med 4 rutor i varje. Rutorna går 
att vända, men bara en åt gången för varje kvadrat. Ru-
torna har också olika bilder inristade. Kluret är ett klassiskt 
”Vem skall bort?” så det gäller att vända bort rätt ruta i de 
tre kvadraterna. Då öppnas dörren/desarmeras fällan 
o.s.v. 
Den första kvadraten har följande bilder: 
 Minotaur 
 Drake 
 Grip 
 Sjöjungfru 
Den andra kvadraten har följande: 
 Sol 
 Geting 
 Ägg 
 Guldklimp 
Den tredje kvadraten: 
 Eld 
 Vatten 
 Vind 
 Berg 
Vänder man bort draken (de andra varelserna är blandade 
av två olika djur, medan draken är den enda som inte är 
det) från den första kvadraten, ägget (de andra är gula, 
medan ägget har gult endast inne) från den andra och 
elden (de övriga kan mänskan inte skapa) från den tredje 
så har man löst kluret. De tre rutorna som skall vändas är 
också tematiskt kopplade till draken, vilket också kan 
hjälpa. Börjar man på måfå pröva olika kombinationer 
låser sig stenplattorna.  
 
Dvärgklockan 
På en dörr finns en dvärgisk klocka i glimmande stål fast-
bultad. Den har formen av ett kugghjul med en visare i 
mitten. Visaren går att snurra runt så att den pekar på 
något av klockslagen som är inristade i kugghjulets insida. 
Klockslagen följer den dvärgiska tideräkningen och går 
från 1 till 36. Varje gång man pillar på visaren blir den 
trögare att röra på, och efter 3 felaktiga försök låser den 
sig. Ovanför kugghjulet står följande inristat i dörren:  
 
TILLTRÄDE ORDENS LEDARE VISAR 
 
De första bokstäverna i orden (ordens ledare) ger en siff-
ran TOLV, och vrider man visaren dit öppnar sig dörren.  
 
 

Dvärgar i marnhall 
 
Kung Ramnabrok Rökbräcka av Iselhätta fäder 
Långt granitgrått hår liksom alla Iselhättor, trassligt och 
smutsigt, böjd rygg, dimmiga ögon och en uppgiven ödslig 
röst. Går klädd i enkla paltor med hasande steg. Har full-
ständigt gett upp och är i det närmaste omöjlig att kon-
versera vettigt med.  
STY 3  
SMI 3  
INT 3  
KAR 3 

Utrustning: Ingen 
Färdigheter: Genomskåda 4, Manipulera 4, Bildning 4 
Talanger: -  
 
 
 
DE TILLFÅNGATAGNA 
 

Prins Rvorda av Iselhätta 
Grått hår och skägg, flätat med runstenar så som sig an-
står den kungliga ätten. Håret är uppsatt i en volymös 
knut på huvudet, men ansiktet är begravt i djupa fåror av 
misstro och oro. Han har släppt in fienden i sitt rike för att 
nå tronen, men nu själv blivit förråd. Fienden är inte på 
väg bort, men han kan inte ge upp sin position som allie-
rad med Ätarna, eftersom det skulle betyda döden. Dvär-
garna i Mörkerkällan hatar honom, men utanför är hans 
rykte fläckfritt – kanske det kan vara hans räddning…? 
STY 4 
SMI 3  
INT 3  
KAR 4 
Utrustning: Är den enda dvärgen av de fångatagna som 
inte är kedjad och får bära vapen och rustning – Ringbryn-
ja, bredsvärd och dolk.  
Färdigheter: Närkamp 4, Manipulera 4, Genomskåda 3, 
Bildning 3 
Talanger: Bita ihop 
 
 
Oox den Brede av Mozumaks ätt 
Kunglig hornhållare och riksväktare av första rang. Erfaren 
och lugn bråtstensdvärg med blågrått skägg flätat till ett 
tjockt rep ända till marken, oftast instucket i bältet. En 
skinande flint och skarpa gråblå ögon. Bringan är bred som 
en mysksvinsgalt, och tidigare en av rikets främsta krigare, 
men han börjar bli stel och långsam. Bar tidigare nyckeln 
till regaliekamrarna, men den är nu beslagtagen av Ätarna, 
och ligger med andra värdeföremål på ett bord i Mörker-
källan, bevakat av skelett.  
STY 4  
SMI 2  
INT 3  
KAR 3 
Utrustning: Ingen 
Färdigheter: Närkamp 5, Skytte 4, Speja 3, Bildning 2, 
Läkekonst 3 
Talanger: Bita ihop, Yxkamp 3 
 
 
Rifthald Stornäve, son av Grorunga mödrar 
Rifthald är nästa i tronföljden efter prins Rvorda, och det 
är något som synnerligen stressar den unge dvärgen. 
Rvorda har förrått sitt rike, och kung Ramnabrok är anta-
gen död – vad betyder det för Rifthald? Borde han som 
tronföljare ta tag i saken och börja leda riket? Eller borde 
just han låta bli, i och med sin position så att han inte kan 
beskyllas för maktmissbruk och mygel? Rifthald är en 
krigare och soldat, ingen stor strateg.  
Svart skägg och rejäla spadar till händer, brett bälte av 
brons och bredbent hållning.  
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STY 5  
SMI 3  
INT 3  
KAR 4 
Utrustning: Ingen 
Färdigheter: Närkamp 4, Manipulera 3, Genomskåda 2, 
Bildning 3 
Talanger: Bita ihop, Defensiv 3 
 
 
GENERAL KRINNS LOJALISTER 
 

General Krinn 
Extremt lojal till kronan, riket och traditionerna. Han är en 
skröplig och gammal hedersgeneral, med så många tri-
umfstenar från olika militära framgångar hängande runt 
halsen att hans redan krökta rygg hotar att gå av. Han är 
en stolt bråtstensdvärg med förkärlek för storslagna fält-
strategier mot diverse påstått hisnande urväsen ur mör-
kerdjupen, vars existens oftast är synnerligen tvivelaktiga. 
Numera skruttig och skallig, och av hans en gång svallande 
skägg hänger endast små spretande testar kvar. Trots det 
tystnar alla när han med darrande stämma åkallar folkets 
uppmärksamhet, vilket han gör ofta, för dels glömmer han 
att han just talat tidigare, och dels vet han att dvärgarna 
nu behöver någon som blåser liv i deras kämpaglöd och 
håller modet uppe. Det är han mycket bra på, men han 
tenderar att bli så rörd och känslosam att han måste av-
bryta sina tal under våldsamt snytande och snörvlande. 
STY 2  
SMI 1  
INT 4  
KAR 5 
Utrustning: Ringbrynja, barhuvad. Handyxa med silverin-
fattning.  
Färdigheter: Närkamp 4, Manipulera 3, Genomskåda 2, 
Bildning 5 
Talanger: Bita ihop, Yxkamp 3 
 
 
Mahab Moogol, ärketektor 
Klara och intelligenta ögon, rakad skallig på hjässan med 
urbergets runor tatuerade i pannan. Rektangulärt klippt 
svart skägg och en enkel tektorkåpa av svart kazmyr.  
Överhuvud för rikets tektorer och en av kungens närmaste 
rådgivare. Pressar fingertopparna mot varandra när han 
talar och för pekfingren mot näsan. Och tala är vad han 
gör helst av allt. Älskar att krossa sina motståndare med 
långa och välformulerade tirader av logiska slutledningar 
var hans egen ståndpunkt framgår som det enda rätta.  
STY 3  
SMI 3  
INT 5  
KAR 4 
Utrustning: En stor vit budpadda hoppar vid hans sida. 
Rak stav av lättmetall.  
Färdigheter: Bildning 5, Läkekonst 4, Skaldekonst 4, Mani-
pulera 4, Genomskåda 5  
Talanger: Bita ihop, Omutlig 2, Vass tunga 2, Symbolism 2 
 
 

Typisk dvärgkrigare 
Marnhalls vaktstyrka består av välrustade och vältränade 
män och kvinnor. Vaktkaptenerna kommer oftast från de 
större familjerna, men överlag har varken social rang eller 
ursprung någon betydelse när en dvärg väl dragit på sig sin 
svarta ringbrynja med Marnhalls stolta runa nitad i bröst-
plåten.   
STY 4 
SMI 3  
INT 2  
KAR 3 
Utrustning: Ringbrynja med bröstplåt och täckt dvärg-
hjälm = Skydd 8. Stridsyxa, Stor sköld, armborst 
Färdigheter: Närkamp 3, Skytte 3, Speja 3 
Talanger: Bita ihop 
 
 
FRIHETSKÄMPARNA 
 

Yggdxagga 
Yggdxagga är en lång dvärgkvinna med intensiva grå ögon 
och grått hår. Hon bär vanligtvis ett lösskägg – tidigare ett 
(konstigt nog rätt lyckat) försök att erhålla respekt i det 
mansdominerade riket. Numera håller hon kvar skägget 
som en symbol på befriandet – när reformerna är genom-
förda skall hon ta av sig skägget. Skägget är blont och 
passar inte ihop med hennes hårfärg, sitter inte heller 
särskilt väl, och därtill hon har för vana att lyfta på det och 
klia sig på hakan.  
Brinner av iver att reformera riket. En rejäl dos makthung-
er finns också inblandat, men hon döljer det väl.  
Yggdxagga gifte sig i unga år med Skorin Bromkross, patri-
ark och överhuvud för den mäktiga Bromkrossiska famil-
jen. Efter hans död i de 18e orkerkrigen försökte hon 
etablera sig som släktens överhuvud, men blev brutalt 
utspelad. Hon lyckades dock hålla kvar en fot kvar i famil-
jen, och påbörjade en omfattande kamp för samhällets 
likvärdighet och bättre sociala förhållanden. Kampen hölls 
ytterst hemlig och dold innan Ätarna kom, men nu har hon 
samlat sina anhängare och börjat sprida sitt frihets-
budskap öppet och kraftfullt. 
STY 3 
SMI 3  
INT 4  
KAR 4 
Utrustning: Nitläderharnesk, bredsvärd och en malm-
hammare – symbolen för arbetarklassen och förtrycket. 
Färdigheter: Bildning 3, Närkamp 2, Manipulera 4, 
Genomskåda 4 
Talanger: Bita ihop, Omutlig 1 
 
 
Onn, Yggdxaggas yxhållare 
Kortsnaggat hår, tystlåten och enveten. Har en ofarlig 
uppsyn, men det skall man inte låta sig luras av – Onn är 
en av rikets främsta yxkämpar. Lämnar sällan Yggdxaggas 
sida, och släpper än mer sällan handen från yxfästet.  
STY 5 
SMI 4  
INT 2  
KAR 3 
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Utrustning: Nitläderharnesk med stålskenor på armar och 
ben samt bröstplåt av svartstål = Skydd 5 
Tvåhandsyxa, Stor sköld, dolk 
Färdigheter: Närkamp 5, Läkekonst 3, Speja 5 
Talanger: Yxkamp 3, Hal som en ål 3 
 
 
ENSAMMA DVÄRGAR 
 

Mäster Omdron son av Ordu, av Iselhätta fäder  
Gammal krigare från den kungliga familjen, blind och 
högljudd, och synnerligen omtyckt bland rikets medel-
klass. En omutlig understödare av general Krinn. Stora 
knöliga kvartztänder och ett tjockflätat mjölkblekt tagel-
skägg, omgivet av en svärm av små vita malar. 
STY 5 
SMI 2  
INT 3  
KAR 4 
Utrustning: Ringbrynja och stålskenor = Skydd 5 
Stridsyxa, 2 st armborst, tunnelnyckel som öppnar 50 % av 
alla dörrar i riket. 
Färdigheter: Skytte 4, Närkamp 4 (Värdena är från innan 
han blev blind…)  
Talanger: Bita ihop, Snabbskytt 3 
 
 
Ödr 
Storögt betraktande sin omgivning vandrar Ödr planlöst 
omkring i riket. Hon är dotter till Yggdxagga, men av skam 
placerad i dåragrottorna i förvar undan folkets blickar, 
eftersom hon anses både stollig och sned. Hon minns sin 
mor, men vet inte varför hon övergavs eller varför hon 
hållits inlåst. Önskar sig tillbaka till tiden då hon arbetade 
som brännspäckare – ett enkelt och redigt liv med klara 
order och rutiner, och en känsla av att vara till nytta. Ödr 
har en slappt hängande haka och stirriga ögon. Klädd i 
enkel särk så som alla fångar i dåragrottorna. När sfinxflu-
gorna tog fångvaktarna var det bara för Ödr att vandra ut. 
Bränntatuerad med åldriga runor för att bota hennes 
enfald.  
STY 5 
SMI 2 
INT 1  
KAR 2 
Utrustning: Ingen 
Färdigheter: Speja 5 
Talanger: Bita ihop 
 
 
Bogrif  
Energisk och otålig glaciärspejare. Klär sig i silverblå mysk-
pälsar med djupa huvor, benmask över ansiktet med smal 
ögonslits, isklumpar i skägget och impregnerade vadar-
byxor. Rider gärna en tunnelmysk, sadlad med hackor, rep 
och skäktor. 
STY 4  
SMI 4  
INT 3  
KAR 3 

Utrustning: Läderrustning, Kortspjut och glaciärgaffel – ett 
slags större stämgaffel med vilken man kan lyssna till 
glaciärens rörelser men också förvarnas om bl.a. istrollens 
rörelser.  
Färdigheter: Närkamp 3, Speja 4, Djurhantering 3 
Talanger: Bita ihop 
 
 
Telung  
Aningen halt tektor med det svarta håret och skägget 
knutet i strama flätor. Klädd så som alla tektorer i en svart 
kazmyrkåpa.  
STY 3  
SMI 4  
INT 3  
KAR 2 
Utrustning: Dolk, budpadda, papper och bläck.   
Färdigheter: Bildning 2, Närkamp 2, Läkekonst 3 
Talanger: Bita ihop, Symbolism 1 
 
 
Myhgring / Orrin Grustand 
Jorddvärg och medlem av drakkulten Ormens barn. Ur-
sprungligen från Marnhall, senare förvisad (troligtvis p.g.a. 
pyromani eller eldsdyrkan) och nu återvänd under falsk 
identitet – handelsmannen Orrin Grustand. Myhgring har 
ett relativt kort och nyodlat skägg eftersom han som 
många jorddvärgar rakade av sig skägget när han förvisa-
des.    
Har som uppgift att hitta Glimrings ägg, men har antagits 
död av sekten i Svartvinter, varför Feonor utskickats. Har 
Marnhalls runa för laglös inbränd på höger hand, och på 
vänster symbolen för Elmgryning – båda väl dolda under 
eleganta handskar. 
STY 4 
SMI 3  
INT 3  
KAR 4 
Utrustning: Ingen rustning, handyxa, dolk 
Färdigheter: Närkamp 3, manipulera 4, Genomskåda 2 
Talanger: Bita ihop, Eldmagi 2 
 
 
ALLIERADE MED DVÄRGARNA 
 

Djupstenstroll 
Väldiga varelser av ren sten. Ofta är de helt omöjliga att 
skilja från urberget självt, och även när de rör sig liknar de 
mera enorma klippor som hasar sig fram, än levande 
varelser. Deras tomma ögon och sorgsna kväden av mull-
rande sång kan få den mest positiva person att känna 
vemodet komma krypande.  
STY 12 
SMI 2  
INT 2  
KAR 1 
Utrustning: Ingen – för djupstenstrollen är både ägande 
och tillverkande okända koncept. Stenhud 8 poäng. 
Färdigheter: Skaldekonst 5, Styrkeprov 5 
Talanger: Djupstenstrollen är fredliga varelser och inka-
pabla till våld.  
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 Handel  
 Dvärgarnas viktigaste handel sker med de små fiskeby-

arna vid kusten söder om Järnfållarna, samt vid Smält-
havets rand. Där byter de järn, olja och bergspärlor mot 
valspäck och feta nioögon i väldiga kvantiteter.  
Dvärgarna företar också längre handelsexpeditioner sö-
derut och kommer hem med vackert färgade tyger, 
mullvadsskinn, kryddat vin och elfenben. Marnhallsjär-
net håller en förhållandevis låg kvalitet och malmen är 
utspridd i berget över stora områden, men i rätt små 
kvantiteter. Endast dvärgarnas sanslösa skicklighet med 
metaller gör att järnet från Marnhall kan klassas som 
mycket gott ståljärn, och tillåter tillverkning av både fin-
smide och tjock plåt. Brurdvärgar klassar dock Marn-
hallsstålet som simpelt spadvirke. Förutom järn och olja 
bryter och säljer dvärgarna också diverse halvädelste-
nar, s.k. bergspärlor: korund, gyllenröd beryll, zirkon, 
sländsten samt spräcklig magnalas och grummelöga. 
Därtill diverse förtärbara mineraler och tuggstenar, bl.a. 
kvicksalt och Ghuzböls nattrot.  

 
 
 

Fiender i djupet 
 
ÄTARNA 
 

Quraruq, Ätarnas ledare och kultlärde 
Quraruq har ett oändligt sävligt och vänligt sätt, och ver-
kar vara oförmögen att visa andra känslor än ett orubbligt 
lugn. Ätare av högsta rang, från Esgorras heta brandöknar. 
Han har ett bländande vitt leende av sylvassa rovtänder, 
och flottglänsande hy insmord med apelsindoftande oljor. 
Går ständigt, också under jord, med ett uppfällt parasoll så 
att solens strålar inte skall befläcka hans mörkervigda själ. 
Quraruq är Ätarnas högsta kultärda och oändligt akade-
miskt bevandrad. 
STY 10  
SMI 6 
INT 5  
KAR 4 
Utrustning: Paraply, 3 dolkar, påse med gifter – sövande, 
dödande och paralyserande, 1T3 doser av alla, STY 8.  
Färdigheter: Närkamp 4, Manipulera 4, Genomskåda 4, 
Bildning 5, Speja 4 
Talanger: Varseblivning 3, Hal som en ål 3, Dubbelfattning 
3, Stryktålig, Ett med Mörkret (Detta är en allmän talang 
som ger en förmågan att se obehindrat i mörker, man får 
inga avdrag på handlingar i mörker, och läker därtill 1 
poäng STY per runda om man befinner sig i mörker upp-
lyst av högst en fackla eller motsvarande)  
 
 
 
Nekromantikern Senes, Ätare av andra rang 
Iklädd en fruktansvärd dödsmask av älgkranium, mänskli-
ga händer och korpnäbbar, och en vid kåpa av korpfjädrar.  

Senes är hätsk och hänsynslös, och uppger gärna ett kack-
lande gällt skratt när han utför sina mest sadistiska dåd. 
Han är en av Gordigal den Gamles forna elever (och kan-
ske bekant till någon av RP?), sedermera vidareutbildad i 
svartkonst av en f.d. zirisk hovmagiker, och till slut utvisad 
från Zir p.g.a. missbrukad dödsmagi.  
STY 8 
SMI 5  
INT 3  
KAR 3 
Utrustning: Dödsmask och kåpa = Skydd 3. Dolk, 4 kast-
knivar. Bälte med 8 mänskokranium hängande, en del 
avhuggna dvärghänder, döda råttor och skalper.  
2 krukor med mörk materia – ett pulver som, om krukan 
krossas, sprider ett ogenomträngligt mörker omkring sig, 
ett mörker som sveper in allt inom Nära avstånd. Alla 
ljuskällor släcks, molnet varar i 3 rundor.   
Färdigheter: Närkamp 4, Manipulera 3, Genomskåda 3, 
Bildning 3, Speja 3, Skytte 3.  
Talanger: Dödsmagi 3, Hal som en ål 2, Blixtsnabb 2, Stryk-
tålig 
 
 
Typisk Ätare 
Ätarna är alla färggranna individer med de mest varieran-
de utseende och personlighetsdrag. Vissa har vingar, en 
del fyra armar, andra har inga demoniska drag utan en-
dast vässade tänder, o.s.v. Brodera alltså ut dina Ätare 
efter eget behag, dessa värden är endast riktgivande 
grunder.  
STY 8  
SMI 4  
INT 3  
KAR 4 
Utrustning: Ett valfritt vapen samt dolk 
Färdigheter: Närkamp 4, Manipulera 3, Genomskåda 2, 
Skytte 3.  
Talanger: Stryktålig samt Hal som en ål 2 eller Defensiv 2, 
plus två andra talanger med sammanlagda värdet 4,  
 
 
Ätarnas adjutanter 
Disciplinerade och lojala män och kvinnor, officiellt vigda 
åt Mörkret, men i de flesta fall knappt intresserade av 
kulter och religioner, utan enkla hyrsvärd och soldater.  
STY 4  
SMI 3  
INT 3  
KAR 3 
Utrustning: Ringbrynja, Stor sköld, Handyxa, rep, änterha-
ke, dolk.  
Färdigheter: Närkamp 3, Speja 3, Rörlighet 3 
Talanger: -  
 
 
MONSTER 
 

Istroll 
Stanken av ett istroll är något av det mest förfärliga en 
äventyrare kan stöta på. De är gråblå till färgen, och upp-
svullna som av en heltäckande kallbrand över hela krop-
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pen, och denna jäsande förruttnelse är troligtvis huvudor-
saken till stanken. På sina ställen är kroppen frostsprucken 
som om den vore genomfrusen. Andedräkten är kall som 
en polarvind. Istrollen är oftast enstöringar, och kan ställa 
till med stor förödelse om de brakar in i någon av dvärgar-
nas glaciärtunnlar.  
STY 12  
SMI 2 
Utrustning: Skydd: 4 poängs genomfrusen hud.  
Allmänt: Trollen regenerar 1 poäng STY varje runda. 
Deras stank ger en poäng ska på SMI åt alla inom 
Armslängd.  
Monsterattacker, 1T6:   
1. Rivattack. Svarta kallbrandsfingrar med smutsiga klor 

river med full kraft mot ett offer. Attack med 9 
grundtärningar och vapenskada 1. Om skada utdelas 
drabbas den skadade med 30 % risk av en sjukdom 
med smittovärde 3.  

2. Bett. Trollet hugger en äventyrare med sina isande 
vassa tänder. Attack med 8 grundtärningar och skada 
2. Offret är därefter Greppat och sitter fast i trollets 
käftar. Trollet kan attackera även med middagen i 
munnen.  

3. Kast. Trollet greppar tag i ett offer och slänger iväg 
det genom luften som en trasdocka. Angrepp med 12 
grundtärningar och skada 1. Offret landar på Kort av-
stånd.  

4. Glaciärvrål. Trollet vrålar så att marken darrar och en 
isande vind sveper ut ur dess gap. Attack med 10 
grundtärningar som ger skada på INT (”vapenskada” 
1) och gör offret Nedkylt. Attacken kan inte pareras 
men nog duckas.  

5. Kylslag. Trollet hugger med båda sina genomfrusna 
labbar tag i offret och skjuter isande kyla genom dess 
kropp. 10 grundtärningar och vapenskada 1. Om träf-
fen ger skada fryser offret därtill fast i marken och 
kommer endast loss med ett STYRKEPROV -1. 

6. Istagning. Trollet hugger tag i ett offer och skumpar 
iväg med förbluffande hastighet. Attack med 10 
grundtärningar. Rustningar skyddar inte mot denna 
attack, men ingen skada utdelas. I stället räknas det 
som en lyckad attack om skada skulle ha utdelats. Då 
får trollet ett bra grepp och lyckas fly från striden. 
Den sätter då iväg mot sin håla var den fryser fast 
offret i väggen och bryter sakta ner det med Glaciär-
vrål. (Läs mera om trollpest nedan.) Det går att hitta 
trollhålan med SPEJA eller ÖVERLEVNAD, men till fots 
kommer man inte ikapp trollet mera. Räkna ett halvt 
till ett dygns glaciärfärd för att komma fram. Offret 
får en chans att ta sig loss med STYRKEPROV mot 
trollets STY innan det fryses fast i hålan.  

   
 
Sfinxfluga 
1 till 1,5 meter långa varelser av förtätat mörker och fasa. 
Anfaller med fruktansvärd målmedvetenhet, retirerar 
aldrig. Trots att deras flugkropp har vingar flyger de inte. I 
stället kravlar de obehindrat på hurudana ytor som helst – 
tak, väggar och stup. Deras 6 mänskliga armar och ben är 
onaturligt vridna och rör sig åt alla håll. Sfinxflugornas 
isande rop och rasslande gång kan höras på långt håll i 

tunnlarna. De anfaller i grupp och utför alla samma attack, 
men de kan anfalla olika offer.  
STY 2  
SMI 3  
Utrustning: Skydd: 2 poängs mörker 
Färdigheter: - 
Monsterattacker, 1T4:   
1. Paralyserande skri. Missfostret utstöter ett isande 

skri från en annan verklighet, så främmande och 
skräckinjagande att offret paralyseras. Alla som hör 
skriket slår för GENOMSKÅDA +1. Misslyckas det för-
stenas man i 1T6 rundor.  

2. Bett. Ur flugans förvridna mänskliga huvud skjuter en 
gaddförsedd tunga ut och hugger – attack med 6 tär-
ningar, skada 1. Tungan slingrar in sig mellan rust-
ningsfogar och därför skyddar rustningar inte. Bettet 
sprider ett förlamande gift med styrka 4 – om giftet 
ger effekt minskas offrets SMI med ett varje runda.  

3. Övertagning. Sfinxflugan försöker kravla sig in genom 
offrets mun. Attack med 8 grundtärningar, skada 1, 
rustning skyddar inte. Attacken ger ingen skada, men 
om den lyckas slinker flugan in i offret. Efter 1T3 da-
gar föds varelsen ut ur offrets mage som en 
metamorf och offret dör omedelbart. Även om offret 
inte skadas av attacken är det uppenbart att något är 
på tok. Det murvlar i magen och man ser svartvitt, 
svettas o.s.v. Med LÄKEKONST eller lämplig magi kan 
man fördriva varelsen från den besmittades kropp.    

4. Rusch. Sfinxflugorna samlar sig alla mot ett offer och 
stormar med full kraft mot det som en kokande och 
rasslande svärm av mörker. Attack med 12 grundtär-
ningar som endast kan Duckas. Ingen skada utdelas – 
offret faller i stället omkull och måste lyckas med 
Bryta grepp för att komma loss. Nästa runda svärmar 
flugorna vidare men minst en fluga kommer att at-
tackera den fällda med en Övertagning (alla flugor 
agerar alltså inte på samma sätt i den rundan – slå 
normalt för övriga flugor), och om offret inte kommit 
upp ännu får den personen -1 på allt den företar sig.   

 
 
Metamorf 
Metamorfer är synnerligen obehagliga kopior av den 
värdkropp de fötts ur. Svartstirrande ögon och mörkt 
bultande blodådror under en kallsvettig hud. De är lång-
samma men starka och blodtörstiga. De flesta metamorfer 
rör sig inte långt från resterna av sin värdkropp varför man 
kan stöta på lik med fruktansvärda uppslitna hål i magen, 
och kort därefter möta samma person livs levande, fast 
med något konstigt i blicken… Metamorfen efterliknar 
värdkroppen med kläder, rustning och föremål så väl att 
det inte går att se att allt egentligen är tillverkat av samma 
mörkermateria. På bakhuvudet har metamorfen ett till 
ansikte, och även om det inte syns kan det tala med en 
bisarr ekande stämma. Några metamorfer har påbörjat sin 
förpuppning, men ingen har ännu nått det tredje stadiet, 
och ingen – inte ens Quraruq – vet hur det ser ut. 
STY Värdkroppens värde +4 
SMI 2  
Utrustning: 6 poäng skyddande mörker 
Färdigheter: - 
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Monsterattacker: Metamorferna har inga egentliga mons-
terattacker utan agerar vanligtvis enligt ett givet mönster: 
Först gör de ett försök att efterlikna värdkroppens bete-
ende och närmar sig sitt offer med stela steg och några 
gutturala ljud som kan tänkas tydas som rop på hjälp. När 
den kommit tillräckligt nära anfaller den med 10 grund-
tärningar med bett och stryptag samtidigt som den spyr 
mörker i spastiska kaskader. Efter 3 rundor har mörkret 
slukat alla ljuskällor inom Nära avstånd.  
En metamorf kan också lägga sig i bakhåll i stället för att 
närma sig sitt offer öppet.  
 
 
Skelett, ordinärt 
Skelett av sedan länge döda arbetardvärgar, sköra och 
dåligt rustade. Observera att pilar och vapen med spets 
ger endast halv skada på benrangel.  
STY 3  
SMI 2  
Utrustning: Enstaka rustningsdelar, någon hjälm eller 
rostig och förmultnad nitläderharnesk etc. Skydd 2 i snitt. 
Beväpnade med rostiga handyxor. 
Färdigheter: Närkamp 3 
Talanger: -  
 
 
Skelett, mumifierad ädling 
Animerade krigare av högborna dvärgar, balsamerade och 
välmumifierade. Mumierna tar dubbel skada av eld, men 
liksom de övriga skeletten tar de endast halv skada av 
pilar och spetsvapen.  
STY 5  
SMI 2  
Utrustning: Ringbrynja, Stridsyxa, Stor sköld 
Färdigheter: Närkamp 3 
Talanger: -  
 
 
  
 Trollpest 
 Det sägs att trollen härstammar från mänskor som 

förvrängts av de gudalösa nordlandens tunna världsväv. 
Hos trollen har förvrängningen jäst sig till en smittande 
förvrängarpest, och alla troll sprider alltså en otrevlig 
demonisk sjukdom. Den kallas trollpest i folkmun och 
förvandlar den besmittade sakta till en ork, svartalf el-
ler rese. Sjukdomen angriper alla som blivit brutna av 
ett troll, antingen via INT eller KAR. Smittovärdet är 6 
och effekten är att ett poäng KAR per vecka dras av 
utan att kunna läkas. När KAR når noll återfår man alla 
sina KAR-poäng utom ett, men man är då ett svartblod 
till hundra procent. Innan KAR når noll går smittan 
ännu att bota med LÄKEKONST och ett sövande gift 
med styrka 8.    
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Profetian 
 
Magikern föll hastigt på knä och reste sig sedan med stela leder. Kungasonen hade ald-
rig tyckt om den lilla besvärjaren, men dennes kunskaper i det skrivna och det forna 
hade varit oersättliga.  
”Min herre” Magikern höll blicken nedfälld och borstade av sin kåpa ”Jag har erhållit 
jättaskallens profetia, och översatt den enligt valgårdiskt versmått och – ” 
”Vi är inte intresserade av detaljer, mänska – vad säger den om oss?” 
”Den... alltså det vill säga...” Den lilla mannen plirade försiktigt uppåt. ”Ingenting, min 
herre, ingenting”.  
Ingenting? Vad betydde det? Var han plötsligt förbisedd av ödet, något slags löjlig sido-
handling i ett större spel?  
En våg av irritation vällde upp inom honom. Magikern kände tydligt av det och fortsatte 
med torr mun:  
”Det finns alltså ännu... Det kommer nog flera verser ännu. Tror jag... Ni kan mycket väl 
- ” 
Kungasonen reste sig upp och magikern tystnade omedelbart. Ute på tronsalens väldiga 
golv såg den lilla trollkarlen ynkligt liten ut.  
Fäder och mödrar – ge mig insikt, ge mig er styrka.  
Han kunde känna hur de spjärnade emot, fortfarande ovilliga att erkänna honom. Men 
de hade inget val – han tog vad han ville av dem och var dem inget skyldig.  
Genom salens fönster svepte en isande vind in, och frostflingor formades över golvet. 
Magikern kippade förskräckt efter andan. Elden i salens brasor spottade och fräste, och 
lågorna slog upp mot taket med flammande tungor.  
Han slöt ögonen och såg ut över fädernas dalar och mödrarnas berg. De hade inget slut, 
det fanns ingen ände. Deras rötter var starka, deras toppar skarpa, och deras blod var 
fullt av liv.  
Ingenting att oroa sig för, det som skall komma kommer.  
Han vände sig mot magikern som nu fallit ner på knä igen, skakande av köld och svedd i 
kåpan av ilskna eldskott.  
”Än hammaren då? Vad sade den döda skallen om den?” 
Magikern flämtade små pustar av ånga ur blåfrusna läppar, och samlade sig medan is-
vinden avtog och lågorna lade sig. Hans svar blev en darrande viskning: 
”Ingenting” 
Kungasonen greppade tronens stolskarm så att den bröts, och med rasande kraft 
slungade han in den i väggen mitt emot. Stenbitar exploderade över salsgolvet och ma-
gikern flydde i panik ut genom dörren.  
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Introduktion 
 

Sammanfattning 
 

Äventyret kretsar kring den tredje av Bronslampans reliker 
– Oxhuvudet, var bronset från lampan ligger ingjutet.  
Första anhalten för RP är staden Ulbrek var Oxhuvudet 
tidigare befunnits i tryggt förvar i Erudatemplet. Nu har 
dock staden intagits av Slutliga Erans orden och templet 
länsats. Ingen vet vad som hänt med templets skatter och 
Oxhuvudet. Väl där får RP nysta i lite mysterier kring hu-
vudet och försvunna präster från templet. Nystandet leder 
till en parallell och öde värld, en spegelsida till staden. 
Därifrån leder spåren sedan ut till de öde Ormmården och 
Kummelvidderna:  
Det visar sig att Oxhuvudet uppenbarligen köpts av ett 
handelshus – ”Nordstjärnan” – som rustat en handelska-
ravan med riktning mot det fjärran Kormund. Det hjälps 
inte annat än att sticka efter. Handelshuset har smultit ner 
bronset i kraniet till 185 mynt, och mynten har spritts över 
Kummelvidderna i karavanens spår. Äventyret presenteras 
som en radda äventyrsplatser som alla innehåller lite 
action, lite intrig, samt några bronsmynt. Alla platser är 
tänkbara som fäste för RP, och de kan besökas i valfri 
ordning – RP får själva staka ut sin rutt med kartans hjälp. 
Karavanens spår går att följa om man är skicklig, annars 
får man lita på sin goda lycka.  
 
Äventyret kulminerar i draken Stormvalgs grotta. Dit har 
den sista och största andelen av mynten hamnat. Samti-
digt tilltar Galghordens grepp om Kummelvidderna och RP 
har med största sannolikhet retat upp både dem och 
andra maktfaktorer under sin färd genom ödemarkerna.   
 
 

KAMPANJSPEL 
 

Äventyret innehåller utrymme för alla falanger att agera 
och intrigera enligt behov och enligt vad Ödespacken 
anger. Om du vill plantera ledtrådar för kampanjens övriga 
artefakter går det bra – information om Den svarta ham-
maren kan hittas på de flesta ställen i äventyret, se Ap-
pendix 7, likaså Eldstenen. Även riddar Helmfasts brev och 
sigillbrickan för Äventyr 2 kan hittas nästan var som helst i 
äventyret. Om du vill öka på spelarnas stressnivå kan du 
göra antydningar om att Ashur-Asha är Oxhuvudet på 
spåret – tiden är på kort! Detta kan framgå t.ex. genom 
Född eller via ett brev mellan Ashur-Asha och Ätarna (om 
du inte använt detta trick redan).  
Läs också i Appendix 7 om hur du trappar upp intensiteten 
om detta är kampanjens fjärde och sista äventyr.  
 
 Startkrav: För att äventyret skall kunna sparka igång 

behöver RP känna till att Oxhuvudet finns i förvar i 
Erudatemplet i Ulbrek. Denna information får RP samla 
på sig under tidigare äventyr enligt Appendix 7, eller så 
känner t.ex. Gordigal till det.   

 
 

Inledning 
 

Följande information kan RP erhålla genom att prata med 
folk på vägen till Ulbrek:  
Den slutliga erans orden har intagit staden Ulbrek och 
håller den i ett järngrepp. Man har dock inte kommit över 
Erudatemplets skatter och ingen verkar veta var dessa 
finns. Av prästerna har några dödats och tre har flytt. Det 
troliga är alltså att prästerna lyckats föra ut skatterna ur 
templet och kanske rentav ur hela staden innan ockupa-
tionen. De tre återstående prästerna är således den enda 
möjligheten man har för att få reda på var tempelskatter-
na och Oxhuvudet finns. Man vet att prästerna ännu är 
kvar i staden – dels har de synats till vid ett par tillfällen, 
och dels uppenbarar sig deras bönestenar ännu dagligen i 
det ockuperade och bevakade templet, precis som alltid 
förr. Staden bevakas hårt och ingen kommer in eller ut 
utan att den Slutliga Erans röda präster vet om det.  
 

OXHUVUDET 
Bronset som alverna använde till Bronslampan var ur-
sprungligen ett av skapelsens ankare. Det höll jorden på 
rätt plats i förhållande till himlen, solen och stjärnorna. 
Det finns flera liknande ankaren av olika utseende och 
natur begravda djupt under berg eller på oceanernas 
botten. (Ett av ankaren är magnetvalen i Marnhall) Utan 
dem faller jordytan samman. Alverna tog ankaret ur nor-
danlanden med avsikt att rubba Mörkrets och drakarnas 
herravälde. Hela skapelsen knakade till som följd, men 
alverna var skickliga och den kosmiska ändring som följde 
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drabbade endast nordanlanden och de där härskande 
urmakterna.  
Bronset i oxhuvudet är alltså synnerligen kraftigt, och 
påverkar hela skapelsen som en väldig magnet med själva 
jordskorpan som motpol. Därför förvarades lampan alltid i 
Raudrim, för i en annan värld kunde den inte skada ska-
pelsen. Senare förvarade Erudaprästerna i sin tur den 
nedsmälta metallen i oxskallen i en av Ogotugangs nod-
punkter (se nedan) som finns i Erudatemplets skattkam-
mare.   
 
Effekter 
Nu när bronset är ute i världen igen börjar dess dragnings-
kraft göra sig påmind och skapelsen början sakta minnas 
sitt gamla ankare och de mönster som landet låg i för flera 
tusen år sedan. Detta tar sig i uttryck som jordbävningar, 
marksprickor, bergsras och att stjärnhimlen verkar flytta 
på sig. Bronsets påverkan är kraftigast om det rör marken. 
Om man således tappar ett eller flera mynt på marken kan 
man räkna med kraftiga reaktioner – se tabellen intill.  
Som SL har du full rätt att avgöra om du vill slå på tabellen 
eller inte. Om RP försöker utnyttja bronsmyntens egen-
skaper för mycket kan du lugnt avgöra att ingenting hän-
der utan tärningsslag. Låt bronset vara oberäkneligt och 
farligt. 
 
Bronsjäsning 
Bronset är magnetiskt mot sig självt också, och mynten 
dras lätt till varandra. De är ofta sammanklumpade så att 
man måste bända isär dem. Låter man dem vara samman-
länkade och matar med brons eller koppar kan man få det 
att jäsa, och på så sätt kan man skapa en egen tacka även 
om man inte har alla mynten. 1000 kopparmynt, eller 
brons till samma värde, motsvarar ett av tackans brons-
mynt om man packar dem tätt med de bronsmynt man 
har. En bieffekt av detta är givetvis att även fiender kan 
skapa sin egen tacka. (Den jäsande bronsklumpen måste 
förstås också matas med lite tenn utöver koppar, men det 
behandlas inte regelmässigt) 

 
Bronsreaktioner 
Välj eller slå 1T6: 
1. Inget händer. Allt blir plötsligt oändligt tyst, vinden 

avtar, fåglar tystnar. Men ingenting händer.  
2. Jordbävning. Marken skakar till så att alla måste slå 

för RÖRLIGHET -1 för att hållas stående. Övriga effek-
ter beror på var man befinner sig. Ett hus kan rasa 
samman, en bergsvägg kan falla ihop och förorsaka 
ett väldigt ras o.s.v. 

3. Klyfta. Med ett brak öppnar sig en rejäl klyfta eller 
ett slukhål  

4. Magnetism. Alla mynt som RP bär på sig blir plötsligt 
magnetiska och drar till sig allt järn på en radie av 15 
meter. Järnet kommer farande med full fart, först 
mot det/de mynt som fallit till marken, men efter 
någon runda även mot de eventuella mynt som bärs 
eller som finns i närheten.   

5. Tidsförskjutning. Natt blir till dag, eller tvärtom. Sker 
i en blinkning. 

6. Stjärnfall. Ett regn av gnistrande stjärnfall löper över 
himlen. Följande natt är stjärnornas positioner an-
norlunda. Leda Vägen sker med -2 nattetid i 2 veckor.  
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Ulbrek
 
Vägen ner mot stadsporten klamrar sig vådligt längs flod-
mynningens klippiga strand, och nedanför er breder sta-
den Ulbrek ut sig. Stadsbilden domineras av ett knappt 
dussin branta klippöar, belamrade med tempel och palats. 
Pampiga träkonstruktioner hänger vådligt ut över bran-
terna, enorma trappstenkolosser i granit reser sig majestä-
tiskt ur det slammiga flodvattnet, och överst skjuter mar-
mortorn och förgyllda kupoler upp likt färggranna svam-
par. Nedanför öarna flyter båtstaden som ett fuktigt bälte 
av vrak och drivved som havet sköljt upp. Ett myller av 
skjul och magasin, pråmar, båtar och bryggor, kommers 
och mörka gränder. 
Överallt hänger röda fanor och baner, och väldiga bokbål 
sprider rök och gnistor med vinden – Den enda guden kvar 
har tagit över staden. 
 

Allmän information 
om staden 

 

Tempelstaden Ulbrek ligger i en fjordliknande vik där 
floden Blekan rinner ut i Fyra Vindars Hav. Den är strikt 
uppdelad i två skiljda världar: På klippöarna finns templen 
och beslutsfattarna, rika överstepräster i sina palats, 
adelsfamiljernas överdådiga gårdar, enstaka magikertorn 
och siargrottor. Båtstaden är sedan stadens sekulära del. 
Här regerar olika banditgäng – flodfurstar och pråmpira-
ter, båtflyktingar från Baxarslättens halvlingsätter och 
drogsjuka hamnligor. Stadsdelen är en kokande kittel av 
brokiga marknader, fattiga skarvfiskare, grododlare och 
spågummor. Största delen av Båtstaden flyter, och byter 
form med stormar och flodströmmar.  
Stadens styrs av ett Presidium som de olika templen och 
akademierna tillsammans utser. Presidiet styrs av en 
överproktor, utsedd på livstid. Nuvarande överproktor är 
halvlängdsmannen Bolbok den Fete, överhuvud för Skorv-
hasarna – den största och mest inflytelserika släkten av 
stadens halvlängdsfolk.  
Den riktiga makten i staden har dock numera den Slutliga 
Erans orden, och Bolbok är deras motvilliga marionett. De 
har infört ett ockupationsstyre med det egna huvudtemp-
let som centrum. Hårdhänta utrensningar görs bland de 
olika templen och sekterna i staden och fängelsehålorna 
har fyllts till brädden av akademiker, druider, magiker och 
munkar. Inte sällan bränns stadens lärda på sina egna 
skrifter... Rödklädda och beväpnade präster patrullerar 
längs stadens bryggor och däck, och från flaggstänger och 
takkrön hänger Ordens blodröda flaggor.  
 
Slutliga Erans organisation 
De röda prästerna leds av landsfader Emlik Rättrådig, och 
har sitt säte i Röda templet på Höga ön. Orden etablerade 
sig i staden redan för ca 30 år sedan som en vanlig tem-
pelorden. Ulbrek var ett naturlig första säte för sektens 
expansion från Zir till nordanlanden. De förblev en liten 
organisation, en i mängden bland stadens hundrade tem-

pel, tills gudarnas nordanstjärna föll och Helgedomsön 
exploderade (se nedan) Efter detta växte orden med ra-
sande takt – en del inne i staden, men främst ute på 
landsbygden omkring. Samtidigt organiserades den mili-
tanta delen i Bryte Bädd och allierade sig med det bonde-
uppror man hjälpt till att blåsa liv i, ockuperade staden, 
och alldeles nyligen intog den – givetvis hjälpt av dess 
präster inne i staden. Om bondeupproret slagits ner i 
Svartvinter är staden eventuellt Ordens sista fäste i Rand-
mark. Ordens skyddskarlar bevakar gatorna i staden, och 
landsfadern har ett stort antal spioner bland stadsborna.  
 
Motvärn mot ockupationsmakten 
Den enda officiella randmarkiska smulan av motstånd mot 
de ockuperande prästerna är stridskoggen ”Sunnan” som 
ligger utanför staden på redden. Den är fullt stridsrustad 
men inväntar handlingsförlamat order från Svartvinter, 
utan att egentligen ha några som helst kommunikations-
linjer genom vilka sådana kunde fås. Sunnans systerfartyg 
”Havslejonet” är intaget av de röda prästerna med hjälp 
av ziriska pirater, och den patrullerar nu stadsviken och 
övervakar all trafik där.   
I staden har också en grupp unga teologer grundat en 
hemlig motståndsrörelse och planerar en desperat kupp 
mot Slutliga Erans tempel. De leds av novisen Wara.  
Överproktor Bolbok den Fete arbetar också bakom kulis-
serna på att få staden befriad, men gör det med kraftig 
betoning på Skorvhasarnas väl framom andra.  
Utöver dessa grupperingar finns även en lös allians av 
flodfurstar som, rikligt understödd av Grinngard, arbetar 
för ett övertagande av staden, med målet att skapa en 
fristad under Grinngardiskt beskydd. Flodfurstarna är 
pirater och banditer, med rötter i de första folkslag som 
bebodde nordanlandens södra kustremsa innan Rand-
marks uppkomst.  
 
De drunknade 
Ulbrek ligger på en kosmologiskt intressant plats var 
världsväven är tunn, och gränsen mellan världarna är 
suddig. Detta har, tillsammans med havsströmmar från 
Fyra vindars hav, gjort att de drunknade hemsöker staden 
under vargtimmarna på molnrika nätter. Då ljuder var-
ningsklockorna i Sångarens tempel på Thons klippa, och till 
och med stadsvakten håller sig inne.    
 
Att komma in i staden 
Stadens alla portar bevakas av röda prästernas trupper, 
och för att komma in måste man uppge ett ärende som 
kan anses tillräckligt gudsfruktigt. Om man öppet utger sig 
för att vara, eller på något sätt ser ut som en magiker eller 
druid släpps man inte in, och riskerar därtill att slängas i 
fängelse. Gycklare och barder spikas upp på stadsporten 
eller bränns på kättarbål. Mynt får inte heller föras in i 
staden mer än 8 silver för personer som kan antas vara 
gudsfruktiga, 5 för resten. Vapen är naturligtvis också 
förbjudet, och beslagtas vid porten.  
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PLATSER OCH VARELSER 
 

Erudas tempel 
Erudas invaderade tempel ligger på Skarvön och är beva-
kat dygnet runt av Ordens skyddskarlar. En fortgående 
genomsökning av templet pågår också i jakt på skatter. 
Emlik Rättrådig har därtill satt ut patruller i staden att söka 
rätt på de försvunna återstående prästerna, med högsta 
prioritet. Erudas tempel är av stort intresse för Slutliga 
Eran eftersom prästerna är de gamla gudarnas språkrör. 
Om de ännu förmedlar budskap åt folket från gudar som 
Slutliga Eran anser vara döda, är det skadligt för den nya 
tron, gudatrots och blasfemi. Erudas skatter vill man brän-
na upp så att inga hedniska gudabilder finns kvar. Bland 
skatterna finns även givetvis Oxhuvudet.  
Templet bevakas alltså dag och natt, men ändå hittas varje 
morgon en ny bönesten någonstans i templet. Ingen kan 
förklara hur det är möjligt, flera hundratals piskrapp har 
redan utdelats för slarvig bevakning, och Emlik Rättrådigs 
proppar börjar vara slutbrända.  
 
Attuhra 
Ashur-Asha har på egen hand frammanat sin fjärde bror – 
mörkerdemonen Attuhra. Denne bevakar i tystnad staden 
och hela kusten utanför, i jakt på tips om Bronslampans 
reliker och skapelsens ankare. Attuhra har formen av en 
gigantisk bläckfisk från världshavens bottenlösa djup. När 
den fjärde pakten förseglats skall han dra loss det jordan-

kare som finns någonstans ute i Fyra vindars hav. Nu ruvar 
han under staden i flodens bottenslam och lyssnar genom 
mörkret. Hör han något intressant kan han skicka upp en 
tentakel och dra ner någon för att närmare assimilera 
dens tankar. Man kan ibland skönja en mörk skugga svepa 
under vattenytan, men annars är Attuhra skygg och försik-
tig. De drunknade har blivit extra oroliga efter att Attuhra 
dykt upp, och kan höras viska om skuggan i djupet.  
 
Det Bärgade Skeppet 
Det bärgade skeppet är ett av stadens många värdshus, 
och mötesplats för de teologiska rebellerna. Flodfursten 
Dirivan hänger också på värdshuset, har fått upp ögonen 
för den konkurrerande grupperingen och överväger att 
ange dem för de röda prästerna. Värdshusvärden på den 
fuktiga och enligt rykten 3 gånger sjunkna flodkoggen – 
avriggad och fastbyggd i omkringliggande kajer – är halv-
längdsmannen ”Otur”. Namnet syftar givetvis på hans 
framgång som skeppare. Han är en kraftig och tatuerad 
man från ätten Olk, med välpolerad skallig hjässa och en i 
förhållande opolerad och smutsig bardisk som han helst 
spatserar på medan han högljutt drar skrönor och skvaller.   
 
Alkemisten 
För tio år drabbades staden av stor katastrof som ännu 
fungerar som stoff för historier och skrönor. Stadens dåva-
rande överproktor – en mäktig vetenskapare vid namn 
Orenna, allmänt kallad endast ”Alkemisten” – missbruka-
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de sin position i jakt på ”de vises sten”, receptet för att 
tillverka guld. Hon blev besatt och använde sig av slavhan-
del, svart magi och mänskooffer till ohyggliga experiment. 
När detta uppdagades fängslades hon, och druiderna från 
Tolvgudatemplet sydde fast hennes mun, göt fast hennes 
käkar och brände bort hennes tunga så att hon aldrig 
skulle kunna besvärja mera. Därefter slängdes hon i fäng-
else inför rättegång och avrättning. Innan den hann verk-
ställas lyckades hon dock fly staden genom en enorm 
explosion som ödelade hela Helgedomsön och dödade 
hundratals präster och stadsbor. Nu beryktas hon ha slagit 
sig ner någonstans i Kummelvidderna - munlös, hatfylld 
och än mer inställd på att finna de vises sten. Ämnet för 
explosionen hade tillverkats av Sulfurskrået, som efter 
rättegång förvisades från staden (De slog sig sedermera 
ner i Svartvinter). Efter explosionen vigdes hela Helge-
domsön åt de döda, och heter nu De dödas Ö. 
Allt detta är allmän kännedom, och stadens barn skräms 
ännu med Alkemisten om de inte beter sig väl.  
 
 

Ogotugang 
 

Erudas återstående tre präster finns i Ogotugang. Det är 
en parallellvärld vars fjärran ekon kan snappas upp av de 
skickligaste av stadens mystiker, men vars sanna existens 
ingen känner till. När skapelsegudarna såg att den skapta 
världen de tillverkat var perfekt och fantastisk, ville de 
göra en kopia för säkerhets skull. Gudarna anlitade tolv 
giganter att sy kopian enligt skapelsens mönster. Som 
redskap hade giganterna var sin världsnål – gudomliga 
artefakter med skapande egenskaper. Sömnaden påbörja-
des precis där var staden Ulbrek nu ligger. Därför sitter 
skapelsen och Ogotugang ihop just i Ulbrek, var skapartrå-
den har sina knutpunkter. Det gör att väggen mellan vår 
värld och Ogotugang är tunnare i Ulbrek, vilket också är 
orsaken till att präster ursprungligen anlade sina tempel 
just här, och staden grundades. Man kunde inte ta sig till 
den andra världen och visste heller egentligen ingenting 
om den, men närvaron av den gjorde den andliga reso-
nansen större och man upplevde en närmare kontakt till 
gudarna. Ogotugang tar upp en del av den riktiga världens 
existens i staden, och gör därmed väggen tunnare även till 
andra världar, vilket ytterligare ökar stadens attraktions-
kraft för mystiker och lärda.   
 
Alkemisten och Ogotugang 
Alkemisten hittade i sin forskning bevis på parallellvärl-
dens existens. Hon lade upp planer på att med en välrik-
tad explosion riva hål mellan världarna och komma åt 
Ogotungang. Avsikten var givetvis att med en världsnåls 
hjälp kunna skapa de vises sten. 
När hon sedan fängslades förseglades allt hennes forsk-
ningsmaterial och med det kunskapen om parallellvärlden. 
Hon lyckades dock utföra sin explosion från fängelset – 
men kunde inte kontrollera den. I kalabaliken efter 
sprängningen flydde hon in till Ogotugang, och försvann.  
Nu har Erudas präster hittat den upprivna passage som 
Alkemisten använde, och gömmer sig i den halvfärdiga 
världskopian. 

Parallellvärldens egenskaper 
Ulbrek-i-Ogotugang ser precis ut som det riktiga Ulbrek i 
det att de flesta byggnader återfinns även i Ogotugang. 
Staden är dock helt öde, för inget levande kan dubbelexi-
stera – endast dött material som med tiden automatiskt 
kopieras över till parallelplanet. Ogotugang är därmed en 
övergiven och obebodd värld. I några få knutpunkter – 
små nålhål var skapartråden knutits fast – var världarna 
samexisterar till fullo, kan man dock se skymtar av det 
levande på andra sidan. Inblickarna är fragmentariska och 
mellan världarna råder en oregelbunden tidsförskjutning, 
så det man ser har antingen redan hänt eller kommer att 
hända. Denna tidsförskjutning är också orsaken till att dött 
material som flyttas på inte dubbelexisterar i Ogotugang. 
Saker måste vara stilla en tid för att de skall kunna synas 
eller existera simultant. 
Ogotugang är en varm värld och staden ligger inbäddad i 
fuktig djungelgrönska och algmossa. Överallt tränger en 
enorm urskog in – varm och kvävande. Ju längre bort från 
Ulbrek-i-Ogotugang man beger sig, desto mer skiljer sig 
landskapet från den riktiga världen, eftersom giganterna 
snabbt märkte att deras arbete inte övervakades särskilt, 
och de blev både lata och improviserande.  
Den enda kända passagen mellan världarna finns i staden, 
men för de gömda erudaprästerna är problemet att de 
inte hittar en väg tillbaka – de är fast i Ogotugang.  
 
 

Att lösa mysteriet 
 

Se gärna till att RP säkert har informationen från samman-
fattningen och inledningen i början av äventyret. Denna 
information kan bekräftas av personer i och utanför sta-
den. Vidare kan man få reda på var prästerna synats till 
och när: Vid kajen på Råttornas Ö, vid minst tre tillfällen 
och av olika vittnen – en präst från Slutliga Eran, en skarv-
fiskare och en ljusskygg tjuv. (Kajen vid Råttornas Ö är 
alltså en av ovannämnda knutpunkter för Ogotugangs 
världstråd.) Låt RP också gärna få höra rykten om Attuhra 
(eller själva förnimma eller bevittna dess närvaro)  
Låt det också gärna framgå att bland de invånare i staden 
som aktivt ogillar Slutliga Eran (vilket är majoriteten) utgör 
Erudaprästernas gäckande av fienden en källa till stort 
intresse och kamplust.  
Från denna grundinformation kommer man vidare enligt 
följande: 
 
 Rykten på staden 

Här gäller det givetvis att vara försiktig så att man 
inte väcker Slutliga Erans intresse, men går man rätt 
till väga får man dels information om Alkemistens 
dokument (se nedan) och dels om en smugglarliga 
(Rötvikens langare, se nedan) som hjälpt prästerna 
att rymma. Att erhålla informationen kräver inga tär-
ningsslag, men nog för att göra det utan att Slutliga 
Eran får nys om det. Slå för MANIPULERA för de RP 
som utför sonderandet – misslyckas det blir man 
först skuggad av röda präster och därefter vid följan-
de misslyckande arresterad av en patrull Skyddskar-
lar.  
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 Erudatemplets bönestenar 
Snokar man i Erudatemplet kan man komma över 
någon av de försvunna prästernas bönestenar som 
ger ytterligare information, se ”Bönestenarna” ned-
an. 
 

 

ALKEMISTENS DOKUMENT 
 

Sannskrivaren 
Efter lite sondering på staden får man tips om en gammal 
arkivarie från Sannskrivarhuset som borde ha information 
om prästerna. Han återfinns i en gammal skorv var han 
gömmer sig undan Slutliga Eran som intagit Sannskrivar-
huset och fängslat de flesta av hans skrivarbröder och -
systrar. Man hittar lätt skorven men ingen svarar om man 
knackar på den lilla kajutan, och inne är den tom. Arkivari-
en sitter gömd i ett skåp, darrande av skräck. SPEJA för att 
hitta honom innan han i panik kastar sig ur skåpet med en 
liten benkniv i en desperat attack mot vad han tror är 
Slutliga Eran som hittat honom. Attacken ger ingen skada, 
men risken är att RP dödar den skröpliga mannen (STY 1). 
Du kan som SL låta honom få några sista ord om så är 
fallet så att RP ändå får sitt tips. Han kan berätta följande: 
 
 Självaste Emlik Rättrådig har begärt de dokument som 

sparats från Alkemistens forskning. De förvarades be-
vakade i ett förseglat arkiv i Sannskrivarhusets källare, 
stämplade med runor för både förbud och hemlighet, 
ämnade att aldrig öppnas. Det var ingen hemlighet att 
Emlik ville ha dokumenten i syfte att hitta Erudapräs-
terna. Enligt den gamla arkivarien skall Emlik ha avslö-

jat att de innehåller klara föreskrifter för hur de för-
svunna prästerna skall hittas.  

 
Röda templet 
På västra branten av Höga Ön ligger den Slutliga Erans 
tempel, varje dag färskmålat rött med blod från offrade 
getter och kor. En böneskallare mässar ut visdomsord av 
den Enda Guden Kvar på trappan, mellan rader av fanatis-
ka krigarmunkar i givakt, och högst upp vid huvudporten 
flammar en renande eld av det överdåd stadens olika 
hedniska prästerskap klätt sig i och omgett sig med. 
Här har landsfader Emlik Rättrådig sitt säte och här finns 
Alkemistens dokument. Det finns olika tillvägagångssätt 
för att komma över dem – primärt gäller dock troligtvis 
stöld eller infiltrering. Båda är riskabla, men faktum är att 
landsfadern stött på problem med tolkandet av skrifterna 
och desperat behöver hjälp. Kan man övertyga honom om 
att man är ute i gott syfte kan man få ta del av Alke-
mistens vidriga forskningsmaterial. Det är till och med 
möjligt att Emlik går med på en deal där han får prästerna 
när de väl hittas, och RP får Oxhuvudet. Skallen är trots 
allt inte en särskilt dyrbar eller ansedd artefakt, och har 
således inget stort pr-värde. Han är följaktligen inte sär-
skilt intresserad av den, och om RP lovar (och är överty-
gande) att hålla dealen hemlig och inte visa upp skallen 
inför stadens invånare eller annars föra fram dess exi-
stens, kan en sådan överenskommelse vara fullt möjlig. 
Landsfadern är nämligen desperat – stadens bubblande 
motstånd vill inte ge efter, och till det är Erudaprästernas 
fortsatta närvaro en starkt bidragande faktor.   
Ur dokumenten kan man med BILDNING få fram följande 
information: 



 
206 

 

 Under eller invävd i staden Ulbrek finns en annan 
stad – gömd, uråldrig och oerhört svår att förnimma 
eller besöka. Vid kajen på Råttornas Ö finns en nod-
punkt till denna stad var man kan blicka in, men inte 
ta sig in. Död materia kan överföras mellan städerna.  

 För att ta sig till staden, kallad Ogotugang, måste 
man ha med sig exakt rätt ingredienser: Tre knippen 
björkris och en nyfödd apa.  

 En man vid namn Bror Stang figurerar ofta i skrifter-
na – det verkar vara fråga om en person som ofta 
hjälpt Alkemisten med olika införskaffningar och ma-
terial. Denna information är inte nödvändig för att 
hitta prästerna, utan ger kopplingar till företeelser 
längre fram i äventyret.  

 Alkemistens dokument kan ge en person 4 ERF att 
använda på talangen Blodsmagi om man lyckas med 
ett slag för GENOMSKÅDA.   
 

Misslyckas slaget för BILDNING är det i stället en av Emliks 
präster som lyckas tyda informationen, men det sker i 
samma rum som RP (Emlik tillåter inte att dokumenten 
förs bort ur templet) och RP riskerar att slängas i fängelse 
för oduglighet. Om spelarna stulit dokumenten betyder 
ett misslyckande i stället att de måste anlita en utomstå-
ende lärd för att tyda dem – det kostar minst 30 silver.  
 
 

RÖTVIKENS LANGARE 
Ett annat tips efter sondering på staden är en smutsig 
skurk kallad ”Hamnsjapparen”. Han hittas på det full-
smockade värdshuset ”Gäddan och Skarven” bland flö-
dande sprit, skrålande fyllon och ett osedvanligt stort 
antal personer i skuggorna med huvorna neddragna, 
blicken stint fäst på RP, och händerna vilande på illa dolda 
vapen. Hamnsjapparen säger sig ha information om vem 
som förde Erudaprästerna ”till ett säkert gömställe” efter 
att deras tempel fallit, och var denna person kan hittas. 
Den informationen menar han dock att kostar RP 100 
silver. Det går att pruta med MANIPULERA. Blir han nöjd 
berättar han att en smugglarliga kallad Rötvikens langare 
fört bort tre Erudapräster samma dag som ockupationen 
inleddes. Smugglarna är svåra att hitta, men – här lutar sig 
Hamnsjapparen över bordet och sänker rösten till en 
viskning – han råkar känna till att de har ett parti smuggel-
gods som skall lastas ikväll, vid Stora Pråmvraket vid mid-
natt.  
 
Stora Pråmvraket 
Vid det angivna stället – en sjunken pråm vars för sticker 
upp ur det kraftigt ebbade vattnet ett tiotal meter från 
husbåtarna och pålmagasinen vid kajen – ser man ljussig-
naler från dimman ute i viken, och signaler som svarar 
från ett av magasintaken. Efter en stund dyker en flodbåt 
upp och glider tyst och snabbt in mellan pålarna under 
bryggorna och magasinen och försvinner. Här gäller det 
för RP att agera snabbt och följa efter båten in under 
bryggorna. Där kan man se en skymt av båten som ankrar 
under ett magasin längre in i staden och börjar lasta lårar 
upp in i ett hål i magasinets golv. Det rätta magasinet kan 
hittas övre vägen torrskodd om man sett båten under 

bryggorna. Resten är upp till RP. Smugglarna är halv-
längdsfolk. Fyra kommer med båten, en sköter signaleran-
det från det första magasinets tak (han hoppar ombord på 
pråmen när den kommer glidande förbi efter att han 
signalerat, men gömmer sig väl tills dess) och ytterligare 
två väntar i det andra magasinet. De smugglar sprit och 
droger från en by uppströms, och tjänar stort på det i den 
hårt kontrollerade staden. De ogillar Slutliga Eran, för även 
om de kan ta högre priser i den ockuperade staden, så är 
deras smuggelmöjligheter klart begränsade – folk är för-
siktiga och rädda, har dåligt med pengar, och bevakningen 
är stenhård. Om man kan väva in denna självgagnande 
aspekt för smugglarna är de klart villigare till samarbete. 
Det kräver dock MANIPULERING för att de skall ge upp 
någon information utan att vara tvungna. Får man smugg-
larna att tala, på sätt eller annat, berättar de följande:  
 
 Två av deras kompanjoner skeppade Erudaprästerna 

till en destination någonstans i staden den dag då 
templet intogs. De vet inte vart, men de vet att präs-
terna hade med sig någotslags djur i en liten bur. De 
två kompanjonerna som skötte transporten har dock 
dessvärre avrättats av Slutliga Eran efter att ha åkt fast 
för spritinnehav någon dag senare. De vet dock att de-
ras uppdragsgivare känner till allt (De två avrättade 
hade rapporterat åt uppdragsgivaren, som förbjudit 
dem att avslöja vad de vet) Uppdragsgivaren är okänd 
för smugglarna, men de vet hur man får kontakt med 
honom. Vanligtvis går order och information inom 
smuggelligan bara en väg – uppifrån ner – men de har 
en bakdörr för nödsituationer. Då skall man gå till Bad-
hustemplet och be att få träffa ”Galjonsmästaren”. 

 
Badhustemplet 
Badhustemplet är ett av ytterst få tempel i staden som 
fått fortsätta sin verksamhet, främst eftersom de röda 
prästerna ser verksamheten som ytterst tarvlig och oin-
tressant. Alla gudabilder har dock tagits ner och bränts, 
och prästerskapet – tvagarfäder och skrubbmödrar – 
måste klä sig i oansenliga grå särkar, och får inte utföra 
några som helst badritualer. 
Om man ber att få träffa ”Galjonsmästaren” genast vid 
fotbadet i entrén ombeds man vänta och förs sedan till en 
privat badkammare i det innersta av templet, förbi rykan-
de bassänger, bubblande gyttjebad och hala löddrarbän-
kar. Badkammaren är lagd i mörker och en mullrande 
stämma från andra sidan rummet ber RP stiga ner i det 
ångande vattnet. Bassängen fyller nästan hela rummet 
och personen som talar verkar själv redan ligga i badet, 
lojt plaskande. I skuggorna kan man ana beväpnade män 
vid väggarna.  
 
Galjonsmästaren 
Galjonsmästaren är ingen mindre än Bolbok den Fete, 
stadens överproktor, och ledare för den mäktiga halvlings-
falangen Skorvhasarna. Skorvhasarna har länge tävlat med 
ätten Olk som äger de maffiga dammkonstruktionerna och 
slussarna en dagsfärd uppströms med Blekan och lever 
fett på skatteintäkter därifrån. I skuggan av det har Skorv-
hasarnas nisch i stället varit den illegala handeln, och 
Bolbok har hela sitt vuxna liv varit dess beskyddare och 
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organisatör. Detta har dock försvårats i och med hans nya 
position som överproktor eftersom en stab av röda präs-
ter följer honom konstant. Detta stör honom givetvis, och 
han har inte lyckats komma åt olkarna som han hoppats 
då dessa fjäskat sig till de röda prästernas gunst. Men i 
Badhustemplet får han vara i fred. Han har lyckats hålla 
sitt regelbundna badande hemligt för de röda prästerna, 
och endast hans släktingar gör honom sällskap där.  
Bolbok är försiktig och vill inte att hans smugglarverksam-
het komprometteras. Men om man t.ex. kan ge honom 
information om ”Hamnsjapparen” som avslöjat Rötviks-
gänget kan han försiktigt börja lita på RP. Han vill också 
försäkra sig om att RP inte är kopplade till Slutliga Eran på 
något sätt. Lyckas man MANIPULERA honom utgående 
från detta berättar han vart prästerna förts. +2 på slaget 
om man klivit ner i badet. Misslyckas man får man en 
chans att rädda läget med SKALDEKONST – den fete han-
delsmannen gillar gåtor och poesi. Hjälper det inte kom-
mer han att kräva att man hämtar Hamnsjapparens huvud 
åt honom först. Han vill också att man hämtar en böne-
sten från Erudatemplet för att därmed få bekräftelse om 
att berättelserna om prästernas mirakulösa besök är san-
na, och att det faktiskt finns hopp om att få dem tillbaka. 
Om SL vill kan han också kräva en liten räd mot Olkarnas 
handelslager eller grodfarmer. Alternativt eller därtill ett 

löfte om att delta i den oundvikligen kommande kuppen 
mot Slutliga Eran.  
Bolboks information är följande: 
 
 Hans män förde prästerna till de Dödas Ö, till det 

raserade Sol-och-Måntemplets källartunnel som lö-
per genom hela ön. De var mycket noggranna med 
att tidpunkten skulle vara rätt. De tryckte två dagar i 
smugglarnas lagerbyggnad och väntade på rätt läge - 
solnedgång en dag efter att det regnat.  

 
 
BÖNESTENARNA 
Informationen från Bolbok och från Alkemistens doku-
ment är tillräckligt för att komma till Ogotugang, men 
Erudatemplets bönestenar är ett sätt att få ytterligare 
information, och därtill kan de ge samma information som 
man kan få av Bolbok och från Alkemistens dokument, om 
man misslyckats med någondera biten.  
Erudatemplet bevakas av två man vid porten till Allguda-
salens förrum (se bilden intill) och två patrullerande grup-
per om 3 Skyddskarlar var inne i och omkring templet.  
Bönestenarna uppenbarar sig slumpmässigt på olika stäl-
len i templet enligt var Erudaprästerna i Ogotugang läm-
nar dem (tidsförskjutningen gör dock ett par dagars kast) 
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De gissar sig till att templet bevakas och försöker därför 
sprida risken att alla stenar upphittas genom att placera 
dem på olika ställen.  
RP som lyckats smyga eller slå sig in hittar automatiskt en 
sten efter lyckade slag för SMYGA och SPEJA.  
Om RP fått all info från både landsfader och överproktor 
kommer deras bönesten att ha följande inskription på sig: 
”Vänd skorna avigt!”. Vad det betyder förklaras nedan. 
Det är möjligt att hitta någon gammal sten som Skyddskar-
larna ännu inte slängt bort och från den få någon redan 
erhållen information i liknande kort och kryptisk form så 
att man förstår vad stenarna handlar om.  
En upphittad sten kan också senare få inskriptioner som 
plötsligt uppenbarar sig (genom att Erudaprästerna hittar 
den i Ogotugang igen och chansar att den är i ”goda” 
händer och skriver in mera information)  
 
 

I djungeln 
 

Tar man sin lilla apa och sina björkrisknippen en solned-
gång efter regn (SL låter vädret vara lagom behjälpigt) och 
traskar genom tunneln under Sol-och-Måntemplet på de 
Dödas Ö, kommer man ut på andra sidan ön – i Ogotu-
gang. Det går dock inte att komma tillbaka om man inte 

gått genom tunneln med skorna åt fel håll. I annat fall 
kommer man bara ut i samma vildvuxna ödestad som 
förut. Likaså leder tunneln utan apa och riskvistar bara till 
öns vanliga sydsida, i vanliga Ulbrek.  
Djungelvärlden är tyst och öde, endast små färggranna 
insekter rör sig bland den mäktiga växtligheten – enorma 
träd var varje blad är olikt det andra, vansinniga klängande 
blommor i klasar, lianer och döda löv i drivor. Staden 
Ulbrek breder ut sig i en exakt kopia, men död och stum. 
Ute i flodmynningen sitter en enorm varelse med endast 
ett öga, orörlig med vatten upp till midjan och träd växan-
de ur öron och nackveck. I ett slarvigt hopslaget läger 
hittas de tre erudaprästerna under ledning av fader Reo-
gron. De tror antagligen först att RP är utsända av lands-
fader Emlik, och försöker kanske undvika dem till en bör-
jan. I skogen kan man därtill skymta en mystisk halvnaken 
figur som verkar iaktta en, men om man närmar sig rusar 
den iväg under förskräckta pipanden.  
 
Vägen tillbaka 
Om man kommit med skorna på åt rätt håll, eller om man 
vill rädda tillbaka prästerna som gjort just det och följakt-
ligen inte kommer bort, finns det olika sätt. Med BILD-
NING eller SKALDEKONST kan man hitta en ingrediens som 
kan föra en tillbaka. Detta tar 1T3 dagar. Eller så följer 
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man med ÖVERLEVNAD efter den mystiska figuren i sko-
gen. Prästerna har försökt få kontakt, men den skygga 
personen har alltid slunkit undan. Figuren är en av Alke-
mistens gesäller som följde med in i Ogotugang och som 
lämnades kvar efter att Alkemisten själv stuckit iväg med 
en världsnål. Bland gesällens papper finns anteckningar 
med vars hjälp man utan färdighetsslag lär sig rätt ingredi-
ens för att ta sig tillbaka till vår värld – en gul pulserande 
blomma som växer i viken, och som man måste simma 
efter. Gesällen själv har dock inte vågat ta sig bort efter-
som han dels blivit spritt språngande skogstokig, och dels 
tilldelats den hopplösa uppgiften att lokalisera flera 
världsnålar, om de eventuellt skulle inneha kompletteran-
de egenskaper till den som Alkemisten hittat.   
En annan möjlighet som här lämnas helt åt SL är om spe-
larna hittar på att även de försöka stjäla en världsnål. Med 
en sådan kan man sy ut sig på valfritt ställe.  
 
Vad annat? 
 Erudaprästerna kan berätta att alla skatter i templet 

skickats ut till olika håll i landet med betrodda 
kurirer, långt innan belägringen av staden tog fart på 
allvar. Oxhuvudet skickades iväg med en tempeltro-
gen bonde från Haum, men han återfanns stupfull på 
ett billigt ölhak i Båtstaden dagen innan Slutiga Eran 
intog Ulbrek. Han hade supit sig redlös och sålt kra-
niet åt en handelsman vid namn Bror Stang, som höll 
på att rusta en handelskaravan i staden Svedja. Bon-
den visste inte när karavanen skulle avresa, men det 
finns goda chanser att hinna till Svedja innan den 
gett sig av. Prästerna har många skatter de vill säkra 
om de slipper ut ur Ogotugang (tydligen var deras 
trogna kurirer inte så trogna som man kunnat hop-
pas...) och ser gärna att RP hjälper dem med huvu-
det.  

 Ogotugang är egentligen mänskosläktets urhem. 
Alverna gavs skapelsen, och mänskorna skapades 
först för att bebo djungelvärlden, kanske för att testa 
deras lämplighet innan de kunde placeras i samma 
verklighet som alverna. När gudarna till slut började 
lita på att skapelsen var stabil och beständig glömde 
de bort Ogotugang och giganternas värv avtog sakta. 
Parallellvärlden blev aldrig färdig fast någon enstaka 
gigant kanske ännu syr verklighet någonstans i Ogo-
tugangs fjärran hörn.  

 Bland klipporna längre bort från staden kan man 
hitta grottmålningar som tydligt avbildar primitiva 
mänskor – främst olika jaktscener och kanske någon 
scen som avbildar avfärden från djungelvärlden och 
hur den glöms bort.  

 Den enorma varelsen i flodmynningen är givetvis en 
gigant. Alkemisten lockade den till sig, stack ut ett 
öga på den och tog dens nål. Eventuellt kan den för-
söka gripa tag i folk som simmar i dess närhet, i tron 
att det är dess förlorade nål den ser. Om nålen åter 
kommer in i Ogotugang kommer den att aktivera sig 
och kräva den tillbaka. Som en följd av att giganten 
är utan nål har dens trådända börjat sprätta upp sig 
och en okontrollerbar reva sliter sönder Ogotugangs 
väv. Verkligheten håller på att lösa upp sig i ett virv-
lande infernaliskt nystan. Detta sker långt borta men 

revan avancerar stadigt och i horisonten kan man se 
det som ett avlägset stormmoln.   

 Ogotugang är inte helt dött – ett primitivt apfolk 
bebor urskogen (kanske ett förstadie till mänskorna, 
en första skapelsetest för det reservfolk som skulle 
bebo reservvärlden). Den lilla apan som man fört 
med sig som ”nyckelingrediens” är egentligen ett of-
fer till den apgud som härskar här. Den apa som 
prästerna hade med sig försvann och endast spår av 
apdemoner återfanns. RPs lilla apa darrar av skräck 
och klänger desperat på RP.  
Kanske apdemonerna tog över världen och mänskor-
na tvingades fly? Kanske någon scen ur grottmål-
ningarna avbildar just detta. Avfärden från Ogotu-
gang kan bli en vild flykt undan rasande röda demon-
apor.  

 Ogotugangs snabba nedbrytningsprocesser gör även 
att levande varelser åldras snabbare. De tre medelål-
ders prästerna har redan märkt att hår har börjat vit-
na, rynkor uppenbara sig och synen bli sämre. Alke-
mistens galna gesäll är en gammal vithårig gubbe.  

 
 

AVSLUTNINGSVIS 
 

Kan RP undgå de röda prästerna när de kommer tillbaka 
till Ulbrek? Kan de rädda erudaprästerna? Deltar de i 
kuppen mot ockuperarna? Har de ännu tjänster att uträtta 
åt Bolbok den Fete? O.s.v.  

 
 

 
 Fängelse? 
 Under hela vistelsen och undersökandet i staden 

finns det risk att RP blir arresterade och slängs i 
fängelse. Ge dem rikligt med möjligheter att fly: Gri-
pandet sker på ställen med många flyktvägar – t.ex. 
var som helst i Båtstaden; Fängelsehålorna i staden 
är fulla och diverse sämre celler måste användas. Om 
inget annat hjälper kan stridskoggen Sunnan anfalla 
staden i samband med att rebellteologerna gör en 
räd. Deras första mål är just fängelserna var de ge-
nast kan få mera kämpar till sin sida.  

 
 
 

Personer & Monster 
 
Slutliga Erans röda präster 
Prästerna verkar svämma över i staden, och onekligen är 
Slutliga Erans värvningskapacitet imponerande. Oroliga 
tider plågar landet och Erans budskap om förändring och 
nya tider landar i bördig grogrund. Prästerna har kontroll 
över både krigarmunkar och skyddskarlar, och svarar 
direkt under landsfader Emlik Rättrådig. 
STY 2  
SMI 3  
INT 3  
KAR 3    
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Utrustning: Blodröd kåpa, offerdolk och en bönebok. 
Färdigheter: Läkekonst 4, Bildning 3, Manipulera 3 
Talanger: -  
 
 
Skyddskarlar – Slutliga Erans milis 
Skyddskarlarna är enkla värvade miliser som förses med 
en röd mantel och ett spjut i handen. De utgör grunden i 
Slutliga Erans grepp om staden och rör sig i patruller om 4, 
vanligtvis ledda av en krigarmunk.  
STY 3  
SMI 3  
INT 2  
KAR 2 
Utrustning: Läderharnesk, Kortspjut, Kortbåge 
Färdigheter: Närkamp 3, Skytte 3, Speja 2 
Talanger: -  
 
 
Krigarmunkar från Slutliga Erans orden 
Erfarnare krigare som vigts i blod och upptagits som kri-
garmunkar. Ofta är den teologiska övertygelsen ganska 
tunn, men en ledande position i sekten och rätt att döda i 
gudens namn känns bra. Munkarna har blodröda mantlar, 
och målar ansiktena varje dag med färskt offerblod. De 
bästa munkarna vigs till blodsriddare och ingår i sektens 
högsta beslutsfattande krets. 
STY 4 (blodsriddare 5) 
SMI 3  
INT 3  
KAR 3 
Färdigheter: Uthållighet 1, Närkamp 3, Rörlighet 2, Speja 
2, Skytte 3 
Utrustning: SKYDD: Ringbrynja (skydd 5), barhuvad  
VAPEN: Stridsgissel (Skada 2, bonus +1), Dolk (Skada 2, 
bonus +1) och Stor sköld (+2),  
Talanger: Blodsriddare: Omutlig 2 
 
 
Landsfader Emlik Rättrådig 
Över två meter lång med ihåliga ögonlober och insjunkna 
kinder. Talar med korta och maximalt informativa me-
ningar som han skjuter iväg utan att öppna munnen 
nämnvärt. Det enda tecknet på rang han bär är en ring av 
ben, enligt legenden snidd ur skapargudens lårben. Leder 
Slutliga Eran med järnhand, och låter inte minsta lilla 
detalj slippa igenom ogenomgången. Bevakas ständigt av 
minst tre blodsriddare.  
STY 3  
SMI 3  
INT 5  
KAR 3 
Utrustning: Blodröd kåpa  
Färdigheter: Manipulera 4, Genomskåda 5, Speja 3, Skal-
dekonst 4, Bildning 5  
Talanger: Omutlig 3, Vass tunga 3 
 
 
Dirivan, flodfurste  
Väderbiten man av det nuriska stamfolk som innan kung 
Oryn I vandrade nomadiskt över de sydliga nordanlanden. 

Nu ledare för ett gäng flodbanditer, men erhåller generöst 
underhåll från Grinngard. Har också bra kontakter till en 
häxmagiker uppe på Yttre revet som arbetar med att 
försöka kontrollera stadens drunknade nattliga besökare.  
STY 4  
SMI 2  
INT 3  
KAR 3 
Utrustning: Bar överkropp översållad med små ärr i ele-
ganta mönster. Läderkilt. Två långa krökta dolkar.  
Färdigheter: Närkamp 3, Överlevnad 3, Rörlighet 3 
Talanger: Dubbelhänt 2, Knivkämpe 2 
 
 
Wara, novis och teologrebellernas ledare 
En ung fanatisk kvinna med intensiv blick, håret klippt till 
stubb med slätrakade runor som trotsigt lyfter fram de 
Unga gudarna som framtidens härskare. Ständigt ett ryrul-
lat rykande tobaksblad i handen.   
Wara är novis i de Unga gudarnas tempel och leder en 
brokig skara studenter och religiösa liberalister.  
STY 2  
SMI 2  
INT 4  
KAR 3 
Utrustning: Enkel tobaksfläckig kåpa av vaddmal, förkläde.   
Färdigheter: Hantverk 2, Manipulera 3, Skaldekonst 3 
Talanger: - 
 
 
Rötvikens langare 
Hårdhudade halvlängdsfolk av Skrovhasarnas släkte. De 
har handlat med olagligheter längs Blekan hela sitt liv och 
kan varenda dimficka och sandbank från Ulbrek upp till 
Svartvinter. Klädda i enkla knäbyxor av vadarmodell, seg-
larskjortor och grova vadmalshattar. De är alla exceptio-
nellt duktiga simmare och dykare.   
STY 3  
SMI 4  
INT 2  
KAR 3 
Utrustning: Inget skydd (på havet är en rustning bara i 
vägen) Dolk, slunga och knölpåk.  
Färdigheter: Närkamp 2, Skytte 3, Överlevnad 3, Rörlighet 
4 
Talanger: Svårfångad 
 
 
Attuhra 
Ashur-Ashas bror är ett monstrum med åtta tentakler, 
bläcksvart och hjärtlöst. Den är dock en simpel själ utan 
särskilt stor egen initiativförmåga. Dens kropp är endast 
en temporär och världsfrämmande hamn som Ashur-Asha 
format av de bottenlösa havsdjupens mörker med hjälp av 
storhertig Harrods guld och kontakter till magikerskrået i 
Xealon.  
Attuhra har en vidunderlig hörsel och om RP nattetid talar 
om Bronslampan någonstans i Båtstaden eller på annat 
håll nära vattenytan, kommer den att höra det. Låt dock 
magiker och druider känna av dess närvaro när så sker.  
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Attuhra rör sig helst inte nära ytan, och är främst avsett 
som ett ruvande hot för RP. Men om varelsen känner sig 
tvungen kan den skicka upp en tentakel. Tentakeln räknas 
som en egen motståndare i strid när den försöker dra ner 
ett offer, och om den besegras drar sig monstret bort för 
2T6 kvartsdygn. 
STY 68 (tentakel 9) 
SMI 6  
INT 2  
Utrustning: Inget skydd  
Färdigheter: - 
Monsterattacker, 1T3:  

1. Tentakelgrepp. En tentakel skjuter upp ur vattnet 
och hugger den RP som Attuhra antar att besitter 
mest information om Bronslampan och försöker 
dra den ner till botten. Attack med 9 grundtär-
ningar som fungerar som ett grepp. STYRKEPROV 
för att slita sig loss, 3 rundor tid. Tentakeln byter 
attack först när greppet lossnar eller om den tar 3 
poäng skada.  

2. Blind tentakel. Monstret missar och hugger blint 
intill RP. Murkna bryggor och småbåtar krossas i 
en kaskad av flis och mörkt vatten. Två personer 
måste slå RÖRLIGHET för att inte drutta i sjön. 

3. Ny tentakel. En till tentakel börjar treva sig fram 
över RP – Attuhra försöker känna sig till vilket of-
fer som är lämpligast. Först efter 3 rundor anfal-
ler tentakeln som den första ännu är i ”liv”. Den 
andra tentakeln är försiktigare och anfaller med 7 
tärningar, och försvinner så fort den första beseg-
ras. 

 
 
Bolbok den Fete, överproktor för staden Ulbrek 
En enormt fet och omfångsrik halvlängdsman, med en 
förkärlek för varma bad och illegal handel. Dagtid överva-
kad av skyddskarlar och en notariepräst från Slutliga Eran, 
men i badhuset fri och oövervakad. Proktorshuset är efter 
explosionen på De Dödas Ö flyttad till Råttornas Ö, i ett 
halvfärdigt och pråligt stenresidens. Bolbok är stadens 
förste överproktor efter incidenten med Alkemisten, in-
stallerad av landsfader Rättrådig.  
STY 4  
SMI 2  
INT 4  
KAR 4 
Utrustning: Ingen i badet, annars eleganta kläder i senaste 
mode.  
Färdigheter: Manipulera 3, Genomskåda 3, Speja 3, Bild-
ning 3 
Talanger: Omutlig 2 
 
 
Reogron, Erudapräst i Ogotugang 
Prästerna i Ogotugang är 3 stycken, men här tas endast 
upp en – Reogron. Du kan använda samma speldata för de 
två övriga (den ärevördige moder Kvidd och den traumati-
serade novisen Efrack)  
Reogron kan tänkas följa med RP på deras vidare äventyr i 
jakt på Oxhuvudet. Därtill är han tänkbar som en blivande 
värdkropp för Ashur-Asha. Han kommer nämligen från en 

högboren ätt i Tistelnacken med länkar till självaste 
kungaätten Aradan. Reogrons farbror är furste av Fyrgrip, 
men Reogron håller strängt sin bakgrund till sig själv. 
Ingen av prästerna känner till den. Dels har Reogron inte 
velat särbehandlas p.g.a. sin härkomst, och dels skäms han 
lite över sin överdådiga uppväxt då de flesta andra präster 
kommer från enkla förhållanden, och det asketiska alltid 
har beundrats och hyllats i Erudatemplet.  
Reogron är en ärevördig äldre man med ett stålgrått hår – 
oklippt i tjugo år som det anstår en Erudapräst – flätat i en 
tjock boa som hänger över axeln. Han är enormt prydlig 
och noggrann.  
RP kan med Reogrons hjälp hitta en av de kornsparvar 
som ännu ibland återvänder till det förstörda aviariet i 
Erudatemplet, och som med lite tur kan bli en Återfödar-
fågel (se Äventyr 3) 
STY 3 
SMI 3  
INT 3  
KAR 3 
Utrustning: Stav och dolk 
Färdigheter: Närkamp 2, Bildning 4, Skaldekonst 3, Speja 3 
Talanger: Helandets väg 2 
 
 
Gesällen i Ogotugang 
En halvnaken man med fullständigt vildvuxet hår och 
skägg i en enorm spretig grå buske som täcker halva gub-
ben. Han har tappat talförmågan, men har i stället lärt sig 
att behjälpligt kommunicera med demonaporna, och även 
om han är livrädd för dem, har de låtit honom hållas. 
Gesällen har ett basläger med ett söndrigt tält och ett 
vingligt bord, belamrat med vattenskadade dokument om 
giganterna och deras världsnålar. Allt som ännu är läsbart 
och förståeligt är från Alkemistens tid - gesällens klotter 
förstår varken han eller någon annan något av.  
STY 2 
SMI 3  
INT 2  
KAR 2 
Utrustning: Ingen  
Färdigheter: Närkamp 2, Bildning 2, Speja 4 
Talanger: -  
 
 
Demonapa 
Demonaporna i Ogotugang är chimpansstora närmast 
hårlösa varelser med röda ögon och färgrann ansikts-
mönstring i blått och violett. Aporna rör sig alltid i flockar, 
ingen apa är någonsin ensam. Spelvärdena nedan beskri-
ver en hel flock på ett tiotal apor. Endast en del attackerar 
medan resten tjattrar i träden med kusliga mänskoliknan-
de röster. När flockens STY gått ner till 4 flyr hela flocken 
på resultaten 1-3 när man rullar för monsterattack. 
STY 12  
SMI 6  
Utrustning: SKYDD: 4 poängs tjock hud  
Färdigheter: - 
Monsterattacker, 1T6:  
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1. Rusning. Flocken anfaller med en vild rusning som 
slår till mot 1T3 offer. Attack med 8 grundtärningar, 
vapenskada 2.  

2. Anfall från ovan. En apa kastar sig från träden rakt 
ner på en RP. Attack med 10 grundtärningar, vapen-
skada 1, och offret faller ohjälpligt omkull om skada 
utdelas. Går inte att parera.   

3. Bett. En apa kastar sig mot ett offer och hugger med 
sina smutsiga huggtänder mot ansiktet. Attack med 8 
grundtärningar, vapenskada 2, och offret får tillgodo-
se sig skydd endast från hjälmar, inte rustningar. 

4. Skrik. Aporna rusar alla upp i träden (var de har 
skydd +2 av grenar och lövverk), river i trädstammar 
och grenar så att hela skogen gungar, och upphäver 
vansinniga skrin som träffar urtida minnen från män-
skornas förflutna, och sprider ångest och panik. 

Skräckattack med 10 grundtärningar. Mänskor tar 
dubbel skada.  

5. Kastattack. Återigen uppe i trädens trygghet tar 
aporna grenar och stenar, och kastar det mot ett of-
fer. Avståndsattack med 9 grundtärningar och va-
penskada 1.  

6. Den stora apan. Plötsligt blir den tjattrande flocken 
tyst, och kanske det rentav ser ut som att aporna 
drar sig undan, rädda och krypande. En bit in i skogen 
hör man trädgrenar braka och marken skakar i tak-
terna till väldiga steg som ökar takten och som när-
mar sig RP. Ur skogen brakar sedan en enorm apa 
och anfaller vrålande. Den har STY 11 och attackerar 
med Bett och Rusning enligt ovan men med 11 tär-
ningar.  Är detta självaste apguden, vem vet? 

 
 
 
 

SVEDJA
 
Byn Svedja ligger vid Ormmårdens kant, rakt österut från 
Svartvinter. Röken från ett hundratal kolmilor gör luften 
tjock att andas och färgar byggnaderna svarta av sot. En 
stor spricka har öppnat sig mitt i byn och kluvit hela be-
byggelsen itu. Byborna är förbryllade och arbete med en 
bro över klyftan pågår för fullt.  
I byn finns ett flertal handlare vars köpare inte dykt upp, 
eller som avbokat sina planerade karavaner – allt p.g.a. de 
oroliga tiderna ute i Kummelvidderna. I borgen i utkanten 
av byn bor arl Korruk. Han brukar tjäna stort på de han-
delskaravaner som från Svedja reser ut mot Kummelvid-
derna, och är nu irriterad över handlarnas feghet och 
otålig att finansiera villiga karavanrustare.  
 
 

VÄGAR HIT 
Informationen man får av erudaprästerna i Ogotugang 
tyder på att bronset från Oxhuvudet finns här, i den kara-
van Bror Stang rustar i staden. 
För resan från Ulbrek till Svedja kan du ta inspiration från 
slumphändelserna i Bryte Bädd i Appendix 4, men du kan 
också låta den förlöpa utan händelser.  
 
 

KARAVANEN 
Frågar man i Svedja efter handelskaravanen visar det sig 
att den avrest för ungefär en månad sedan med destina-
tion Kormund. Vilken väg den tagit vet byborna inte, men 
den satte av i rakt östlig riktning, rätt in i Ormmården. 
Man får också veta att de anlitat den lokala byasmeden 
med en tacka brons, som de bett smeden gjuta om.  
 
Falskmyntaren 
Smeden är en falskmyntare, försupen och röttandad, som 
snabbt erkänner vad han gjort av Oxhuvudet. Han har på 

karavanägarnas beställning gjutit 185 bronsmynt av metal-
len inne i skallen. Han kan visa upp ett kluvet och tomt 
kranium som han fått hålla. Han har också själv ett av 
mynten (hans betalning) och kan visa RP hur de ser ut.  
Endast kungliga silversmeder får slå mynt och smeden i 
Svedja är definitivt inte kungligt licenserad. Bronsmynten 
från tackan är välgjorda, men när man sett ett, är de lätta 
att känna igen - de är både aningen ihåliga och lite smala-
re än de officiella – allt klassiska falskmyntarknep. De 
vanligaste mynten i Randmark är silvermynt och koppar-
mynt, men bronsmynt förekommer allmänt, främst i norr, 
och brukar vanligtvis värderas som kopparmynt.  
 

ENDON LILLE 
När man frågat runt i Svedja efter handelskaravanen upp-
söks man strax därpå av den enorma utbygdsriddaren 
Endon Lille. Han var delägare i handelshuset Nordstjärnan 
som rustade karavanen, och skulle leda den till Kormund 
med ansvar över dess säkerhet, men förråddes och förgif-
tades i Svedja av handelshusets två andra delägare – 
köpmannen Bror Stang och handelsrådet Edela Darenfält. 
Riddaren överlevde dock överraskande attentatet och har 
återhämtat sig på det lokala templet. Han ser ännu rätt 
fruktansvärd ut med ett svartnat och uppsvullet ansikte. 
Men han erbjuder sina tjänster åt RP, och känner också till 
vad karavanägarna gjort med bronset. Han har rest längs 
Kummelvidderna flera år, och vill nå karavanen snabbt så 
att han kan utkräva blodig hämnd på de två nasarna.  
Endon kan berätta att karavanen är lastad med salt, kaffe 
och tobak, som skall bytas mot smälthavspärlor och bärn-
sten i Kormund. Planen var att ta sig norrut via några av de 
nybrytarbyar som växt upp i ödemarken, och i dem in-
handla foder åt oxarna då betet längs vägen är skralt. 
Bronset i oxskallen göts till mynt just med tanke på detta, 
som en resekassa, och Endon uppskattar att största delen 
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av mynten kommer att finnas i de byar karavanen besökt. 
Han vet dock inte vilken rutt karavanen tagit.  
Den sanna avsikten med karavanen är ingenting som 
Endon vet något om, och han känner inte till t.ex. Alke-
misten. Han vet bara om att Bror har en hemlig kista vars 
innehåll han mycket noggrant bevakar, och hemlig brev-
växling med någon ute i Kummelvidderna. Endon misstän-
ker att Bror Stang förgiftade honom på grund av ett miss-
förstånd – handelsmannen trodde att Endon hade snokat i 
den hemliga kistan. En dispyt om Endons betalning var 
säkerligen en annan betydande faktor… 
 
Endon Lille 
 

STY 5, SMI 3, INT 2, KAR 4 
Utrustning: Ringbrynja, täckt hjälm, slagsvärd, stor sköld, 
långbåge, samt hästen ”Grå” – Endons bästa vän och 
kompanjon. Grå är ett mycket speciellt sto och det är hon 
som har talangen Följeslagarens väg, inte Endon. Grå kan 
alltså självmant utföra de ageranden som talangen inbe-
griper, utan att hennes ägare blandar sig.  
Färdigheter: Närkamp 3, Skytte 2, Speja 3, Överlevnad 3 
Talanger: Följeslagarens väg 3 (Grå) 
 
 

SANNINGEN OM KARAVANEN 
Ledaren för Nordstjärnans handelskaravan, Bror Stang, 
arbetar för Alkemisten (se avsnittet om Ulbrek), och hela 
karavanen är egentligen ett uppdrag för henne. De har ett 
mycket specifikt mål i Kormund – fyra av de stjärnskott 
från gudarnas fallna nordanstjärna som kraschade över 

Kummelvidderna för tio år sedan. Skotten har Alkemisten 
lokaliserat till Vyjl, och anlitat sin trogne leverantör Bror 
Stang. På samma gång för han ut förnödenheter till hen-
nes näste ute i Kummelvidderna (läs mera under även-
tyrsplatsen ”Källan i Hålvattna Häll”) Därifrån skall han 
fortsätta till Kormund och den orkerklan som enligt Alke-
mistens forskning har skotten.  
Karavanledaren köpte Oxhuvudet med tanken att sälja det 
för god vinst åt Alkemisten, men blev nervös över dess 
märkvärdiga jordbändande egenskaper, och som den 
praktiska man han är, lät han gjuta om den till mynt direkt 
i stället för att dras omkring med ett oberäkneligt magiskt 
föremål.  
 
 

HANDEL MED ARL KORRUK 
 

Arlen är villig att investera upp till 200 silver om RP MANI-
PULERAR honom och rustar en tillräckligt stor karavan. 
Han har inte tillgång till så mycket kopparmynt, men me-
nar att vinsten från vidderna garanterat kommer i koppar. 
(Om RP vill jäsa sin bronstacka, vill säga). Han är en ohygg-
ligt fet man med en guppande orange mustasch.  
 
Arl Korruk av Svedja 
 

STY 3, SMI 2, INT 4, KAR 4 
Utrustning: Elegant björnpälsmantel och minkskinnskrage  
Färdigheter: Genomskåda 3, Manipulera 3, Bildning 2 
Talanger: -  
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Riktning Kormund
 

Käraste hustru, min högt älskade Zeodril. Min jakt efter den stora havsdraken har fört mig ännu längre västerut, mot 
världsskivans yttersta kant, och jag tvingas nu ge upp jakten. Det är ett bakslag, förvisso, men samtidigt innebär det att jag 
snart får återse dig och vårt fagra Valgård! Ack hur jag saknar hemlandets skogar och snötäckta berg. Jag vill se Kormunds 
prakt igen, dess bärnstenstorn och älvornas dans. Jag vill se din bild i tusenden i Vyjls magiska spegelsalar. Jag vill vandra i 

Gaupalangs snäckstensskogar, och samtala med de visa Umbrerna. Men framförallt vill jag hålla dig i mina armar, och 
aldrig mera släppa taget. Må vindarna bära dessa ord till dig! 

Din käraste, Aurogon. 
 

ÖVERSIKT 
 

RPs resa går genom Ormmården och Kummelvidderna – 
två ogästvänliga omarker av rätt olika natur.  
 
Ormmården 
Ormmården är en döende urskog med ofantliga mossbe-
växta trädjättar slingrandes i stundom fullständigt oge-
nomträngliga partier av murkna stammar, stenhård kärn-
ved, taggar, stryparrötter och hänglavar. Skogen var en del 
av gudarnas verktyg för att mosa alvernas rike och den 
sköt upp över Valgård där var flodvågen inte nådde fram. 
Som en följd av att gudarnas bevakning av nordanlanden 
nu har avtagit, håller den dock på att dö, och ibland kan 
någon enstaka trädbjässe rasa ihop med ett fruktansvärt 
brak i ett moln av myror, murket träflis och mull. På andra 
ställen kan skogen få ett plötsligt växtryck och uppvisa sin 
fornstora styrka. Då växer stigar igen över en natt i en 
explosion av slingrande slyskott, ett nybyggt uthus kan 
sprängas på ett par dagar av svällande rotknoppar, och 
döda trädgamlingar kan plötsligt blomma upp i en kaskad 
av fjärilar och pollen. 
 
Kummelvidderna 
När Kummelvidderna tar vid öppnar landskapet upp sig till 
ett vagt kuperat slättland – gräs- och ljungbevuxet, och 
översållat med flyttblock och vittrade runstenar. Dungar 
av svartgran och höga furor ligger utspritt över slätterna, 
och på sina håll breder väldiga kummelstensfält ut sig, 
lavfläckiga och vindpinade. När gudarnas straffvåg sköljde 
över Valgård från Smälthavet tog Kummelvidderna den 
hårdaste stöten, och de flesta av alvernas lämningar total-
raserades och begravdes av den framrusande vågen. 
Landskapet formades med ett nätverk av åsar i vågens 
riktning – flacka mot norr och branta mot söder. Vattnet 
blev sedan kvar i Sanklandens lågmarker, medan endast 
några sjöar och ett stort antal forsande älvar fortfarande 
påminner om gudavattnets kraft i Kummelvidderna.  
 
Folk och varelser 
Både Kummelvidderna och Ormmården har de senaste tio 
åren varit föremål för en rätt stor immigration. Nybrytare 
har slagit sig ner allt djupare in i landen, och små byar och 
ett försiktigt nät av färdleder har uppstått. Enstaka män-
skor har bebott området redan länge, men det har varit 
ytterst få förunnat att dels våga, och dels klara av, att bo i 
det forna Valgård. Vildsinne har gripit många, och fortfa-
rande måste man ha något skydd för att klara sig mot den 

förvrängning och bestialisering som avsaknaden av gudar-
nas skaparväv förorsakar. För nybrytarnas del gäller det 
att ha närhet till ett tempel, och närhet till varandra. Folk 
på genomresa klarar sig, men vill man slå sig ner bör man 
inte vara ensam.   
 
Men även andra varelser än nybrytare folkas till ödemar-
kerna. Drakar har återvänt till Kormunds ruiner i norr, och 
det sägs att några till ömsar skinn i Vitraflodens uttorkade 
delta. Klaner från norr rör sig allt längre österut, och vild-
sinta orker strömmar in nordvästifrån, barbarer från öst, 
och ett kompani hyrsvärd – Galghorden, lett av den le-
gendariska svärdsvingaren Kalla Jarl, och understött av det 
ziriska imperiet - skördar rikedomar och etablerar sig som 
herrar på täppan. Randmarks egna insatser i området är 
ynkliga, och om RP etablerar ett Fäste i området kan det 
mycket väl hända att kungariket intresserar sig.  
 
 

Vandring 
 

Ormmården räknas som oländig terräng, och man rör sig 
endast 5 km per kvartsdygn. Kummelvidderna är sedan 
öppen terräng; 10 km per kvartsdygn till fots, 15 på häst-
rygg.  
Karavanen har följt följande rutt: 
Svedja – Allvetarträdet – Biborsa – Dimryggens jordborg – 
Hålvattna Häll – Tysta Tornet.  
Detta är alltså samma ordning som äventyrsplatserna 
presenteras i. Plats 5 – Sköldbaggens näste – kan placeras 
var som helst under resan. Efter Tysta Tornet har karava-
nen tagit rak kurs mot Kormund, men efter ca 75 km har 
draken Stormvalg slagit till och endast brända rester åter-
står. Äventyret avslutas följaktligen i Stormvalgs håla i 
Gaupalang, och i byn Port-i-Dal intill.  
 
I karavanens kölvatten 
Grundtanken är att spelarna får röra sig helt fritt och välja 
vart de vill gå – antingen baserat på gissningar om hur 
karavanen har rört sig, eller helt enligt vilka rykten som 
lockar och vilket ställe som eventuellt passar i deras han-
delsplaner, se nedan. För att spåra karavanen används 
följande principer: 
 
 Att följa karavanen sker en by eller namngiven kart-

plats i taget. T.ex. från Svedja är då RPs första mål an-
tingen är Nya Kolmilarlägret, Allvetarträdet, Alnvända 
eller Sågverket.  



 
215 

 

 Beger man sig av mot fel plats kan man med tillräck-
ligt bra framgång på sina slag för Leda Vägen, få indi-
kationer på att man inte är på rätt spår. Alla över-
lopps sexor för Leda Vägen (ÖVERLEVNAD) räknas 
ihop under hela resan, och när man kommer upp till 4 
bonus-sexor vet man med största sannolikhet om 
man är på rätt väg. Karavanen har lämnat grova 
vagnsspår i leran och rejäla lägerplatser, och om inga 
sådana synats på flera dagar kan man anta att man är 
på fel spår.  
 

 Om man kommer till en by eller annan destination på 
kartan som karavanen inte passerat, får man omgå-
ende reda på det när man kommer fram. Man får 
också veta (kanske av ortsbor som hört rykten om ka-
ravanen) vad den närmaste rätta destinationen är, 
alltså närmaste äventyrsplats.  
Som SL kan du använda de ”oanvända” platserna på 
kartan hur du vill – du kan t.ex. hitta på egna äventyr 
och händelser där. En annan möjlighet är t.ex. att byn 
RP anländer till är bränd av Galghorden, och korpätna 
lik är allt som är kvar av invånarna – hängda från trä-
den runt om byn.  
 

 I varje by var karavanen varit finns det ledtrådar för 
vilken dens nästa destination är. Ett slag för BILDNING 
eller GENOMSKÅDA för göras i detta syfte, och för 
varje slagen sexa får man veta en destination (av de 
som står närmast på kartan, alltså karavanens poten-
tiella nästa anhalter) som säkert är fel. Exempelvis om 
RP befinner sig i Hålvattna Häll och slår två sexor kan 
du som SL informera att RP av pratet i byn kan dra 
slutsatsen att karavanen inte avrest mot Bortre Grind 
och inte heller Offerkumlet.  

 
 
LEDA VÄGEN 
Ute på Kummelvidderna kan du använda regelbokens 
komplikationer och missöden, de passar bra in. Här finns 
upptaget ”miljöanpassade” missöden för resan genom 
Ormmården.  
 
Leda Vägen, missöden Ormmården 
Slå 1T6 
1. Växtspurt. Stigen man gått på har under natten för-

svunnit. -2 på Leda Vägen nästa dag. Har man en bra 
snåryxa kan man belönas med bara -1. 

2. Pollenchock. Man vandrar in i en mur av ljusgröna 
blommor och täta löv. Pollen frustar ut ur pistiller och 
ett kvävande moln omger RP. Alla slår för UTHÅLLIG-
HET, misslyckas det får man svårt att andas och tar 1 
poäng i Utmattning.  

3. Växtvägg, man måste hugga sig genom, eller gå runt. 
STYRKEPROV för att forcera de murkna stammarna 
(alla måste lyckas). +1 om man har en bra snåryxa. 
Misslyckas det räknar ni 1T3 dagar till resan.  

4. Slingerrötter. När RP vaknar på morgonen är de in-
snärjda i slingerrötter. RÖRLIGHET för att komma loss. 
Kommer man ut ur de snärjande rötterna kan man 
hjälpa sina kamrater med STYRKEPROV. Varje gång 

man misslyckas att ta sig loss, eller en vän misslyckas 
med att befria en tar man 1 poäng Skada.  

5. Död tid. På vissa håll växer sig skogen så tät att den 
kväver allt annat omkring sig. Till och med tiden tar 
slut på dessa ställen, och verkligheten står fullständigt 
stilla. En ensam humla surrar på ställe, och har gjort 
det i eviga tider. Den tidlösa tillvaron känns skön, men 
det finns risk för att man fastnar och när man väl 
kommer ut har man åldrats till en gaggig gamling. Slå 
för GENOMSKÅDA för att inse att allt inte är som det 
skall. Följderna för ett gäng äventyrare som fastnar i 
tidlösheten kan vara katastrofal – SL får fritt fabulera! 

6. Enda vägen är uppåt. Skogen blir för tät för passage, 
och enda möjligheten blir att klättra upp i träden och 
ta sig vidare från gren till gren. Slå för RÖRLIGHET för 
att komma vidare, och ännu en gång för att komma 
ner eller vidare till nästa träd. Misslyckas slagen mås-
te man antingen gå runt, eller så faller man handlöst 
till marken 2T6 meter.   
 
 

SLUMPMÖTEN 
Lägg in slumpmöten så ofta du tycker det passar och be-
hövs, t.ex. 1 per utspelad resdag, samt vid varje namngi-
ven plats på kartan som besöks, men som inte är en av 
karavanens hållplatser.  
 
Slumpmöten – Kummelvidderna och Ormmården 
Välj eller slå 1T6 för mården och 1T10 för vidderna 
1. Talande träd (Endast Ormmården) En ofantlig träd-

bjässe reser sig högt över de omgivande trädtoppar-
na. Vid dess rötter ligger offergåvor i form av små 
rökelsekar, blommor och offrade djur. Går man nära 
trädet mullrar en stämma som får ens benbyggnad 
att vibrera: ”Stick! Ge er iväg!” Det är trädet som ta-
lar, och det har synnerligen dystra saker att säga. Det 
menar att sanslösa fasor väntar om man håller sig 
kvar i skogen. Alla som har välsignats med ben anser 
trädet att bör använda dem och komma undan. Ef-
tersom hela skogen håller på att dö har det också 
rätt, men förstår kanske inte att samma dödsdom 
inte vilar över varelser i skogen. Med MANIPULERA 
kan man kommunicera så mycket med det att man 
får +1 på följande slag för ÖVERLEVNAD i skogen.  

2. Bränd nybrytargård eller kolmilarpörte. Galghorden 
har varit framme, och endast rykande stockar finns 
kvar av det lilla huset. I ett träd intill hänger ägarna 
med tre hål i pannorna, och korpar flaxar mätta och 
kraxande iväg när RP närmar sig. På gården kan man 
hitta en guldamulett med en hängd dödsskalle ingra-
verad. Amuletten hör till en av Galghordens kapte-
ner. Kaptenen är på desperat jakt efter sin amulett. 
Utan den kan han förlora sin ställning i regementet. 
(Läs mera om Galghorden nedan)  

3. Gripar. En flock gripar sveper över landskapet. Allt 
tystnar och en skugga drar över RP. För ett ögonblick 
avtecknar sig ett tiotal väldiga skepnader mot him-
len, sen är de borta. Griparna lär varje år flytta till 
Svintaggarnas mörka bergstoppar för att sedan sena-
re återvända till Rimryggens snötäckta massiv.  
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4. Kummel. Man hittar vad som verkar vara en ypperlig 
lägerplats på sluttningen till en liten kulle. Det är 
dock ett gravkummel och på natten kommer en 
kummelgast och rövar bort den som har första vakt-
turen. Gasten smyger bra och kan eventuellt över-
rumpla vakten och fara iväg med henne utan att det 
märks förrän på morgonen. I annat fall vaknar de 
andra troligen av vaktens kamp och man hinner kan-
ske se gasten fara iväg med sitt sprattlande byte. Det 
är lätt att spåra gasten in i kumlets mörker, var den 
girigt bevakar sitt byte, och förbereder slaskiga döds-
ritualer. 

5. Möte med gruppering, slå 1T6 eller välj: 1. Slavjäga-
re (se avsnitt 6 – Det tysta tornet) som utger sig för 
att vara handelsresande och slår sällskap med RP, för 
att sedan på natten försöka ta dem till fånga. 2. Rö-
vare från Sködbaggens näste (se avsnitt 5) som ligger 
i bakhåll. 3. Anhängare av drakkulten på väg mot 
Port-i-Dal eller på rekognosering efter andra drakar 
att hänge sig åt. De avslöjar inte sin identitet, beter 
sig misstänksamt och vill inte ha sällskap.  4. Slutliga 
Erans prästerskap som har en patrull med tempel-
riddare på korståg bland nybrytarbyarna, och säljer 
skydd mot Galghorden om man betalar med sin själ. 
Erkänn den Enda Guden Kvar eller betala med ditt 
liv! 5. En ensam Ätare på väg mot kanske Marnhall 
med bud från tornet om Stormästarens senaste 
tolkningar av Mörkret. Hon bär siandet på en lapp av 
mänskohud, skrivet i krypterad form som går att 
tyda med BILDNING. Det mesta är nonsens, det enda 
intressanta är att man får veta exakt hur nära det är 
att Mörkerkällan öppnas, och hur många kroppar 
Ashur-Asha har för tillfället. 6. Theogor Kasp – son 
till Ludor Kasp, ägare av handelshuset Blå Porten i 
Svartvinter. Theogor har varit försvunnen länge efter 
en misslyckad handelsexpedition till Hålvattna Häll. 
Han har råkat ut för en radda med missöden och inte 
velat komma hem tomhänt. Nu har hans last tagits 
av Galghorden och han är på desperat jakt efter den. 
Han är virrig och utsvulten med ett vildvuxet skägg 
fullt av ohyra.  

6. Lindorm. En omkullvällt vagn ligger på stigen, med 
utspilld säd från spräckta vetesäckar. En nybrytare 
har råkat ut för en lindorm, som ruvar i närheten. 
Man kan höra den väsa, men ser ingenting i den täta 
skogen eller bland de höga jättekasten. Blandat med 
ormens väsanden kan man höra nybrytarens jäm-
randen. Lindormen håller honom i liv för att sedan 
roa sig med honom i hålan.  (Använd spelvärden för 
drakorm i regelboken) 

7. Grålejon. På dagen skymtar man en grålejonflock på 
ett kummel, och de följer en intensivt med blicken. 
På natten ser man sedan gula ögon närma sig i mörk-
ret – 3 lejon smyger in i RPs läger. Riddjur är i extrem 
fara, och RP som inte håller samman likaså.   

8. Kummelknott. En av RP brakar in i en av kummel-
knottens dagtunnlar.  Personen tar 1 i skada för ut-
grävningen är djup – ca 30 knott har dagsvilat här, 
ett slags centralgrotta för Jordborrarnas huvudklan 
dagen innan. I mörkret syns ett tiotal gångar leda åt 
olika håll, och ett par glimmande ögon betraktar 

RPn. Det är krigare från Kullerfösarnas klan som 
smyger efter sina fiender (läs mera om Kummelknot-
ten nedan) De är intresserade av om spelarna har in-
formation om Jordborrarnas rörelser, men är livräd-
da för RP, och flyr vid minsta tecken på aggressivitet 
från deras sida.  

9. Taklagsöl på nybrytargård. Skvaller, fylleslagsmål 
och handel. Här finns folk av alla slag – guldvaskare, 
gravplundrare, pälsjägare, rövare och hederliga ny-
brytare. RP kan handla proviant åt sig, höra rykten 
och får +1 på nästa slag för ÖVERLEVNAD. En skald 
sjunger ”Najadens kväde” (en sorgmodig sång om en 
najad vars syster bortrövas och vars rop på hjälp hon 
kan höra i hundrade år) tills folk tröttnar och hotar 
med stryk. Då börjar han i stället berätta historier 
om läget i Svartvinter och Randmark, och om RP spe-
lat något av äventyren innan kan du gärna låta skal-
den dra breda skrönor om dem och det som de själ-
va bevittnat. Blir skalden motsagd muckar han till 
gräl och fajtsugna nybrytare låter genast nävarna 
vina.  

10. Galghorden. Detta möte är närmast tänkt att funge-
ra som en introduktion till Galghorden, men kan ut-
veckla sig till ett ytterst stort problem för RP. Ett helt 
regemente ur Galghorden kommer galopperande 
över vidderna i ett moln av damm. De omringar RP 
och förhör dem, kräver betalning, samt att RP genast 
vänder tillbaka, aldrig syns till mera, och berättar åt 
alla de ser att Kummelvidderna är förbjuden mark. 
Om hyrsvärden inte är nöjda med svaren fängslas RP 
och släpas med till nästa by, var hordens krigare le-
ver rövare innan de återigen drar vidare. Gärna får 
man träffa självaste Kalla Jarl och skelettvarelsen Tu-
sengrav.  

 
 

HANDEL 
 

Galghordens framfart, bortsvepta vadställen efter två 
snörika vintrar, och nya stjärnkonstellationer har gjort 
resande rentav livsfarligt, och följaktligen har ytterst få 
köpmän vågat göra sina årliga handelsfärder. Kummelvid-
derna hade just blivit ett lukrativt nytt handelsområde, så 
dessa nya omständigheter har försatt många nasare i 
problem. Detta har också lett till skriande brist på varor 
runt om i omarken, och öppnat ett gyllene läge för modiga 
resenärer att sko sig. Resenärer som kanske vill ha kop-
parmynt för jäsande bronsklumpar..? Se till att RP känner 
till bronstackans svällande egenskaper. Koppar- och 
bronsmynt är den egentliga valutan i Kummelvidderna. 
Silver är för fisförnäma randmarkare i sina bolstersängar, 
men samtidigt eftertraktat och kan vanligtvis växlas in till 
kopparmynt i de flesta handelsbodar. I listan över platser 
nedan framgår vilka varor som ett ställe har att erbjuda till 
underpris, och vilka varor som antas kunna säljas för bra 
vinst. Underpriset kan, med lyckade slag för MANIPULERA 
vara upp till ca 50 % av det angivna värdet i regelboken 
eller nedan, och vinsten 50 % mera. Följande handelsvaror 
finns det extra stor efterfrågan på. Pris är per enhet, och 
last betyder hur många stycken som kan lastas per vagn.  
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 Spannmål: Pris 3 koppar. Last 300, i stora säckar. 
 Timmer: Pris 3 koppar. Last 100 
 Boskap: Mysksvin, ljungbuffel och ullhårig noshörning. 

Pris 40 koppar. Ingen lastning, i stället krävs 1 beriden 
boskapsfösare per 50 kreatur. Horden lockar till sig 
rovdjur – grålejon, grip och lindorm.   

 Mjöd & vin: Sydländska viner är ytterst sällsynta och 
eftertraktade, och lastas ofta med lokala bryggeripro-
dukter – fruktvin, honungsmjöd och besk öl. Pris 150 
koppar per tunna. Last 20. Endast begränsade mäng-
der tillgängliga. 

 Kaffe & tobak: Pris 20 koppar per skrin. Last 250. En-
dast begränsade mängder tillgängliga.  

 Vapen: Enkla vapen av medelmåttig kvalitet. Pris 50 
koppar. Last 200. Endast begränsade mängder, och om 
man råkar på Galghorden beslagtas lasten omedelbart, 
plus extra påföljder enligt SLs smak och tycke.   

 Salt: Pris 8 koppar, last 300 
 Tyger: Yllebalar och rålinne, pälsar och läder. Pris 8 

koppar, last 150 
 Kuriosa: Detta kan vara vad som helst för udda före-

mål – religiösa symboler, örter och rökelse eller sarko-
fager med mumifierade alver, levande odöda, ingredi-
enser för dödsmagi eller parafernalia för alkemiska ex-
periment. Pris 10 – 30 koppar. Last 10 - 100 

 Slavar: Strängt förbjudet i Randmark, men ute i obyg-
den kommer man undan med det mesta. Alla tänkbara 
olika folkslag – hungriga, sjuka och dystra. Pris 100 
koppar. Last 15. Galghorden beslagtar lasten omedel-
bart om den uppdagas, plus extra påföljder enligt SLs 
smak och tycke.   

 
 

Rykten 
 

En viktig ingrediens för spelarnas ruttplaner kan vara de 
olika rykten som florerar i byarna och gårdarna i ödemar-
ken. Det finns två större rykten som kan fungera som 
lockbeten till sidoäventyr för RP, och som också är inbaka-
de i flera av de 6 äventyrsplatserna. Dessa två rykten kan 
du presentera för spelarna redan senast i Svedja. Rykten 
för de olika platserna finns sedan upptaget i listan nedan. 
Utöver detta är det också bra om spelarna är medvetna 
om att Ätarnas kultcentrum ligger någonstans i Kummel-
vidderna. Därtill kan SL gärna strö på med rykten om dra-
kar som ligger i dvala i Vitras torrdelta, och andra som 
härjar norröver vid Gaupalang och vid Smälthavets kust.  
 
De vises sten 
Enligt obekräftade rykten har en alkemist någonstans i det 
forna Valgård funnit de vises sten – alltså ett sätt att skapa 
guld. En gesäll till alkemisten togs av orker i Ormmården 
på väg med bud om fyndet till Svartvinter. Gesällen åts 
upp, men nybrytare som senare nedlade orkerna hittade 
en bit av ett brev och den sista orken försökte köpa sig fri 
med informationen.  
 
Stjärnskotten 
När gudarnas vakande stjärna föll över nordanlanden för 
tio år sedan, kraschade den någonstans i Kummelvidder-

na. Det i sig är inget konstigt, men enligt nya rön från de 
kristallfragment som hittats av stjärnans kärna (stjärnorna 
är levande utomvärldsliga väsen, vars världsliga skepnad 
ofta består av en hård persikoliknande kärna – deras es-
sens komprimerad till ett enda lättbegripligt föremål, ett 
slags livsruna) tyder på att kärnan är livskraftig. Det bety-
der att stjärnan var levande när den föll, d.v.s. den slock-
nade inte så som stjärnor brukar, utan fälldes med våld 
från sitt himlafäste. Om så är fallet är kristallerna från 
stjärnans kärna levande, så kallade stjärnskott, och de är 
ohyggligt mäktiga och värdefulla.  
Ingen vet med säkerhet var stjärnan landade, men folk 
menar att stjärnskotten spritts över ett större område.  
Stjärnskotten är 12 till antalet (detta kan du som SL fritt 
ändra efter smak och tycke) och av dessa har alven Edea-
nol ett skott, segelsångerskan Anwyr har likaså ett, Stor-
mästaren i Tysta tornet har tre, Alkemisten har ett, ett går 
att hitta via fyndtabellen, draken Stormvalg har ett, och de 
fyra största bitarna har de krumma orkerna från Vyjl.  
 
 
 

PLATSER 
 

Varje plats presenteras med ett rykte, och vilka varor som 
kan köpas billigt (Utbud) och vilka som kan säljas med god 
vinst (Behov). De flesta rykten är rena påhitt från kon-
struktörens sida och kan vara skrönor, medan de som 
gäller något av de beskrivna äventyrsplatserna alla har 
korn av sanning och ledtråd.  
 
SVEDJA 
Se eget avsnitt. 
• Rykte: Ett jordskalv har drabbat byn.  
• Behov: Salt, vapen 
• Utbud: Timmer, spannmål, boskap, tyger, kaffe & 

tobak. Därtill alla slags karavanmaterial: dragdjur, vag-
nar mm.  

 
NYA KOLMILARLÄGRET 
• Rykte: Ett hisnande rotvältarsvin har skövlat bland 

kolmilarna och attackerat ett kompani ur Ormhirden. 
Ett pris har satts på bestens huvud. 

• Behov: Mjöd & vin 
• Utbud: Vapen, kol 
 
ALLVETARTRÄDET 
Se eget avsnitt. 
• Rykte: En ängel har setts cirkla ovanför trädet.   
• Behov: Mjöd & vin 
• Utbud: Kuriosa  
 
ALNVÄNDA 
• Rykte: En ung flicka har tagit kontroll över råttorna i 

byn, och härskar nu över en armé av skabbiga gnagare. 
• Behov: Tyger 
• Utbud: Timmer  
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SÅGVERKET 
• Rykte: Flyktingar österifrån anländer med förskräckliga 

historier om vålnader från Deogors gravar och de mör-
ka skogstjärnarna söderut.  

• Behov: Spannmål, mjöd 
• Utbud: Timmer, kol 
 
VARGSKALLEN 
• Rykte: I Vargskallens grottor har en magiker slagit sig 

ner och lockar till sig orker med svart magi. 
• Behov: Kuriosa 
• Utbud: Slavar 
 
BIBORSA 
• Rykte: I nurernas by härjar en fruktansvärd best av 

sten, en hjärtlös mördarmaskin – odödlig och skonings-
lös.  

• Behov: Salt, tobak & kaffe 
• Utbud: Mjöd & vin, spannmål, karavanmaterial 
 
DIMRYGGENS JORDBORG 
• Rykte: Arlessan av Svolv, tornhållare i Dimryggens 

jordborg, har - förutom att vara en stroppig randmar-
kisk lakej som tror att hon kan beskatta de fria Kum-
melvidderna - nu även kommit på kant med de lokala 
timmermännen och arbetet på borgen har upphört 

• Behov: Timmer, tyger 
• Utbud: Salt, vapen  
 
ALUMS GRUVA 
• Rykte: Man har inte hört något från Alums Gruva på 

länge… Inga leveranser av kol har heller synats på 
länge. En del påstår att Grinngardiska handelsmän 
köpt gruvan och alla leveranser därför sköts söderut, 
medan andra talar om likätare som gett sig på gruvfol-
ket  

• Behov: Slavar, vapen 
• Utbud: Salt, kol  
 
DEOGORS GRAVAR 
• Rykte: Ingen vettig människa beger sig hit – ett för-

bannat och hemsökt ställe.   
• Behov: Spannmål 
• Utbud: Kuriosa  
 
STENSKEPPET 
• Rykte: Vid Stenskeppet har en häftig batalj ägt rum. 

Mängder av döda ligger utspridda över landskapet - 
Galghordens krigare, orker och karavanfolk.  

• Behov: Boskap 
• Utbud: Slavar  
 
HÅLVATTNA HÄLL 
• Rykte: Under templet i Hålvattna Häll sägs det att 

stora guldskatter ligger gömda, men prästerna vill inte 
väcka gastarna som ruvar där, och håller gravkumlen 
låsta. Vattenanden i templet lär dock kunna spå om 
guldet och berätta hur man kommer över det.  

• Behov: Spannmål, kol 
• Utbud: Boskap, kaffe & tobak 
 
PINHAKE KLYFT 
• Rykte: En klan med beridna vättar har dragit genom 

staden, i riktning mot Vitras floddelta. De har en his-
nande insektbest i sitt följe, en utomvärldslig styggelse 
av gigantiska proportioner. Jorddvärgarna i byn rustar 
nu för hämnd.  

• Behov: Vapen, timmer 
• Utbud: Tyger, karavanmaterial  
 
OFFERKUMLET 
• Rykte: Mörka mänskooffer pågår här. En del menar att 

en demon slagit sig ner och besatt kumlets besökare. 
Andra menar att gravlöss drabbat oskyldiga offergivare 
och området nu sprider pest och elände.  

• Behov: Kuriosa, slavar 
• Utbud: Vapen 
 
TYSTA TORNET 
• Rykte: En nybrytarfamilj, på väg att bosätta sig vid 

Transjön, har försvunnit i området kring Tysta Tornet. 
Folk skakar på huvudet, spottar tre gånger och muttrar 
att det stället är det något skumt med. 

• Behov: Slavar, kuriosa 
• Utbud: Mjöd & vin 
 
BORTRE GRIND 
• Rykte: En grupp alver sägs ha setts i byn, sökandes 

efter något slags stenar. En del säger att de kommit för 
att återföda sitt forna rike, andra menar att de är bort-
tappade. Alla är eniga om att de är fantastiska att skå-
da, visa och härliga. 

• Behov: Spannmål, salt 
• Utbud: Slavar, karavanmaterial  
 
VYJL 
• Rykte: De kragmiska klanfolkens stora mammutläger 

vid Vyjl har splittrats av orker. Orkerna är av en tidiga-
re okänd sort – trollbesläktade, krökta och satta, håri-
ga och extra fula. 

• Behov: Vapen, salt, slavar, kaffe & tobak 
• Utbud: -  
 
PORT-I-DAL 
• Rykte: En samling drakdyrkare verkar ha slagit sig ner i 

den lilla byn Port-i-Dal. En del säger att de bränner sina 
egna sektsyskon levande under hysteriska transdanser. 

• Behov: Boskap, timmer, tyger, kaffe & tobak 
• Utbud: -  
 
KORMUND 
Själva det legendomspunna Kormund, alvernas mest pråli-
ga och dekadenta högsäte, lämnas här som ett valfritt 
tillägg, och beskrivs inte i detalj. SL kan gärna locka med 
rykten om sanslösa skatter bland stadens ruiner, det pas-
sar alldeles utmärkt om RP trängtar dit – ett fjärran svår-
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åtkomligt ställe som kanske lockar till nya och häftiga 
äventyr.  
• Rykte: Smälthavets ispirater har gjort reder ända in i 

Kormund, och det sägs att deras hövding vill erövra 
hela den forna alvstaden och plundra dess innersta, 
ännu orörda områden – Kormunds Hjärta. 

• Behov: Spannmål, mjöd & vin, timmer, kol 
• Utbud: -  

  
 

FYND 
 

Kummelvidderna är gravplundrarens förlovade land, och 
även om sanningen sällan når upp till vad ryktet lovar, så 
finns det ofta skatter gömda i områdets otaliga kummel 
och begravda ruiner. Om RP besegrat ett monster i ett 
kummel kan de få slå på fyndtabellen.  
 
Fyndtabell 
Slå 1T20 eller välj 
1. Krumdolk. En rostig och trubbig dolk med kormundis-

ka alvrunor ingraverade i bladet.  
2. Dödsruna. Ett par dödsskallar med tre hål i pannan.  
3. Kummelsvärd. Kummelsvärd är ett enkelt kortsvärd 

av brons som ger en möjlighet att kasta en besvärjelse 
samma runda som man anfaller med svärdet. Det krä-
ver dock att man bundit sin själ till svärdet först i en 
blodsritual som kostar 1 poäng STY permanent.  

4. Gastflaska. Glasflaska med en illsinnad gastsjäl inlåst. 
Öppnar man korken eller krossar flaskan anfalls man 
av en gast, se regelboken. Om man kastar flaskan mot 
en fiende finns det en chans att gasten anfaller fien-
den i stället.  

5. Stjärnskott. En liten svart kristallbit - en del av den 
stjärna som föll över nordanlanden för tio år sedan. 
Läs mera i bl.a. äventyrsdel 5 - Sköldbaggen.  

6. Najadvatten. Läker omedelbart all skada på INT och 
KAR, 3 doser. Brygden är tappad i en enkel lerkruka.  

7. Dödmans spjut. Långspjut av brons. Den fiende som 
dödas av spjutet reser sig efter 1T6 rundor som en 
odöd varelse, i sin dräpares tjänst. Varelsen ”lever” 
1T6 kvartsdygn. Spjutet går inte att reparera efter att 
det skadats. En tjänare åt gången. Den odöda åtrår 
spjutet, men räds dess ägare, och kan vara ytterst 
oberäknelig och obehaglig för såväl en själv som ens 
vänner.  

8. Det nionde livet. Dödligt gift med styrka 7. Förpackat i 
ett litet kattkranium, 3 doser.  

9. Laumurs tårar. Sövande elixir i en vacker kristallflaska 
med ett skimrande blått innehåll. Styrka 10, 2 doser.  

10. Det eviga livets halsband. Väcker en till liv som odöd 
efter 1T6 dagar om man stupar med halsbandet på 
sig. Om detta är något att eftertrakta är oklart… 

11. Aska från dödsriket. Askan fungerar som Ingrediens 
till alla besvärjelser inom Dödsmagi och Blodsmagi. 
Innehållet är rikligt, förpackat i en kruka, och kan an-
vändas som en resurstärning med 1T12 som grund.  

12. Stenfalk. En något vittrad jaktfalk av sten i naturlig 
storlek. Läs närmare om dens betydelse i äventyrsdel 
3: Biborsa, och i den avslutande delen om Stormvalg 

13. Nyckel. Av guld med en halvt tydbar inristning som 
omnämner Kormunds Hjärta och dess skatter.   

14. Bärnstensamulett. Tallriksstor med ingraverad döds-
runa (en dödsskalle med tre hål i pannan). Gastar och 
andra odöda dras till amuletten. Värd 200 silvermynt.  

15. Trollblod. Helande brygd som läkerall STY och SMI. 2 
doser i en elegant bärnstensflaska. 

16. Mörkrets pärla. En svart djuphavspärla i sitt knöliga 
musselskal. Öppnar man musslan sprids ett totalt 
mörker från pärlan. Mörkret täcker allt inom avstån-
det Medel och varar i 1T3 kvartsdygn. Inga ljuskällor 
kan existera i mörkret. Musslan tar 1T6-3 KP.  

17. Mumifierad katt. Katten lever en orolig odöd tillvaro 
då dess likaså mumifierade matte nu dött slutligt ef-
ter att gravplundrare huggit ner henne. DJURHANTER-
ING för att tämja den och få den som följeslagare.  

18. Dödsrikets ormar. En säck med 8 gråspräckliga ägg. 
Spräcker man ett ägg ringlar en liten orm ut och biter 
en. Bettet söver en och när man vaknar befinner man 
sig i dödsriket. Där kan man utföra ett kort ärende – 
tala med någon etc. Sedan vaknar man upp igen.  

19. Alvprinsens väska. 18 gamla alviska guldmynt samt 
en kniv av bärnsten och elfenben, totalt uppgående 
till ett värde av 400 silvermynt 

20. Livets bok. Ger en magiker tillgång till alla besvärjel-
ser inom magitalangen Helande. Kräver dock alltid 
både ingrediens och ett slag för BILDNING varje gång 
en besvärjelse skall kastas, samt en rundas förbere-
delse.  

 
 

Grupperingar och 
varelser 

 

GALGHORDEN 
Kummelvidderna är hem för ett otal rövarband, men den 
största faran är legokompaniet Galghorden, som sprider 
skräck och död där det drar fram. Det leds av den legenda-
riska illgärningsmannen Kalla Jarl och hans enorma ske-
lettvarelse till livvakt, kallad Tusengrav.  
Galghorden är uppdelad i ett antal regementen med ca 
100 beridna krigare per styck. Regementen stryker själv-
ständigt runt Kummelvidderna, härjar fritt och sprider 
efter sig ett fotspår av dödsskallar med tre hål i pannan, se 
nedan. I maklig takt pumpar de nybrytarna på resurser, 
etablerar sig som herrar på täppan, och drar så småning-
om vidare när de tröttnat, brännandes byarna bakom sig. 
De har ett lukrativt avtal och ingen brådska.   
Varje regemente leds av en kapten som svurit trohet till 
Kalla Jarl genom en blodsed. De bär alla en amulett av 
guld, ingraverad med hordens hängda dödsskalle. Amulet-
ten är en del av blodseden och binder kaptenen till horden 
och Kalla Jarl - även efter livet, som odöda i Tusengravs 
tjänst. Amuletten ger dock även kaptenerna styrka, och de 
har alla 1T3 KP extra att använda, utöver SLs vanliga pott.  
 
Tusengrav 
Tusengrav består av benrester från hundratals kroppar, 
och varje gång den dödar någon lägger den offret till sin 
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massiva kropp och får mera kraft. Den tjänar Kalla Jarl 
med ett avtal genom vilket den själv får Jarls kropp när 
han dör, och med samma också rätten till alla de kroppar 
som han dödat. Vilket är många… Tusengrav är en gåva 
(eller förbannelse) av Kalla Jarls uppdragsgivare, de odöda 
alvkonungarna i Zir. De har i sin tur fått varelsen av döds-
gudarna, och när Kalla Jarl dör skall Kummelvidderna 
tillfalla Tusengrav. Den blir kung över området, en dödsri-
kets ståthållare, och Kummelvidderna blir en del av döds-
gudarnas domäner. Tusengrav ansvarar för spridandet av 
dödsrunan över landet – skallar med tre hål i pannan.  
 
De ziriska skelettkungarna 
Galghorden är anlitad och finansierad av det ziriska impe-
riet. Zir är en gammal nekrokrati, och dess regenter är 
Valgårds forna alvkungar. Deras mål är att skänka Kum-
melvidderna åt dödsriket. Se Appendix 7. 
De har anlitat Galghorden för att hålla de levande från att 
etablera sig alltför stadigt i det forna Valgård, för att un-
derlätta dödsrikets assimilering av området. Dödsrunan 
som Galghorden sprider aktiverar också Kummelviddernas 
gastar och spöken, kungarnas forna undersåtar, och de 
dödas oroliga vanvara blir allt allmännare och landet blir 
mer och mer de dödas.  
Dödsrunan är en dödskalle med tre hål i pannan. Ett hål 
för varje aspekt av döden – mörkret, evigheten och tom-
heten. Dylika dödskallar finns även från förut på många 
håll, då den var en viktig symbol för den första pakten. 
Den kan finnas avbildad på guldamuletter eller gobeläng-
vävnader i en grav, eller på det sätt som Tusengrav före-
drar, som riktiga dödsskallar med hål i pannan. RP har 
troligtvis stött på symbolen i tidigare äventyr, t.ex. i Am-
Korum eller i Kragmas gravfält.  
Kaptenerna har endast en vag uppfattning om varför de 
skall sprida dödsrunan och vet vanligtvis bara att det skall 
öka Tusengravs styrka.  
Alvkungarnas konkubiner finns i Raudrim, och försöker 
motarbeta sina galna f.d. älskare. Läs mera i äventyr 2 ”I 
lejonets käftar”.  
 
 
 Zir 
 Zir är en mäktig nekrokrati i öster. Dess odöda kung-

ar har styrt landet i hundratals år, och sakta men sä-
kert byggt upp ett storslaget rike. Ironiskt nog är Zir 
en synnerligen livfull och blomstrande civilisation 
trots den allrådande dödskulten. Nekromanti och 
dödsdyrkan kontrasteras med en livsbejakande och 
öppen kultur, och det prunkande frodiga landskapet 
bidrar till den allmänna framåtandan. På senare tid 
har dock den Slutliga Erans orden fått fotfäste i lan-
det och vunnit allt mera inflytande. Det sprudlande 
ziriska samhället har försetts med hård censur och 
munkavle, och städerna patrulleras av den nya gu-
dens fanatiska miliser. De gamla skelettkungarna har 
dragit sig tillbaka och de kungliga trupperna för en 
tynande kamp. För var dag som går bleknar kungarna 
ytterligare och försvagas, och den nya gudens präs-
terskap stärker sin makt i landet.  

 

KUMMELKNOTT 
Kummelknotten är ett folkslag som bebott Kummelvid-
derna och Ormmårdens utkanter sedan urminnes tider. 
De är en blandning av halvlingar och troll, eller svartalfer 
och mårdar – kortväxta nattvarelser med stora tassar till 
fötter, och en förkärlek för tunnelgrävning. Ibland förväx-
las de med vättar, men de har en viss försiktighet och 
betänksamhet, samt ett snäppet fördelaktigare utseende, 
som klart skiljer dem från svartbloden. De mänskliga ny-
brytarna jagar kummelknotten med total samvetslöshet, 
precis som vättar, men egentligen är knotten ganska fred-
liga, även om saker som privat ägande och gränser saknar 
djupare innebörd för dem. Kummelknotten är halvt no-
madiska och gräver slarviga och ytterst klaustrofobiska 
tunnlar över nordanlandens vidder. De tål inte solljus och 
gräver ner sig i jorden till dagen. Även på natten rör de sig 
helst under jord, men vågar sig regelbundet upp för reder 
och jaktturer. Eftersom de är nomadiska är gångarna bara 
tillfälliga, och därför av ytterst rasbenägen kvalitet, trånga 
och eländiga. Kummelknotten förstenas om de träffas av 
solens strålar, men effekten är bara temporär, och efter 
att ha tillbringat dagen som en kullersten återställs de 
nästa natt igen. Varje förstening tär dock på dem och alla 
överlever inte.  
Kummelknotten är uppdelade i ett antal sinsemellan kri-
gande familjer, varav två ärkefiender tydligt utmärker sig – 
Jordborrarna och Kullerfösarna. Jordborrarna har överta-
get och för en aggressiv och krigisk kampanj mot sina 
fiender. Deras krigare är välutrustade med spiksköldar av 
Ormmårdens jättekastanjer, krumdolkar plundrade från 
gamla kummelgravar, hjälmar och harnesk av garvat 
paddskinnsläder, och vassa kastspjut och fotbågar.  
 
ÄTARNA 
Ätarna har sitt kultcentrum och huvudsäte i Tysta Tornet 
(äventyrsplats 6). Men de kan uppenbara sig lite var som 
helst i Kummelvidderna beroende på hur mycket informa-
tion Attuhra lyckats snappa upp i Ulbrek. Som utgångsläge 
har de inte ännu spårat bronset till handelshuset Nord-
stjärnan och dess karavan. De vet dock att bronsmynt 
utspridda över Kummelvidderna är nyckeln till Bronstack-
an. De har alltså ett par Ätare utsända, med uppgift att 
samla upp alla bronsmynt de ser. En av dessa utsända 
finns i Allvetarträdet (se äventyrsplats 1) medan den andra 
exempelvis påträffas via slumptabellen. Spelarna kan 
gärna på något ställe höra att en mystisk figur med vassa 
tänder frågat efter bronsmynt strax innan RP.    
 

DRAKDYRKARNA 
Drakkulten har en växande gruppering i byn Port-i-Dal, var 
de hängivet hyllar, dyrkar och tillber draken Stormvalg i 
Gaupalang. Beroende på vad Ödespacken har producerat 
kan de också vara på aktiv jakt efter bronsmynten. I alla 
händelser har de en grupp på 3 till 4 kultmedlemmar ute 
på expedition i hopp om att hitta den drake som man hört 
rapporter om i Kummelvidderna (och/eller något annat 
ställe enligt vad Ödespacken angett) och som eventuellt 
ligger i dvala i Vitras torrdelta.  
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STORMVALG OCH TÖRNKRÅKORNA 
I Gaupalang ruvar draken Stormvalg. Han har en enorm 
flock med törnkråkor som sköter hans tänder och putsar 
hans skinn. De flyger över Kummelvidderna och rapporte-
rar tillbaka vad som händer. RP får gärna stöta på dem – 
bara blickandes från trädgrenar, eller kanske stjälandes ett 
bronsmynt eller två.   
 
 

Personer & Monster 
 
Grålejon 
Gråpälsade och raggiga bestar som rör sig i flockar om 3-4 
djur. Anfaller helst om natten, och ligger dagtid lojt och 
betraktar sina blivande byten, helt orädda.  
STY 6  
SMI 4  
Utrustning: Skydd: Päls 3 poäng 
Färdigheter: - 
Monsterattacker, 1T6: Lejonen börjar alltid med 1 på 
listan nedan. Därefter slås för attacker som vanligt. 
1. Lättast byte. Flocken utser ett offer som sitt byte och 

hälften anfaller bytet, medan hälften gör utfall mot 
övriga och blockerar, men attackerar inte. Räkna det 
som att lejonen rör sig så att övriga inte kan angripa 
de lejon som gett sig på bytet. De lejon som blocke-
rar får Ducka två gånger i rundan med 6 tärningar. De 
som attackerar anfaller med 8 tärningar och vapen-
skada 1. I första hand väljer lejonen riddjur som sitt 
byte.  

2. Utfall. Ett av de blockerande lejonen gör ett hastigt 
utfall mot ett offer. Attack med 8 grundtärningar, 
vapenskada 1.  

3. Språngattack. Ett av de blockerande lejonen gör en 
vådlig språngattack mot en fiende. Attack med 8 tär-
ningar och vapenskada 1. Om attacken lyckas faller 
offret omkull och lejonet hugger omedelbart med 
sina käkar en till attack med 6 tärningar. Det går inte 
att ducka den extra attacken, vapenskada 2. Resten 
av flocken agerar enligt 1.  

4. Halsbett. Grålejon är ytterst skickliga att hitta oskyd-
dade partier på sina offer, gärna kring halspulsådern. 
Ett av de ursprungligen blockerande lejonen gör en 
attack med 10 grundtärningar och vapenskada 1, 
rustningar skyddar endast med hälften. Offret faller 
ohjälpligt till marken om skada utdelas. Lejonet hål-
ler fast sitt offer i ett benhårt grepp som måste bry-
tas med STYRKEPROV mot 10 grundtärningar nästa 
runda. Överlopps sexor i lejonets favör ger extra ska-
da som rustningar inte skyddar mot alls. Resten av 
flocken beter sig enligt 1.  

5. Omgruppering. Plötsligt drar sig lejonen tillbaka, 
blixtsnabbt som på ett kommando, och försvinner i 
mörkret/växtligheten. SL får avgöra hur länge de är 
borta, men efter en stund anfaller de på nytt. Nu har 
de valt ett nytt byte, se resultat 1 ovan, men nu kan 
de välja annat byte än ett riddjur. Om ingen lyckas 
med SPEJA innan anfallet får lejonen +2 på allt de gör 
den första rundan.  

6. Förstärkning. Plötsligt uppenbarar sig 1T2 lejon till 
bakom ryggen på RP. De rör sig närmast ljudlöst – 
SPEJA -2 för att upptäcka dem innan de gör utfall en-
ligt resultat 2 ovan. 2/6 chans att de är från en rivali-
serande flock till de övriga lejonen och något av dem 
i stället angriper de nykomna lejonen.  

 
 
Kummelknott 
Små nosande varelser med smutsig päls och vassa tänder. 
Förstenas till små runda stenar om de träffas av solstrålar, 
men kan till kvällningen återta sin ursprungliga form. 
Kummelknottens beröring förstenar också vanliga dagsva-
relser som mänskor. Försteningen är dock bara lokal (en 
SMI-poäng i skada per beröring) och övergår efter 1T6 
kvartsdygn. I närstrid kan du som SL räkna att det är 50 % 
risk att en RP blir berörd av ett stridande kummelknott.  
STY 2  
SMI 3  
INT 3  
KAR 3 
Utrustning: Liten taggig träklubba samt liten sköld av 
väldiga kastanjeskal med meterlånga spikar. Eller: Fotbåge 
och kortspjut, dolk, eller slunga 
Färdigheter: Närkamp 2, Skytte 2, Speja 4, Läkekonst 3 
Talanger: Svårfångad (Kostar inga KP för knotten)  
 
 
Typisk nybrytare 
Livet ute i Ormmården och på Kummelvidderna är oförlå-
tande och hårt. Nybrytarna är tärda och seniga typer, 
envisa överlevare och hårdhudade realister. Många är 
vildar av olika slag, och alla bär olika gudasymboler, reli-
ker, djurtassar för god lycka eller hedniska tatueringar – 
allt för att hållas vid sina sinnens fulla bruk och erhålla 
beskydd mot ödemarkens förvrängande egenskaper.   
STY 3  
SMI 3  
INT 3  
KAR 2 
Utrustning: Amulett med koppling till lämplig gud eller 
urväsen. Ett vapen, vanligtvis spjut eller båge.  
Färdigheter: Närkamp 2, Speja 3, Överlevnad 3, Hantverk 
2 
Talanger: -  
 
 
Hyrsvärd ur Galghorden 
Skrupelfria män och kvinnor, beridna och relativt välutbil-
dade och välutrustade. De flesta kommer från Zir, Tusenö-
arna och de laglösa städerna bortom Valströmmen, men 
en ansenlig andel randmarkare finns också med i lego-
kompaniets led. Galghordens krigare hyser stor respekt 
för Kalla Jarl och har utlovats fritt plundrande och stora 
vinster, och är således snäppet mer lojala än genomsnittli-
ga hyrsvärd.  
STY 4  
SMI 3  
INT 2 (Kapten 3) 
KAR 2 (Kapten 3) 
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Utrustning: Nitläderrustning och öppen hjälm. Långbåge, 
spjut, liten sköld och ett handvapen – antingen stridsgis-
sel, handyxa eller bredsvärd.  
Varje hyrsvärd har en häst som den rider på. Därtill har 
varje regemente en hästreserv på ca 25 djur. Hästarna har 
alla Galghordens märke inbränt på sidan – en hängsnara.  
Kaptenerna bär en guldamulett.  
Färdigheter: Närkamp 3 (Kaptenerna 4), Skytte 3, Speja 3, 
Djurhantering 2, Manipulera 2, Genomskåda 2 (endast 
kaptenerna)  
Talanger: Kastarm, Ryttarskytt eller Svärdskamp, nivå 2 
 
 
Kalla Jarl 
En bister man med en skräckinjagande aura av oberäkne-
lighet och ruvande sadism. Gillar att halvligga i en fältstol 
och spela fiol medan hans kaptener eller t.ex. framförda 
fångar står och väntar på order eller dom. Vanligtvis blir 
spelandet allt intensivare och intensivare tills han plötsligt 
kastar ifrån sig fiolen, och gör ett utfall mot någon med 
kniven, men stannar en millimeter från offrets strupe och 
utbrister i ett hjärtligt skratt som han förväntar sig att 
hans kaptener rungande skall delta i. Kalla Jarl har drivs av 
guldbegär, och en furstlig betalning väntar honom i Zir 
efter utfört uppdrag. Han har dock större ambitioner än så 
och grubblar på odödlighet, och hur han kunde uppnå det. 
Närvaron av Tusengrav ger honom än mer pondus i hans 
mannars ögon, men är mera ett gissel än en tjänare. Va-
relsen lyder honom visserligen, men samtidigt stör den 
honom oändligt. Den är en konstant påminnelse om hans 
egen oundvikliga död och förgänglighet, och han vill bli 
kvitt den, lura sina arbetsgivare, sno deras odödlighet och 
krossa Tusengrav till en hög av smulade benrester.   
STY 5 
SMI 5  
INT 4  
KAR 5 
Utrustning: Enkel rustning av nitläder, Slagsvärd, kastdolk 
och kortsvärd. Kalla Jarl har 8 hästar att välja på.  
Färdigheter: Närkamp 5, Skytte 4, Manipulera 4, 
Genomskåda 4, Skaldekonst 3, Djurhantering 4 
Talanger: Dubbelfattning, Hal som en ål, Svärdets väg. 
De guldmynt som binder Galghordens kaptener till Kalla 
Jarl ger honom 5 extra KP att använda varje dag.  
 
 
Tusengrav 
Vid första anblick ett berg av benrester, men vid närmare 
beskådan kan man urskilja ett flertal benliknande extremi-
teter av dussintals lårben från fallna hästar, och armar av 
hundrade krigares kotor och skenben. Skallar finns över-
allt, och kroppen är ett virrvarr av revben och nästan 
intakta skelett. Huvudet består av ett grimaserande troll-
kranium prytt med hästskallar och hjälmklädda mänsko-
huvuden.  
Vanligtvis står Tusengrav orörlig vid Kalla Jarls sida, tyst 
och outgrundlig.  
När Kalla Jarl dör skall varelsen få hans kropp samt alla de 
hundratal som han dödat, och svepa som en odöd armé 
över landen. Den har order att inte låta Kalla Jarl lämna 
Kummelvidderna med livet i behåll. Sedan skall den bli 

kung över Kummelvidderna, i dödsrikets tjänst. Den är en 
förlängning av dödsgudarnas vilja och inflytande, men ett 
eget medvetande har sakta vaknat i besten, och ökat för 
varje offer den lägger till sin kropp. Nu trängtar den, precis 
som allt dött, i stället efter liv, och vill inte förgöra den 
levande världen. Därför skyddar den Kalla Jarl med allt vad 
den förmår, för att på så sätt påskjuta det oundvikliga 
slutet. Den vill nog bli kung, men vill först hitta ett medel 
för att få liv.  
STY 12  
SMI 6  
Utrustning: Massiva lager på lager av ben – Skydd 8   
Egenskaper: Precis som vanliga skelett tar Tusengrav 
endast halv skada av stickvapen. Om döda kroppar finns 
till hands kan den på en runda lägga en kropp till sin och 
regenera 1T6 poäng STY. 
Monsterattacker, 1T6:   
1. Benstorm. Ur varelsens armar skjuter en rasande 

ström av vassa benfragment som ur en kulspruta. At-
tacken fungerar som en avståndsattack med båge, 
träffar 1T3 mål med 12 tärningar och vapenskada 1. 

2. Grepp. Tusen benfingrar sluter sig om offret och med 
ett ovärldsligt krasande börjar de klämma livet ur fi-
enden. Attack med 10 grundtärningar. Om skada ut-
delas är offret fast och kommer inte loss. Tusengrav 
kan i nästa runda fortsätta med övriga attacker och 
under tiden klämma den fasttagna. STYRKEPROV mot 
11 grundtärningar för att komma loss. Överlopps 
sexor för Tusengrav = skada för offret.  

3. Omslutning. Med ett dån vräker sig hela den enorma 
varelsen över 1T3 offer, som omedelbart omsluts av 
hundratals revben och slingrande ryggkotor. Attack-
en sker med 11 grundtärningar och skada 1, och om 
skada utdelas är man insnärjd inne i varelsens kropp. 
STYRKEPROV -1 för att komma loss följande rundor. 
Var tredje runda inne i kroppen utsätts man för en 
Benstorm, se ovan.  

4. Kast. Varelsen hugger till med ett knippe benrester 
och tar tag i ett offer. Attack med 12 grundtärningar 
som inte ger skada. I stället kastas offret iväg till Nära 
avstånd. Fallet tar däremot 1T3 i skada. Tusengravs 
armar växer till flera meter långa skelettlianer så at-
tacken kan ske på avstånd Nära.   

5. Dödens stämma. Men en isande tystnad börjar va-
relsens döda käkar röra sig och ljudlösa ord formas. 
1T3 döda varelser reser sig från marken och attacke-
rar Tusengravs fiender. Varelserna kan vara nyligen 
fallna personer intill, eller så lösgör de sig ur Tusen-
gravs väldiga kroppshydda.   

6. Dödens stillhet. Åska mullrar i bakgrunden och Tu-
sengrav breder ut sina armar. Moln rör sig blixt-
snabbt över himlen som om tiden spolades framåt i 
rasande fart, men på marken stannar tiden upp. Ing-
en kan röra sig, alla fryser fast, bloddroppar som fallit 
blir hängande i luften, pilar stannar upp. Endast Tu-
sengrav rör sig. Den går lugnt fram till ett offer och 
krossar det med metodiskt lugn. Attack med 10 
grundtärningar och skada 2. Offret är fastfruset och 
kan endast försvara sig genom att först lyckas med 
ett GENOMSKÅDA -2. Tusengrav upprätthåller denna 
dödens stillhet i 1T3 rundor.  
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Siris, Ätare av andra rang 
En vacker grönögd kvinna med endast lätt slipade tänder, 
de allra mest eleganta kläder, och dödlig talang med sina 
dolkar. Hon sicksackar fram över Kummelvidderna i jakt på 
bronsmynt.  
STY 9  
SMI 6 
INT 3  
KAR 5    
Utrustning: Höga stövlar och en mästersmidd ringbrynja, 
knappt synlig under en vacker sidenkappa och broderad 
väst – Skydd 5 
Kortsvärd och dolk.  
Färdigheter: Närstrid 4, Genomskåda 4, Manipulera 3, 
Speja 4, Bildning 3 
Talanger: Varseblivning 3, Hal som en ål 3, Stadig på foten 
3, Stryktålig, Dubbelfattning 3 
 

 
Drakdyrkare i Kummelvidderna 
Kultens utsända i Kummelvidderna är enkla noviser och 
drakfantaster. De är 1T6 +1 till antal och leds av en elds-
vigd. För de övriga kan du använda spelvärdena för typiska 
nybrytare ovan, här anges den eldsvigdes värden, till ex-
empel den resliga Serei - aggressiv och fanatisk man från 
Radessa med fruktansvärt bränt ansikte.   
STY 4  
SMI 3  
INT 3 
KAR 2 
Utrustning: Dolk, Bredsvärd.   
Färdigheter: Närkamp 3, Speja 3, Manipulera 3 
Talanger: Slagskämpe 3, Hal som en ål 2, Drakmagi 2 
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1. Allvetarträdet 
 

Skogen öppnar upp sig något, och på en liten kulle reser sig ett närmast ofattbart och oöverskådligt stort kamferträd. Ett 
kluster av små vävda paviljonger och spunna terrasser av nåtslags luden cellulosa klamrar sig runt stammen ett fyrtiotal 
meter upp i luften. Byggnaderna är sammankopplade med vingliga hängbroar utan räcken, och en liten hissbrygga ligger 
förtöjd uppe vid vad som verkar vara templets huvudkokong. En munk hojtar ner från avsatsen att templet är stängt och 

öppnar nästa vecka. Sedan skyndar han in och stänger porten med en sista nervös blick ner mot marken.  
 

ÖVERBLICK 
 

Orakeltemplet i Eledars siande jätteträd var den enda 
kända bebyggelsen i Ormmården innan skogsdöden satte 
igång och skogen blev mera lättillgänglig. Det var inte 
många som vågade företa sig en expedition hit, och ännu 
färre hittade fram. Orakeltemplet levde en stillsam och 
tynande tillvaro. Nu när skogen börjat dö, börjar området 
sakta leva upp, och templets besökarmängd har ökat 
kraftigt. Handelskaravanen som RP jagar stannade här och 
betalade för sianden om sin resa genom skogen.  
Trädets viskade visdomsord snappas upp av viskarjungfrur 
som i åratal sitter i trans ute i lövverket, med stirrande 
ögon, spindelväv över ansiktet, och närmast fastvuxna 
med trädet. Munkarna och tempelherren sammanställer 
sedan yttrandena till vackert rimmande profetior och tar 
betalt per versrad.  
En grupp lokala kolmilare och tre handelsmän på genom-
resa har samlats vid trädet när RP anländer. De diskuterar 
ivrigt – uppenbarligen har en jägare i misstag skjutit ner en 
”ängel” från himlen, och varelsen vårdas nu i trädet. Ingen 
vet varför templet är stängt.  
 
Hemligheter: 
 

 Trädet är döende precis som hela skogen, något som 
tempelherren vägrar acceptera. Viskerskorna har bör-
jat dö ute på grenarna, en efter en, men tempelherren 
placerar envist ut nya viskerskenoviser i bladverket - 
noviser som går en säker död till mötes. Templet har 
just börjat generera inkomster åt tempelherren och 
han tänker krama ut allt som trädet har att ge. Dessut-
om märker han att trädet får ny livskraft av att suga li-
vet ur viskerskorna, så varje ny viskerska han placerar 
ger potentiella intäkter från nöjda besökare, och dess-
utom köper han lite mera livstid åt trädet. Nu har någ-
ra viskerskor rymt och gömmer sig skräckslagna bland 
grenarna - de har hårdhänt skolats till att tro att trädet 
är deras livslänk och utan det kan de inte leva, så de 
vågar inte fly någon annanstans, men de vill inte heller 
låta tempelherren mata dem åt trädet. Därför har 
tempelherren stängt templet - de förrymda flickorna 
måste fångas in innan templet kan ta emot nya besö-
kare. Inget får störa fasaden av fredligt och sävligt siar-
tempel i fullständig harmoni med naturen och i helig 
symbios med trädet.   

 

 ”Ängeln” som vårdas i templet är naturligtvis en Ätare, 
och de tre handelsmännen är dess adjutanter. De pla-
nerar att klättra upp till sin herre under natten och 
väcka honom från de döda.  

KAMPANJSPEL 
 

Nordstjärnans karavan har stannat i templet och betalat 
för en färdprofetia. Detta vet de flesta av områdets kolmi-
lare.  
 
 

HÄNDELSER 
 

 Så fort kolmilarna gett sig av då de insett att de inte får 
mera nyheter om ängeln mera idag, och kanske mörk-
ret lagt sig, klättrar adjutanterna upp för stammen mot 
templet.  

 
 RP hör en viskerska sakta ropa på hjälp högt uppe från 

en av de enorma utskjutande grenarna, kanske trettio - 
fyrtio meter upp i luften. ”Rädda oss” kan man höra 
innan kvinnan försvinner högre upp. En lykta rör sig 
ute i grenverket – munkarnas spaningspatrull.  
 

 För att komma upp kan man med RÖRLIGHET utföra en 
vådlig klättring längs stammens grova bark, en skicklig 
skytt kan kanske skjuta bort bromsklossen som håller 
hissen uppe, eller så får man försöka MANIPULERA sig 
in, vilket inte behöver vara lätt, men det går att ropa 
upp till munkarna i paviljongen. En av munkarna finns 
också i källarlagren på marknivå nere vid roten, och 
skall i något skede hissas upp.  

 
 Inne i templet, förslagsvis när RP tagit sig upp, eller på 

vägen upp, lyckas antingen Ätarens nekromantiskt be-
vandrade adjutant med flit, eller templets livmedikus 
oavsiktligt, väcka upp Ätaren till odött raseri. Man hör 
skrik av fasa från templets paviljonger. Den vansinniga 
odöda Ätaren dödar allt i sin väg. Räkna med att åt-
minstone en av munkarna besmittats med dödsröta 
och börjar också bete sig som en vettvilling, se nedan. 
Gärna så att RP träffar munken medan den ännu beter 
sig normalt. 

 
 

Templet 
 

Tempelherren finns oftast på sitt kontor (A). Därtill finns 
en handfull munkar i de olika kokongerna, främst i B, D 
och G. Templets livmedikus vårdar Ätaren i D och är tro-
ligtvis ett av dennes första offer. Ett tiotal viskerskor – de 
flesta noviser i träning – är inlåsta i kokongen i H, medan 
ett par ännu levande ligger fastvuxna i trädet, och tre är 
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på rymmen långt ute bland grenverket. Utöver detta hål-
ler ännu trädtrollet Yrnag till bland trädets grenar. Tem-
pelherren har beordrat honom att leta rätt på viskerskor-
na och varelsen kan påträffas ute i grenverket bärandes på 
någon infångad rymling. Han är totalt oförstående till 
varför han gör vad han gör och kan lätt övertalas, men 
helst med kött av en frukt från trädet. Han är beroende av 
frukterna och måste matas regelbundet, annars tappar 
han fattningen, men vet inte om det. 
För att komma åt de fastvuxna viskerskorna behövs näs-
tan en viskerska som guide. För att komma fram krävs 
minst två slag för RÖRLIGHET – de vajande grenarna krä-
ver balans och för att komma från gren till gren krävs 
klättring. Misslyckas man får man svindel och vågar inte ta 
sig fram. Man får en chans att försöka på nytt, men riske-
rar då att falla vid misslyckande. En snäll SL låter en fallan-
de RP landa på en gren under, och endast få 1T6 i skada. 
De gömda viskerskorna kan hittas med SPEJA, och nås på 
samma sätt som de fastvuxna. Rep och stegar finns i för-
rådet (E). Stegarna räknas som tunga föremål, och både 
stege och rep ger +1 på slagen för RÖRLIGHET.  
   
 
Orakelträdets sianden 
För att få ut något av trädet måste man "koppla upp" sig 
själv till trädet. Om man själv är räddhågen kan man an-
vända en av de fastvuxna viskerskorna, men RP bör veta 
att de kan dö av det. Kallblodiga äventyrare kanske binder 
fast tempelherren i trädet och använder honom.  
Någon räddad viskerska kan visa hur man kopplar upp sig: 

Först äta en av trädets få frukter (en låst kista med 4 st. 
frukter finns i Fruktlagret (E), nyckeln har tempelherren, i 
övrigt gäller samma regler för att hitta en frukt som för att 
hitta någon av de gömda viskerskorna, se ovan), sedan 
förena sitt blod med trädets sav - skära ett hack i trädet 
och ett i sig själv, och sätta sig med kroppen tryckt till 
hacket. Sen gäller det att vara både snabb och stark, och 
ställa sina frågor innan trädet suger livet ur en.  
Du får som SL vara lämpligt vag på frågor som du inte vet 
svaret på, eller om saker som skulle avslöja alltför mycket 
om äventyrets mysterier. När man kopplat upp sig faller 
man i fullkomlig trans och varken ser eller hör något. 
Andra kan sedan ställa frågor till den uppkopplade som 
svarar med en kusligt viskande röst, som prasslande löv i 
vinden. Varje fråga suger en poäng KAR ur den uppkopp-
lade. Om personen bryts börjar trädet suga STY ur offret, 
en poäng per runda. Det krävs ett slag för STYRKEPROV för 
att få loss en uppkopplad person, och en dylik rivning ger 
personen som slits loss 1 poäng Skada.  
Exempel på svar som trädet kan ge: 
 
 Vilken är karavanens nästa anhalt? 

- Där det gamla folket bo (Biborsa)  
 Vilka ställen har karavanen besökt, eller kommer att 

besöka? 
- Handen visar talet, Hos varghonan (Dimryggens 

jordborg) Hos stenmannen (Biborsa), hos de för-
rådda (Hålvattna Häll), hos de som äter förbjudet 
kött (Tysta Tornet) och vid dörren som inte leder 
någonstans (Port-i-Dal) 
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Bronsmynt och kassaböcker 
I en kassabok i skriptoriet (F), i övre våningen, står prydligt 
att handelsmannen Bror Stang från handelshuset Nord-
stjärnan betalat 18 bronsmynt för en färdprofetia. I nedre 
våningen finns en låst kista med templets inkomster. I 
kistan finns dock bara 10 falska bronsmynt (resten är 
silver, koppar och en perfekt äggformad liten nagelstor 
guldklimp – allt till ett sammanlagt värde av 52 silvermynt)  
Tempelherren har nyckeln till kistan i skattekupan och 
försnillar regelbundet från templets kassa till sin egen, 
som han har i sitt arbetsbord uppe på sitt eget rum. Det 
framgår tydligt av kassaboken att någon försnillar. I tem-
pelherrens arbetsrum finns alltså de resterande 8 brons-
mynten. Hans hemliga lilla skrin i skrivbordet är olåst, men 
gömt bakom ett lönnfack (SPEJA), och om man öppnar det 
sprutar ett kladdigt bläck rakt i ansiktet på en. Bläcket går 
inte bort på flera dagar och attraherar ohyra i mängder. SL 
får avgöra hur mycket det därtill finns i skrinet – det kan 
t.ex. bero på vilka varor RP handlar med, men säkert över 
1000 kopparmynt.  
I skattkupan finns också ett slag på fyndtabellen med +3 
på slaget, och i kassaboken kan man därtill hitta följande 
noteringar av eventuellt intresse: 
 
 En person med namnet Gidevar Gesäll har betalat 

med den äggformade lilla guldbiten för ett halvår se-
dan, och önskat en profetia om ”boskapsavel, myter 
och etik” Se äventyrsplats 4 – Hålvattna Häll. 

 En viss Edeanol har först hävdat rätt att nyttja trädet 
utan templets inblandning, men sedan fogat sig och 
betalat 4 silver för en profetia om ”Stjärnornas 
världsliga rörelser”. Se äventyrsplats 5 – Sköldbag-
gen. 

 En Magister Vagelkrum har tillbringat en hel vecka i 
templet för ett år sedan och betalat närmare 100 sil-
ver för olika profetior som upprätthållaren av kassa-
boken till slut upphört att bokföra. Vagelkrums första 
profetia handlade om stenfalkar. Se äventyrsplats 2 – 
Biborsa 

 En riddar Dyrn har betalat 15 kopparmynt för att få 
munkarnas tolkning av en annan profetia av okänt 
ursprung. Profetian nämns som ”mundan och simpel, 
fokuserad på guld och makt”.  Se äventyrsplats 3 – 
Dimryggen.  

 
Handel 
Vid trädets rötter finns jordkällare med religiöst krims-
krams som resenärer använt som betalning och offergå-
vor. Dessa säljer templets lageransvarige, munken Heigor, 
gärna bort, och erbjuder bra betalt för mjöd och vin – 
något som munkarna inte smakat på länge.   
 
 

Personer & Monster 
 
Tempelherren Oldvar 
En senig liten man med glasögon och en oändlig uppsätt-
ning artiga och välkomnande fraser. Klädd i trädprästernas 
enkla kåpa sydd av blomrötter, och åtföljs av en liten 
svärm gula fjärilar som han lockar till sig med små klickar 

honung vid axlarna. Även mänskor kan känna hans sötslis-
kiga lukt. Han kommer att försöka köpa sig fri från even-
tuella anklagelser, men om det vill sig kan viskerskorna 
kräva att RP straffar honom med fruktansvärda hämndåt-
gärder.  
STY 2  
SMI 3  
INT 4 
KAR 4 
Utrustning: Dolk, stav av kamferträdet med en förtorkad 
frukt i ändan.  
Färdigheter: Manipulera 5, Genomskåda 4, Läkekonst 3, 
Bildning 4 
Talanger: Vass tunga 3, Hamnskifte 3 
 
 
Munk 
Munkarna är alla män av varierande fromhet. Alla är med-
vetna om vad som pågår med viskerskorna, och de har alla 
olika mängder skuldkänslor som följd. Ingen vågar dock 
utmana tempelherren som har oantastlig rang och hög-
vördnad, och som lyckats hjärntvätta hela templet. Mun-
karna bär namn som broder Une, fromfader Mottus och 
bladmäster Sonk.  
STY 2 
SMI 3  
INT 3  
KAR 3 
Utrustning: Diverse redskap för reparationer av kokong-
erna.  
Färdigheter: Hantverk 3, Bildning 2, Läkekonst 3 
Talanger: -  
 
 
Viskerska 
Unga kvinnor uppvuxna i trädet sedan barnsben. Rejält 
hjärntvättade av tempelherren, men alla med en djup och 
genuin kontakt till trädet. Klädda i enkla särkar som pyntas 
inför besökare med blommor och lövgirlander från trädet. 
Viskerskorna är alla blyga och försiktiga och har inga namn 
– de är alla endast vördnadsfulla skott och knoppar 
sprungna ur det stora trädet.   
STY 2  
SMI 3  
INT 2  
KAR 4 
Utrustning: Ingen 
Färdigheter: Bildning 2, Skaldekonst 4, Läkekonst 2 
Talanger: -  
 
 
Trädtrollet Yrnag 
Enormt troll med barkliknande hud och rotskott utskju-
tande från ryggen. Lever i en enkel symbios med trädet – 
han putsar dess yta från ohyra och skadeinsekter, och drar 
i utbyte levnadskraft från trädet som även skyler honom 
från solens strålar. Har levt i trädet i hundratals år och 
man kan hitta hans släktingar förvedade längs trädets 
stam och grenar, knappt urskiljbara som annat än väldiga 
knöligheter - alla med ljus och blommor utplacerade 
runtom sig av Yrnag. Trädtrollen fick enligt sägnerna bo i 
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trädet men aldrig äta av dess förbjudna frukt. Just det har 
dock tempelherren matat i Yrnag, och på så vis fått honom 
till slav under fruktens beroende. Yrnag vet dock inte om 
att den goda gröt som han serveras är gjord på frukt. Han 
vet att hans släktingar ätit frukt och därför förvedats, och 
skulle aldrig göra det själv. Han är det sista trädtrollet och 
följaktligen av största vikt för hela skapelsen! Att hans 
barkhud blivit allt grövre, och hans utväxter allt större 
bekymrar honom inte, tills vidare tror han att han bara 
växer av gudomlig välsignelse.   
STY 11  
SMI 5  
INT 2 
KAR 2 
Utrustning: Ingen. Skyddande barkhud 7, ingen trollstank. 
Färdigheter: Speja 4, Rörlighet 4 
Monsterattacker: Se regelboken för troll. Yrnag är dock 
fredlig och endast om han tar mer än 4 poäng skada vak-
nar hans trollinstinkter och han börjar använda sina at-
tacker. Det händer också om han får veta att han ätit 
frukt.  
 
 
Den odöda Ätaren 
En raglande naken och bevingad man, indränkt i blod och 
med huggtänder och lysande röda ögon. Vingarna hänger 
slappt som trasor utmed ryggen, obrukbara. Adjutanterna 
kallar honom mäster O, men vad hans riktiga namn var vet 
ingen.  
Ätarna är kopplade, förutom till den tredje pakten som är 
grunden i Ätarkulten, även till den första pakten, den som 
slöts i anknytning till dödsriket, och vissa kan med lämplig 
magi väckas till liv på nytt efter döden, nu som dödsbring-
ande odöda. Till detta har de tränat upp en del adjutanter 
i mörk magi, för den eventualitet att de skulle behöva 
uppväckas. En vandöd Ätare kan sprida dödsröta kring sig 
genom att bita ett offer. Den bitna blir tokig och bolmar 
mörker ur ögonen, och anfaller i blindo allt den ser tills 
mörkret förtär den och endast aska återstår.  
Som odöd räknas Ätaren som ett monster. Observera dock 
att den odöda Ätaren ännu tänker ganska klart fast den 
endast har mord i sinnet. Den lämnar inte trädet förrän 
den dödat alla (eventuellt utom sina egna män…) men 
rusar inte omkring som en vettvilling utan gömmer sig 
gärna, iakttar och slår sedan till.  
STY 9  
SMI 6  
INT 5  
KAR - 
Utrustning: Ingen 
Färdigheter: Ätaren kan utöver sina monsterattacker 
ducka 2 gånger under samma runda (6 grundtärningar), 
och den kan hoppa upp till 15 meter bort. Därtill kan den 
gömma sig med 8 tärningar. 
Monsterattacker, 1T6:   
1.  Besmittat bett. Ätaren ragglar mot sitt offer och biter 

det i nacken med dregliga köttätartänder. Attack med 
9 tärningar.  Bettet ger 1 i skada och om skadan går 
igenom skydd smittar det som ett dödande gift med 
styrka 3. Offret tappar 1 poäng STY per 15 minuter, 
och om det dör av smittan vaknar det upp som en 

odöd zombie efter 1T6 rundor. Zombien beter sig 
först exakt så som den levande mänskan betedde sig i 
1T6 minuter varefter den plötsligt stannar upp, darrar 
och dreglar okontrollerat i 2 rundor, och anfaller där-
efter blint alla den ser och slåss till en ny död. Zombi-
en har exakt samma spelvärden som när den levde, 
men förlorar all tankekraft. Mörk rök bolmar ur ögo-
nen och efter 1T6 minuter börjar kroppen förvandlas 
till aska, och zombien dör för gott. En frukt från Allve-
tarträdet kan rädda zombien om den tvångsmatas in-
nan fullständig föraskning. 

2.  Hopp. Ätaren anfaller gärna med ett hopp från ovan, 
var den gömt sig och lurpassat. Hoppet slår omkull 
offret och om Ätaren lyckats gömma sig får den ännu 
utföra en Frenetisk attack, se nedan, annars gör den 
ett Snitt, se nedan. Ätaren kan utföra ett hopp mitt 
under strid som sin handling, eller så hoppar den upp 
på något oåtkomligt ställe och lurpassar där en stund 
tills den plötsligt attackerar igen, och slutför sitt hopp.   

3.  Snitt. Med kirurgisk precision snittar Ätaren med sina 
sylvassa naglar upp halsen på sitt offer. Attacken sker 
med 6 grundtärningar, och offret får inte tillgodose 
sig något skydd.  

4.  Byta kropp. Detta är kanske Ätarens mest spektakulä-
ra egenskap. Med ett isande skri lämnar den sin gam-
la kropp som exploderar i en kaskad av blod, och 
närmaste person som förlorar ett slag för 
GENOMSKÅDA blir besatt av Ätarens själ. Personen 
stannar upp och börjar efter en stund bete sig precis 
som Ätaren gjort. Personen behåller alla sina spelvär-
den, och erhåller därtill även Ätarens monsterattack-
er. Om man lyckas tackla den nya värdkroppen och 
binda den kan man tvångsmata den med en frukt från 
trädet, vilket fördriver Ätarens själ. Själen försvinner 
då med ett skri ut i skogen, kanske för att dyka upp 
någon annan gång…? Första gången Ätaren byter 
kropp kan den kanske återuppstå i en kropp en bit 
ifrån RP, kanske på en annan gren om där finns någon 
lämplig munk. Då skapar det kanske lämpligt med för-
virring. Gärna tar Ätaren också sina vakters kroppar. 
Denna förmåga aktiveras automatiskt när Ätaren har 
förlorat hälften av sin STY, men kan alltså hända också 
mitt i striden.  

5.  Mörkerhand. Ätaren sveper med sin arm och Mörker 
grabbbar tag i 1T3 motståndare. De måste lyckas med 
ett GENOMSKÅDA mot Ätarens attack som sker med 
10 tärningar. Skräckattack med skada 1 poäng plus 
extra sexor som Ätaren slår. Därtill missar offren sin 
nästkommande handling.  

6.  Frenetisk attack. Ätaren attackerar med klorna i 
snabb takt tre gånger under samma runda. Attacker-
na sker med 9, 7 och 6 tärningar, och ger 1 i skada.  
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Ätarens dödsmagiker 
Ovårdad man med spretigt skägg, spritluktande andedräkt 
och allvarlig tandröta. Klädd i en smutsig och sliten kåpa 
och ett halsband av råttkranier runt halsen.  
STY 2  
SMI 3  
INT 3  
KAR 2 
Utrustning: Dolk med dödande gift, styrka 6. Giftet är 
förbrukat efter första träffen. 
Färdigheter: Manipulera 3, Genomskåda 3, Närkamp 3 
Talanger: Dödsmagi 3 

 
Ätarnas adjutanter 
Disciplinerade och lojala män och kvinnor, officiellt vigda 
åt Mörkret, men i de flesta fall knappt intresserade av 
kulter och religioner, utan enkla hyrsvärd och soldater.  
STY 4  
SMI 3  
INT 3  
KAR 3 
Utrustning: Ringbrynja, Stor sköld, Handyxa, rep, änterha-
ke, dolk.  
Färdigheter: Närkamp 3, Speja 3, Rörlighet 3 
Talanger: -  
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2. BIbORSA – 
Magister Vagelkrums utgrävningar 

 
Den karga ljungheden övergår i lummig vegetation av björnbärsbuskar, vildapel och odlade längor av korn och valnöt. 
Samtidigt hopar sig molnen allt tätare och en varmfuktig vind blåser in från söder. Ni har kommit till Biborsa, nurernas 
heliga urhem. Snart skymtar ni klungor av höga halm- och lerkåtor, och barn och hundar samlas runt er, hojtandes och 

hoppandes. Ute på ett kornfält står en väldig skepnad av sten, i stark kontrast mot den livfulla byn. Det är en huvudlös och 
vittrad staty föreställande en kraftig krigare med klubba och yxa, över två meter lång. En flock kajor lyfter kacklande från 

dess axlar, upp i den lekfulla vinden. 
 

ÖVERSIKT 
Nurerna är ett uråldrigt folk som bebodde nordanlanden 
redan innan alverna kom hit. De är numera fåtaliga, och 
Biborsa är deras enda kvarvarande enhetliga samhälle. 
Byn ligger i ett bördigt område under ständigt mulna 
skyar. Den leds från stortemplet av väderschamanerna 
Kassadi och Mhenx, som ser till att de gamla nuriska tradi-
tionerna följs. I utkanten av byn har nämligen randmarkis-
ka nybrytare anlagt ett missionerande tempel tillägnat 
Skriftaren, och ett litet bryggeri intill lockar med rusande 
mjöd som munkarna skickligt framställer. En handelsbod 
och smedja har också inrättats av icke-nurer – irriterande 
nymodigheter som ändå onekligen gagnar samhället. Byns 
samlingsplats är en öppen marknad med olika små mat-
stånd och kokeldar under grenarna av ett massivt kastan-
jeträd.  
Utanför byn någonstans har den excentriske magistern 
Vagelkrum en utgrävning i något slags forntida alvruin. 
Ingen i byn har sett till den mystiske magistern, men hans 
två lärlingar besöker ofta byn för proviantering. 
Stenkrigaren ute på fältet anlände för några veckor sedan, 
och byborna är med allt skäl livrädda för den. För det 
mesta står den orörlig i flera dagar, men plötsligt kan den 
med muller och kras börja röra på sig och ge sig på hus 
eller människor utan urskiljning, bara metodiskt mejandes 
ner allt i dess väg. Tre bybor har redan satt livet till. By-
borna har hört lärlingarna berätta om stenkrigarna som 
Vagelkrum gräver fram i sina hålor, och många misstänker 
att magistern är skyldig.  
 
 Hemligheter: Kassadi och Mhenx är inbegripna i en 

förödande maktkamp sinsemellan.  
Köpmannen i byns handelsbod, ”Saltaren”, är egentli-
gen magister Vagelkrum som flyttat hit från sina ut-
grävningar då de intagits av jättespindlar.  

 
 

KAMPANJSPEL 
Nordstjärnans karavan besökte byn för att inhandla läke-
medel mot gravlöss som angripit karavanens förråd och 
sovvagnar. Detta minns byfolket väl eftersom det hela 
urartade i bråk. De rätta örterna gick inte att finna i byn, 
och handelsmannen betalade i stället en av Vagelkrums 
lärlingar – av en händelse på besök i byn då. Lärlingen gav 
sig av mot Vagelkrums utgrävningar för att hämta örterna, 

men innan han återvände hade schamanerna, som inte 
ville riskera gravsmitta i byn, efter stor kalabalik tvingat 
iväg karavanen.  
 
 
 Nurerna 
 Nurerna är ett uråldrigt mänskosläkte, ofta breda 

och kraftiga, med kritvitt hår, och ett brunt öga och 
ett blått. De förslavades under Bronslampan och alli-
erade sig med ett mäktigt vind- och regnväsen, ”Hon 
som inte kan ses”, med vars hjälp de kunde skyla sig 
under moln mot ljuset på dagen, och återspegla ske-
net från sina eldar på natten. Molnrika nätter kunde 
de skingra skyarna och få bada i månens och stjär-
nornas ljus. Hon som inte kan ses gör dalen kring Bi-
borsa bördig genom regn och varma vindar, och hon 
anses bo i de 28 manshöga lerkrukor som kantar 
väggarna i byns stortempel.  

 Nurerna bränntatuerar sig över hela kroppen med 
små stickmönster för att skydda sig mot mörkret, 
och hängivna individer sticker också ut sitt ena (blåa) 
öga för skydd mot ljuset.  

 
 
 

UTGRÄVNINGARNA 
Vagelkrums utgrävningsplats är en låg borg, Ordoras, som 
alverna för hundratals år sedan lät bygga för sin animera-
de armé av stenkrigare. Den ligger knappa två dagsmar-
scher nordväst om byn. När gudarnas flodvåg sköljde över 
Kummelvidderna begravdes fortifikationen under sand 
och jordmassor, och förstördes till stora delar. Vagelkrum, 
utbildad från akademin i Radessa och helt besatt av alver-
nas svunna högkultur, hittade för ett tjugotal år sedan 
ruinerna och har sedan dess levt under jorden och byggt 
ut ett ansenligt nät av tunnlar runt de begravda ruinfrag-
menten.  
Bland nurerna finns många som vill döda den lede magis-
tern, men dels är alla alvruiner förbjuden och förbannad 
mark för dem (alverna höll nurerna som slavar i ett fruk-
tansvärt terrorvälde, och lade förbannelser över ”Hon som 
inte kan ses”) och dels utnyttjar Kassadi och Mhenx sten-
krigarens härjningar till att svartmåla den andra, och ing-
endera vill bli av med den.  
Vagelkrums lärlingar har inte synats till på länge.  
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ATT HITTA FRAM 
Nurerna vet inte var exakt utgrävningarna ligger, men de 
kan tipsa om att lärlingarna ofta besöker handelsboden 
när de är i byn. Saltaren kan dock inte heller hjälpa... SL får 
avgöra om den grova ”handlaren” beter sig misstänksamt 
eller inte. Om man frågar i byn kan man få veta att Salta-
ren är en nykomling söderifrån som tagit över boden för 
några månader sedan efter att vinterkylan tog den förra 
handlaren. Vidare kan man av någondera väderschama-
nen få en karta om man lovar hjälpa denne (se persongal-
leriet). Kartan har schamanen fått som en inbjudan av 
lärlingarna för länge sedan, men aldrig intresserat sig.  
 
Kartan 
Kartans tyds på följande sätt: Redan från Biborsa ser man 
tydligt Rimgrindens bergstaggar i nordväst. Man urskiljer 
lätt en tvillingtopp med ett hack i ena sidan, och en ensam 
kluven topp. Om man sedan går i en linje med den kluvna 
toppen i mitten kommer man efter två dagar till en smal 
och flack fåra, som en gammal löpgrav, igenvuxen med 
taggbuskar. Fåran är knappt 10 meter bred och förgrenar 
sig enligt symbolen på bilden. Det är en alvisk kraftruna, 
och Ordoras exercisplan hade en damm i den formen. I 
det hörn som det horisontala strecket pekar på hittar man 
ett pentagram om man rotar bland buskarna, och ställer 
man sig på den spets som pekar mot en stor myrstack 
gräver plötsligt en stenkrigare ut sig ur fårans kant, och 
stannar upp när hålet är stort nog att passera. När man 
slunkit in gräver han igen hålet. Man befinner sig nu i en 

utstickare av tunnelsystemet, i Yttertunnlarna. Vagelkrum 
själv använde aldrig ingången – tills alldeles nyligen till-
bringade han all sin tid nere i gångarna, det var hela hans 
värld. Måste han ut, grävde han helt enkelt en öppning 
någonstans. Ställer man sig på någon annan av penta-
grammens spetsar reser sig en smulig stenkrigare ur bus-
karna och anfaller.  
Om man inte har kartan rasar man i stället ner i en av 
gångarna och tar 1 i skada. Detta efter att ha sökt aktivt i 
1T6 kvartsdygn av lyckade slag för Leda Vägen.  
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ALLMÄNT OM TUNNELSYSTEMET  
Ursprungligen fanns här ett slingrigt nätverk av kummel-
knottens slarvgångar, härs och tvärs genom alvruinerna. 
Knotten hade Ordoras som ett av sina få permanenta 
läger, och de dyrkade stenkrigarna som gudar och heliga 
förfäder. Magistern har förbättrat många av tunnlarna 
rejält, och grävt nya, byggt lite fällor för att mota knott 
och jordsvin, och inrättat en bostad längst in. Fällorna 
räckte dock inte till då både knott och svin fortsatte att 
smutsa ner och rasera tunnlarna med sitt planlösa grä-
vande. För att slutligt utrota dem födde magistern upp 
jättespindlar från Ormmården, men åttabeningarna gick 
inte att kontrollera och tog över gångarna. Vagelkrum 
själv flyttade in till byn och ålade åt de två lärlingarna att 
rensa ut tunnlarna. Det gick inget vidare, och båda två 
hänger nu invävda i kokonger i spindlarnas näste.  
 
Komplexet indelas regeltekniskt i tre delar - Yttertunnlar-
na, Orderhallen och Verkstan. När man stumlar in i tun-
nelsystemet sker det i Yttertunnlarna. För att ta sig vidare 
och hitta en väg framåt måste man lyckas med SPEJA eller 
BILDNING, båda med -1 som modifikation, ett försök per 
man. Lyckas man kommer man till Orderhallen var man 
igen måste hitta utgången vidare på samma sätt, nu till 
Verkstan. Varje gång RP kommer in i en ny del av kom-
plexet slår SL en gång på slumptabellen, och för varje 
misslyckat slag för att komma vidare, en gång till. Minst 
tre slag på tabellen alltså.  
 
Verkstan har sedan egna händelser utöver detta, se kart-
förklaringen nedan.   
 
 
Slumptabell, Vagelkrums utgrävningar 
Välj eller slå 1T6 
1. Spindelväv. Kladdiga nät blockerar vägen. Alla måste 

slå för RÖRLIGHET för att komma förbi utan att fast-
na. Håll reda på antal ettor för den som fastnar. Om 
någon fastnar kommer en jättespindel efter 2T6 run-
dor och attackerar. För att komma loss måste man 
lyckas med STYRKEPROV, ett försök per runda, modi-
fierat med minus ett per redan slagen etta. Lägg till 
ettorna från försöken att komma loss inför nästa för-
sök. Folk som hjälper fastnade personer måste slå för 
RÖRLIGHET varje gång med risk för fastklibbning.  

2. Spindel. En hårig åttabening sitter i taket i ett lite 
högre parti och fäller sig ner på den RP som går som 
andra. Spindeln flyr om den förlorar 50 % av sin STY.   

3. Fallgrop. Om den som går först inte lyckas med ett 
SPEJA (får inte pressas) faller första person med STY 
mer än 4 ner genom golvet, tar 1 poäng i skada och 
fastnar rejält (STYRKEPROV -1) i spindelväv på gro-
pens botten. Den spindel som alarmeras av spelarens 
ryckanden kommer dock med 75 % sannolikhet uppe i 
tunneln. RÖRLIGHET för att ta sig de ca 3 metrarna 
upp ur gropen till tunneln.   

4. Stenkrigarfälla. En stenkrigares arm ligger halvt in-
bäddad i sand på tunnelns botten. Det går inte att gå 
runt den. När den tredje personen passerar hugger 
den plötsligt till och griper tag om personens fot. Hela 

golvet rör på sig och det visar sig att armen sitter fast i 
en hel krigare som ligger ingrävd i tunnelgolvet. STYR-
KEPROV -2 för att komma loss, ingen kan hjälpa. Där-
emot kan man försöka hugga loss armen innan hela 
krigaren har grävt ut sig ur sanden. Det tar 1T6+3 
rundor för stenvarelsen att komma upp, och armen 
har STY 5, Skydd 6. Två personer kan hugga åt gången.  

5. Stenkrigarväktare. En maffig stenkrigare blockerar 
vägen fullständigt. Den har ett stort vittrat hål i ma-
gen och ett ganska smuligt ben. Man kan slåss mot 
den och på så sätt komma förbi, men man kan också 
t.ex. gräva sig förbi krigaren med en ny tunnel i den 
mjuka sandjorden med HANTVERK. Två personer kan 
slåss i bredd. Om den ena sköter krigandet kan den 
andra med RÖRLIGHET komma förbi krigaren utan att 
få sig ett hugg.  

6. Jordsvin.  Runt en krök i gångarna trippar ett välgött 
jordsvin. Det tvärstannar, ser RP, och vänder om med 
ett förskräckt skri och börjar gräva en flyktväg åt sig i 
rasande takt. Sanden sprutar och man ser att en av 
tunnelns stödstockar börjar luta av grävandet – hela 
tunneln håller på att kollapsa. Man har 3 rundor på 
sig att ta livet av svinet, fly med RÖRLIGHET, eller med 
HANTVERK eller STYRKEPROV rädda tunneln från att 
rasa ihop. Rasar tunneln över en tar man 1T6 poäng i 
skada utan att rustning skyddar mer än 50 %, och 
måste därefter antingen själv gräva ut sig eller räddas 
– båda med STYRKEPROV.   

 
 
 

YTTERTUNNLARNA  
Ett vindlande system av trånga jordtunnlar i sandig och 
rasbenägen mark, ca 160-180cm i diameter. Ingenstans är 
man väldigt djupt under mark och på många ställen öpp-
nar sig gångarna i taket upp mot markytan och himlen 
ovanför i små rämnor där tjocka nystan av mörk grönska 
hänger ner. Inga ljuskällor finns men de sporadiska hålen 
ger viss visibilitet. Alltsomoftast måste man ta sig förbi 
grova nätverk av rötter. Ibland stöter man plötsligt på en 
vägg av någon forntida alvbyggd stenhall eller ett mosaik-
prytt valv. Här och var finns stenkrigare som Vagelkrum 
använt till utgrävning. Oftast står de orörliga, ibland halvt 
intäckta av jordras och damm, redo att aktiveras av troll-
karlens magi när han så behöver. Ibland utför de meka-
niskt något enkelt kommando som magistern programme-
rat dem till – oftast grävning. Ingen av stenvarelserna i 
Yttertunnlarna kan kommunicera.  
 
 

ORDERHALLEN  
En enorm alvbyggd sal, tio meter i tak och över hundra 
meter lång. Här står stenkrigare i snörräta leder, hälften 
utgrävda, andra hälften ännu begravda till midjan och 
axlarna. I orderhallen finns majoriteten av alla stenkrigar-
na, och de flesta är i ypperligt skick. Längst bak står 3 
väldiga stridstorn av sten, 2 vittrade stengalärer med 
roddare och trumslagare, samt två rader med stenmam-
mutar, bestyckade och enorma.  
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VERKSTAN  
Verkstan är hjärtat i tunnelvirrvarret. Längs väggarna står 
mängder av stenkrigare som Vagelkrum lyckats gräva fram 
från olika håll i tunnelsystemet, och som han släpat hit för 
inspektion, reparation och experiment. Här finns också 
olika stenblock ur vilka magistern försökt hugga ut nya 
delar eller hela varelser. Krigarna står tätt packade, ibland 
i flera led, ibland på varandra i ett kaotiskt virrvarr. Stenfi-
gurerna är alla i olika stadier av vittring eller demontering.  
 
A – Lagersalen 
Lagersalen är inredd i en väldig sandstensgrotta. Taket är 
en svart explosion av mörka rötter och i mitten öppnar sig 
en smal passage upp till det fria så att en skum halvdager 
silas in. Grova arbetsbord är belamrade med delar till 
stenkrigare, halvt söndervittrade lemmar, bålar och sten-
vapen, hackor, stämjärn och spadar. Styrda av ett mini-
pentagram plinkar två stenhänder på ett piano.  
Ett stort pentagram täcker nästan hela Lagersalens golv. 
Pentagrammet styr de små pentagrammen runtom i Verk-
stan. Varje litet pentagram har en runa, och en likadan 
finns i det stora pentagrammets mitt. Ställer man sig på en 
av symbolerna i det stora pentagrammet, i den spets som 
hör till runan, aktiverar man krigaren i det korrelerande 
pentagrammet. Stenvarelserna kan inte röra sig utanför 
sitt lilla pentagram, och de kan inte tala. Krigaren vid 
dörren in till Lagersalen är beriden på en synnerligen 
vittrad och smulig trebent häst.  
De olika symbolerna i pentagrammet har följande effekt: 
• Svärd: Krigaren attackerar allt som rör sig i sitt penta-

gram. 
• Stängd dörr: Varelsen stänger den dörr som finns i 

hans pentagram. 
• Öppen dörr: Varelsen öppnar dörren. 
• Sköld: Krigaren attackerar inte, men blockerar vägen 

för alla som försöker ta sig in i, eller genom penta-
grammet. Den som utfört ”ordern” släpps dock ige-
nom 

• Eld: Krigaren tänder eld i kaminen i köket.  
• Vatten: Krigaren hämtar vatten ur brunnen (en finns i 

pentagrammet i köket och en i spindelkammaren) och 
den i köket fyller en kittel på kaminen, medan den i 
spindelkammaren häller vattnet i en pumpsprutkanna 
som Vagelkrum använde som redskap i sina försök att 
skola spindlarna. Den ligger nu omkullvält bredvid 
brunnshålet.  
 

 Varelser: På ett av borden ligger Rans huvud, se ned-
an. 

 
B - Kök 
Här finns lite proviant, vatten och en giftsamling som ger 
bäraren talangen Giftets väg, nivå 3. Man kan dock bara 
använda 3 Kraftpoäng i talangen, sedan är samlingen slut. 
Man har alltså talangen till max 3 användningar.  

 

 Varelser: En stenkrigare i pentagrammet, enarmad och 
främst avsedd för husliga sysslor.  

 
 
 

C – Vagelkrums bohåla 
Vagelkrum tog med sig de få värdesaker han hade när han 
flyttade till Biborsa. Endast en spade och en slarvig bädd 
finns kvar, men i en hög av slängda pergament kan man 
hitta ritningar på en stenfalk, och på en väldig falkenerare 
(stengeneralen i Gaupalang). Med BILDNING förstår man 
att med falken och falkeneraren borde man kunna styra 
armén.  

 

 Varelser: En stenkoloss utan underkropp fungerar som 
dörrvakt i pentagrammet. Den är fullkomligt immobil 
och kan endast stänga och öppna dörren, och det ock-
så med möda. 

 
D – Experimentrum 
I taket hänger tre burar med fångar med vilka Vagelkrum 
försökt skapa egna medvetanden för stenkrigarna. I en bur 
sitter en kraftigt gråsjuk gammal dvärg, närmast ett block 
av gråfläckig sten. Han kan med nöd och näppe röra på 
munnen och ena ögat, men oändligt långsamt. Vagelkrum 
har med örter påskyndat hans förstening för att skapa en 
egen stenkrigare av honom. I en annan bur ligger en ung 
nurisk kvinna från Biborsa, utsvulten och skräckslagen, 
men oskadd frånsett en onormal tyngd. I en tredje bur 
står en höna, till synes fullkomligt stel. Under buren går en 
stenkrigare omkring och pickar i marken med en hönslik-
nande gång. Detta var Vagelkrums första lyckade experi-
ment med att påverka stenvarelsernas medvetanden.  

 

 Varelser: Utöver hönskrigaren och varelserna i burarna 
ligger två vittrade armar i pentagrammet och sköter 
dörren. Burarnas galler har skyddat fångarna från 
spindlarna. Fångarna vet inte var Vagelkrum är, men 
nog vart lärlingarna förts.  

 
E – Spindelkammare 
Rummet är kolmörkt och smockfullt med spindelväv, och 
ifrån taket hänger en handfull kokonger, varav en rycker 
vilt... Spindelväven täcker golvet fullständigt, och gömt 
under de kladdiga trådarna finns det femte pentagrammet 
som lyder under huvudpentagrammet i Lagersalen, och i 
dess mitt står en stenkrigare med halva huvudet bortvitt-
rat. Man kan alltså styra stenkrigaren att slåss mot spind-
larna, men krigaren ser inte skillnad på spindel och även-
tyrare – allt som rör sig attackeras (och spindlarna ligger 
stilla tills någon kommit in och fastnat) Den som aktiverat 
stenkrigaren är dock trygg från hans attacker.   
En ytterst trång och rasbenägen gång leder ut.  

 

 Varelser: 1 stenkrigare, 3 jättespindlar. I två av ko-
kongerna finns Vagelkrums lärlingar, den ena ännu 
fullt i liv, ryckandes vilt i sin kokong. Den andra lärling-
en är halvdöd och kan endast räddas med LÄKEKONST. 
De andra kokongerna innehåller jordsvin, och i en finns 
ett kummelknott, också det i liv – en argsint liten kriga-
re från Jordborrarnas klan. Spindlarna väntar tålmodigt 
på att spelarna skall fastna i väven innan de attackerar. 
RÖRLIGHET -2 för att komma in till mitten av rummet 
utan att fastna. Där anfaller dock spindlarna genast.  
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Bronsmynten 
 

Saltaren fick 12 bronsmynt i betalning för örter som han-
delskaravanen aldrig såg röken av. SL kan själv avgöra om 
bronspengarna är i tunnlarna, fortfarande i lärlingens ficka 
(kanske lärlingen ville stjäla pengarna, eller så tog han 
pengarna till utgrävningen för att inte väcka misstankar) 
eller om de finns hos Vagelkrum i byn. Äventyrsplatsen 
presenteras här utgående från tanken att pengarna är i 
byn hos Vagelkrum. Han såg genast att mynten var magis-
ka och med dem fick han plötsligt mera liv i stenkrigaren. 
Följaktligen vill han inte bli av med dem.  
 
 

HANDEL 
 

I byn finns ypperlig mjöd i överföd i munkarnas bryggeri. 
Mhenx har lagt förbud på försäljning i byn, och munkarna 
vill bli av med lagren. Schamanerna kan också sälja korn, 
tvinvete och nötter till underpris då Hon som inte kan ses 
varit furstlig i sina gåvor i år, och magasinen är överfulla. 
Salt, tobak och kaffe står högt i kurs.   
 
 
 

Personer och monster 
 

STENKRIGARNA  
Dessa kalkstensbjässar är delar i en väldig armé som al-
verna lät hugga ut i Gaupalang. Med hjälp av det urmörker 
som ligger och ruvar under bergen, övertog alverna sten-
varelsernas sinnen, satte liv i dem och förslavade dem till 
stumma tjänare. Alvernas makt över stenkrigarna tog slut 
när deras rike rämnade och nu står de stora soldaterna 
orörliga och vittrar sakta.  
De krigare som är söndriga har klippt bandet till slaveriet, 
och vissa av dem har ännu minnen av sin tid som fria 
stenväsen då de var ett med moderstenen, allstenen och 
bergavaggan. Detta använder Vagelkrum sig av och kan 
slinka genom med sin egen magi.  
Om man hittar en stenfalk (se Fyndtabellen) kan man 
väcka hela hären till liv igen i Gaupalang. Saltarens krigare 
kan man dock inte mera styra, och inte heller övriga kriga-
re som är söndriga och som därmed har brutit bandet till 
alvernas magi. Läs mera i avsnittet om Stormvalg och 
Gaupalang för hur man kommenderar hären.   
 
Vagelkrum kan till sin stora irritation endast kommendera 
söndriga krigare, och det också endast med olika penta-
gram, bundet till förutbestämda kommandon, och rums-
ligt begränsat till området för pentagrammet. Dessa sten-
krigare och krigardelar agerar alltså som programmerade 
maskiner, och förstörs pentagrammet slutar även de att 
agera. För en tid sedan gjorde han dock genombrott i sin 
forskning och lyckades aktivera en stenkrigare till full, om 
än sporadisk och oberäknelig handlingsförmåga. Denna 
krigare är Ran – den huvudlösa varelse som dödat bybor i 
Biborsa. Magistern har inte full kontroll över den, men gör 
framsteg varje dag.  

Rans huvud 
Huvudet till stenkrigaren i byn har Vagelkrums lärlingar 
hittat alldeles nyligen, efter att magistern flyttat till byn. 
Vagelkrum känner således inte till huvudet. När RP kom-
mer in i Lagersalen talar det till dem, och ber om hjälp. SL 
kan helt enkelt informera RP att stenhuvudet på bordet 
ser ut att passa ihop med bjässen de sett i byn. 
Rans huvud är fritt från alvernas slaveri, och ett eget med-
vetande har vaknat i det. Huvudet minns sin frihet i inner-
bergets mörker, innan alverna bröt berget. Kroppen är 
dock förlorad - förslavad under Vagelkrums magi, och Ran 
kommer aldrig att kunna återförenas med den. Den är en 
produkt av alvernas häxkonster, en tom och kall slav till 
olika befallare. Huvudet har således inga känsloband till 
sin kropp och kan väl tänkas hjälpa äventyrare som tänker 
slåss mot den. Som motbetalning räcker det för Ran att 
föras till djupbergsbrotten i Gaupalang där hen en gång 
skapades ur urbergets rötter. Hen kan dock också vara 
intresserad av att föra en mera långtgående kamp för att 
befria stenandarna från sina fjättrar och de mörkertjänare 
som förslavade dem. Som ett minimum ger huvudet +1 på 
BILDNING vid allt som gäller Urmörkret.  
 
 
Den huvudlösa stenkrigaren Ran 
Nästan 2,5 meter lång muskulös krigare uthuggen med 
utsökt precision. Vittrad, huvudlös och fläckig av kajornas 
avföring, men i övrigt ett ypperligt exemplar av alvernas 
forna stensoldater. Bär en spikklubba av sten i ena handen 
och en stenyxa i den andra.  
 

STY 11, SMI 3  
 

Utrustning: Kropp av solid sten – Skydd 10 
Egenskaper: Vapen som inte är mästersmidda eller arte-
fakter tar dubbel skada för slagna ettor på redskapstär-
ningarna när man hugger mot stenvarelsen. Sparkar och 
slag ger ingen effekt, och stickvapen endast halv skada.  
Monsterattacker 1T4:   
1. Hugg och parad. Krigaren gör ett anfall och en parad. 

Båda sker med 11 tärningar 
2. Dubbelstöt. Stenen knastrar och grusbitar flyger när 

krigaren kastar sig mot den tätaste grupperingen av 
fiender och utför två blixtsnabba hugg i följd. Båda 
sker med 10 tärningar, vapenskada 2.  

3. Rusning. Antingen tar krigaren miste, eller så agerar 
den enligt någon obegriplig och uråldrig kod, och ru-
sar rakt över en fiende och hugger tomt i luften bak-
om. Krocken är dock förödande och går inte att pare-
ra – attack med 10 grundtärningar, krosskada 2. Off-
ret faller obönhörligen till marken och tappar totalt 
luften och koordinationen av smällen. UTHÅLLIGHET 
för att alls kunna resa sig ens nästa runda.  

4. Defensiv. Krigaren överlåter initiativet åt fienden och 
utför två smidiga parader, båda med 12 tärningar.    

 
 
Stenkrigare, typisk  
Stenkrigarna är alla avbildade som eleganta och enormt 
kraftiga krigare med lätt alviska drag. Deras beväpning och 
rustning är allt bara rekvisita och spelar ingen större spel-
teknisk roll – allt är av solid sten och det är det avgörande. 
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Använd Rans monsterattacker, men modifiera enligt i 
vilket skick krigaren är. Ett par händer som kravlar på 
marken har knappast mer är 5 i STY, medan en rejäl koloss 
till häst kan ha upp till 12. Likaså kan en benlös krigare 
knappast utföra en Rusning och en enarmad soldat gör 
kanske inte en Dubbelstöt utan en enkel.  
 

STY 5-12, SMI 3  
 

Utrustning: Kropp av solid sten, men av varierande smu-
lighet – Skydd 6-10 
Egenskaper: Som Ran  
Monsterattacker: Se Ran, och modifiera enligt behov. 
 
 
Rans huvud 
Huvudet räknas som ett tungt föremål. Den talar med en 
djup stämma och på ett uråldrigt språk som första gången 
måste dekrypteras med BILDNING.  
Har man huvudet med sig när man slåss mot Ran slår man 
1T6 för krigarens monsterattacker. På resultatet 5 blir det 
kortslutning i stenkrigarens kropp och den gör ingenting. 
På en sexa rycker den till, knakar och en spricka uppenba-
rar sig över dess rygg, och den tar 1T3 poäng skada.  
 

STY 5, INT 4, KAR 2 
 

Utrustning: Ingen, men den består av solid sten vilket ger 
den ett Skydd på 6 
Färdigheter: Bildning 3, Skaldekonst 2, Genomskåda 4 
Talanger: -  
 
 

MAGISTER VAGELKRUM/SALTAREN 
Skallig och kraftig karl, väderbiten och barsk. Går klädd i 
ett grovt förkläde, träskor och en kort enkel tunika. Har 
alltid föraktat det finlemmade akademiska och ser sig mer 
som en hantverkare än en vetenskapare. Man lär sig inte 
av böcker utan genom att ta tag i en spade och undersöka 
själv! I hans källare finns stenhuggarverktyg, liknande 
pentagram som i Ordoras, samt böcker om alvernas mör-
kerforskning. I övrigt är hans kuliss som handelsman klan-
derfri – verktyg och säckar med salt fyller hyllorna och 
hans väderbitna yttre är också en utmärkt täckmantel.  
Om Vagelkrum angrips kommer stenkrigaren Ran genast 
till undsättning. 
Medan Vagelkrum levde i tunnlarna besökte han ytterst 
sparsamt civilisationen (om man kan använda ett sådant 
ord om Kummelvidderna) och då också främst till en an-
nan handelspost norrut eftersom han misstror de i hans 
ögon primitiva nurerna. Ingen i Biborsa känner således till 
hans dubbelidentitet. Han flyttade in tillsammans med 
Rans kropp och lyckades flera veckor hålla krigaren gömd i 
sin källare. Men efter att han utökat dess medvetande 
rymde den och drog sin första bärsärkagång genom byn. 
Byborna vet således alltså inte att krigaren och Saltaren 
kom samtidigt. Om krigarens räder är misstag, lämnas här 
öppet, men det är fullt möjligt att magistern vill testa 
stenkrigarnas samveten och deras effektivitet mot levan-
de mål, och anser att nurerna utgör utmärkta provkani-
ner… 
 
 

Magister Vagelkrum/Saltaren 
 

STY 5, SMI 3, INT 3, KAR 4 
 

Utrustning: En uppsättning verktyg i bältet.  
Färdigheter: Bildning 3, Hantverk 5, Manipulera 4, 
Genomskåda 3 
Talanger: Runmagi 3, Stensång 2 
 
 
Magisterns lärlingar 
Två gängliga ynglingar, en man och en kvinna. Kvinnan – 
Gelma – är lojal till Vagelkrum och kommer att försöka 
spela smart och missleda RP, och kanske varna Vagelkrum 
i byn, medan mannen – Arp – darrande kommer att berät-
ta allting, och eventuellt rentav delta i aktioner mot Va-
gelkrum.  
 

STY 2, SMI 3, INT 3, KAR 2 
 

Utrustning: Dolk, stenhuggarverktyg 
Färdigheter: Speja 2, Bildning 2, Manipulera 1, Hantverk 2 
Talanger: -  
 
 

BYBORNA 
De två väderschamanerna hatar varandra intensivt och är 
båda intresserade av att hjälpa RP hitta till Vagelkrum, 
men bara om RP kan bidra till att skada den andra.  För 
övriga bybor kan du använda speldata för vanliga nybryta-
re. Schamanerna ser till att hålla en enhetlig och from 
fasad inför byborna - de är heliga individer och kan inte 
öppet visa sitt hat för den andra. Det är främst munkarna 
som känner till deras tvist. En del av nurerna har dock 
börjat misstänka att de är spelbrickor i schamanernas 
interna maktkamp, och lobbar för nya schamanval.  
 
Väderschaman Kassadi 
Kassadi är en barbröstad senig man med ena ögat ut-
stucket. Han har eggat munkarna att öka mjödproduktio-
nen och göra drycken sötare och starkare. På detta sätt 
sprider sig alkoholismen bland nurerna och skulden kan 
läggas allt tyngre på Mhenx som tillät munkarna att slå sig 
ner. Kassadi kan be att RP avslöjar vad Mhenx gjort med 
vindandarna.  
 

STY 4, SMI 2, INT 3, KAR 3 
 

Utrustning: Dolk och stav 
Färdigheter: Hantverk 4, Manipulera 2, Genomskåda 2, 
Bildning 2, Skaldekonst 3 
Talanger: Helande 3, Åskmagi 3 (se Äventyrsplats 5) 
 
 
Väderschaman Mhenx 
Mhenx är en äldre skallig kvinna, stickbränd över hela 
kroppen med symboler som motsvarar besvärjelsen Lock-
else. Hon har söndrat ett par av de heliga lerkrukorna i 
templet. Dessa har Kassadi drejat och han ansvarar för de 
små vindväsen som bor i dem – aspekter till Hon som inte 
kan ses. Nu har två aspekter rymt och Mhenx hoppas att 
Kassadi straffas av byn för sitt slarv. En vindvarelse bor nu 
i hennes bönebok som hon urgröpt. En annan har fångats 
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av magikern Skalm Enögd (se Äventyrsplats 5). Mhenx ser 
gärna att den återbördas.   
Mhenx vill att RP antingen mördar Kassadi eller planterar 
falska brev i Ordoras som bevis på att Kassadi och Vagel-
krum varit i maskopi. Om en dylik kupp misslyckas eller 
om man dödar någon av schamanerna blir livet hårt för en 
i byn. Men om man är villig att hjälpa Mhenx kan man få 
1T3 nuriska krigare eller en rymningsbenägen vindande 
med sig till utgrävningarna, samt därtill kartan. 
 

STY 5, SMI 3, INT 3, KAR 4 
 

Utrustning: Tjock bönebok (med vindvarelse) och dolk 
Färdigheter: Läkekonst 3, Bildning 3, Manipulera 2, 
Genomskåda 2., Skaldekonst 3 
Talanger: Helande 3, Åskmagi 2 (se Äventyrsplats 5) 
 
 
Vindväsen från Hon som inte kan ses 
Hon som inte kan ses är ett mäktigt vindväsen från luftens 
elementarplan, ett slags levande lågtryck som suger åt sig 
moln och varm luft, och skapar Biborsas bördiga klimat. 
Hon kan inte förnimmas annat än med magi, men hon har 
28 aspekter som man kan interagera med genom SKALDE-
KONST eller BILDNING. Aspekterna finns i lerkrukorna i 
Stortemplet, var de de facto är fängslade. Hon som inte 
kan ses är alltså inte allierad utan snarare fången av nu-
rerna. Hon vill att aspekterna skall släppas fria så att hon 
kan uppgå i områdets naturliga vindflöde. Aspekterna är 
ensamma ganska rädda av sig, men om de erbjuds be-
skydd och gömställe kan de hjälpa en. Slå för SKALDE-
KONST eller BILDNING – antalet sexor avgör hur många 
tjänster aspekten utför. Exempel på tjänster finns nedan. 
Med magi kan de bindas till längre tjänstgöring enligt SLs 
omdöme.  
 

STY 5, SMI 8, INT 2 
 

Färdigheter: Speja 3 
Egenskaper: Kan inte skadas annat än genom vädermagi. 
Förmågor, exempel: 
1. Slåss. Vindvarelsen kan blåsa omkull fiender eller 

skada t.ex. genom att slinka in genom munnen och 
trycka sönder inre organ. Attack med 8 tärningar.  

2. Bära. En aspekt kan lyfta en person ca 10-20 meter.  
3. Rekognosera. Vinvarelsen kan varna för kommande 

möten i ett helt dygn, hitta jagade eller förföljda. 
4. Budbärare. Vinden kan bära ett meddelande flera 

hundra kilometer.  
5. Skapa storm. Även om aspekten själv är en liten vind 

kan den röra om i väderleken och skapa en åskstorm.  
6. Eldkontroll. Varelsen kan sprida eller släcka eldar 

enligt önskemål.  
 
 
Jättespindel 
Håriga och svarta spindlar från Ormmårdens mörkaste 
dunkel, stora som välmående gödsvin. 3 stycken hänger i 
taket i Spindelkammaren, och två av dem anfaller när 
någon fastnat i näten undertill. Den tredje avvaktar och 
anfaller först när minst tre personer fastnat i näten. SPEJA 
för att få syn på dem innan de anfaller.  
STY 8, SMI 6  

Utrustning: Hårigt skal, 5 poäng 
Egenskaper: Spindeltråden fattar lätt eld, och det retar 
upp spindlarna enormt om någon kommer på den idén.  
Monsterattacker 1T6:   
1. Giftbett. Spindeln gör ett blixtsnabbt utfall mot sitt 

offer och hugger med sina giftiga innerkäkar. Attack 
med 8 grundtärningar. Om skada utdelas drabbas 
offret därtill av ett paralyserande gift. Giftstyrka 6.  

2. Nätattack. Attack som kan utföras på Nära avstånd. 
Spindeln lyfter sin stjärtkörtel och skickar iväg ett 
trassligt nystan av kladdiga trådar genom luften. At-
tack med 7 grundtärningar som inte kan pareras. Om 
attacken lyckas räknas varje sexa som ett minus på 
offrets nästa handling. STYRKEPROV (lång handling) 
för att komma loss totalt.  

3. Hopp. Med ett enormt hopp flyger spindeln genom 
luften och landar med ett brak på sitt offer. Attack 
med 8 grundtärningar och skada 2. Offret slås omkull 
om attacken lyckas. 

4. Spinning. Spindeln förivrar sig och börjar spinna in 
sitt offer mitt i pågående strid. Den vräker sig över 
sitt byte med en attack med 10 grundtärningar som 
endast går att värja sig mot med STYRKEPROV. Vin-
ner spindeln (ingen skada utdelas) har den brottat 
ner motståndaren med sina taggiga ben och börjar 
spinna in det. Detta pågår runda efter runda tills off-
ret är inspunnet i en prydlig kokong och inte kan röra 
sig mera. Varje runda får offret slå för STYRKEPROV, 
men med en kumulativ modifikation på -1. Om spin-
deln skadas med mer än 2 poäng under en runda av-
bryter den sitt spinnande och angriper en ny fiende.  

5. Gripklohugg. Spindeln hugger tag i offret med sina 
ytterkäkar, pedipalper, främst för att hålla offret stil-
la inför ett kommande gifthugg, men greppet funge-
rar som en brutal attack även i sig. Attack med 9 
grundtärningar, skada 2. Om attacken lyckas fastnar 
offret i käkparet och kommer loss endast med ett 
STYRKEPROV -1 nästa runda. Då attackerar spindeln 
med Giftbett eller Spinning.  

6. Äggkläckning. Offret råkar i misstag trampa på ett av 
de knähöga och frasiga ägg som ligger tätt på golvet 
under all spindelväv. Ur det spruckna ägget väller det 
ut små knytnävsstora spindlar som angriper äventy-
raren med vansinnig hunger. Det är omöjligt att helt 
skydda sig mot de små kräken som kravlar in under 
rustningar och kläder, men med RÖRLIGHET kan man 
minska skadan genom att frenetiskt sopa bort de 
luddiga gula djuren. 1T6 småspindlar biter, och varje 
sexa från RÖRLIGHET-slaget tar bort en spindel. Bet-
ten ger en poäng skada på SMI per djur.  

 
 
Jordsvin 
Grova och bredbringade svin med skyffelformade betar 
och breda grävklövar.  
STY 4, SMI 2  
Utrustning: Skydd: 2 poängs hård borst. Betarna har va-
penskada 2.  
Färdigheter: Närkamp 3 
Talanger: -  
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3. Dimryggen 
 
Från en snårbevuxen kulle blickar ni ut över Dimryggens jordborg – det enda officiella randmarkiska fotfästet i Kummelvid-

derna. Den ligger ute på en udde i en vassig sumpsjö, och är inte mycket till fäste ännu. Arbetet med vindbryggan och 
vallgraven är tydligt ofärdigt och pålverket är ännu ostöttat på många ställen. Byggnaderna innanför är till stor del fortfa-
rande under uppförande och jordtornets torv har knappt torkat än. För tillfället har borgen dock större problem: Utanför, 

på bågskotts avstånd från pålverket, kamperar ett helt regemente ur Galghorden. Borgen är under belägring. 
 

ÖVERBLICK 
 

Arlessan av Svolv har inrättat sig i Dimryggens jordborg 
som självutnämnd randmarkisk ståthållare över hela 
Kummelviddernas utmarker. Borghirden för nu en despe-
rat kamp mot Galghordens belägrare som de håller på att 
förlora. Regementet ur Galghorden, under ledning av dess 
kapten – Geten – har ingen brådska och väntar tålmodigt 
på att borgen skall ge upp. Om man lyckas ta sig in i bor-
gen förbi ockupationen, hittar man ett försvar i total ore-
da. Arlessan syns knappt till och när hon visar sig är hon 
enormt stressad och ger direkt dåliga och självmotsägan-
de order, och koncentrerar sig främst på att läxa upp 
hirden och skrika sig röd i ansiktet över småsaker. Man 
antar att hon inte klarar av pressen med den belägrande 
styrkan utanför, och en utbredd oro bubblar under ytan i 
hirden. Hennes två hirdkaptener, riddar Dyrn och riddar 
Mörkljunga grälar konstant sinsemellan och verkar inte få 
något gjort de heller. Oförklarliga dödsfall har nattetid 
drabbat borgen, och två av hirdens vargkrigare har av 
arlessan avrättats för dåden i blixtsnabba domar utan 
rättegång. 
 
 Hemligheter: Arlessan har utlöst en latent egenskap 

och blivit varulv. Hon stryker omkring i borgen nattetid 
och skördar oskyldiga offer bland borghirden. Detta 
har förorsakats av en skogshäxa som riddar Dyrn 
smugglat in i borgen. Han har också orkestrerat hela 
ockupationen och är i maskopi med Galghorden. På 
nätterna signalerar han från borgtornet om läget in-
nanför palissaden så att Geten kan tajma sitt anfall till 
lämplig tidpunkt. (Dessa signaler får RP gärna bevittna) 

 
 

KAMPANJSPEL 
 

Nordstjärnans handelskaravan har givetvis stannat och 
handlat i jordborgen. Detta kan nybrytare berätta i god tid 
innan man kommer fram. Karavanen var i skriande behov 
av proviant efter att man tvingats bränna två vagnar på 
grund av gravlöss.  
 
 

LÄGET I BORGEN 
 

Avtalet 
Riddar Dyrn vill ta över borgen och har i hemlighet ingått 
ett avtal med Galghorden om att överlåta arlessan och 
borgens (ytterst magra) skatter åt hyrsvärden, medan 

riddaren som betalning får borgen mot viss skatteskyldig-
het till Horden. Ett avtal som Geten inte har några som 
helst avsikter att hålla. Riddar Dyrn lever dock hoppfull, 
och är övertygad om att Dimryggen kommer att bli en 
mäktig del av ett expanderande Randmark.  
Galghorden har ingen brådska att anfalla utan väntar 
gärna på att kaoset skall bli totalt inne i borgen, kanske 
rentav så till den grad att riddar Dyrn får befälet och helt 
enkelt bara öppnar portarna för dem. Borgens trupper 
räcker för tillfället ännu till för att försvara borgen, så ett 
anfall vore farligt och kostsamt för Horden. I borgen vet 
man givetvis att läget är kritiskt – hyrsvärden kan få för-
stärkning när som helst, och i något skede börjar maten ta 
slut o.s.v. Men i det rådande kaoset finns inget utrymme 
för smarta lösningar.  
 
Skogshäxan 
Skogshäxan är en magikunnig kvinna vid namn Morvyn, 
från en by söderut. Galghorden tog henne till fånga efter 
en räd mot hennes hemby, men hon förorsakade Getens 
regemente stor skada innan hon greps. Galgen väntade 
henne, men hon lyckades förhandla sig till frihet genom 
att utlova sina häxkonster till kompaniets tjänst. Tre gång-
er tre liv lovade hon – trefalt det antal liv hon tog av Ge-
tens män. Sedan skulle hon släppas fri. 12 oskyldiga har 
hon redan med sin svartkonst satt i graven sedan dess, 
och ändå tvingades hon med i Getens följande projekt - 
intagandet av Dimryggens borg. Riddar Dyrn tog in henne i 
borgen för ca en vecka sedan genom att helt enkelt anstäl-
la henne i köket. Där kom hon lätt åt att lite piffa upp 
arlessans morgongröt. Vilken häxnovis som helst kunde se 
att ett vilddjur bubblade under arlessans lugna yta. Det 
var bara att med en enkel runa, lite likmossa och ett par 
droppar vargtiksblod locka fram det. Nu är det bara att 
vänta – för varje dag tar djuret en större andel av arlessan, 
och för varje natt växer dess aptit. Efter dådet ansåg sig 
Morvyn vara fri och försökte fly, men riddar Dyrn som 
ännu hoppas få ut mera av henne, lät kasta henne i bor-
gens fängelsehåla. Officiellt påstår han att hon försökt 
stjäla av borgens skatter.  
 
Silver 
Borgen har en grupp vargkrigare i sin hird, under ledning 
av alfakrigaren Silver. Arlessan kan inte förstå att någon 
annan än dessa kan vara skyldiga till de riv- och bitmärken 
som de mördade offren bär på. Vargmännen är enormt 
upprörda över arlessans dödsdomar, och överväger att 
byta sida eller revoltera. 
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ATT TA SIG IN  
Det finns givetvis otaliga sätt att ta sig in till borgen, och 
RP får fritt planera hur de vill gå till väga. Här presenteras 
några tänkbara alternativ: 
 
 Via Geten 

Det går att MANIPULERA Geten att släppa in en, men 
det kräver en ytterst skicklig tunga. Regementet har 
allt under kontroll och inget behov av hjälp, så RP får 
verkligen vara fyndiga. En annan möjlighet är att slå 
sig samman med belägrarna och satsa på att komma 
över bronspengarna i anfallet. Observera dock att 
Geten är miststänksam av sig och inte har någon 
brådska med anfallet. Har RP tid att vänta?  
 

 Simning 
Borgens norra sida stupar rakt ner i sjön, och en käl-
lardörr leder ut till en liten brygga på baksidan. Det 
finns inga båtar inom nära håll, men att t.ex. ta sig 
en nattlig simtur är ingen omöjlighet alls. Förslagsvis 
har Geten dock satt ut en roddbåt att hålla ett öga 
på borgen från sjön, så RP får dyka/simma obemärkt 
förbi den, eller försöka ta ut den från vattnet. När 
man kommer fram till borgen får man klättra upp för 
palissaden, eller ta sig in genom den låsta källardör-
ren vid bryggan. Man får dock räkna med att borg-
hirden kan vara ytterst misstänksam, och man får lov 
att bevisa att man inte är i komplott med Horden. 
Observera också att simma åt andra hållet, tillbaka, 
troligtvis är omöjligt utan upptäckt.  När man simmar 
till borgen har man bara en kort sträcka kvar efter 
eventuell upptäckt, och också betydligt bättre chan-
ser att undgå upptäckt överhuvudtaget, och har möj-
lighet att t.ex. överrumpla Galghordens vaktbåt.   
 

 Lönngången 
Om man lite spanar på vad Horden håller på med 
kan man se att en grupp krigare går omkring i utkan-
ten av lägret med spadar och snåryxor, tydligt sö-
kande efter något. Tar man någon av dem till fånga, 

eller tjuvlyssnar på dem eller på någon annan i re-
gementets läger, kan man höra att de letar efter en 
hemlig gång. Man kan förstå att de har någon på in-
sidan som tipsat dem (endast Geten vet dock vem 
det är) om en hemlig gång, men att denne någon 
inte vetat själv heller exakt var gången mynnar ut 
(och inte heller var i borgen den börjar). Med den 
här informationen kan RP med SPEJA eller BILDNING 
hitta gången före Hordens krigare. Efter en klaustro-
fobisk färd kommer man ut ur en oanvänd brunn i 
köket inne i borgen. Riddar Dyrn har fått kännedom 
om lönngångens existens av de kummelfolk som bott 
här tidigare (och som troligen rensats ut med hård 
hand). I något skede kommer en grupp Galghords-
krigare också upp ur brunnen – bara som ett tecken 
på att också de hittat den, och att den inte duger 
som reträttväg. Men Geten slösar inte män i större 
mängd på detta sätt.  
 

Signalerna 
Senast på vägen in ser RP ljussignalerna från tornets topp. 
Med BILDNING kan man utläsa ljuskoden till t.ex. ”Ytterli-
gare 4 döda idag, snart bra läge”. 
 
 

VILDDJURET 
 

Att lösa mysteriet i borgen med de döda soldaterna kräver 
en liten gnutta snokande från spelarnas sida, men utgör 
inget oöverkomligt detektivarbete. Arlessan kommer 
fullständigt vägra ge några som helst mynt åt RP, eller ens 
särskilt diskutera saken, om de inte lovar att hjälpa henne 
i utredningarna. Hon är alltså fullständigt ovetande om att 
hon själv är den skyldige, och misstänker fortfarande 
vargkaptenen Silver. Nu finns dock även riddar Mörkljunga 
samt hirdens feta björnkampsmästare med smak för 
hembränt på hennes lista över suspekta individer, båda 
tack vare riddar Dyrns viskanden. De viktigaste ledtrådar-
na är följande: 
 
 Silver säger att han och hans vargmannar har känt 

lukten av en annan varg i borgen. Deras teori är att 
Geten har en hemlig spion som på något sätt kom-
mer in på nätterna. Vargkaptenen är fullständigt 
övertygad om sina mäns oskyldighet till dåden. Han 
har känt dem sen valptider och kan även visa ett fot-
avtryck från mördarvarelsen – ingen av vargkrigarna 
har en så stor tass… 
 

 De döda uppvisar spår av fruktansvärd brutalitet och 
rivsår som från ett djur. Detta kan arlessan berätta 
inledningsvis, och i borgens källare ligger de senaste 
offren, och man kan bevittna den fasansfulla synen 
med egna ögon.  
 

 Mördaren har två gånger slagit till mot fängelset intill 
borgtornet, och dörren har nu låsts och förbommats 
med rejäla stockar, vakterna på insidan är fördubbla-
de, och med dubbel lön, men ändå livrädda. Alla tidi-
gare fångvaktare har dött, och vilda rivspår har setts 
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på samma celldörr (skogshäxans) varje natt, men 
mördaren har inte kommit in i cellen. Detta kan alla i 
borgen berätta om, men arlessan gör det inte inled-
ningsvis – hon är stressad och fokuserar inte på de-
taljer. Riddar Dyrn berättar heller inte om rivmärke-
na på den specifika celldörren. Riddar Mörkljunga 
och kapten Silver kan informera om dem, om de ut-
frågas om mördarens fängelsebesök. De vet inte vem 
som finns i cellen, utan hänvisar en då till riddar 
Dyrn.  
 

 Första natten som RP befinner sig i borgen dödas två 
vakter inne i jordborgen, som nu för första gången 
hållits låst. (Fängelsehålan klarar sig alltså). Tidigare 
offer har påträffats på borggården och i fånghålan, 
men nu alltså inomhus i själva borgen. RP kan med 
SPEJA eller ÖVERLEVNAD se vargspår upp till övre 
våningen var arlessan och de två riddarna bor.  
(Anpassa givetvis denna punkt efter RPs agerande 
under natten).  
 

 På dörren till riddar Dyrns rum finns en skyddsruna 
inristad. Knappt märkbar, men RP ser den om de ut-
forskar borgen. Med BILDNING känner man till att 
runan kommer från Ormmårdens mörka skogskulter, 
och används för att mota attacker från vilddjur.  

Konfrontation 
Riddar Dyrn ger sig inte så lätt vid en eventuell utfrågning 
om misstankar riktas mot honom, och om man frågar 
honom om vem som sitter i cellen som mördaren försökt 
klösa sig in i berättar han allt om den tjuvaktiga köksan…  
Söker man sedan upp Morvyn kan hon avslöja det mesta 
bara man övertalar henne att man faktiskt kan rädda 
henne, och till det måste man MANIPULERA henne. Riddar 
Dyrn kommer dock inte att ge tillåtelse till RP att snoka i 
fängelset, det måste skötas utan officiellt tillstånd. Men de 
livrädda fängelsevakterna går ganska lätt att MANIPULE-
RA, i synnerhet om man lurar dem att de kan befrias från 
tjänst i fängelsehålan om de hjälper.   
Att sedan konfrontera arlessan, och få henne att förstå 
vad hon är kräver ytterligare slag för MANIPULERA. Riddar 
Dyrn kommer att ingripa och beskylla RP för att vara Galg-
hordens utsända, lögnare, idioter eller landsförrädare. 
Arlessan litar på sin riddare och kommer att ha svårt att 
tro på RP – hon mår ju prima! Lite stress har hon, men det 
är allt, och hon skulle minsann komma ihåg om hon 
sprungit omkring som varg och mördat folk! Har man 
lyckats få med sig skogshäxan från fängelset går det lätta-
re – häxan kan med lite nynnande få arlessan att se 
drömmar och minnen som hon förträngt. +1 på MANIPU-
LERA i sådana fall. Om RP lyckas få arlessan att förstå, 
bönar och ber hon dem och skogshäxan att rädda henne. 
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Det är upp till dig som SL att avgöra om det är möjligt eller 
inte. Skogshäxan har inget intresse av det, men rätt sorts 
magi kanske kan fördriva vilddjuret ur den stackars borg-
frun. Annars finns ingen återvändo för arlessan – om ett 
par dagar är och förblir hon en vild ulv och försvinner 
antagligen ylande ut i skogen. 
 
 

GETEN 
 

När ordning skapats i borgen och riddar Dyrn flytt eller 
mött hirdkapten Silvers bödelyxa kan man ta sig an följan-
de problem – belägringen.  
Här presenteras några alternativ för att ta sig ur knipan. 
RP kan förstås fly och lämna borgen åt sitt öde, men det 
finns ingen lätt väg för det heller, se ovan för Att ta sig in.  
 
 Förhandling 

Riddar Dyrns ursprungliga plan var ju att Galghorden 
endast skulle inta borgen kort så att han kunde mo-
tivera ett maktskifte där. I gengäld skulle Geten få 
borgens skatter. Nu finns det ju inga egentliga skat-
ter, och Geten planerade aldrig att hålla avtalet, utan 
ämnade jämna borgen med marken, eller eventuellt 
installera sig själv där. Men trots det finns det en viss 
möjlighet att regementskaptenen skulle kunna nöja 
sig med guld och löften om mera, och bege sig iväg. 
RP måste nog i sådana fall utlova betydligt mer än 
vad som finns i borgen, och därtill lyckas få Geten att 
tro på att en sådan betalning faktiskt är trovärdig. 
Det blir upp till dig som SL att avgöra sannolikheten 
för ett sådant utfall, men räkna med att Geten ut-
över borgskatten, hästar och vapen kräver t.ex. giss-
lan, ett par hängningar för att lätta på stämningen, 
samt precis allt som RP har på sig.  
 

 Hetsa Geten till anfall 
Det finns några sätt att hetsa Geten till ett oöver-
tänkt anfall. Dels kan skogshäxan hjälpa, dels kan 
riddar Dyrn försöka köpa sig benådning genom att 
avslöja allt han vet om Getens svaga sidor och kan-
ske användas till att ge falsk information. Man kan 
också bara gillra en fälla och låta borgen plötsligt se 
obemannad ut, kanske iscensätta ett förfärligt blod-
bad kvällen innan så att Geten skall tro att hans plan 
gett önskad effekt, eller bara öppna portarna och 
tvinga riddar Dyrn att signalera att allt är klart. En 
sådan strid borde borghirden vinna om den plane-
rats rätt och varken riddar Dyrn eller skogshäxan 
kommer åt att sabotera.  

 
 Utmana Geten till envig 

Regementsledaren är fåfäng och lättprovocerad, och 
trots allt ganska osäker på sin position. Om han ut-
manas på duell kan han inte motstå det, utan tror att 
hans mannar ser honom som feg om han nekar. När 
hans plan med infiltratören på insidan fallerat kan 
han också mycket väl se detta som en snabb och bra 
lösning på en annars lång och utdragen belägring. 
Om man vinner (ingen annan än en RP vågar ställa 

upp för borgfolkets del) kan man dels få regementet 
att ge sig av, men man kan också rentav få ett visst 
inflytande över hyrsvärden, och de kanske ber en 
med så att man kan svära trohet till Kalla Jarl och bli 
deras nya ledare. Getens regemente har ingen natur-
lig andre man, så en RP som visat prov på styrka och 
slagkraft kan således lätt få inflytande.  

 
 Infiltrera belägrarna 

Skickliga smygare kan säkert ta sig in i Galghordens 
läger och lönnmörda Geten eller t.ex. ta honom till 
fånga. Räkna dock med att hordens vakter är på aler-
ten. Även om de är loja och säkra på en enkel seger, 
så är de ändå yrkeskrigare och inga nybörjare.   

 
 

Bronsmynten 
& Borgskatten 

 

Arlessan av Svolv har 16 bronsmynt från handelskarava-
nen i sitt personliga kassaskrin. Bronsets dragningskraft 
ger henne en trygghetskänsla i sin nya belägenhet. Där 
finns även ca 30 silvermynt och hennes mors gamla pärl-
halsband.  
I borgens skattkammare (låst med två nycklar – den ena 
hos riddar Dyrn, den andra hos Mörkljunga) på andra 
våningen finns ca 2000 kopparmynt i prydliga säckar.  
Borgen har ett överflöd av vapen efter arlessans överdi-
mensionerade planer på en egen armé. Dessa säljer riddar 
Mörkljunga gärna billigt och köper timmer för bygget samt 
tyger, läder och ylle för de dåligt klädda soldaterna. En 
handelsman på genomresa med en last salt från Alums 
gruva var ett av arlessans första offer efter belägringen, 
och saltet säljs också gärna bort.  
 
 

Personer & MOnster 
 
Arlessan av Svolv 
Arlessan Elenn av Svolv är stressad och hela tiden på hög-
varv. För att hon skall kunna lugna ner sig på kvällarna 
måste den gamla kammarpigan komma in och sjunga 
vaggsånger. Pigan kan bara ”Najadens kväde”, en sorgmo-
dig trudelutt om en najad vars syster föds ur ett gyllene 
ägg och sedan rövas bort och ropar på hjälp under flera 
sekel. Resten av borgens invånare är till vansinne utleda 
på kvädet. Epitetet ”av Svolv” har hon hållit kvar från sin 
gamla släktgård i Randmark.   
STY 2  
SMI 3  
INT 3  
KAR 4 
Utrustning: Går klädd i stridsmundering eftersom borgen 
är under belägring – ringbrynja, kortsvärd och dolk. 
Färdigheter: Bildning 2, Närkamp 3, Manipulera 3, 
Genomskåda 3.  
Talanger: -  
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Arlessan av Svolv i vargskepnad 
Nattetid blir den eleganta och propra arlessan en två 
meter lång varg på hasande bakben, raglande i blind 
blodstörst och smärta. Varulven är dock både smart och 
försiktig att inte synas till – skygg precis som sina artfrän-
der. Dräper man ulven återtar den sin riktiga form.  
 

STY 8, SMI 5, INT 3, KAR – 
 

Utrustning: Blodvåt och kladdig päls 3 poäng.  
Färdigheter: Speja 5, Smyga 5 
Monsterattacker 1T4:  
1. Ylning. Ulven höjer sitt dreglande huvud mot skyn 

och uppger ett blodisande ylande som paralyserar 
alla inom Nära avstånd. GENOMSKÅDA -1 för att inte 
tappa nästföljande långa handling.  

2. Hugg. Med feberhet andedräkt och gula blödande 
tänder hugger ulven mot ett offer. Attack med 9 
grundtärningar och vapenskada 1. Om attacken ger 
skada kan offret smittas av lykantropi. Sjukdom med 
smittovärde 5.   

3. Slitning. Ulven gör ett utfall med 10 grundtärningar 
och vapenskada 2. Om attacken lyckas faller offret 
omkull och ulven sliter besinningslöst i bytet.  

4. Flykt. Ulven reser sin ragg, gör ett utfall men vänder 
plötsligt om och flyr. Flykten sker med 10 tärningar 
mot RÖRLIGHET för den som vill följa efter. Vinner 
varulven är den borta och kan endast nödtorftigt 
spåras med ÖVERLEVNAD (Bara huvudsaklig riktning)  

 
 
Riddar Dyrn 
Gladlynt man med runt ansikte och bångstyrigt pipskägg. 
Röker oavbrutet på en elegant cederpipa. Under beläg-
ringen använder han pipan dock mest till att gnaga ner-
vöst på skaftet. Bakom den joviala fasaden lurar en makt-
hungrig och ränksmidande hjärna. Han har två avlägsna 
kusiner som tagit värvning i Galghorden och via dem har 
han etablerat kontakt. Han tror att arlessans privata skatt-
kista är större än vad den är, och att den skall mätta Ge-
tens guldhunger. Han har länge sett att borgen är för liten 
för att klara sig och anser att ett samarbete med Galghor-
den vore det bästa innan Randmark kommer åt att etable-
ra sig, men arlessan vägrar ens tänka på sådant. Riddaren 
anser sig agera i fosterlandets bästa intresse, och råkar 
han själv få makt och guld med samma, så skadar det väl 
inte… Att bara simpelt mörda arlessan skulle sätta borgen 
i händerna på någon av hennes avlägsna släktingar i 
Randmark, men om han tar makten genom ett händelse-
förlopp där borgen totalt invaderas kan man se det som 
ett helt nytt kapitel, och då kunde man motivera maktskif-
tet. Den svolvska eran i Dimryggen får ett slut, och en ny 
regentdynasti tar över – uppbackad av den mäktiga Galg-
horden. Invaderarna väljer helt enkelt honom till ny borg-
herre. Då blir det omöjligt för eventuella självutnämnda 
arvtagare till arlessan att göra anspråk.  
Skogshäxan har han känt en längre tid redan, ända sedan 
han kom ut till denna gudsförgätna avkrok. Han är antagli-
gen på något hopplöst sätt förälskad och tror att han kan 
utnyttja henne till egen vinning och samtidigt ridderligt 
rädda henne från Galghordens fasor som han själv försatt 
henne i… 

STY 3, SMI 2, INT 3, KAR 4 
 

Utrustning: Metallkyrass och vapenrock av nitläder = 
Skydd 5. Bredsvärd och liten sköld.   
Färdigheter: Närkamp 3, Bildning 3, Manipulera 3 
Talanger: -  
 
 
Riddar Mörkljunga 
Bekymrad man med flagande och kliig hy som han oavbru-
tet krafsar. Belägringen har gjort hans utslag än värre och 
ena sidan av ansiktet är knallrött av flitiga nagelspår.  
Varken Dyrn eller Mörkljunga får mycket vila under beläg-
ringen och ses båda mest vanka oroligt längs palissaden 
och inspektera varje liten detalj i borghirdens beredskap. 
Vanligtvis är de två herrarna rörande eniga om precis allt, 
och ett oupphörligt ryggdunkande och bugande brukar 
prägla deras samvaro. Belägringen har dock satt så mycket 
spänning i borgen att till och med Dyrn och Mörkljunga 
har setts käbbla sinsemellan. De gör det dock lågmält för 
att inte sprida sprickor i det enhetliga försvaret, men 
ryktet om deras gräl har spritt sig i hela borgen.  
Mörkljunga har ingen aning om vad Dyrn planerat, och 
kommer att ha mycket svårt att tro det.  
 

STY 4, SMI 3, INT 2, KAR 3  
 

Utrustning: Ringbrynja och en svart björnskinnsmantel = 
Skydd 5. Stridsyxa och liten sköld.  
Färdigheter: Närkamp 3, Speja 3, Manipulera 2, Bildning 3 
Talanger: -  
 
 
Hirdkapten Silver 
En stor och senig vargman med silvergrå päls och mjölkvi-
ta ögon. Silver är borgens främsta krigare, och hans 8 
kvarvarande vargkrigare är stommen i hela försvarsstyr-
kan.  
 

STY 5, SMI 6, INT 3, KAR 2 
 

Utrustning: Enkel läderharnesk – Skydd 2. Tung stridsyxa, 
dolk och långbåge.  
Färdigheter: Närkamp 4, Styrkeprov 3, Skytte 3, Speja 3 
Talanger: Hotfull 2, Jaktsinne 
 
 
Hirdkrigare, typisk soldat i borgen 
Enkla soldater värvade från kringgränsande byar och går-
dar. Ingen har särskilt stor erfarenhet av strid, men de 
båda riddarna i borgen har gjort ett mycket bra arbete i 
att drilla dem. Ca 20 stycken om man räknar in alla ved-
huggare och fårfösare som nu i belägringen kommende-
rats upp på palissaderna. En tredjedel håller vakt medan 
en tredjedel arbetar på att förstärka palissaden. Den sista 
tredjedelen vilar.  
 

STY 3, SMI 3, INT 2, KAR 2  
 

Utrustning: Nitläderharnesk. Långspjut och långbåge eller 
handyxa och liten sköld.  
Färdigheter: Närkamp 3, Skytte 3, Hantverk 2 
Talanger: -  
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Skogshäxan Morvyn 
En mager kvinna med intensiva mörkgröna ögon. Klädd i 
slitna och smutsiga pigkläder. Fingertopparna svarta av 
alltför många hemkokta svartkonster. Hon vill inget annat 
än att bli fri och få återvända till sitt lilla torp i Ormmår-
dens utkanter. Där har hon kanske sin syster kvar vid liv 
om inte Galghorden hittat henne också.  
 

STY 3, SMI 4, INT 3, KAR 4 
 

Utrustning: Ingen 
Färdigheter: Läkekonst 3, Skaldekonst 3, Genomskåda 4 
Talanger: Giftkokare 3, Örtkännare 2, Varseblivning 3, 
Blodsmagi 2 
 
 
Geten, kapten för det ockuperande regementet  
Lång och ranglig med en något enfaldig uppsyn. Synnerli-
gen rå och sadistisk, och hans gnisslande skratt brukar 
ackompanjera de hängningar och avrättningar han beord-
rar. Rätt osäker och labil innerst inne, och synnerligen 
rädd för Kalla Jarl. Detta också med allt skäl eftersom 
Geten hör till Kalla Jarls minst uppskattade kaptener. 
Guldmyntet som binder Geten till Galghorden har han 
runt sin hals.  
 

STY 5, SMI 4, INT 2, KAR 2  
 

Utrustning: Geten bär en metallkyrass med ringbrynja 
under, Skydd 6. Han slåss med kortspjut och stor sköld. 
Därtill en kastdolk i var stövel. 
Färdigheter: Närkamp 4, Skytte 3, Manipulera 3, 
Genomskåda 2, Speja 3, Rörlighet 2 
Talanger: Spjutkamp 2, Sköldkamp 2, Kastarm 2 
 
 
Getens regemente ur Galghorden 
100 skrupelfria hyrsvärd, alla relativt irriterade på Geten, 
men lojala och disciplinerade – främst p.g.a. rädsla för 
Kalla jarl.  
 

STY 4, SMI 3, INT 2, KAR 2  
 

Utrustning: Nitläderrustning och öppen hjälm. Långbåge, 
spjut, liten sköld och ett handvapen – antingen stridsgis-
sel, handyxa eller bredsvärd.  
Varje hyrsvärd har en häst som den rider på. Därtill har 
varje regemente en hästreserv på ca 25 djur.  
Färdigheter: Närkamp 3 (Kaptenerna 4), Skytte 3, Speja 3, 
Djurhantering 2, Manipulera 2,  
Talanger: Kastarm, Ryttarskytt eller Svärdskamp, nivå 2 
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4. Källan i  
Hålvattna Häll 
 
Den gamla hålvägen ni följt hela dagen, dammiga och törstiga, öppnar sig mot en klar liten tjärn och en by av rökiga pör-
ten vid stranden. En gammal vargman och en raggig yngling släpar en nysnickrad likkista över hålvägen bort från byn upp 
mot en kulle norrut. ”För att blidka gastarna i templet” förklarar den gamle. ”Byn är tyvärr inte mycket bättre heller” fort-
sätter han med en torr hostning och blickar bakåt. Vinden för med sig upprörda röster från husen bakom stengärdet, och 

blandar sig med den sura röken. Vargmännen axlar kistan på nytt. ”Välkomna till Hålvattna Häll” 
 

Översikt 
 

Invånarna i den lilla byn Hålvattna Häll består av olika 
vildfolk från Kummelviddernas alla hörn. Många är ut-
stötta från sina forna samhällen och har i Hålvattna hittat 
ett hem bland folk i samma situation. Världsväven i 
Kummelvidderna är tunn, och gör området till ett oförlå-
tande ställe. Om du inte håller gudarna nära kan du 
förvildas eller förvrängas till en djurisk mänskobest. Vissa 
säger att gamla djurandar håller landet i ett terrorgrepp, 
andra menar att det är gudarnas straff för otukt och löst 
leverne. Hur det än förhåller sig så drabbas endast ensta-
ka folk, utstötta eller enstöriga. 
Grundstommen i samhället är en vargfolklsflock som 
använt stället länge som sommarläger, och en del av 
byns vargfolk flyttar ännu bort till vintern. Många har 
dock antagit ett nytt sätt att leva, utan vandringar, och 
tillsammans med en rejäl skara vildar av olika slag har 
samhället vuxit till en ordentlig by.  
En halv kilometer från byn ligger ett gammalt tempel var 
fromma vattenpräster tillber en najad som tagit boning i 
templets underjordiska källa. Najaden yttrar visa sianden 
och vattnet i källan är helbrägdande.   
 
 Hemligheter: Prästerna i templet är inte vad de utger 

sig för. Den sinande skrotgruvan i byn – en av byfol-
kets viktigaste inkomstkällor – döljer en hemlighet.   

 
 
 

Kampanjspel 
 

Nordstjärnans karavan har gjort en anhalt i byn och läm-
nat efter sig av Oxhuvudets bronsmynt. Templet intill byn 
är kulminationen för intrigspåret kring Alkemisten, så det 
rekommenderas att RP besökt t.ex. Ulbrek innan de dyker 
upp här.  
Du kan också lägga in ledtrådar till de två övriga artefak-
terna i byn. T.ex. kan vilden Knivsvåle (Appendix 7 och 
Äventyr 3) finnas här eftersom samhället är en mötesplats 
för alla sorters vildar. För Äventyr 1 kan byborna sitta inne 
med sägner och skrönor om Eldstenens egenskaper, och 
Alkemisten kan ha haft brevväxling med magister Orm-
tunga om allehanda akademisk forskning.  
 
 

Vägar hit 
 

Om äventyrarna inte kommer till byn för att undersöka 
kring Bronsmynten eller Alkemisten finns det gott om 
andra möjligheter att kroka dem. 
 
Den förvrängda riddaren 
RP stöter på en ståtlig nobelman med halva huvudet inlin-
dat i bindor. Han visar med darrande händer vad bindorna 
gömmer: ett gult hököga och ett tofsigt lodjursöra. Han 
har besökt Hålvattna Häll, och badat i Ummulaks bastu-
grotta, och han är övertygad om att detta utlöst denna 
fruktansvärda reaktion. Han vågar sig inte mera tillbaka, 
för han tror att närheten kan göra hans tillstånd värre, 
men han ber RP undersöka saken, straffa alla skyldiga och 
hitta ett botemedel åt honom.  
 
Guldägget 
Gorman, byns värdshusvärd och handlare, har alltid miss-
tänkt att byaäldsten Tanig sköter skrotgruvan oärligt. 
Intäkterna från gruvan skall tillfalla byborna med jämn 
fördelning, men den gamla vargmannen håller alla gruv-
operationer tätt kopplade till sin egen krets. Det slutliga 
beviset på äldstens fusk är enligt Gorman ett litet guldägg 
som han hittat i Hålsjön. Utan tvekan har den fallit av en 
transport från gruvan som med andra ord innehåller be-
tydligt mer än bara skrot. Gorman söker nu redigt folk för 
att leda en skattletarpatrull in i gruvan och avslöja dess 
sanna innehåll. Gorman gör handelsresor runt om Kum-
melvidderna så han kan påträffas lite var som helst.   
 
 

Platser 
 

1. HÅLVATTNET 
En klar och vacker tjärn, djup och med gröna näckrosor vid 
stränderna. Sjön matas av kalla källor djupt under ytan, 
och är sammanlänkad med källan i Hålborgen. Österut 
rinner vattnet ut i Hålälven som fortsätter mot nordost 
med tilltagande fart. Efter några kilometer svänger den 
söderut och erbjuder inga bra vad för resenärer österut.  
 
2. SMEDJAN 
Här arbetar smeden Järnhild och smider redskap och 
vapen av rostiga krattor och bestick från Rostgruvan.  
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3. BYTORGET OCH GORMANS HANDELSBOD 
En dammig öppning vid stranden omgiven av dragiga små 
stenbyggnader med snidda stocktak. Gormans kombine-
rade värdshus och handelsbod skiljer sig dock från mäng-
den – den är murad och lagd med skiffertak så som bond-
gårdarna på Baxarslätten.  
Därifrån kommer också svinmannen Gorman. Han brygger 
ett spritstarkt öl och fungerar ofta som medlare i konflik-
ter mellan byns olika klaner och vildfolk.  
 

4. UMMULAKS BASTUGROTTA 
I en grotta under en stor sten har schamanen Ummulak 
inrättat en bastu- och tvättsalong. En tvagning med rökel-
se och igelkoppning kan läka all ens skada. Djurfolk kan få 
kontakt med sin djuriska sida via schamanens mässanden 
och byta ett poäng INT mot STY för ett kvartsdygn. Små 
vildvargsvalpar springer omkring, och för en extra slant 
kan man få pälsen torkad av deras små tungor.  
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Ummulak är Segoloneflockens äldsta schaman och har en 
synnerlig konservativ syn på hur vargfolket i byn skall leva. 
Hon leder flockens månhyllningar, och arbetar starkt för 
att man skall fortsätta flytta ut till höglandet till vintern, 
något som de yngre allt mer motsätter sig mot. De flesta 
vargfolk i byn ser sig inte mera som flockmedlemmar utan 
som bybor tillsammans med byns övriga vildar, och detta 
upprör givetvis Ummulak.  
 
5. YLARRINGEN 
En cirkel av resta monoliter markerar Segoloneflockens 
heliga ylarring var månen hyllas i uråldriga riter. I kuller-
stenshögar runt om ylarringen ligger anfäderna i evig vila. 
Ylarringens gravar används nu av hela byn, och här ligger 
alla sorters vildar begravda. Byaldsten Tanig bor här uppe i 
ett slitet tält för att vara närmare sin förlorade fru. Ett par 
vargkrigare brukar vanligtvis sitta vakt utanför den gamles 
tält.   
 
6. OXGÅRDARNA 
Utanför byn ligger ladugårdar för oxar och myskar, hus för 
garvare, talgkokare, rökare och saltare. De flesta av hant-
verkarna här är affilierade med Gorman på sätt eller an-
nat. Råskinnet och halvvargen Rosko Rötkind och hans 
mannar brukar hänga här eftersom Tanig försöker hålla 
dem från att slå sig ner i själva byn – trots att det går tvärt 
emot byns värderingar. Rosko arbetar aktivt på att sko sig 
på verksamheten här vilket irriterar Gorman.  
 
7. ROSTGRUVAN 
Gamla alvlämningar under berget har grävts ut och bildar 
nu en rejäl grotta. Gruvan producerar små mängder rent 
skrot. Inga dyrbarheter har någonsin hittats här, endast 
rostangripna redskap och vardagsföremål från en svunnen 
tid. Kanske var det en alvisk avstjälpningsplats, eller så 
spolade gudarnas vattenvåg ner skräp i håligheter i berget. 
Hur som helst så bringar det byns nybrytare en liten källa 
till överlopps kopparmynt. Byaäldsten Tanig har störst 
inflytande över fyndigheterna från gruvan, och det sår 
misstänksamhet och avundsjuka bland vissa bybor, t.ex. 
råskinnet Rosko Rötkind samt Gorman. Se vidare under 
Händelser.  
Gruvan vaktas dag och natt av två skabbiga vargmän.  
 
8. HÅLVÄGEN 
En uttorkad flodfåra utgör en naturlig hålväg norrut. Vä-
gen delar på sig efter ett par kilometer – den östra grenen 
leder till Bortre grind, den norra vidare mot Vitrafloden, 
men avtar snart i orörd vildmark.  
 
9. TEMPLET 
En knotig och marvuxen allé av bittergran leder till temp-
let ett hundratal meter nordväst från byn.   
 
Vid ändan av allén reser sig en byggnad i svart sten, tydligt 
rester av forntida ruin, påbyggd och lappad med bränt 
tegel och murbruk. Ett nylagt halmtak kröner helheten 
som ser mera ut som en borg än ett tempel. Den massiva 
bronsdörren står på glänt och över tröskeln sipprar alg-
grönt vatten ut och droppar ner för trapporna. 

Templet är egentligen ett gammalt alviskt slott, Ayn Ezel, 
uppbyggt kring en helbrägdande källa som bubblar upp 
nere under templet. Alverna försvann med gudavattnet 
och slottet stod tomt i hundratals år tills en ynklig samling 
vattenpräster slog sig ner här. De hittade en fängslad 
najad nere i byggnadens grottkälla och började sköta och 
dyrka varelsen. Så långt samstämmer sanningen med den 
allmänna kunskapen i byn. Men vad ingen vet är att för ca 
7 år sedan övertog Alkemisten från Ulbrek templet (se 
kapitlet om Ulbrek). Hon behöll fasaden av vattentempel, 
men i stället för att sköta najaden i källan började hon 
använda den till grymma experiment. Allt givetvis i syfte 
att hitta de vises sten, påjagad av sägner och vetenskapli-
ga rön om att najader kan lägga ägg av guld. Hon har 
klämt fram flera små guldägg ur den stackars vattenan-
den, och försöker samtidigt avla fram bättre och effektiva-
re äggläggare.  
 
Läget i templet  
Alkemistens gesäller har gjort revolt och försökt sno hen-
nes guld (se vidare i avsnittet Händelser – Överfallet). Som 
försvar har Alkemisten rest fem av sina döda och kassera-
de najadexperiment till odöda monstrum. Dessa terrorise-
rar nu templet och har jagat iväg gesällerna. Alla förutom 
tre stycken – en som modigt försöker göra det rätta och 
befria najaden, samt två som vägrade göra revolt och är 
lojala till Alkemisten. De odöda najaderna har satt igång 
ohämmade vattenprocesser, och gesällernas intrikata 
pumpsystem har sprängts och vatten sprutar ut ur pumpar 
och kranar, flödar över golv, genom tak och ner för väggar.   
 
Slumpmöten 
Slå på tabellen nedan (eller välj) när RP rör sig i templet. 
Du får välja hur ofta, men förslagsvis i rum C, D och L, 
alltså minst 3 gånger.  
 
Slumptabell Hålborgen 
Välj eller slå 1T6 
1. Odöd najad. Välj vilken eller slå 1T2: 1 = Raggi, 2 = 

Vanja. Rana finns alltid i källan (H) och Nåterdun i la-
boratoriets brunnsrum (M). Ragnulk påträffas vid re-
sultat 3 (se nedan)  

2. Vattenfälla. Dörrarna slår fast runt om RP och vatt-
net i rummet börjar stiga. STYRKEPROV för att slita 
upp en av dörrarna och få vattnat ett forsa ut.  

3. Ragnulk. I en pöl på golvet lurar den ruttet grodlika 
Ragnulk. Hon har tagit kontroll över en annan levan-
de varelse – exempelvis Tanig eller en gesäll. Perso-
nen möter RP, böt och eländig, och ber dem stiga ner 
i pölen var t.ex. tempelskatten ligger eller annat ge-
nomskinligt lockbete. GENOMSKÅDA för att inse det 
självklara. Ragnulk anfaller omedelbart någon stiger i 
pölen. Besegrar man Ragnulk blir hennes fånge fri. 
Om man inte dyker ner kommer personen hon kon-
trollerar att med våld försöka dra någon i. Med 
SKALDEKONST kan man också befria personen, men 
då anfaller Ragnulk med sin grodtunga från pölen. 
Det går dock att fly från henne då hon helst håller sig 
i sin självkonstruerade pöl.   

4. Gesällrebellen. En ung man klädd i gesällernas präst-
kåpa, skräckslagen och bleksvettig, desperat spelan-
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des ”Najadens klagan” på en ostämd knäfiol. Han vill 
ha hjälp att befria Neyja och hennes två halvdöda 
systrar i Laboratoriet. Kan RP lita på honom? Musi-
ken verkar hålla de odöda monstren lugna och han 
vågar inte sluta. 

5. Gesäll trogen Alkemisten. Har nyckeln till vattenlå-
sets port. Om SL vill kan hon utge sig för att vara på 
RPs sida i likhet med gesällrebellen ovan. Sedan för-
råder hon RP och försöker mata dem åt någon av de 
odöda najaderna.  

6. Gesällexperiment. Ett halvfärdigt experiment ligger 
och bubblar på ett bord fyllt med kittlar och pytsar. 
Den plötsligt ökande luftfuktigheten har fått ämnena 
att reagera och ur en kastrull jäser en brunfärgad 
sörja upp. Från två provrör av tenn droppar två olika 
vätskor ner i den jäsande smeten. Med BILDNING kan 
man använda den jäsande kitteln som en bomb eller 
få den att avsöndra en giftig gas bara genom att ta 
bort någotdera provröret. Gasen har giftstyrka 5 och 
fyller ett rum på 1T6 rundor. Bomben skadar allt 
inom Nära avstånd med 1T6 poäng Skada. RÖRLIG-
HET för att själv komma undan.   

 
A & B. Entré 
Templets entré bär fortfarande spår av gamla försvarsan-
läggningar – spjuthål i väggarna och mördarhål i taket, allt 
numera ur bruk.  
På golvet innanför dörren ligger liket av den raggiga yng-
lingen som RP såg bära kistan upp från byn. Hans päls är 
genomvåt och han verkar ha drunknat. Inifrån templet 
hörs både skvalandet av vatten och plinkandet av en knä-
fiol – någon spelar ”Najadens klagan”.  
Dörren till C är låst och förbommad med slingrande vat-
tenväxter. Det går att banka sig igenom men det tar länge 
och för ljud (slå på slumptabellen om RP tar sig an det 
projektet) 
 
C. Festsalen 
En smakfullt inredd sal med sköna stolar, vinkaraffer och 
gobelänger invävda med motiv av olika vackra vattenva-
relser. Det sörjiga vattnet går en över fotknölarna och 
bubblar okontrollerat. Dörren vidare neråt har sprängts 
sönder med stor kraft. På det stora ekbordet ligger en bok 
med alla 143 verser av ”Najadens klagan”. Den kan hjälpa 
en att öppna konversationen med Neyja i källan (se ned-
an), och ger +1 på MANIPULERA. Ur boken framgår det 
också hur najaden kan hjälpa en i källan.   
 

Ack Nåterdun du sköna syster 
Säg mig var du är så dyster 
Du föddes ur ett ägg av gull 

Men stals från mig för din skönhets skull 
Nåterdun, ditt glada lullilull 

Borta är och din klagan klingar 
Nu genom sekel tår mig bringar 

 
(Ur” Najadens klagan”, modern och komprimerad version, 

omtolkad av skalden Gronkus Kulaj) 
 

 Varelser: Enligt slumptabell  
 

D, E, F. Novisvåningar 
I dessa rum höll gesällerna till. Här finns grytor, kolvar, 
pytsar och diverse vetenskapliga böcker. Med BILDNING är 
det lätt att se att man sysslat med alkemiska experiment. 
Med lite letande kan man också hitta ingredienser för alla 
tänkbara gifter.  
 

 Varelser: Enligt slumptabell  
 
G. Observatorietorn 
I en stor cirkel på golvet står 12 bisarra föremål som RP 
känner igen från Ogotugang om de varit där: granna 
blommor i stenkrukor, en apskalle, ett gigantöga (vilt 
blickande omkring sig) och olika runda stenar av Ogotu-
gangs röda berggrund.  Denna cirkel använder Alkemisten 
till att ta sig till och från djungelvärlden. (Se äventyrsplat-
sen Ulbrek för mera information) 
 
H. Källan 
Ett närmast sakralt lugn råder i Källan. Vattnet avspeglar 
sig i loja mönster mot den ljusa marmormosaiken i taket. 
Och vattnet är det mest klarblåa ni någonsin sett – inbju-
dande, svalt och djupt.  
 

I vattnet bor najaden Neyja. Hon är verkligen en vacker 
skimrande vattengestalt, precis som byborna säger. Blir 
hon skrämd tar hon dock formen av en väldig krokgädda. 
Neyja kan sjunga lockande ensliga sånger, men till skillnad 
från vad som allmänt antas, kan hon inte sia eller spå 
framtiden. Hon är fängslad i källan, precis som hennes 
anmödrar varit i hundratals år. Alverna fängslade den 
första najaden i källan för okända ändamål (troligtvis bara 
som exotiska och vackra husdjur) och sedan dess har de 
levt ensamma nere i källans mörker. En äggkammare (I) är 
inredd intill källan med vass och vissnade näckrosor för att 
locka najaderna till äggläggning.   
 
Den nuvarande najaden är förtvivlad och skräckslagen. 
Hennes döda systrar och släktingar löper amok i templet 
som fruktansvärda odöda abominationer. Det går att 
samtala med henne, men bara med hjälp av SKALDE-
KONST. Då kan man få matnyttig information av den om-
skakade varelsen, och även få simma i källan utan att hon 
av skräck och självbevarelsedrift äter upp en i gäddskep-
nad. Lyckas man övervinna hennes MANIPULERA med 
SKALDEKONST kan man förmå henne att välsigna en med 
sin andedräkt. Då kan man andas under vatten i ett par 
timmar och kan på så sätt ta sig obehindrat ner till Labora-
toriet. Lyckas man extra väl kan man få Neyja att hjälpa en 
med dörren, men helst dyker hon inte ner till botten av 
källan, för där ruvar nu hennes odöda syster Rana, till 
hälften vasstandad ål, till hälften odöd mänska.  
 

 Varelser: Najaden Neyja och den odöda Rana  
 
J. Grundvattengrottor 
Ett järngaller skiljer Källan från sprickor och håligheter i 
berggrunden, genom vilka vattnet i Källan är förenat med 
Hålsjön. Gallret kan öppnas via en spak i Laboratoriet (M) 
och går inte att rucka från Källan. Öppnar man det släpper 
man Neyja fri och har en vän för livet.  
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Genom gallret kan man se tempelskatten (se Händelser 
nedan) ligga och glimma. Tanig tappade den när han för-
sökte dyka ner och allt rann ner genom gallret.  
 

 Skatter: Hela den insamlade by- och tempelskatten, 
inklusive en handfull små guldägg, totalt 110 silver, 
plus 20 av handelskaravanens bronsmynt.  

K. Vattenlåset 
Porten från källan har ett nyckelhål och en relief förestäl-
lande ett kors med symboler i tre av ändorna – en eldslå-
ga, en vattendroppe och en sten. Den tredje korsändan är 
tom, och blåser man på den öppnas dörren (Det gäller 
alltså att inse att symbolerna är de fyra elementen, och att 
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luften saknas). Dörren kan också öppnas med nyckeln som 
en av gesällerna har. Det krävs ett slag för UTHÅLLIGHET 
för att kunna blåsa ut luft efter dykningen ner. Eventuellt 
blir det en risktagning för RP – vågar de ödsla den sista 
luften ur lungorna som behövs för att komma upp? När 
dörren öppnats fylls kammaren K omedelbart med vatten, 
men på väggarna växer klasar av gölpäron, ett slags tvätt-
svamp som omedelbart sväller upp, suger åt sig allt vatten 
och trycker det genom kroppen ut i sprickor i berggrun-
den. Så bara man fort stänger om sig och låser med en 
skruvratt mitt på dörren, kommer vattnet att försvinna på 
ett par sekunder.  
 
L. Laboratorium – bassängsal  
Längs väggarna står stora stenkar med unket vatten var 
två av Neyjas systrar ligger, halvdöda och uttorkade. En-
dast Neyja har lagt guldägg, så de två andra är i Alke-
mistens ögon värdelösa. Det är dock ganska svårt att veta 
om de är levande eller odöda. LÄKEKONST för att få liv i 
dem. Längs väggarna står stora glasmontrar, 5 tomma och 
3 med ett innehåll av sladdriga och bleka najadlik i eter. 
Vid ingången hänger ett yvigt lösskägg och en prästkåpa. 
 Varelser: Neyjas två halvdöda syskon – Nekrid och 

Sävöga. Därtill enligt sumptabell.  
 
M. Laboratorium – brunnsrum  
En stor glascylinder reser sig genom rummet, och väggar-
na är belamrade med verktyg, fiskskinn, torkade vatten-
växter, bokhyllor och montrar. Här håller Alkemisten till 
och försöker få ordning på situationen. Hon är inte färdig 
med sina experiment och vill inte överge templet. Med sig 
har hon den odöda najaden Nåterdun och en av de trogna 
gesällerna.  
 Varelser: Alkemisten, Nåterdun, en gesäll 
 Skatter: Världsnålen, se nedan. Brev var det framgår 

att Alkemisten haft kontakt med orker från Vyjl och att 
ett köp av ”svarta stjärnkristaller” planerats, och att 
Bror Stang och Nordstjärnans handelskaravan skulle 
vara förmedlare.  
 

  

 Världsnålen: Alkemisten bär världsnålen från Ogotu-
gang – en magisk artefakt, formad som en lite större 
synål av guld. Med nålen kan man med hjälp av BILD-
NING både hela skador och reparera föremål till en 
kostnad av 1 KP per STY-poäng eller redskapsbonus. 
Den är dock oberäknelig i vår värld och t.ex. en helad 
arm kan nästa morgon vara en djurtass eller en hov. 
1/6 risk för dylika effekter. Nålen kan även användas 
till att sammanfoga och forma stjärnskotten från den 
fallna stjärnan. Därtill kan den sy öppningar till främ-
mande världar. Detta kräver dock att man först offrat 
en poäng KAR permanent. Varje värld har också egna 
krav för entré, och därtill måste man först hitta eller 
forska fram världens existens. För Ogotugang gäller 
att man har 12 av apguden välsignade artefakter, 
samt genomför en ritual med Runmagi, nivå 3. Obser-
vera att giganten i Ogotugang med bestämdhet 
kommer att kräva sin nål tillbaka om artefakten åter-
förs dit. Den vill också ha sitt öga tillbaka, tack.  

 

Händelser 
 

ÖVERFALLET 
I byn råder det fullt kaos. Folk är upprörda och hojtar i 
mun på varandra, det viftas med vapen och skriks. Byn 
utsattes för några dagar sedan för utpressning av Galg-
horden som ämnar brandskatta den. Byborna samlade alla 
mynt de hade, och prästerna från templet likaså, men nu 
har ett av byns egna råskinn farit iväg med hela den sam-
lade byskatten. Byborna håller som bäst på att rusta en 
expedition i hopp om att hinna ikapp tjuvarna. Expeditio-
nen leds av byasmeden Järnhild, och hon tar tacksamt 
emot hjälp. Järnhild kan också själv be med RP, och efter 
en kort palaver avreser en grupp på 5 vildar plus RP. Man 
vet att tjuvarna är på väg med två tunga vagnar österut 
och därför måste runda Hålälven norra vägen eftersom 
inga vad finns. Om man simmar över älven kan man där-
emot ta sig rakt österut och på så sätt genskjuta vagnarna. 
Medan man ilmarscherar österut berättar Järnhild mera: 
Summan som byborna skrapade ihop räckte till knappt 
halva det som Galghorden begärde. Tillsammans beslöt 
bybor och präster att öppna de gravkummel som enligt 
legenden finns under templet, och vars existens prästerna 
dittills förnekat. Prästerna kom tillbaka med endast små 
mängder guld, men fasansfulla vålnader följde efter dem 
och tog över hela templet – ingen kunde återvända. Kvar i 
templet blev två präster samt översteprästen, med säker-
het nu dödade av gastarna, som även synats till i byn. (Se 
Platser – Templet för sanningen bakom det hela) Guldet 
lades tillsammans med de ihopsamlade pengarna i en 
kista, låst med två nycklar. Hela gårdagen käbblade by-
borna om vad som borde göras. En del ville fly med skat-
ten och bosätta sig på något annat ställe och lämna hela 
den gastförpestade byn bakom sig. Deras talan fördes av 
råskinnet Rosko Rötkind. Andra ville hålla sig till den ur-
sprungliga planen – betala brandskatt åt Galghorden och 
sedan ta sig an gastarna, ett problem i taget. Järnhild och 
värdshusvärden Gorman ledde den gruppen. En sista 
grupp, ledd av byaäldsten Tanig, ville återbörda skatterna 
till gastarna med förhoppning om att de skulle lugna ner 
sig. Bybornas gräl avbröts dock genast påföljande morgon, 
i morse, då det uppdagades att skatten var borta tillsam-
mans med råskinnet Rosko Rötkind och hans halvbröder. 
Prästerna var också borta, förutom en som hittades med-
vetslös med ett sår i huvudet. Han kunde sedan berätta 
att Rötkind tagit skatten och stuckit iväg norrut med två 
vagnar. Prästerna hade han också tagit med sig som fång-
ar. Rötkind har gelikar i Bortre Grind, och Järnhild gissar 
därför att han är på väg österut med guldet.  
Om RP söker efter handelskaravanen Nordstjärnans 
bronsmynt kan Järnhild bekräfta att också de återfinns i 
den tagna skattkistan.   
 
Konvojen 
RP får gärna märka mycket snabbt att byborna inte har en 
aning om hur de skall gå till väga för att utföra överfallet 
och de ger också gärna kommandot år RP.  
Spelarna får bestämma själva hur området för överfallet 
ser ut (de kan gärna rita en karta) och hur det skall gå till 
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väga. I närområdet löper hålvägen genom olika sorters 
terräng, så allt är möjligt – branter, höga träd, täta buska-
ge, vatten, o.s.v.  
Konvojen kommer dundrande längs hålvägen i ett väldigt 
dammoln. Den ser i stora drag ut som Järnhild förutspått: 
Först rider två vildar på raggiga hästar, därefter kommer 
de två vagnarna efter varandra. Den första körs av en vilde 
med en präst bredvid sig på kuskbocken, den andra körs 
av en präst. Längst bak rider två vildar till, och sist kommer 
en kraftig vilde med kutrygg och metallrustning – Rosko 
Rötkind. Vagnarna är täckta, och inne i den första vagnen 
sitter två präster med skattkistan, och i den andra sitter 
ett råskinn. Den andra vagnen innehåller även proviant 
och lägerutrustning.  
Konvojen kommer i hög fart – de vet att de tagit en omväg 
och att de inte är trygga ännu. Det får gärna gå vilt till – 
vagnkuskarna kan bra tänkas göra vådliga och vansinniga 
försök att komma undan. Hålvägens branta kanter gör det 
svårt för vagnarna att styra ut på (de eventuella) slätterna 
omkring, men det behöver inte hindra dem från att försö-
ka. Att sakta in eller stanna är det sista de vill.  
När det blir strid kommer de två prästerna på kuskbockar-
na att delta för fullt. De kan också ses piska hästarna och 
ge order åt vildarna – på alla sätt otypiskt beteende för 
fångar… De två prästerna inne i vagnarna deltar inte i strid 
men försvarar sig nog vid angrepp, och alla präster försö-
ker fly i vild panik ut över vidderna hellre än att bli tagna 
till fånga.  
 
Skatten 
När konvojen besegrats står det troligen klart att präster-
na varit de huvudsakliga skattjuvarna. De har betalat 
Rötkind för delaktighet, och eventuella överlevande rå-
skinn kommer högljutt att beskylla prästerna. Prästerna 
kommer knappast ens att försöka slingra sig. De menar att 
byn är dömd till undergång, det finns ingen chans mot 
gastarna, och de ber om nåd för sin girighet.  
När kistan sedan öppnas är den dock endast full av ste-
nar… Hoppeligen förstår RP själva var skatten är: Byaälds-
ten Tanig har snott den och har vid det här laget säkert 
redan återbördat den till gastarna i templet. Kistan som 
han bar upp mot templet när RP anlände till byn innehöll i 
själva verket skatten som han hade snott under natten. 
Det var han som klubbade ner prästen som hittades på 
morgonen i byn – prästens story är fabricerad i ett försök 
att rikta misstankar bort från sina kumpaner. Att skatten 
även innehåller kollekt från hela byn och således är större 
än vad man stulit av gastarna bekymrar knappast den 
gamle byaäldsten, besatt av att blidka dödens tjänare. 
 
 
 Till templet före Tanig? 
 Om RP rusar till templet före Tanig med kistan får du 

anpassa enligt det. Kanske Templet är låst och me-
dan RP söker sig in kommer Tanig fram med templets 
nyckel och går in. Eller så ber Tanig RP vänta medan 
han ”blidkar gastarna”. Eller så är skatten någon helt 
annanstans? Alternativt möter man Järnhild på vä-
gen till templet och hon ber RP och Tanig om hjälp.  

 

HÅLVATTENKÄLLANS TEMPEL 
Händelser i templet beskrivs närmare under Platser - 
Templet. Om ni spelat överfallet enligt ovan har RP troli-
gen klara incentiv att ta sig till templet. Men även annars 
finns det många i byn som gärna ser att modiga äventyra-
re tar sig an gastarna och räddar de stackars kvarblivna 
prästerna.  
 
 

FÖRHANDLING MED ALKEMISTEN 
Alkemisten kan mycket väl försöka köpslå med RP om 
läget ser dåligt ut för henne i templet. Hon påstår att hon 
har en samling guldägg i förvar i Ogotugang, och med 
världsnålen kan hon sy en öppning dit. RP får äggen (vär-
det räcker mer än väl till att t.ex. blidka Galghorden) om 
de låter henne gå. Detta är kanske alldeles sant, men i 
ägg-gömman i Ogotugang har hon också en kagge med 
vildeld. Om RP går med på förslaget tar hon dem till cir-
keln med Ogotugang-parafernalia i Observatorietornet, 
och öppnar en liten flik in till den andra världen, sticker in 
handen och drar ut äggen, men omedelbart därefter elds-
kaggen. Hon litar inte en sekund på att RP skall hålla sin 
del av avtalet och slänger kaggen på dem, kryper in i 
djungelvärlden och syr fast hålet. 
 
 
 Loggboken 
 I templet kan man få veta vad karavanens egentliga 

mål var – dvs. de fyra stjärnskotten. I en av karava-
nens kvarlämnade loggböcker framgår att de innehas 
av trollorken Toogril Hartand från Vyjl, och att ett 
möte avtalats med honom någonstans norröver – 
det framgår inte var. En rejäl betalning i form av guld 
och förnödenheter har utlovats.  

 
 
 

ROSTGRUVAN 
Vad byäldsten Tanig egentligen håller på med i rostgruvan 
är något helt annat än gruvdrift. Inne i den stora gruvsalen 
sitter ett spöke vid ett bord med några ljusstumpar och en 
smutsig karaff med vin. Spöket är en gammal alv som 
Tanig tror att har kontakter till dödsriket. Genom att blid-
ka spöket tror den gamle vargmannen att han kan försäkra 
sig om att hans älskade fru hålls rofylld i graven. Kanske 
han tror att alven rentav kan återuppväcka henne igen? 
Den skirande gestalten sitter mest och halvsover men 
störs om man bryter bland skrotet alltför intensivt. Gruvan 
kunde alltså generera mera, men Tanigs försiktighet med 
alven hindrar detta.  
Både Rosko Rötkind och Gorman misstänker att något är 
lurt med gruvan och med Tanig, och kan tänkas försöka 
göra något åt saken.  
 
 

GALGHORDEN KOMMER  
I något skede (kanske när tempelborgen är rensad och RP 
återvänder till byn) kommer Galghordens brandskattare 
för att begära sin betalning. Ett helt regemente rider in i 
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staden, plundrar lite smått och tar för sig, och väntar 
sedan på att byborna skall hosta fram de utlovade peng-
arna. Deras kapten, svärdsslingaren Blå Pilgrim, börjar 
snabbt bli otålig och har färdigt en lista på i vilken ordning 
hon tänker avliva byborna. En och en, tills de halar fram 
skatten. Hon kanske ändå nöjer sig med att bara bränna 
byn även om RP inte lyckats ta med sig skatten från källan, 
det blir upp till RPs förhandlingstalang. Skatten minus 
bronsmynten från karavanen räcker inte heller för Blå, 
men däremot nog om man har guldäggen från Ogotugang. 
Hon kommer troligen ändå att vilja bränna byn… 
 
 

Handel 
 

Både Rosko Rötkind och Gorman kan erbjuda boskap till 
ytterst bra pris. Gorman säljer därtill gärna en last med 
kaffe och tobak som han köpt, men som inte går åt då 
byborna hellre röker Ummulaks örtmalda rusande sjok. 
Spannmål och kol är bristvaror i byn och Gorman betalar 
bra för dessa produkter.   
 
 

Personer & Monster 
 
Järnhild, byasmed i Hålvattna Häll 
Smidig och stark snöleopardkvinna. Klädd i grova byxor 
och ett läderharnesk. När en gnagande misstanke om att 
hon alltid har rätt och är tvungen att uppoffra sig för att 
andra inte skall dabba sig och ställa till det för resten.  
STY 5  
SMI 6 
INT 3  
KAR 3 
Utrustning: Läderharnesk, Bredsvärd och liten sköld 
Färdigheter: Närkamp 2, Hantverk 4, Speja 3 
Talanger: Rustmästare 
 
 
Gorman, värdshusvärd och handelsman.  
Svinman med grov och sprucken gråaktig hy med hård 
borst. Klädd i långt förkläde som spänner över en maffig 
magkula. Han är en businessman ut i fingerspetsarna och 
är mycket mån om sina inkomster och sitt nätverk av 
hantverkare i oxgårdarna. Försöker få monopol på han-
deln i byn och arbetar därför mycket på att upprätthålla 
sin bild av trevlig och gemytlig man av folket.  
STY 4  
SMI 3 
INT 4  
KAR 3 
Utrustning: Förkläde med dolk och 8 gömda silvermynt.  
Färdigheter: Närkamp 2, Hantverk 4, Genomskåda 3 
Talanger: Guldets väg 1, Garvare 3 
 
 
Typisk bybo 
Vildar av olika slag, många med vargdrag, andra med 
inslag av järv eller björn, falk eller uggla. Du kan använda 

dessa speldata för både Järnhilds mannar och Rötkinds 
råskinn.  
STY 3  
SMI 3  
INT 3  
KAR 2 
Utrustning: Ett vapen - antingen kortspjut eller långbåge.  
Färdigheter: Närkamp 2, Speja 3, Överlevnad 3, Hantverk 
2, Skytte 2 
Talanger: -  
 
 
Rosko Rötkind, halvvarg och råskinn 
En man med ett synnerligen skräckinjagande yttre. Halva 
ansiktet varglikt med raggiga pälstussar och intryckt nos. 
Andra halvan har drabbats av röta och hela kinden är 
uppsprucken i svarta bölder. Krum och kraftig som en 
björn.  
STY 6 
SMI 3  
INT 2  
KAR 1 
Utrustning: Metallkyrass och täckt hjälm, armskenor av 
nitläder och grova pälsbräm – Skydd 9. Slagsvärd och stor 
sköld, kortbåge och dolk 
Färdigheter: Närkamp 4, Skytte 3, Speja 3 
Talanger: Ryttarskytt 2, Stadig på foten 3 
 
 
Gesällerna - ”prästerna” i tempelborgen i Hålvattna Häll 
En samling kvinnor och män, alla drivna av samma girighet 
och guldhunger. Förklädda till Vattenguden Valnos präster 
i enkla vita särkar och korta axelkåpor av fiskfjäll. De håller 
in i det sista fast vid sin förklädnad och falska identitet. 
Alla beundrar och fruktar Alkemisten, men många har 
tappat tron på hennes experiment, och misstänker att de 
själva knappast kommer att gagnas av dem. Detta har fått 
dem att bedra henne och försöka fly med det guld som 
finns.  
De flesta av gesällerna kommer från Ulbrek och har länge 
varit Alkemistens medbrottslingar. De är totalt 8. 4 flydde 
med guldet (trodde de); 1 finns i byn; 2 trogna Alkemisten 
finns inne i tempelborgen; och en kvarbliven rebellgesäll 
finns också i Hålborgen. De bär namn som Gidevar, Essen-
ta, Ulfinn och Nore.  
STY 2  
SMI 3  
INT 3  
KAR 3 
Utrustning: Dolk, påse med 2 doser slumpmässigt gift – 
dödande, paralyserande eller sövande, styrka 1T8 
Färdigheter: Bildning 3, Manipulera 3, Genomskåda 2, 
Läkekonst 3, Hantverk 3, Skaldekonst 2 
Talanger: Giftkokare 2 
 
 
Angassalak, ”Tanig”, byaäldste i Hålvattna Häll 
En senig vargman med fläckar av vitt i pälsen. Är orolig att 
”gastarna” skall kunna sprida sig till andra döda, bl.a. hans 
fru som ligger i gravkumlen på andra sidan byn. Därför är 
han desperat att hålla dem lugna och blidkade.  
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STY 3 
SMI 3  
INT 3  
KAR 3 
Utrustning: Dolk och handyxa 
Färdigheter: Manipulera 2, Genomskåda 2, Närkamp 3, 
Speja 3 
Talanger: -  
 
 
Najaden Neyja 
Har skepnaden av en ung kvinna med något skimrande hy 
och långt vått hår. När hon blir skrämd tar hon fiskform 
och blir en enorm krokgädda, två meter lång, med gula 
ögon och vassa huggtänder.  
Neyja är livrädd och vill fly från källan till vilket pris som 
helst. Hennes flyktinstinkt har slagit till och kör över alla 
andra tankar. Det går endast att tala med henne med 
hjälp av SKALDEKONST. 
I gäddform lägger hon ibland rom, och bland romäggen 
kan man med tur hitta ett som är av guld. Det sker dock 
alltmer sällan då olyckligheten allt mer tagit över bland 
hennes känslor.   
Om man vinner hennes förtroende kan hon eventuellt 
hjälpa i kampen mot Galghorden, kanske genom att 
svämma över Hålsjön och på så sätt jaga bort inkräktarna. 
Det spolar dock obönhörligt bort en del av byn också, och 
kräver givetvis MANIPULERA, samt kanske därtill att man 
kan rädda hennes syskon och återbörda alla hennes guld-
ägg - kanske de ännu kan kläckas? 
STY 3  (6 i gäddform) 
SMI 5  
INT 2 
KAR 6 
Utrustning: Ingen, men i gäddform har hon 3 poängs 
Skydd av sina fjäll.  
Färdigheter: Skaldekonst 4, Manipulera 2, Genomskåda 2, 
Läkekonst 4 
Talanger: Najader har ett slags närvaro som fungerar 
ungefär som besvärjelsen Djuriskt inflytande. Den påver-
kar alla som försöka kommunicera med henne, och väcker 
det inneboende djuret i personen. Inga kraftpoäng går åt, 
men endast personer med lägre INT än 4 påverkas. SL får 
avgöra vilket djur som passar bäst för RP. Några exempel: 
Björn – mod, Varg – svekfullhet, Katt – lättja, Hund – god-
trogenhet, Mus – rädsla, Skata – girighet.  
Därtill kan Neyja välsigna personer genom att andas på 
dem så att de obehindrat kan vistas under vatten i ett 
kvartsdygn.  
 
 
De odöda najaderna 
Det finns minst fem odöda najader i tempelborgen – Rana 
(med drag av vasstandad ål), Raggi (kräfta), Ragnulk (gro-
da), Vanja (vattenspindel) och Nåterdun (slingriga vatten-
växter). Du kan som SL slänga in flera om du vill. Najader-
na har, när de uppväckts från de döda och plockats ut ur 
sina eterfyllda montrar, sytts ihop av Alkemisten med 
världsnålen till bisarra halvformer mellan deras mänskliga 
najadskepnad och deras fiskhamn. Allt ruttet och sladd-
rigt. I många fall har också fiskegenskaperna tagit allt mer 

vansinniga former, som en följd av Alkemistens experi-
ment.  
STY 8 
SMI 5 
Utrustning: Skydd: 4, av fjäll och förruttnelse.  
Egenskaper: De odöda najaderna stinker alla förfärligt, så 
det torde vara lätt att inte bli överraskad av dem. Även de 
kan med sin stinkande andedräkt ge folk förmåga att 
andas under vatten.  
Monsterattacker, 1T6:   
1. Dränkning. Med slingrande ålkropp, vattenväxter, en 

enorm och rutten utskjutande grodtunga, eller spind-
liga krälarben fångar najaden sitt offer och drar ner 
det i vattnet. Alternativt håller den offret kvar i vat-
ten och klämmer luften ur det eller skvalar ut vatten 
ur sin kropp och fyller offrets lungor. Attack med 10 
grundtärningar och om skada utdelas sitter offret 
fast. Nästa runda får offret försöka komma loss med 
STYRKEPROV mot 10 tärningar. Samtidigt måste man 
lyckas med UTHÅLLIGHET för att inte ta en poäng 
drunkningsskada. -1 på UTHÅLLIGHET-slaget om man 
samtidigt försöker komma loss. Medan najaden 
dränker ett offer på detta sätt kan den anfalla med 
Sång, Hypnos och Bett.  

2. Sång. Najaden utstöter ett fruktansvärt och isande 
ljud ur sin ruttnade mun. En urtida sång, förvrängd 
och hårresande. Alla inom Nära avstånd utsätts för 
en Skräckattack med 8 grundtärningar.   

3. Hypnos. Kalla fiskögon stirrar dött på ett offer som 
plötsligt ser najaden i ett helt annat sken. I stället för 
en rutten abomination står där nu en vacker och 
välmenande kvinna som bara vill hjälpa. Attack med 
9 grundtärningar mot offrets GENOMSKÅDA. Ingen 
skada utdelas, men om attacken lyckas blir offret 
hypnotiserat och avbryter allt den hållit på med. Na-
jaden styr nu offret tills det är brutet eller najaden 
dött. 1T3 för att avgöra vad najaden använder offret 
till: 1 – offret attackerar sina vänner, 2 – offret skyd-
dar najaden och måste besegras innan man kan an-
gripa najaden i närkamp, 3 – offret låter najaden ut-
föra en Dränkning enligt ovan utan att uppbåda mot-
stånd.   

4. Bett. Ur det ruttna ansiktet skjuter käkar med sylvas-
sa tänder. Attack med 11 grundtärningar, vapenska-
da 1. 

5. Vattenhål. Med ett plask sjunker najaden ner genom 
golvet, kvar blir bara en pöl med unket vatten. Alter-
nativt försvinner den i vattnet i källan eller en färdig 
pöl. Efter 1T6 rundor (under vilka vattnet stiger upp 
över knäna på RP och blir grumligt) dyker den upp 
igen från ett slumpmässigt håll och attackerar med 
förnyad kraft. Den har nu återfått alla eventuellt för-
lorade STY-poäng och om RP inte lyckas med SPEJA 
ser de inte najadens attack komma och får -2 på allt 
de företar sig den första rundan.  

6. Land och vatten. Med ett fruktansvärt skri faller 
najaden ihop i en sladdrig hög, kokande och krälande 
som av demoniska krafter. Strax därefter reser sig 
två varelser – najaden har spjälkts till en mänsklig 
och en djurisk del. Fiskdelen går omedelbart till an-
grepp med Dränkning, Bett eller Vattenhål. Mänsko-



‘ 
252 

 

delen angriper med Sång och Hypnos, men kan också 
tänkas försöka lura RP att den är god och villig att 
hjälpa. Då kallar den på sina systrar vid lämpligt till-
fälle och attackerar på nytt. Båda delar har STY 6, 
oberoende av hur skadad varelsen var när den dela-
de på sig.  

 
 
Alkemisten 
Alkemisten är vetenskaparen och svartkonstnären Orenna 
från Ulbrek, före detta proktor över staden, sedermera 
fängslad och dömd till döden. Hon saknar mun helt och 
hållet – endast svaga ärr ses löpa över huden där munnen 
borde sitta. De få gånger hon lämnar sina experiment nere 
i Laboratoriet och beger sig ovan jord, bär hon kläder som 
anstår en högt uppsatt Valno-präst, en djup huva, och ett 
yvigt grått lösskägg. Byborna i Hålvattna Häll tror alltså att 
den smått tillbakadragna och sällan skådade överstepräs-
ten är en man. (Lösskägget finns att hitta i Laboratoriet) 
Orenna är fullständigt besatt av tanken på de Vises Sten, 
ett glödande vansinne som bara blir starkare med åren. 
Experimenten med najaden i källan visade sig genast 
lovande för tio år sedan då hon anlände till Hålborgen och 
enkelt tog över. Efter några år producerade Neyja sedan 
det första lilla guldägget, stort som en lillfingersnagel, och 
några andra småägg följde strax efter. Efter det har dock 
experimenten inte framskridit och en viss frustration har 
drabbat både gesäller och Alkemisten själv.  
Vid sidan om de alkemiska experimenten har Orenna 
också lärt sig utnyttja världsnålen till att kombinera olika 
delar av najaderna till varandra. Hon har därtill fördjupat 
sin kunskap i dödsmagi och svartkonst, och det var en lätt 
sak att väcka de döda najaderna till liv, något som hon 
planerat länge, men skjutit upp med tanken att först lösa 
frågan om hur de skall kunna användas till avel.   
Ett av badkaren i Laboratoriets bassängsal är fylld med en 
jäsande och närande smet som hon tillbringar nätterna i, 
uppsugandes näringsämnen genom huden.    
STY 3  
SMI 4  
INT 6  
KAR 4 
Utrustning: Fläckigt hantverkarförkläde med intrikata 
instrument samt en dolk, 1 påse med sprängstoff från 
Sulfurskrået (exploderar när den kastats, skada 1T6-1 åt 
alla inom Nära avstånd, går inte att parera eller ducka), 2 
påsar paralyserande gift med giftstyrka 9. Världsnålen 
Färdigheter: Manipulera 5, Genomskåda 5, Skaldekonst 4, 
Läkekonst 4, Bildning 5, Närkamp 4 
Talanger: Giftkokare 3, Hal som en ål 2, Omutlig 2, Döds-
magi 3, Runmagi 3, Blodsmagi 2 
 

 
Blå Pilgrim, kapten i Galghorden 
En kvinna med långt blåfärgat hår och en sirlig överläg-
senhet som är svår att överträffa. Blå Pilgrim är en av Kalla 
Jarls mest uppskattade kaptener och åtnjuter stor respekt 
i sitt regemente. I hemlighet när hon en dröm om att 
förråda Kalla Jarl och ta över kommandot i Galghorden. 
Detta är dock Kalla Jarl troligan fullt medveten om och är 
något han uppskattar. Samtidigt håller han ett vakande 
öga på henne, och två av männen i regementet rapporte-
rar regelbundet om allt de ser och hör.  
Blå Pilgrim bär sitt guldmynt i fickan och leker ofta med 
det medan hon funderar.  
STY 4 
SMI 5  
INT 4  
KAR 4 
Utrustning: Nitläderharnesk och metallskenor = Skydd 5. 
Bredsvärd, liten sköld och armborst. Kaptensamulett. 
Färdigheter: Närkamp 4, Skytte 4, Genomskåda 3, Mani-
pulera 4, Rörlighet 3, Speja 3 
Talanger: Svärdskämpe 3, Hal som en ål 2 
 
 
Hyrsvärd ur Galghorden 
Skrupelfria män och kvinnor, beridna och relativt välutbil-
dade och välutrustade.  
STY 4  
SMI 3  
INT 2  
KAR 2  
Utrustning: Nitläderrustning och öppen hjälm. Långbåge, 
spjut, liten sköld och ett handvapen – antingen stridsgis-
sel, handyxa eller bredsvärd.  
Varje hyrsvärd har en häst som den rider på. Därtill har 
varje regemente en hästreserv på ca 25 djur. Hästarna har 
alla Galghordens märke inbränt på sidan – en hängsnara.  
Färdigheter: Närkamp 3 (Kaptenerna 4), Skytte 3, Speja 3, 
Djurhantering 2, Manipulera 2, Genomskåda 2 (endast 
kaptenerna)  
Talanger: Kastarm, Ryttarskytt eller Svärdskamp, nivå 2 
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5. Sköldbaggen 
 

Sköldplåtarna blixtrade i solljuset. En bländande yta av guld, smaragdgrönt och glänsande azur. Skalm slöt sitt enda öga 
och lutade sig bakåt. Under sig kände han rörelserna vibrera i skalet – åttahundra ton levande pansarklädd massa brakade 
fram, och den var hans, på något sätt. Och på något sätt var den inte. Han hade känt dess medvetande och sträckt ut sin 
hand, och de hade snuddat vid varandra, inte mera. Men allt det skulle ändra nu. Han såg redan den medvetandesfär var 

de skulle mötas, och snart skulle han också se vägen dit. 
 

ÖVERBLICK 
 

RP kontaktas av en grupp vandrande alver - världsfrån-
vända, kyliga och hemlighetsfulla. De har kommit över 
haven för att studera det forna Valgård och dess förlorade 
glans. De är alla vänliga fredens väsen, endast neutrala 
betraktare av skapelsens nycker. Alvernas talan förs av en 
långsmal elegant man som presenterar sig som Edeanol. 
Han berättar att de har ansatts av slemma vättar som tagit 
deras högt älskade segelsångare Anwyr till fånga. Om RP 
lyckas rädda henne och återbörda henne till alverna är de 
villiga att skänka ”livets gåva och sinnets ljus” åt RP. Vad 
det betyder förblir öppet men de kan också betala med 
mänskornas metallmynt, av vilka de samlat på sig en hel 
del under sin vandring genom att erbjuda välsignelser, 
medicinska tjänster och handpåläggningar i byarna. Och 
jo, bl.a. åt en handelskaravan som de passerat och som 
betalat dem med bronsmynt.  
Vättarna bor på en väldig insektbest, en sköldbagge av 
hisnande proportioner, styrd av den excentriska åskmagi-

kern Skalm Enögd. De är ett kringströvande beridet rövar-
band som rör sig slumpartat över Kummelvidderna i köl-
vattnet av den stora besten.  
 
 Hemligheter: Anwyr har inte alls tagits till fånga utan 

självmant sökt upp vättarna och Skalm för att få stude-
ra deras bortomvärldsliga best. Edeanol och de övriga 
alverna vill i själva verket ta livet av henne för att få 
kommandot över hennes skepp – deras enda väg bort 
från dessa simpla mänskomarker.  Uppdraget de ger åt 
RP är alltså ett förtäckt mordförsök.  

 
 

KAMPANJSPEL 
 

Alverna har mycket riktigt betalats med bronsmynt av 
Nordstjärnans karavan. Man kan träffa på dem egentligen 
var som helst under äventyret, det är helt upp till SL. Den 
försvunna Anwyr kan erbjuda mycket information om 
stjärnskott och odödliga väsen, och kan vara av stor nytta.  
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ALVERNA 
 

Edeanol beskriver segelsångaren som ”säkerligen det 
skönaste ni någonsin skådat”, en alvkvinna som kan för-
vandla sig till en bländvit svan. Han menar att hon med 
säkerhet tappat sin hamnskiftande förmåga, troligtvis 
p.g.a. misshandel. Om hon hade haft den kvar skulle hon 
utan tvekan ha flytt. Hon är en skör varelse, men som svan 
ostoppbar. Han ger RP en liten blomma, en av näckrosor-
na från havet bortom världskanten, med vilken Anwyr kan 
återfå sin kraft och sin svanform. Om RP hittar henne och 
ger blomman åt henne är uppdraget utfört. Alverna är 
övertygade om att hon inte dött, det skulle de ha känt av. 
Men om det går så tragiskt att hon dör, ber Edeanol RP att 
återbörda hennes livsruna, en liten svart sten som hon 
bär. Edeanol bär en likadan och kan visa RP hur den ser ut. 
(Denna svarta sten är ett stjärnskott (se nedan) och om RP 
stött på sådana redan i äventyret känner de igen den. 
Edeanols förklaring är i sådana fall att alverna härstammar 
från stjärnorna och därför har liknande livsrunor) Om 
Anwyr återfår sin svanförmåga kommer hon att kunna 
hitta Edeanol och de övriga, menar han, och på så sätt kan 
RP få sin utlovade betalning. Själva kan de inte ge sig på 
vättarna eftersom de endast är fredliga observerare.  
 
Dödsvingen 
Blomman som Edeanol ger RP är visserligen nog från ha-
vet bortom haven, men ingen växt alls utan en dödsvinge 
– en liten giftig insekt med Anwyrs blod i sig och med 
smak efter mera. Den har dock ett fullständigt blomka-
mouflage.  
 
Stjärnskotten 
Alverna har kommit till nordanlanden för att söka efter 
fragment av den fallna nordanstjärnan.  De har hittat två 
av fragmenten, och lokaliserat ett till Tysta Tornet, men 
vet att flera bitar torde finnas på andra håll. Bitarna ger en 
både visdom och styrka och är för alverna oerhört värde-
fulla och heliga objekt. Anwyr vill dock inte att alverna far 
iväg med fragmenten, utan inser att de bör användas för 
att lappa den halvfärdiga världsväven över nordanlanden. 
Fragmenten innehåller bitar av stjärnans livsruna och i 
skickliga händer kunde de slå grodd och föda en ny stjär-
na, vilket skulle förstärka väven oerhört mycket. Av sköld-
baggen hoppas hon kunna lära sig mera om stjärnans 
essens och hur den lämpligast kunde återfå sin plats på 
himlavalvet. Hon tror att baggen härstammar från den 
fallna stjärnan och kan vara nyckeln till att förstå både 
världsväven och de ziriska alvkungarnas göranden, och 
kanske också motverka dem. Därtill misstänker hon att 
den kan leda vägen till de övriga stjärnfragmenten.  
 
Edeanol och de övriga vill ta bitarna med sig ut på de 
oändliga världshaven för att på så vis gagna alverna bäst. 
De vill också hedra de gamla alvkungarna genom att inte 
lägga sig i deras planer. Edeanol ser skapelsen som helig – 
den är perfekt just sådan som den är och får inte påver-
kas. Att hjälpa gudarna genom att föda fram en ny stjärna 
är fullständigt skandalöst och otänkbart.   
 

Vindvalen Sygna 
Vid Smälthavets rand långt i norr ligger Anwyrs vindval 
Sygna. Endast Anwyr kan styra vindvalen med sin sång, 
och endast med Sygna kommer alverna tillbaka ut till de 
yttersta haven. Endast om Anwyr skulle dö är det möjligt 
för Edeanol att ta över det levande valskeppet. Frivilligt 
ger hon inte över sin vindval åt någon. Detta har gett 
upphov till ett radikalt beslut - Anwyr måste dö. 
Edeanol och de övriga alverna vill inte sätta tid på att 
ränna efter Anwyr som troligtvis lätt skulle kunna förnim-
ma deras närmanden och enkelt fly undan. Främlingar 
däremot kunde lätt komma henne nära. Edeanols grupp 
vill använda sin tid till att hitta resten av fragmenten och 
sedan fort sätta av till sjöss och återvända till de fagra 
havslanden.   
 
Edeanol är inte intresserad av att se RP igen, endast att ta 
livet av Anwyr. Om hon dör kommer de övriga att känna 
av det och veta att vägen hem är fri. Om de hittar de övri-
ga större bitarna av stjärnan räcker det mer än väl, även 
om Anwyrs bit skulle glida dem ur händerna. Huvudsaken 
är att Anwyr inte får bitarna så att hon kan sätta sin stjärn-
födelseplan i verket.  
 
 

SKÖLDBAGGENS RÖVARE 
 

Vättarna som tagit segelsångaren slog enligt alverna till 
vid ett vad inte långt ifrån. Vadet går lätt att hitta, och där 
finns mycket riktigt spår av vättar och hästar som tagit av i 
galopp ut på vidderna.  
 
Allmän information 
Följande information bör RP ha koll på, och har de inte 
nåtts av rykten om vättarnas rövarklan och dess insekt-
best tidigare, kan de omgående stöta på t.ex. en nybrytare 
som överlevt en rövarattack och kan delge informationen:  
Vättarna gör blixtsnabba reder till häst, försvinner lika fort 
som de kommit, och undviker på så sätt både Galghorden 
och nybrytarnas enstaka motattacker. Deras näste är 
byggt på skalet till en enorm skalbaggsaktig insekt, stor 
som ett ziriskt slagskepp. Ryggplåtarna är påbyggda med 
en risig samling hyddor och tält med fundament av sköld-
baggens sklerotin – en klibbig massa som den utsöndrar 
när den gnager i sig döda trädstammar. I skuggan under 
baggens magpansar drar rövarbandets hord av hästar och 
mjölksvin fram, skickligt väjande för de sex enorma in-
sektbenen som metodiskt för kolossen framåt.  Baggen får 
upp en imponerande fart över Kummelviddernas vindpi-
nade gräskullar om den vill, och lär vara snabb som en 
ypperlig galopphäst och därtill ytterst vaksam och flyktbe-
nägen. Den är ständigt i rörelse och vättarna är således 
synnerligen svåra att hitta.  
 
Insektjakt 
För att hitta sköldbaggen måste man lyckas Leda Vägen 
två dagar i rad. Är man inte till häst får man -1 andra da-
gens första kvartsdygn och -2 det andra kvartsdygnet, allt 
eftersom vättarnas hovspår blir äldre. Tappar man bort 
spåret måste man ta sig till en by på kartan, vilken som 
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helst, och där få ny information om var rövarna ryktats slå 
till. Därefter bör SL låta spelarna hitta baggen oavsett hur 
illa man lyckas med Leda Vägen. Senast vid nästa vadställe 
bör man hitta spår igen. En annan möjlighet är att man 
helt enkelt lastar ett par vagnar med skräp, försöker se så 
lockande och ofarliga ut som möjligt och hoppas på ett 
överfall. Vättarna har nämligen ett antal scoutpatruller 
som håller de vanligaste farlederna under uppsikt och 
studerar alla spår de hittar. Ser de intressanta spår, t.ex. 
av tungt lastade och dåligt försvarade vagnar, rider de i 
sporrsträck till närmsta vadställe och anfaller där. Denna 
”Modus operandi” kan spelarna gärna få reda på genom 
att tala med folk i byarna.   
 
Baggen 
Oberoende varifrån man närmar sig besten verkar den 
känna av det och sätter med ett ryck iväg så att träden 
brakar omkull och jordkakor flyger. Också om man lyckas 
SMYGA mot dess SPEJA finns det en hel hord med hästar 
under dess mage som vid minsta rörelse sätter av och 
oundvikligen också får baggen i rörelse. SL får avgöra om 
smygande RP kan tänkas lyckas ta sig så nära att de kan 
försöka klättar upp. Det är omöjligt att smyga ”ombord” 
utan att baggen sätter av i full panik, men man kan tänkas 
hinna få tag i något att släpa efter med, och klättra upp 
medan grenar och jordtovor piskar en i ansiktet.  
Baggen bevakas också av beridna vättar som patrullerar 
baggens närområde. Bästa sättet att ta sig upp på baggen 
är troligtvis att rida i kapp den i en vild ”high speed cha-
se”. Då bör man ha en bra häst – har man ingen finns det 
en uppsjö att stjäla av från under insektbesten, eller av de 
patrullerande vättarna. DJURHANTERING för att komma i 
kapp den skenande baggbesten som verkligen kan sätta 
iväg med fart över Kummelviddernas ljungheder. Från 
hästryggen måste man sedan kasta sig med RÖRLIGHET 
för att få tag i de tampstumpar och uppdragna repstegar 
som svänger från odjurets sköldar.  
En annan möjlighet är att åkalla Skalm Enögds intresse och 
försöka förhandla sig ombord.  
 
Komplikationer 
 

 När man närmar sig baggen – antingen smygandes 
eller i full galopp blir man oundvikligen angripen av 
de beridna vättascouterna. Medan man jagar besten 
kommer även vättar att hoppa ner från den flyende 
besten, och försöka brotta av RP från sina hästar.  
 

 Just innan man kastar sig ”ombord”, kommer en 
annan sköldbagge brakande genom en skogsdunge. 
Den är också bebyggd och bebodd – vättarna har två 
likadana bestar och det finns ingen möjlighet att av-
göra på vilken Anwyr kan tänkas vara. 

 

 Skalm Enögd kommer i något skede att hjälpa sina 
vättar med inkräktarna, men han tar helst RP till 
fånga eller når något slags överenskommelse. Han 
vill absolut ha kvar Anwyr eftersom han hoppas kun-
na lära sig styra sköldbaggarna genom hennes forsk-
ning, och han när även förhoppningar om att hon 
skall kunna bota hans trollpest. Han är också ytterst 
intresserad av stjärnskotten, och om RP kan köpslå 

med information om dem kan han gå med på att 
t.ex. låta dem gå utan att råna dem, slakta dem och 
låta vättarna gnaga på deras ben.  
Han och Anwyr befinner sig inne i sköldbaggen under 
dess väldiga sköldplåtar. Genom en smal glipa uppe 
på baggens rygg kan man slinka in. Dens inre ser ut 
som ett gigantiskt urverk. Kugghjul – allt från kvarn-
hjulsstora till mikroskopiskt små – snurrar ljudlöst. 
Rör och stänger pyser och pumpar. Allt är organiskt 
av nåtslags mässingsliknande sklerotin – baggen är 
en levande varelse, men så världsfrämmande att 
dess kropp representeras på detta sätt. Skalm försö-
ker bygga en konstruktion som kan kontrollera ma-
skineriet. RP som har talangen Smed kan med HANT-
VERK -1 inse vad han gjort fel och hjälpa till.    
 

 Skalm har märkt att baggen reagerar på musik, och 
har organiserat en liten orkester med ett tiotal vättar 
som sitter på baggens huvud och prövar olika melo-
dier. Inget har dock särskilt stor effekt. I något skede 
närmar sig den skenande baggen en sjö och vättarna 
får panik och orkestern börjar spela allt vildare. Bag-
gen kan nämligen inte simma utan rör sig längs sjöns 
botten om den är så uppbragd att den i panik rusar 
rakt i. Med SKALDEKONST -1 kan RP hjälpa till de mu-
sicerande svartbloden och behjälpligt styra undan 
baggen.   
 

 Som alternativ (eller tillägg) till ovanstående så öpp-
nar sig plötsligt baggens skal med ett brak och ett par 
vingar vecklas ut. Hus, tält och konstruktioner rasar 
ner och full panik utbryter – ingen visste om att detta 
kunde ske! Sedan lyfter hela den enorma varelsen 
vådligt gungande till skyarna. RÖRLIGHET för att hål-
las kvar. Kanske den sista avgörande scenen utspelar 
sig bland molnen högt ovanför marken.   
 

 Som tidigare nämnts kommer Anwyr att vägra ge sig 
av. Hon har precis börjat sätta sig in i sköldbaggens 
inre väsen och tror sig strax kunna kommunicera 
med den. Hon förklarar dock gärna allt om stjärnan 
och dess möjliga återfödelse. Hon vill ogärna prata 
illa om sina medresenärer och kan inte tro att Edea-
nol verkligen skulle mörda henne.  
 

 Om man ger Edeanols blomma åt Anwyr kommer 
den att veckla ut sina ben och sin gadd och sticka 
henne med det dödande giftet. Hon har ingen chans 
och börjar omedelbart blekna bort. Hon tar det dock 
förvånansvärt lugnt och ber RP slutföra hennes stu-
dier, hitta stjärnskotten och hjälpa stjärnan att åter-
födas. Hon har en anteckningsbok som man med 
hjälp av BILDNING kan lära sig tyda.  
Blomman uppvisar besynnerliga tendenser genast 
när man kommer inom ett knappt dygns avstånd från 
baggen. Den känner sitt offers blod och blir ivrig. 
GENOMSKÅDA för att inse att den inte är en regelrätt 
blomma. Vad exakt den är går det dock inte att sluta 
sig till. Man kan se att den kan röra sig och att den 
även har en gadd. Någon natt kanske den har gjort 
ett litet provnyp på någon RP för att ha ett reservof-
fer om dens nuvarande byte slinker den ur nyporna.  
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Bronsmynten 
 

Om man hittar alverna igen efter äventyret (en levande 
Anwyr kan hjälpa om man MANIPULERAR henne) kan man 
kanske få de 15 bronsmynt som alverna fått av handelska-
ravanen. Men det blir inte nödvändigtvis ett kärt återse-
ende... 
 
 
 Insektbesten 
 När gudarnas stjärna föll över nordanlanden för ett 

tiotal år sedan revs den våldsamt från sitt fäste av 
Ashur-Asha. Detta skedde genom att den Styknabag-
ge som stjärnan red på förgiftades. På grund av detta 
föll både stjärna och bagge till marken i ett brinnan-
de sammelsurium. Ur bitarna som blev kvar av Styk-
nabaggen efter kraschen växte så småningom olika 
insektvarelser upp. Den största och mest livskraftiga 
av dessa är sköldbaggen som nu magikern Skalm En-
ögd använder som bas för sitt band av vättar. Baggen 
rör sig i helt oberäkneliga banor enligt vilsna frag-
ment av minnen från tiden som stjärnfordon.   

 
 
 

personer 
 
Edeanol 
En vacker alv med glänsande svart hår och ett behagligt 
sätt. Varje ord är överlagt och sävligt, vänligt och välme-
nande, men tenderar att tala aningen nedlåtande om RP 
inför sina kompanjoner utan att göra någon insats att 
dölja det. ”Säg mig kära Myningjer, de ser så veka och 
smutsiga ut, tror du de är kapabla?” 
Edeanol känner av dödligheten i Kummelvidderna och 
fruktar den stort. Han ogillar också uppdraget, men ger 
inte upp att hitta stjärnskotten så som planerat. Han är 
dock inte så nogräknad – bara han får största delen är han 
nöjd och beger sig iväg.  
STY 4 
SMI 4  
INT 3  
KAR 5 
Utrustning: Ett lätt och elegant läderharnesk av sjöorms-
skinn (lätt föremål, Skydd 4) Slagsvärd, kortsvärd, dolk 
Färdigheter: Manipulera 4, Genomskåda 4, Bildning 3, 
Närkamp 3, Överlevnad 4, Speja 5 
Talanger: Varseblivning 3, Dubbelfattning 3, Skeppare 3 
 
 
Övriga alver i Edeanols sällskap 
Långa och eleganta, men aningen mera avvaktande än sin 
ledare. 6 stycken män och kvinnor, odödliga sjöfarare, 
världsvana och mycket svåra att överraska.  
STY 3 
SMI 4  
INT 3  
KAR 4 
Utrustning: Läderharnesk, kortsvärd, sköld och långbåge 

Färdigheter: Skytte 3, Närkamp 3, Speja 4, Rörlighet 4 
Talanger: Skeppare 3 
 
 
Beridna vättar 
Vättar motsvaras av regelbokens svartalfer. Sköldbaggens 
vättar rör sig i spaningspatruller på 6-8 vättar, alla beridna 
på taniga men uthålliga hästar. Patrulledaren bär ofta ett 
hästkranium som hjälm (Skydd totalt 3) men skiljer sig inte 
i övrigt från sin trupp. Räkna med att minst en patrull 
bevakar Sköldbaggen och hela tiden rör sig i cirklar runt 
den. Om baggen sätter iväg märker vättarna det omedel-
bart och följer efter. Under baggen finns ett femtiotal 
hästar samt ett par dussin bökande mjölksvin. Uppe på 
baggen finns vättarnas familjer - gravida, ammande kvin-
nor, äldre och barn, samt minst en patrull med krigare.   
STY 2  
SMI 4  
INT 3  
KAR 2 
Utrustning: SKYDD: Päls- och benrustning (Skydd 2) 
VAPEN: Krumsvärd, kortbåge, piska 
Färdigheter: Rörlighet 3, Närkamp 2, Skytte 2, Hantverk 3, 
Djurhantering 3, Överlevnad 3 
Talanger: Ryttarskytt 
 
 
Kyrrack, vättarnas äldste 
Kyrrack är en senig och hålögd vätte, ledare för ”Kyrracks 
klor” – vättestammen på sköldbaggen. Hon är besatt och 
fascinerad av magi och har svurit trohet till Skalm mot att 
han undervisar henne i besvärjandets hemligheter. Hon är 
ingalunda färdigskolad ännu, och ser med bestörthet på 
Skalms trollsmitta. Dels är hon besviken att hennes högt 
aktade mentor uppvisar sådan svaghet, dels är hon rädd 
att också stammen skall uppfatta det som en svaghet så 
som hon gör själv, och kräva att få äta upp magikern och 
ta över baggen. Därtill är hon orolig att det är någon från 
stammen som smittat Skalm och att han skall bli arg och 
slänga ut dem. Baggen är det bästa som hänt stammen – 
en bättre bas har de aldrig haft. Anwyrs uppenbarande 
oroar Karryck också: tänk om hon – vacker och klok som 
hon är – blir Skalms nya lärling och de fula och dumma 
vättarna sparkas ut?  
STY 2  
SMI 4  
INT 3  
KAR 2 
Utrustning: SKYDD: Päls- och benrustning (Skydd 2) 
VAPEN: handyxa, liten sköld 
Färdigheter: Rörlighet 3, Närkamp 3, Överlevnad 3, Mani-
pulera 3 
Talanger: Symbolism 2 
 
 
Sköldbaggen 
Sköldbaggen presenteras här utan närmare spelvärden – 
den är både så fullständigt världsfrämmande, enorm och 
totalt ointresserad av småkrypen omkring sig, att interak-
tion med den knappast är möjligt. Om RP hemskt gärna vill 
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försöka döda den så skall det givetvis inte vara omöjligt – 
SL får bedöma hur nära omöjligt det är.  
Alla RP som har sett en Styknabagge ser likheter i Sköld-
baggen, men den nattsvarta färgen har här bytts ut till 
gnistrande smaragdgröna och gula toner, och den levande 
världen har accelererat baggens växtkraft till ofattbara 
proportioner. Uppe på baggen kryllar det av diverse 
världsliga insekter, som svärmar till varelsen som till en 
lykta om natten. Dessa utgör, tillsammans med svinmjöl-
ken, vättarnas huvudsakliga föda. Insekterna angriper 
genast inkräktare, och RP får gärna tro att de är giftiga 
eller farliga, men i själva verket är kliande bett den enda 
följden.  
 
 
Skalm Enögd, åskmagiker 
En kutryggig och gråhudad man med nuriskt påbrå och 
håret till hälften svart, till hälften vitt. Drabbades för ett 
knappt år sedan av trollpest, och håller sakta på att för-
vandlas till ett svartblod. Han har på magisk väg lyckats 
hålla pesten stången och bevarat sitt forna jag, men vet 
att han inte kan stå emot särskilt länge till. Hittade sköld-
baggen när den var en liten krabat i paddstorlek för 
knappt tio år sedan, och har sedan dess matat den och 
skött den. De har etablerat något slags förhållande, men 
hur det fungerar vet egentligen ingen. Baggen är inte tam 
och lyder inga order, men på något högre plan förstår de 
två varandra, och Skalm kan dra magisk energi ur varelsen 
(Räkna med minst 3 KP för Skalm den vägen, utöver SLs 
vanliga pott). När baggen blev tillräckligt stor att rida på 
flyttade Skalm in och började bygga sin bas tillsammans 
med vätteklanen som han samarbetar med.  
Skalm är osäker på hur han fått pestsmittan. Vanligtvis är 
det endast troll som för över sjukdomen, och även om 
Skalm alltid har haft ett nära samarbete med allehanda 
trollbesläktade svartblod, och också kämpat mot sådana i 
tid och otid, kan han inte specifikt säga när och hur han 
smittats. Detta har gjort honom lite misstänksam mot 
hans egna vättar och deras ledare Kyrrack. Det tidigare så 
naturliga och smidiga samarbetet har på senaste tid varit 
hackigt och besvärligt. Vättarna ger honom dock status, 
trygghet och rikedomar, och låter honom fokusera på sin 
forskning.    
STY 4 
SMI 4 
INT 4  
KAR 1 
Utrustning: Kortsvärd och spjut. I en blåsbälg vid bältet 
bor ett vindväsen – en aspekt av Hon som inte kan ses (se 
deläventyr 2) Den har han hittat efter att schamanen 
Mhenx släppte ut den i Biborsa.  
Färdigheter: Manipulera 5, Rörlighet 4, Genomskåda 3, 
Speja 3, Närkamp 3 
Talanger: Symbolism 3, Åskmagi 3 
 
 
Anwyr, segelsångare 
En ljushyad och fager alvkvinna med svart böljande hår 
och blekgrå ögon. Oändligt varsam, lugn och närmast 
absurt förstående och accepterande. När en stor oro för 
skapelsen, i synnerhet just här i Kummelvidderna var 

världsväven är svag. Skulle med lätthet offra sig för dess 
väl, och ser sig själv endast som en obetydlig pusselbit i 
gudarnas storslagna skådespel.   
Hennes skepp, Sygna, är ett enormt luft- och havsväsen, 
en vindval, som hon bundit till sig med sin sång. Endast 
om hon dör kan Edeanol kommendera det. Hon är utled 
på sina världsfrämmande och överlägsna medresenärer 
och är djupt fascinerad över baggens utomvärldsliga röt-
ter.  
STY 3 
SMI 5  
INT 5  
KAR 6 
Utrustning: Klädd i eleganta ljusgråa sidenkläder, inget 
Skydd. Bär en lång och smal stav av drivved – resterna av 
en av de pennor som Skriftaren ritade upp världen med, 
den övre delen ännu svart av hans bläck (Innehåller en 
begränsad version av besvärjelsen Forma sten*, och ger 
+1 på BILDNING när man utför skriftliga uppgifter). Runt 
halsen bär hon ett av stjärnskotten – en svart kristall – i en 
silverked.  
* Effekterna är mera som illusioner och håller endast 1h.  
Färdigheter: Genomskåda 5, Skaldekonst 5, Läkekonst 5, 
Speja 4, Rörlighet 4 
Talanger: Orädd 3, Hal som en ål 3, Hamnskifte 3 (besvär-
jelsen hamnskifte kostar inga KP för Anwyr att utföra när 
hon förvandlar sig till en bländvit svan, och hon behåller 
alla sina GE-värden) 
 
 

Åskmagi 
 

En gammal nurisk magitradition från urhemmen i öster. Av 
någon anledning har den inte fått fäste bland de lärda i 
varken Randmarken eller Sydlanden, men bland Kummel-
viddernas nurer är den livskraftig som en muntlig tradi-
tion.   
 
GNISTOR 
• Nivå 1 
• Räckvidd: Nära 
• Ingrediens: Glödande kol 
Du kan få små gnistor att uppenbara sig inom kort av-
stånd. Varje effektgrad tillåter dig träffa 1T6 mål, eller öka 
räckvidden. Papper, ved och halm mm antänds direkt. För 
personer slås en tärning för varje träff, och på en sexa 
fattar den eld. Du kan också för en extra effektgrad låta 
gnistorna slå ihop sig till ett irrbloss som fungerar som 
ljuskälla i ett kvartsdygn. Kanske du också kan skapa vack-
ra dansande figurer med dina gnistor och ersätta Skalde-
konst vid återställande av förlorad KAR.  
 
FÖRDRÖJNING 
• Nivå 1 
• Räckvidd: Nära 
• Ingrediens: Tom kruka att tala i 
Liksom blixtens ljud hörs först efter att den slagit, kan du 
få din röst eller annat ljud att komma med fördröjning på 
upp till effektgraden minuter. För extra effektgrader kan 
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du också skicka ljudet att komma från ett annat håll eller 
få din röst att likna någon annans.  
 
SMÄLL 
• Nivå 1 
• Räckvidd: Nära 
• Ingrediens: En hammare att slå i marken med 
Skrämmande knall som ger 1 poäng Skräckskada per ef-
fektgrad, och som också skrämmer bort djur. För extra 
effektgrad kan knallen ackompanjeras av ett moln av 
damm som skymmer sikten i din zon (kräver SPEJA för att 
man skall kunna utföra handlingar). Varje effektgrad låter 
dig också påverka en person till med skräck för din Smäll.   
 
KNÄCK 
• Nivå 2 
• Räckvidd: Kort 
• Ingrediens: En liten bit att bryta itu av samma mate-

rial som du vill knäcka  
Du kan bryta sönder föremål som finns i ditt synfält på 
avstånd Kort. Effektgraden anger hur stort. 1: ett vanligt 
föremål. 2: ett tungt föremål, axeln på en kärra, en åra, en 
större gren. 3: masten på ett skepp, ett träd, porten till en 
borg osv.  
 
LYFT 
• Nivå 2 
• Räckvidd: Kort 
• Ingrediens: Två bitar tyg i olika material 
Du kan lyfta föremål genom att manipulera elektrisk 
spänning runt föremålet. Räckvidd kort. För fler effektgra-
der kan du öka räckvidd eller öka storlek på föremålet. 1: 
vanligt föremål 2: tungt föremål, liten varelse 3: varelse 
upp till STY 5, kärra, liten båt osv. För en extra effektgrad 
kan du slunga föremålet mot en fiende. Attacken räknas 
som en Knuff, alternativt som en Stöt med skada 2 så 
länge det är rimligt att föremålet tillfogar skada. Om nå-
gon håller i ett föremål du vill Lyfta måste du övervinna 
personens STY. Varje effektgrad övervinner 2 poäng STY. 
Besvärjelsen håller i sig så länge du koncentrerar dig, men 
högst en scen/någon minut.  
 
MAGNETISM 
• Nivå 2 
• Räckvidd: Kort 
• Ingrediens: magnet eller en bit järnmalm 
Du skapar ett magnetiskt fält kring ett metallföremål som 
du bär på. Föremålet suger åt sig allt järn inom räckvid-
den. Du påverkar 1T6 föremål (eller motsvarande mängd 

småsaker) per effektgrad. Räkna med att du övervinner 2 
poäng STY per effektgrad för föremål som hålls i. För saker 
som sitter fast (som t.ex. spikar i en vägg) avgör SL, men 
motsvarande STY 3-6 kan vara ett rimligt motstånd. Före-
målen flyger med fart, rakt mot föremålet du magnetise-
rat. Effekten är omedelbar och håller inte i sig. För ytterli-
gare effektgraden kan du öka räckvidden eller skapa ditt 
magnetiska föremål var som helst inom din zon. Du kan 
som regel inte skada någon med Magnetism.  
 
STORMVARELSE 
• Nivå 3 
• Räckvidd: Kort 
• Ingrediens: Regnvåt jord 
Du kan skapa en följeslagare av förtätat stormmoln. Du 
bestämmer själv hur den ser ut, exempelvis en flock av 
svarta virvlande kråkor med elektriskt blå ögon, eller bara 
en vind, osynlig för andra än dig. Varelsen håller sig ett 
kvartsdygn varefter den uppgår i skyarna, vanligtvis med 
en markant ändring i väderleken som följd. Den har STY 1, 
SMI 4 och INT 1. Med extra effektgrader kan du ge den 
följande egenskaper, en per grad: 
o Stormvind. Varelsen kan skapa en piskande vind i en 

zon - alla måste slå för Uthållighet för att ta sig ut.  
o Färdigheten Speja, FV 3 
o Ökad INT eller STY 
o Elektrisk stöt. Varelsen kan anfalla med fräsande 

elstötar. Skada = effektgrad.  
o Talförmåga 
 
BLIXT 
• Nivå 3 
• Räckvidd: Nära 
• Ingrediens: Bränd bit av träd var blixten slagit ner 
Du kan åkalla ner en blixt från himlen som slår ner i din 
fiende. Skada lika med effektgrad, och offret får inte till-
godose något skydd för rustning. Det tar dock lite tid att 
bygga upp laddningen omkring offret, så besvärjelsen tar 2 
rundor att lägga 
 
LADDNING 
• Nivå 1 
• Räckvidd: Kort 
• Ingrediens: Salt 
Du kan ladda upp kraftpoäng i dig eller en vän. För varje 
STY-poäng som offras får den laddade två KP. Poängen 
måste användas inom samma scen.  
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6. Det tysta tornet 
 

Transjön breder ut sig framför er, oändligt tyst och öde med en yta som av olja – en trögflytande fet hinna som gett sjön 
dess namn. De visa säger att det är en bortomvärldslig substans, ett gift utspillt av varelser sedan länge bortgångna, och 
det gör vattnet farligt att dricka. Vid den västra stranden, avlägset och knappt skönjbart i diset, reser sig ett mörkt torn, 

invuxet i svarta grenar och rötter. Tornet ser lika dött ut som vattnet i sjön. Men strax framför er ser ni ljus från byggnader 
och hör ljudet av skratt och sång. Vägen slingrar sig över en damm var halvlingar byggt sina jordhus, klängande i klasar 

över dammväggen. Genom en lucka i dammen silas renat vatten ner i bördiga odlingar längs slätten nedanför. 
 

ÖVERBLICK 
 

Besökare till Det Tysta Tornet inbjuds alltid att rasta i 
Dammen – halvlingarnas by. Det är en välmående bosätt-
ning på knappt hundra feta halvlingar, och här bjuds man 
på mat och goda historier, och kan höra sig för om tornets 
hemligheter. Halvlingarna avråder från att ta sig närmare, 
och menar att tornet är hemsökt, men att några galna 
eremiter ännu bebor det.  
 
 Hemligheter: Tornet är Ätarnas kultcentrum och hög-

säte. Endast 4 Ätare är dock på plats eftersom resten 
utför Ashur-Ashas uppdrag runtom i nordanlanden (de 
flesta i Mörkerkällan i Marnhall). Ätarnas Stormästare 
försöker som bäst frammana Urmörkrets tionde son 
till den levande världen.  

 Halvlingarna i Dammen är i maskopi med Ätarna i 
tornet. De är mänskohandlare och -jägare, och lever på 
att leverera färskt kött till Ätarna. (Uppenbarligen 
smakar halvling inget vidare).  

  
 

KAMPANJSPEL 
 

Ett sändebud från Nordstjärnans karavan passerade 
Dammen på väg till tornet för att handla med eremiterna. 
Halvlingarna tar av sig sina hattar och skakar sorgset på 
huvudena – sändebudet kom aldrig tillbaka från tornet. 
Förutom sändebudets mynt har Ätarna även tagit alla 
bronsmynt som RP hittills missat.  
Ätarnas stormästare har också flera stjärnskott i sin ägo, 
och alverna har ett sändebud tillfångatagen i tornet.  
Ätarna kan också inneha mycket information om de övriga 
av kampanjens artefakter.  
 
 

FAMILJEN NYPON 
 

RP anländer förslagsvis en regnig kväll till Dammen, och 
inbjuds till familjen Nypons mysiga jordgård för både mat 
och husrum. En rund dörr bakom klängande humle leder 
in i en hemtrevlig sal var en varm brasa väntar.   
Äter man av familjen Nypons goda stuvning är det kört, 
(sövande gift med styrka 10) och man vaknar nästa mor-
gon inne i Ätarnas torn, instängd i deras Köttgrop. Det 
finns dock sätt att inse vad som pågår. Familjen Nypons 
dotter Elleora som serverar vid middagen, har gripits av 
moralisk ångest och försöker nu rädda de hon kan. En av 

RP får följaktligen en lapp när hon dukar fram matskålar-
na. ”ÄT INTE! SPRING!” står det på lappen.  
Man kan också märka att måltiden verkar samla åskådare 
snarare än deltagare. Vid bordet sitter far och mor Nypon 
– ”Mamsen” och ”Papsen”, tre skruttiga gamlingar, samt 
några yngre barn. Resten av sönerna, totalt 6 stycken, 
stövlar in en och en allt efter som mörkret lägger sig, och 
slår sig ner på bänkar och vedlårar omkring matbordet, 
fullt beväpnade och med blickarna fästa på RP. Några 
kanske rentav flinar sinsemellan. Slutligen kan man med 
ÖVERLEVNAD -1 känna en vagt obehaglig lukt från stuv-
ningen.  
Halvlängdsfamiljen språkar vänligt och glatt under målti-
den. Sönerna runt väggarna är inte lika naturliga och be-
tydligt sämre på att ljuga.  
På gården utanför huset har sönerna just hämtat en vagn 
med tre fångade nybrytare. Den kan RP t.ex. se när de 
anländer, men inte vad den innehåller, och kanske halv-
längsmännen avbryter sitt glada prat när de ser RP. Om RP 
flyr huset kommer de att höra rop på hjälp från vagnen.  
 
 

Ätarnas säte 
 

I tornet pågår ett avgörande skede i kultens historia – 
Shûr-Atha, Urmörkrets tionde son och sektens beskyddare 
(en lägre stående bror till Ashur-Asha) – håller på att ta 
sina första steg ute i den fria världen. Han har länge redan 
bott i Ätarnas spegelbilder i den väldiga Spegelsalen uppe i 
tornets topp, men nu håller kultens stormästare äntligen 
på att frammana en fysisk form åt honom.  
Tornet är uppbyggt som en serie byggnader klängande på 
en pelarklippa. Rent regeltekniskt är det uppdelat i tre 
separata delar: Stormklippan högst upp, Parken i mitten, 
och Bestiariet lägst ner i uthuggna källarhålor nere i klip-
pans berggrund.  
 
Att ta sig in 
Att komma in i Ätartornet är inte svårt. Dels kan man bara 
traska rakt fram över bron till huvudporten. Tornet beva-
kas av 2 adjutanter (plus 2 intill i vakthuset) som frågar 
ens ärende och försöker sedan, oberoende svar, föra en 
ner till källarhålorna i Bestiariet och låsa in en i Köttgropen 
där. Om det blir bråk vid porten kommer Ätaren Neogo-
goen flygande eller så alarmeras en trupp på 4 adjutanter 
till. Dessa kommer efter 1T6 rundor.  
Man kan också komma med båt eller simma (UTHÅLLIG-
HET för att inte ta in vatten i munnen – 1 i skada om det 
misslyckas) in via sjön till båthuset i Bestiariets lägsta del.  
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Där möts man visserligen av låsta dörrar och måste dyrka 
sig in.  
Om man tagits av familjen Nypon vaknar man i Köttgropen 
i Bestiariet.  
 
Att röra sig i tornet 
För varje del av tornet slår SL en gång på slumptabellen 
och en gång till för varje misslyckat SMYGA som RP gör – 
alla måste slå. Varje del av tornet har också en egen Ätare 
som måste övervinnas för att kunna ta sig ut eller vidare. 
Man kommer alltså inte heller tillbaka den väg man kom-
mit utan att möta den aktuella delens Ätare. I Bestiariet 
härskar Utam-Atu, demonolog och mörkertagen; i Parken 
styr Neogogoen, bevingad, fyrarmad och fullständigt ga-
len. Stormtornet är stormästarens domän.   
Utöver slumphändelserna har de olika delarna vissa speci-
fika platser med egna händelser. 
 
Slumptabell, Tysta Tornet 
Välj eller slå 1T6: 
1. Den fjärde Ätaren. Tornets fjärde Ätare möter RP. SL 

får avgöra vem det här är och hur hårt motstånd den 
utgör. Om RP är illa ute i tornet kan denna Ätare vara 
död och ligga på en brits inväntande återuppväck-
ning som odöd. Det får gärna också vara en bekant 
Ätare för RP, om de träffat på någon i kampanjens ti-
digare delar.  

2. Bubblande massa. En del av den materia som stor-
mästaren försöker frammana Shûr-Atha ur har sipp-
rat genom tornets stenkonstruktion och ligger nu i en 
jäsande hög på golvet. En tjänare i tjocka handskar 
står på knä och försöker samla upp den i en hink. Om 
man hindrar honom kommer en bit av mörkersonen 
att födas på fel ställe, och han uppstår utan en hand 
och med -2 i STY. (Se Spegelsalen) Gör man inget 
återbördar tjänaren massan till Spegelsalen.  Med 
BILDNING kan man studera massan, och får då +1 på 
alla slag baserade på INT i Spegelsalen.   

3. Skuggbest. Efter ett parti av t.ex. korridor, trapp-
schakt eller byggnad med fullständigt kompakt mör-
ker (facklor slocknar och går inte att tända igen osv.) 
märker den RP med lägst värde i KAR efter en stund 
att hennes skugga ser helt annorlunda ut. Den liknar 
mest ett djur och rör sig inte mera i perfekt synkroni 
med den egna kroppen, utan verkar röra sig själv-
ständigt. RPns skugga har övertagits av en skuggbest. 
För varje kvartsdygn som går kommer skuggan att 
växa och efter 2T6 kvartsdygn har den vuxit sig färdig 
och försöker befria sig från den köttsliga kroppens 
bojor, och angriper sin ”värd”. Besten går att fördriva 
med rätt magi (SL avgör) innan den tagit sin fulla 
form, men förslagsvis har RPns skugga alltid någon li-
ten defekt efter det. Med LÄKEKONST eller SKALDE-
KONST kan man dämma upp bestens växtfart med 
ett kvartsdygn i taget. BILDNING för att inse hur allt 
detta ligger till. Skuggbesten har identiska värden 
med sin värdkropp, så den besmittade RPn måste 
alltså slåss mot sig själv när/om besten vuxit sig full-
stor och anfaller.  

4. Adjutanter. Adjutanterna rör sig i patruller om 4. En 
patrull kommer skramlande längre fram och det går 
att med SMYGA gömma sig för dem. RP får gärna 
höra dem prata om stormästarens ritual som skall bli 
färdig i dag. En av adjutanterna är av kaptensrang 
och har stormästarens reservnyckel 

5. Familjen Nypon. Detta möte kan du som SL forma 
som du vill. Antingen hör RP röster längre fram och 
kan med SMYGA oupptäckt höra några av sönerna 
Nypon berätta åt en grupp adjutanter om RPs (even-
tuella?) flykt och frågor. Det kan också vara dottern i 
familjen som mor och far beslutat lämna in för tukt-
ning till Ätarna, och kanske en bunden Elleora skri-
kande förs bort av adjutanter. Gärna kan stormästa-
rens ritual nämnas.  

6.  Den förlorade spegelbilden. En av Ätarnas spegel-
bilder från spegelsalen uppe i Stormklippan sprack 
för tidigt när Shûr-Atha började ta sin fysiska form. 
Spegelbilden återgick således till sin ursprungliga 
herre, en ung Ätarnovis som hjälpte stormästaren, 
men han fångades fysiskt där på samma sätt som 
Shûr-Atha varit bunden av bilderna. Hans spegelbild 
är dock fri. Han bytte helt enkelt plats med sin spe-
gelbild och vandrar nu planlöst omkring i icke-fysisk 
form i tornet utan att kunna ta i något eller rädda sig 
själv. De andra Ätarna vill inte rädda honom av rädsla 
att störa ritualen som skall föda fram Shûr-Atha. När 
han möter RP kommer han att försöka byta plats 
med någon av dem. Det går alltså inte att slåss mot 
honom eftersom han är en spegelbild. Han försöker 
MANIPULERA RPn att han kan hjälpa dem att hitta 
vad de söker. Allt RPn behöver göra är att ge bilden 
lite av sitt blod. Om man går med på det måste man 
vinna konflikten med GENOMSKÅDA – misslyckas 
man hamnar man i en spegel i spegelsalen varifrån 
man endast kan räddas om Shûr-Atha föds. 

 
 

A - BESTIARIET 
Mörka och fuktiga källargångar huggna direkt ur berget. 
Inga facklor eller ljuskällor finns någonstans, förutom i 
Köttgropen. Adjutanterna som rör sig här har dock alltid 
facklor. Många långa gångar med små gallerförsedda rum 
intill, de flesta tomma men med fruktansvärda lämningar 
– blod, ben och utomvärldsliga rester.  
 

 Varelser: Ätaren Utam-Atu skrider sävligt omkring i 
Bestiariets korridorer med sin spegelbild eller ligger 
och mediterar i sin mörka kammare. Därtill patrulle-
rande adjutanter och varelser enligt slumptabell, fång-
ar i Köttgropen, och demonen Haflak.  

  
Mörkerkammaren 
En stor sal, ännu mera intensivt mörk än omgivande gång-
ar. Även utan ljuskälla kan man förnimma att mitten av 
salen upptas av ett förtätat mörker som strålar ur en 
dödsskalle på ett stort stenbord. Dödsskallen är fylld med 
Haflaks svarta nattmjölk (se nedan). Mörkret formar sig i 
RPs ögon till något slags mänsklig varelse, men med öms-
om insekthuvud med spretande mandibler, ömsom ett 
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ruttet getansikte med flugögon osv. Varelsens ena hand är 
ett skelett. Detta är en mörkerlänk till Ashur-Asha. Genom 
länken får Ätarna sina order och kan även rapportera till 
mörkersonen. Ashur-Asha ser omedelbart RP och hälsar 
dem välkomna. Detta är ett unikt tillfälle i kampanjen att 
tala direkt med mörkersonen utan att någondera kan 
skada den andra, och det kan ni utnyttja på olika sätt 
beroende på vad som hänt hittills och vad RP vet, vill veta 
eller har fått om bakfoten.  
 
Köttgropen 
Här förvaras de fångar som skall ätas. Om RP tagits till 
fånga slängs de nakna hit. Det finns dock möjligheter att 
komma loss. Rummet är en stor grottsal med en bastant 
metalldörr två meter över golvnivå. Övriga fångar utgörs 
av en väldig minotaur, en nybrytare från Pinhake Klyft och 
en av alverna från Edeanols gäng (se deläventyr 5 – Rö-
varnästet på Sköldbaggen) Med MANIPULERA kan man 
förmå den chockstela minotauren att attackera adjutan-
terna när de nästa gång kommer med (utsökt) mat på 
eleganta brickor. Alven som mest sitter och mediterar kan 
besvärjelsen Vittra Sten och kan således fly precis när hon 
vill. Hon finner dock det hela så fascinerande att hon 
gärna iakttar spektaklet först en stund. Dessutom vill hon 
ha tag på stormästarens stjärnskott, och funderar på hur 
det bäst kunde låta sig göras.  
Alla fångarnas tillbehörigheter finns i ett förråd högre upp 
i Bestiariet.  
 
Demonen Haflak 
I en av burarna i Bestiariet står en svart tvåhövdad ko och 
idisslar lugnt. Det är demonen Haflak och ur dess spenar 
kan man mjölka rent mörker. Släpper man loss den kom-
mer alla adjutanter som ser den rusande för att ta den till 
fånga igen. Det blir en kaotisk scen och ger RP +1 på nästa 
slag för SMYGA. Dricker man av Haflaks mjölk får man 
perfekt mörkersyn i ett kvartsdygn. Man måste dock lyck-
as med GENOMSKÅDA nästa gång man ser solsken, annars 
tar man 1T3 poäng skada.   
 
 

B - PARKEN 
Eleganta små paviljonger bland orensade rabatter över-
vuxna med sly och ogräs, vilt spretande och klängande 
träd, och klätterljung hängande i portvalv, längs alla väg-
gar och upp till knäna utanför de enstaka upptrampade 
stigarna i villervallan.  
 

 Varelser: Två adjutanter håller vakt vid bron och två till 
finns i vakthuset intill. Den fyrarmade Neogogoen kan 
påträffas var- och närsomhelst. Därtill varelser enligt 
slumptabell, kummelknottet vid statyerna och diverse 
otrevliga växter i Orangeriet.  

 
Statyerna 
En handfull marmorstatyer, rena, perfekta och utan mins-
ta fläck av lav eller duva. De står i ett extra vildvuxet parti. 
Tre är beväpnade och utrustade precis som adjutanterna i 
tornet. En är en halvlängdsman och en är en kvinna med 
en säck i handen. Tittar man närmare ser man att de alla 

verkar halvt vända bort blicken eller försöka skyla sina 
ögon mot ett extra vildvuxet parti med svart krypgran, vid 
foten av en ensam pelare. Tittar man efter i slyet hittar 
man ett litet skräckslaget kummelknott. Det är dock möj-
ligtvis det sista man ser… Knottets blick är nämligen för-
stenande efter experiment som Neogogoen gjort på den. 
Ätaren försökte destillera fram dess förmåga att bli till 
sten och tillbaka, och håller det nu som husdjur. Hon roas 
oerhört av dess försteningsförmåga och planerar att varje 
dag kommendera nya adjutanter att försöka fånga det – 
så roligt var det! De som förstenats återtar sin rätta form 
om nätterna. Neogogoen kan kurera en från åkomman, 
men måste då tillfångatas och tvingas.  
 
Orangeriet 
I ett massivt stenhus finns Neogogoens samling av exotis-
ka växter. En eldstad i mitten av den stora salen gör att 
temperaturen är bastulik och från stora kar i taket droppar 
vatten ner och bidrar till en kvävande fuktighet. Här finns 
ypperliga växter som kan hela alla sorters skador. Det går 
dock inte att plocka på sig ett förråd, utan läkandet måste 
ske här och nu. En grundegenskaps skador (för hela grup-
pen) kan läkas per lyckat slag för BILDNING. För varje 
grundegenskap man läker finns det dock risk (1/3) att man 
stör en hårig spindelranka från Derafras träskskogar, som 
omedelbart anfaller.  
 
 

C - STORMKLIPPAN 
För att komma till Stormklippans torn och paviljonger 
måste man antingen klättra längs klippans utsida från 
Parken, eller ha stormästarens reservnyckel från adjutan-
ternas kapten. Då kommer man upp längs en svindlande 
trappa uthuggen i ett schakt i klippan.  
 

 Varelser: Stormklippan är Stormästarens domän och 
en konfrontation med honom är här oundviklig. I Spe-
gelsalen finns 2 assisterande adjutanter samt möjligt-
vis Shûr-Atha själv.  

 
Spegelsalen 
En stor rund tornsal med ett femtiotal manshöga speglar 
längs väggarna. Speglarna har alla snirkliga ramar av för-
gyllt stål, mahogny eller marmor, och ca två tredjedelar av 
dem är söndriga. I de hela kan man se en svartfjällig de-
monvarelse med vingar och fyra armar. I spegelbilderna 
ser det ut som om demonen skulle stå mitt i rummet, i en 
stor stenbassäng och titta på RP genom alla speglar samti-
digt. I mitten av rummet finns också en rund bassäng, fylld 
av en bubblande vart massa, men den är i övrigt tom. I 
rummet står 2 adjutanter i givakt, och vid bassängen står 
stormästare Beheyeheb på knä och andas tungt. Han är i 
färd med att frammana Shûr-Atha, Mörkrets tionde son, 
men det är tungt och tär på hans krafter. RP erbjuder en 
plötslig öppning för honom. Ritualen går ut på att söndra 
speglarna en och en för att på så sätt pressa fram varelsen 
ur spegelvärlden till den riktiga. Stormästaren kommer att 
bete sig som om det motsatta är sanningen i hopp om att 
RP skall krossa de återstående åt honom. Silverhammaren 
som han söndrat speglarna med har han hunnit gömma, 
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och när RP kommer in i rummet börjar han showen ge-
nom att högljutt beordra de två adjutanterna att skydda 
speglarna. ”Låt dem inte krossa speglarna!” 
Att söndra en spegel tar en poäng skada i slumpmässigt 
vald GE. Det finns alltså ca 16 speglar kvar att krossa. När 
man söndrat 5 speglar (en lång handling per spegel) får 
man en chans att GENOMSKÅDA ploten. Slaget sker mot 
stormästarens MANIPULERA och ger en bara en aning om 
att något är fel, inte precis vad. Efter 8 krossade speglar 
frammanas Shûr-Atha i bassängen – den bubblande mas-
san reser sig plötsligt och demonen krafsar sig ur sörjan. 
Han anfaller direkt. För varje spegel man söndrar därefter 
får demonen +2 STY. Beheyeheb mässar maniskt under 
hela striden, skyddad av sviktande magi. (Han har lagt en 
tredje gradens Magiskt sigill över sig själv) Behövs det 
eggar han på RP med utrop som ”Ni kan inte vinna! Speg-
larna är för kraftiga! De är för många! Ni kan aldrig krossa 
dem alla! Snart föds spegelherren Shûr-Atha! Speglarnas 
son, Mörkrets arvinge!” osv. Han anfaller först om RP 
slutar söndra speglar eller aldrig börjar. Då kan han också 
ändra taktik och beordra sina män att söndra speglarna. 
Han måste dock mässa på för att ritualen skall fortlöpa 
utan störningar, vilket innebär att han endast kastar be-
svärjelser i yttersta nödfall.  
Om RP har en vän i någon av speglarna kan den känna hur 
den kommer närmare frihet för varje spegel som krossas, 
och hur den annars sakta tynar bort. När Shûr-Atha fram-
manas gör RPn också det och uppenbarar sig i bassängen 
bredvid den tionde mörkersonen.  
 
 
 Metafysik: Shûr-Atha saknar, precis som Ashur-Asha, ett 

egentligt utseende. Formen han har i speglarna är en 
konstruktion av hans önskemål och Ätarnas förväntning-
ar. Massan i bassängen är materia som Beheyeheb häm-
tat från en fjärran dimension och kan forma liv. Genom 
massan och Haflaks mörkermjölk som blandats i, kan 
Shûr-Atha anta en valfri verklig form, och använder na-
turligtvis samma utseende som i speglarna.  

 
 
 
Stormästarens paviljong 
Här finns alla de 22 bronsmynt som handelskaravanens 
budkarl (lite seg, men smakfull) kom med, plus eventuella 
mynt som RP missat i äventyrsplatser de besökt (inte alltså 
sådana ställen de inte ännu varit på)  
Här finns även 3 bitar av den fallna stjärnans kärna - vack-
ert glänsande stjärnskott, 128 silvermynt, samt ett slag på 
fyndtabellen. Man kan också hitta information om Född, 
som kan ge en +1 på all interaktion med honom, i synner-
het om man försöker håna honom.  
 
Mörkerobsarvatoriet 
Ett torn med alla himlavalvets mörkerbilder målade i taket 
och ett stort stjärnfönster i mitten. Här finns instrument, 
rökelsekrukor, blodkar och svarta knivar som kan ge en 
den allmänna talangen Ett med mörkret (se personbe-
skrivning för Ätarna i Appendix 2) Det kräver en ritual som 

tar ett halvt dygn, ett slag för BILDNING och ett perma-
nent offrat poäng av valfri grundegenskap. 
Från rummets astronomiska instrument kan man med 
BILDNING också räkna ut när följande Mörkrets Zenit 
inträffar, samt alla gångna. 
 
 
 
 Allians med Ätarna? 
 Ätarna har evigt liv, övermänsklig styrka och en 

massa häftiga förmågor. Varför understöder de då 
Ashur-Asha och ett mörker som kommer att sluka 
allt och alla – är inte detta motsägelsefullt? Svaret är 
givetvis ja, och förklaringen är fanatism och en tro på 
något ännu bättre än evigt liv i skapelsen: ett evigt liv 
i det oändliga mörkret. Men det finns Ätare som inte 
stöder Ashur-Asha, och den främsta av dem är Utam-
Atu, Ätaren i Bestiariet. Han vill inte att Stormästaren 
frammanar Shûr-Atha. Det ser han som början på 
slutet för Ätarnas existens i denna värld. När den ti-
onde sonen är fri i skapelsen kan inga nya Ätare invi-
gas, inga nya förmågor kan ackumuleras, och även 
om de nuvarande Ätarna troligtvis håller alla sina 
förmågor och sin odödlighet, finns det en stor osä-
kerhet kring exakt hur väl och hur länge. Hellre då 
alltså fortsätta som det är, med den levande världen 
intakt, och en spegelfängslad mörkerson att utnyttja 
i obegränsad frihet. Utam-Atu kan således väl tänka 
sig en allians med RP mot Stormästaren och vidare 
mot hela Ashur-Ashas plan. Han har liksinnade bland 
Ätarna i Mörkerkällan i Marnhall – SL kan fritt välja 
hur många och vilka det är. Troligtvis är Quraruq tro-
gen Mörkret, men t.ex. Adagngada eller Senes kan 
vara potentiella ledare för den falangen. Utam-Atu är 
en mäktig allierad, men Stormästaren har full kon-
troll över adjutanterna. Därtill misstänker den gamle 
Ätaren att Stormästaren känner till hans inställning 
och kan förutse hans ageranden.  

 
 
 
 

HANDEL 
 

Att handla med Ätarna kan vara både svårt och farligt, 
men halvlingarna i Dammen har etablerade handelskon-
takter, och köper gärna slavar och all slags kuriosa som 
Ätarna i tornet betalar bra för. Halvlingarna säljer ypperlig 
mjöd och rönnbärsvin som de själva tillverkat men haft 
svårt att distribuera då Ätarnas behov av kött tagit alla 
deras resurser.  
 
 

Personer & MONSTER 
 
Herr och fru Nypon, ”Papsen” och ”Mamsen” 
Ett jovialt och äppelkindat gammalt par som konverserar 
glatt och ibland leende tittar varandra i ögonen och tar 
varandras händer.  
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Tjänar väl på mänskohandeln med Ätarna. Deras söner gör 
grovarbetet – Mamsen och Papsen sköter giftkokandet 
och kontakten till arbetsgivarna.  
STY 2  
SMI 4 
INT 3  
KAR 5 
Utrustning: Pipa, stickning, fjärilssamling och kokböcker 
Färdigheter: Hantverk 4, Manipulera 5, Genomskåda 4, 
Läkekonst 3 
Talanger: Giftkokning 3 
 
 
Dammens mänskohandlare och knivjunkrar 
Slätkindade och storögda men annars grova karlar med 
utstående öron och överdrivet håriga fötter. Klädda i 
grova arbetskläder, beväpnade med nät och långa hals-
järnsgrepar – just sådant som hederliga bönder rör sig 
med… Hela Dammens invånare är införstådda i mänsko-
handeln, men det är främst paret Nypons 7 söner som 
ansvarar för grovgörat. Ute på Kummelvidderna finns 
därtill en patrull på ytterligare 6.  
STY 4  
SMI 5  
INT 2  
KAR 3 
Utrustning: Läderharnesk, dolk och handyxa, samt anting-
en halsgrep eller kastnät. Båda är vapen som låser fast 
offret vid en lyckad attack. STYRKEPROV för att komma 
loss.  
Färdigheter: Närkamp 3, Skytte 3, Speja 3, Rörlighet 3 
Talanger: - 
 
 
Elleora Nypon, samvetsfull halvlängdskvinna 
Knubbig och näpen, hela familjens ögonsten. Har dock på 
sista tiden uppvisat stor oförståelse för familjens arbete. 
Som Papsen säger så är deras värv kanske inte det mest 
ärofyllda, men det är Ätarna som är skyldiga till hemskhe-
ter, inte familjen Nypon! Och vem behöver väl ära och 
rättfärdighet när man får varm mat på bordet och ved i 
brasan? Detta har dock Elleora svårt att förstå, och hennes 
otacksamhet har försatt henne under viss bevakning med 
stränga blickar av föräldrarna. Vid minst tecken på att 
dottern inte lärt sig kommer Mamsen och Papsen att 
skicka henne till Ätarna för tuktning.   
STY 2  
SMI 5 
INT 3  
KAR 5 
Utrustning: Ingen 
Färdigheter: Genomskåda 3, Hantverk 2, Rörlighet 3 
Talanger: -  
 
 
Ätarnas adjutanter 
Disciplinerade och lojala män och kvinnor, officiellt vigda 
åt Mörkret, men i de flesta fall knappt intresserade av 
kulter och religioner, utan enkla hyrsvärd och soldater. De 
bär inga enhetliga uniformer utan tillåts fri klädsel.  

STY 4  
SMI 3  
INT 3  
KAR 3 
Utrustning: Ringbrynja, Stor sköld, Handyxa, rep, änterha-
ke, dolk.  
Färdigheter: Närkamp 3, Speja 3, Rörlighet 3, Skytte 2, 
Genomskåda 1 
Talanger: 1 av 6 kan Dödsmagi 2 
 
 
Utam-Atu, Ätare av andra rang 
Utam-Atu är en ärevördig herreman, en av kultens äldsta 
medlemmar, redan gammal när han vigdes åt Mörkret. 
Vithårig och rynkig, men rakryggad och spänstig. Han trivs 
endast i ett totalt mörker och har inte sett solen på över 
femtio år. Det tänker han inte göra i framtiden heller, inte 
ens indirekt, och han rör sig följaktligen inte ens nattetid 
utomhus. Han har länge levt på Haflaks mjölk, och till och 
med stjärnljus kan nu skada honom. Observera att man 
måste gå ut i Parken för att komma till Stormklippan från 
Bestiariet. Detta alltså av intresse närmast om RP allierar 
sig med honom och planerar ett koordinerat angrepp mot 
Beheyeheb. Initiativet för en sådan allians kan eventuellt 
komma från Utam-Atu själv – han ser att RP kunde vara en 
oväntad lösning på problemet med hur Stormästarens 
ritual kan stoppas. Man kan kanske också höra adjutan-
terna prata om att Stormästaren vill att det hålls ett öga 
på Utam-Atu, och på så sätt förstå att en sådan allians kan 
vara möjlig.   
Den gamla Ätarens hud är blek, men därtill målad med ett 
tjockt lager av vit färg, flagande och krackelerande. Tän-
derna är filade till vassa små stumpar, munnen ett bistert 
streck. Han har lurat spegeldemonen genom att rigga en 
annan spegel framför den ursprungliga, och på så sätt 
skapat ett oändligt antal spegelbilder. Bara en är dock 
Shûr-Athas, och en av de övriga har han nu frigjort, och 
den finns med honom överallt. Det finns alltså alltid två 
Utam-Atun – kopian är perfekt och går inte att skilja från 
originalet. Han försöker lära spegelbilden självständighet 
och en större verksamhetsradie. Följaktligen behandlar 
han den som en trilsk tonåring.  
STY 8 
SMI 5  
INT 5  
KAR 4 
Utrustning: Dolk 
Färdigheter: Närkamp 3, Manipulera 5, Genomskåda 5, 
Rörlighet 4, Styrkeprov 3, Skaldekonst 4 
Talanger: Orädd 3, Hal som en ål 2, Stryktålig, Blodsmagi 
3, Varseblivning 3, Ett med Mörkret (Detta är en allmän 
talang som ger en förmågan att se obehindrat i mörker, 
man får inga avdrag på handlingar i mörker, och läker 
därtill 1 poäng STY per runda om man befinner sig i mör-
ker upplyst av högst en fackla eller motsvarande) 
 
 
Demonen Haflak 
Haflak är en sävlig varelse, frammanad ur det djupaste 
namnlösa Urmörkret. Den varken anfaller eller vill någon 
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illa, men försvarar sig givetvis och kan stångas med båda 
sina huvuden. Med DJURHANTERING kan man få en odöd-
lig och fredlig kompanjon.  
STY 6 
SMI 3  
Utrustning: Skydd av bortomvärldslig mörkermateria 5 
Färdigheter: Närkamp 3  
Talanger: -  
 
 
Minotauren i köttgropen 
Förvirrad och bruten krigare från tjurtemplet i Otadar 
långt i söder. Har varit både slav och hyrsvärd sedan dess, 
och till slut tagits av familjen Nypon efter en misslyckad 
räd uppe vid Kormunds hjärta. Om RP kan läka hans förlo-
rade KAR kan han hjälpa dem att fly. Han är dock så pass 
panikslagen att han inte kan hjälpa till desto mera i även-
tyret (om inte SL så önskar).  
STY 8 
SMI 4  
INT 2  
KAR 0   (grundvärde 2) 
Utrustning: Ingen, men pälsen ger skydd 2 
Färdigheter: STYRKEPROV 3 
Monsterattacker, se regelboken.  
 
 
Alven Äerdun i köttgropen 
Hör till Edeanols gäng av vandrande alver, och kanske RP 
träffat henne i samband med äventyrsplats 5 – Sköldbag-
gen – om tidslinjerna passar in. Silverfärgat hår och gröna 
outgrundliga ögon. Slogs ner av adjutanter efter att hon 
kommit till tornet för att undersöka om Edeanol haft rätt i 
sina misstankar om att Ätarkulten har lagt vantarna på en 
stor del av stjärnskotten.   
STY 3 
SMI 5 
INT 3  
KAR 5 
Utrustning: Ingen 
Färdigheter: Närkamp 3, Skytte 3, Manipulera 3, 
Genomskåda 4, Skaldekonst 3, Läkekonst 3 
Talanger: Stensång 3 
 
 
Neogogoen, Ätare av första rang 
Helgalen, fyrarmad och bevingad med färgsprakande 
påfågelsvingar. Ögonen klarblå och konstant uppspärrade, 
tänderna vita, långa och välslipade, håret i ett trassligt 
virrvarr.  
STY 10 
SMI 7  
INT 2  
KAR 6 
Utrustning: Om RP misslyckats med SMYGA i Parken har 
Neogogoen dragit på sig en ringbrynja och tagit en sköld, 
annars har hon inget skydd. Vapnen bär hon dock alltid – 
dolk, bredsvärd och kastdolk.  
Färdigheter: Närkamp 4, Skytte 4, Manipulera 4, 
Genomskåda 2, Speja 5, Rörlighet 5 

Talanger: Omutlig 3, Orädd 3, Stryktålig, Hal som en ål 3. 
Ett med Mörkret. 
Därtill fungerar hennes fyra armar så att hon får fyra 
handlingar i rundan – två långa och två korta. Därtill 
kommer talangen Hal som en ål.  
 
 
Neogogoens kummelknott 
Liten uppnäst krabat med trassligt tagelhår och skruttig 
päls. Är förskräckt och olycklig över sin nya förmåga. För-
söker vända bort blicken om hon möter någon, men klarar 
det inte så bra. Är livrädd för Neogogoen men vågar inte 
fly.  
Om någon tittar den i ögonen (GENOMSKÅDA för att 
undvika det om man inte förstår vad statyerna innebär 
och uttryckligen säger sig undvika det) förvandlas denne 
till sten omedelbart. Effekten är permanent, men man 
förvandlas tillbaka till sin ursprungliga form varje natt. 
Neogogoen kan bota åkomman, och säkerligen också rätt 
sorts magi, men innan rätt ritual kan utföras måste 1T3 
kvartsdygn förlöpa under vilken magikern med BILDNING 
lyckas lista ut rätt tillvägagångssätt.  
STY 2  
SMI 3  
INT 3  
KAR 3 
Utrustning: Ingen 
Färdigheter: Närkamp 2, Skytte 2, Speja 4, Läkekonst 3 
Talanger: Svårfångad, förstenande blick, se ovan.  
 
 
Hårig spindelranka 
Importerad från Derafras träskskogar. En slingrig 
köttätande växt med 8 ljusgröna ludna tentakler och en 
grannröd blomkropp med savdrypande taggar i mitten.   
STY 9 
SMI 6  
Utrustning: Skydd: Växtmembran 4 
Färdigheter: - 
Monsterattacker, 1T4:  
1. Grepp. En hårig och välkamouflerad tentakel griper 

tag om fötterna på ett offer. Attack med 9 grundtär-
ningar, skada 1. Om attacken lyckas faller offret om-
kull och dras in mot blomkroppen nästa runda. Run-
dan därpå är man framme och utsätts för en Köttät-
ning. 1 poäng skada med eggvapen räcker för att 
kapa tentakeln. Försöker man komma loss med 
STYRKEPROV får man -2 på grund av spindelrankans 
elasticitet. 

2. Köttätning. Ett offer som dragits till den röda blom-
munnen utsätts automatiskt för en Köttätning, men 
den kan också inträffa mitt under strid – ett oupp-
märksamt offer har kommit inom räckvidd för den 
och plötsligt skjuter taggiga blomblad ut och hugger 
som rävsaxar runt offrets huvud. Attack med 9 
grundtärningar och skada 2. -1 för parering annat än 
med sköld 

3. Taggskott. En skur av vassa taggar skjuter ut ur 
blomkroppen. De kommer med hög hastighet, men 
rankan kan inte sikta… Alla inom Nära avstånd ut-
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sätts för en attack med 7 grundtärningar som räknas 
som en avståndsattack. Skada 2.  

4. Pollenpust. Tentaklerna sprutar vildsinta duschar av 
giftgrönt pollen. Färgen är talande för pollenet är i 
hög grad giftigt. Alla inom Nära avstånd angrips av 
ett sövande gift med styrka 6. Giftet är snabbverkan-
de och ger 2 i skada varje runda. 

 
 
Stormästare Beheyeheb, Ätarnas ledare 
Ätarkultens ledare och beskyddare, Ätare av högsta rang 
och Shûr-Athas mest trogna tjänare. Beheyeheb ser ut 
som en korsning mellan julgubben och en stereotyp ope-
ra-baryton. Hans stämma är mullrande och skägget böljar 
sig över magen – båda lika magnifika i sitt omfång. Han är 
mera akademiskt insatt än praktiskt orienterad i sin dyr-
kan, och har varken vingar eller flera armar, och endast 
mycket lätt vässade tänder. Ätarna vacklar mellan att 
respektera honom stort för hans asketiska inställning, eller 
att smått förakta hans ytliga investering. Exempelvis Qura-
ruq, Ätarnas ledare i Mörkerkällan, föraktar Beheyehebs 
opassionerade förhållande. Stormästaren har dock lyckats 
uppnå helt nya nivåer av kunskap om Mörkret. Ännu för 
ett år sedan antog man att det var omöjligt att frammana 
Shûr-Atha – så hade kulten lärt i flera sekel. Men genom 
Beheyehebs forskning är detta plötsligt verklighet.   
Stormästaren har lagt besvärjelsen Magiskt sigill, effekt-
grad 3, över sig själv. Vidare visar han upp sina småspeg-
lar, se nedan, åt de första personer som planerar att at-
tackera honom. Därefter försvarar han sig mera aktivt. 
Stormästaren har tagit skada av att söndra speglarna och 
har något nedsatta grundegenskaper i Spegelsalen.  
STY 10 (Ursprungsvärde 11) 
SMI 4  (Ursprungsvärde 6) 
INT 5 (Ursprungsvärde 6) 
KAR 5 (Ursprungsvärde 6) 
Utrustning: Liten silverhammare, dolk, stav med 4 KP 
laddat, två små speglar med besvärjelsen Lamslå (effekt-
grad 3) inritad i glaset, bunden med Binda magi. Dessa 
visar han upp för de första personer som attackerar ho-
nom.  
Färdigheter: Närkamp 4, Manipulera 5, Genomskåda 5, 
Bildning 4, Rörlighet 3, Hantverk 3 
Talanger: Varseblivning 3, Symbolism 3, Dödsmagi 3, Hal 
som en ål 2, Stryktålig, Orädd 2, Ett med Mörkret. 
 
 
Shûr-Atha, Urmörkrets tionde son 
Svartfjällig demonvarelse med fyra armar, vingar och 
sylvassa tänder. Ansiktet är omöjligt att tyda – det är på 
samma gång alla Ätare man någonsin sett, men ändå 
reptilaktigt och obekant. Shûr-Atha är Ätarkultens skydds-
gud och Urmörkrets tionde son. Om Shûr-Atha flyr eller på 
annat sätt blir en del av kommande äventyr är det upp till 
dig som SL att besluta hur han påverkar resten av kampan-
jen. Han är sannolikt till stor hjälp för Ashur-Asha, men det 
är också möjligt att det uppstår rivalitet mellan bröderna 
och Ashur-Asha dödar Shûr-Atha. Den tionde sonen är 
underställd den tolfte och vågar knappast mopsa upp sig 
från början, men mot slutet kan Shûr-Atha vara en osä-

kerhetsfaktor i Ashur-Ashas planer för världsdominans. 
Shûr-Athas kropp är av utomvärldsligt ursprung och där-
med en främst kosmetisk klädnad, och han är oförmögen 
att utföra den fjärde pakten som kräver en världslig kropp, 
och är därför inte ett stort hot som t.ex. Född.  
Shûr-Atha föds genom Beheyehebs vilja och har därför 
stormästarens ord och önskemål (som väl korrelerar med 
hans egna) i sitt sinne. Därför får mörkerdemonen +6 mot 
alla försök att övertala eller på magisk väg fördriva eller 
påverka hans sinne. Denna bonus avtar dock med 1 per 
runda. Man måste därtill lyckas med ett slag för BILDNING 
med -2 för att alls kunna kommunicera med mörkersonen.  
Om Shûr-Atha dödas är det upp till SL att avgöra följderna 
– kanske han återgår till sin speglade dimension eller 
kanske alla Ätare får -1 på STY? I alla händelser kommer 
de att för evigt hata och jaga RP tills någondera är utplå-
nad… Observera att inte ens Utam-Atu vill att demonen 
skall dö, utan helst att den tillfångatas om den föds, så att 
den med rätt ritual säkert kan återbördas till speglarnas 
fängelse.  
STY 15   
SMI 8  
INT 4  
KAR 5 
Utrustning: Svartglänsande fjäll av komprimerat mörker, 
Skydd 9 
Egenskaper: +6 på INT och KAR första rundan, därefter 
avtar bonusen med 1 per runda. +2 för varje söndrad 
spegel efter födsel, -2 om RP tagit hand om hinken med 
bubblande materia. 
Monsterattacker, 1T6:  
1. Fyrarmad attack. Mörkervarelsen rusar emot sina 

fiender och hugger blixtsnabbt med sina fyra klobe-
prydda armar. (Tre om RP har hinken med materia, 
som då nu har en kravlande hand i sig i stället) En at-
tack per hand. Klorna ger vapenskada 2 och attack-
erna sker med 11 tärningar var.  

2. Luftanfall. Vrålande av födslovåndor och existentiell 
eufori kastar sig Shûr-Atha upp mot taket och flyger 
ett varv med sina svarta fiskfjälliga vingar. Sedan slår 
han ihop dem och störtar ner på ett offer. Attack 
med 13 tärningar, vapenskada 1. Attacken går inte 
att parera, endast ducka, och duckningen gör alltid 
att man landar liggande. Golvet spricker och knakar 
var mörkersonen landar, men själv verkar han inte ta 
någon som helst skada.  

3. Mörkersvep. Hela rummet försänks i totalt mörker. 
Inga ljuskällor kan existera och inga kan heller tän-
das. Personer som varit i Raudrim och där insett 
mörkervärldens uppbyggnad kan dock GENOMSKÅ-
DA mörkret och skapa sig en egen verklighet var man 
ser hur bra som helst.  

4. Urmörkrets förbannelse. Obegripliga ord strömmar 
likt ruttnande svart rök ur varelsens mun och han 
pekar vilt omkring sig. Orden är en uråldrig förban-
nelse som fungerar som en skräckattack med 13 tär-
ningar. Drabbar 1T3 av RP i rummet.  

5. Spegelkropp. Mörkerdemonen tar ett steg åt sidan, 
och åt motsatt håll uppenbarar sig en exakt kopia – i 
rummet står nu 2 varelser, identiska och med perfekt 
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speglade rörelser. Det är omöjligt att säga vilken som 
är den riktiga och vilken som är en spegelbild. Spe-
gelbilden utför exakt samma handlingar som den rik-
tiga, anfaller samma mål etc., men gör ingen skada. 
Man måste lyckas med GENOMSKÅDA varje gång 
man skall attackera eller försvara sig för att chansa 
rätt. Slaget får minus ett per spegelbild. Om denna 
monsterattack kommer en andra gång delar båda på 
sig och RP har alltså 4 varelser att välja på, osv. Tar 
man fel och hugger på spegelbilden händer inget – 
vapnet bara svischar rakt igenom.  

6. Teleportering. Mörkerdemonen gör ett utfall men 
försvinner plötsligt i tomma intet, ljudlöst och utan 
förvarning. Ett par sekunder är allt stilla, sen brakar 
mörkersonen abrupt ner på ett helt annat ställe i 
rummet, bredvid ett nytt offer, och hugger direkt 
med sina klor – två attacker med 9 tärningar var, och 
vapenskada 1 eftersom han inte hunnit ta i för fullt. 
Offret får parera eller ducka endast om ett lyckat slag 
för SPEJA görs först.  
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Avslut: Stormvalg 
 

Ni stannar uppe på den vinpinade kullen. Marken är bränd över ett enormt område, och på den svedda marken ligger 
förkolnade rester av vagnar och dragdjur. En större karavan har mött sitt öde här med fruktansvärd kraft. En bit ifrån finns 

en krossad vagn som verkar ha kastats från kullens topp och splittrats till spantved. ”Nordstjärnan” kan ni läsa på en av 
vagnens intakta sidobrädor. Ingenting av värde återstår här – kummelknott har nosat igenom området, och vilddjur tagit 

hand om resten. Ni blickar ut över landskapet, men endast vinden ljuder – allt annat är öde. 
 

ÖVERBLICK 
 

Handelskaravanen nådde aldrig fram till Kormund, utan 
åts upp av draken Stormvalg knappt tre dagsmarscher från 
slutdestinationen. Platsen för överfallet ligger i en rak linje 
från Gaupalang genom Port-i-Dal, och om RP inte hört om 
draken i Gaupalang kan platsen för överfallet samtidigt 
även besökas av kummelknott som rotar bland bråten. De 
kan berätta att det var den vita draken som anföll karava-
nen, ingen överlevde, och draken återvände mot nordost 
och Gaupalang var den lär ha sin håla. Alla skatter tog den 
också…  
 
 

KAMPANJSPEL 
 

Handelskaravanen torde ha haft 82 bronsmynt kvar i sin 
kassa när draken slog till. Dessa mynt finns nu givetvis i 
drakens håla.  
 
 

Port-i-Dal 
 

I en karg dalgång reser sig en närmare 60 meter hög port-
ruin, vittrad och vådligt lutande. Ett stenkast ifrån har en 
liten och dragig nybrytarby byggts upp. Här bor en hand-
full guldvaskare och gravplundrare, som mest livnär sig på 
att fiska romstinna krokgäddor i de närbelägna sjöarna, 
jaga antilop och skinna varandra i kortspel. Draksekten 
Ormens barn har för ett knappt år sedan slagit sig ner här 
och håller nu byn i ett terrorgrepp. De leds av askeremiten 
och den före detta randmarkiska adelsmannen ”Brändrid-
daren”, och vakar över att ingen smutsig hedning går och 
stör draken Stormvalg i Gaupalang. Också Galghorden har 
utsända i byn, och en mystisk fjärrväga drakdräpare ryktas 
ha bosatt sig här.  
 
Handel 
Byn har skriande behov av de flesta förnödenheter. Den 
ligger långt borta och få karavaner tar sig ända hit. Koppar 
och bronsstycken som vaskats fram ur den iskalla älven 
gör byborna köpkraftiga. Boskap, timmer, tyger, samt 
kaffe & tobak ger de bästa prisen.  
 
 

A. BJÖRNGROPEN 
En gräsvuxen flack grop var Brändriddaren varje gryning 
tänder en maffig eld för sina ritualer. När den falnat häller 

han den varma askan över sig och tillbringar resten av 
dagen fullständigt indränkt av gråvitt damm.  
 
 Varelser: Brändriddaren finns ofta här, inte bara vid 

gryning, annars strosar han på bygatan eller hänger i 
templet.  

 

B. DRAKDYRKARNAS TEMPEL 
Templet är nybyggt, och på sina ställen halvfärdigt, med 
ett väldigt uthugget drakhuvud i trä ovanför entrén. Ljudet 
av byggarbeten hörs vida omkring.  
 
 Varelser: Här håller största delen av sektmedlemmar-

na till. 2-3 arbetar med byggprojekt tillsammans med 
några anställda bybor, en handfull ligger i trans eller 
ber vid det halvfärdiga draksvansformade altaret, och 
ett par vilar i templets källare var även en fängslad 
kultmedlem finns (se nedan).  

 
 

C. ULVMÖNS LADA 
”Ulvmön” kallas värdshusvärdinnan i byn, troligen efter 
sitt hungriga sätt vid spelbordet. Hon var en av byns första 
invånare, men efter att hennes boskap dött av vilddjur och 
svält, inredde hon ladugården till värdshus och hyrde ut 
bäddplatser till lycksökare. Till Ulvmöns trampade jordgolv 
och grova stockbänkar samlas byborna varje kväll, med 
spelkort och hembränt.  
 
 Varelser: I Ladan finns folk dygnet runt. Ulvmön själv 

delar ofta kort vid något bord, någon av drakdyrkarna 
finns oftast här och övervakar, ibland också Brändrid-
daren själv. Galghordens män har hyrt bäddar här, och 
drakdräparen Otau sitter ensam vid ett bord. Ett gäng 
av byns mera äventyrligt lagda ungdomar planerar 
oförsiktigt en stöldräd till drakhålan.  

 
 

D. SKRIFTARENS ROTUNDA 
Detta var byns huvudtempel innan drakdyrkarna kom. Nu 
har Brändriddaren antastat druiderna i Rotundan så pass 
hårt att endast en finns kvar, resten har flytt. Den ensam-
ma druiden har av rädsla för sitt liv gömt sig i formen av 
en åsna, och kommer nu inte loss.  Han är en gammal och 
vis man, och sitter inne med allehanda kunskap om Gau-
palang och området omkring.  
Runt tornet flaxar mängder med törnkråkor, och de har 
ett boställe i Rotundans vind. Därifrån spionerar de på allt 
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som händer i byn, men druiderna har utvecklat sätt att 
spionera tillbaka, och vet att de är drakens hantlangare.  
 
 Varelser: Druiden Asim i formen av en gråvit åsna. Har 

bjudit in resten av templets åsnor i Rotundan som nu 
ser mera ut som ett stall. Brändriddaren anser det vara 
ytterst passande att templet är ett hem för åsnor och 
förbjuder byborna att städa upp där.  

 
 

E. PORTEN  
Nedströms från byn står den massiva stenporten, 40 me-
ter bred och 60 meter hög. Klättergran skjuter ut från 
otaliga sprickor och allt är täckt av lav. Men går man nära 
kan man med BILDNING läsa alviska runor om Valgårds 
storhet. SL kan belöna enträgna studerande med insikter i 
alvrikets historia. Det framgår också att porten tidigare var 
en teleporterande portal till något ställe i nordanlanden 
som SL besluter. Kanske går den att reparera? 
 
 

PERSONER I BYN 
 

DRAKDYRKARNA 
Anhängarna av Ormens barn är dryga 10 till antalet. En av 
dem har försökt fly och hålls nu fången i källaren under 
templet var hans trosbröder och systrar försöker bota 
hans sviktande hängivenhet med glödande kol. En annan 
av drakdyrkarna är född i Mörkrets Zenit. Varken Bränd-
riddaren eller någon annan i gänget vet vad det är, de har 
bara sett i elden att denna stackars kultmedlem är speciell 
och av största vikt, och att han skall ge sitt liv åt skapandet 
av Elmgryning. Själv har han fått skrämselhicka av detta 
och överväger att fly, men den andra flyktbroderns öde 
avskräcker honom. Övriga kultmedlemmar är 100 % hän-
givna, både till elden och till drakarna, men också till 
Brändriddaren.  
Drakdyrkarna ser noggrant till att ingen går och stör dra-
ken. Detta får inte ske – det kan skrämma iväg den eller 
rentav skada den. Stormvalg skall högakteligen dyrkas och 
gödas så att den faller Glimring i smaken om hon väljer 
honom som morgonmål efter sin dvala. 
Brändriddaren uppsöker Stormvalg i Gaupalang minst en 
gång i veckan med färska offergåvor, och är medveten om 
att draken vill tala med RP, se nedan. Han har dock utveck-
lat en viss misstänksamhet mot Stormvalg och tänker i 
stället hindra RP i tron att draken planerar nåtslags kupp 
mot Glimring och Elmgryning bakom ryggen på kulten.  
Drakkulten har också alltid en person på drakvaka intill 
Stormvalgs grotta. 
 
Brändriddaren, drakkultens ledare i Port-i-Dal 
Stor och intensiv man med smått galna ögon, men med en 
besynnerlig karisma som tränger in överallt och kväver allt 
i sin väg. Barbringad, skägg och hår ett tovigt trassel.  
Han är kraftig, bullrig och välkomnande men godkänner 
inget förtal om draken. Han styr byn som om den vore 
hans, och de flesta i byn är livrädda för honom efter att 
han bränt Rotundans krigardruider på bål.  

 

STY 5, SMI 3, INT 3, KAR 5 
 Utrustning: Dolk, handyxa 
Färdigheter: Närkamp 3, Rörlighet 3, Skaldekonst 3, Mani-
pulera 3, Genomskåda 2 
Talanger: Slagskämpe 3, Omutlig 2, Orädd 3, Drakmagi 3 
 
 
Typisk drakdyrkare i Port-i-Dal 
 

STY 4, SMI 3, INT 3, KAR 2 
 

Utrustning: Dolk, Bredsvärd.   
Färdigheter: Närkamp 3, Speja 3, Manipulera 3 
Talanger: Slagskämpe 2, Hal som en ål 1, Drakmagi 1T3-1 
 
 

GALGHORDEN 
Galghorden och Kalla Jarl är intresserad av drakskatten, 
men att döda en drake ingår inte i deras anställningsavtal. 
De facto vore det tvärt emot deras uppdragsgivares in-
tressen, då drakens härjningar för Kummelvidderna allt 
närmare dödsrikets brant. Kalla Jarl kan dock inte riktigt 
motstå frestelsen att lägga vantarna på guldet och har 
skickat sin högra hand – sköldklyvaren Gungul – till Port-i-
Dal för att förhandla med representanter för de krumma 
trollorkerna från Vyjl. Kalla Jarls plan är att anlita orkerna 
för själva grovgörat och på så sätt själv slippa brännas 
levande, och samtidigt kunna påvisa oskuld inför sina 
arbetsgivare. Tusengrav skulle dock delta och samtidigt 
hålla koll på orkerna. När draken dött och orkerna lämpligt 
decimerats skulle Galghorden svepa in och ta skatten.  
Gungul utger sig för att vara pälshandlare men brännmär-
kena på hans och hans 5 mäns hästar avslöjar lätt deras 
ursprung. Trollorkerna kamperar ca 2 dagsmarscher norr 
om byn, och i staden sprids rykten om deras närvaro. Läs 
mera i avsnittet om Gaupalang.   
 
Gunguls eget regemente har slagit läger flera mil söderut, 
vid Transjöns norra strand, för att orkerna inte skall få en 
bild av att Galghorden kunde sköta drakärendet själva. 
Gungul har valt sina 5 bästa män till detta uppdrag. Han är 
dock en krigare, inte en diplomat, och har enbart valt 
männen utgående från deras förmåga med svärd och yxa, 
inte mun. De är lojala och tjockskalliga, högljudda och 
oförsiktiga.  
 
 
Gungul, kapten i Galghorden 
Gungul är en hjulbent man, kort kraftig och bred. Han är 
rakad skallig och bär stolt en maffig rödbrun mustasch, 
flätad och stoppad med pinnar för att hålla en aktiv håll-
ning. Han är ingen smart man, och Kalla Jarl har gjort 
felbedömningen att missta lojalitet för kompetens.  
 

STY 6, SMI 3, INT 2, KAR 3 
 

Utrustning: Tvåhandssvärd, dolk. Metallkyrass och läder-
kilt, härdade läderstövlar med pampig pälsbräsch = Skydd 
7. Sin gyllene kaptensamulett bär han öppen om halsen.  
Färdigheter: Närkamp 5, Skytte 3, Manipulera 1, Speja 3 
Talanger: Svärdskämpe 3, Hal som en ål 3 
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Gunguls män 
 

STY 5, SMI 3, INT 2, KAR 2 
 

Utrustning: Nitläderrustning och öppen hjälm. Långbåge, 
spjut, liten sköld och ett handvapen – antingen stridsgis-
sel, handyxa eller bredsvärd.  
Varje hyrsvärd har två hästar – en för ridning och en för 
packning. Hästarna har alla Galghordens märke inbränt på 
sidan – en hängsnara.  
Färdigheter: Närkamp 4, Skytte 3, Speja 3, Djurhantering 
3, Manipulera 2, Genomskåda 1  
Talanger: Kastarm, Ryttarskytt eller Svärdskamp, nivå 2 
 
 

OTAU 
Otau är en utmärglad drakjägare av okänt ursprung som 
hävdar att hon var med då draken Skalta dräptes ute på 
Smälthavet för 5 år sedan. Hon påstår också att hon dödat 
en drake i sin ungdom ensam nere i Tharagros brännande 
öknar. Det är omöjligt att bekräfta dylika påståenden, men 
hon har en imponerande uppsättning ärr och brännskador 
över hela kroppen. Hon skryter inte med sina bragder, 
utan konstaterar bara torrt. Varje dråp har hon fått betala 
dyrt för, menar hon. Inget kommer gratis, och ingen ära 
följer av ett drakdråp – bara smärta och stela leder.  
Hon är bister och fåordig med kolsvart hy, gulbleka ögon, 
och ett gråsprängt kortsnaggat hår.  
Hennes långtidsminne verkar disigt och hon kan inte re-
dogöra särskilt noga för sin bakgrund eller uppväxt. En 
mentor har hon haft, en mytisk figur från Tharagros dall-
rande hägringar som ledde henne in på drakjägandets väg 
– kanske en gud, kanske en dröm.  
 
Otau, drakjägare 
 

STY 4, SMI 5, INT 3, KAR 3 
 

Utrustning: Svart läderharnesk av sjöormsskinn – Skydd 2 
mot vanliga attacker och 10 mot eld. Sköld av samma 
material, 6 spjut av härdat stål som både kan kastas och 
hållas i en hand.  
Färdigheter: Närkamp 5, Skytte 5, Rörlighet 5, Speja 4 
Talanger: Hal som en ål 3, Drakdräpare 3, Spjutkämpe 3 
 
 

ULVMÖN 
Mörkhårig kvinna med något varglikt över sig, men fullt 
mänsklig. Byborna säger att Ulvmöns värdshus Ladan är 
orsaken till att de klarat sig utan förvrängning så långt ute 
i ödemarken. Det är också ett av de få ställena på ett 
hundratal kvadratkilometer där drag och fukt inte gör 
vintermörkret olidligt. Ulvmön känner av spänningarna i 
byn och är rädd att det snart brister – antingen kokar 
drakfolkets vansinne över eller så tar bybornas tålamod 
slut. Hon oroar sig också för att Brändriddaren och hans 
gäng lockar draken till byn.  
 
Ulvmön, värdshusvärdinna 
 

STY 3, SMI 4, INT 4, KAR 3 
 

Utrustning: Smutsig trasa, kortlek med 5 äss, samt kanna 
med blaskig sprit 
Färdigheter: Fingerfärdighet 3, Hantverk 3, Skaldekonst 3 
Talanger: Kock 3, Jaktmästare 2 
 
 

ASIM 
En gång en ståtlig gråhårig druid, numera en skraltig åsna. 
Han kan tala, men inte läsa. Däremot har han märkt att 
papper smakar utmärkt i åsneform och han faktiskt lär sig 
av de skrifter han tuggar i sig. På detta sätt hoppas han 
komma över en formel för att trolla sig tillbaka till mänska. 
Orsaken till att han är fast i åsnehamn är en aspekt av 
landets vilda förvrängning. För var dag blir han mer och 
mer åsna, och mindre mänska.  
I templet finns krukor med en blåaktig substans, som man 
kan dricka och få tillfällig förmåga att förstå kråkornas tal. 
Det öppnar dock upp en för djurisk förvrängning och in-
tressanta långverkande bieffekter kan uppstå – man vär-
per ägg, hittar fjädrar i sin bädd, tror att man kan flyga, vill 
äta as etc. Effekterna håller sig en vecka, och språkförmå-
gan räcker ett kvartsdygn.  
Asim har också en karta över Gaupalang och kan hjälpa RP 
med en av fällorna i ingången. Han vet också att draken 
vill tala med RP. 
 
Asim, druid i åsneform 
 

STY 3, SMI 3, INT 4, KAR 4 
 

Utrustning: Ingen.  
Färdigheter: Bildning 3, Skaldekonst 2, Speja 2 
Talanger: Hamnskifte 3 
 
 
 

GAUPALANG 
 

Gaupalang är ett gammalt alviskt stenbrott bestående av 
en samling ljusa och eleganta kalkstensgrottor. Här bröt i 
tiderna alverna sina stenkrigare ur bergets fot. Dessa 
djupaste bottensalar är numera vattenfyllda, men de övre 
grottorna var alverna göt liv i stenkrigarna ligger ännu 
intakta. De uthuggna och medvetande stenblocken fördes 
från Gaupalang till Ordoras för slutlig utformning och 
träning, och gruvan innehåller inga färdiga stenkrigare. 
Man ville hålla stenvarelserna borta från sina födslosalar 
för att deras inneboende egna vilja inte skulle vakna.  
Produktionen av stenfolket var en av alvernas viktigaste 
krigshemligheter och gruvan var följaktligen väl bevakad. 
Än idag finns fällorna som vaktade ingången kvar. En 
kontrollmekanism för fällorna fanns tidigare i Försvarstor-
net (A) och inne i rum D, men den förstördes när draken 
gjorde sig hemmastadd. Nu är fällorna alltid aktiverade.  
 
Vägen dit 
Gaupalang och draken Stormvalgs grotta ligger ca tre 
dagsmarscher nordost från Port-i-Dal. Det är lätt att hitta 
– kalkstensklipporna reser sig högt över de omgivande 
kullarna. På vägen kan man stöta på både drakdyrkare och 
trollorker.  
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Trollorkerna 
Orkerna från Vyjl har sitt läger norrut från byn, men pat-
rullerar området kring Gaupalang. Det är samma delega-
tion som skulle slutföra affären med Bror Stang och de har 
4 stora bitar av den fallna stjärnan i sin ägo. De hade utlo-
vats hutlösa mängder guld i betalning av Stang – guld som 
Alkemisten till sin stora irritation inte kunnat skapa varför 
en plan B sattes i verket: Orkerna skulle övertalas med 
droger och falska löften om kommande guldlass. Hursom-
helst så fick orkerna höra rykten om att Stormvalg slagit 
till mot karavanen och tagit alla dess skatter – alltså 
enorma mängder med guld enligt orkernas information.  
Därför har de skickat en delegation mot Gaupalang och 
där stött på Gunguls erbjudande från Kalla Jarl. Trollorker-
nas delegation kamperar ca 2 dagsmarscher rakt norr om 
byn.  
I Port-i-Dal kan man höra rykten om att orkerna norr om 
byn leds av Toogril Hartand. Om man läst Nordstjärnans 
loggbok i Hålvattna Häll eller förhört Alkemisten, kan man 
koppla orkerna till karavanen och på så sätt komma 
stjärnskotten på spåret.  
 
Drakkultens drakvakare 
I en liten grund grotta med utsikt över Gaupalang, endast 
någon kilometer ifrån, kan man hitta draksektens läger-
plats var en ensam kultmedlem sitter och för bok över 
drakens minsta rörelser. Här kan man lära sig att draken är 
borta högst en timme åt gången, och att den alltid först 
kretsar kring berget och spanar innan den ger sig av.   
 
Slumptabell. 
Du kan avgöra hur ofta du vill slå, men exempelvis tre 
gånger: En gång vid klippans fot, en gång vid fällorna (A, B 
och C) samt en gång i F eller G.  
 
Slumptabell, Gaupalang 
Slå 1T6 eller välj: 
1. Stormvalg ger sig av eller återvänder. Törnkråkorna 

lyfter tjattrande från sitt torn och med ett dån brakar 
draken ut efteråt, sveper över berget och försvinner 
sedan. Den är borta i 1T6x10 minuter. Räkna med att 
det tar minst 10 minuter att obehindrad sprinta från 
drakgrottan ut. Därefter måste man ju dock också 
komma i skydd från den öppna terrängen runt berget 
om man t.ex. stulit något av hans skatter.  

2. Stormvalg tar kontakt. Den bleka ormen inser att RP 
rör sig i fästet och kontaktar dem genom en syn. 
Samtidigt skickar han ut törnkråkorna att rekognose-
ra längs bergssluttningen. RP hör en väsande dov 
stämma i sina huvuden – draken presenterar sig och 
säger att han väntat på dem, men att han vill träffa 
dem ute på berget, de får inte ta sig längre in i grot-
tan.  

3. Orker! Orkernas spejare ser RPs intrång i gruvan och 
besluter ge sig efter. Orkerna är inte ute efter att 
döda RP utan vill ha information, samt givetvis skat-
ten. De är lika många som RP och leds av den krum-
me spårsniffaren Döde Varg. 

4. Drakdyrkarnas vakare smyger in efter RP. Han är fylld 
av heligt raseri och vill ta livet av RP för deras helge-
rån.  

5. En umbra uppenbarar sig i någon RPs skepnad. Den 
försöker försinka och förhindra RP genom att lura 
dem med sin identitetsstöld, och påstår att den rikti-
ge RPn är en umbra. Blir den avslöjad anfaller den.  

6. Drakraseri och jordbävning. Stormvalg blir irriterad – 
kanske på RPs tröghet eller långsamhet (om han en-
ligt tidigare resultat 2 eller 1, eller genom törnkrå-
korna insett att RP är i gruvan), umbrianernas enfald, 
eller så har bara någon av törnkråkorna nappat för 
djupt i hans flagande skinn. Alternativt är han lugn, 
men vill sätta lite skräck i de upptäckta RP och uppvi-
sar lite av sin styrka. Ett mullrande vrål hörs välla upp 
ur djupet och hela berget skälver till – stalaktiter fal-
ler ner från taket, sprickor bildas i golvet, Kristall-
trappan brister, stengeneralens halva ansikte smulas, 
och alla fällor i B, C och D utlöses. RÖRLIGHET för att 
undvika fallande sten från taket och att inte falla i 
trappan eller vid någon nyformad spricka. Skada i 
samtliga fall 1T3+1.  

 
 

A. FÖRSVARSTORN 
Ett fyrkantigt torn som tidigare sträckte sig högt över 
landskapet. Nu återstår endast ytterskalet av de nedersta 
våningarna. En bro med början ett tiotal meter ovanför 
grottingången var tidigare enda vägen in. Nu måste man 
klättra längs de släta kalkstensmurarna för att komma in, 
och därefter ännu längre ner längs insidan. Från tornet går 
en gång rakt in till taket i Stormvalgs grotta. Det var tidiga-
re endast en liten spricka, men draken har grävt ut den till 
en bekväm in- och utgång. Högst upp i tornets insida 
häckar törnkråkorna – Stormvalgs spioner, se nedan – i 
stora mängder, och varnar omedelbart draken om någon 
försöker ta sig in tornvägen. De bevakar också berget i 
övrigt, men med SMYGA kan man ta sig till grottingången 
obemärkt. Alla klättringsförsök på tornet upptäcks dock 
automatiskt.  
 
 

B. PILFÄLLAN  
Bronsporten in till Gaupalang är bruten och det är bara att 
traska in. Framför porten brukar Brändriddaren lämna sina 
offer åt draken. Det första rummet man kommer till är 
vackert utsmyckat med kalkstensreliefer på väggarna, 
föreställande bågskjutande alver. De riktar sina vapen 
inåt, och var pilarna borde ligga finns hål i väggen. I mitten 
av rummet ligger en död drakdyrkare, fullpepprad med 
pilar. Brändriddaren skickade först en trupp för att under-
söka drakhålan, men de drog sig tillbaka efter att deras 
ledare dött i pilfällan och gick aldrig längre in. Med FING-
ERFÄRDIGHET kan man sluta sig till att pilarna skjuts i olika 
vinklar så att ingen del av rummet är tryggt, men också att 
fällan utlöses av ändringar i rummets luftrörelser. Man 
kan alltså gå oändligt långsamt genom rummet utan att 
aktivera fällan. Detta sker med SMYGA. Misslyckas någon 
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peppras alla i rummet av 1T6 pilbågsattacker med 10 
tärningar var. Det går att Ducka eller Parera en attack.   
 
 

C. GASFÄLLAN   
Återigen ett vackert rum, 9m tvärs över, med ljusbeige 
kalkmosaiker på väggarna. Mosaikerna föreställer den 
sorgliga sägnen om skapelsemoderns död, som man med 
BILDNING kan veta att slutade med att hon förgiftades i en 
gaskälla. Golvet är nedsänkt med några trappsteg och hela 
rummet är fyllt till knähöjd med vatten. Bryter man vat-
tenytan utsöndras ett sövande gasgift som angriper alla i 
rummet med 2 tärningar för varje poäng STY som befinner 
sig i vattnet. T.ex. en liten käpp som slängs i ger således 
bara 2 tärningar, men en balk eller stock kan ge allt från 6 
till 10 tärningar, och en person givetvis sin dubbla STY, hur 
lite och lätt man än försöker träda fram. Giftgasen är 
synlig som en skimrande dimma när den utsöndras. Tidi-
gare fanns här en bro uppfälld i taket som kunde sänkas 
ner från rum D, men dess förruttnade spillror syns nu på 
golvet under vattnet. HANTVERK för att bygga en ny bro 
över.   
 
 

D. FOSSILARIET  
Rummets väggar och tak är översållade med fossiliserade 
urdjur av kalk som alverna grävt fram ur bergets djup. Här 
finns snäckor, musslor, kräftdjur, snigelskal och aldrig förr 
skådade bottenväsen i skimrande kalkmineraler. Vissa är 
nästan mansstora, andra små som tumnaglar, och de 
täcker allt utom golvet. En stor snäcka på väggen till väns-
ter bär en tydlig alvruna för ingång.  
När man kommer in i rummet börjar fossilerna röra på sig, 
vrida sig och byta plats så att runsnäckan försvinner i 
villervallan. Samtidigt börjar de röra sig inåt så att rummet 
krymper. Både öppningen till E och C blir omöjliga att 
skönja. Efter 3 rundor har rummet krympt så att de vassa 
urdjuren börjar ge skada (1 per runda). 
Med GENOMSKÅDA eller BILDNING kan man hitta run-
snäckan i det snurrande fossilhavet, och vända den så att 
dess baksida och öppning vänds mot rummet. Det går 
sedan att krypa in i snäckan varpå den vrids mot utgången 
och man kommer till trappan ner mot E. En person per 
runda kan ta sig genom snäckan. De övriga slutar inte att 
snurra och mosa förrän rummet är tomt. I nödfall går det 
att slå sig genom kalkmassan – när man tillfogat totalt 20 
poäng skada ser man öppningen skymta. Fällan aktiveras 
bara på väg in i gruvan. Med DJURHANTERING (-1) kan 
man också få de halvmedvetande fossilvarelserna att sluta 
snurra.  
 
 

E. UMBRERNAS SAL.  
Alverna tog hjälp av demoniska mörkerväsen i magin för 
att väcka stenen till liv. Dessa s.k. umbrer gav stenvarel-
serna deras slavsinne, och fick i utbyte rå över det ostörda 
mörka tomrum som uppstod när stenen lossades ur ber-
gets fot. De bodde således nere i de djupaste delarna, 
men när vattnet erövrade hålornas tomhet jagades de 

känsliga umbrerna uppåt. Nu håller de till i den stora 
stalagmitsalen som nås från Fossilariet (D) ovanför. Umb-
rerna är kryptiska och oberäkneliga, men verkar ha ett 
avtal med Stormvalg – de hålls i sin sal och motar eventu-
ella inkräktare, och i gengäld har draken lovat att med sin 
eld torka upp vattnet i grottan så att de kan återvända till 
sina sköna djuphålor. Stormvalg har naturligtvis inga pla-
ner på att göra något sådant, och skulle inte heller kunna, 
och sakta men säkert börjar umbrerna undra om de mån-
tro lurats. Men tillsvidare håller de sitt avtal och konfron-
terar folk som kommer in i salen. De är dock inte direkt 
aggressiva, och med SKALDEKONST kan man trollbinda 
dem till att tro på sånger om mörkret och tomheten – 
koncept som de inte kan slita sig ifrån. Och eftersom den 
skapta världen är dem fullständigt främmande har de 
svårt att greppa skillnaden mellan det sagda och det verk-
liga. Dörren till F är låst. 1T3 umbrer anfaller genast om 
man försöker öppna den (efter 1T6 rundor om man lyckats 
skalda dem till förvirring). 
 
 Varelser: Ett otal umbrer ruvar i skuggorna, men 

endast en handfull åt gången konfronterar RP. 
 
 

F. KRISTALLTRAPPAN   
En vådligt sluttande trappa huggen i närmast glasklar sten. 
Mitt i trappan ligger ett förtorkat benrangel. Det är klätt i 
förmultnade rester av en gång mycket eleganta kläder 
insydda med silvertråd och pärlor. Vid huvudet ligger en 
sirlig guldkrona på golvet, och i bältet hänger en handspe-
gel av silver, med spegelyta på båda sidorna. Mannen är 
en av alvkungarna, och hans 11 bröder sitter i mahognypa-
latset i Zir. Själv var han inte så tursam: hans dödsritual 
misslyckades och han övergick aldrig till odöd, utan dog 
ensam och övergiven i Gaupalang var han försökte gömma 
sig undan gudarnas våg. Den slog honom halvt fördärvad 
nere i gruvdjupet, och han dog av skadorna på väg upp. 
Hans dubbelsidiga spegel är en länk till hans bröder i Zir på 
ena sidan, och till hans konkubin i Raudrim på den andra. 
Genom spegeln kan man kontakta och behjälpligt kom-
municera med båda.  
 
 

G. STENGENERALENS HALL  
En hög sal med en 10 meter hög stenstaty inhuggen i ena 
väggen. Den håller ut ena handen förväntansfullt och bär 
både en falkenerares handske och klädsel i övrigt. På den 
utsträckta och handskbeprydda handen finns två hack var 
man kan placera en stenfalk om man har en sådan. Det 
aktiverar statyn, som med mullrande stämma ber om 
order. BILDNING för att förstå vad den säger. Statyn är 
nyckeln till att kontrollera Vagelkrums stenarmé (se Bibor-
sa) Via den kan man sätta hären i rörelse, beordra den till 
en viss plats eller att anfalla en viss fiende osv. För att 
utföra en order måste man med BILDNING förstå hur det 
skall göras och med HANTVERK hugga in ordern i statyns 
stenfot. (Där kan ytan vara begränsad om du som SL vill, 
och t.ex. endast tillåta 4-6 order) Om båda slagen lyckas 
gör armén som önskat, men det finns alltid en viss risk för 
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missförståelse: Räkna ihop slagna sexor för de två slagen, 
rulla en T6a och lägg ihop summan. Om resultatet är 
mindre än 6 eller om man slår en sexa måste spelaren 
ännu slå på tabellen för missöden intill.  
Stormvalg ogillar att ha styrmekanismen till ett massför-
störelsevapen intill sig utan att komma åt den själv, och 
har därför bett umbrerna bevaka den. Om man pillar på 
statyn kommer följaktligen mörkervarelserna efter 1T6 
rundor och försöker stoppa en. Rans huvud kan hjälpa 
med att förstå hur ordergivning fungerar och ger +1 på 
båda slagen.  
 
 
Missöden, Stengeneralen 
Slå 1T6: 
1. Stenarmén rör sig till fel ställe och anfaller fel och 

oskyldig fiende.  
2. Stenarmén rör sig till rätt ställe, men angriper där fel 

fiende, antagligen någon av RPs allierade.  
3. Stenarmén delar på sig – hälften kommer fram rätt 

och utför rätt order, resten är spårlöst försvunna… 
tills de en dag uppenbarar sig och tolkar sin gamla 
order lite hur det vill sig. Effekten av anfallet halve-
ras. 

4. Stenarmén anländer till rätt plats, men stannar upp 
och utför inget anfall eller annan åtgärd. En ny order 
krävs, +1 på slagen.  

5. Allt går rätt till, men efter det utförda slaget/ordern 
löper ett par överlevande krigare amok – endast en 
hastig ny order kan rädda omgivande oskyldiga. Kan-
ske krigarna rentav reser sig mot sina herrar och ger 
sig efter RP? 

6. Ordern upprör urbergets gamla sovande gudar, och 
de kräver betalning. Den som utförde orderna drab-
bas av gråsjuka och börjar sakta förstenas. En lem 
per dag blir till kalksten (1 SMI-poäng per dag dras 
av, medan en STY-poäng per dag läggs till) När bålen 
börjar förstenas dör man efter 1T3 dagar. Med LÄKE-
KONST kan effekterna skjutas upp en dag i taget (+1 
på slaget med Rans huvud) Umbrerna vet hur man 
kan botas helt: Endast genom att offra sig själv i Ga-
upalangs bråddjup och födas på nytt ur kalkstalagmi-
terna i umbrernas sal som en stenens förkämpe. SL 
får avgöra eventuella permanenta effekter.  

 
 

H. STORMVALGS GROTTA  
En femtio meter bred och nästan hundra meter lång grot-
ta i benvit kalksten, ljus och gnistrande av kristaller och 
fuktdroppar i taket. Hålet från Försvarstornet skickar ner 
ett svagt ljus som fortplantar sig till en behaglig dager i 
grottan. Vattnet i grottan är azurblått och inbjudande. En 
väldig vit runsten reser sig ur vattenytan, inristad med 
alviska glyfer för magin som de bedrev i djupet. Under 
stenen, i vattnet, finns en gång ut ur grottan genom kilo-
meter med underjordiska vattensystem till en sjö i närhe-
ten. Stormvalg gillar inte särskilt att simma, men använder 
gången i nödfall. 
 

 Varelser: Runt runstenen ligger draken Stormvalg om 
han är på plats, ringlad i flera feta varv.  

 Skatter: Uppe på den närmare 10 meter höga run-
stenen ligger Stormvalgs skatt. Den består av de 82 
resterande bronsmynten från Nordstjärnans karavan; 
guldkaraffer, bärnstenar, silvertallrikar och smycken 
till ett värde av 120 guldmynt; det brända liket av 
gripen Tyr – kung Aurogons riddjur, en av drakens 
stoltaste troféer; en hel liten kustseglare som draken 
med möda pillat in i grottan, lastad med två balar is-
ormspälsar; ett stjärnskott från den fallna stjärnan; 
en mängd vackra fossiliserade urdjur i vackert skim-
rande ljus kalksten; samt en magisk järnskodd stav av 
ek med besvärjelsen Smäll (se Åskmagi i äventyrs-
plats 5 – Sköldbaggen), effektgrad 3, permanent 
bunden till staven så att den kan användas en gång 
per dag. Därtill har staven redskapsbonus 1T8.  

 

 

Den vita ormen 
 

Stormvalg är en vit och blek orm med dimmigt grå ögon. 
Han ömsar som bäst skinn, och väldiga flagor av dött skinn 
hänger från hans kropp i slamsiga sjok tillsammans med 
en maffig uppsättning skägg- och halstömmar. Törnkrå-
korna som håller hans tänder rena efter måltid, putsar 
också bort kliande skinnrester från vecken i det nya pan-
sarskinnet. Vattnet i grottan lugnar huden som irriteras av 
skinnömsandet. Varje gång han rör på sig lyfter ett tjatt-
rande myller av törnkråkor från hans kropp.  
Törnkråkorna är också hans spioner och skvallrar om vad 
som händer i området. Kråkorna har sett handelskarava-
nen och kanske någon av dem snappat upp ett mynt och 
fört det till draken. Han har givetvis genast känt Brons-
lampans aura från bronset, och bett kråkorna spana nog-
grant efter mynten. På så sätt har han fått upp ögonen för 
RP, insett att de är ute efter bronsmynten, är födda i 
Mörkrets Zenit och möjligen insatta i Glimrings kommande 
öde. Eftersom han ogärna lämnar sin håla för längre tider 
hoppas han att bronsmynten från den brända karavanen 
skall locka RP till honom – han har ett uppdrag han vill att 
de skall utföra.  
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Erbjudandet 
Stormvalg vill inte att RP kommer in i Gaupalang, utan vill 
träffa dem t.ex. ute på berget. Om de ändå kommer in i 
hans grotta välkomnar han dem vid namn och berättar att 
han väntat på dem. Uppdraget han vill att de utför beror 
på vad som hänt tidigare i kampanjen, men är något av 
följande: 
 
1. Om Glimring inte ännu vaknat (d.v.s. alla röda bild-

kort har inte ännu spelats ut 3 gånger, plus en röd 
kung) kommer Stormvalg be RP befria henne med 
hjälp av hans eld. Om RP inte har sett Glimring eller 
ännu varit i Raudrim kan han berätta att det finns en 
spegelportal i Svartvinter. Om Mörkerkällan är öppen 
kan han tipsa om den vägen också. Han känner inte 
till eldstenen från Am-Korum och dess krafter utan 
berättar att Glimring skall väckas med ett offer som 
han fyller med sin eld. Det kräver i princip att någon 
offrar sitt liv och låter Stormvalg blåsa eld i sin själ. 
Det innebär att skinnet bränns och håret sveds bort, 
men draken bränner inte på för fullt, och personen 
överlever, men ligger i ett feberaktigt yrande till-
stånd med het rök bolmande från mun och öron tills 
den befrias från sina plågor och dumpas i Glimrings 
oas, var drakmodern äter upp den… Erbjudandet 
känns kanske inte särdeles lockande för RP, men i 
närheten finns galna drakdyrkare som skulle göra vad 
som helst för äran. Endast en av dem är ju dock född 
i Mörkrets Zenit (men råkar vara den enda sektmed-
lemmen som inte är så ivrig…) Det krävs dock ytterli-
gare någon annan, gärna flera, som är född i zenit-
punkten och som kan ta sig in i Raudrim för att få det 
brända offret släpat fram till oasen. Till det behövs 
RP. Draken hyser heller inga höga tankar om drakkul-
ten, och ser därför gärna att någon annan sköter 
hans ärenden (se nedan). 
 

2. Om Glimring redan väckts, d.v.s. alla röda bilkort har 
3 gånger spelats ur Ödespacken, och därtill en röd 
kung, vill han att RP i stället hämtar ägget från Marn-
hall åt honom. Draksekten arbetar förstås på det re-
dan, men som nedan beskrivs litar han inte på dem.   
 

3. Om ägget redan är i drakkultens händer (sannolikt 
genom Feonors ageranden i Marnhall – detta är upp 
till SLs avgörande) är drakdyrkare på väg med det till 
någonstans i sydlanden, kanske Zir, för att låta något 
ovärdigt drakskrälle där kläcka ägget med sin eld. 
Stormvalg ber då RP hämta ägget till honom i stället. 
Drakdyrkarna duger givetvis inte till det eftersom de 
haft mage att välja en annan drake till den uppgiften 
framför näsan på honom.   

 
Inget av dessa kommer troligtvis att intressera RP (och att 
ingå avtal med en drake är i alla händelser synnerligen 
riskfyllt…) men om de utför något av uppdragen lovar 
Stormvalg att ge dem alla bronsmynt han har, samt det 
stjärnskott som ligger i hans skatthög. Därtill lovar han att 
inte äta upp dem (ännu…) Eventuellt kan han också erbju-
da hjälp med dödandet av diverse halvgudar eller annat 

som RP kan behöva. Huruvida han håller sina löften är en 
annan sak.  
 
Förhållande till drakkulten  
Stormvalg ser drakdyrkarna som lismande idioter. Han kan 
inte känna annat än avsmak inför varelser som frivilligt 
bäddar för någon annans storhet, och till och med vill 
offra sina liv. Det strider emot allt han själv känner så 
starkt att han får kväljningar och inte kommer ifrån sina 
misstankar att de är inkompetenta träskallar. Varelser som 
har en hälsosam portion egoism, och eftersträvar egen 
vinning, guld och ära (RP?) – sådana kan han lita på, och 
sådana vet han hur han skall handskas med. Dessutom 
svansar sekten löjligt mycket inför endast Glimring och 
Elmgryning. Skall han ha knäböjande dårar omkring sig 
skall de tillbe honom, och ingen annan. Han vet att Glim-
ring skall leda drakarna in i deras guldålder och är mer 
betydande än han, men samtidigt störs hans narcissism av 
att andra varelser känner till den maktbalansen. Han störs 
också av att de små krypen smygtittar i elden och kan se 
vissa delar av vad han tänker. Men tillsvidare låter han 
dem hållas och njuter av oxarna de matar honom med, 
och försöker utnyttja dem så mycket som möjligt.  
 
Drakens syn på Bronslampan 
Stormvalg är ointresserad av Bronslampan och ser den lika 
mycket som risk som möjlighet, och ser därför gärna att 
RP låter förstöra den, snarare än att riskera att Mörkret 
lägger vantarna på den. Genom historien har mörkrets 
krafter gynnats betydligt mera av lampan trots att den har 
två likvärdiga ändor.  
 
 

ATT DÖDA EN DRAKE 
Det finns givetvis möjligheter att komma över bronsmyn-
ten och resten av drakens skatt på andra sätt än att döda 
den, men möjligt är att RP tänker nacka den slemma or-
men. Stormvalg är dock ingen nykläckt ömsvans, utan en 
av de tidigaste ormarna, och nästan lika gammal som 
Glimring, så grundläggande för den approachen är att det 
troligtvis är omöjligt utan hjälp. Nedan presenteras några 
tänkbara sätt med vilka RP kan få en avgörande fördel mot 
draken och ha en chans att döda den. Om RP är tillräckligt 
mäktiga för att ge sig på draken ensamma, så låt dem. 
 
 Vagelkrums stenarmé 

Se ovan för hur man med hjälp av en stenfalk kan ak-
tivera och styra den del av Vagelkrums stenarmé som 
dels är intakt, och dels är tillräckligt utgrävd. Tillsam-
mans blir det en nätt liten skvadron – en stenmam-
mut med stridstorn, stentrummare, spjutbärare och 
ryttare. Räcker väl för att skada Stormvalg allvarligt 
innan draken krossar krigarna till grus och stendamm.  
Tänk på att stenhären rör sig långsamt från Ordoras 
och mycket hinner hända på den tiden. Om man lyck-
as styra hären framgångsrikt till ett anfall på draken 
kan du räkna med att den skadas med sammanlagt 10 
+ 2T6 STY-poäng. 25 % chans att Stormvalg tappar 
flygförmågan. Stormvalg kan ju med lätthet flyga un-
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dan sina attackerare, men om de t.ex. invaderar Gau-
palang kommer ormen att försvara sig eller anfalla.  
 

 Sköldbaggen 
Om RP hittat Anwyr och fått hennes anteckningar 
samt lyckats tyda dem så att de lärt sig styra den ena 
sköldbaggen kan man bussa den på draken. Givetvis 
kommer Skalm Enögd att göra allt för att det inte skall 
gå. Att tyda Anwyrs anteckningar tar dock tid, kanske 
just så länge att det kan börja bära frukt i Port-i-Dal? 
Därtill krävs BILDNING och kanske det slutliga kontrol-
lerandet kräver något lockbete som får besten till byn 
så att man kan göra behövliga handpåläggningar och 
präglingar. Ett sådant lockbete kan t.ex. vara Storm-
valgs törnkråkor som flyger till besten och attraherar 
den med sitt tjatter. Det kräver igen att man lurar 
Stormvalg att låna kråkorna eller via Asims dryck får 
kontroll över dem. Om Anwyr lever kan hon eventu-
ellt gå med på att hjälpa i ett liknande arrangemang.  
Sköldbaggen dör i en konfrontation med draken, men 
skadar den allvarligt i processen med 15 + 1T6 STY-
poäng. 50 % chans att Stormvalg tappar flygförmågan. 
Även mot baggen kan draken alltid fly, men kommer 
inte att tolerera att någon urbest trampar omkring 
Gaupalang, och anfaller följaktligen.  
 

 Stjärnskotten 
En annan möjlighet är att använda skotten till att ska-
da Stormvalg. De går att forma stjärndelarna till svär-
det Nattsol – en klinga av bländande ljus och kyla. 
Detta kräver en ritual med ett blodsoffer av något 
slag, samt ett slag för HANTVERK plus talangen Smed. 
(SL kan avgöra om världsnålen och/eller Anwyrs an-
teckningar behövs). Därefter har man en mäktig arte-
fakt i sin ägo. Nattsol är ett slagsvärd som utlöser sin 
största energi i det första hugget – en maffig attack 
med alla bonustärningar som finns – T6, T8, T10 och 
T12 – samt vapenskada 10. Därefter faller en artefakt-
tärning bort per attack tills T12an återstår – den för-
blir. Skadan avtar också med 2 tills vapnets normala 
skada återstår (enligt HANTVERK-slaget). Svärdet blir 
aldrig hett och kan användas som redskapsbonus till 
att Leda Vägen nattetid (+2).  
  

 Otau 
Om inte drakdyrkarna lyckas utmanövrera Otau och 
kanske rentav döda henne (de smider sådana planer 
efter att hon oförsiktigt orerat om sitt drakdödande) 
kommer hon att tvinga sig på RP om de ger sig på 
draken. Hon är inte till lika stor hjälp som de tre ovan-
stående hjälpmedlen, men kan vara av avgörande 
nytta ändå. Om RP tar för lång tid på sig att besluta 
hur de skall gå till väga med draken gör Brändriddaren 
och hans kultbröder en attack på Otau. RP kan gärna 
inse att Brändriddaren hatar Otau och höra tissel om 
dolkar i natten mm.   
 

 Orkerna och Galghorden 
Om man lyckas snappa upp Gunguls planer kan man 
med lite manipulerande tippa de något ovilliga orker-

ledarna till att slå till. Utan RPs hjälp kommer de att 
tacka nej till förslaget efter ett par dagars betänketid. 
Det gäller dock att hålla Gungul ovetande om ens in-
blandning. Orkernas anfall blir en katastrof men de 
skadar draken, om än inte allvarligt (6 STY-poäng)  
Sedan gäller det att slå till snabbt innan Galghorden 
sveper in och försöker ta hand om skatten.   

   
Stöld 
Om man t.ex. kan lura Stormvalg att den andra drake som 
setts i närheten av Kormund, och som enligt vissa rykten 
slagit ner sig där, är Glimring själv eller någon konkurrent 
som verkligen sett imponerande ut, blir han ytterst nervös 
och kan eventuellt göra dumheter som att flyga iväg för 
att inspektera själv, och är då borta flera timmar, vilket 
kan öppna upp möjligheter för RP att stjäla hans skatt. Att 
undkomma hans raseri när det uppdagas är dock ytterliga-
re en svårighet. Vanligtvis lämnar Stormvalg grottan en-
dast när han vet att ingen är i närheten och på så vis räk-
nar han med att folk inte vågar ta sig in medan han är 
borta p.g.a. ovissheten. Drakkutens drakvakare känner 
dock troligtvis oftast till om han lämnat boet eller inte, 
men Stormvalg ser vakten snarare som en fördel – hen 
kan dels ha en chans att stoppa eventuella tjuvar, och dels 
ge kännetecken så att Stormvalg kan utkräva fruktansvärd 
hämnd och ta tillbaka sin skatt med ränta.  
 
 
 

Bronsmynten 
 

Stromvalg har 82 av handelskaravanens bronsmynt, dvs. 
allt som fanns kvar i dens kassa.  
Om man har minst 8 stjärnskott i sin ägo kan man i stället 
för att föda en ny stjärna byta sig till bronsmynten med 
Stormvalg. Detta är dock ett synnerligen farligt köp, för 
Stormvalg tenderar att äta upp sina motparter efter avslu-
tad affär.  
 
 
 

VARELSER I GAUPALANG 
 
Trollorker från Vyjl 
Orkerna från Vyjl har trollblod i sina ådror och är både 
grövre, krummare och hänsynslösare än sina kusiner i 
Kragma och på andra håll i nordanlanden. Ögonen sitter 
djupt i mörka hålor och glimmar blekt, andedräkten kan 
fälla en häst, och både händer och fötter pryds av väldiga 
svarta klor.  
Trollorkerna regenerar 1 poäng STY varje runda.  
Delegationen norr om Port-i-Dal består av 15 orker, alla 
högt stående i sin skock.  
 

STY 6, SMI 3, INT 2, KAR 1 
 

Utrustning: Ringbrynja, pälsbrämad hjälm = Skydd 6. 
Slagsvärd eller stridsyxa, dolk, kortbåge, stor sköld 
Färdigheter: Närkamp 3, Skytte 3, Överlevnad 4, Speja 4 
Talanger: Stryktålig.  
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Toogril Hartand, ledare för Vyjls trollorker 
Namnet Toogril Hartand sprider respekt och rädda blickar 
i Vyjl. Även om han är ledare för skocken så måste han få 
grönt ljus av de övriga krigarna för alla beslut innan något 
kan göras. Stjärnskotten finns i en låst järnkista i stortältet 
var Toogril själv bor. Nyckel bär han runt halsen.  
 

STY 6, SMI 3, INT 3, KAR 2 
 

Utrustning: Ringbrynja, pälsbrämad hjälm = Skydd 6. 
Stridsyxa, dolk, kortbåge, stor sköld 
Färdigheter: Närkamp 5, Skytte 3, Överlevnad 4, Speja 4, 
Rörlighet 3 
Talanger: Stryktålig, Yxkämpe 3.  
 
 
Döde Varg, orkspejare 
Spårsniffaren Döde Varg leder en spaningspatrull på 4 
orker som sonderar terrängen runt Gaupalang. Hon är 
rikligt utsmyckad och piercad med benbitar, och hon är 
Toogrils ögonsten.  
 

STY 6, SMI 3, INT 2, KAR 2 
 

Utrustning: Ringbrynja, pälsbrämad hjälm = Skydd 6. 
Stridsyxa, dolk, kortbåge, stor sköld 
Färdigheter: Närkamp 4, Skytte 3, Överlevnad 4, Speja 4, 
Rörlighet 3 
Talanger: Stryktålig, Bärsärk 2  
 
 
Umbrerna 
Umbrerna är uråldriga mörkerväsen av okänt ursprung. 
Alverna slöt ett avtal med dem, troligtvis i samband med 
den första pakten, och använde dem till att väcka liv i 
djupstenen. De består av endast mörker och har ingen 
världslig skepnad. Därför är det man ser av dem endast 
skapelser av ens eget undermedvetna. Detta har umbrer-
na lärt sig utnyttja till en viss grad och när man först möter 
en umbra ser den ut som en något alvliknande person, 
med besynnerligt bekanta drag. Efter en stund tror man 
sig känna igen varelsen och den tar utseendet av någon 
avlägsen bekant, förslagsvis någon man träffat tidigare i 
äventyret eller kampanjen. En umbra kan också ta skep-
nad av en RP. Det går egentligen inte att genomskåda 
umbrernas förklädnad eftersom den är en produkt av ens 
eget sinne, men om man varit i Raudrim (eller lyckas med 
GENOMSKÅDA) kan man förnimma att salen dryper av 
Urmörker och att något inte är som det skall.  
Umbrerna svarar undvikande på frågor om vem de är 
eftersom de inte riktigt själva vet vad deras synliga form 
egentligen är. De säger att vägen framåt är blockerad och 
frågar om RP känner till sägner om tomheten. De kan inte 
mänskofolkens sånger och myter och vill höra om de 
innehåller ledtrådar till var orört tomrum kan finnas.  
 

STY 8, SMI 5, INT 3, KAR 3 
 

Utrustning: Enligt skepnad, men inget föremål går att 
använda.   
Egenskaper: Umbrerna tar ingen skada av konventionella 
vapen eller fysisk magi, endast eld samt en del ljusrelate-
rade besvärjelser påverkar dem, t.ex. Själaljus, Fördriva 

demon och Harmoni. Även besvärjelser som t.ex. Hejda 
och Betvinga demon kan fungera.  
Monsterattacker, 1T6:  
1. Fullständigt mörker. Umbran skapar en glob (Kort 

avstånd) av fullständigt mörker. Alla eventuella fack-
lor och dylikt slocknar och går inte att tändas på 1T6 
rundor. Endast mörkerseende på magiskt sätt hjäl-
per. Umbran tar dock 1 i skada för varje ljuskälla som 
slocknar på detta sätt.  

2. Själens tomhet. Umbran riktar sin attack mot den 
största fienden och hittar där fickor av tomhet inne i 
offrets själ. Offret måste lyckas GENOMSKÅDA at-
tacken med 10 grundtärningar eller bli paralyserad 
av elände i 1T6 rundor. 

3. Blindhet. Offret måste lyckas GENOMSKÅDA umb-
rans attack eller tappa förmågan att förnimma ljus, 
dvs. bli fulständigt blind i 1T6 kvartsdygn. Attacken 
sker med 8 tärningar.  

4. Skräckattack. Umbran expanderar sina motståndares 
inre mörker och fyller dem med skräck – alla inom 
Nära avstånd utsätts för en skräckattack med 8 
grundtärningar.  

5. Kopia. Umbran väljer ut ett offer och antar skepna-
den av en perfekt kopia av personen. Övriga perso-
ner i striden måste GENOMSKÅDA det hela för att 
veta vilken av personerna som är den rätta och som 
kan angripas. Om offret själv misslyckas med 
GENOMSKÅDA +1 blir hon själv osäker på vem som 
är den riktiga – förvirringen räknas som en skräckat-
tack med 6 tärningar.  

6. Drake. Umbran verkar försvinna av nästa träff, men 
tar i följande runda skepnaden av draken Stormvalg. 
Den klämmer sig upp ur en skreva i berget och kom-
menderar rollpersonerna ut ur grottan. GENOMSKÅ-
DA -2 för att se igenom synen.  

 
 
Stormvalg 
Stormvalg är fasansfull att beskåda – ful, illsinnad och 
lömsk. Han är mycket stolt över sin blekvita färg och när-
mast olmliknande utseende – en raritet bland drakar. 
Enligt Stormvalg var de första drakarna vita och tog efter 
hand olika färger åt sig. Han står alltså i rakt nedstigande 
led till De Första som slogs med gudarna i skapelsens 
gryning. Det går att MANIPULERA Stormvalg, men om han 
förlorar en social konflikt anfaller han genast… Det går 
däremot utmärkt att köpa sig tid med små bluffar och 
lögner.     
Drakars storlek gör att de får en gratis attack på fiender 
som försöker komma in på armslängds avstånd – draken 
sveper med klorna som om den viftade bort flugor. At-
tacken räknas inte in i drakens övriga attacker och sker 
med 8 tärningar.  
Stormvalgs ömma punkt är Glimring. Han vill oändligt 
gärna svansa och göra sig till för henne, och vinna hennes 
gunst. Han vet att hon är siad att starta Elmgryning, hon är 
den Stora Ormen, och innan Elmgryning är här skall hon 
äta många drakar för att ytterligare stärka sig. Han är till 
och med medveten om att han kan vara ett av hennes 
offer. I hemlighet hoppas han få para sig med henne och 
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dela lya inför eldtiden. Men samtidigt hatar han henne 
just av den orsaken, och vill äta upp henne och själv starta 
Elmgryning. Det vet han dock att är i det närmaste en 
omöjlighet, men det hindrar honom inte från att hata.  
 

STY 48, SMI 9, INT 5, KAR 5 
 

Utrustning: Mjölkvitt drakskinn, Skydd 12 
Egenskaper: Speja 5, Manipulera 5, Genomskåda 5. Därtill 
kan du räkna att draken har talangerna Orädd, Omutlig 
och Vass tunga på nivå 2. I strid får draken Ducka 1 gång 
per runda utöver sina monsterattacker.   
Monsterattacker, 1T6:  
1. Hugg. Stormvalg kastar sig fram med öppet gap och 

hugger en fiende. Attack med 15 tärningar och va-
penskada 3. Det går att ducka och att parera, men 
man slås oundvikligen omkull även om man lyckas.  

2. Svanssnärt. Stormvalgs svans är lång och vass. Ett 
svep med den träffar 1T6 fiender inom Nära avstånd 
med en attack med 11 grundtärningar, vapenskada 2. 
Det går inte att parera – svansen är för stor - men 
nog att ducka.  

3. Klor. Hela den vita sladdriga ormkroppen vräker sig 
framåt så att det döda flagande skinnet flyger i tjocka 
sjok runt draken, och den gör två snabba hugg med 
sina klor. Båda attackerna sker med 12 grundtärning-
ar, vapenskada 2. En träff innebär att offret flyger 
iväg genom luften och landar på Nära avstånd. Detta 
sker oberoende om attacken pareras eller inte. Den 
kan däremot duckas normalt.   

4. Verbal attack. Drakar är specialister på att håna sina 
offer och utsätta dem för psykologisk krigsföring. At-
tacken fungerar precis som handlingen Håna enligt 
reglerna för SKALDEKONST. Den drabbar alla som 
strider mot draken inom Nära avstånd. Hånandet 
sker med 13 grundtärningar, och när draken väl 

kommit igång fortsätter den varje runda tillsammans 
med nya framslagna monsterattacker ända tills den 
gör ett Eldsprut eller Eldhav. Om Verbal attack kom-
mer upp igen under pågående okvädning sker fort-
satt mobbning med 15 tärningar.  

5. Eldsprut. Det vita drakskinnet bågnar och färgas rött, 
ur näsan bolmar svart rök och ögonen börjar glöda. 
Med ett vrål spyr draken en eldkon ut över närmaste 
fiende. Håll bra koll på var de olika fienderna står – 
konen träffar alla inom ca tio meter från det huvud-
sakliga offret och på Nära avstånd. Attacken sker 
med 12 tärningar och kan bara pareras med en sköld 
av drakskinn eller dubbla lager kolsiden (från Marn-
hall). Endast rustningar av drakskinn skyddar. Magi 
eller andra specialarrangemang mot eld kan också 
hjälpa. Sprutet kan duckas.    

6. Eldhav. Detta är ett eldsprut som ovan, men av full-
ständigt apokalyptisk kaliber… Draken tar här gärna 
en dramatisk flygtur först, kanske den lämnar sin 
grotta eller kretsar kring sina offer en stund, hånan-
de i vilt raseri. Samtidigt bolmar allt mer rök ur nä-
san, munnen och mellan glipor i fjällpansaren. Till 
slut erupterar verkligheten i en kaskad av eld – allt 
inom Kort avstånd från draken uppslukas i ett brin-
nande inferno. Räkna attacken med 15 grundtär-
ningar, grundskada 2. Bara drakskinn skyddar, och 
det går varken att parera eller ducka, bara be till sina 
gudar. All metall som inte är mästersmidd smälter till 
oformliga klumpar, av tyger och annat brännbart blir 
bara aska kvar och syret tar slut – UTHÅLLIGHET för 
att inte mista 1T3 SMI-poäng också.   
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Vadet 
 
Med ett gnisslande saktade vagnen in och stannade upp. Dragsvinen frustade lättat och började omedel-
bart böka i jorden. Ärrman lade ner tyglarna, sträckte på ryggen och började stoppa sin tobaksfläckiga 
pipa. Bakom sig hörde Bror hur de övriga vagnskarlarna ropade för halt, piskorna ven och ekar knakade.  
Han vände sig mot kvinnan vid vägstenen: 
”Har ni just vadat över?” 
Hon var slående vacker, lång och klädd i ziriskt siden. Vävnaden var av bästa kvalitet kunde Bror se. Skulle 
sälja för flera silver alnen utan tvekan.  
 ”Inte här. Längre uppströms.” När hon pratade blottade hon en uppsättning vita och vassa tänder. Bror 
kunde inte säga om de var filade eller om hon hade djurblod. Hur som helst så fann han det aningen från-
stötande och han vände blicken ut mot älven igen. Den forsade ställvis ordentligt och såg inte lockande ut. 
Han ville inte förlora ett enda svin till, och han hade ännu många vad framför sig.  
”Hur långt?” 
”Två, tre sporrsträck. Bra ställe, vi blev knappt ens våta över knäna.”  
Bror sneglade på pojken vid kvinnans sida. Han var allt vad hon inte var – koppig, blek och sjuklig. Han 
stod med blicken tomt stirrande rakt på Bror. Ena armen var inpackad i färska bindor och en stor blodfläck 
hade redan blommat upp över linnet.  
”Kan ni visa vägen? Vi kan bjuda på mat – karlarna var tvungna att slakta ett av svinen igår, så det finns 
både svål och ister”.  
Ett avlägset muller hördes österifrån över den blygrå himlen. Snart skulle regnet tillta. 
”Tack, vi har redan ätit” Kvinnan log ett bländande leende, och pojken skakade till, men sade inget.  
Bror suckade och skrapade sig över hakan. Han tvingade sig att le tillbaka medan han funderade. Pojken 
kunde man säkert mjuka upp med en spottstyver, men kvinnan var en annan sak. Och han hade ingen lust 
att betala överpris för en simpel vägvisning.  
”Ärrman – skrinet.” Ärrman lydde omedelbart, lade ner sin pipa och drog ut kassaskrinet från kuskhyllan. 
Bror sneglade på innehållet, plockade upp ett av falskmynten och singlade iväg det mot pojken. ”För ert 
besvär.” 
Pojken rörde inte en muskel och myntet landade med ett klafsande i gyttjan vid hans fötter. Ännu ett mul-
ler ekade över älvdalen, och Bror märkte att han hoppade till.   
Kvinnan böjde sig ner och plockade upp myntet, med en vag förundran i blicken. Hon putsade metallen 
mot pojkens ärm och vägde det i handen. Ett leende spred sig åter över hennes läppar. 
”Det ser ut som att vi har nått en överenskommelse, köpman. Hoppa upp, pojk, vi tar en åktur”  
Bror gav plats på kuskbocken och gav Ärrman en försiktig sidoblick. Den gamla karavanfösaren ryckte på 
axlarna, lämnade sin pipa halvstoppad på knäet och piskade igång dragsvinen.  
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Kampanjavslut: 

den  
tomma  
väven 

 
 

Sammanfattning 
 

Avslutningen på kampanjen är den sista kampen mot 
Ashur-Asha och draken Glimring. När kampanjens fyra 
äventyr är spelade utför Ashur-Asha omedelbart den 
fjärde pakten. Han smider bronslampan med eller utan de 
tre relikerna (men de är av betydelse ändå, se nedan), 
övertar Glimrings kropp och börjar riva sönder väggen 
mellan skapelsen och Urmörkret.  
Slaget är dock ingalunda förlorat ännu, och en sista kamp 
för skapelsen återstår. Denna kamp kan utveckla sig på 
många olika sätt, här följer några riktlinjer. 
 
 

INLEDNING 
 

Ashur-Asha-i-Glimring är ett bolmande och pulserande 
inferno av rök, aska och mörker, ett nystan av stålglim-
mande och ringlande fjällpansar, samt en ursinnig eld – 
rykande och flammande av döende urkrafter. Hur stark 
han är beror dock på hur väl RP lyckats tidigare i kampan-
jen. Ju flera ursprungliga delar till bronslampan som 
Ashur-Asha har, desto mäktigare är han. För varje artefakt 
han har i sin nysmidda lampa får han: 
• 30 extra poäng på sina grundegenskaper som SL får 

placera ut efter eget behag 
• 1T10 extra SKYDD 
• En extra här av mörkerväsen eller odöda till sitt förfo-

gande.  
Eldstenen räknas som Ashur-Ashas om den stulits av drak-
sekten och slängts i oasen i Raudrim. För Oxhuvudet gäller 
att 75 % av bronsmynten skall vara hans. Det samma 
gäller för RP. Om RP jäst sin bronstacka med kopparmynt 
så att det motsvarar de 182 ursprungliga bronsmynten när 
de konfronterat Stormvalg räcker det med 50 % för dem. I 
annat fall räknas bronset som 50/50.  
Om Ashur-Asha kommit åt att sluta pakten inne i Raudrim, 
får han samma bonus som för en artefakt. För detta gäller 
ju då att Glimring skall vara kvar i Raudrim när avslut-

ningsscenen inleds, d.v.s. om Mörkerkällan öppnats måste 
Glimring ännu ligga i oasen, annars kravlar hon sig ut 
genom Marnhall (och ställer troligtvis till med ohygglig 
förödelse) Men Ashur-Asha kan alltså också utföra den 
fjärde pakten ute i den riktiga världen. Han måste dock ha 
tillgång till Raudrim för att smida lampan, och för att för-
bereda pakten.  
Om Mörkerkällan inte öppnats (t.ex. om RP lyckats förstö-
ra den så totalt i Marnhall att SL dömer det som omöjligt), 
och Ashur-Asha inte har en kropp född i Mörkrets Zenit, 
inleds i stället Elmgryning (se ruta intill).   
Om RP lyckats eliminera alla Ashur-Ashas kroppar när det 
fjärde äventyret avslutas får du som SL välja – antingen 
inleds Elmgryning eller så hittar Ashur-Asha en ny kropp 
efter en tid, och sluter den fjärde pakten. I sådana fall får 
han -20 poäng på sina grundegeskaper och en här mindre.  
Observera också att även Född kan vara den som utför 
den fjärde pakten! 
 
 

Den fjärde pakten 
 

SL får fritt välja var Ashur-Asha-i-Glimring slår sig ner. Han 
etablerar där direkt en rejäl maktbas och frammanar 
omedelbart 2 härar (modifiera enligt ovan). Dessa härar 
kan vara frammanade ur dödsriket eller ur Urmörkret. Om 
han har tronen i Svartvinter kan en här också vara mänsk-
lig och bestå av både slavar och furstar, arlar och hyrsvärd 
som (frivilligt?) strider på hans sida. Även orker och dvär-
gar kan figurera beroende på läget i Marnhall och hur den 
planerade alliansen med Tjälgångarherren utvecklade sig.  
Den ena hären etablerar sig som försvar runt hans bas. 
Den andra marscherar iväg mot det första ankaret, se 
nedan. 
Maktbasen kan vara t.ex. Svartvinter om han intagit sta-
den. I annat fall är Grinngard ett bra alternativ, men tänk 
på att det kan vara roligare om RP känner till stället och 
har besökt det. Marnhall, Kormund och Basaltborgen är 
alla också tänkbara alternativ.  
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 Elmgryning?  
 Spelet är riggat en aning i Mörkrets fördel, men det 

oaktat kan drakarna ändå vinna och slutscenen blir en 
kamp mot Elmgryning. Spelet är då kört för mörkerso-
nen, och nordanlanden utsätts för en nalkande under-
gång i eld och aska. För att Elmgryning skall komma, 
krävs att Mörkerkällan är förstörd och att Ashur-Asha 
inte har någon värdkropp född i Mörkrets Zenit. Vidare 
måste draksekten ha ett av Glimrings ägg. Ett finns i 
Marnhall, men om SL vill kan andra ägg också hittas av 
sektens lärda. Om Marnhallsägget inte är i sektens ägo 
får dock Glimring -20 på sina grundegenskaper. Om 
Glimring inte väckts med eld ur oasen, och RP sett till att 
det kortet inte kan spelas (dvs. Eldstenen är i tryggt för-
var och sektens två medlemmar födda i Mörkrets Zenit 
är eliminerade) får SL välja – antingen lyckas drakkulten 
ändå väcka draken genom att föda henne ur ägget utan 
hennes eld, eller så inleds en s.k. falsk Elmgryning. Då 
hittar sekten någon annan drake att utföra sina ritualer 
med, men effekterna blir betydligt lamare.  

 Om Elmgryning inleds kan du använda samma grundtan-
ke för kampanjens uppbyggnad, men modifiera händel-
serna nedan att passa en brinnande apokalyps.  

 Om du som SL vill kan både den fjärde pakten och en 
falsk Elmgryning inledas samtidigt.  

 
 
 
Skapelsens ankare 
Ashur-Ashas mål är att lossa skapelsens ankare och på det 
sättet störta den levande världen och låta Mörkret skölja 
in. Ett ankare är redan lossat – Magnetvalen i Marnhall, 
och ett annat arbetar Attuhra på. Det ligger begravet 
djupt på världshavens botten någonstans, och vi kan anta 
att han får lossa det ostört. Ett ankare ligger någonstans i 
Nordanlanden, och även det får du som SL placera ut fritt. 
Ett annat finns i sydlanden någonstans. Observera att 
ankaren kan se ut hur som helst, men troligast är att de är 
av metall och djurformade på något sätt. Magnetvalen i 
Marnhall är av järn, och det ankare som alverna bröt 
Bronslampan ur var givetvis av brons. Attuhras mål är en 
krabba av bly. De två kvarvarande kan vara en kvicksilver-
spindel i kejsarens av Tusenöarnas labyrint och en slända 
av flytande magma under Kormund. Eller precis vad du 
som SL vill.   
Du kan välja hur mycket fokus du vill lägga på dessa anka-
re. Skall kampanjavslutet kretsa kring försvarandet av 
dessa, eller är de ett sidospår och huvuduppdraget för RP 
är att krossa mörkersonen? Grundprincipen är i varje fall 
att om RP lyckas döda Ashur-Asha innan han når ankaren 
så är skapelsen räddad.  
 
 

HÄNDELSER 
För att klara äventyret krävs högst troligt en bred och 
enad front i den avgörande striden. Vid det här laget är 
kampanjen världsomfattande och maktfigurer land och 
rike runt torde vara inbegripna. Vem är regent i Randmark 
och vad är rikets läge? Om landet är splittrat eller om 

Ashur-Asha sitter på tronen i Svartvinter försvåras läget 
betydligt. En vän till RP på tronen kan däremot vända hela 
det avgörande slaget till RPs fördel. Hur är det med Marn-
hall? Har RP goda relationer till kungen där? Har kanske 
Glimring kravlat ut den vägen och ödelagt halva riket? 
Alvkungarna i Zir är en annan potentiell allierad i nöden. 
Om deras planer grusats angående Kummelvidderna kan 
de kanske försöka försona sina synder genom att ena sig 
mot sin forna allierade. I vilket fall som helst kanske en tur 
till deras magnifika mahognypalats står på menyn? Hur är 
det sedan med de tynande gudarna? Kan de väckas – 
Erudas tempel kanske vet svaret på det? Har RP fött en ny 
stjärna på himlen åt dem? O.s.v. Frågorna är många, men 
konstruktören tänker sig några huvudsakliga händelser 
som huvudteman: 
 
 Minst 2 härar måste rustas. I det kaotiska läget faller 

detta på RP. Nordanlanden ligger troligen i fullt kaos, 
och även om här säkerligen kan hittas soldater och re-
surser för en armé erbjuder sydlanden troligen de bäs-
ta möjligheterna. Zir och Tusenöarna ligger nära till 
hands, och gärna kan Ashur-Asha alliera sig med den 
ena av dessa, eller aktivt göra försök till det. Mörker-
sonens planer måste stoppas och egna allianser måste 
formas. Begreppet här används här ganska ospecifice-
rat, och du behöver inte räkna antal soldater etc. Du 
kan använda de riktlinjer som etablerats i kampanjen 
tidigare – Randmark har en här (men med tanke på 
bondeupproret kan man väl tänka sig att en till här 
vore möjlig) Tjälgångarherren har en, Grinngard en 
(med hjälp av sydländska hyrsvärd), osv.   

 
 Minst 1 ankare måste räddas. Detta kan göras på plats, 

t.ex. då i Tusenöarna eller Kormund, eller så gör RP en 
utomvärldslig expedition till skapelsens baksida, där 
ankarens undersidor ligger fullt synliga, och lätt kan 
stärkas och bultas fast. Eventuellt både och – först till 
den världsliga platsen för ankaret, var det framgår att 
spelet är kört om man inte tar sig till den utomvärldsli-
ga baksidan. Till detta kan Anwyr och Éo vara nyttiga, 
men även Född, Stormvalg, Bronslampans artefakter, 
eller Sköldbaggen.  

 
 Ashur-Asha-i-Glimring måste dödas. Detta är ganska 

rakt på sak – maktbasen måste stormas och mörkerso-
nen dödas i en episk avslutande kamp med RP.  

 
Glimring 
Detta är urdrakens grundvärden, både för hennes skepnad 
som Ashur-Asha-i-Glimring efter den fjärde pakten, och 
som fri drake i en annalkande Elmgryning. Modifiera enligt 
artefakter och andra parametrar ovan.   
 

STY 60, SMI 15, INT 10, KAR 10 
Färdigheter: Skydd 12   
Egenskaper: Glimring kan alla besvärjelser från regelbo-
ken samt 6 valfria talanger som SL väljer.  
Monsterattacker: Samma som Stormvalg, men Glimring 
har +2 på samtliga. Hon utför 1T3 attacker per runda och 
får ducka 2 gånger.  
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 Appendix 
 
 
 

Appendix 1:  

Ödespacken 
 
Ödespacken fungerar som både ett sätt för spelarna att 
hålla reda på sina Kraftpoäng, och ett sätt på vilket kam-
panjens antagonister avancerar sina planer. Därtill genere-
rar den oväntade händelser för såväl SL som RP.  
Ödespacken är en vanlig kortpacke med 52 kort. I stället 
för att skriva upp sina KP på rollformuläret drar spelarna 
ett kort varje gång de får en KP, och spelar ut ett kort från 
sin ”hand” när de använder ett. Kortpacken ligger med 
baksidan uppåt och de kort spelarna har på handen likaså. 
Man tittar alltså inte på korten förrän de spelas ut (d.v.s. 
då man använder en KP). Då läggs de med bildsidan uppåt, 
och den bilden som visas medför olika händelser.  
 
Sifferkorten har ingen speciell effekt – de fungerar helt 
som en vanlig KP. Ässen ger spelaren en extra KP och är 
alltså värda 2 KP. Bildkorten fungerar även de som vanliga 
KP, men utöver det avancerar de antagonisternas planer, 
och något oväntat introduceras i berättelsen.  
 
Så här sköter du Ödespacken 
Tanken är att varje deläventyr får en nyblandad och full 
packe. Efter det första äventyret samlar du som SL alltså 
ihop alla kort och blandar packen. En packe med 52 kort 
räcker t.ex. för ett äventyr med 5 spelmöten, var totalt 10 
KP spenderas i hela gruppen. Om du tror att ni använder 
mera KP än så per spelkväll, eller om ni spelar i ett lång-
sammare tempo kan du preparera packen så här:   
Först plockar du ut alla bilkorten, blandar dem och sätter 
dem åt sidan i en skild hög. Därefter blandar du packen 
med ässen och sifferkorten och sätter sedan in t.ex. hälf-
ten av bildkorten, och blandar igen. Resten av bildkorten 
väntar tills Ödespacken är slut. Då plockar du ut alla bild-
kort som redan spelats ut och sätter dem åt sidan – bild-
korten uppenbarar sig endast en gång per deläventyr. 
Sedan sätter du in de kvarvarande och oanvända bildkor-
ten med sifferkorten, blandar och sätter denna ”nya” 
packe med ryggsidan upp på spelbordet. På så sätt har du 
92 kort att tillgå under ett deläventyr, och hela tiden finns 
osäkerhetsmomentet som bildkorten medför. Du kan 
också börja med att sätta in endast t.ex. 3 kort och sedan 
sätta in flera nästa gång du blandar packen enligt hur stor 
åtgång det är på korten.  
Det gör heller ingenting om bildkorten tar slut innan även-
tyrets klimax.  

SVARTA KORT: 
 

Ashur-Asha gagnas av de svarta bildkorten: spader och 
klöver. När alla svarta bildkort (6 stycken) spelats ut tre 
gånger (alltså i tre olika deläventyr) öppnas Mörkerkällan. 
Mannen med benhanden får nu tillträde till Raudrim, och 
hans Ätare invaderar sandstenspalatset.  
Därtill har varje enskilt bildkort en egen betydelse som 
påverkar spelet direkt när kortet spelas: 
 
 Kung: För den första svarta kung som dras i äventy-

ret får SL introducera en ny värdkropp för Ashur-
Asha. Den värdkroppen får gärna vara aktivt inblan-
dad i det pågående äventyret. Se appendix 2 för tips 
om vem som kan vara lämplig. När den andra svarta 
kungen dras får SL återuppväcka en redan dödad 
kropp, eller ”boosta” en existerande kropp med 5 
poäng STY. Odöda kroppar använder Ashur-Asha en-
dast som nödvärdar. 
 

 Dam: Varje svart dam innebär att Ashur-Asha, eller 
hans hejdukar, dödar någon av RPs allierade eller 
vänner. Det behöver inte nödvändigtvis vara någon 
väldigt närastående, utan hellre någon neutral som 
är involverad i händelser just nu, t.ex. en guide eller 
en vänligt sinnad SLP. Men någon måste dö… Låt 
gärna effekten vara omedelbar och dramatisk.  
 

 Knekt: En svart knekt innebär att Mannen med ben-
handen (eller hans underhuggare) gör en attack mot 
RP. Det kan vara Nattskärrans lönnmördare, en Äta-
re, eller något frammanat mörkerväsen som förföljt 
RP. Om en attack passar dåligt in i storyn kan det 
också vara ett meddelande från Ashur-Asha till RP. 
Bara så att spelarna känner att mörkersonen är dem 
på spåren. Det kan vara en korp som kraxar något il-
lavarslande, en flåsande kurir med ett brev som kan-
ske innehåller ett finger från någon av RPs nära och 
kära, eller helt enkelt bara en drömsekvens.   
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RÖDA KORT: 
 

Drakarna, elden och ljuset gagnas av de röda bildkorten: 
hjärter och ruter. När alla röda bildkort, samt båda röda 
ässen, spelats ut tre gånger frias Glimring och får sin eld. 
Det sker genom att marsken eller någon annan av kult-
medlemmarna som är född i Mörkrets Zenit (det finns 
åtminstone en sådan utöver marsken, i byn Port-i-Dal i 
Kummelvidderna) stjäl eldstenen från Am-Korum och 
slänger den i Glimrings oas. Alternativt offrar den mörker-
födda drakdyrkaren sig som levande eldbärare, låter 
Stormvalg fylla sig med eld och kastar sig i oasen. Glimring 
är då fri i Raudrim, och har sin eld.  
Observera att detta inte kan ske om Mörkerkällan redan 
öppnats (se ovan). Då bevakas oasen av Ätare och ingen 
drakdyrkare kan ta sig fram.  
Utöver detta har varje enskilt bildkort en egen betydelse 
som påverkar spelet direkt när kortet spelas:  
 
 Kung: Om en röd kung dras får drakkulten upp ögo-

nen för den av bronslampans reliker som äventyret 
utspelar sig kring. De påbörjar ett aktivt letande ef-
ter reliken och skickar ut en patrull för att söka rätt 
på den. Om den andra kungen spelas ut gör de en 
koordinerad ansats mot rätt mål, i ett dramaturgiskt 
lämpligt läge strax innan RP kommer fram, eller efter 
att RP själva fått tag på reliken i fråga.  
 

 Dam: För varje röd dam som spelas uppenbarar sig 
en till drake någonstans i nordanlanden. Den slår sig 
troligtvis ner någonstans i det forna Valgård och kan 
således storligen påverka RPs kommande äventyr. 
Om SL känner för det så kan den också braka ner 
mitt i Randmark och förorsaka allmän panik. RP kan 
också se draken genast kortet dras – en skugga glider 
över himlen och efter en tid hörs rykten om drakens 
framfart. En av dessa drakar kan mycket väl vara 
Stormvalg. Någon av drakarna som uppenbarar sig 
får gärna göra ett litet utfall mot RP, eller slå sig ner 
någonstans nära eller kärt. En annan möjlighet är att 
en drake bränner byn som RP befinner sig, och man 
vaknar på natten till skrik och panik – draken drar vi-
dare i mörkret, sedd eller osedd, och byn ligger i ry-
kande ruiner.  
Observera dock att det totalt kan bli 8 drakar under 
kampanjen, så se till att endast någon av dem direkt 
påverkar RP – resten är rykten och fasliga historier 

från fjärran områden. Någon drake kan t.ex. ha hit-
tats död (eller hittas av RP) uppsköljd på en strand, 
eller som ett rykande kadaver som en annan drake 
ätit upp. Det kan också vara fråga om sjöormar eller 
andra drakliknande varelser.  
 

 Knekt:  
En röd knekt innebär att kulten får upp ögonen för 
RP och ser dem som fiender, och ett attentat mot RP 
görs. Om det känns omotiverat med ett organiserat 
anfall i kampanjens skede kan SL slänga in en lind-
orm eller annat ormdjur som attackerar RP. Liksom 
med de svarta knektarna kan de första konfrontatio-
nerna vara av mera kontakttagande och undersö-
kande natur. En eldlärd har t.ex. sett RP i lågorna och 
försöker luska ut varför, söker upp dem och pratar 
om Elmgryning och den kommande reningen.  

 
 

ALLMÄNT 
 

Spelarna behöver inte veta vad de olika bildkorten har för 
betydelse, men de får gärna veta att de har en betydelse 
som gynnar antagonisterna. Du kan också gärna krydda 
med beskrivningar även vid de vanliga sifferkorten, t.ex. 
de av högre valör. T.ex. när RP spelar ut en svart tia kan-
ske en låga eller en fackla slocknar, solen går i moln och 
det mörknar, eller natten blir ovanligt kall och alla får 
besynnerliga drömmar. Vid röda kort kan ett papper fatta 
eld, en lampa sprängas och sprida små fläckar av brinnan-
de olja, eller solen glimma över en blänkande flodyta så 
att det sticker i ögonen.  
Observera att det skall vara RP som huvudsakligen styr 
äventyrets gång, inte Ödespacken. Kortpacken är till för 
att lägga till ett element av domedagsklocka, ett oväntat 
element i storyn, och lite extra stämning. Om du märker 
att spelarna börjar akta sig för att använda KP kan du låta 
bli att krydda de vanliga sifferkorten och kanske rentav 
lägga till en bonus även för t.ex. kungar, d.v.s. att de också 
blir värda 2 KP, eller öka ässens bonus. På så sätt vet spe-
larna att det ligger både lockande och mindre bra händel-
ser i packen.  
Observera också att SL förslagsvis inte använder packen 
alls, utan räknar sina KP helt vanligt med papper och pen-
na.  
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Appendix 2:  

Mannen med benhanden 
 
Länge nog har skapelsen förpestat det existentiella alltet och intet! Denna gudarnas samvetslösa lekplats, detta förhatliga 
experiment – så erbarmligt ruttet och misslyckat att inte ens gudarna själva orkat bevaka dess välvara. Jag har sett skapel-
sen uppstå, och jag har sett de petitesser, den rena ondska och de barnsliga infall som fungerat som dess grogrund. Precis 
som gudarna själva, är skapelsen måhända vacker att beskåda, men på insidan är den en korrupt och blödande svulst av 
misär och mörka krafter. Krig, svält, avund, hat och sjukdom – detta är vad skapelsen är! Ett hierarkiskt helvete där stor 

äter liten, parasit äter värd, och döden till slut äter allt. 
I det eviga Mörkret finns ingen död, inget lidande. Där finns inget ägande och ingen fattigdom. Ingen trångsynthet utan full 

upplysning och insikt för alla! En personlig och unik egen skapelseupplevelse. En evighet i frid och ro, stillhet och lugn. En 
fullständig balans. Detta är vad jag erbjuder er, detta är min gåva. 

 
 
Mannen med benhanden är Ashur-Asha, Urmörkrets 
tolfte son, siad härskare över skapelsen och spridaren av 
det eviga namnlösa Urmörkret.  
 
 

Bakgrund och nor-
danlandens historia 

 

Ytterst få av Randmarks lärda känner till ens hälften av 
detta. Tolkningar och versioner finns det däremot gott 
om.  
 
Urtid 
I början, innan skapelsen fanns, vandrade gudarna i det 
eviga mörkret. De sökte efter en plats att börja sin skapel-
se på, och förhandlade med Urmörkret om att få använda 
dess insida för detta. Urmörkret gick med på det men 
hade vissa krav. Dels ville det ha den vackra gudinnan Éo 
för en natt, och dels ett eget rike i den skapta verklighe-
ten. Den son som Éo skulle föda skulle bli kung över detta 
Mörkrets rike. Vad man vet gick gudarna med på detta, 
eller lät i alla fall Urmörkret tro det, och skapelsen fick sin 
början. Gudarna frammanade den väldiga världsormen ur 
Urmörkrets intethet och lät den äta upp mörkret kring den 
plats de valt. Denna avsaknad av mörker ledde till ljus – 
ormen sprack och ur dess inre föddes solen. Från det 
kunde gudarna fortsätta och sjöng fram världen. Ur 
världsormens kropp föddes sedan drakmodern Glimring – 
den förste och den siste.  
 
Nordanlanden 
Gudarna upplät nordanlanden som ett område för Mörk-
ret och andra obändiga urviljor att härja fritt i, men hade 
inga tankar på att ge det åt Urmörkret i sin helhet. Dels 
insåg de att nordanlanden blivit en vacker och lyckad del 
av skapelsen och ville inte ge bort den, och dels var dra-
karna ett problem – Världsormen hade även den blivit 
utlovad ett eget rike. Drakarna såg alltså nordanlanden 
som sitt område, och gudarna ville undvika en konfronta-
tion. På så vis uppkom tanken om Bronslampan som kun-
de hålla området i balans utan att helt och hållet tillskriva 
området någon alls.  

Éo, numera känd som gudinnan Föderskan, lät genom 
magi sin graviditet fortgå i det oändliga i stället för att 
föda, för att på så sätt garantera att Urmörkret inte skulle 
ha någon kung att placera över nordanlanden, och där-
med heller inget anspråk på skapelsen. (Se Appendix 3 och 
avsnittet om Född) Vid hennes sida stod Patarrah, Skrifta-
ren som var nionde månad ritade upp en ny kropp åt 
Föderskan för att undvika förlossning. Dessa två började 
med tiden ses som nordanlandens viktigaste väktare och 
blev de nordliga folkens huvudgudar.   
 
Urmörkrets emanationer 
Urmörkret är en outgrundlig entitet, och att avgöra dess 
intentioner och mål är nästintill omöjligt. Det är en nyfiken 
betraktare, outgrundlig och stilla. Men Urmörkret har 12 
emanationer eller avbilder – Ashur-Asha och hans bröder 
– och i dem finns viljor och ett tydligt begär. De kallas för 
Urmörkrets söner, men har inget egentligt släktband. 
Dessa 12 var ursprungligen gudarnas skuggor – delar av 
Urmörkret som gudarna snärjde till sig för att kunna röra 
sig i den intethet som fanns innan skapelsen, som båtar på 
ett evigt hav av mörker. När skuggorna inte behövdes som 
transportmedel mera började gudarna med tiden använda 
dem som papperskorgar för alla sina dåliga sidor. De blev 
gudarnas dåliga samveten, deras dolda hat och deras 
förträngda avund. Avundet tog över skuggorna och de 
började nära en trängtan efter det levande livet. En träng-
tan som Urmörkret saknar.  
 

Efter en tid började sedan gudarna misstro sina skuggor. 
De trodde att Urmörkret brann av avundsjuka och hat 
över skapelsen, och ville åt den, och de såg skuggorna som 
spioner. Således skar de loss skuggorna, som fick eget liv 
och förkroppsligade alla de attribut som gudarna försökt 
tränga ut från sig själva, och tillskrivit Urmörkret.  
 
Alvernas hybris 
Alverna, som gudarna bjudit att slå sig ner i nordanlanden 
för att smida Bronslampan, byggde småningom upp ett 
makalöst rike. Nordanlandens tunna världsväv gjorde att 
de inte var bundna av skapelsens lagar som övriga varel-
ser, och snart utmanade de gudarna. Gudarna blev nervö-
sa över alvernas makt och fråntog dem deras eviga liv.  
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Detta kom som en chock för alverna – i deras ögon hade 
gudarna övergett dem. Ursinniga sökte de nya allierade 
för att utkräva hämnd. Urmörkrets avbilder blev en natur-
lig partner. Dessa såg sig förbisedda av gudarna och ansåg 
att tiden för skapelsen var ute – Urmörkret skulle få tillba-
ka sin allomfattande existens. Mörkerskuggorna kunde 
dock inte rå på skapelsen utifrån, det hade gudarna sett 
till. De måste komma åt skapelsen inifrån. Ett samarbete 
inleddes alltså, en allians som skulle sammansvetsas i fyra 
pakter. En pakt för varje aspekt av skapelsen – förgänglig-
heten, förtärandet, livskraften och allomfattandet.  
 
Den första pakten 
Första pakten var ett första trevande samarbete som 
slutade i alvernas undergång. Men grunden för Mörkrets 
invasion lades då, och den plan som ännu följs. Överens-
kommelsen var att alverna skulle få obegränsad makt, 
men samtidigt småningom uppgå i mörkret. Alverna insåg 
att priset för pakten var dyrt, men ansåg att det fanns gott 
om tid att förråda mörkerskuggorna senare. När man väl 
störtat gudarna med Mörkrets hjälp skulle inget mera 
kunna stoppa dem. Den första pakten var kopplad till 
skapelsens första aspekt – förgängligheten, och gav Ur-
mörkret plats i dödsriket var dess sjunde son tog sin bo-
ning. Siktet var dock hela tiden inställt på den tolfte so-
nen, och att få en plats åt honom inne i skapelsen, i den 
levande världen.  
 

Med Bronslampans hjälp fick Mörkret allt mera inflytande 
i världen, och kunde ge alverna allt mera makt. I detta 
skede, strax innan gudarna svepte bort hela deras rike, 
fjättrade alverna draken Glimring. Hon skulle bli den tolfte 
avbildens slutliga skepnad, och genom henne skulle mörk-
ret sprida sig över skapelsen. I Glimrings kropp skulle 
Ashur-Asha få kontakt med det mörker som världsormen 
åt upp för skapelsen, och på så sätt kunna återbörda det 
till sin ursprungliga plats. Med en kropp som förenar både 
drakarna och mörkret skulle Ashur-Asha därtill vara befri-
ad från Bronslampans inflytande. Glimring lades i tryggt 
förvar i mörkervärlden Raudrim för att invänta den rätta 
tiden.   
 
Den andra pakten 
Men allt gick alltså i stöpet efter att gudarna fått upp 
ögonen för det hela, och alvernas rike och kult gick under i 
en enrom havsvåg. Några hängivna mörkerdyrkare över-
levde dock och lyckades även rädda Bronslampan. De slöt 
den andra pakten med Urmörkrets tionde son, en av dess 
mera obetydliga emanationer. Allt så att inte gudarna 
skulle få upp ögonen för det hela. Pakten kopplades till 
skapelsens andra aspekt – förtärandet, konsumerandet 
och växandet. Dessa mörkertjänare blev de första Ätarna. 
Enstaka överlevande alver var med, men kulten var från 
början dominerad av mänskor. Ätarna började aktivt arbe-
ta för slutförandet av alliansen, och bereda väg för Ashur-
Asha. De kom inte åt draken Glimring och kunde inte nå 
Raudrim, vars stora triumfportaler förstörts av gudarna, 
och kanske hade de inte heller redskapen att gå så långt 
ännu. Men de hittade hur som helst snart nya vägar.  
 
 

Den tredje pakten 
De gav lampan åt mänskofolkens nykrönta kung, Oryn I. 
Han hade tillgång till Raudrim och var på väg att etablera 
sig som en viktig maktfaktor. Ätarna invigde honom i 
mörkerkulten och han slöt inom kort den tredje pakten, 
kopplad till skapelsens spirande livskraft. Han upplät sin 
kropp åt Ashur-Asha och gav på så sätt Mörkret en plats 
inne i den verkliga skapelsen, i den levande världen. Nu 
kunde händelserna ta fart, och man var endast någon dag 
ifrån att fullborda den fjärde och avgörande pakten.  
Men igen lyckades gudarna slå till i sista sekund. Via präs-
ter från Erudas tempel organiserades en kupp mot kung 
Oryn, och hans bror Mikhar dödade kungen mitt under en 
förberedande mörkerritual, och smälte ner Bronslampan. 
Mörkret led en svidande förlust och Ashur-Asha fängsla-
des i gudarnas hallar, allt arbete förlorat. Allt, förutom 
själva platsen som getts åt Ashur-Asha, den fanns ännu 
kvar i skapelsen… Den gick bara inte att fylla. Så det var 
bara att vänta. Tids nog skulle gudarnas vaksamhet avta, 
och de skulle inte längre se när platsen åter fylls.  
 
Inför den fjärde pakten 
Ju äldre skapelsen blev, desto mindre behövde gudarna 
ingripa i dess dagliga skötsel, och de blev slöa och allt mer 
ointresserade. Föderskan och Skriftaren slumrade allt 
längre, och Eldmästaren bevakade inte lika väl stjärnornas 
eldar, tills en dag något hände. Kanske uppenbarade sig 
Den Enda Guden Kvar, kanske de Unga gudarna, eller så 
uppstod ett gräl mellan de ursprungliga tolv gudarna. Hur 
som helst så blev det ett väldigt tumult, och åtminstone 
Föderskan skadades dödligt. Hon flydde ner mot skapel-
sen för att där kunna få en ny kropp – en lång resa genom 
multiversum med oklar utgång (Se återigen Appendix 3 
och Född). I tumultet tog sig också Ashur-Asha ur sitt 
fängelse (kanske han hade skapat hela grälet?), fällde 
gudarnas falnande nordanstjärna och red på den ner till 
den skapta världen var han återtog sin plats. Han hade lärt 
sig att manipulera Urmörkret så att han kunde skapa egna 
skuggor, och gudarna som i sin arrogans aldrig lärt sig se 
skillnad på de olika Mörkerskuggorna, kunde inte se att 
endast hans skugga fanns kvar i fängelset.  
Nu väntar han på att kunna genomföra den fjärde och 
sista pakten, den som är kopplad till skapelsens allomfat-
tande omnipotens.   
 
 

VÄRDar 
 

Platsen som skapades för Ashur-Asha i kung Oryn I, har 
levt vidare i kungens ätt. Nu när gudarna sakta börjat tyna, 
och tiotals generationer gått sedan kung Oryn I, kan gu-
darna inte mera se platsen, och om den är fylld eller inte. 
Ashur-Asha har därför kunnat återta sin plats i kroppen på 
vissa av kung Oryns ättlingar i rakt nedstigande led. Efter-
som det gått flera hundra år sedan Randmarks första kung 
kröntes, utgör de personer som har kung Oryn I som anfa-
der rent genetiskt en ganska omfattande grupp. Men 
bandet till mörkret ligger inte bara i blodet utan också i 
kronan. Ju längre avstånd en ättling har till tronen desto 
svagare är bandet till Ashur-Asha, och mörkersonen kan 
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inte ta plats. Endast personer som är tillräckligt nära släkt 
med den levande kungen går att använda. När kampanjen 
inleds har han 3 kroppar som han kan ta över - värdar som 
kan bära honom. Medan kampanjen framskrider får han 
nya kroppar enligt vad Ödespacken anger.  
 
Mörkrets Zenit 
Ashur-Asha är ute efter en kropp som är född i den speci-
fika mörkerkonstellationen Mörkrets Zenit – en svårdefi-
nierad tidpunkt då mörkret står som högst och tätast. Av 
någon anledning, kanske p.g.a. länken som hann bildas 
mellan kung Oryn I och Ashur-Asha under deras korta tid i 
samma kropp, och den pakt de tillsammans svor, så föds 
alla tronarvingar i Randmark i precis rätt mörkerkonstella-
tion. Blir man kung över Randmark kommer alltså ens 
eventuella barn att alltid födas i Mörkrets Zenit. Eller 
kanske det är så att Mörkrets Zenit alltid infaller just då.  
Endast med en värdkropp född i Mörkrets Zenit kan 
Ashur-Asha nå Raudrim via Spegelportalen i Svartvinter, 
och endast i Raudrim kan den fjärde pakten förberedas.  
Tidigare har han i Rovriddarens kropp försökt få egna 
avkommor och hoppas på att de råkar födas i rätt tid-
punkt. Det visade sig dock vara ett synnerligen ineffektivt 
och oprecist verktyg, och på senare tid har Ashur-Asha i 
stället fokuserat på att nå tronen och genom den med 
säkerhet få en avkomma född i rätt tidpunkt.  
 
 

KROPP 1: HOVSKRIVARE REHART   
Puckelryggad, skelande, halt och läspande kusin till kung 
Oryn III. Har svurit in sig i Tolvgudarnas tempelorden och 
därmed avsagt sig all koppling till tronen, men är livrädd 
att någon skall hitta på att upphäva hans ed. Han anser sig 
nämligen fullkomligt olämplig som regent, och är en tjäns-
teman i själ och hjärta. Arbetar i Vita borgen i Svartvinter 
som skrivare och bibliotekarie. Verkar lite enfaldig och 
långsam, men är synnerligen skärpt. Därför håller Ashur-
Asha hans sinne i dunkel inför vad som pågår de tillfällen 
då han tas över av mörkersonen. Han vet alltså inte om att 
han emellanåt används som värdkropp för ett makthung-
rigt urväsen. 
 
Plats: Har sitt arbetsrum på tredje våningen i kastalens 
ministerflygel i Vita borgen, och ett litet krypin på vinds-
våningen ovanför. Rör sig sällan utanför borgen.   
 
 

Hovskrivare Rehart 
 

STY 2, SMI 2, INT 4, KAR 2  
Utrustning: Litet etui med papper, fjäder och bläck 
Färdigheter: Bildning 4, Genomskåda 2, Speja 1 
Talanger: Som skelettfingrad, se nedan. 
 
 

KROPP 2: STORHERTIG HARROD 
HEGENHALD AV GRINNGARD.   
Kusin till kungens far, kung Leoklod. Listig handelsmagnat 
som gift in sig i Grinngards aristokrati och arbetat upp sig 
till storhertig över staden. Han är en kort och bredbringad 

man i 50-årsåldern, i prima kondition. På alla sätt en yp-
perlig kropp för Ashur-Asha (förutom att den inte är född i 
Mörkrets Zenit…) Harrod vet om att han är en av Mörker-
sonens värdar och arbetar även som normalfingrad för att 
gynna Ashur-Ashas planer. Han vill inget hellre än att 
fullständigt övertas av mörkersonen och härska över ska-
pelsen.  
Rör sig sällan utan synnerligen pråliga kläder och ett näs-
tan lika utsmyckat livgarde. Vanligtvis har han minst två 
riddare och två fanjunkare med sig. Skölden, rustningen 
och de väldiga fanor som fanbärarna håller har alla stor-
hertigens nya personliga emblem på sig – en vit skelett-
hand mot ett gyllene botten. Storhertigen visar dock aldrig 
upp sin hand och bär alltid vita kalvskinnshandskar.   
 
Plats: Storhertigpalatset i Grinngard 
 
 

Storhertig Harrod 
 

STY 5, SMI 3, INT 5, KAR 4 
Färdigheter: Närkamp 4, Rörlighet 4, Speja 4, Skytte 3, 
Manipulera 4, Genomskåda 5.  
Utrustning: SKYDD: Helrustning och tunnhjälm = 10 
VAPEN: Häst, Slagsvärd och stor sköld (+2)  
Talanger: Sköldkamp 2, Omutlig 2, Orädd 2 
Därtill som skelettfingrad, se nedan  
 
 

KROPP 3: ROVRIDDAREN  
En namnlös figur i Svartvinters undre värld och bland 
rövarband utanför staden. Oäkta halvkusin till kungen. 
Rovriddaren är reslig med kall blick. Lever vanligtvis ett 
kringflackande liv över norra Randmark var han är insyltad 
i minst två olika gäng av landsvägsrövare. Han besöker 
också Svartvinter regelbundet för att stadfästa sin position 
som maktfigur i stadens undre värld. En position som 
stärkts genom Ashur-Ashas uppvaknande. I kampanjens 
öppningsscen besöker han staden endast kortvarigt, men i 
äventyr 2 – ”I lejonets käftar” håller han stadigt till där, 
och Ashur-Asha använder hans kropp nästan varje natt. 
Dagtid är han vanligtvis normalfingrad och lever ett lojt 
dagdrivarliv på olika värdshus var han egentligen mest 
sover, för att sedan om nätterna dra på sig svarta kläder, 
en svart långbrättad hatt och en svart mask. Då är han 
Mannen med benhanden – fruktad och mystisk härskare 
av stadens undre värld. Hans dagtida jag vet om vad hans 
nattliga alter ego gör, men vet inte varför, och kan vara 
ganska osäker på detaljer. Han tror sig vara välsignad med 
gudomliga eller demoniska krafter, och njuter av varje 
sekund. Hittills har han hållit sin nattliga identitet frånskild 
sin dagtida – få vet att den långe mannen som på dagarna 
kan ses släntra genom staden de facto är den legendom-
spunna Mannen med benhanden. 
 
Platser: I Svartvinter har Rovriddaren två olika ställen var 
han håller till, främst som normalfingrad, men också som 
Ashur-Asha: Ett litet vindsrum på värdshuset ”Tre loppor” 
nere vid Svinmarknaden, och en bädd i ett stort öde hus 
intill Malmporten, var fyllon och drogmissbrukare slagit sig 
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ner i stora mängder. Som skelettfingrad håller han även 
ofta till i Källarhuset – se nedan.  
 
 

Rovriddaren 
 

STY 5, SMI 5, INT 3, KAR 3  
Utrustning: Dolk i stöveln, Kortsvärd på ryggen 
Färdigheter: Speja 4, Manipulera 3 
Talanger: Snabbdrag 2, Dubbelfattning 1, Hal som en ål 2 
Därtill som skelettfingrad, se nedan  
 
 

DÄRTILL: 4 VALFRIA KROPPAR  
Dessa får SL fritt välja under spel – en för varje deläventyr. 
Detta sker i äventyret när den första svarta kungen spelas 
ur Ödespacken. Då hittar Ashur-Asha den länk han behö-
ver och övertar kroppen. Dessa personer kan fungera som 
en oväntad twist på storyn och kan avslöja sin dubbeliden-
titet vid lämpligt tillfälle. Åtminstone en av dem får gärna 
vara en person som RP litar på och som följer med dem på 
deras äventyr. En pålitlig SLP alltså. De bör vara släkt med 
kungen liksom de övriga värdkropparna. Det behöver dock 
inte betyda att de måste vara högättade, utan det kan 
t.ex. vara fråga om en oäkting. Spelarna får gärna få en 
känsla av att Mannen med benhanden kan vara var som 
helst, men samtidigt är överraskningen som ett avslöjande 
för med sig större om temat inte överanvänds. Du kan fritt 
välja hur du som SL vill spela dessa personer. De kan rent-
av hjälpa RP - Mannen med benhanden kan t.ex. anse att 
RP har större chans att komma över Bronslampans arte-
fakter än hans egna hejdukar. Han arbetar gärna med 
många krokar i sjön, för att sedan kunna välja den där det 
nappar. Du kan också fritt välja hur ofta Ashur-Asha an-
vänder dessa kroppar.  
Förslag på personer:  

 

 Äventyr 1: Pråmskepparen Korngärd 
 Äventyr 2: Vaskern (Född i Mörkrets Zenit!) 
 Äventyr 3: Trollkarlen Vithals 
 Äventyr 4: Erudaprästen Reogron  

 

Kung Oryn III var född i Mörkrets Zenit, och en potentiell 
värdkropp som Ashur-Asha försökte ta över genast efter 
nordstjärnans fall. Men Oryns sinne var starkt och mörker-
sonen kunde inte komma in. Inte förrän efter tio år av 
enträget nötande, och med hjälp av den stress som kung-
en genomgick p.g.a. landets kaotiska läge och ett olyckligt 
äktenskap. Det hela slutar dock i kungens död – se äventyr 
2 – ”I lejonets käftar”. 
 
 

Värdkropparnas 
attribut 

 

Mörkersonen kan endast vara i en kropp i taget. När han 
upptar en kropp är dess fingrar och halva handflata på 
höger hand enbart skelett, i övrigt är den fysiskt precis 
som vanligt. (Benhanden härstammar från den 3e pakten 
som från början hade vissa skavanker och krävde en del 
förbättringar. Pakten slöts utan alvernas översyn, och 

handen med vilken kungen höll Bronslampan övergick 
aldrig till Ashur-Asha. Kung Oryn I mördades sedan innan 
pakten hann slipas till perfektion och handen återställas.) 
Sinnet är dock Ashur-Ashas. Hur mycket kroppen minns 
efter att den använts varierar – se beskrivningar ovan.   
 

TALANGER 
Som skelettfingrad har alla värdkroppar en viss insyn i 
framtiden och kan därför egentligen aldrig överraskas. 
Detta fungerar i regeltermer som +2 på SPEJA, samt att 
värdkroppens första handling i en scen alltid lyckas – inga 
tärningsslag behövs. Om det är ett motsatt slag vinner han 
även det. Andra handlingen sker med +2. Han vinner där-
till alltid initiativet. 
Därtill kommer en viss hotfull pondus av att vara son till 
det eviga Urmörkret - räkna med +2 på MANIPIULERA 
samt talangen Omutlig 3 
 
 
 

Mål 
 

Det långsiktiga målet för Urmörkrets tolfte son är helt 
enkelt att låta skapelsen slukas av det eviga namnlösa 
Mörkret. Detta är enda sättet som han själv kan uppgå i 
det Urmörker ur vilket gudarna slet honom i tidernas 
begynnelse, och det är hans innersta önskan. Samtidigt 
kan han få ett slut på allt lidande i världen. Kanske kan de 
varelser som nu kämpar för livhanken få leva i egna per-
fekta verkligheter när mörkret tar över.  
Detta skall han göra genom att helt enkelt rasera väggen 
mellan världen och Mörkret – se kampanjavslutet. Vad det 
innebär för skapelsen vet egentligen ingen, men troligt är 
att det är lika med en total utplåning av allt levande liv. 
För att kunna uppnå sitt mål måste Ashur-Asha utföra den 
fjärde pakten och överta Glimrings kropp. För att göra det 
måste han komma in i Raudrim, och för att lyckas med det 
måste han få en värdkropp som är född i Mörkrets Zenit, 
eller öppna Mörkerkällan i Marnhall. Han arbetar för 
tillfället med två primära mål: 
 
1. Återskapa Bronslampan. Hans ultimata mål är att 

frigöra sig från Bronslampan, men till dess är den 
nyckeln till att kunna slutföra den fjärde pakten.  
Med Bronslampan kan han också manipulera balan-
sen mellan ljus och mörker till sin fördel.  
 

2. Överta tronen i Svartvinter. Randmarks tron är kär-
nan i hela planen: Via den är han garanterad en av-
komma född i Mörkrets Zenit och genom den kom-
mer han åt Raudrim. Även om Mörkerkällan öppnas 
eller om han hittar en värdkropp född i Mörkrets Ze-
nit kommer det inte att stoppa hans intresse för tro-
nen. Han vill återskapa det han hade i kung Oryns I 
kropp. Härskar han över hela Randmark och Grinng-
ard har han redan ett utmärkt läge inför de kom-
mande stegen. Att sprida mörkret över skapelsen 
kan ta många år i anspråk, och då är det bra att ha 
en säker maktbas under tiden. Till det är Svartvinter 
och rikets tron utmärkta hjälpmedel.  
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Källarhuset 
 

Ashur-Asha har en liten håla i Svartvinter som han endast 
besöker som benfingrad, vanligtvis i Rovriddarens kropp.  
 
Överblick 
Källarhålan ligger i ett öde hus nära Smältverket. Huset 
har förbommats av prästerna från De dödas hus för miss-
tankar om pestsmitta, och en varningsruna är målad över 
förspikade dörrar och fönster. Huset har två trappor ner 
till källaren, båda dolda (SPEJA), låsta och armerade med 
fällor – rävsaxar och giftpilar.  
 
Nattskärran och prinsen 
Nere i ett av källarrummen ligger en halvdöd kvinna – 
kedjad, utsvulten och illa slagen. Kvinnan är Nattskärran, 
ledaren för lönnmördarskrået som Rovriddaren tagit över. 
Hon har en tydlig nattskärra tatuerad på armen. Utöver 
det finns kungens avlägsna kusin, prins Everat, försvunnen 
sedan norra hären rustades. Han är spritt språngande 
galen – Ashur-Asha sprängde hans sinne när han försökte 
överta kroppen. När övertagandet misslyckades behöll 
han den galna prinsen som husdjur och experimentobjekt. 
Fällorna i trapporna är lika mycket till för att hålla prinsen 
inne som inkräktare ute. I en bur ligger kedjade oidentifi-
erbara lik översållade med surrande flugor.  
 
Pentagramrummet 
I det andra rummet finns ett pentagram på golvet med ett 
hål i mitten. Murbruk och tegel ligger i en hög intill. I hålet 
finns, om man misslyckas med GENOMSKÅDA, bara mör-
ker – oändligt djupt, men annars är det en halvmeter djup 
vanlig grop. Det är en mörkernod med vars hjälp Ashur-
Asha kommunicerat med bl.a. sin fjärde broder Attuhra 
(se Äventyr 4). Genom noden har han också befriat mag-
netvalen i Marnhall. Vid väggen finns ett skrivbord med 
diverse dokument. Om man lyckas med BILDNING kan 
man tyda dem och hitta följande: 
 
 Astrologiska uträkningar för att fastställa nästa tid-

punkt för Mörkrets Zenit.  
 Anatomiska bilder på en mänska i olika faser – först 

vanlig men med vassa tänder, sedan bevingad, däref-
ter bevingad och fyrarmad, och till sist gamhövdad 
och bevingad. Pergamenten är titulerade ”Aether” 
och ”Aetherenes morphologia”.  

 Alla de skrifter om Bronslampan som Mannen med 
benhanden fick från Kollegiet. Ge RP som läser skrif-
terna t.ex. några av punkterna i avsnittet om den sis-
ta alven i Äventyr 2, s. 125. 

 En text som avslöjar hur många kroppar Ashur-Asha 
har för tillfället, samt namnet på en om man inte re-
dan känner till minst två.  

 Ritningar över en märklig val som man förstår att 
finns någonstans i underjorden, och fungerar som 
någotslags ankare. Ett ankare som nu lossats.  

 Bilder på en enorm bläckfisk med texten ”Attuhra, 
min bror  Ulbrek” 

 
Ledtrådar hit     
Mörkersonen är ytterst noggrann med att se till att ingen 
skuggar honom till källaren. Men man kan hitta ledtrådar: 
Rovriddaren själv anar som normalfingrad att han har ett 
tredje ställe och har på sina andra sovplatser (”Tre loppor” 
och det ockuperade droghuset) anteckningar om var det 
kan finnas – en slarvig skiss över kvarteret (ovan) som går 
att jämföra med kartan över Svartvinter (söder om Smält-
verket, vid Gamla kanalen), samt en lapp med texten:  
 

PESTPRÄSTERNA VET TREDJE STÄLLET? 
I KARANTÄN? 

 
Frågar man sedan i De dödas hus kan man få en lista på 3 
ställen var pest förekommit, och ett av dem är källarhuset. 
 
 
 

Ätarna 
 

Ätarna är en kult av hängivna anhängare till Urmörkret. De 
samarbetar med Ashur-Asha och dyrkar även honom 
fanatiskt, men den mörkerson de står närmast är Ur-
mörkrets tionde son – Shûr-Atha. Jämfört med Ashur-Asha 
är denne tionde son en obetydlig och kraftlös demon, men 
den mörkerkult som efter alvernas bortgång levt på spar-
låga, gömd i dunkla källare, har lyckats ge Shûr-Atha en 
liten plats i skapelsen. Genom att offra sina spegelbilder åt 
demonen har kultmedlemmarna vunnit hans gunst och 
fått möjlighet att utvinna ohygglig kraft. I pakten ingår 
också kannibalism som en viktig ingrediens. Demonen tar 
Ätarnas liv, men Ätarna själva får liv genom att äta män-
skokött. På så sätt kan de i princip leva i oändlighet, utan 
att nämnvärt åldras, och de får utöver extra år även 
omänsklig kraft av demonen genom Ätandet. I sitt tempel 
har de enorma speglar i vilka demonen förnöjt spankule-
rar. För att hedra sin mästare i spegeln tar alla Ätare namn 
som går att spegla, d.v.s. de är samma baklänges som 
framlänges. Vissa Ätare filar sina tänder vassa för att enk-
lare kunna syssla med sin blodiga kannibalism. Långt 
gångna Ätare utvecklar vingar på ryggen, fyra armar eller 
gamhuvud som en spegling av den form de framställt sin 
herre i. Ätarnas tempel ligger ute i Kummelvidderna i öde 
alvruiner (se äventyr 4 – ”Bronsvägen”), men de finns 
utspridda på olika håll i nordanlanden. Flera har samlats 
kring Ashur-Asha, och ett stort antal arbetar i Marnhall på 
att öppna mörkerkällan till en portal till Raudrim 
.  
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Andra chansen 
Ätarna är också kopplade till den första pakten och kan 
med en enkel ritual väckas till liv på nytt efter döden, nu 
som dödsbringande gastar. Till detta har de tränat upp en 
del adjutanter till mörkerpräster. Läs mera ingående i 
Äventyr 4, avsnittet om Allvetarträdet.  
 
 
 

Profetian om den 
fjärde pakten 

 

Denna enkla lilla trudelutt kan du som SL introducera lite 
när du vill i kampanjen, förslagsvis någon gång under det 
första äventyret, men kanske inte direkt i öppningen.  
 
När nordanstjärnan dött 
Och Mörkret Mörker fött 
Skall lampan åter brinna 
Och det levande försvinna 
 
I Mörkret, åt Mörkret, med Mörkret 
 
Tre pakter slutna 
Tre blodsband knutna 
Mellan det som lever och dör, 
Och det som ingetdera gör 
 
Han med benehand 
Den fjärde paktens band 
För evigt alltet ger 
Och världen sänker ner 
 
I Mörkret, åt Mörkret, med Mörkret 
 
 

 
 
 Terminologi: Mörkret bakom stjärnorna är ett av de 

äldsta urväsen som finns, äldre än skapelsen och kanske 
också äldre än skapargudarna. När världen skapades 
uteslöts det första mörkret och i skapelsen använde gu-
darna ett nytt mörker, en avbild av Urmörkret, ett mör-
ker som inte var ett levande väsen utan en död avsaknad 
av ljus. Vanligtvis syftar mörker med stor bokstav, Mör-
ker, på det levande mörkret, närvarande i både mörker-
sönerna och i det allomfattande Urmörkret, medan 
mörker skrivet utan stor bokstav syftar på en mera all-
män term och inkluderar det som finns i skapelsen – nat-
tens och skuggornas döda mörker. 

 Vanligtvis behandlas Urmörkret och de 12 mörkersöner-
na som samma väsen, eller som just far och söner, trots 
att det egentligen är två helt skilda entiteter av samma 
urexistens. Urmörkret kan de facto alliera sig med RP 
mot Ashur-Asha om det vill sig. Det har inget emot mör-
kersönerna heller, men kan övertalas att välja sida. Det 
är dock ytterst svårt att kommunicera med det. 
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Appendix 3:  

ÖVRIGA ANTAGONISTER 
 

Ormens barn 
 

Ormens barn är en kult av fanatiska drakdyrkare. Kulten är 
en av kampanjens huvudantagonister, och beroende på 
hur Ödespacken påverkar äventyren möjligtvis jämbördig 
med Urmörkret och Ashur-Asha. Kampanjens avslutande 
del kan utkämpas mot drakdyrkarna i stället för mot 
Mörkret om ödet så vill.  
 
Elmgryning 
Centralt för kulten är begreppet Elmgryning. Det avser den 
kommande tid då världen skall falla i drakarnas händer. 
Skapelsen skall bada i drakarnas renande eld och allt som 
inte är värdigt skall brinna till aska och utplånas. Eventu-
ellt skall även allt värdigt också brännas upp – tolkningar-
na varierar. Draken Glimring är den som skall sätta igång 
Elmgryning. Hon är urmodern och när hon återföds skall 
Elmgryning komma.  

 
Kultens uppbyggnad 
Ormens barn har sitt huvudsäte i Sydlanden, var ett råd 
med eldsvigda tyder lågornas meddelanden. I Randmark 
styrs kulten från Svartvinter av två utsända från rådet – 
katakombschamanen Xux Ekh och drakologen Lan Bela. 
Kulten har dock i nordlanden även en mera världslig fa-
lang, ledd av Svartvinters amtman – arl Vohang. Vohangs 
falang blandar in rasism och maktaspirationer i kultens 
ideologi. De lärda låter honom ha sina egna tolkningar för 
det samlar stora mängder anhängare till sekten. De två 
falangerna tolkar även Elmgryning olika. Arl Vohang me-
nar att det mest är en prövotid som kulten kan utnyttja till 
att få bort all oren ohyra från jordytan enligt hans rasistis-
ka ideologier. När drakarna har bränt bort allt skräp stiger 
de rättmätiga arvtagarna till denna nya tid fram. Kanske 
de rentav dräper drakarna då och tar över, eller så skall 
drakarna acceptera deras renhet, och någotslags samlev-

nad kan utarbetas. Den mera religiöst inriktade falangen 
menar att drakarna skall bränna allt, och de få mänskor 
som kanske sparas blir drakarnas ödmjuka tjänare. Sådana 
utvalda kan endast vara personer som hängivet vigt sig åt 
elden och accepterat det faktum att de lika väl kan stryka 
med. Att offra sig för den stora ormen är det heligaste 
man kan göra.  
De hårt troende vigs av Xux Ekh i lågorna och får som gåva 
en viss begränsad förmåga att se syner och sanningar i 
elden. Vissa av de eldsvigda kan också lära sig drakmagi 
(se äventyr 2 – ”I lejonets käftar”).  
En annan viktig figur i Ormens barn är askeremiten 
”Brändriddaren” i byn Port-i-Dal i Kormund var sekten har 
ett av sina starkare fästen (se äventyr 4 – ”Bronsvägen”) 
 
Mål 
Det ultimata målet för Ormens barn är att förbereda ska-
pelsen för Elmgryning.  
De ligger, när kampanjen startar, ett par steg efter Ur-
mörkret i sina planer på världsdominans. Inte ens deras 
lärde känner till de bakomliggande strukturerna i kampan-
jen.  
Kultens första mål är att hitta drakens Glimrings ägg, som 
finns i dvärgriket Marnhall. Med dess hjälp hoppas man 
kunna föda Glimring ur hennes fångenskap i Raudrim. Det 
är dock oklart om t.ex. Lan Bela har ett hum om vad Raud-
rim egentligen är. I alla fall vet hon inte hur man tar sig dit.  
Sekten är också intresserad av Bronslampan, men aktive-
ras att söka efter dess delar endast genom Ödespackens 
instruktioner. När ett äventyr inleds har kulten inte ännu 
fått upp ögonen för den aktuella artefakten.  
Ett annat aktivt mål som kulten eftersträvar är att kartläg-
ga alla drakobservationer i nordanlanden och hjälpa alla 
nykomna drakar att etablera sig. Detta inbegriper offergå-
vor i form av mat, samt ett aktivt motarbetande av folk i 
trakten som försöker göra något åt draken.  
 
 
 

Född 
 

Född är den son som Urmörkret fick tillsammans med 
gudinnan Éo – en ohelig allians mellan de första skapargu-
darna och det namnlösa Urmörkret.  
I det gudomliga tumult som uppstod för tio år sedan och 
resulterade i nordanstjärnans fall och Ashur-Ashas åter-
komst, skadade sig gudinnan Éo allvarligt, och tog sig efter 
en lång resa genom multiversum ner till skapelsen. Gu-
darna kan inte som odödliga väsen besöka skapelsen, men 
Éo var döende vilket möjliggjorde en nedstigning. I skapel-
sen var hon dock tvungen att föda sitt barn, något som 
hon uppskjutit i millennier.  
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Scenförslag: Födelse  
I något skede av kampanjen, helst innan det fjärde äventy-
ret, stöter RP på en ung gravid kvinna. Hon är illa skadad 
och blöder, och ber om hjälp att förlösa barnet. Det är 
egentligen det enda vettiga man får ut av henne, i övrigt 
yrar på i feberaktigt tillstånd. Hon är rädd för födseln, 
vilket ju är naturligt, men RP kan uppfatta ordval som 
kanske tyder på att hon snarare är rädd för det hon kom-
mer att föda.  
Allt går väl och en lite pojke ser dagens ljus. Kanske läm-
nas barn och nybliven moder (fortfarande yrande) i vård 
på ett lämpligt värdshus och RP fortsätter sin färd. I något 
skede nås man dock av rykten om att både barn och mo-
der försvunnit spårlöst från värdshuset, med några dagars 
mellanrum.  
Född växer upp till sin fulla världsliga form på ett par 
veckor och uppsöker troligtvis RP i början av deras fjärde 
äventyr. Se tempohöjningar i Appendix 7.  
 

Mål 
Född är bitter på både sin far och sin mor, och planerar att 
utföra den fjärde pakten och regera enväldigt över nor-
danlanden som han utlovats – utan vare sig gudar eller 
Urmörker, ett fullkomligt jämviktsläge mellan ljus och 
mörker, ondska och godhet. En grådaskig monoton tillvaro 
var endast han skall åtlydas. Främst vill han ha fullkomlig 
acceptans och total underkastelse, och är i grund och 
botten rejält vansinnig. Urmörkret har antingen för länge 
sedan glömt avtalet som slöts med gudarna, eller så är 
hela avtalet en konstruktion av gudarnas tankesätt, och 
inte förenligt med Urmörkrets totala avsaknad av inten-
tioner och begär. Det stöder alltså inte sin son överhuvud-
taget, men motarbetar inte honom heller.  
 
 
Född 
En ståtlig yngling med svallande blont hår och klara, inten-
siva ögon. Han har dock endast mänskoform nattetid – 
dagtid antar han sin mörkerskepnad. Då slinker han gärna 
in mellan springorna i ett brädgolv och ligger där och 
ruvar, bultande av livskraftigt mörker. Som synlig mörker-
varelse är han en obehaglig bubblande och pulserande 
massa av ruttnade likdelar, oseende blinda ögon, fladder-
musben och bläckfisktentakler. Förståeligt nog försöker 
han undvika att röra sig dagtid i den skapta världen.  
Född är en produkt av gudomliga urväsen och är följaktli-
gen fullständigt osårbar med konventionella medel. Han 
tar ingen skada av vapen, manipulering eller magi, kan 
inte drunkna eller slå sig i t.ex. ett fall. Endast gudomliga 
eller demoniska och utomvärldsliga krafter kan skada 
Född. Ashur-Asha kan alltså skada honom, likaså drakeld, 
styknabaggar och deras avkomma, eller t.ex. något skapat 
av resterna från en fallen stjärna.  
STY 10  
SMI 5  
INT 4  
KAR 6    
Utrustning: Eleganta men praktiska och bekväma kläder 
Färdigheter: Närkamp 3, Speja 3, Genomskåda 3 
Egenskaper: Odödlig 
 

Alvkungarna 
 

De alvkungar som under Valgårds glansdagar genomförde 
den första pakten med mörkersönerna och gav Mörkret 
en plats i dödsriket, lever ännu kvar i odöd skepnad – nu 
som kungar över Zir. Alvkungarna är åtta till antalet, alla 
söner till kung Aurogon, som ligger begravd i runtemplet i 
Am-Korum. Han kallas officiellt för den siste alvkungen, 
eftersom hans söner avvecklade det levande Valgård efter 
hans död. De tog odöd form genom den första pakten, fick 
evigt liv, och inledde det som skulle bli det nya odödliga 
Valgård. Gudarna lät dock skölja bort Valgård för att stop-
pa alvernas hybris innan man kom längre än så, men 
kungarna flydde söderut och slog sig ner i Zir. Deras forna 
rike totalförstördes, liksom alla deras undersåtar, släkt och 
vänner. Men kungarna räddades de av Dödsgudinnan 
själv. Hon ville inte låta dem komma undan så lätt som att 
dö – de hade släppt in Urmörkret i hennes rike, och skulle 
stå till svars för vad de gjort. Hon krävde skadestånd.  
Kungarna lyckades etablera en dödskult i Zir och har rege-
rat där i flera hundra år, sakta tynandes. Dödsgudinnans 
tidsfrist är dock nu slut och de måste sköta sin återbetal-
ning.  
 
Mål 
Alvkungarnas mål är att skänka det forna Valgård i sin 
helhet till dödsriket. Det anser Dödsgudinnan vara en 
rimlig betalning. Nu när gudarnas grepp om nordanlanden 
tynat, kan alverna återuppväcka sin forna makt i området, 
och faktiskt kanske klara av en dylik bedrift. De fokuserar 
sina åtgärder främst på Kummelvidderna – det område av 
Valgård som kung Aurogon tilldelade sina söner. (Am-
Korum med omnejd – det som nu är Sanklandet – skulle 
tillfalla hans fru, drottning Zeodril, och Kragma skulle ges 
åt hans riddjur, gripen Tyr) 
Alvkungarna har nu städslat Galghorden (se äventyr 4 – 
”Bronsvägen”) för att utföra de förberedande åtgärderna 
inför överförandet. Galghorden skall dels sprida dödsru-
nan och symbolen för den första pakten (en dödsskalle 
med tre hål i pannan) över ett så stort område som möj-
ligt, och dels hålla allt levande inflytande över området till 
ett minimum. I sin tjänst har Kalla Jarl skelettvarelsen 
Tusengrav – utsänd av dödsgudarna. De har siat att Kalla 
Jarl skall dö i Kummelvidderna, och då skall Tusengrav bli 
kung över landet. I hans regi skall de döda ta över och 
Kummelvidderna blir en del av dödsriket.  
Det finns ingen regelmekanik för hur väl alvkungarna 
lyckas med sitt mål, i stället kan du som SL fritt använda 
detta hot hur du vill.   
 
Förhållande till andra antagonister 
Alvkungarnas planer stör inte direkt Ashur-Asha – Mörkret 
skulle ju via dödsrikets expansion få större inflytande. Han 
ser dock ingen nytta med att gagna dödsriket och dess 
gudar – i stället ser han dem som en vek konkurrent. Om 
alvkungarnas planer framskrider kommer han att vilja röja 
dem ur vägen. Alvkungarna å sin sida är mycket rädda för 
Ashur-Asha, för hans planer förstör totalt deras mål. Om 
Urmörkret väller in slukar det skapelsen och kanske döds-
riket stryker med i samma veva? I alla fall tvingas det dra 
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sig tillbaka, och i inget fall får de gamla alvkungarna smaka 
gravens söta vila.  
Drakarnas planer gagnar de facto alvkungarna till en bör-
jan. Det finns dock inget slutligt scenario var Elmgryning 
och dödsrikets expansion fungerar ihop. Drakarna ser hela 
det forna Valgård som födelsepunkt för Elmgryning och vill 
definitivt inte att Kummelvidderna slukas av hungriga 
dödsgudar.  
Alvkungarna är inte direkt ute efter Bronslampan, men 
kan definitivt intressera sig för den också. Med den kan de 
förhandla med Ashur-Asha och säkerställa att den fjärde 
pakten inte slukar skapelsen innan dödsrikets väktare fått 
sin betalning.  
 
 
 

Flera intresserade? 
 

Om du vill kan du introducera ytterligare någon konkurre-
rande grupp som är ute efter Bronslampan. Konstruktören 
föreslår att detta är ett gäng med rötter i någon gruppe-
ring eller person som RP mött och interagerat med. Möj-
ligheter:  
 

 Från äventyr 1 – ”Ormdrottningens tempel” – kan 
t.ex. dvärgarna i Kalder Gråbrands gravplundrargäng 
ha börjat intressera sig för värdefulla artefakter efter 
strapatserna i templet. De kan ha hört om Bronslam-
pan via RP eller via Ätaren, och kan ha kommit över 
mera information i Am-Korums ruiner. Dem kan man 
träffa på t.ex. i Svartvinter eller i Marnhall, vart de 
sprängt sig in. De kan också dyka upp nästan var som 
helst i Kummelvidderna.  
 

 I äventyr 2 – ”I lejonets käftar” – kan vilken som helst 
av rådsledamöterna (men kanske troligast drottning-
en) snappa upp material och sägner om Bronslam-
pan, och i maktiver organisera egna expeditioner. De 
kan t.ex. tala med den sista alven som beredvilligt 
ger ut information, och till och med Gordigal och Kol-

legiet kan pumpas på kunskap. Rådsledamoten kan 
rent allvarligt korrumperas av löftet om lampans 
kraft och planera egna världsherravälden. Rådsleda-
moten och/eller dennes expedition kan påträffas var 
som helst. De är troligen resursstarka och kan t.ex. 
komma upp till Kragma med eget luftskepp eller rig-
ga rejäla pråmkonvojer till Sanklandet, och rusta ka-
ravaner över Kummelvidderna.  

 

 Från äventyr 3 – ”Den svarta hammaren” – kan t.ex. 
någon ur Feonors cirkusgäng, förslagsvis gycklaren 
Nästan, aktivera sig. Både Feonor och Ätaren Mor-
dudrom kan i sådana fall fungera som källor för den 
nyfikne halvlängdsmannen. Han drivs av guldiver, 
men har i alla fall i början ganska små resurser och 
vill troligen alliera sig med någon – exempelvis klan-
ledaren Burnaburiash. Med honom i teamet har Näs-
tan både resurser och ett osläckbart pengabegär.  
En annan tänkbar är tektorn Mahab Moogol i Marn-
hall. Han kan ha information om både det ena och 
det andra, och av Ätarna i Mörkerkällan kan han 
snappa upp det mesta man behöver för en fullskalig 
lampjakt. Han drivs av maktbegär snarare än guld.   

 

 Äventyr 4 – ”Bronsvägen” har redan alla beskrivna 
antagonister aktivt på plats, så om man spelar det i 
början av kampanjen är alvkungarna och Kalla Jarl 
den naturligaste falangen att expandera in i de övriga 
äventyren. Om Galghorden misslyckats i Kummelvid-
derna kan Bronslampan vara alvkungarnas sista 
chans och Kalla Jarl är hårt pressad att lyckas säkra 
den åt dem. Även Alkemisten kan återkomma, nu 
med siktet inställt på Bronslampan. Hon vill givetvis 
ha de vises sten, och inser att Raudrim kan vara plat-
sen var hon kan skapa den. Med Bronslampan kan 
hon köpa sig en passage dit av Ashur-Asha, och få 
möjlighet att fritt experimentera med spegelvärldens 
formbara mörker.   
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Appendix 4:  

Randmark 
 
Det lilla vindpinade riket Randmark uppe i nordanlanden 
är startpunkten för kampanjen. Det ligger på en kustremsa 
mellan det forna Valgårds enorma ödevidder, och det 
stormbenägna Fyra vindars hav. Tanken är att du som SL 
kan utforma Randmark lite hur du vill. Kampanjen sätter 
visserligen vissa premisser och ramar, men i övrigt är 
fältet fritt för egna idéer.  
 
Kort historik 
Riket grundades för ca femhundra år sedan då kung Oryn I 
enade släkterna kring Svartvinter, Tistelnacken och Järn-
fållarna till ett enhetligt rike, och besegrade en rad nuriska 
klaner söderut. (Detta är i historieböckerna omskrivet till 
att han besegrade mörkrets makter) Kung Oryn I hyllas 
allmänt i landet som riksfader och mytisk hjälte. Han på-
stås härstamma direkt från Valgårds mest renommerade 
furstar och drakdräpare. Detta är troligtvis rent strunt, 
men från dessa myter härstammar kungafanan med den 
dräpta ormen, samt det kungliga ättenamnet Aradan – 
gammal valgårdisk alviska för ”krossare av ljuset”...  
Det dröjde dock nästan 300 år till innan drottning Asgråd - 
”riksmodern” – lade Bryte Bädds välbefästa borgmarker 
och tempelstaden Ulbrek permanent under kronan i 
Svartvinter. Hon grundade även staden Myrna, och det 
moderna Randmark såg dagens ljus.  En union slöts därtill 
med stadsstaten Grinngard, och för en kort tid var alla 
nordlandens mänskliga bosättningar ett enhetligt rike. De 
grinngardiska hertighusen gjorde dock strax revolt, mör-
dade kung Hengolt, och ett blodigt inbördeskrig bröt ut. 
Efter flera decenniers krigande utgick till slut Grinngard 
permanent ur unionen och förblev en egen stat med en 
djuprotad fientlighet till Randmark, och över Baxarslättens 
sankland pågår en ständig gränstvist. Övriga delar av riket 
är dock lojala till tronen i Svartvinter och de ättlingar till 
kung Oryn I Aradan som sitter där.  
 
Omgivning 
I nordost gränsar Randmark alltså till det forna Valgårds 
numera öde och ruinbeströdda vildmarker. Valgård omfat-
tar Kragma, Ormmården, Sanklandet och Kummelvidder-
na. Gränsen mellan bygd och obygd går i norr vid Rimgrin-
dens bergmassiv, bakom vilket Kragmas isiga högplatå tar 
vid. I nordost breder den döende Ormmården ut sig – en 
urskog så tät att både syre och tid lär saknas på de mest 
vildvuxna partierna där hopvuxna trädbjässar sugit livet ur 
sin omgivning. Bortom Ormmården tar Kummelviddernas 
vilda slättlandskap över, och i öster ligger det översväm-
made Sanklandet, ett tröstlöst myrlandskap av mygg och 
dränkta ruiner. Svintaggarnas mörka bergslänga tar vid 
bortom Sanklandet i söder, genomborrat av trollhål och 
svarta avgrunder. I väster, bortom staden Myrna ligger en 
djup regnskog av gran, mossdränkta lärkträd och snöce-

der, och i det stormiga världshav som tar vid bortom det 
ligger Utöarnas piratgrynnor, och bortom det, ingenting.  
Söder om De fyra vindarnas hav ligger ett myller av stads-
stater, Tusenöarna, kejsardömet Derafra, Esgorra och det 
Koiniska imperiet. I sydost ligger den blomstrande nekrok-
ratin Zir. Alla dessa länder buntas i Randmark ihop under 
begreppet Sydlanden.   
 
Styre 
Randmark är ett feodalt samhälle med en stark krona. 
Under kungen finns ett lojalt nätverk av s.k. blodsätter – 
antingen furstar, arlar eller tornhållare beroende på makt, 
anor och släktskap med kungaätten Aradan. Varje ätt styr 
över en Borgmark med rätt till skatteindrivning men skyl-
dighet att upprätthålla försvar och ordning. Utöver Borg-
markerna finns Kronomarker direkt under kungens styre, 
samt en del Utmarker som saknar egentligt styre, men 
som på olika sätt anses höra till riket.  
Den nuvarande kungen, Oryn III, lider av rätt sviktande 
popularitet, är sjuklig och inåtvänd. Detta har, tillsammans 
med missväxt och hårda skatter, lett till utbrett missnöje, 
främst bland Bryte Bädds bondebefolkning.  
 
Befolkning 
Randmarks befolkning är främst mänsklig, och folket själva 
kallar sig för nordlänningar. Nordlänningar finns av alla 
tänkbara utseenden, men tenderar ha en liknande kultur 
med samma panteon av gudar och samma språk.  
I norr finns kragmiska klanfolk med svart hår och brons-
färgad hy, och främst i sydost finns rester av det vithåriga 
nuriska urfolk som bebodde hela det nutida Randmark 
innan kung Oryn I. Dvärgar är också rätt vanliga i Rand-
mark – främst jorddvärgar som härstammar från utstötta 
individer ur dvärgarnas underjordiska riken, och som med 
tiden bildat en rätt ansenlig ytbunden population. Men 
det finns också handelsemissarier från djupen – från 
Marnhall i Kragma i norr eller från Brurgrottorna i Svintag-
garnas bergmassiv i söder. Alver är ytterst sällsynta, och 
ses egentligen enbart flyktigt på genomresa. Halvlingar 
finns i söder kring Baxarslättens dammar och bördiga 
slamåkrar. Djurfolk finns i rikliga mängder såväl i städer 
som i utbygden. De hör oftast till samhällets lägsta klasser. 
Det finns tre huvudsakliga och enhetliga familjer inom 
djurfolken; vargfolket från Ormmårdens utkanter och 
Kragmas vildland, det raggiga svinfolket (även kallat krol-
varer) med klövar och vårtsvinshuvuden från Baxarslät-
tens sanka vidder, samt det fläckiga och sammetspälsade 
snöleopardfolket, ”unkoroth” med huggtänder och gula 
rovdjursögon från den ödsliga västra regntajgan. Därtill 
finns vildar vars påbrå är omöjligt att gissa sig till – folk 
med ofta endast enstaka djurattribut, kanske uggleögon, 
svans eller klor, och i övrigt helt mänskliga. En del anser 
att vildfolket egentligen är en sjuka som drabbar lössläpp-
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ta och omoraliska mänskor, eller folk som vandrar för 
långt in i omarken och förlorar sin mänskliga själ.     
 
Krigsmakt 
Randmark har ingen direkt fast armé utan ett antal olika 
truppförband för upprätthållande av fredstida ordning, 
och när det drar ihop sig till krig samlas en här enkom för 
det ändamålet. Hären samlas av borgmarkernas hirder, 
samt en allmän värvning bland gemene man.  
De stadigvarande truppförbanden i landet är:  
1. Kungsgardet som ansvarar för kungens säkerhet. 

Stationerat i Vita borgen i Svartvinter.  
2. Kyrasseriet som är ett beridet regemente, främst 

bestående av riddare, men också ofrälse beridna kri-
gare. Det sköter mindre oroshärdar, gränsbevakning 
etc. Har sitt huvudsäte i Bro, men befinner sig oftast 
ute i landet på patrullering. Nu i Kragma med Norra 
hären.  

3. Flottan. Uppdelad i luftflottan och havsflottan, båda 
under befäl av drottning Karkassra. Båda är också 
sorgligen negligerade på grund av satsningar på ky-
rasseriet och rustandet av den Norra hären. I Myrna 
ligger några krigskoggar och en stridskarack finns i 
Ulbrek. I Svartvinter finns stormryttarna, det trupp-
förband som ansvarar för rikets luftskepp.  

4. Gränshirder. Då och då skickar kronan ut en riddare 
för att mobilisera en gränshird för patrullering av nå-
gon orolig utmark. Ofta blir dessa gränshirder mer 
eller mindre permanenta eftersom rikets utmarker 
tenderar att vara synnerligen oroliga. Ormmårdens 
syndvästra utkant patrulleras av den s.k. Ormhirden, 
och Rimvindapasset har en stadigvarande gränshird 
av bistra veteraner, för att nämna några exempel.  

5. Templens riddarordnar och egna vaktstyrkor. Står 
helt under de olika templens befäl, och kan vara allt 
från ytterst väldrillade och glänsande rustade riddare 
till slashasar med en påk och en helig symbol i fickan. 
Bergstemplet i Svartvinter har t.ex. en välorganise-
rad styrka av tempelbödlar, utbildade i både lagkun-
skap och avrättning. Högst i rang står tre stycken äld-
re riddarbödlar.  

6. Städernas och byarnas vaktstyrkor. Frikopplade från 
kronan och lyder under stadens eller byns folksam-
ling eller amtman. Oftast ganska dåligt utbildat och 
utrustat manskap.  

 
Norra Hären: För två år sedan beslöt kungen att rusta en 
här för att ta itu med Tjälgångarherren och hans allt större 
orkerhorder uppe i Kragma i norr. Hären består av kyras-
seriet samt värvade män från borgmarkerna i Järnfållarna 
och Tistelnacken. Även arlar och tornhållare från Bryte 
Bädd deltog med sina hirder, men därifrån gjordes aldrig 
en större värvning bland bondebefolkningen, vilket är en 
delorsak till oroligheterna där, då det området i stället 
beskattades högre för att finansiera hela projektet.  
Hären sitter nu fast uppe i Kragma. Rimvindapasset är 
igensnöat och dessutom intaget av orkerna, så även på 
sommaren skulle en marsch genom passet troligtvis sluta i 
katastrof. Hären har lidit två svidande förluster ute på 
Molnmakarkammens glaciär mot orkernas pikenerare.  
 

Religion 
 

I Randmark dyrkas de s.k. Tolvgudarna – skapelsens tolv 
frammanare och ljusets fäder. Till detta panteon hör de 
tre åldriga: Éo - Föderskan, den lejonhövdade Patarrah - 
Skriftaren samt den namnlösa Sångerskan. De övriga nio 
kan du som SL fritt fabulera fram. De är av snäppet lägre 
rang än de tre åldriga, men kan t.ex. lokalt vara mycket 
inflytelserika. Utöver det finns en uppsjö vildgudar och 
andeväsen som t.ex. skogsfrun Kyrisha, vattenherren 
Valno, ett antal djurandar, samt vinterguden Tvarr. Blods-
ätterna tillber därtill sina anfäder, och dessa andar ger 
ätterna styrka och hjälper dem att stärka sin maktposition.  
Det finns ingen huvudgud, men de tre åldriga är de mest 
tillbedda och det stora bergstemplet i Svartvinter, Rand-
marks största, är tillägnat dem. Skriftaren är arbetets, och 
det mänskliga skapandets gud; Föderskan står för frukt-
barhet, familj, sådd och hjälpsamhet. Sångerskan vakar 
över liv och död, och är och domens, lagens och rättvisans 
gudinna. Hon har inga egentliga tempel tillägnade sig, men 
gravkummel och tillhörande klocktorn, bödlar och galg-
män hör till hennes område. Bergstemplets bödlar är 
hennes tjänare. Sångerskan vakar också över de dödas hus 
– inrättningar vart rikt folk för sina avlidna för likvaka, 
kremering och kanske avporträttering för statyer hem till 
anfäderskällaren eller familjekumlet. Mindre förmögna får 
nöja sig med fattiggraven, i Svartvinter beläget utanför 
staden, bakom Östermyra.  
I dödsriket finns därtill egna dödsgudar, men de snarare 
fruktas och undviks, och man tror att Sångaren konstant 
kämpar för att hålla dem stången.  
Tolvgudatemplet hyllar alla tolv gudar likvärdigt och utbil-
dar skriftlärda, pergamentshållare, sägnetecknare, helare, 
siare och assessorer. Även laglärda utbildas i Tolvguda-
tempel, men det är Sångerskans tjänare som utmäter 
straffen och övervakar lagens rättvisa.   
 
 

DEN SLUTLIGA ERANS ORDEN 
Den Slutliga Erans orden hyllar den Enda Guden Kvar, och 
har på kort tid etablerat sig som en viktig maktfaktor i det 
centrala Randmark. Orden har sitt huvudsäte i Ulbrek 
(efter att staden intas, vilket anpassas enligt kampanjens 
framskridande, se äventyr 4 – ”Bronsvägen”) 
Enligt prästerskapet har de gamla gudarna dött bort – alla 
utom en. Han är den första guden och den sista guden – 
den Enda Guden Kvar. De gamla gudarnas makt falnade 
sakteligen, och stjärnan som föll över nordanlanden för ca 
tio år sedan var det slutliga beviset.  
Den Slutliga Eran är en mycket sträng trosinriktning och 
förbjuder bl.a. dans, sång och alkohol. Detta p.g.a. att vi 
lever i en sorgetid. I hundra år skall den Enda Guden Kvar 
sörja sina döda bröder och systrar, och under den tiden är 
det synnerligen respektlöst att glädja sig. Även magi är 
förbjuden eftersom de gudar som övervakat magin nu är 
borta och den Enda Guden Kvar är upptagen med att sörja 
och späka sig. Prästerskapet bär blodröda kåpor, färgade 
av de döda gudarnas blod.  
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I Zir är den Slutliga Eran mycket kraftig och därifrån kom-
mer dess stora rikedom. Det är endast en tidsfråga innan 
den har lagt hela det väldiga östra riket under sina fötter.  
 
Koppling till bondeupproret 
Att orden vunnit sådan popularitet och kraft beror på att 
den hakat på det samhälleliga missnöje som redan pyrt i 
Bryte Bädd en tid – höga skatter, grinngardisk propagan-
da, missväxt och en vek och frånvarande kung har allt haft 
en bidragande faktor till det. Den Slutliga Eran lovar en 
framtid utan kungar (endast Guden styr), inga skatter 
(orden har ansenliga rikedomar) och bidrar med en känsla 
av ordning och säkerhet som man saknat i dessa ovissa 
tider.  
Orden leds av fader Emlik Rättrådig och hans garde av 
blodsriddare och överstepräster. De skyr inga medel för 
att föra fram ordens budskap – folk bränns på bål och 
avrättas utan rättegång för förseelser mot ordens stadgar 
och bud. Magiker och underhållare är först på listan, sup-
uter och spelare nästa.  
 
Teologiska tolkningar 
Eventuellt är den Slutliga Erans orden en motreaktion på 
gudarnas smutsiga förflutna med levande skuggor, löften 
och avtal hit och dit med Urmörker och drakar. Ett slags 
rensande av gudarnas skara så att alla oönskade pakter 
och ofödda mörkersöner och andra trick och besynnerlig-
heter de samlat på sig under åren, kan sopas bort en gång 
för alla och skapelsen kan överleva. Kanske orden menar 
att Mörkret infiltrerat och besmittat gudarnas sinnen. Den 
Enda Guden Kvar har rensat bort alla förmörkade gudar 
och har på så sätt räddat världen. Fältet lämnas öppet för 
SLs egna teologiska tolkningar. Konstruktören föreslår 
dock som en möjlighet att världen befinner sig i en bryt-
ningspunkt även vad gäller gudar, och en samling nya 
gudar håller på att etablera sig, de s.k. Unga gudarna. Den 
Enda Guden Kvar har rensat bordet med de (flesta?) gamla 
gudarna, och de Unga tar sakta över.   
 
 

ERUDATEMPLET I ULBREK 
Detta lilla tempel är obetydligt både till utseende och 
inflytande, men spelar en avgörande roll i både kampan-
jen och dess bakgrund. Erudaprästerna dyrkar gudarnas 
och skapelsens oändlighet snarare än gudarna i sig. Detta 
gör dem till en irriterande nagel i ögat på den Slutliga 
Erans orden som ju anser att gudarna dött – en omöjlighet 
enligt erudatron.  
Erudatemplets präster initierade i tiderna mordet på kung 
Oryn I. De instruerade kungens bror Mikhar, och när 
kungen var död och Bronslampan säkrad smälte de ner 
lampan i kraniet på en offrad oxe, och lade den i sitt tem-
pel i förvar.  
Denna historia är dock inte känd av många i templet, 
kanske endast någon äldre överstepräst. I stället lyder 
sägnen om kung Oryns död som så att han dödades av 
fienden, sedermera omformat till mörkertrupper, troll och 
orker. Denna omskrivning av historien har givetvis under-
stötts av templets prästerskap, och sanningen har aktivt 
skyfflats under mattan.  

Magi 
 

Magi i Randmark är sällsynt och få förunnat. Vissa av 
templen utbildar druider och präster med magiskt kun-
nande, exempelvis Tolvgudatemplets sannsynare och 
Kyrishas helande jungfrur. Templen genomför dock ingen 
regelrätt utbildning utan allt är upp till vilka egenskaper en 
novis uppvisar och om det råkar finnas en kunnig äldre 
druid till hands. I övrigt är Kollegiet i Svartvinter Rand-
marks enda egentliga magiakademi, också den liten och 
obskyr. Där kan man studera de flesta magiskolor utom 
dödsmagi. Enstaka eremitbesvärjare lär också ut magi i 
ensliga torn, flera av dem i Ulbrek, men de är både sällsyn-
ta och vanligtvis tokiga eller farliga. Bl.a. sägs det att en 
blodsmagiker i en övergiven trollhåla i Järnfållarna håller 
ett antal lärlingar, men att Hoornfursten i norr försöker 
rensa ut henne.   
 
Det är en rejäl statussymbol för en arl eller furste att ha en 
hov- eller slottsmagiker i sin sold, men ofta är de rena 
obildade skojare.  
 
Att praktisera magi öppet är vanligtvis förbjudet (t.ex. i 
Svartviner) och tillåtet endast i gudarum. Vanligt folk ser 
lite misstänksamt på magi, och man anser allmänt att t.ex. 
Valgårds fall berodde på besvärjande – via magin fick 
mörkret tillträde till alvernas rike.  
 
 
 

Bryte Bädd 
 

Under kampanjens gång kommer RP troligen att ett flertal 
gånger passera genom det centrala Randmark – Bryte 
Bädd. Här presenteras lite händelser som kan inträffa 
under sådana resor om SL så vill.  
 
Allmänt 
Bryte Bädd är ett ganska utbyggt område, och byar, små 
borgar och åkrar passerar tätt. Det är ett bördigt landskap 
med stora välmående byar. Politiskt är det dock ytterst 
turbulent. Hären i norr slukar enorma resurser, och skat-
terna är skyhöga. Kung Oryns III styre har heller inte lyck-
ats hålla ett särskilt starkt grepp om landet och många 
markherrar tar lagen i egna händer och passar på att öka 
sitt inflytande. Men framförallt reser sig bondebefolkning-
en mot sina herrar, och ett rejält uppror ligger och pyser 
under ytan. På floden Blekan möter man mängder av 
pråmar överfulla med flyktingar och deras ägodelar. Längs 
vägarna drar undernärda bönder fram med vagnar lastade 
med allt de äger och har.  
 
Utöver allt detta drar Slutliga Erans orden fram och kräver 
lydnad inför den Enda Guden Kvar. Stridigheter templen, 
bönderna och de olika adelshusen emellan är alltså var-
dag, och inte sällan ser man någon av de borgar man 
passerar stå i brand, och hela byar kan ses ligga rykande 
och utbrända.  
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Slumphändelser, Bryte Bädd 
Slå 1T6 eller välj: 
1. Slutliga Erans präster. En delegation av 5 krigarpräs-

ter i blodröda kåpor avkräver allt silver som översti-
ger 5 per person, all sprit och andra tecken på lös-
släppthet. Magiker och präster från andra tempel vill 
de slänga på bålet.  

2. Uppretade bönder. Ett gäng beväpnade bönder 
försöker få RP att stanna och betala skatt. De vågar 
inte ge sig på RP, men det är tydligt att de tänker slå 
till t.ex. under nästa natt i skydd av mörkret.    

3. Unge arlen av Arved. Se nedan 
4. Tornriddaren av Ulvgjord. Se nedan under ”Unga 

arlen av Arved”. 
5. Bränd by. RP passerar de rykande ruinerna av en stor 

och tidigare välmående by. Från en ännu brinnande 
kvarn hörs skrik på hjälp. Utanför kvarnen står ca 10 
personer och grälar. De kan vara bönder, präster el-
ler hirdmän från någon av de ovannämnda borgher-
rarna. De är oense om de instängda i kvarnen förtjä-
nar att brännas levande eller inte.   

6. Värdshuset ”Gåsen och Ägget”. Tidigare en obligato-
risk anhalt för alla pråmhandlare och karavanfösare i 
området, centralt beläget vid Blekans flodförgrening. 
Här flödade ölet, kontrakt och avtal slöts, och rykten 
från landets alla hörn spreds.  Numera är det tre vå-
ningar höga huset nästan öde med ett antal rädda 
gäster och ännu räddare värdshusvärdar. Här finns 
en flodhandlare som vill sälja sin pråm och försöka 
gömma sina pengar. Han vågar inte fortsätta resan 
på floden av rädsla för att bli rånad. Pråmen är lastad 
med yllebalar. Egentligen är han en rövare som stulit 
pråmen av dess rättmätige ägare, en halvlängdskvin-
na från Dyrnfold.  

 Här finns också en ung arlessa som vill fly med RP, 
precis vart som helst. Hemborgen är bränd och alla 
hennes nära är mördade eller försvunna.  

 Värdshusvärdarna ber om beskydd mot kringströ-
vande laglösa och beväpnade bondetrupper, varav 
åtminstone två grupperingar hänger i värdshussalen. 
Röda präster övervakar att ingen sprit säljs och att 
ingen beter sig uppsluppet.  

 
Unga arlen av Arved 
En av de mindre trevliga bekantskaperna i Bryte Bädd är 
arl Jorgel av Arved. Blott 15 år gammal terroriserar han 
landskapet med remarkabel samvetslöshet. Hans äldre 
bror, den rättmätige arlen, är i hären i norr, och gamla 
arlen, hans far, dog strax efter att brodern tågat iväg. 
Plötsligt axlad med ansvar över hela borgmarken och med 
bönder i uppror i två av hans utbyar gav han utlopp för sitt 
inre sadistiska jag, slog sig samman med en bunt laglösa 
och brände den revolterande byn, inkluderande alla invå-
nare – män, kvinnor och barn. Den andra byns invånare 
matade han åt sina hundar. Efter det följde attcker på 
grannborgarna, nya bränder och våldsdåd. Nu har dock 
pengarna tagit slut och på andra sidan av Blekan bjuder 
tornriddaren av Ulvgjord upp till hårt motstånd. Han har 
redan vågat göra reder långt över floden. På många håll i 
arlskapet är åkrarna upptrampade till lervälling av strid 

och truppers marscher. På de döda soldaternas vapen-
rockar ser man Ulvgjords grinande varg och Arveds steg-
rande bock.  
Man kan stöta på arl Jorgel när hans mannar dyker upp 
och kräver resetull (egentligen ett regelrätt rån). Arlen är 
dock också ute efter dugliga krigare till sin här. Magiker vill 
han också väldigt gärna ha – hans fars gamla slottsmagiker 
börjar bli svag och dålig. Jorgel har honom i en bur var den 
gamle besvärjaren med glödjärn tvingas utföra blodsmagi 
åt arlen.  
 
Tornriddar Ulvgjord 
Karst Ulvgjord kan man stöta på vid Blekans flodstrand. 
Han har 8 pråmar bemannade med hirdkrigare och plane-
rar en attack på arl Arveds män. Dessa håller på att inta 
Skvalers Värn – en borg byggd mitt i floden (se bild ned-
an). Änkearlessorna av Skvalers Värn håller stånd i borgen, 
men Arveds mannar har redan intagit yttre borggården 
och arlessornas försvar knakar i fogarna. Ur klocktornet 
bolmar redan rök, och skriken av bönder som tagit skydd 
innanför murarna hörs långt över vattnet. Tornriddaren 
anfaller med sina 30 mannar i pråmarna, och hans kusin, 
”Den sena riddaren” anfaller med en handfull ryttare 
österifrån. Arveds män är också ca 30 till antalet, medan 
arlessornas sviktande försvar uppgår till en handfull båg-
skyttar och tre äldre riddare.  
 
 

PERSONER i BRYTE BÄDD 
 
Slutliga Erans röda präster 
Prästerna är starkt troende – både på den Enda Guden 
Kvar, men också på den folkrörelse som tron satt igång. De 
är övertygade om att en revolution är av nöden, både 
teologiskt men också samhälleligt. Prästerna har kontroll 
över krigarmunkarna, men också ofta över bondetrupper i 
området. En vanlig missionärsgrupp består av 1-2 präster 
och 3-4 krigarmunkar, varav en blodsriddare.  
STY 2  
SMI 3  
INT 3  
KAR 3    
Utrustning: Blodröd kåpa, offerdolk och en bönebok. 
Färdigheter: Läkekonst 4, Bildning 3, Manipulera 3 
Talanger: -  
 
 
Krigarmunk från Slutliga Erans orden 
Erfarnare krigare som vigts i blod och upptagits som kri-
garpräster. Ofta är den teologiska övertygelsen ganska 
tunn, men en ledande position i sekten och rätt att döda i 
gudens namn känns bra. Krigarmunkarna har blodröda 
mantlar, men ofta ganska enkel utrustning där under. De 
bästa munkarna vigs till blodsriddare och målar sitt ansik-
te varje dag med färskt offerblod.  
STY 4 (blodsriddare 5) 
SMI 3  
INT 3  
KAR 3 
Färdigheter: Närkamp 3, Rörlighet 2, Speja 2, Skytte 3 
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Utrustning: SKYDD: Ringbrynja (skydd 5), barhuvad  
VAPEN: Stridsgissel, Dolk och Stor sköld  
Talanger: Blodsriddare: Omutlig 2 
 
 
Bondemilis 
Bondekrigarna är synnerligen enkelt rustade, många med 
endast påkar och högafflar. En stor del av de kringflackan-
de bönderna är också utmattade och utsvultna. Många 
när ett uppriktigt hat mot kronan och ”herrarna i Svartvin-
ter”, medan andra har ytterst liten insikt i varför man 
revolterar, och har endast ryckts med av farten.  
STY 3  
SMI 3  
INT 2  
KAR 2 
Färdigheter: Närkamp 1, Rörlighet 2, Speja 2, Skytte 1 
Utrustning: SKYDD: Läder (skydd 2)  
VAPEN, ANTINGEN: Högaffel (Skada 1, bonus +1), ELLER: 
Dolk och Långbåge. ELLER: Långspjut  
Talanger: - 
 
 
Arl Jorgel av Arved 
En ung man med synnerligen obehaglig och sadistisk upp-
syn som också avslöjar i princip hela hans personlighet. 
Har en handfull riddare som alla lyder honom av skräck, 
men främst är hans trupper hirdkrigare och enkla rövare.  
STY 3  
SMI 4  
INT 2  
KAR 2 
Färdigheter: Uthållighet 2, Närkamp 3, Rörlighet 3, Speja 
3, Manipulera 2 
Utrustning: SKYDD: Ringbrynja  
VAPEN: Bredsvärd och dolk 
Talanger: - 
 
 
Slottsmagikern i buren 
En utmärglad och halvdöd magiker med ohyggliga bränn-
sår över hela kroppen.  
STY 3  
SMI 3  
INT 2  
KAR 2 
Färdigheter: Manipulera 2, Genomskåda 3 
Utrustning: - 
Talanger: Runmagi 2, Blodsmagi 2 

 
 
Hirdkrigare 
Dessa beväpnade kvinnor och män är grundstommen i de 
randmarkiska arlarnas och borghållarnas trupper. De 
vaktar borgmurar och torn, och driver in skatt och brotul-
lar. Vanligtvis leds de av en riddare i trupper om 5-10 
krigare.  
STY 4  
SMI 3  
INT 2  
KAR 2 
Färdigheter: Uthållighet 1, Närkamp 2, Speja 2, Skytte 2 
Utrustning: SKYDD: Nitläder   
VAPEN, ANTINGEN: Högaffel (Skada 1, bonus +1), ELLER: 
Dolk och Långbåge. ELLER: Långspjut  
Talanger: - 
 
Tornriddar Karst av Ulvgjord 
En väderbiten man med gråsprängt hår och skägg. Mark-
nadsför sitt krig mot Arved som en kamp för småfolken 
mot herrarnas översitteri. Men i själva verket tar han 
tillfället i akt att utöka sin egen makt. Borgen Skvalers 
Värn har han redan länge haft i kikaren och efter att arles-
sorna upprepade gånger motat hans frierier vädrar han nu 
morgonluft.  
STY 4  
SMI 3  
INT 3  
KAR 4 
Färdigheter: Närkamp 4, Rörlighet 3, Speja 3, Skytte 3 
Utrustning: SKYDD: Ringbrynja  
VAPEN: Tvåhandssvärd, Långbåge 
Talanger: Järngrepp 3 
 
 
Riddare 
Enkla husriddare på grova och stelbenta hästar. Utrust-
ningen är sällan högklassig, så även utbildningen. 
STY 4  
SMI 3  
INT 2  
KAR 2 
Färdigheter: Närkamp 3, Rörlighet 2, Speja 2, Skytte 2 
Utrustning: SKYDD: Nitläder och tunnhjälm  
VAPEN: Stridsyxa och liten sköld, dolk och spjut.  
ÖVRIGT: Stridshäst 
Talanger: -  
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Appendix 5:  

regler 
 
Mörkrets Zenit är skrivet till reglerna för Svärdets Sång av 
Fria Ligan. Du kan spela kampanjen exakt med regelbo-
kens regler, men författaren föreslår vissa mindre änd-
ringar. Nordanlanden är en annan värld än det Glömda 
Landet i Svärdets Sång – här finns andra gudar och landet 
har en annan historia och annat upplägg. Detta har ingen 
direkt regelteknisk effekt men syns i små detaljer som att 
t.ex. dvärgarna inte praktiserar Stensång utan presenteras 
som ett relativt magifritt släkte, hamnskifte fungerar ofta-
re som en fysisk egenskap snarare än en besvärjelse osv.  
Nedan presenteras några övriga lite större förslag till 
regeländringar för kampanjen.  
 
 

Utfärder 
 

Reglerna för utfärder skiljer sig en del i Mörkrets Zenit från 
de i Svärdet Sång. Främst p.g.a. tre orsaker: 
• Kartan över nordanlanden är inte en hexagonkarta 
• Kampanjen innehåller aningen längre vandringar än i 

Svärdets Sång 
• Vissa av vandringarna har mera karaktär av trans-

portsträckor än rent upptäckande som i Svärdets 
Sång. 

 
Detta sköts med följande ändringar: 
1. Dagsmarscher. Grundenheten i resande är inte rutor 

utan dagsmarscher. Under en vanlig dagsmarsch rör 
man sig 10 km i öppen terräng per kvartsdygn, och 5 
km per kvartsdygn i svår terräng. Med en båt över 
vatten eller med häst på öppen terräng räknar du 
med 15 km per kvartsdygn. Mät sedan upp på kartan 
ungefär hur många dagsmarscher den planerade rut-
ten är och utgå från det. Det är inte så noga – en 
grov uppskattning räcker. 

2. 1 slag för Leda Vägen per kvartsdygn ni vandrar. 
3. Ni spelar ut endast varannan dag. Hälften av reseda-

garna klipps alltså helt enkelt bort. Dessa räknas re-
geltekniskt inte alls – man får alltså inte tillgodose sig 
vila eller sömn under en bortklippt dag, även om 
man har skador som man eventuellt då kunnat läka. 
Bäst kanske det är att se det som att endast ”bra” 
dagar räknas bort, och dagar med skador och möten 
följer på varandra. Det spelar dock ingen roll hur 
man tänker sig det hela, huvudsaken är att det inte 
blir mekaniskt rullande av resorna. Du kan sköta det 
”geografiskt” så att t.ex. första delen av resan är lugn 
och händelselös – RP hittar en relativt trygg väg – 
och sedan spelar ni ut den andra halvan.  
En konsekvens av denna varannan-dagregel är dock 
den att för varje vecka ute i vildmarken sänks allas 
resurstärningar för mat och vatten med ett – inga 

slag tillåts. För de dagar som spelas ut slår man för 
mat helt vanligt, men före den sista ”speldagen” 
måste alla sänka sina resurstärningar med ett. Resor 
under en vecka påverkar inte resurstärningarna på 
detta sätt.  

4. Resor inne i Randmark mellan olika bosättningar 
spelas inte alls ut med reglerna för utfärder. Du kan 
klippa dem helt och hållet, eller t.ex. kräva något en-
staka slag för Slå Läger och introducera lite slump-
möten, men huvudsakligen är tanken den att endast 
resor ute i det forna Valgård spelas med utfärdsreg-
lerna. Du kan fritt klippa bort även resor i Valgård, 
t.ex. returresan om man spelat ut resan till en även-
tyrsplats.   
  

I äventyrstexten finns slumptabeller för missöden för de 
olika äventyrsområdena – Sanklandet, Ormmården, Kum-
melvidderna och Kragma.  
 
 

Spelbara raser 
 

1. Orker och svartalfer. Om ni vill spela med orker och 
svartalfer som RP krävs egentligen inga ändringar, 
bara ett litet tillägg i hur Randmark ser ut som sam-
hälle. I texten finns nu inga omnämnanden av dessa 
folkslag innanför samhället, men inget hindrar er 
från att introducera dem. De är då lämpligtvis dåligt 
ansedda och hör till samhällets lägsta skikt tillsam-
mans med vildarna.   

2. Alver. Alver och halvalver är ytterst sällsynta i Rand-
mark, och i hela nordanlanden lär det inte finnas 
några som helst samhällen, men det går bra att ha 
sådana som RP. En alv är dock något oerhört exotiskt 
och främmande, och de är troligtvis seglarfolk från 
de vida världshaven. Eller så finns det alvsamhällen i 
söderns övärldar eller på den väldiga kontinenten i 
öster? 
Inte ens alverna själva känner till sanningen om Val-
gårds alver och deras en gång mäktiga rike, men det 
kan säkert fungera som en lockande krok för nyfikna 
och äventyrslagda alver. Konstruktören tänker sig att 
de alver som finns kvar är odödliga eller ytterst lång-
livade, helt enligt reglerna, och att nordanlandens 
förbannelse endast drabbade Valgårds rike och al-
verna där.  

3. Djurfolk. I nordanlanden finns ett otal djurfolk, inte 
bara vargfolk. Här finns bl.a. svinfolk och snöleopard-
folk, men också vildar som har endast enstaka djur-
attribut.  
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Svinfolk 
Svinfolket från Baxarslättens gyttjiga vidder kallas även för 
galthuvuden, krolvarer eller grisskallar. De är ofta bönder 
eller hantverkare, krigare eller handlare. De är resliga och 
ofta aningen fetlagda, har vårtsvinshuvuden med rejäla 
betar och kindknölar, raggig ryggborst och antingen klövar 
eller mänskliga fötter.  
Bästa GE: STY 
Släktestalang: Stryktålig (övertar orkens talang)  
 
Snöleopardfolk 
Smidiga och snabba enstöringar från regntaigan i väster 
bortom Myrna. De kallar sig själva unkoroth medan män-
skor har ett flertal olika benämningar; skogsbest, halvkatt, 
fläckpälsing osv. Deras egna byar lär vara primitiva och en 
del rapporterar om blodiga mänskooffer till hedniska 
leopardgudar, men mycket lite är känt om folket. De som 

lever i Randmark är oftast spårare, jägare eller krigare i 
någon arls hird.   
Bästa GE: SMI 
Släktestalang: Ljudslös (Fungerar på samma sätt som 
svartalfens talang i spelreglerna)   
 
Vildar 
Den tunna världsväven över det forna Valgård gör att en 
del mänskor med tiden förvrängts och förvildats, och fått 
drag av olika djur, utan att direkt kunna klassificeras som 
ett visst folkslag. Dessa folk kallas vildar och utgör botten-
skiktet av samhällets klasser i Randmark. En vilde kan se ut 
lite hur som helst: vissa har gula rovdjursögon men ser 
annars helt ur som mänskor, en del har bara vilda hugg-
tänder, kanske klor, någon har svans och koöron, horn etc.  
Bästa GE: Valfri 
Släktestalang: Adaptiv, dvs. Samma som mänskan. 
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Appendix 6:  

Rollpersoner 
 
Nedan presenteras en uppsättning äventyrarbakgrunder 
med kopplingar till kampanjen. Dessa kan användas av 
spelarna som inspiration eller rakt av som sådana. 
Rollpersonerna har alla en allmän bakgrund och en valfri 
personlig koppling till Mannen med benhanden. Om ni 
använder dessa kopplingar kan ni skippa det första mötet 
med Ashur-Asha på Röda Möllan i kampanjens öppnings-
scen. I stället kan RP ha kallats till Pråmhandlarens dotter 
genom ett brev av den benfingrade mannen.   
 
 

KORP 
 

Vargfolk, jägare 
Du tjänstgjorde som ung i ett antal olika rövarband i norra 
Randmark tills du efter en blodig räd fick ett pris satt på 
ditt huvud. Du tog dig till Zir, var du tog tjänst i Galghor-
dens armé. Du avancerade fort upp till kapten i horden, en 
av Kalla Jarls närmaste förtrodda. Du stred med hyrsvär-
den mot de röda prästerna och blev tillfångatagen. När du 
återvände, förhörd och torterad, tappade Kalla Jarl förtro-
endet för dig, och du insåg att han tänkte mörda dig. Du 
flydde i natten, och på vägen bytte du ditt guldmynt(alla 
kaptener i Galghorden har ett)  mot Kalla Jarls eget. Du vet 
att hans guldmynt är ett mäktigt föremål och kanske kan 
det även ge dig viss styrka. Och du vet att Kalla Jarl aldrig 
kommer att sluta leta efter det. Du flydde tillbaka till 
Randmark, men precis som förut har du ingen plats och 
inget hem.  
 
Koppling till Mannen med benhanden: 
Ditt första rövarband leddes av en mystisk man med ben-
hand. Du såg aldrig hans ansikte, men du kände hans blick 
som alltid dröjde kvar vid dig lite för länge.  
 
Kalla Jarl kommer att göra sitt yttersta för att få tag på den 
tjuvaktiga Korp och att få tillbaka sitt guldmynt. De röda 
prästerna som Korp flydde från känner kanske också igen 
henne.   
 
 

MIDNATT 
 

Mänska, tjuv 
Du föddes på Kanbiks gator i Derafra med ett mystiskt 
tecken på din arm. Tecknet gav dig mörka krafter som du 
utnyttjade till fullo medan du arbetade dig upp till topp-
skiktet i Kanbiks undre värld. Du spottade eld och klöste 
gift, och tog dig som en orm ur de mest omöjliga knipor. 
Men det tärde också på dig och slukade dig mer och mer. 
Du blev allt vildare, och ett spår av död och blod följde din 
framfart. Till slut hade du skapat så mycket fiender och så 

till den grad uppgått i ditt bultande tecken på armen att 
du närmast var ett fräsande vilddjur. Du räddades av en 
okänd kvinna som gömde dig undan dina förföljare, skar 
loss tecknet från din arm och satte dig på ett skepp till 
Randmark. Nu är minnena från Kanbik suddiga och av-
lägsna, men drömmar om de hänsynslösa våldsdåd du 
gjort plågar dig ännu om nätterna.  
 
Koppling till Mannen med benhanden: 
I synnerhet drömmer du om natten då du antog erbjudan-
det från mannen med benhanden och mördade alla dina 
kumpaner i templet var ni hade ert gömställe. Du minns 
inte hans ansikte, och detaljerna är synnerligen oklara, 
men du minns hur han såg in i din själ och visste precis hur 
han skulle få dig att göra som han vill.  
 
Tecknet som Midnatt hade på armen var givetvis symbo-
len för Elmgryning, och hon är en av de få personer som 
fötts med tecknet, och inte bara tatuerat det. När Midnatt 
ser tecknet kommer minnena från Kanbik sannolikt tillba-
ka. Personen som räddade henne kan också dyka upp i 
kampanjen, t.ex. är det Otau från äventyr 4 – ”Bronsvä-
gen”. Och mannen med benhanden är givetvis en av 
Ashur-Ashas kroppar, kanske någon som sedermera dött? 
Mördade Midnatt själv sin arbetsgivare efter blodsdådet i 
templet? 
 
 

RAGADUR 
 

Dvärg, krigare 
Du är en åldrande brottarmästare från gladiatorarenorna i 
Gomdar. Ursprungligen kommer du från Marnhall, men du 
utvisades nesligen från dina urfäders hem. På äldre dagar 
har du drabbats av gråsjuka, och dina knogar och överar-
mar är redan fläckig granit, och längs ryggen löper ådror 
av gnejs och basalt. Stenen är inte lätt att se utan det ser 
närmast ut som grov hud, men den tynger dig och drar dig 
obemärkt hemåt, mot fäderneberget och djupet.  
Redan som ung nere i Marnhalls kyliga djupstensbrott var 
du en skicklig envigskämpe. I ungdomlig dumhet och 
övermod ville du visa din orädsla och övertalade din vän 
Bozik att föra ner dig och flickan Gelda till en mörkerkälla i 
bergets nedersta grottor, ett förbjudet ställe. Bozik var av 
förnäm ätt och son till en tektor, och kunde lura sig tillträ-
de. Du minns inte mera var grottan låg, men väl där växte 
ett monstrum upp ur den mörka källan och attackerade er. 
Den dräpte Gelda på fläcken och kastade dig till marken 
utan tillstymmelse till ansträngning. Du låg fastnagld och 
väntade på dödshugget, men varelsen stannade upp och 
betraktade dig – vände in och ut på dig med sin trevande 
blick, och lät dig gå. Under tiden hade Bozik fytt och ni tog 
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er darrande av skräck tillbaka. Ni blev båda utvisade ur 
riket. Det var ett hårt straff, men prins Rvorda, som du 
förnedrat på brottningsarenan i Nerdjupschaktet, hade 
också haft ett gott öga till Gelda, och straffet slogs fats. 
Din vän klarade inte av skammen och tynade bort i ytlan-
den inte långt därefter. I åratal har du levt med skulden, 
och nu, efter en hyllad karriär som brottare på Gomdars 
gladiatorarenor har du återvänt till Randmark och ditt 
samvete – lockad av mörkervarelsen från källan som åter 
dykt upp i dina drömmar, och dragen av gråsjukans berga-
sug.   
 
Koppling till Mannen med benhanden: 
Mörkervarelsen i Mörkerkällan sade att ni skall återses när 
Mannen med benhanden kommer. ”När berget kommer 
efter dig, och när Mannen med benhanden är här – då 
skall vi återses”.   
 
Ragadur har givetvis många obekväma återseenden i 
Marnhall, men också i ytlanden kan han kännas igen – av 
jorddvärgar och envigskämpar, och kanske rentav av den 
gamle vännen Bozik, som inte alls dött.  
 
 

VORIN 
 

Mänska, ryttare 
Du tillhör en anrik och gammal ätt, och i er borgs mörka 
källarkrypta står bistra anfäder utmejslade i fläckig granit. 
Dessa anfäder har du nu med dig på dina färder i form av 
hästen Bax, på vars rygg dessa åldriga skepnader i nattens 
mörker eller bland dimsjok och mist kan skymta.   
Din far skuldsatte sig med sprit och kortspel så till den grad 
att din hemborg nu är i konkurs och era gäldenärers tids-
frist börjar löpa ut. Snart finns hela din ätt inte mera, och 
sköldarna på de nötta murkrönen kommer att bytas ut. Ni 
är ännu en ansedd ätt, men endast era goda relationer till 
rikets högsta krets håller er bräckliga status kvar .  
Du klarade inte av att stanna kvar på borgen utan gav dig 
iväg för att hitta din egen lycka, och kanske, kanske genom 
ett mirakel rädda borgen. I ett infall tog du Bax med dig, 
även om du vet att anfäderna hör hemma i borgen och 
kunde hjälpa din mor som blev kvar med din yngre syster.  
Din ena bror tog värvning i Norra hären, och din äldre 
syster i bergstemplet i Svartvinter.  
 
Koppling till Mannen med benhanden: 
I desperation har din ätt även lånat pengar av staden 
Grinngard. Du minns deras delegation från när de besökte 
borgen, och hur din mor med fasa berättade om mannen 
med benhand, som tvingat henne till lånevillkoren.   
 
Vorin kan ha bekanta i Kungsgardet och inom Randmarks 
styrande skikt, bland borgar och i hären. Troligt är att 
ätten rentav har band till den kungliga familjen.  
Modern såg alltså storhertig Hegenhald, men minns inte 
vem det var. Troligt är också att han inte då ännu var 
storhertig utan hade en lägre ställning som tjänsteman.  
 

THELGAND 
 

Magiker, alv 
Du är över 500 gammal, men ändå känns världen som ny 
för dig. I hela ditt liv, i sekel efter sekel, har ert skepp varit 
allt du känt till, och havet allt du sett. Nu har skeppet 
förlist och med häpnad har du börjat lära dig om livet på 
land, och om mänskornas märkliga riken och seder. Sakta 
har du sökt dig norrut, dragen av de sägner som din mor 
berättat åt dig innan hon dog, nu flera hundra år sedan. 
Hon sjöng sånger om det fagra Valgård, och om alvernas 
sorgliga exodus. Men alltför lite fick du höra, och om 
mycket sade hon aldrig någonting. T.ex. pratade hon ald-
rig om din far. Att han var en av Valgårds ståthållare och 
furstar är något du gissat dig till, men du har inga detaljer. 
Hemligheterna kring din far och Valgårds mörka öde lock-
ar dig ständigt längre norrut. Nu har du bott i Kollegiet i 
Svartvinter ett halvår och studerat under Gordigal den 
Gamle. Men du inser att svaren inte finns här, bland luntor 
och böcker, utan ute i ödemarken, i det forna Valgårds 
ruiner.  
 
Koppling till Mannen med benhanden: 
Bland Kollegiets pergament har du stött på ett gammalt 
brev var en ”Man med benhand” omnämns. Det skulle inte 
ha väckt ditt intresse alls om det inte vore för det faktum 
att brevet är skrivet av din mor för 500 år sedan. Det är ett 
brev till din far, en illavarslande varning om sianden och 
sanndrömmar som din mor haft – kanske deras sista kon-
takt med varandra.  
 
Thelgands far kan vara t.ex. en av alvkungarna i Zir, och 
ruinerna ute i ödemarken kan ge minnesbilder från en 
tidig barndom.  
 
 

GRONN 
 

Druid, halvling 
Du är en tjänare av det namnlösa Urmörkret – en Betrak-
tare. Er orden är liten och föga omtalad, men likväl har ert 
underjordiska modertempel i Ulbrek stått i hundratals år. 
Mörkrets kulter är illa ansedda, och det ofta av goda skäl: 
Världen är full av falska profeter och folk som utnyttjar 
mörkret till att dölja sina illdåd. Ingenstans är ni välkomna, 
och överallt är ni missförstådda. Ni kopplas till troll och 
ondska, men vad folk inte förstår är att Urmörkret inte 
väljer sida. Det omsluter skapelsen i sin trygga famn, skyd-
dar den och betraktar stilla i tystnad. Sådant är också ditt 
värv – att iaktta och lära dig, beundra och skydda.  
Nu har dock den namnlösa stillheten rubbats. Någonting 
är i görning långt bortom skapelsens horisont. Din tem-
pelmästare – er ordens överhuvud – har lämnat er, över-
gått till en ohelig mänskoätande mörkerkult, och upplöst 
hela orden. En brännande oro gnager i dig – har mörkret 
övergett Betraktarna så som tempelmästaren sade, har du 
haft fel i din tro – är Mörkret ändå synonymt med ondska, 
eller är kanske Urmörkret i nöd?  
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Nu drar du land och rike runt, sökande efter svar. Dina 
färder har fört dig till Svartviner, men staden är inte nådig 
för en icke-mänsklig mörkerdyrkare utan hem och utan 
sina trossyskon. Du längar till modertemplets sköna mull-
doftande mörka tunnlar, av vilka du själv grävt fram och 
förbättrat många, men du vet att ingen återvändo mera är 
möjlig.  
 
Koppling till Mannen med benhanden: 
Ordensmästaren talade om Mannen med benhanden, och 
många av dina trossyskon lyssnade och lät sig övertalas. 
Men du kunde inte förmå dig. Någonting sade dig att det 
inte var Mörkrets rätta vilja.  
  
Gronn har förstås bekanta bland Ätarnas kult, men behö-
ver inte vara insatt i alltför mycket av kampanjens bakom-
liggande teman för det – du kan som SL ge precis så myck-
et information som du vill. Tempelmästaren kan vara vem 
som helst av Ätarna i äventyret – t.ex. Adagngada. I staden 
Ulbrek har Gronn säkert också bekanta och kontakter.   

 
  
 Dödlighet och kontinuitet  
 Scenariot har en röd tråd och utspelar sig över ett flertal 

längre äventyr. Om flera rollpersoner dör mitt i kan det 
eventuellt skapa en känsla av att den röda tråden kapas, 
och det kan kanske kännas svårt att klämma in nya roll-
personer på ett naturligt sätt. Konstruktören föreslår ett 
par knep för det här: 

 SLP. Ha från början med en eller två SLP som är invig-
da i alla äventyrets hemligheter, precis som RP. Du 
kan använda dem på flera sätt. Dels kan de fungera 
som nya rollpersoner om någon skulle dö, och dels 
kan de föra den röda tråden vidare om spelarna gör 
nya rollpersoner. Du kan också låta en SLP ta emot en 
avgörande attack från ett monster när resten av 
gruppen ligger risigt till. Andra personer, som tillfälligt 
finns på plats i striden – besättning på ett skepp, väg-
visare, vakter etc. – kan också användas som kanon-
mat på detta sätt.  

 Icke dödliga strider. Fundera på förhand på hur even-
tuella uppkommande strider kan sluta. Vad finns det 
för möjligheter för RP att överleva om striden går illa? 
Vad finns det för flyktmöjligheter? Ibland kan fienden 
vilja ta RP till fånga, och rentav t.ex. läka en bruten RP 
för att senare kunna utnyttja den som informations-
källa. Ibland kanske fienden också tagit stryk och hell-
re avbryter ett överläge med att beordra RP att ge sig, 
än att slåss vidare. Kanske fienden bara vill ha RPs 
pengar och föremål? Monster och djur kan också 
mycket väl tänkas dra sig tillbaka om de skadas, även 
om de skulle vinna fajten om den fortsatt till slut. 
Monster kan också nöja sig med ett byte, d.v.s. om en 
person faller så är monstret nöjt – en malorm kanske 
drar iväg med sitt dränkta byte, en vargflock samlas 
kring ett fallet offer och försöker skydda det i stället 
för att angripa andra RP. Du kan också anpassa de i 
texten angivna fiendernas antal och deras 
STY/färdighetsväden/attacker enligt hur just din 
grupp är upplagd. Du är fri att utveckla äventyren 
precis hur du vill.  

 Lätt att brytas, svårt att dö. Reglerna i Svärdets Sång 
är oförlåtande, men en person bryts snarare och dör 
inte lätt. Utnyttja det och låt brutna RP hittas och 
räddas.    

 Låt dem dö. Ta ingen stress om en eller ett par RP 
dör, det är rentav sannolikt att så sker, och kan också 
vara riktigt dramatiskt och stämningsfullt. Det som 
kan göra en fortsättning på kampanjen svårare är om 
hela gruppen dör. Deus ex machina är ingen bra ut-
väg, men en gång kanske du kan komma undan med 
en sådan räddning i sista sekund? 
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Appendix 7:  

Ledtrådar & Tips för 
Kampanjen  
 

Ledtrådar för  
artefakterna 

 

Här presenteras tips för hur du kan placera ut ledtrådar till 
de olika artefakterna i kampanjen. Kampanjtexten är skri-
ven så att den första grundläggande informationen fås i 
Öppningsscenen, och därefter ges det första äventyrsupp-
draget av Gordigal. Därefter får RP själva under spelets 
gång luska fram var de två andra av Bronslampans artefak-
ter finns.  
 
 

LÅGAN 
Tips om den brinnande alvstenen går att få på de flesta 
ställen var gravplundrare och lycksökare hänger. Den är en 
legendomspunnen artefakt, synonym med rikedom och 
ära.  
 

 
 
Tips 1 – Am-Korum 
Rykten om Am-Korum florerar över hela nordanlanden. 
Det är alvernas glömda lärosäte och kung Aurogons grav-
valv – varje skattsökares dröm, och överträffat endast av 
legenderna om Kormunds hjärta. Att det ligger i Sanklan-
det vet de flesta, men var där vet ingen. 
 
De riktigt väderbitna och ärrade gravplundrarna kan i 
förtroende viska att kung Aurogon begravdes med en 
brinnande alvsten, den som tände Bronslampan, som i sin 
tur gav Valgård all dess makt och rikedom. Eldstenen 
innehåller gamla runor som leder vägen till gömda skatter, 
kanske drakarnas glömda hålor.   

 
Tips 2 – Ormtungas expedition 
Var man än talar om Am-Korum kommer Ormtungas ex-
pedition upp, dess obehagliga öde och det monstrum som 
det väckte. Att de visste vägen till Am-Korum anses vara 
ganska klart, kanske de rentav kom ända fram innan de 
mötte sitt öde. För att få mera information om expeditio-
nen bör man uppsöka Kollegiet i Svartvinter. Därifrån 
avgick expeditionen, och därifrån hade de fått all sin in-
formation, antas det. Man kan också få höra rykten om 
den excentriske furst Or och hans inblandning, samt om 
den överlevande lärlingen.   
Om RP uppsöker Gordigal enligt dessa rykten kan du an-
vända honom precis som i texten. Om RP inte uppsöker 
Gordigal kan du ge tipsen som leder till Ormtungas brev åt 
dem på något annat sätt, t.ex. helt enkelt via rykten på 
staden.  Det är också möjligt att flytta på Gordigal – han 
behöver inte befinna sig i Svartvinter. Han kan vara med 
hären i Bohr-Ba eller återfinnas på egen expedition ute i 
Kummelvidderna. Både furst Or och den överlevande 
lärlingen kan också finnas på andra ställen än i Svartvinter.  
När RP sedan kommer till Sista Bryggan rullar händelserna 
på av sig självt enligt äventyrstexten.   
 
 
 

ÄVENTYR 2 
”I lejonets käftar” rullar igång så fort RP kommer till Svart-
vinter med riddar Helmfasts brev och sigillbrickan. De 
hittas i kampanjtexten i Äventyr 1, s. 65, men du kan pla-
cera dem nästan var som helst – du bör endast eventuellt 
modifiera riddarens brev något så att det passar platsen 
och situationen. Helmfast kan t.ex. ha mött sitt öde i 
Basaltborgen i Kragma, ute på Kummelvidderna, i stridig-
heterna i Bryte Bädd eller i Marnhall.  
 
 
 

DEN SVARTA HAMMAREN 
För att komma igång med sökandet efter Hammaren be-
höver RP egentligen bara få veta att den finns hos Tjäl-
gångarherren. För detta kan du använda följande ledtrå-
dar:  
 
Tips 1 – Jättarnas gåva 
Det är allmänt känt att hammaren smiddes av nordlan-
dens urjättar som en gåva åt alverna. Att de ångrade sin 
gåva och ville ha tillbaka hammaren är dock mindre känt. 
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Det här kan RP t.ex. få läsa i en bok som de kan hitta precis 
var som helst. Boken heter helt enkelt ”Den svarta ham-
maren” och där kan man läsa om hur de sista urjättarna 
trånade efter hammaren medan de sakta tynade bort. 
Kräv slag för BILDNING för att läsa boken, och krydda med 
dunkla antydelser.  

 
Tips 2 – Skalpen och Knivsvåle 
I en trollhåla, bland vildar eller orker, i någon banditgöm-
ma, eller egentligen precis var som helst, kan RP hitta en 
illaluktande skalp. På den framgår det att personen vars 
huvudsvål inbränts med skriften är kommenderad på ett 
uppdrag och inte bör återvända till uppdragsgivaren utan 
”Den svarta hammaren”. På förslagsvis nästa ställe man 
besöker hittar man en vilde med huvudet brutalt ärrat av 
en skalpering. Hans gulfläckiga hy eller päls matchar den 
äckliga skalpen. Vilden heter Knivsvåle och försöker even-
tuellt fly från en strid eller återfinns i en fängelsehåla. Han 
kan darrande berätta att han arbetat för en vit rese vid 
namn Illvinter som sökt Den svarta hammaren. Knivsvåle 
gav själv upp sökandet och försökte fly genom att skalpera 
sig och på det viset bli av med uppdraget. Den skalperade 
vilden kan t.ex. återfinnas i slavjägarorkernas håla i Sank-
landet i Äventyr 1, på ett sjaskigt värdshus i Svartvinter i 
Äventyr 2, eller vara en av Galghordens hyrsvärd t.ex. vid 
Dimryggens jordborg i Kummelvidderna i Äventyr 4. Han 
vet inte mera än att rykten säger att Illvinters andra ut-
sända, och kanske också Illvinter själv, uppsökte en desti-
nation nära intill. Denna destination kan vara t.ex. Vagel-
krums utgrävningar i Brinke Vad i Äventyr 4, eller kanske 
Ödleprofeten i Havsmön i Äventyr 1. Eller så är den utsän-
da slängd i fängelse i Svartvinter i Äventyr 2. På denna 
följande destination skall det i alla fall framgå att den 
frosttagna resen Illvinter hittat hammaren och är på väg 
norrut till sin arbetsgivare – Tjälgångarherren.  
 
 

OXHUVUDET 
Inför äventyr 4 behöver RP veta att Oxhuvudet finns i 
Erudatemplet i Ulbrek. Ledtrådar för detta kan spridas ut 
exempelvis så här: 
 
Tips 1 – Brödramordet 
Första ledtråden är informationen om att kung Oryn I inte 
själv krossade Bronslampan och att den inte försvann ur 
historieskrifterna utan att den noggrant lades i förvar, och 
att förvaringsplatsen finns dokumenterad. Enligt denna 

information tog kungens bror – Mikhar – oxhuvudet med 
sig i graven. Varför och vad som exakt menas med det kan 
lämnas vagt – tog han vetskapen om var oxhuvudet finns 
med sig i graven eller faktiskt fysiskt själva huvudet? Kung 
Mikhars grav är dock tydligt nästa anhalt. Mikhar regerade 
efter kung Oryns I död som kung och ståthållare tills Oryns 
son blev myndig. På grund av oklara omständigheter skar 
sig förhållandet mellan ståthållare och nybliven regent där 
efter i något skede. Mikhars grav kan därför återfinnas lite 
var som helst och behöver alltså inte vara i Vita Borgen i 
Svartvinter var rikets regenter vanligen begravs. En möj-
lighet är De dödas hus i staden.  
Denna information kan komma från Ormtungas expedi-
tionsdagbok i Äventyr 1; från rådsrullorna på hovskrivare 
Reharts bord eller den sista alven i Äventyr 2; eller t.ex. 
från glaciärjättens orakelkummel i Bohr-Ba i Äventyr 3. 
Jätteroraklets siande hittas i sådana fall lämpligen i syster 
Rishas anteckningsbok där hon gått igenom gamla profe-
tior som glaciärjätten yttrat för att lära sig tyda dess språk 
bättre. Profetian om Oxhuvudet är annoterad med hennes 
korrekta tolkningar och behöver således inte tydas – inne-
börden är klar: I Mikhars grav finns svaret. Själva profetian 
kan vara rätt kryptisk och finns inhuggen i utkanten av 
urjättens kalhäll. (Se Bohr-Ba i Äventyr 3).   
 

 
Tips 2 – Från gravens skugga 
När man hittar Mikhars grav (detta kan kräva lite snokan-
de om du vill, eftersom Mikhar försköts från kungafamil-
jen) är den länsad. Spåren leder till Jorddvärgarnas Gille – 
de har snott kungens lämningar, malt benen och gjort 
”gravskugga” av dem. Gravskugga är en drog genom vilken 
man kan se upplevelser från en annan, död persons liv.  Ju 
äldre och noblare lämningarna är, desto värdefullare drog. 
Gravskugga från en femhundra år gammal kung är följakt-
ligen det finaste man kan komma över, och säljs inte bil-
ligt. Gillet har givetvis inte Oxhuvudet – enda chansen är 
att ta drogen och hoppas på att få uppleva rätt tidpunkt ur 
kungens liv. Detta går att påverka så RP har goda förut-
sättningar att fä se rätt saker. När man väl snortat ben-
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mjölet transporteras man till kung Oryns I sista dagar, 
upplevda genom Mikhars ögon. Randmark ligger i fält och 
förebereder sig för ett avgörande slag mot en här bestå-
ende av nuriska klaner, dvärgar från Brur och några män-
skofurstar. Man ser hur Mikhar smyger in i sin brors tält. 
Kung Oryn I är mitt i en mörk ritual med Bronslampan, 
skelettfingrad och galen. Mikhar går fram och knivhugger 
sin hypnotiska bror i hjärtat. Kungen faller på knä för-
skräckt stirrande på brodern medan giftet från kniven 
sakta suger livet ur honom. Mikhar tar lampan, och för 
den genom natten till ett tält var en handfull erudapräster 
och några furstar väntar. En oxe offras, lampan smälts ner 
och gjuts in i oxskallen. Man skakar hand och erudapräs-
terna far iväg med skallen medan de bedyrar att den skall 
hållas i tryggt förvar i templet. Efter en kort palaver om 
hur kungens död skall förklaras och slätas över – plantera-
de knivar och kroppar från döda fiender – avslutas mötet 
och synen avtar. Krydda med lämpliga referenser – vid 
ritualen med oxskallen deltar en furste av Hoorn, en grå-
tande drottning Selga o.s.v.  
 
Efter detta är det lätt att få reda på att Erudatemplet i 
Ulbrek har en skattkammare med gamla artefakter, och 
kanske rentav få det bekräftat av någon äldre och högt-
stående präst att Oxhuvudet finns där. Erudaprästerna 
håller det givetvis som en hemlighet, och talar inte öppet 
om att de var med och mördade Randmarks landsfader. 
Därför är det inte många inom templet som känner till att 
Oxhuvudet finns där, och ytterst få känner till sanningen 
om kung Oryns död – kanske inte någon alls? I synnerhet 
lägre stående präster och noviser (t.ex. syster Risha) är 
fullständigt ovetande. De har knappast tillträde till skatt-
kammaren, och om de har, så har de säkert ingen kunskap 
om artefakterna.  
Om du vill placera Mikhars grav någon annanstans än i 
Svartvinter kan Gillets inblandning och gravskuggan vara 
svår att förklara – då kan informationen t.ex. komma från 
hans spöke eller från någon obskyr inskription i graven.  
 
 

Öppen kampanj –  
startledtrådar 

 

Om du vill spela hela kampanjen utan uppdrag och upp-
dragsgivare är det också möjligt. Följ tipsen ovan för de tre 
artefakterna, och använd nedanstående tips för att sparka 
igång själva kampanjen.  
 
Första steget 
Ge kartan över nordanlanden åt spelarna och se till att de 
har en övergripande kunskap om settingen: Randmark, det 
forna Valgård, alverna osv. Som ett minimum bör spelarna 
känna till det som står om Nordanlanden i inledningen av 
kampanjen. Sen är det bara att låta spelarna välja var de 
vill börja och köra igång. I stället för Gordigal som upp-
dragsgivare drivs äventyret av olika rykten och sägner om 
Bronslampan, som RP kommer över medan de drar fram 
över nordanlanden.  

Tips 1 – Profetian om den fjärde pakten 
Låt spelarna i ett mycket tidigt skede komma över denna 
vers (se Appendix 2), kanske genast första spelmötet. Det 
kan vara en gammal blind spågumma som stannar RP mitt 
på någon bygata och reciterar den för dem, en gammal 
bok de kommer över, eller så kan den finnas ingraverad på 
något föremål de hittar.  
 
Tips 2 – Den sista alven 
Läs i Äventyr 2 – ”I lejonets käftar”, kapitlet ”Övriga led-
trådar och personer” om den siste alven. Denna figur kan 
du placera var som helst i äventyrarnas väg, och hon kan 
ge nästan hurudan information som helst. Låt i alla fall RP 
få höra alvens berättelse om Bronslampan.  
 
Tips 3 – Mannen med benhanden 
Följande steg är att spelarna inser att Bronslampan är 
nyckeln för att stoppa detta Mörker som profetian omta-
lar, och att ”han med benehand” är ute efter den.  
Till detta föreslår konstruktören att du använder en av 
Ashur-Ashas värdkroppar så att RP får en känsla av att 
vara mitt i smeten. Ta inspiration från öppningsscenen i 
Svartvinter. Mörkersonen uppsöker kanske helt enkelt RP 
och ber dem hjälpa. Alternativt ber han dem hålla sig långt 
borta från allt som har med Bronslampan att göra. RP kan 
också stöta på Mannen med benhanden utan att denne 
direkt konfronterar dem.  
En annan möjlighet är att den sista alven (se ovan) ännu 
lever när RP besöker honom, men dör omedelbart efter 
(kanske RP blir anklagade för mord??) Då söker Mannen 
med benhanden upp RP för att höra vad alven sade – han 
hann själv inte prata med det gamla spetsörat och det 
irriterar honom stort.  
Du kan också använda Född (se Appendix 3 och äventyr 4). 
Han talar till RP på ett ganska neutralt sätt, och ber even-
tuellt inte RP utföra något ännu. Han vill helt enkelt bara 
prata med någon, och ser att RP är födda i Mörkrets Zenit 
– kanske de har talat med den siste alven eller nosat i 
samma spår kring någon av de tre relikerna. Han vet ännu 
inte riktigt vad han skall göra – förråda sin bror eller sluta 
sig till dennes led. Alternativt tror han att RP är betydligt 
mera insatta än vad de är.  
 
 

HÖGRE INTENSITET 
 

Inför det sista äventyret i kampanjen – oberoende vilket 
det är – kommer en del omvälvande händelser ske. Tem-
pot, insatserna och intensiteten höjs. Till det bidrar en ny 
mörkerson och lite annat som tas upp här nedan. 
 

FÖDD 
 

Möte med RP 
RP kan gärna ha upplevt Födds födelse (se Appendix 3) 
innan det fjärde äventyret, och genast i början av äventy-
ret söker han upp dem.  
Han erbjuder nu RP en deal – antingen går de med på den 
eller så dör de (Här ler Född brett och berättar att han är 
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odödlig): Född vill ha alla Bronslampans artefakter, kom-
ma in i Raudrim och där utföra den fjärde pakten innan 
Ashur-Asha gör det. I utbyte ger han RP en plats vid hans 
sida i den nya världen – de kommer att välsignas med 
gudomliga krafter och bli Födds förkämpar – gudalika 
drakdödare och rättskipare som far skapelsen runt, länsar 
den på rikedomar och bereder väg för det grådaskiga 
jämviktsläge som Född åtrår. Varken Mörker eller gudar 
kommer att ha en plats i denna härliga Balans, endast 
Född och hans vision. Men allt levande lovar han att skall 
sparas, så länge det underkastar sig honom. Han skall 
härska som en upplyst despot, gudomlig och vis, och med 
Bronslampan vid sin sida.  
I utbyte lovar Född att hjälpa RP mot Ashur-Asha. Han vill 
inte döda sin halvbror innan pakten är sluten för han kan 
behöva hjälp med utförandet, men han kan skydda mot 
t.ex. Nattskärrans lönnmördare och Ätare som eventuellt 
jagar RP.  
Anbudet kanske rentav ter sig lockande för RP? Om RP 
tackar ja och börjar arbeta för Född får du som SL anpassa 
kampanjen framöver. Det behöver egentligen inte innebä-
ra så stora ändringar. Om RP t.ex. har ”Bronsvägen” som 
sitt fjärde kvarvarande äventyr kan du låta det utspela sig 
ganska långt precis som skrivet. Född följer inte med, RP 
har i princip bara en ny arbetsgivare.  
 
Att döda Född 
Detta är ingen enkel sak, men en drake fixar det. En armé 
av stenkrigare kan också ha en chans, likaså svärdet Natt-
sol (smidet av stjärnskott). Allt detta är möjligheter som 
kampanjen erbjuder. Ashur-Asha-i-Glimring dödar också 
Född enkelt, men frågan är om RP kan vänta så länge.  
Se Appendix 3 för speldata för Född.  
 
 

ÖVRIGA TEMPOHÖJNINGAR 
Tanken är att Född skall introducera en ny växel i kampan-
jen – insatserna höjs och spelet ändras. Övriga händelser 
som pressar kampanjen till nästa nivå är följande: 
 
 Gordigals död. Inför det sista äventyret i kampanjen 

innan avslutningen, kommer RP att hitta Gordigal 
mördad. Förslagsvis får man ett meddelande att 
Gordigal fått information om den sista artefakten och 
han ber RP komma till Kollegiet. Väl där ligger det 
döda kroppar utspridda och i Gordigals observatorie-
torn ligger även kollegiemästaren mördad. Allt forsk-

ningsmaterial är borta. SL kan fritt besluta vem den 
skyldiga är.  
Observera att om Svartvinter intagits av Grinngard 
och Mannen med benhanden sitter på Randmarks 
tron, så har Gordigal troligen flytt staden och befin-
ner sig gömd på annan ort, kanske i Myrna eller i den 
lilla staden Bro i Bryte Bädd – den randmarkiska fri-
hetsrörelsens nya högkvarter.  
 

 Drakhärjningar. Vid det här laget har röda damer 
med säkerhet dragits ut Ödespacken, och drakar har 
slagit sig ner i nordanlanden. Låt deras härjningar ha 
rejäla känningar i spelvärlden. SL bör också se över 
RPs förhållande till draksekten – har den konfronte-
rats tillräckligt etc. Drakdyrkarna kan också plötsligt 
stiga ut i offentligheten, samla väldiga anhängarska-
ror och bränna hela byar inför de stora ormarnas an-
komst, o.s.v. Om Svartvinter intagits av Mannen med 
benhanden kommer också arl Vohangs gäng att fly 
staden. Då kanske även de etablerar sig i Bro, och 
kanske de rentav tar huvudrollen i Randmarks fri-
hetsrörelse – de blir Randmarks utlovade räddare… 
 

 Den fjärde falangen. På samma sätt som ovan kan du 
se över denna fjärde gruppering som är ute efter 
Bronslampan (se Appendix 3). Behövs de i storyn, och 
har de i så fall introducerats tillräckligt?  
 

 Slocknade stjärnor. Inför äventyr 4 nås man av rap-
porter från astronomer och tempellärda att ett flertal 
mindre stjärnor slocknat på natthimlen. Detta sprider 
stor oro bland folken.  

 
 Hårdnad konkurrens. Ashur-Asha har eventuellt vid 

det här laget stärkt sin ställning ordentlgt i nordlan-
den. Kanske sitter han på tronen i Svartvinter eller 
belägrar staden. I varje fall kan man anta att han inte 
sparar på kruten i sökandet efter den tredje artefak-
ten. Räkna med en hel kolonn soldater ute i det 
ärendet. De kan dock gärna vara lite efter eller arbe-
ta med lite fel information. Denna felaktiga informa-
tion kan t.ex. härstamma från en falang Ätare som 
börjat motarbeta Ashur-Asha. Se äventyr 4 och av-
snittet för Tysta Tornet för mera information om den 
möjligheten.    
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