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Al-ma-GEST: Almagest betyder ”stort verk” på en blandform av grekiska, latin 

a oo 0 RA 

och arabiska. Det var titeln på Ptolemeios arbete över sitt geocentriska universum. 

Förorå 

Mitt namn är Johan Söderberg. För fyra år sen på Syd- 

Con 94 upptäckte jag Ars Magica. Jag var då en rabiat 

motståndare till magi och magiker, men känslan som 

låg packad i Ars Magica överväldigade mig. Mot bättre 

vetande köpte jag spelet. Snart hade jag övergett mina 

andra spel. 

Året efter påbörjade jag det första materialet till 

denna tidning. Det var Vrefarges Sten som jag konstru- 

erade för SydCon 95. Arrangemanget blev ett fiasko. 

På grund av en administrativ miss satt jag och spelle- 

darna och väntade på varandra i olika rum. 

Men jag fortsatte göra äventyr, och för ett år sen 

slog det mig att jag kunde samla materialet till en pu- 

blikation. Sen dess har jag målmedvetet arbetat för att 

fullborda Almagest. Till min hjälp har jag haft Lucas 

Magnusson som ansvarar för layouten. 

Jag har även kulturförvaltningen i Landskrona att 

tacka för att de kopierat upp tidningen åt mig. Där- 

med manar jag alla fansinredaktörer att ta kontakt med 

kulturförvaltningen i sina städer. Ett sådant samarbe- 

te kan väsentligt förbättra fansinens villkor. Dessutom 

tar vi ett första steg att få ett erkännande av de 25000 

kulturarbetare som är verksamma inom Sverok. 

Det är brukligt att i dessa spalter säga några ord om   

den ständigt dystra tillvaron för fansinen. Men nya 

krafttag gör att jag är lätt optimistisk inför framtiden. 

Ett sådant initiativ är Nisse N ar i 

mer sporra redaktörer och skribenter till förnyade an- 

strängningar. För låt oss medge, det är behovet av er- 

kännande som är vår drivkraft. Förslagsvis kunde pris- 

. 

STOD > SÖOIMN KOIN- 

- utnämningen utökas till att också utse en skribent och 

en illustratör? En annan positiv utveckling är fram- 

växten av en gemensam fansinmarknad i Norden. Det 

betyder fer läsare för fansinen och fler fansin för lä- 

sarna. Redan vet jag att Imagonem uppmärksammats i 

Sverige och säkert finns fler bra fansin i Norge, Dan- 

mark och Finland. 

Men det som föranleder störst förhoppningar är 

ryktet om att Sverok skall skicka ut fansin till fören- 

ingarna. En sådan åtgärd skulle i ett slag tiodubbla fan- 

sinens spridning. Det kan tryggt antas att nya läsare 

fastnar när de en gång fått upp ögonen för fansinen. 

Vad mer är att hela hobbyn kommer berikas av en frisk 

fansinmarknad. Genom den skulle hobbyn äntligen 

hitta det forum som vi efterlyst sen Sinkadus lades ner. 

Slutligen undrar kanske någon om det kommer en 

uppföljare till Almagest. Det beror helt på om tiden räck- 

er till. Men jag har ett par idéer på lager... 

o:rÅå Vvs. T:ER 3 

Det har inte undgått någon att Ars Magica tagits över 

av Atlas Games och att de släppt en 4:e version av spe- 

let. Runtom dryftas det över den nya utgåvans even- 

tuella förtjänster mot den förra. Avgörande för vilket 

ställningstagande recensenten tar, tycks vara om den- 

ne började med 2:a eller 3:e utgåvan. 

Själv tillhör jag dem som aldrig sett något före den 

3:e versionen, och mitt stöd till den är kompakt. Jag 

har inte läst i den nya boken, men efter att ha blädd- 

rat igenom den är jag ändå besviken. Jag saknar all 

den kärlek som White Wolf investerade i sin utgåva. 

Layouten var innovativ och konsekvent fullföljd i 

komplementen. Boken hade försetts med en färgkarta 

som i nyutgåvan ersatts av en svart-vit och grötig ko- 

pia. Mest av allt saknar jag de medeltida etsningarna 

och de välgjorda illustrationerna. Särskilt beundrans- 

värda var bilderna av William O'Connor.   
SS a Sd 

Så upprörd blev jag att jag skickade ett brev till Atlas 

Games. VD John Nephew replikerade förvisso väl och 

påpekade de missar som fanns i den gamla texten. Jag 

betvivlar inte att Atlas Games rättat till dessa. Dock 

tillstod Nephew att de inte prioriterat bokens utseen-- 

de. Min åsikt är att Atlas Games där gjort en stor fel- 

bedömning. Jag själv hade aldrig funnit Spelet, om det 

inte varit för att boken gav så starkt intryck på mig 

första gången jag bläddrade i den. 

Om någon läsare väger på att köpa Ars Magica kan 

jag bara säga: gör det! Oavsett vilken version du väljer 

kommer du hitta ett spel mer genomarbetat än något 

du tidigare sett. Om du fördrar den tredje versionen, 

föreslår jag att du beställer spelet direkt från Atlas 

Games. De tog över ett lager av den gamla utgåvan vid 

uppköpet som de nu säljer ut för $5. 
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ierre haltade fram mot den östra stads- 

porten. Han såg att en folkhop redan samlats. Alla var 1 samma bedrövliga skick som 

Armand, i slitna kläder, med skitiga ansikten och hopplösa miner. Deras uppmärksam- 

het riktades mot en provisorisk scen där teatern skulle hållas. Armand hoppades få glömma 

sitt elände för en stund. Dessutom hade han hört att det efter föreställningen skulle delas 

ut bröd. En man steg upp på scenen. Han drog ett nystan av snöre efter sig. Det liknade en 

fiskares nät, och 1 nätet hade han fångat sina sprattlande dockor. 

”fag är marionettmästaren.” 

För trehundra år sedan levde en ond magiker vid namn 

Salsrim i östra Frankrike (Burgundy). Med hjälp av 

sin magi kunde han kontrollera och härska över folket 

i trakten. I många år varade hans terrorvälde tills en 

riddare, Augustin, dräpte Salsrim. Kvarlevorna mura- 

de riddaren in i häxmästarens borg. Därpå grundade 

Augustin ett kloster i borgen för att munkarnas from- 

het skulle fjättra den onde Salsrim. 

Men häxmästaren lyckades delvis övervinna döden. 

Han besatte enung novis och fick denne till att skriva 

ner instruktioner om hur anden skulle återbringas till 

världen. Salsrims sista illgärning innan han domnade 

bort var, att genom novisen putta ner Augustin i en 

brunn så att riddaren drunknade. Augustin kanonise- 

rades aldrig men betraktas ändå som helig av folket 

och är traktens inofficiella skyddshelgon. Novisen dä- 

remot brändes på bål.   
SS ÖN 7, SO di. 

Salsrims makt var bruten tills för ett halvår sedan 

då en häxa bosatte sig i de södra delarna av Burgundy. 

Vrechla, så är hennes namn, ställde till mycket ofog 

för bönderna i närheten tills greve Robert Silverax 

körde bort henne. Hon svor att hämnas den orättvisa 

behandlingen. Vrechla forskade i legenden om Sals- 

rim och genom ett gammalt skaldeverk trodde hon sig 

funnit ett sätt att väcka anden till liv. 

Vrechla förtrollade sig till ung pojke för att försöka 

bli novis och tillbringade sin prövotid i klostret. Hon 

hittade en förseglad kammare höjd i vatten och i kryp- 

tan stod en diaboliskt utformad spis i vilken Salsrims 

kropp var inmurad. Vattnet kom från brunnen i vil- 

ken Augustin dränkts. Vrechla förstod att hon måste 

tömma brunnen. Hon påbörjade en ond ritual för att 

torrlägga brunnen men fick problem med abboten som 

genomskådade hennes svarta själ. Vrechla mördade 
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abboten. Därefter kunde hon ostört torrlägga brunnen 

och tända eld i spisen. 

Som hon hoppats vaknade Salsrim. Deras första 

uppgift blev att korrumpera munkarna. Därefter in- 

riktade de sig på den närliggande byn. Det var omöj- 

ligt att dölja munkarnas förändring för byborna och 

därför skrämdes bönderna till tystnad. Mjölnaren vi- 

sade sig vara en svag själ som kunde användas för att 

kontrollera de andra. 

Med säd tilltvingad av byborna bakar häxan bröd i 

Salsrims ugn som har förmågan att göra ätaren vilje- 

lös. Vrechla samlar ihop folkmassor med en kringre- 

sande marionetteater och efter föreställningen delar ut 

brödet. Hon instruerar därpå de viljelösa åskådarna att 

plundra och röva och ge henne bytet. 

Vrechla och Salsrim hoppas skapa totalt kaos i 

Burgundy. I takt med att förtvivlan och nöden ökar 

"stärks deras egen makt och så småningom tänker 

Vrechla träda fram och ”rädda” folket, mot att hon ges 

makten. 

Detta har pågått i två veckor när rollpersonerna 

anländer. Under denna tid har landet snabbt närmat 

sig sammanfall. Till en början lät greven, Robert Sil- 

verax, avrätta alla besatta. Men den metoden har visat 

sig verkningslös. Nu står fälten öde och gårdar har läm- 

nats för att dess ägare flytt till städerna eller avrättats. 
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Oroligheterna har också lett till kraftigt ökad misstro 

mot judar, främlingar... och trollkarlar. 

Irleärirg 
Rollpersonerna är på resa hem från ett tidigare även- 

tyr. De närmar sig sina hemtrakter och vandrar ge- 

nom obrukad mark i norra Burgundy när ett oväder 

överraskar dem och de tvingas söka härbärge i ett 

munkkloster. Det ger större verklighetskänsla om roll- 

personerna lade märke till eller rent av övernattade i 

klostret redan på vägen till det förra äventyret. Munka- 

rna låter rollpersonerna stanna över natten och de ges 

en enkel måltid. Rollpersonerna tillåts bara röra sig 

inom de yttre delarna av klostret då de inre är heliga 

(det gäller även vid första besöket). Försöker rollper- 

sonerna ta sig in i de förbjudna delarna ertappas de 

och kastas ut. 

Det är väsentligt att spelarna inte fattar misstankar 

mot munkarna än, men samtidigt måste rollpersonerna 

få en del information som kommer behövas senare. 

Bland annat måste de i förbigående uppmärksamma att 

gårdsbrunnen har sinat (en munk kan nämna det i en 

bisats). 

Därtill iakttar rollpersonerna en kaja som munka- 

rna påstår vara deras maskot (Vrechlas familiarus). De 
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väcks inte heller av Mattins (midnattsgudstjänsten). 

Rollpersonerna får själva fundera på detta, till exempel 

kan du på morgonen säga ”ni vaknar upp utvilade efter 

en lång, ostörd natt”. Rollpersonerna med Church- 

knowledge eller Virtue well-travelled informeras i efter- 

hand om de brukliga klosterrutinerna. Klostret har en 

Infernal Area (4) som stör magikerna (men som spela- 

rna tar för Divine). 

På morgonen passerar rollpersonerna byn. De be- 

traktas misstänksamt av byborna och om rollperso- 

nerna dröjer sig kvar eller söker härbärge här, samlas 

männen för att köra bort dem. Hela dagen reser roll- 

personerna genom obebodda trakter innan de når upp- 

odlad mark. Men gårdarna är övergivna och ingen ar- 

betar på fälten. Först efter ytterligare en halv dags färd 

närmar rollpersonerna sig Dijon, Burgundys residens- 

stad, och ser åter människor. 

Häråelser 

Händelserna är dels sådana vars enda uppgift är att 

fylla ut äventyret och dels några som driver äventyret 

framåt. Händelserna är inte bundna att läggas in vid 

speciellt tillfälle, men en sak bör iakttagas. Rollperso- 

nerna skall få informationen stigande, så att de först 

bara anar att något är fel, och sen får veta vad som är 

fel och sist skymtar orsaken bakom. 

2& Rollpersonerna hör ljud från ett till synes tomt hus. 

I huset ligger ett spädbarn övergivet 1 en vagga. 

Rollpersonerna kan välja att lämna barnet att sväl- 

ta ihjäl. I så fall kommer de att plågas av dåligt sam- 

vete och förlorar ett eller fler (beroende på sinne- 

    

                  

    

          

    

       

    
      

: 

3 ÅA, - 
d SN ee z 

R fs RK ADA s fe . & 

iralee SSANG das 
RY NE SR eo ov a 

4 At =, SÅR Roe . 3 
| BS VA SR. FÖ hövs PÅ os 

; RS MR k - FR 4 SÖN Lå ÄR K : Pr 

os + Ö -. er ät 
i Sn a Vv Tu kJ Kr Lå rs si / 

BR IE Kd 5 - TG fl . —— | - fl: 2 

SR SE ES 2 
3 k be a 4 er S IN 3 

LA ok a OR 3 s TN 4 C £ K 
-— RR 

N Eye: 5 

agé 

, & 2 
sö 

Nn . 
> - 

td 
td å 

- barret RR $ 3 
- AE ' ER 

OS 

NR 
EN 

Re IG 

  
  

lag) Confidence resten av äventyret. Tar rollperso- 

nerna med barnet kommer det att sinka dem. Ing- 

en SLP vill befatta sig med det utan rollpersonerna 

måste antingen ta hand om barnet eller försöka leta 

upp föräldrarna. 

c& I en stad bevittnar rollpersonerna hur ett tjugotal 

ståtrövare avrättas. De känner igen en av de ankla- 

gade som en fridsam bonde som dagen innan givit 

rollpersonerna härbärge. Rollpersonerna hinner 

utbyta några ord med förbrytaren. Han säger sig 

inte minnas något av brottet han anklagas för. Det 

sista han kommer ihåg före arresteringen är egen- 

domliga gubbar som hoppade framför honom. De 

andra brottslingarna kan vittna om en liknande 

historia. 

:& Rollpersonerna iakttar i horisonten en svag rök- 

strimma. När de kommer fram ser de ett utbränt 

bål krönt av ett förkolnat lik. Askan är fortfarande 

varm. 

:& Djuren har svultit ihjäl eller slitit sig. Längs en 

sträcka har en tjur kommit loss och jagat upp en 

soldat och en köpman i ett träd. Tjuren är ambitiös 

och vill gärna också infatta rollpersonerna i sin tro- 

fésamling. De bägge trädockupanterna har tagit de 

bästa trädklykorna så rollpersonerna får nöja sig 
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med sviktande grenar. Det hela går väl an, tills ett 

åskmoln drar ihop sig... (om rollpersonerna an vän- 

der magi inför SLP:nas åsyn kommer det att rap- 

porteras till greven). 

:& Rollpersonerna bevittnar ett vägöverfall. Det bör 

ske efter att rollpersonerna kommit på att något är 

fel men innan de vet för mycket. Angriparna är 

mestadels fattigt folk, bönder och utstötta beväp- 

nade oftare med redskap än vapen. Deras antal och 

dödsförakt gör dem ändå farliga. Bytet lämnar de 

till två män som kör iväg i en vagn. Bönderna hin- 

drar rollpersonerna att följa efter vagnen och först 

när den är borta blir angriparna normala. De på- 

står sig inte minnas det nyligen begångna anfallet, 

det sista de kommer ihåg är dansande figurer. 

Dijor 
Dijon är Burgundys residensstad. Normalt har staden 
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3000 invånare, men nu är antalet fördubblat av flyende 

från landsbygden som sökt skydd bakom murarna. De 

lyckosamma bor hos släktingar i staden, men flertalet 

får trängas med de vanliga egendomslösa utanför por- 

tarna. Det finns inga rum i staden och maten är fyra 

till tio gånger dyrare än normalpris, om det alls går att 

komma över. |



  

            

   
   

  

Dijons biskopar har i alla tider varit kända för sin 

intolerans, en egenskap som förstärkts av de senaste 

oroligheterna. Magiker gör mycket ovist i att färdas i 

greveskapet i sina (o)vanliga kläder. De kommer i så 

fall bli lynchade och jagade. Situationen är än värre i 

Dijon, och en försiktig magiker väljer att skicka in sina 

medföljare och själv stanna utanför. 

En hel del rykten svävar i staden. De absolut vanli- 

gaste teorierna är att galenskaperna är Guds straff eller 

att judarna förgiftat vattnet. En soldat berättar att han 

på grevens order drev bort en häxa, och att hon nu häm- 

nas. Visar rollpersonerna sig intresserade av soldatens 

historia kräver han en skinka och några limpor bröd för 

detaljerna. Det är mycket svårt att hitta mat (t.ex. kan 

rollpersonerna delta i en plundring av en köpmans la- 

ger) men om de lyckas berättar soldaten vidare: 

  

Häxan bodde i en skog i närheten av en by i södra 

Burgundy. Hon hade plågat bönderna en lång tid inn- 

an hon drevs bort för ett halvt år sedan. Uppbådet fång- 

ade aldrig häxan. Trots att de såg henne gå ner i sin 

håla var hon försvunnen när de stormade den. 

Vid ett andra besök i Dijon är det möjligt att roll- 

personerna vill forska i grevskapets historia. Den finns 

nedtecknad, inklusive hela legenden om Salsrim, i gre- 

vens boksamling. Det är svårt att få tillträde så rollperso- 

nerna måste använda list eller magi. Historieberättare 

känner till legenden i grova drag och berättar den för 

en mindre summa. Dock lär berättelsen sakna en del 

viktig information och broderas ut med rena påhitt. 

Rollpersonerna söker kanske också efter lärlingen 

till snickaren (Rudolf Stornäsa — efternamnet har han 

av förståeliga skäl valt att släppa, så rollpersonerna har 

bara förnamnet att gå efter) från trollpackans by. På 

snickargillet vet de att han nu är gesäll hos en av sta- 

dens hantverkare. Rudolf kan berätta att han för en 

månad sen täljde elva groteska marionettdockor på 

beställning av en kuslig man. 

Marioretteaterr 
Vrechla och en munk håller föreställningarna. De är 

förklädda och bär huvor för att ingen skall känna igen 

dem. Teatern kan snabbt monteras upp och ner på vag- 

nen vilken också fungerar som scengolv. Föreställning- 

arna samlar en hel del enkelt folk lockade av löftena 

om utdelning av bröd och för att få glömma sitt elände 

en stund. 

ge UN 

  

Dockorna är groteska och får känsliga betraktare 

att rysa. De berättar om en trollkarl som styrde områ- 

det för flera hundra år sen. Berättelsen tar slut innan 

Augustin kommer in i bilden. Istället delas bröd ut till 

åskådarna som uppmanas äta (Penetration MeRe 17 

för att motstå den befallande rösten). Den som äter av 

brödet förlorar sin vilja. Vrechla uppmanar därpå åskå- 

darna att plundra och ge henne bytet. 

Rollpersonerna kan försöka stjäla en av dockorna 

(den föreställande Salsrim fungerar som en Arcane Con- 

nection) för senare identifikation. Eventuellt kan roll- 

personerna ha hittat en docka tidigare som glömts kvar 

under en föreställning. De kan snabbt avgöra att dock- 

orna är yrkesmässigt tillverkade. Efter föreställningen 

ligger brödbitar utspridda på marken ifall rollpersoner- 

na önskar undersöka dem. Det tar två dagar innan fåg- 

lar och råttor ätit upp smulorna (djuren är opåverkade 

eftersom brödet angriper viljan — Me). Försöker roll- 

personerna stoppa teatern ber munkarna omgivningen 

om hjälp att köra bort fridstörarna, vilket de också får. 

Trollpackars by 
Vrechla höll tidigare till i ett gryt i södra greveskapet. 

Rollpersonerna besöker den intilliggande byn St. Bau- 

zille, antingen för att de följer soldatens (se ovan) be- 

rättelse eller i jakten på en snickare som kan ha täljt 

marionettfigurerna. De kan också ledas till byn om de 

förhör sig om tidigare övernaturligheter i landet. 

Byns docksnidare är gammal och på det sista året 

har synen försämrats såpass att han knappt kan arbeta 

mer. Istället lever han som nådehjon i byn. Snidaren 

har alltså inte tillverkat några dockor, men han berättar 

att han lärde upp en dräng vid namn Rudolf Stornäsa. 

För lite mer än ett år sen flyttade drängen till Dij on” 

Vrechla började plåga bönderna för nio månader 

sen. Hon fick komjölken att sina och gjorde flera av 

männen impotenta. Efter tre månader fick greven nog 
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toria som soldaten, dock med en hel del dramati- 

seringar. Men rollpersonerna gör bäst i att passa sig, 

visar de sig mycket nyfikna blir byborna misstänksam- 

ma. - 

Efter att häxan drevs bort gav greven bönderna i 

uppgift att bevaka hålan så att Vrechla inte skulle kun- 

na återvända ovarnat. Det är ingen uppskattad uppgift 

och vakthållningen skiftas mellan drängarna. Den här 

natten har en modig yngling vid namn Pierre tagit på 

sig saken frivilligt. Skälet är att han bestämt ett oloves 

möte med sin mö Christine där de hoppas vara ifred. 

Ingen i byn avslöjar var hålan finns för rollper- 

sonerna och om de är påstridiga rapporteras de till gre- 

ven. Rollpersonerna måste förfölja Pierre eller Chris- 

tine (hon ger sig av senare med en matkorg åt sin tappra 

riddare). Om rollpersonerna anländer efter Christine 

får de inga problem att ta sig ner i grytet, Pierres upp- 

märksamhet är riktat åt annat håll. Att ta sig upp är 

svårare då Christine gått vid det laget. Pierre är utrus- 

tad med en slaktkniv och ett horn. Det är inga pro- 

blem att skrämma bort ynglingen, men då springer han 

till byn och blåser i hornet. På kort tid samlas ett upp- 

båd och bud sänds till greven. I uppbådet ingår två 

hundar. 

Vrechlas håla 
Vrechlas gamla tillhåll består av ett hål i jorden. Om- 

rådet har en Infernal Area I som påverkat träden att se 

ondskefulla ut. Själva hålan omges av en Area på 2. 

Ingången blockerades av soldaterna med en stenbum- 

ling. Där bakom är en brant trappa utgrävd i halvspi- 

ral och tretton steg ner slutar den i ett fuktigt utrym- 

me med gammal, instängd luft (övrigt se bild). 

Från taket hänger rötter som animerats av hålans 

illvilja. De har förmåga att sakta röra sig. Står rollper- 

sonerna stilla en längre tid slingrar rötterna sig runt 

deras lemmar, men någon verklig fara uppstår bara ifall 

rollpersonerna får för sig att lägga sig och sova där. Drar 

rollpersonerna i rötterna ger dessa ifrån sig plågade 

skrik. Varje rot har sitt tonläge och en rollperson kan 

finna nöje i att höra hela skalan, men förr eller senare 

skriker en rot så högt att det hörs ända till Pierre. Den 

enda rot som är ljudlös hänger framför eldalkoven och 

den är falsk (se nedan). 

I hålan finns fyra intressanta saker. På marken glän- 

ser ett kopparmynt som en av soldaterna tappade när 

häxan drevs bort. Myntet är slaget av greve Robert men 

hans sigill har förvridits till en ohygglig avbild (valö- 

ren är 666!). Om rollpersonerna tar undan bråten och 

dammet på bordet (t.ex. om rollpersonerna har med 

spädbarnet gör denne på sig, och rollpersonernas av- 
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och drev bort häxan. Byborna kan berätta samma his- 
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Fågelpinne 

Eldalkov 

Bord med in- 

T karvad dikt 
rappa 

sikt är att byta hosor på bordet) ser de en inkarvad 

dikt (Vrechla ristade in den medan hon försökte lösa 

dess innebörd. Hon såg det som en säkerhet om lap- 

pen försvann. Att någon senare skulle komma och läsa 

dikten föll henne aldrig in, eftersom alla hon visste 

och vetat aldrig vågat sig i närheten av henne). 

Pinnen bredvid eldalkoven är T-formad . På övre 

delen av den tvärlagda pinnen har ett otal skåror ris- 

tats in utan något till synes uttänkt mönster (upptäcks 

om de undersöker den, förutsatt de har tillräckligt ljus). 

Det finns inget magiskt med pinnen och den har till 

synes ingen funktion. Rotar rollpersonena i jorden 

under pinnen hittar de svarta fjädrar och gammalt 

träck. 

I eldalkoven finns en dold flyktgång blockerad av 

en sten. Tänds en brasa uppmärksammar rollperso- 

nerna att elden fladdrar. Det går lätt att flytta på ste- 

nen om man puttar på den och samtidigt drar i en lång 

rot framför spisen. Gången mynnar ut ett stenkast från 

inträdet. Det var genom denna gång Vrechla lyckades 

undkomma greven. 
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Skaläeverk Motmedåel 
Dikten skrevs av den besatte novisen som dräpte Au- 

gustin på ett så smädligt vis. Salsrims förhoppning var | Drar rollpersonerna till sig Vrechlas uppmärksamhet 

  

att någon ondsinnad person en ful dag skulle hitta dik- | tar hon till motmedel. Hennes egna magiska krafter är 

ten och förstå dess innebörd, en instruktion tillattåter | ganska små jämfört med en grupp hermetiska magi- 

bringa honom till världen. Att han skrev i diktform | ker, men hon är inte försvarslös. I första hand försöker 

och vände på orden berodde på att han ville dölja med- | hon lura rollpersonerna, eller åtminstone den magis- 

delandets sanna syfte för munkarna, som annars skul- ka delen av dem, att äta av hennes bröd. Därpå befaller 

le ha bränt papperet. hon dem till att göra något mycket dumt. 

Genomskådar rollpersonerna Vrechla, eller över- 

Död i kropp av sten vinner brödets verkningar, ändrar hon taktik. Istället 

Dvwväljs under kopparklang högt i valvet håller hon en föreställning till rollpersonernas ära, där 

Väg bak Herrens rygg hon instruerar åskådarna att ge henne rollpersoner- 

nas huvuden. (20 + stresstärning åskådare). Dessa 

Spottet själar beveka kommer att jaga rollpersonerna tills dessa är ned- 

Ved av svages vilja huggna eller tills de själva tuppar av. Då de är besatta 

åsidosätter de allt som inte ingår i Vrechlas befallning, 

Vad mot smedverk böjas inklusive sömn och mat. De kan hoppa över dessa pe- 

Böjde Augustin titesser ett tag eftersom de är så fokuserade på sitt mål, 

Så länge graven fylld men de är inga odöda. Efter en eller två dagar har alla 

död skall i sten förbli kollapsat. Det gör dock inte Vrechla så mycket, det 

finns alltid ny publik att tillgå. 

Klosterbyr 
Byn intill klostret ligger i en skog avskild från resten 

av Burgundy och invånarna har svag uppfattning 

om vad som händer i landet. Istället lever de i fruk- 

tan för munkarna och mjölnaren som är mun- 

karnas lakej. Då de är underställda klostret har 

greven litet intresse för området, och han har 

heller inga möjligheter att undsätta bönder- 

na när hans egen tron hänger löst. 

  
BARFRED 

gilesal 

bibliotek 

Böndernas lidande började för en må- 

nad sen när en 12-årig grisvaktare vål- 

lade svinen i närheten av klostret. Poj- 

ken försvann och det enda som åter- 

vände var en av grisarna. Sen dess 

vågar ingen uppehålla sig i närheten av 

klostret. Dagen därpå besökte abboten dem. Han 

hotade att munkarna skulle bränna byn om byborna 

dristade sig att söka hjälp. ; 

Sen dess jagar byborna främlingar från byn. Påstå 

rollpersonerna vilja hjälpa byn kan de vinna förtroen- 

det hos en modig bondefamilj. Men blir det känt att 

bonden gömmer främlingar bränner munkarna ner 

byn följande natt och bönderna blir åter fientliga mot 

rollpersonerna. 
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Klostret 

Rollpersonerna kommer munkarna på spåren genom 

dikten i Vrechlas håla. Där omnämns Augustin som 
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grundade klostret. Dessutom hittar rollpersonerna spår 

av Vrechlas familiarus i grytet, vilken de också skym- 

tade hos munkarna. 

Klostret ligger på en flat klippa som reser sig över 

den omgivande skogen. Byggnaderna är uppförda så 

att de bildar två innergårdar. Den första är ganska li- 

ten med cellängan på ena sidan och en kyrka på andra. 

Däremellan står Augustins grav, den sinade brunnen, 

som numera används som latrin. Den andra gården 

ligger högre upp och kan nås från två portar. Från den- 

na reser sig barfreden som höjer sig över alla de andra 

byggnaderna. Barfredens nedervåning tjänar som gil- 

lesal och här tillbringar de korrumperade munkarna 

numera det mesta av sin tid, totalt 28 stycken. Ett bib- 

liotek är inrättat på den andra våningen. Hela områ- 

det omges av en Infearnal Area 4. Vrechla är sällan i 

borgen då hon mestadels åker runt med marionettea- 

tern. Det är dock möjligt att hon ger sig hit om hon 

misstänker att klostret snart skall få besök av rollper- 

sonerna. 

Uppslaget på en bokhållare i biblioteket ligger en 

tjock lunta med abbotens anteckningar. Abboten no- 

terar att en ung man (Vrechla) försökt bli novis i klos- 

tret men att dennes själ verkade oren. Novisaspiran- 

ten gav faktiskt abboten rent obehag. Lite varstans 

uttrycker abboten sin oro för att brunnen håller på att 

sina. På den näst sista sidan (en vecka senare) skriver 

    

  
2  S nd. 

han att novisen kastats ut och på det sista bladet står: 

”Något hemskt håller på att hända. Denna natt när jag 

steg ner för att förbereda mattins såg jag korset på vid 

gavel, och jag hörde Den Onde andas i skuggorna där 

bakom”. 

I biblioteket är också hela legenden om Salsrim 

nedtecknad. 

Kryptan ligger under kyrkklockan, klostrets heli- 

gaste plats. Både dikten och abbotens anteckningar 

antyder att gången ner till kryptan börjar bakom 

krucifixet. En smal, brant stentrappa är sprängd långt 

ner i bergets skuggor och slutar med en port graverad 

med diaboliska ornament. Bakom ligger en liten kam- 

mare (Infernal Area 6). Den är helt omöblerad sånär 

som på en väldig stenspis, också den med ockulta re- 

liefer. Elden i spisen alstrar onormal hetta för sin stor- 

lek och allt som berör flam morna bränns till aska. Bara 

för att träda in kryptan måste rollpersonerna övervin- 

na ett Trait-slag på 6+ justerat av hur varma kläder de 

bär. 

På väggarna hänger rester av snäckor och alger som 

ännu inte helt ruttnat bort sen kammaren var vatten- 

lagd. En rollperson som ställer sig vid väggen mitt emot 

spisen känner på ett Per 7+ ett svagt drag därifrån. En 

In Te besvärjelse Lv 5+ avslöjar att det finns flera små 

hål i väggen som har kontakt med det fria. 

Upplösrirg 
Rollpersonerna behöver egentligen inte komma läng- 

re än till den yttre gården om de är någorlunda bekan- 

ta med legenden om Salsrim och har tolkat Vrechlas 

dikt rätt. Ytterligare ledtrådar finns att hämta i biblio- 
teket och i kryptan. Redan inledningsvis kunde roll- 

personerna konstatera att brunnen sinat och en när- 

mare undersökning visar att den torkats ut på magisk 

väg. 

Spelarna kan häva förbannelsen med CrAq eller 

PeVi med minst level 15 eller genom att byprästen väl- 

signar brunnen. De måste då stå på dess botten (brun- 

nen används numera som latrin) och när förbannel- 

sen hävts börjar små ilar rinna nerför väggarna. Därpå 

slås en sten bort av en stark stråle som strax följs av 

fler högre upp tills vatten regnar ner över rollperso- 

nerna. När vattnet nått deras midjor stiger det saktare 

än det strömmar till. 

Brunnen och Salsrims kammare är förbundna med 

små kanaler. När brunnen efter en halvtimme är full 

har också kammaren fyllts med Augustins vatten och 

släckt den onde häxmästarens ande. Salsrims makt är 

bruten och munkarna återfår sina gamla fromma jag. 

Vrechla är emellertid oförändrad och hämndlysten. 

Munkarna tar åter över klostret och de behåller det 
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mesta av skatterna som Vrechla samlat ihop. Rollper- 

sonernas covenant vinner en viktig allierad i klostret 

och en mindre del av skatterna. Askan i ugnen är värd 

10 pawn rego vis och vart år kan rollpersonerna hämta 

ytterligare 3 pawn aquam vis ur brunnen. Dock måste 

rollpersonerna svära för munkarna att aldrig yppa vad 

som hänt i klostret. Det kan ställa rollpersonerna in- 

för ett dilemma, för bonden som tidigare hjälpt roll- 

personerna ber dem att straffa munkarna för den mör- 

dade 12-åriga pojken. 

Rollpersonerna kan försöka hejda Salsrim genom 

att döda alla munkarna. Lyckas de slå ihjäl varenda en 

inklusive Vrechla stoppas planerna. Men Salsrim är 

fortfarande vaken och efter en tid hittar han nya pjä- 

ser att sprida död och elände med. Dessutom kommer 

rollpersonerna förklaras fredlösa och jagas över hela 

Frankrike. Att mörda ett tjog till synes fromma mun- 

kar ses inte med blida ögon. 

Sist och slutligen kan de lämna Burgundy åt sitt 

öde eller misslyckas i sin uppsåt. I ytterligare en vecka 

härjas landet av kaos och lidande tills Salsrim växer 

sig stark nog att spränga sina bojor. Därefter träder en 

kvinna fram och säger sig kunna stoppa galenskape- 

rna. Folket tillsätter henne och galenskaperna avstan- 

nar, men lidandet fortsätter i andra former. Kanske når 

oroligheterna en dag ända bort till rollpersonernas vrå. 

YVrechla 
Infearnal Might: 17 

Caracterstic: Int +1, Per +1, Str —-3, Sta —2, Pre 0, 
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Com —-3, Dex 0, Qui 0 

Age: 43 

Size: 0 

Virtues & Flaws: Passion: Hatred (humans) +2, In- 

ferior Familiar +2, Infamous —2, Susceptibility to Di- 

vine Power —2 

Abilities: Speak France 4, Speak Latin 3, Scribe Latin 

2, Acting 2 

Confidence: 4 

Reputation: Evil 2 

Personaly Traits: Cruel +2, Vengeance +3 

Infearnal Powers: Summon Warts I point, Disguise of 

the New Visage 5 potnts 

Familiar: Vrechla har skänkts en liten demon från 

Avgrunden som tack för 25 (o)trogna år i ondskans 

tjänst. Demonen har formen av en svart kaja och det 

är genom denna som Vrechla utövar sin trolldom. Ka- 

jan lyssnar på tilltalsnamnet Karch, dess riktiga namn 

känner inte ens Vrechla till. 

Description: Vrechla bar en gång i tiden ett vack- 

ert och välklingande namn, och hon var själv ung och 

fager, om än inte snäll. Vrechla hade också en syster, ej 

så grann men ack så mycket snällare. Bägge aspirerade 

på att gifta sig med en stilig knekt. Han valde systern 

för hennes godhets skull. Förbittrad begick Vrechla 

ett ogudaaktigt dåd mot de bägge älskande, och den 

handlingen drev henne allt djupare in i mörkret. Gär- 

| 

ningen förvred hennes själ till en skrumpen vilja av 

hat, och hatet växte till en kraft i sig. 

För ett halvår sen slog hon sig ner i södra Burgundy 

och ställde till en hel del ofog för bönderna i omgiv- 

ningen. Dessa tillkallade då greven som körde iväg 

henne. Hon hade redan innan forskat en del i legen- 

den om Salsrim och hon fann ett sätt att hämnas på 

greven och bönderna. Vrechla väckte Salsrim för én 

månad sedan. Till en början var den dammiga anden 

yrvaken och en besvikelse för henne. Men med det 

spridande eländet har hans styrka växt oroväckande 

och han börjar ta över allt mer, vilket lett till allt het- 

skare gräl dem emellan. Också munkarna börjar bli 

svåra att styra, uppviglade av priorn. 

Den ursprungliga planen var att Vrechla skulle sti- 

ga fram och erbjuda folket ordning mot att hon gavs 

makten. Men hon börjar tvivla på Salsrims avsikter 

och hon har lekt med tanken att använda rollperso- 

nerna mot Salsrim, åtminstone efter att hon tagit mak- 

ten över Burgundy. Därför lät hon rollpersonerna sova 

i klostret för att se om de gick att använda (hon passa- 

de också på att ta hårstrån m.m. från dem som Arcane 

Connection). Vrechla vet inte riktigt vad hon skall göra 

med rollpersonerna under tiden, men om de visar sig 

bli större hot mot henne än Salsrim tvekar hon inte 

försöka röja bort dem. 
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Salsrim 
Infearnal Might: 35 

Reputation: Evil +4, Dead +4 

Personaly Traits: Lust of Power +6, Cruel +3 

Infearnal Powers: Paralyse the Mortal Mind 0 points, 

Enslave the Mortal Mind 20 points 

Description: Den enda fysiska formationen av Sals- 

rim är den stenspis som hans kvarlevor är inmurade i. 

Spisens gap är stort nog för att rymma en människa 

och är fylld med förtärande eld. Flammorna formar sig 

efter andens vilja och sinnesstämning: om han blir arg 

exploderar elden i en storm av gnistor, eller spyr han 

ut svart, tjock rök som svider i ögonen. När Salsrim 

viskar mattas elden av osv. 

Pg.a. sin fysiska utformning är häxmästarens kraf- 

ter begränsade. Men hans styrka växer i takt med lidan- 

det som sprids i landet och Salsrim räknar med att han 

snart skall kunna spränga sina bojor. Tillsvidare är han 

dock beroende av Vrechla och munkarna. Han har för 

avsikt att kuva Vrechla så snart det är möjligt, men un- 

der tiden misstänker han att häxan planerar att lura 

honom. Tar rollpersonerna sig ner i kryptan försöker 

han vända dem emot henne, och han hävdar att hon 

håller honom kvar i världen mot hans vilja. Han an- 

vänder också klostrets prior att revoltera mot abboten 

(Vrechla). 

Salsrim kommunicerar med telepati och han kan 

nå vem som helst som han vet finns i klostret. Han 

känner också av fftämmande magi som kastas inom dess 

murar. Bröd bakade i ugnen har kraft att förslava äta- 

ren (20 Might Points motsvarar ett bak). En person : 

som tittar in i elden riskerar paralyseras av lågornas 

dans tills hans blick bryts (Penetration Me 35). 

  

Manrkarra (28 st) 
Caracterstics: Int +2, Per +1, Str 0, Sta 0, Pre 0, Com 

.+3/-3, Dex 0, Qui 0 

Age: 20-60 

Size: 0 

Virtues and Flaws: None 

Abilities: Speak France 4, Speak Latin 5, Scribe Latin 

5, Chuch Lore 4, Chuch Knowledge 4, Cocentration 3, 

Meditation 2, Diplomacy 2/ Drinking 1, Quarterstaff 

& Dagger (A/P) 1, Brawl 2 

Confidence: 2 
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Personality Traits: Pious —-3, Corrupt +3 

Weapon's and Armor: First strike: Quarterstaff 6 Dag- 

ger 2, Attack: Q5 D5, Damage: Q5 D3, Parry: Q7 D2 

(+6 action) 

Other Combat Totals: Dodge Defence 0 (+6 action), 

Soak 0, Fatigue 0 

Description: Färdigheterna bakom snedsträcket 

har munkarna lärt sig efter att de korrumperades. 

Munkarna liknar numera mer ett rövarband än from- 

ma män. Det mesta av sin tid bedriver de i gillessalen 

med att dricka, slåss och räkna guld från ”föreställning- 

arna”. Allt det som de tidigare betraktade som dygd 

bryter de nu mot med glatt hjärta. Munkarna minns 

sitt tidigare liv, men tycker att sitt nya är roligare och 

betraktar det förflutna som en sorgsam tid. De lyder 

abboten (Vrechla) någorlunda, men upprorstämning- 

ar råder för jämnan, pådrivna av priorn som gärna skul- 

le vilja ta över ledarrollen. I slutändan är det dock Sals- 

rim som styr över dem. Själva känner inte munkarna 

till Salsrim utan tror att deras ledare är, tillsvidare, 

abboten. De har sett en kvinna i klostret (Vrechla i 

hennes naturliga form) några gånger, men ingen har 

kopplat samman henne med abboten. 

Om munkarna befrias från Salsrims ok kommer de 

flesta ångra sig djupt. Andra, däribland priorn, har fått 

smak på det nya livet och lämnar klostret. 

Arvid HalnmjölRare 
Characterstics: Int —2, Per —I, Str +2, Sta +1, Pre 0, 

Com —-2, Dex 0, Qui —1 

Age: 42 

Size: 0 

Virtues and Flaws: None 

Abilities: Speak France 4, Guile 2, Bargain 3, Drinking 

2, Craft (millery) 4, Dagger (A&P) 2, Dodge Blow 1 

Confidence: 1 

Personality Traits: Cruel +1, Brave —2, Follower +3 

Weapon's and Armor: Dagger: First Strike: 2, Attack: 

6, Damage: 6, Parry Defence 3 (+6 action) 

Other Combat Totals: Dodge Defence 0 (+6 action), 

Soak 1, Fatigue 1 

Description: Mjölnaren är ganska välbeställd för 

sitt stånd. Bönderna anklagade honom för att blanda 

ut mjölet varför de tidigare kallade honom Halvmjöl- 

nare. Det vågar de inte längre. Ogift och utesluten ur 

bygemenskapen missade han inte sin chans när 

munkarna för en månad sedan erbjöd honom att rege- 

ra byn. De lovade Arvid rätt över byn och deras stöd 

mot att han rapporterade bybornas göromål. En gång i 

veckan beger han sig till klostret för att lämna mjöl 

och få nya direktiv. Då och då får han också sena besök 

av munkarna. Han fruktar dem samtidigt som han nju- 
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ter av sin nya status de skänkt honom. Hotar rollper- 

sonerna mjölnaren kommer han beskedligt göra vad 

de säger åt honom. Men om rollpersonerna inte gör en 

ordentlig styrkedemonstration (som att kasta några 

ignem-besvärjelser) sviker han dem så fort munkarna 

dyker upp. Han fruktar munkarna mer än rollperso- 

nerna. Arvid har märkt en konstig sak med sig själv. 

Sen han fick tyrannstatus över byn har han blivit grym- 

mare och grymmare mot byborna, och han njuter av 

det. Ibland känner han ånger för sina gärningar, men 

det börjar bli allt mer sällan. 
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Mjölnaren levde större delen av sitt liv utan vare 

sig kärlek eller respekt. Som tyrann erhåller han åt- 

minstone lite av det sista. Om rollpersonerna störtar 

Salsrim kommer de uppretade bönderna att driva bort 

Arvid och han berövas det enda han någonsin haft. 

Avskydd, övergiven och desperat växer ett förtvivlans 

hat mot rollpersonerna (som han betraktar som onda!). 

När rollpersonerna glada rider/vandrar hem överfalls 

de av den besinningslöse mjölnaren, som en sista (?) 

manifestation av Salsrims makt (för dramatikens skull 

blir Arvid ihjälslagen). :& 
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Vrefarges sten! 
   Andet började skymma över bergen. Herden 

visste att natten skulle bli en trollnatt. Var tredje höst vaknade trollen ur sin dvala i sina 

gryt och hålor. De kröp ut från skuggorna och smög sig ner 1 dalarna 1 skydd av natten för 

att samlas till oheligt möte. Det var en sådan natt för tre år sen Gerhild försvann. Fåren 

hade varit oroliga under dagen. De hade sprungit bort 1 panik och den usla hunden hade 

bara gnylat. Hunden var fortfarande kvar vid sin herres sida men fåren var borta. Her- 

den tänkte på den flammande eldstaden där hemma, 

på frun som lagade havregröt vid härden, på grisen som 

bökade sönder hans halmsäng. Det fick hjärtat att slå 

lite lugnare. Han önskade han vore där nu, men han 

kunde inte återvända till byn utan flocken. 

Istället klättrade han upp för ett krön. Nedanför 

öppnade sig en djup dalgång som sakta slukades av de 

växande skuggorna. Bottnen låg redan höjd i mörker 

och det var omöjligt att urskilja några detaljer där. En 

sista guldstrimma sträckte sig över bergsiluetterna i 

väster, men bakom honom förmörkades himlavalvet 

stadigt och fullmånen lyste förväntansfullt genom nat- 

ten. Hunden började yla igen och den här gången stop- 

pade han inte när herden måttade med käppen. 

Så såg han dem. 

Ljusfläckar flammade upp på motsatta sidan om 

sänkan. De följdes av andra på avlägsna berg och höj- 

der så långt herden kunde se. De började röra sig. 

Prickarna sammanstrålade till långa rader som ringla- 

de sig fram i procession mot dalbottnen framför ho- 

nom. Onda tider var till mötes...   
SE AE I 

Översikt 
Rollpersonerna är medlemmar i ett mindre covenant 

(Mistridge) som kommit i konflikt med ett angräns- 

ande (Harvrage) om en Vis-rik dal. Tvisten beslutas 

lösas på nästa tribun, men strax före tribunen förgiftas 

Mistridges folk av sina rivaler. De enda som klarar sig 

är rollpersonerna och de skickas för att föra covenan- 

tets talan. Ärkemagikerna på tribunen beslutar sig för 

att utnyttja parterna till att hämta en magisk sten vil- 

ken de tror besitter makt att återuppväcka döda. Deras 

förhoppning är att föra tillbaks Bonsagnius själv. Det 

covenant som återvänder med stenen får dalen: 

Rollpersonerna följer spår till Toulouse och sen vi- 

dare ner i Iberia. Stenen ligger väl bevakad i en stad, 

Avila, på fronten mellan araberna och kristenaheten. I 

kamp med Harvrage, spioner, stadsrådet och moriska 

rövarband måste rollpersonerna lista ut var i staden 

stenen är belägen, stjäla den och ta sig hem. 

Spelarna har stort utrymme för egna initiativ och de 

har många varianter att lösa problemen som äventyret 
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ställer dem inför. De fasta händelser som är utstakade i 

texten är endast exempel på resultatet av spelarnas mest 

troliga agerande. Men om de fortskrider annorlunda 

måste du vara beredd på att frångå exemplen. Överlag 

kommer en hel del improvisation krävas. 

Irleärirg 
Rollpersonerna är medlemmar i Mistridge, ett mindre 

covenant norr om Pyrenéerna. Söder om dem ligger 

en dal som innehåller stora mängder Raw Vis men som 

ett annat magikergille, Harvrage, gör anspråk 

på. Konflikten är uppenbar men för att und- 

vika krig beslutas att tvisten skall göras upp uu 

på nästa tribun. 

Strax före tribunen insjuknar nästan hela BB 

2 covenantet, utom rollpersonerna och några 

St 
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Re 

grogs som varit på Vis-räd i den om- 

stridda dalen. Ledaren, Rugard Vind- EoA 

trut, ser ingen annan lösning än att CA 
Ne 
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skicka covenantets oerfarnaste och 

  

odugligaste magiker, rollpersonerna. 

  

Tribaurer 

Tribunen samlas i Pyrenéerna i en isole- 

rad dal. Samtliga elva covenant i området 

deltar under tre dagar. Ordföranden är de 

äldsta magikerna från de tre viktigaste co- 

venanten (Windgraven, Bellaquin, Larian- 

der). Dessa bestämmer vad som skall tas 

upp och har en avgörande röst i utgången 

av det som diskuteras. 

På tribunens andra dag tas rollpersoner- 

nas sak upp. De två ursprungliga förslagen 

lyder att antingen rollpersonerna eller 

Harvrage får området. Strax före omröst- 

ningen lägger de tre äldsta fram ett 

tredje förslag, det eftertraktade områ- 

det tillfaller den som återvänder med 

Vrefarges försvunna sten. Det tredje för- 

slaget segrar stort eftersom det enhälligt stöds av tri- 

bunens mäktigaste covenant. Rådet beslutar att delta- 

garna får påbörja sökandet i gryningen. 

På tribunen råder strikt tingsfrid och brott mot den 

bestraffas hårt. Harvrages representanter kommer för- 

söka provocera rollpersonerna till att störa ordningen. 

Lyckas de bestraffas rollpersonerna olika beroende på 

förseelsen. Förutsatt ingen kommit till skada består 

tillrättavisningen i att Harvrage får en dags försprång. 

Om rollpersonerna avreagerar sig med skadegörelse 

eller stöld, tvingas de dessutom ersätta de berörda med 

VIS. 
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Hot, förtal och acceptabel grad av sabotage (vad som 

anses acceptabelt beror på sabotörens ställning samt 

offrets anseende) restriktiveras inte av tingsfriden. 

Harvrage försöker pressa gränsen så långt det går, spe- 

ciellt efter rådets beslut om expeditionen. De försöker 

övertyga de andra magikerna att stödja dem och super 

ner rollpersonernas grogs. En gammal vän till en grog, 

och dessutom lakej åt Harvrage, vill fira återseendet 

med ”några bägare”. Stoppar inte rollpersonerna dem 

i tid är grogsen inte i stånd att resa nästa dag. 

begerRåer om Vrefarge 
Vrefarge var en jätte som levde i ett pass i Pyrenéerna 

för nästan tvåhundra år sedan. Där tvinga- 

Ne sy åt honom, belägen på den största klip- 

pan i dalen. När borgen var färdig åt han 

upp sina slavar. I många år var passet 
. ST + ft 

WETT $? 
åf ” 

(Py = 5 us 
Mr; ofärdbart eftersom jätten åt upp de som 

försökte ta sig förbi. 

Till slut fick kungen nog och han sän- 

de dit en duktig riddare vid namn Ro- 

eftersom det var jättens vana att leka med 

sina offer. När kvällen randades gjorde rid- 

daren anspråk på att vara starkare än 

Vrefarge. Om Vrefarge bevisade att han 

var starkast skulle Roger gärna låta sig 

bli uppäten. Jätten blev ursinnig men 

gick med på utmaningen. Det bestämdes 

att den som kunde lyfta och slänga iväg den 

största stenbumlingen vann. 

Två väldiga stenar, långt större än ridda- 

ren själv, lyfte jätten, men Roger skakade Då 

huvudet och sa att de var löjligt små. 

— Vilken sten är då stor nog för dig! röt 

  

jätten. 

Roger pekade på klippan på vilken själva borgen 

var rest. Jätten slungade iväg den enorma klippan, men 

1 samma ögonblick störtade borgen över Vrefarge och 

krossade honom. 

Vrefarge kastade klippan med sådan kraft att den 

slog ner först 160 år senare! Var är osäkert men en ast- 

ronom i Toulouse, Bruno, påstås ha beräknat nedslags- 

platsen. 

Rollpersonerna kan legenden om Vrefarge om de 

har Legend Lore eller Area Lore (Pyrenéerna) men för 

att veta något om Bruno måste de lyckas med ett slag 

på 9+. Informationen kan också hämtas genom att 

spionera på Harvrage eller fråga ut kunnigare magi- 

ker. 

de han förbipasserande att bygga en borg 

ger. Vrefarge tog väl emot Roger i sin borg 
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Till Toulouse 
Det tar tre-fyra dagar att gå till Toulouse när omstän- 

digheterna är bästa tänkbara. 

Toulouse 
Ärkebiskopen fördrev Bruno från Toulouse för mer än 

30 år sen. Bruno bodde och arbetade på den tiden i en 

vindsvåning som han hyrde av en madame Rebecka. 

Rollpersonerna måste fråga en präst eller läsa igenom 

den lokala kyrkohistorien för att få veta vilket hus det 

är. | 

Rebecka lever fortfarande men är nu tyngd av ålder 

och krämpor. Istället är det hennes son Emile och den- 

nes hustru Jéane som styr. Huset har tre våningar. På 

den undre bor värdarna medan den ovanför delas mel- 

lan en försupen skald och en skomakargesäll. Brunos 

vindsvåning huseras numera av en teologistuderande 

ädling och dennes betjänt. Samtliga inackorderade 

flyttade in för mindre än fem år sen och vet inget om 

Bruno. 

Astronomen gömde sina anteckningar under en lös 

bräda i golvet. Om rollpersonerna säger att de under- 

söker golvet hittar de den lösa brädan i dagsljus på Per 

9+. Vad som ligger under plankan beror på om roll- 

personerna är före eller efter Harvrage. I första fallet 

ligger där en stor trave astronomiska beräkningar. Det 

tar lång tid bara att hitta ett dokument som kan vara 

relevant. Slutligen finner de en notering som anger att 

en komet slog ner i Iberia vid byn Avila. 

I det andra fallet ligger där endast ett papper. Det 

hävdar att Vrefarges sten landade utanför Augsburg. 

Säger spelarna att de granskar papperet märker roll- 

personerna att det inte gulnat särskilt mycket och att 

det inte finns vare sig damm eller spindelnät i utrym- 

met. Dessa underligheter upptäcks automatiskt om 

rollpersonerna säger att de granskar uppgifternas äkt- 

het.   
SS SR  SE Od 

Rebecka 
Rebecka har svårt för att gå och de senaste åren har 

hon spenderat i en stol. Synen sviktar såpass att hon 

knappt kan skilja personer åt och hon låtsas dessutom 

vara döv för folk hon inte gillar. Sämst hörsel har hon 

för sin son Emile som hon tycker är ”svagsinnad och 

lat”, samt hans fru Jéane som hon anser vara ”slösak- 

tig och girig”. Hon är övertygad om att de planerar att 

döda henne för att få hennes hus och pengar. Lättaste 

sättet att vinna Rebeckas förtroende är genom att bak- 

tala någon av dessa, helst båda. 

Men även om rollpersonerna erövrar hennes öp- 

penhjärtlighet blir det svårt att få veta något om Bru- 

no. Allt hon vill tala om är Emile och Jéane och deras 

planer på att mörda henne. Får rollpersonerna ändå in 

samtalet på Bruno berättar hon mest hur han såg ut, 

betedde sig o.s.v. i misstänkt positiva ordalag. Är roll- 

personerna mycket påstridiga kommer hon med ett 

förslag. Räddar de henne från Emile och Jéane så be- 

rättar hon var astronomen befinner sig. Rollpersoner- 

na behöver inte döda sonen och frun. Rebecka ser så 

illa att det räcker med ett dockhuvud i skala 1:1 för att 

hon skall tro det är Emilés huvud. Väl försäkrad att de 

båda konspiratörerna är undanröjda berättar hon att 

Bruno sände bud till henne för många år sen från Av- 

ila. Hur många år sen det var minns hon inte, men 

Emile var ”inte mer än en glött” då. 

Jéare 

Jéane är tio år yngre än sin man men dominerar ho- 

nom totalt. Hon giftes bort med Emile för sju år sen 

och hon har föraktat honom sen dess. Jéane kompen- 

serar sin olycka med att köpa saker. Hon vet inget om 

Bruno och i vilket fall som helst avskyr hon magiker 

och vägrar tala med dem, och hon förbjuder också sin 

man därtill. 
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Emile 
Emile är i trettioårsåldern (33 år) och ser lika ynklig 

ut som han är. Han går krökt som för att ursäkta sin 

existens och de ljusblå ögonen glänser ömkligt. Hus- 

trun förbjuder honom att tala med rollpersonerna, men 

om de verkar villiga att betala söker han upp dem i 

hemlighet. Emile kommer inte ihåg något relevant om 

Bruno. Istället kan han hjälpa dem ta sig in i vindsvå- 

ningen för tolv sous. Han blir dock snart orolig och 

försöker köra ut dem igen. 

Anländer rollpersonerna efter Harvrage visar han 

sig mer hjälpsam. Harvrage har nämligen betalt ho- 

nom för att han skall leda rollpersonerna till de falska 

anteckningarna. Avslöjas Emile är det inget problem 

att få honom att erkänna. 

Ädälirger 
Invånaren i Brunos gamla bostad delar Jéanes åsikter 

om trollkarlar och han vägrar släppa in rollpersonerna. 

De måste lura eller bryta sig in eller få hjälp av Emile. 

Iberia 
Både Brunos anteckningar och Rebeckas berättelse 

leder till Avila. Rollpersonerna kan också, om Harvra- 

ge hunnit före dem, förfölja dessa. Tänker rollperso- 

nerna bege sig till Augsburg får de höra att ett gäng 

magiker rest ut genom den södra porten. Rollperso- 

nerna kan naturligtvis tolka det som en undanmanö- 

ver och fortsätta i samma riktning. Men efter en dag 

kommer deras undermedvetna på att något var kon- 

stigt med beräkningarna. 

Resan från Toulouse tar först tre dagar till Pyrenéer- 

na (i bergen passerar de förbi resterna av en rasad borg, 

som de på Legend- eller Area Lore 6+ vet påstås vara 

Vrefarges), och sen ytterligare två veckor genom Iberi- 

as inland. Den första sträckan är säker då landområde- 

na varit under kristet herravälde i många år. Men där- 

om ligger omstridd mark där såväl kristna som moriska 

krigsband härjar. Rollpersonerna tvingas gömma sig 

flera gånger och överallt ser de nedbrända gårdar. 

Avila 
Avila ligger på en trädlös och karg högplatå men läget 

är ändå strategiskt eftersom viktiga leder passerar om- 

rådet. För 30 år sen kontrollerades platån av muslime- 

rna men de drevs bort av kristna styrkor. Efter de krist- 

nas seger slog Vrefarges sten ner i närheten av byn Av- 

ila. Smällen var så kraftig att en underjordisk källa blot- 

tades i kratern. Erövrarna tog det som ett tecken från 

gud och en stad byggdes på platsen. Staden gavs namn 

efter byn. 

fm rr 
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YTTRE STAD 

| Toledo 

Sen dess har staden vuxit och befästs. Något större 

välstånd har aldrig kunnat uppnås p.g.a. de ständiga 

muslimska räderna, men Avila har ändå klarat sig bätt- 

re än de flesta andra städerna längs fronten. Främst 

beror det på källan och läget vid en handelsrutt. Avila 

har också blivit en bastion och är de kristnas starkast 

befästa utpost. 

Avila styrs av ett stadsråd bestående av överhuvud- 

ena för de fem köpmannasläkterna, biskopen, vaktche- 

Sarmqotra 

fen samt rådsmästaren EV Bruri. Deras uppgifter är att 

ordna försvaret mot morerna, organisera brandvakt, 

driva in skatter, stifta lagar, kontrollera källan och be- 

vilja medborgarskap. Medborgarskap ges till folk som 

varit verksamma i staden i sju år och sju dagar, vid 

ingifte med en stadsbo eller om personen i fråga gör 

staden en stor tjänst. Därtill får det inte finnas ringas- 

te misstanke om illojalitet. | + 

Källar 
Den mystiska källan var före nedslaget en helt vanlig 

grundvattenansamling. Kollisionen frigjorde vattnet 

och stenen, som dragit på sig magisk energi under sin 

160 års färd genom hemisfären, förtrollade vätskan så 

att fiskben som kastas i källan förvandlas till spratt- 

lande fiskar och frön på en natt växer till mogna ax. 

Människor är opåverkade av vattnet under kortare 

perioder. Området omges av en magic area 3. 

Stadsborna tror att vattnet är en gåva från Gud, 

medan utbölingar mumlar att krafterna har sitt ur- 

sprung från en plats längre ner än så. Det är bara stads- 

rådet som känner till den verkliga orsaken, och så öns- 

kar rådsmännen att det skall förbli. För om grannstä- 

derna får veta att källan förtrollas av en sten kan de få 

för sig att flytta på stenen. 
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Källan ligger bakom två starka innermurar. Den 

första är rest runt Avilas äldsta bebyggelse som myll- 

rar sig nerför kraterns sidor. På dagen tilllåts vem som 

helst passera men endast stadens mest eminenta och 

pålitliga befolkning får bo här. Under natten skall kvar- 

teret vara avstängt, men medborgare brukar släppas 

igenom. 

I bottnen ringlar sig en basard som en orm kring 

den innersta muren. Muren har en port i vart hörn 

som bevakas av tre gardister. Endast medborgare har 

tillträde och området är helt tillslutet på natten. Olov- 

ligt intrång bestraffas med döden. Egendomslösa med- 

borgare försörjer sig på att bära ut vatten till välbärga- 

de borgare i staden. 

Bakom muren ligger källan. Den är inbyggd i en 

fontän tio fot i diameter och med en kupol ovanför. 

Kupolen bärs upp av sju pelare med bibliska motiv i 

relief. Sätts vattnet i rörelse avslöjas överdelen av Vre- 

farges sten sticka upp i vågdalarna under kupoltaket. 

Sténen är ca tre fot i diameter (< 1m) och väger över 

150 skålpund (75 kg). Nytt vatten springer fram i små 

strålar ur figurerna på pelarna medan det gamla sakta 

rinner ner under stenen. 

, 

     

Vattnet har ett svagt silverskimmer. Det är oklart 

om fenomenet orsakas av den starka magin eller av 

mynten på källans botten. 

Stenen fungerar som en propp och om den lyfts bort 

töms källan. Att stenen ändå är så mycket mindre än 

klippan som Vrefarge slängde iväg kan bero på att den 

splittrades vid nerslaget, eller så var det aldrig samma 
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sten. Den innehåller en väldig massa raw vis, men det 

kan bara utvinnas med en speciell ritual. Givetvis kän- 

ner rollpersonerna inte till denna ritual, hade de gjort 

det hade tribunen sänt några andra. Däremot kan 5 

pawn aquam vis utvinnas ur källan. Det krävs motsva- 

rande två tunnor vatten för varje pawn. 

SpiorerpRa 
Avila kryllar av spioner. De flesta arbetar med att un- 

derrätta morerna om truppstyrkor, militära planer osv. 

Men också de kristna grannstäderna har agenter i sta- 

den. Dessa inriktar sitt intresse på hemligheten bak- 

om den förtrollade källan. Mest aktiva är Saragossas 

och Toledos spioner. De vet förvisso inte om stenen, 

men hemlighetsmakeriet har fått dem att fatta miss- 

tankar. Grannstäderna tror att källans krafter kommer 

från någon form av diabolism och de är beslutna med 

att hitta bevis i saken. 

Svarta Haråäsker 

Saragossa har haft enstaka spioner i Avila i över tio år, 

men rådet har successivt avrättat dem. För två år sen 

sändes Alfonso med uppdrag att bilda en organisation i 

staden. När han anlände tog han anställning hos en åld- 

rad grossisthandlare som kort därpå avled. Grossisten 

efterlämnade en änka, Rossini, vilken Alfonso gifte sig 

med i förhoppningen att få medborgarskap. Men det 

visade sig att också det f.d. paret varit utbölingar. Alfon- 
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sos missräkning mildrades något av att han genom äk- 

tenskapet övertog positionen som grosshandlare, vilken 

han fick nytta av när organisationen byggdes upp. 

Spiongruppen består idag av fem medlemmar som 

kallar sig Svarta Handsken. En av agenterna är anställd 

av Alfonso medan en annan tjänar som piga hos 

EP Bruri. Återstående tre arbetar fritt under skiftande 

täckmantlar. En gång i månaden samlas de i lönnkäl- 

laren under grossistlagret för att diskutera läget. Men 

det sista året har det inte funnits mycket att diskutera. 

Svarta Handsken har paralyserats dels av rådets effek- 

tiva bevakning och dels av den växande förföljelsema- 

nin hos Alfonso (Se mer i Alfonsos personbeskrivning). 

Toledo 
Toledos åtta spioner är genomgående mer kompetenta 

än Svarta Handskens och de håller också uppsikt över 

de andra spionerna i staden: På så sätt får de veta om 

rollpersonernas ankomst. Rollpersonerna konfronte- 

ras inte direkt av Toledos agenter i början av vistelsen 

i staden men iakttas dygnet runt. Allt som Alfonso och 

Svarta Handsken vet får också Toledo veta. 

Spionerna planerar ett bakhåll på rollpersonerna 

och de förutsätter att stölden äger rum på natten. Tills- 

laget anordnas inne i staden då det minskar risken att 

rollpersonerna slipper undan. På nattetid är vägarna 

ut ur staden förvisso stängda, men spionerna har mu- 

tat vakterna vid östra porten att släppa ut dem på lö- 

senordet ”Hasta Siempre”. 

Samtliga agenter deltar i fällan förstärkta av fem 

busar. Tanken är att hälften av dem förklär sig till stads- 

vakter för att jaga in rollpersonerna i en gränd där res- 

ten väntar med vapen och nät. Lyckas rollpersonerna 

inte undvika bakhållet ligger de risigt till, men de räd- 

das av ett annat anhang som anfaller Toledo. I kaoset 

som uppstår kan rollpersonerna förhöra en Toledospi- 

on och underrättas om stadsporten i öster och lösen- 

ordet. Troligare är dock att rollpersonerna bara försö- 

ker ta sig därifrån så fort som möjligt. 

Undsättarna? Harvrage! 

Tillvägagårgssätt 
Spelarna har en rad olika möjligheter för att komma 

över stenen och de kan mycket väl tänka ut något helt 

oförutsett. Grundregeln är att om planen är listig och 

genomförbar så går den också i lås. 

Troligen vill rollpersonerna spana in det förbjudna 

området innan de slår till. Rollpersonerna försöker kan- 

ske bli regelrätta medborgare genom att gifta sig med 

en stadsbo eller göra staden en stor tjänst till exempel 

ange en spion. Själva stölden sker sannolikt på natten. 
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    Hur de genomför kuppen är avgörande för tiden som 

förflyter innan dådet upptäcks. Spränger rollpersoner- 

na bort muren eller spöar vakterna avslöjas rollperso- 

nerna innan de ens lämnat källan. Staden rymmer en 

av Iberias starkaste bastioner så det finns en hel del kraft 

att sätta emot även ett par magiker. Är tillslaget smidi- 

gare utfört uppdagas det först i gryningen eller ännu 

senare om stenen ersatts med en attrapp. 

När illdådet upptäckts stängs stadsportarna och 

patruller på sex man genomsöker husen i staden. De 

utom sänds en 100 man stark här att spärra av passen 

som leder ut från platån. Avila förvandlas till ett ge- 

tingbo i fyra-fem dagar efter stölden. 

Tillbaks viå triburenr 
Återvänder rollpersonerna med stenen efter två veck- 

ors mödosam vandring möts de av en Red Cap. Han 

gratulerar dem till deras seger och berättar att de älds- 

te väntar i Windgravens covenant en dags färd in i ber- 

gen. Då Red Caps hyser gott anseende och rollperso- 

nerna dessutom tror striden är vunnen, lär de inte miss- 

tänka honom för den han är, Harvrages lakej. 

Rollpersonernas kan undgå fällan om de tidigt miss- 

tror Red Capen. De kan börja undra hur han kunde 

veta när de skulle dyka upp. Det fanns inga tecken på 

att han väntat vid tribunen mer än en dag, och vid 

närmare eftertanke minns de att budbäraren inte ens 

spänt av hästarna från vagnen. Lakejen talar franska 

med rollpersonerna men om de prövar hans latin upp- 

täcker de att han inte förstår det. Perception of the 

Conflicting Motives avslöjar att hans sinne är blandat 

med rädsla och spänning, känslor som illa svarar mot 

de han borde haft om han var den han utger sig för. 

Slutligen är det möjligt att rollpersonerna har pejling 

på var deras rivaler befinner sig, och när de upptäcker 

hur nära dessa är lär det väcka farhågor. 

Red Capen bjuder rollpersonerna frikostigt på sitt 

vin som är kryddat med sömnörter. Dricker rollperso- 

nerna av vinet somnar de obönhörligt in och när de 

vaknar minns de inte att de sovit (tala inte om för spe- 

larna att de slumrat till). Men under deras tupplur pas- 

sar lakejen på att byta ut Vrefarges sten med en kopia 

framställd med magi (Image of the Inanimate Thing, 

CrIm 10). Hela Harvrages covenantfolk, fem magiker 

och trettio grogs, väntar på rollpersonerna halvvägs till 

Windgraven för att föra bort Vrefarges sten och ingri- 

pa om något går fel. 

Under resans gång blir en grog törstig och dricker 

mer av Red Capens vin. Rollpersonerna ser honom 

dricka vinet och senare somna in. På det viset kan de 

förstå att också de måste ha sovit. Konfronteras Red 

Capen erbjuder han sig dricka vinet för att bevisa att 
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inget är fel med det. Han verkliga syfte är att förhin- 

dra rollpersonerna från att förhöra honom. 

Vägrar rollpersonerna följa efter Red Capen och 

undviker bakhållet inser Harvrage snart att de är av- 

slöjade. De försöker slå en järnring runt Windgraven 

för att stoppa rollpersonerna. Harvrage vågar inte ska- 

da rollpersonerna men försöker ändå stoppa dem med 

besvärjelser som Weaver's Trap of Webs CrAn 20, Trap 

ofthe Entwinning Vines och liknande. Om rollperso- 

nerna säger att de söker och lyckas med Areaknowled- 

ge: Pyrenéerna 7+ hittar de en obevakad stig fram till 

Windgraven. 

Avslatrirg 
De tre magikerna och Rugard Vindtrut med resten av 

Mistridge väntar på att segrarna skall anlända till 

Windgraven. En sannolik och snöplig avslutning är 

att rollpersonerna stiger in med den utbytta stenen. 

Rollpersonerna räddas ur en Wizards March, som de 

besvikna magikerna finner vara lämpligt straff för så- 

dant bedrägeri, av Harvrage som kort därpå träder in 

och förtäljer sitt ”practical joke”. Stor munterhet ut- 

brister och Harvrage utropas till välförtjänta segrare. 

Rugard Vindtrut lämnar covenantet hastigt under gap- 

skratt och han talar inte med rollpersonerna på två 

dagar. Protester från rollpersonerna sida besvaras med 

förmaningar om att man inte skall vara dålig förlorare. 

Att förfalska en Red Caps identitet var förvisso en gan- 

ska allvarlig förseelse av Harvrage; men vem bryr sig —- 

de vann ju! Inställningen ändras endast ifall en magi- 

ker kommit till allvarlig skada. Det inkluderar förgift- 

ningen av Mistridges covenantfolk. 

Lyckas rollpersonerna återbörda Vrefarges legen- 

dariska sten är proceduren den omvända. Mistridges 

covenant hyllas som sjumilabergens mest lovande och 

rollpersonerna höjs till skyarna. Rugard och de andra 

äldre magikerna hälsar på rollpersonerna med lite stör- 

re respekt och rollpersonerna får t.o.m. lukta på Ru- 

gards magiska glögg, när den tiden infinner sig. 

Lyckan/olyckan varar i ytterligare två dagar. Då 

upptäcks att stenen som magikerna hoppades återupp- 

liva Bonsagnius med förlorade sin kraft när den togs 

ur källan. De blir ursinniga och som tröst styckar de 

vinnarens land emellan sig. 

SLP 

Alforso, Spior 

Characterstics: Int —1, Per —1, Str 0, Sta —1, Pre +2, 

Com +2, Dex +1, Qui 0 

Age: 32 
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Size: 0 

Virtues & Flaws: Higher Purpose +1, Venus Blessing 

+1, Enimies —1, Oath of Fealty —1 

Abilities: Speak Spanish 5, Alertness 4, Search 3, 

Charm 4, Guile 3, Brawl 2, Bargain 2, Intrigue 4, Lead- 

ership 2, Dagger (A) 3, Dodge 3, 

Confidence: 3 

Personality Traits: Higher Purpose +1, Venus Bles- 

sing +1, Oath of Fealty -1, Enemies —1 

Description: Alfonso är karismatisk och hövlig. 

Under sin yta som charmant sol-och-vårare lurar en 

slug patriot som, intalar han sig själv, är i stånd att 

döda. Fast egentligen är också det en mask. Han har 

bara dödat en gång, grossisten, och det illdådet har plå- 

gat hans samvete sen dess. Alfonso intalar sig att det 

gjordes för en god sak, att grossisten ändå var gammal 

och döende och en rad andra saker, men inget hjälper. 

Var natt plågas han av mardrömmar och syner som gör 

honom trött och grinig på morgonen. Och ibland grips 

han av fasa när han tycker sig se sitt offers ansikte i 

folkmängden på gatan. 

Alfonso är dessutom bitter för den långa ofruktba- 

ra tiden i Avila. Stadsrådet är vaksamt och håller Svar- 

ta Handsken under ständig uppsikt vilket gjort att de 

inte vågat agera. Men det som plågar honom mest är 

giftemålet med Rossini och han lägger skulden för alla 

misslyckanden på henne. Alfonso behandlar henne så 

illa han bara kan. Han ger henne ständiga utskällningar 

och förolämpningar och flirtar extra vilt med kvinnor 

i fruns sällskap. Alfonsos enda önskan är att slutföra 

sitt uppdrag så han kan lämna Avila. 

Alfonsos planer: Alfonso informeras om rollper- 

sonerna av en av sina spioner. Alfonso tänker vinna 

rollpersonerna förtroende och förhoppningsvis upp- 

tas i deras komplott. Först måste han ta kontakt med 

rollpersonerna på ett omisstänkt sätt. Med hjälp av sina 

agenter anordnar han vid ett lägligt tillfälle ett inter- 

mezzo som rollpersonerna kan ”rädda” honom ur. Där- 

på erbjuder Alfonso rollpersonerna av tacksamhet logi 

i hans bostad och hjälper dem på alla sätt. Införlivar 

rollpersonerna Alfonso i sina planer spår han att sta- 

den kommer bli en bikupa efter stölden och att roll- 

personerna inte har en chans att ta sig ut. Vidare er- 

bjuder han sig att gömma stenen i lagret tills läget lug- 

nat ner sig, mot att han får bli medlem av Mistridge 

(det säger han för att låta mer trovärdig). Men när stor- 

men lagt sig är det Alfonsos avsikt att föra ut stenen 

utan rollpersonerna. 

Alfonso verkar först välvillig och han har garderat 

sig med ett par bra motiv (tacksamhet, önskan att an- 

sluta sig till covenantet) till sin inställning. Perception 

ofthe Conflicting Motives avslöjar ganska lite. Hans hjärta 

upptas av spänning och förhoppning (för att äntligen 
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få lämna Avila). Giftermålet med den avsevärt äldre 

Rossini är inte uppseendeväckande, det är allmän prax- 

is att gesäller gifter sig med hantverksänkor för att 

upptas i skrået. 

Rollpersonerna första misstankar kan väckas när 

en av personerna som brukar besöka Alfonso hängs för 

spioneri. Alfonsos rörelse går dåligt och gillet kan vitt- 

na om hans dåliga handlag med affärer. Vinner någon 

Rossinis förtroende (Svårt: com. 9+) berättar hon om 

sin man i föga smickrande ordalag. Även om hon inte 

misstänker honom för att vara spion har hon sina 

aningar om hur hennes man dog. Slutligen kan roll- 

personerna få Alfonso att bryta samman och erkänna 

allt samman genom en trovärdig show med en åter- 

uppstånden grossist i huvudrollen. 

EP Brauri, RåämRanr 
EP Bruri är densamme som Bruno. Han är nu tyngd av 

ålder men de ljusblå ögonen är livfulla. När EP Bruri 

för 33 år sen fördrevs från Toulouse begav han sig till 

platsen där han beräknat att kometen landat. Han bo- 

satte sig och blev snart en drivande kraft bakom Avilas 

stadsråd. Bland annat drev han igenom hemlighets- 

makeriet med källan. 

El Bruri beviljar ogärna audiens utan vidare. Det 

är dock möjligt att rollpersonerna ser honom passera 

på gatan med ett följe och hör honom tala med någon. 

Lyssnar rollpersonerna får de slå spanska 6+ och om 

slaget lyckas uppfattar de en svag brytning på franska. 

EP Bruri hade en affär med Rebecka och om roll- 

personerna talat med henne och förstått kopplingen 

EP Buri-Bruno kan de utnyttja det. Rollpersonerna har 

också möjlighet att tala med honom ifall de avslöjat en 

spion eller om de använder kammarjungfrun som Svar- 

ta Handsken lyckats infiltrera. 

EP Bruri vet inget om legenden om Vrefarge men 

han har förstått stenens betydelse. Han har också god 

inblick i Svarta Handsken och enda anledningen till 

att de inte dinglar i galgen är att rådet har bättre kon- 

troll över Saragossas verksamhet när spionerna är kän- 

da. Sprängs Svarta Handsken sänder Saragossa bara 

nya spioner. Har rollpersonerna umgåtts öppet med 

Alfonso i några dagar uppmärksammas de och antas 

vara spioner. I så fall får de inte möta EP Bruri, men 

möjligen en av hans tjänstemän (bödeln). 

Harwvrage 

Harvrage anlades för fyra år sen. Covenantets resurser 

och inflytande är i vårstadiet och totalt uppbådar det 

fem magiker och trettio grogs. Dess tillväxt stagnera- 

de efter en ledarstrid för ett år sen. Då kastades Harvra- 

ges grundare och ledare, Rospin, ut av de andra. Kup- 

pen iscensattes av Vidkar Svafrim men uppbackades 
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av de andra som tyckte att Rospin tog sig för många 

befogenheter. Magikerrna regerar nu sina egna domä- 

ner inom Havrage, t.o.m. grogsen är uppdelade mel- 

lan magikerna. 

Till en början försöker Harvrage vilseleda rollper- 

sonerna med förtal, hot och sabotage. Lyckas Harvra- 

ge inte skaka bort rollpersonerna fram till Iberia läg- 

ger de om strategi. Under rollpersonernas vistelse i 

Avila nöjer Harvrage sig med att förstrött observera 

rollpersonernas framgångar. Harvrage spenderar den 

mesta av sin tid på tavernor och andra nöjsamma in- 

rättningar och inskränker sina aktioner mot rollper- 

sonerna till att ropa glåpord när de möts på gatan. Fö- 

religger allvarliga risker att spionerna lurar rollperso- 

nerna kan Harvrage rent av ingripa, men utan att roll- 

personerna får veta vem som är deras välgörare. 

Viäkar Svafrimr av Veräitius 
Characteristics: Int +3, Per +1, Str 0, Sta 0, Pre —1, 

Age: 34 

Size: 0 

Virtues & Flaws: Inventive Genius +1, Magic Items 

+4, Knack (wooderafting) +2, Verditius Magic —1, 

Non-Spontanious Magic —-5, Delusion —1 

Abilities: Speak French 4, Speak Spanish 2, Speak 

Latin 5, Scribe Latin 3, Magic Theory 5, Hermes Lore 

2, Hermes history 2, Parma Magica 3, Verditius Magic 

3, Woodcerafting 3, Blacksmithing 2, Evaluate Artwork 

3, Subterfuge 1, Penetration 3 

Confidence: 3 

Reputation: 

Personality Traits: Ambitious +3, Devoted +2, Scru- 

pulous +1, Practical +1 , 

Arts: Cr 5, In 1, Mu, Pe 6, Re 10, An, Aq, Au, Co 8, He, 

Ig, Im 3, Me 7, Te 1. Vi 5 

Spells known: Vipers Gaze (ReAn 15) +10, Broom of 

the Winds (ReAu 15) +10, Grip of the Choking Hand 

(PeCo 10) 14+, Rise of the Feathery Body (ReCo 10) 

14+, Strings of the Unwilling Marionette (ReCo 30) 

+18, Image of the Inanimate Thing (CrIm 10) +838, 

Invisibility of the Standing Wizard (PeIm 15) +9, 

Words of the Unbroken Silence (CeMe 5) +12, Rising 

Ire (CrMe 15) +12, Sight of the Transparent Motive 

(In Me 10) +8, The Calls to Slumber (ReMe 15) +17, 

Aura of Rightful Authority (ReMe 20) +17, Supple Iron 

and Rigid Rope (MuTe 10) +1, Wizards Subtle Touch 

(InVi 5) +6, Sense the Nature of Vis (InVi 10) +6, 

Waiting Spell (ReVi 15) 15+ 

Description: Vidkar har mongoliskt påbrå och an- 

siktet ger ett högdraget intryck. Det svarta håret bär 

han vanligen i en fläta på ryggen. Han går alltid i en 

grå kappa av grovt, enkelt tyg. 
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Vidkar är beslutsam av sig. Hans målmedvetenhet 

gränsar till grymhet ifall något kommer mellan honom 

och hans projekt. I den mån han har humor är den att 

liknas vid en katts lekfullhet med en råtta. 

Vidkars största svaghet är hans beroende av sina 

föremål. Han tror att magi egentligen utgår från saker 

och inte från varelser. Enligt den uppfattningen bär 

alla föremål magiska krafter, men skiljs av med vilken 

lätthet magin kan utvinnas. Magikerna är helt enkelt 

bättre än andra på att tillgodogöra sig föremålens kraf- 

ter, varav några är bäst (Verditius). Vidkar bestrider 

att andra magiker inte behöver saker för att framkalla 

sina besvärjelser. De förnekar det, menar han, i försök 

att inte visa sin svaghet för andra. Av samma skäl döl- 

jer och vakar han över sina egna ägodelar. 

Vidkar planerar inför tävlingen i Verdi där den 

skickligaste Verditius-magikern skall koras. Nästa täv- 

ling hålls 1199 eller 1217. Tyvärr behövs mängder av 

vis för ett sådant åtagande, och det är därför konflikten 

med rollpersonerna är så viktig för honom. Han har 

avtalat med de andra magikerna att om Harvrage vin- 

ner dalen får han skörda allt vis därifrån som han be- 

höver till sitt projekt. I gengäld erhåller de andra ma- 

gikerna dalen efter tävlingen och dessutom måste Vid- 

kar preparera föremål åt dem. Det svåraste förbehållet 

krävde Mikael Orgul, Merinita-magikern. Vidkar 

tvingades lova honom att älvfolken i dalen skulle för- 

skonas skövlingen. Vidkar ämnar leva upp till sitt löf- 

te gentemot Mikael, förutsatt viset inte behövs för att 

fullborda tävlingsobjektet. 

Kappan som Vidkar använder är rikligt försedd med 

innerfickor. Dessa är förtrollade så att fickorna endast 

framträder för den som bär plagget. I utrymmena för- 

varar han sina Spellfocus. Vidkars mäktigaste föremål 

är hans Gauntlet, en stav. Staven utlöser Pilum of Fire 

genom att den riktas mot ett mål. Stöts den istället i 

marken aktiveras Wreaths of Foul Smoke. Vidkar tyck- 

er nu att hans gamla skapelse är dåligt gjord och dess- 

utom fantasilös. Han tar med den på viktiga uppdrag 

eftersom dess krafter kan behövas, men döljer den för 

andra Verditius-magiker. Vidkars senaste föremål är en 

stor havssnäcka. Om han sätter den till sitt öra kan 

han tjuvlyssna på en person som han har en Arcane 

Connection till, motsvarande besvärjelsen The Ear for 

Distant Voice. Han hoppas få bruk för den mot roll- 

personerna. | 

Mikael Orgul av Meririta 

Characteristics: Int +1, Per —2 (—-3), Str 0, Sta +1, Pre 

0 (—-3), Com —-3, Dex +1, Qui +2 

Age: 27 

Size: 0 

Virtues & Flaws: Faerie Magic +1, Special Circums- 
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tances (mörka platser) +1, Quiet Magic +2, Student 

of Faerie +3, Faerie Upbringing +1, Warp Magic —1, 

Deleterious Circumstances (C&M, direkt solsken) —1, 

Disfigured —-1, Poor Eyesight —-1, Cursed (smärtad av 

solljus) -3, Bad Reputation —I1 

Abilities: Speak France 4, Speak Spanish 3, Speak La- 

tin 5, Scribe Latin 3, Magic Theory 5, Hermes Lore 2, 

Hermes history 2, Parma Magica 3, Sing 2, Track 1, 

Intimidation 2, Faerie Magic 2, Faerie Lore 3, Cert- 

amen 1, Finesse 1 

Confidence: 3 

Reputation: Merinita: Dras till ondsinade älvor 2 

Personality Traits: Kind —1, Violent +1, Grim Hu- 

mour +2, Naive —1, Curious +3 

Arts: Cr 6, In 4, Mu, Pe 4, Re 7, An 6, Aq 2, Au, Co, He 

7, Ig 3, Im, Me 2, Te 6, Vi 2 

Spells known: Weavers Trap of Webs (CrAn 20) +13, 

Panic of the Elephants Mouse (ReAn 15) +11, Incar- 

nation of the Putrid Vines (PeAq 15) +7, Trap of the 

Entwining Vines (CrHe 15) +14, Intuition of the For- 

est (InHe 10) +12, Wizards Autumn (PeHe 15) +12, 

Ward Against the Faeries of the Woods (ReHe 20) +15, 

The Dusky Illumination (PelIg 15) +8, Phantasm of 

the Talking Head (CrIm 5) +7, Panic of the Trembling 

Heart (CrMe 15) +9, Eyes of the Treacherous Terrain 

(In Te 15) +11, Ward Against the Faeries of the Moun- 

tains (ReTe 20) +14 
Description: Mikael Orgul har ett karismatiskt 

ansikte inramat av ett brunt helskägg. Han hade kun- 

nat vara fager, om det inte vore för att kroppen växt sig 

knotig och krum. Mikael klär sig i mångfärgade klä- 

der, men ovanligt nog är färgvalet dovt. Ansiktet skug- 

gas av en spetsig hatt med nedvikt brätte. 

Mikael bergatogs som barn. Större delen av sina 

tidiga år tjänade han som slav åt vättarna i deras hålor. 

Det var tiden i grottorna som förvred hans kropp och 

förstörde hans ögon. Vid 12 års ålder lyckades han fly 

och hitta tillbaks till sin hemby. Men han var präglad 

av sitt liv hos vättarna och accepterades inte i hem- 

byn. En Merinita-magiker fick höra talas om Mikael 

och antog honom som sin lärling. 

När han blev lärd i magi behövde han inte längre 

frukta älvfolken, och hans hat gentemot vättarna över- 

togs av fascination. Han tog ”Orgul” som sitt herme- 

tiska namn, då det var det vättarna alltid kallat honom 

för. På deras tunga står det för slav/odugling. 

Mikael avviker från sina fränder genom sitt intres- 

se för de Frånvändas Hov (Unseelie Court). Av det skä- 

let betraktas han också som udda inom Merinita. Mi- 

kael menar att de illgärningar han studerar står utan- 

för människornas moraliska normer. Han intalar sig 

att han drivs av vetgirighet men i övrigt är fristående 

till sina studier. I det bedrar sig Mikael grundligt. Han 
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omstöptes när han var i vättarnas våld och närmar sig 

dem allt mer efterhand som han fördjupar sig i deras 

väsen. Det har färgat av sig i hans karaktär och till och 

med i hans Gåva. Hans humor är illvillig och han ser 

inga betänkligheter i att plåga någon annan om det 

görs för att bryta tristessen. Hans Wizard's Sigill be- 

står i att han själv injagas att utföra en sådan gärning. 

Samtidigt inspireras älvor i hans närhet till att hitta 

på hyss. 

Mikael är föraktfull gentemot resten av Merinita- 

magikerna som låter sig förföras av skönheten hos de 

goda älvorna (Seelie Courth). Han hånar dem för att 

de mest är angelägna om att få närvara vid älvornas 

fester. Istället, menar han, är det deras uppgift att för- 

stå älvornas väsen. Mikael skissar på ett verk där han 

skall kartlägga principerna för de Frånvändas Hov. 

Mikael har sökt kontakt med de varelser som bor i 

den omstridda dalen. De har sagt sig vara villiga att hjäl- 

pa honom, om han skyddar dem från magikernas fram- 

fart. Mikael har fått löfte av Vidkar att älvfolkens mark 

inte skall kränkas, men Mikael vet bättre än att förlita 

sig på Vidkars ord. Det var av det skälet som Mikael 

insisterade på att delta i expeditionen. Om hans miss- 

tankar mot Vidkar stärks kan rollpersonerna, förutsatt 

någon av dem är Merinita-magiker, övertala Mikael att 

dalen skyddas bättre om rollpersonerna vinner. 

  

Diargus av Tremere 

Characteristics: Int +2, Per +2, Str —3, Sta—1, Pre —1, 

Com +2, Dex +1, Qui +2 

Age: 24 

Size: —1 

Virtues & Flaws: Deft Art (Me) +1, Subtle Magic +2, 

Lithe +1, Clear Thinker +1, Knack (Certamen) +1, 

No Sigil—1, Discredited Lineage —2, Fragile Constitu- 

tion —1, Favours —I1 

Abilities: Speak Hungarian 4, Speak France 2, Speak 

Latin 5, Scribe Latin 3, Magic Theory 5, Hermes Lore 

2, Hermes history 2, Parma Magica 2, Certamen 3, Pe- 

netration 2, Subterfuge 2, Intrigue 2, Leadership 1, 

Pretend 2 

Confidence: 3 

Reputation: Guernicus: Vampyric 1 

Personality Traits: Respectful +1, Cunning +2, Se- 

ditious —1, Cautious +1, Serious +1, Calm +1 

Arts: Cr, In 8, Mu 8, Pe 2, Re 8, An, Aq, Au, Co 6, He, 

Ig, Im, Me 10, Te Vi 2 

Spells known: The Inexorable Search (InCo 20) +13, 
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Eyes of the Cat (MuCo 10) +13, Preternatural Growth 

and Shrinking (MuCo 20) +13, Invocation of Weari- 

ness (PeCo 5) +7, Spasm of the uncontrolled Hand 

(ReCo 5) +13, Gifts of the Frogs Legs (ReCo 15), +13, 

Peering Into the Mortal Mind (InMe 30) +17, 

Enchantment of Detachment (MuMe 15) +17, Recol- 

lections of Memories Never Quite Lived (MuMe 20) 

+ 17, Confusion of the Numbered Will (ReMe 15) +17, 

Aura of Rightful Authority (ReMe 20) +17 

Description: Diargus är liten till växten. Hans an- 

sikte är utskjutande så att näsan pekar ut långt fram- 

för hakan och pannan. Håret är grått och tovigt. De 

påkostade silkeskläderna hänger säckigt på hans spin- 

kiga kropp. Diargus ger ett menlöst intryck. 

Ynkligheten är också hans styrka, då han lättare 

kan stilla de misstankar som följer Tremere-magiker. 

Diargus kommer från Transylvaniska tribunalen där 

hans mästare deltog i Pusicalles vampyrexperiment. 

Som en god Fidius skyddade Diargus sin mästare när 

projektet havererade. Tremere-magikerna i tribunalen 

oroade sig för följderna om Diargus förehavanden bör- 

jade granskas av Guernicus. För en tid hölls han un- 

dangömd. När Tremere i Provencal förlorade kontrol- 

len över ett covenant (Harvrage) sändes Diargus dit 

med uppgift att återställa ordningen. 

Diargus mottogs med skepsis. Magikerna på 

Harvrage tyckte sig fått nog av Tremere-magiker. Men 

Diargus övertygade dem att han brutit med sitt hus 

och det var därför han tvingats lämna sin tribunal. 

Harvrage hade förlorat i ställning sen Rospin fördrevs 

och en ny magiker skulle stärka dem. Genom att bear- 

beta var magiker för sig lyckades Diargus vinna deras 

godkännande. 

Diargus lovade tjänster till de andra magikerna och 

gjorde små anspråk på covenantets resurser. Han Be- 

kymrar sig dock inte över sina dåliga villkor eftersom 

han ser dem som en temporär inrättning. När han läm- 

nar över kontrollen till tribunalens Tremere-magiker 

räknar han med god kompensation. 

Ännu är han försiktig för att inte ådra sig de andras 

misstankar. Men så snart de vant sig vid honom tän- 

ker han börja agera. Hans plan är att argumentera för 

att covenantet behöver samordning av grogsen. Behövs 

det demonstrerar han behovet genom att utsätta Hav- 

rage för svårigheter. När de andra accepterar skall han 

se till att kaptenen blir någon han har inflytande över. 

På samma sätt tänker han fortsätta med område efter 

område. Ges tillfälle avser han att varva fler Tremere- 

RK 
K
K
 

N
n
 

magiker till Harvrage. 

Under tävlan mot rollpersonerna kommer Diargus 

att vara lojal gentemot Harvrage, trots han inte avtalat 

några förmåner från Vidkar vid en seger. Hans enda 
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att se vad som rört sig. Vid grottans ingång satt en hare. Han skrattade av lättnad. En hare! 

AM oo 

Han, som fick bönderna att gömma sig 1 stna kojor och adelsmännen att grämas över hans 

makt, han skrämdes av en hare! Men ändå. Det var något annorlunda med denna hare. 

Den vände inte ut ur grottan. Nej, den fortsatte mot honom. Och den var ovanligt stor. Men 

det konstigaste var ögonen. Det var som om de sett alldeles för mycket för en hare. Ja, det 

var som om de sett allt sen världen skapades för 6000 

år sen. Och de verkade bekanta... 

”God dag!” 

”Du?” 

”God dag sa jag. Så, så, mäktiga trollkarl. Jag har 

bara kommit för att förhandla.” 

”Det har du inget för. Jag har sänt hjälp.” 

”Ah, din lärling menar du? Ja, där slog mäktiga 

trollkarlen huvudet på spiken. Visste du att han är i 

Speyern nu, tio dagsmarcher bort?” 

”Eh?... Jag är skyddad, du kan inte skada mig.” 

”Visst! Men för hur länge? Jag kan vänta här...” 

”.. eller så kan jag tipsa dina kamrater i Ordern. 

De letar efter dig, vet du. Ja, jag tror du redan kan höra 

hur de söker för dig, där utanför.” 

”Du triumferar nu. Men snart får jag ritualen, och 

då har du ingen makt över mig.” 

”IDIOT! Din lärling letar efter din kära ritual nu. 

Men vad tror du han kommer att tänka när han ser 

den? Vilka slutsatser måste han dra om dig? Tror du 

han skyndar till en diabolists försvar?” 

”Ahhhh!” | 

”Ja, du har en svår situation. Men hav mod. Som 

jag sa är jag här för att förhandla. Och jag har ett för- 

slag...”   
SS SV SE a 

Irleärirg 
En av rollpersonerna (X) har sen en vecka tillbaka plå- 

gats av mardrömmar där hans mästare Aron svävat i 

fara. Denna morgon anländer en red-cap till covenan- 

tet. Aron är misstänkt för att ha brutit mot koden ge- 

nom att mörda en ordensbroder, och Erath Förkunna- 

ren av Guernicus har kallat på X för hans vittnesmål. 

red-capen och rollpersonerna reser till närmsta stora 

covenant och använder budbärarnas nätverk av porta- 

ler för att ta sig till Criantera. | 

DrömmenR 

Drömmen är densamma varje natt. X ser sin gamle 

läromästare glida nerför ett stup. Han springer fram 

för att undsätta mästaren. Då ändras scenen. X står nu 

framför en bur och skall släppa ut någon som sitter 

fängslad där. När han öppnar grinden flyger en fågel 

rakt emot X ansikte. Därefter vaknar han av ångest. 

Bakgrarå 
För mer än 30 år sen förföljde Aron och hans kompan- 

jon Fabian en gothisk trollkarl. De dräpte honom och 

hhh!” Han kastade huvudet runt för 
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tog en infångad demon i förvar. Dessutom beslagtog de 

diabolistens infernaliska föremål, förteckningar över en 

demonherre och hans agenter samt andra onda texter. 

Lyckan varade i 17 år. Då började Arons lärling X, 

mot order, samtala med en inburad sångfågel. Lärlin- 

gen tyckte synd om fågeln och efter en tids hemliga sam- 

tal släppte han ut den. Demonen var fri. 

X förträngde den traumatiska upplevelsen medan 

Aron och Fabian var förskräckta att demonen skulle 

söka hämnd. Med den döde häxmästarens instruktio- 

ner frammanade de en skyddsritual som varade i 13 år. 

Den var mäktigare än vad motsvarande hermetisk magi 

kunnat utföra, men korrupt isin natur. Demonen kun- 

de inte anfalla dem, men sen de öppnat sig för det kor- 

rupta var det inte svårt för honom att slå split dem 

emellan. Fabian tog texterna och gav dem i hemlighet 

åt en consor, en judisk juvelerare. 

Rivaliteten bestod sen dess. Från att ha varit för- 

trogna blev de till varandras nemesis. Under de nästan 

13 åren som följde hade de inte yttrat annat än smä- 

delser till varandra. Men tiden började rinna ut för dem. 

En ny skyddsritual behövde genomföras. Aron upp- 

sökte Fabian i hans covenant, Criantera. Men demo- 

nen var tätt efter dem denna gång. Innan Aron hunnit 

över tröskeln grälade de om att Aron slagit så hårt i 

portklappen för att störa Fabian. 

När Fabian undanhöll ritualen för Aron och kräv- 

de hutlösa mängder vis för att låta Aron använda den, 

triumferade demonen. Aron pressades av dödsfruktan 

och desperationen drev honom att göra inbrott i Fabi- 

ans sanctum samma natt. Fabian var emellertid full av 

misstro och med demonens assistans vaknade han och 

ertappade Aron i färd med att rota igenom hans hyllor. 

Striden var oundviklig. 

I den sargande striden grep Fabian efter sin års- 

produktion av vis, som avsatts för ritualen. Men den 

väldiga magiska energin överrumplade Fabian och 

slungade honom in i slutgiltig trollskymning. Aron 
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flydde i panik. Demonen däremot dröjde kvar. Med 

phantasmagoria skapade han en scen där Aron dödade 

Fabian. 

Striden alarmerade tjänstefolket. Men en överväldi- 

gande feghet drabbade dem och de vågade inte närma 

sig sanctumet förrän tystnad lagt sig. Där inne fann de 

Fabians lik. Arons besök och deras fiendeskap var känt, 

och det gick fort att konstatera att Arons kammare var 

tom. Omedelbart sändes bud efter en inqvisitor och 

magiker samlades från hela tribunen för att delta i upp- 

bådet. 

Griartera 

Criantera ligger strax norr om Alperna och leds av Ista- 

tius. Alla utom han och Erath kommer vara ute och 

jaga Aron när rollpersonerna anländer. En tilltagande 

osämja har spridit sig mellan covenantets magiker, 

Erath Förkunnaren och de tillresta magikerna. Orsa- 

ken till konflikten är ursprungligen alla Fabians till- 

hörigheter som magikerna gömmer i sina sanctum men 

som Erath säger sig behöva för utredningen. Erath 

åtnjuter inte full respekt för sin okonventionella bak- 

grund och meningarna går isär hur jakten skall bedri- 

vas. Framförallt irriteras magikerna på att Erath inte 

formellt utlyst uppbådet eftersom han anser att Aron 

ännu inte är dömd. 

Efter rollpersonerna lämnar Criantera trappas spän- 

ningarna upp ytterligare när covenantets magiker an- 

klagar en gästande grupp Flambeau-magiker för att 

skörda vis på covenantets mark. Följaktligen stängs 

magikerna ute och den utrustning de lämnat i cove- 

nantet beslagtas. De tre flambeau-magikerna börjar då 

sabotera jakten och covenantets installationer i pro- 

test. Istatius hemställer att Erath skall fördöma de tre, 

vilket Erath vägrar göra. 

Förhöret 
När rollpersonerna kommer är jakten i full gång. En 

belöning på 25 pawn vis har utlysts av Criantera till 

den som återbördar Aron. Fastän rollpersonerna inte 

står anklagade bemöts de med misstänksamhet. Un- 

der förhöret inriktar sig frågorna på om rollpersoner- 

na har tidigare tecken på Arons förfall och på om de 

haft kontakt med honom den sista tiden. Rollperso- 

nerna får också ett aggressivt påhopp från en av Crian- 

teras magiker. För att rentvå sig förutsätts rollperso- 

nerna visa sig angelägna att straffa Aron. 

Magikerna tillåts föra sina egna undersökningar vid 

sidan av Eraths. De flesta i uppbådet har redan under- 

sökt spåren och lämnat Criantera efter Aron. Besvär- 

jelser som ”Eys of the Past” avslöjar händelseförloppet 
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fram tills Fabian lyfter viset. Där tar demonens phan- 

tasmagoria vid och projicerar hur Aron mördar Fabi- 

an. Det går inte att förhöra Fabian med ”Whispers 

Trough the Black Gate”, eftersom han är i trollskym- 

ning. 

Kammaren i vilken striden utkämpades är i en enda 

röra. Anteckningar och böcker ligger slängda överallt, 

möbler har vräkts omkull eller förstörts. Ingen vis står 

att finna fastän covenantets magiker avundsjukt vitt- 

nar om att Fabian senaste året samlat en stor mängd. 

Det hela liknar ett simpelt rånmord. 

En bok, som Aron studerade när han ertappades, 

ligger uppslagen på golvet. I den finns en karta över 

området. På kartan är en grotta markerad med osynlig 

bläck (citronsaft). Om pergamentet hettas upp fram- 

träder grottan. Ett nästan nerbrunnet ljus är slängt 

bredvid kartan. Aron bar med det och råkade värma 

upp pergamentet när han läste i mörkret. 

På ett bord står en övertäckt bur. När rollpersoner- 

na drar bort duken får X en flashback av intrycket. 

Andra halvan av drömmen som plågat honom spelas 

åter upp framför hans ögon. Inne i buren ligger två 

utmärglade brevduvor. På en av brevduvorna har ett 

meddelande bundits fast. Brevet är skrivet på tyska och 

daterat till samma dag som Fabian mördades. Namnet 

på mottagaren är Josef av Speyern och tonen i brevet 

är vänskaplig. Fabian meddelar att han snart kommer 

på besök för att hämta en sak som han för länge sedan 

anförtrodde åt Josef. Rollpersonerna måste inte upp- 

täcka meddelandet första gången de genomsöker sanc- 

tumet. De kommer att återvända efter att ha talat med 

Aron. 
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Alla värdefulla böcker och föremål har avlägsnats 

av utredningstekniska skäl eller som minne av den 

bortgångna. De förvaras i de andra magikernas sanc- 

tum och Erath har endast lyckats tvinga fram ett fåtal 

av dem. Att rollpersonerna hittar de spår de gör beror 

på deras synbart låga värde. 

AroRrs görrställe 
Aron hittade grottan på kartan. Han var svårt sårad 

efter striden och tvingades gömma sig där. Lyckligtvis 

hade Fabian använt grottan som ett hemligt tillhåll 

och försett den med både mat och vin. Men provian- 

ten räcker högst en vecka till, såren är fortfarande svå- 

ra och värst av allt, vilken dag som helst upphör ritua- 

len och då är han fritt byte för demonen. Situationen 

försämras ytterligare av att Fabian dränker sin rädsla i 

vin och befinner sig i ett permanent rus. 

Grottöppningen döljs tack vare en ridå av klänger- 

växter. I mörkret slås rollpersonerna av en stank av 

urin, svett och fylla. Deras ankomst sätter terror i Aron. 

Även sen de lugnat honom hjälpligt pendlar hans sin- 

ne vilt mellan gränslös tacksamhet och spirande hopp, 

misstänksamhet att de råkat röja hans tillhåll eller 

ämnar förråda honom, anklagelser att X orsakat hans 

sitts till befängdheter som att de avsiktligt dröjt med 

att undsätta honom. 

Han yrkar förstås oskyldig till Fabians död och ar- 

gumenterar att rollpersonerna är skyldiga att hjälpa 

honom eftersom lärlingen ytterst är ansvarig för elän- 

det. Han åberopar bandet mellan mästare-lärling och 

han hotar med att demonen kommer efter dem när den 

hämnats på honom. Han berättar för rollpersonerna 

om bakgrunden som tidigare varit okänd för X. Ver- 

sionen är tillrättalagd och han bedyrar hela tiden sitt 

goda samarbete med Fabian. Samtidigt förmår han inte 

hindra sig från häftiga anklagelser mot Fabian. Aron 

nämner endast som hastigast att de genom en besvär- 

jelse skyddat sig från demonen. Allt han vill säga om 

den är att han och Fabian tog fram den tillsammans 

men Fabian sedan stal och gömde den tillsammans med 

en rad andra saker. Rollpersonerna måste hämta den 

åt honom. 

Resan 

Är någon av rollpersonerna av tysk härkomst eller är 

berest (well-traveled), vet han att Speyer, som stod i 

anslutning till Joseph i brevet, är en stad i det Tysk- 

Romerska riket. 

Demonen har bemästrat en astasian och satt den- 

ne på att övervaka X. Så fort rollpersonerna noterar 

Speyer ilar spionen till sin mästare. Demonen är upp- 
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slupen av tanken att undanhålla texterna från rollper- 

sonerna och deras mästare, så steget är kort till vad 

som kan dväljas i staden. För rollpersonerna kan kopp- 

lingen gå långsammare. De måste sen ta reda på var 

staden ligger, ordna förnödenheter etc. Allt måste skö- 

tas på ett sätt så att inte misstänksamhet riktas mot 

dem. Sammantaget med demonens framkomlighet har 

den många dagars försprång. Till fots tar resan 10 da- 

gar och med häst 7 dagar. Med magi kan rollpersoner- 

na resa betydligt fortare, men de bör anlända minst 3 

dagar efter demonen. Demonen färdas i andlig form 

och tillryggalägger sträckan på mindre än en dag. 

Jaäelekenr 
När rollpersonerna har Speyer inom synhåll hör de 

röster bakom ett buskage. Bakom vegetationen skju- 

ter en sandbank ut i en liten å och där leker fem barn. 

Gör sig inte rollpersonerna kända hör de följande: 

— Vi leker att ja va fabrö Theo, åsså va du elaka ju- 

den. 

— Vafö måste ja allti va juden för? gnäller minsta 

barnet. 

Rollpersonerna får bevittna ett makabert spekta- 

kel, där ungarna jagar juden med kvistar och slänger 

blöta sandkakor på honom. Barnen är oförstående om 

rollpersonerna avbryter. Verkar de vuxna arga lägger 

de benen på ryggen. Theodus är en präst och en av 

agitatorerna som spär på hetsen. 

  

Demonrers verk 

Demonen beger sig omedelbart till Speyern och söker 

upp Josef. Dock visar sig Josef vara avliden sen ett år 

tillbaka. I livet var han en välmående juvelerare bosatt 

i det judiska gettot. Dödsorsaken var ”häftig feber och 

hosta”. 

Demonen får i mänsklig gestalt veta av Josefs f.d. 

gesäll Jonatan att juveleraren på dödsbädden överlät 

pergamenten åt rabbinen Emanuel Shares. Till demon- 

ens besvikelse är Shares stark i sin tro. Demonen kan 

inte tvinga av honom texterna. Istället piskar demo- 

nen upp stridigheterna mellan kristna och judar för 

att iscensätta en pogrom. Demonen får vittring på en 

rädhågsen gamling, Harald Angs, som han brukar för 
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”Plant the Turpin of Spreading Fear” (se demonen). 

Spever 
Speyer är en sinnebild för det Tysk-Romerska rikets 

förfall. Vägarna som bär dit är i bästa fall rester av ro- 

merska legionsstråk. Husen vittnar om fattigdom. Till 

och med katedralen är förfallen, ett fönster har stått 

söndrigt i ett års tid. I de norra delarna breder det ju- 

diska gettot ut sig. Kvarteret utgörs till stor del av hus 

i samma sorgliga skick som överallt annars. Men här 

och var reser sig gedigna byggnader i trots mot fattig- 

domen. Och synagogan är oklanderligt skött. 

Klyftan i välstånd är ett öppet sår mellan judar och 

kristna och Speyer har varit scen för många oroligheter. 

Den hittills mest förödande skedde i samband med för- 

sta korståget. Då byggde judarna flyktgångar under get- 

tot. Mitt i gettot öppnar sig en kal glänta med ruinerna 

från den första synagogan. Fastän det är ett sekel sedan 

elden släcktes växer inte ett grässtrå där, och visa nätter 

lyses himlen upp som om lågorna än en gång härjade. 

Speyer styrs av kurfurste Liepenheimer. Han har 

dock många ägor spridda över kejsardömet och så länge 

skatten betalas lämnar han resten åt borgarna. Bisko- 

pen bori en gård utanför stadsmurarna. Han ogillar det 

som sker, men i rädsla att få folk och präster emot sig 

hoppas han i tysthet att oroligheterna skall ebba ut. 

Hos Joserf 

Namnet Josef är judiskt och avgränsar rollpersonerna 

avsökningsområde till gettot. Där kan de fråga runt, 

men det är en mycket tidsödande process och näst in- 

till ogenomförbar om alla rollpersonerna är kristna. Tog 

de med brevduvan hittar den fram till Josefs hus. 2 

Huset har tagits över av Josefs släktingar. De är inte 

lärda i juveleraryrket, men Jonatan har fått stanna och 

driver verksamheten i mindre skala. Jonatan är 18 år 

och började som lärling för elva år sen. Hans mästare 

och Fabian umgicks endast sporadiskt från den tiden 

och när de träffades var det under diskreta former, så 

Jonatan minns inte om han sett Fabian. Men han vet 

att Joseph haft samröre med ”någon”, för han har hjälpt 

till med beställningar denne gjort. 

Jonatan kan underlätta för rollpersonerna att ta 

kontakt med resten av stadens judar. Vad gäller perga- 
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menten minns han att Josef förvarade sådana i sin kam- 

mare men att Josef försökte dölja dem för honom. Han 

var naturligtvis nyfiken, men när rummet röjdes efter 

mästarens död var de borta. Den siste som vistats i rum- 

met med sjuklingen var rabbin Emanuel Shares. Istäl- 

let för texterna hittade han en tunga (se appendix), och 

      

   

möjligen använder han den för att kommunicera med 
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rollpersonerna. Utger rollperso- 

nerna sig för att vara Fabian, ut- 

sända av honom eller liknande 

lämnar Jonatan tillbaks tungan. 

IrGiderter 

:& Klotter på husvägarna som 

statuerar ”jesusmördare” etc. 

:& Ett hus igettot fattar eld under 

natten. 

:& En judisk flicka kommer i pö- 

belns våld. Hon hotas och knuf- 

fas men tillåts efter en stund att 

löpa. 

6 Tyska Ordern har slagit läger 

utanför staden, och riddarna 

flanerar runt på gatorna. Någ- 

ra av de yngre jublar med mas- 

san på ett hetsmöte. 
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. 6 Ett inbrott i en judisk bank- 

mans hus resulterar i hans död. 

Rövarna bar förvisso enkla tu- 

nikor, men de svingade svärd 

värdiga en riddare. 
2 

:& Två judar fångas av pöbeln och 

en misshandlas till döds sen de 

vägrat konvertera. 
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:& Judisk motattack. Två kristna 

hittas dödade. 
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:& Gettot överfalls! 
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e Första offret 

Harald Angs var tidigare skoma- 

kare som de sista åren tagits om 

A
n
 

hand av sina barn. För många år 

a sen pekades hans fru ut som häxa. 

in ON Mannen vågade inte fö i å. | : gade inte försvara sin 
fr | FN : JG oc « 

I få en NR la EA NäLL 2 fuel maka och hon brändes av pöbeln. 
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tades i ottan av två vedbärare. Hjärtat var utkarvat och 

ansiktet uppspärrat av skräck. Det bars till en kyrka 

och begravdes dagen efter. Ryktet gick att åldringen 

offrats av judarna till deras blodtörstiga gudar. 

Tvska oråerr 
Ett anhang från tyska ordern är på väg hem efter att 

ha förhandlat om ett arv från en riddares släkting. När 

de hör om oroligheterna i Speyer slår de läger utanför 

staden, för att undersöka orsaken och möjligheterna 

att berika sällskapet därpå. Åtta av dem är riddare, och 

med väpnare, vakter och tjänare uppgår de till 32. 

Ledaren heter Frederik von Staumer och är kring 

40 år. Resten av dem är unga och ivriga att visa sin 

lojalitet till ordern. Frederik försöker inte stäva yng- 

lingarnas framfart utan tar även i det avseendet en le- 

dande position. På dagarna härjar de gatorna och på 

nätterna super de i lägret så att det hörs över staden. 

Endast på förmiddagarna när de sover ruset av sig 

märks de inte av. 

När pöbeln blir aggressiva planerar Frederik upp- 

söka judarnas ledare, rabbinen. Frederik skall då er- 

bjuda gettot riddarnas beskydd mot 10000 mark. Peng- 

arna behövs för att föra kriget mot hedningarna i norr. 

Kvällen innan söks Frederik upp av demonen i mänsk- 

lig gestalt. Frederik övertygas att även kräva texterna 

av rabbinen. 

Emanuel vägrar och Frederik förklarar att judarna 

vänt sig från Gud. Frederik ger dock inte upp förvänt- 

ningarna på inkomster. Istället avvaktar riddarna i läg- 

ret tills folket stormar gettot. Då tänker de delta i 

plundringen. 

Mokbtståråäsgraupper 
Flera av gettots ynglingar är missnöjda med rabbin- 

ens sätt att hantera situationen. De har bildat en ak- 

tionsgrupp bestående av 16 sympatisörer, däribland 

Jonatan. Gruppen håller möten i gångarna under get- 

tot. 

De har med stigande oro sett upptrappningen av 

konflikten och rabbinens handfallhet. De känner att 

gettots överlevnad nu hänger på dem. Gruppen är 

emellertid splittrad och främsta skiljelinjen går vid 

brukandet av våld och förhållningen till kristna i stort. 

Den mjukare linjen stöds av Jonatan medan den ag- 

gressivaste falangen leds av Isaac och förespråkar re- 

pressalier mot de kristna. På grund av de stridande vil- 

jorna är mötena stormiga och leder sällan till enhälli- 

ga beslut. 

Hur gruppen agerar beror på i vilken korg rollper- 

sonerna lägger sina ägg. Sätter rollpersonerna sitt hopp 

> JETS Ed, SIE en, Vena 

  
FI o=s[O BK = NR 

till rabbinen erbjuds gruppen hjälp av demonen. Han 

agiterar att det inte räcker med att de utropar sig till 

gettots ledare, de måste erkännas av resten av judarna. 

En liten kärna övertygas om att de är tvungna att röja 

rabbinen ur vägen. Demonen förklarar att rabbinen 

också förvarar texter som innehåller mäktiga judiska 

besvärjelser som de kunnat använda i försvar. 

Fyra medlemmar med Isaac i spetsen använder de 

underjordiska tunnlarna för att ta sig direkt in i rab- 

binens bostad. Utrustade med knivar tänker de först 

tvinga av rabbinen texterna och sedan mörda honom. 

Utgången beror på om rollpersonerna finns i närhe- 

ten. Jonatan kan vända sig till rollpersonerna för att 

de skall stoppa dådet. Isaac lyckas kanske såra eller 

mörda Emanuel, men får honom inte att berätta var 

texterna finns. Efteråt kommer han heller inte accep- 

teras av hela gettot som dess ledare. 

  

Frestelsen 

Demonen försöker fresta rollpersonerna att lämna ju- 

darna åt sitt öde. Han förslavar två begärsdemoner och 

instruerar dem att ta formen av häxmästarens texter 

och rabbinens kabbalan. Ordern har länge velat kom- 

ma över hemligheterna i judarnas skrifter, och kabba- 

lanen kan säljas för än mer vis än vad den förmodas 

innehålla. De två föremålen råkar hamna obevakade i 

rollpersonerna uppsyn. 

Tyder rollpersonerna senare texterna förstår de ått 

där endast står rappakalja. Demonerna återtar sina 

naturliga former om föremålen utsätts för grovt våld 

eller om alla slutar känna begär för dem. Inför rollper- 

sonerna ögon transformeras föremålen till två småd- 

jälvar som hastigt kilar bort. 

Faller rollpersonerna för frestelsen kommer de san- 

nolikt förlora flera dagar innan de inser att de bedra- 

gits, och allt förtroende hos rabbinen är raserat. 

Pogrom 
Pogromen utlöses av mordet på två kristna utfört av den 

judiska motståndsgruppen. Stadsborna samlas kvällen 

efter utrustade med vad tillhyggen de har. Det hela or- 

ganiseras effektivt av riddare från tyska ordern. Rabbi- 

nen å sin sida vägrar ordna judarnas motstånd utan ser 

förtvivlat hur hans folk misslyckats med att bestå Guds 

prövning. Aktionsgruppen gör ett försök att samla ett 
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försvar och barrikaderar delar av kvarteret, men mot- 

ståndet faller snart samman. Istället går striden från hus 

till hus, familjerna nedgörs en efter en. 

Rollpersonerna kan ändra utgången. Men så länge 

rovan ligger i jorden kommer en ny pogrom att följa 

den förra. Om rovan tas upp innan massakern avbry- 

ter det inte i sig fientligheterna. Men det blir därefter 

möjligt att vända utvecklingen. Ligger rovan och an- 

dra sidan kvar efter pogromen, fortsätter våldet och 

skräcken att sprida sig även efteråt i allt vidare cirklar. 

ÄAroRs Visit 

När rollpersonerna anländer till Speyer återvänder 

demonen till Aron. Aron är vid det laget vid än sämre 

mod än när rollpersonerna fann honom. Speciellt om 

han inte vet att rollpersonerna rest till Speyern, efter- 

som de då borde varit tillbaks med ritualen för många 

dagar sen. I form av en svart hare närmar sig demonen 

Aron och förklarar för magikern hur utlämnad han är 

åt demonens våld. Men demonen vill inget ont. Aron 

begär ritualen, och han kan få den mot att demonen 

får nedteckningarna över honom själv. Aron måste fak- 

tiskt hindra rollpersonerna från att läsa texterna, an- 

nars förstår de att han är diabolist. Mot att Aron reser 

till Speyer och övertalar sin lärling att ge honom per- 

gamenten, lovar demonen nåd från sin hämnd och fri 

lejd undan uppbådet. 

Demonen räknar med att ett möte denna gång skall 

leda till någons död. Arons desperation förborgar för 
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att han kommer anfalla sin lärling om denne tvekar 
att överlämna texterna. Och demonen räknar kallt med 
att lärlingen sätter sig på tvären efter att ha förstått 
textens innehåll. Mordet är det sista som behövs för 

att fullborda Arons vandring in i mörkret. 

Aron dyker upp i klimax. Han begär att rollperso- 
nerna genast överlämnar texterna till honom och se- 

dan låter honom gå. Aron lägger fram sina krav takt- 

fullt, men ifrågasätter rollpersonerna hans motiv blir 

han mycket fort hotfull. Rollpersonerna kan endast 

undvika en strid genom att göra som Aron vill. 

Tillbaks i Griartera 
Rollpersonerna vill sannolikt återvända till Criantera. 

Antingen för att rentvå Aron eller överlämna honom 

mot den utlovade belöningen. Strax före deras andra 

besök upptäcks liket av en tjänarinna, Anjala Morz. 

Anjala kommer från en bondby fyra färddagar bort. 

Hennes två bröder jagade regelbundet på den lokala 

furstens marker, fastän tjuvjakt var strafflagt med 

stympning. För en månad sen hade fursten bröderna 

på spåret. De gömde sig i skogen men Anjala lämnade 

ut dem för att själv slippa repressalier. Hon var däref- 

ter tvungen att fly från sin familj och byborna. Först 

vände hon sig till fursten, men han hade inget intresse 

av att beskydda henne. Hon vandrade då runt tills hon 

för två veckor sen kom till covenantet och tog anställ- 

ning. 

Tre dagar före Fabians död försåg Ochiba henne med 

indikationer på att byborna funnit henne och gjort upp 

med magikerna att lämna ut henne. Hon fruktade för 

sitt liv och bestämde sig för att fly samma natt. 
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Anjala skrämdes ihjäl under flykten av Ochiba på 

bakre murkrönet. Hennes hjärta planterade han un- 

der en stenplatta, i jorden som förstärker murverket. 

Kroppen knuffade han sen över muren. Den kasade 

ner i ån nedanför och fördes nedströms fram till nästa 

krök. Hennes försvinnande noterades dagen efter men 

hon antogs ha rymt. 

Vid upptäckten av liket förhörde Erath henne med 

”Whispers Trough the Black Gate” och fick veta ovan- 

stående berättelse. Den uppfläkta bröstkorgen kan för- 

klaras med att liket tjänat som måltid för ett vilddjur. 

Eftersom hon dog innan Aron anlände till Criantera 

tillmäts kroppen inget värde i utredningen. 

Rollpersonerna får endast i förbigående höra om 

Anjala. De kan sen följa åns lopp från den plats där 

hon hittades upp till covenantets baksida. På platsen 

där Anjala störtade ner för muren är kvistar knäckta 

och en tygreva har fastnat på en buske. 

Avslatrirg 
Rovan projicerar stridigheterna och möjliggör phantas- 

magorian som får Fabian att se mördad ut. Det är avgö- 

rande att den hittas för att rollpersonerna skall kunna 

rentvå sin mästare. Men avslöjar rollpersonerna att Aron 

använt den ondskefulla ritualen kommer han istället   
SS SI I. 

förklaras skyldig till diabolism. Eraths och Crianteras 

fortsatta relation till rollpersonerna beror helt på deras 

agerande. Med säkerhet kommer inte rollpersonerna ha 

bägge parterna som allierade. Även om alla tidigare pro- 

blem löses är grollet i färskt minne och konflikten fort- 

sätter över viset från rovan. Erath säger sig behöva den 

av utredningstekniska skäl, och Crianteras magiker gör 

anspråk på den i egenskap av att rovan befann sig i do- 

venantet och som kompensation. 

Lyckas rollpersonerna inte befria Aron från ankla- 

gelserna, kommer de fortsättningsvis misstänkas för 

att ha kollaborerat med honom. Rollpersonernas co- 

venant får då tills vidare dras med ryktet som kollabo- 

ratörer nivå I med specialisering på Rhentribunalen. 

Om de och andra sidan löser alla problem på bästa sätt, 

vinner de stort anseende och gott rykte åt covenantet. 

ÄÅronR 

Aron är av samma hus som X. De har ungefär samma 

profil på teknikerna och alla besvärjelser som X har 

kan också Aron. Dessutom behärskar den f.d. mästa- 

ren tekniker för ytterligare 150 poäng och besvärjelser 

motsvarande 180 poäng. 

Aron och X delar även många karaktärsdrag. Åt- 

minstone Aron har alltid varit lite feg, men det är möj- 
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ligt att X i protest blev modig. Sen Aron beblandade 

sig med ondskan för 13 år sen har hans motstånds- 

kraft försvagats. De sista dagarnas händelser har snabbt 

brutit ner honom till en mörk avbild av sitt forna jag. 

Aron och Fabian var kamrater sen lärlingstiden. 

När de blivit fullvärdiga magiker fortsatte de leva i sam- 

ma covenant (det som X kommer ifrån). Men efter att 

de störtat häxmästaren levde också Ochiba sida vid sida 

med Aron och Fabian. Fastän i fångenskap förgiftade 

demonen i 17 år de två trollkarlarna med rädsla för 

burfågeln. De visste aldrig hur mäktig han var, men 

gradvis byggdes en allt större respekt upp för honom. 

Om nätterna drömde de mardrömmar om att burgrin- 

den inte var riktigt stängd. Spänningen byggdes upp 

fram till dagen X släppte ut Ochiba. 

Att lägga ritualen var ett stort steg. Men redan ge- 

nom att behålla texterna istället för att förstöra dem 

begick de sitt första misstag. När de utfört ritua- 

len kände de sig trygga för demonen, men istäl- 

let började de oroa sig för att deras gärning skul- 

le upptäckas. Deras relation påfrestades och nästa 

steg var att frukta för den andre. 

En natt stal Fabian texterna med ritua- 

len. Han hade planerat stölden i förväg och 

ordnat med ett nytt hem i Criantera. För att 

inte Aron skulle veta var den åtråvärda ritua- 

len var lämnade han den åt en consor, Josef. Aron 

var utom sig av raseri men kunde ingenting 

göra. 

Iraraell Skares 
Rabbin, 56 år 
Vital Statistics: Int +3 (eftertänksam), Per —2 (starr), 

Str —2, Sta +1 (envis), Per +1 (faderlig), Com —1 (dog- 

matisk), Dex 0, Qui 0 | 

Personality Traits: Dogmatic +3, Calm +2, Faitfull +3 

Faith Points: 3 

Virtue: True Faith +3, Strong-willed +1, Educated +1, 

Light-sleeper +1 

Flaws: Poor Eyesigth —1, Foreigner -3, Obligation —1, 

Fragile Constitution —I1 

Reputation: Foreigner+3 

Abilities: Speak German 5, Speak Hebrew 5, Speak 

Latin 2, Scribe German 3, Scribe Hebrew 4, Charm 3, 

Debate 3, Storytelling 2, Leadership 1, Kabbalan Lore 

6, Humanites 1, Medicine 3 

Description: Emanuel bär ceremoniell svart dräkt 

med tillbörlig huvudbonad. Ansiktet är inrammat av 

ett grå-vitt kransskägg. Ögonen är matta till följd av 

ögonsjukdom. Trots den klena kroppsbyggnaden är 

han stark i sin tro, vilket ger honom en utstrålning av 

tillförlitlighet och trygghet. 
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Emanuel hämtar frekvent bildspråk och förmanin- 

gar från Gamla testamentet, oavsett hur vardagligt sam- 

talet är. Sin inställning till kristna är den hos en över- 

seende fader, men mot gudsförnekare hyser han ingen 

pardon. 

Emanuel är en strikt pliktetiker. I egenskap av äldsta 

religiösa ledare betraktas han av de flesta, inklusive 

honom själv, som gettots självklare ledsagare. Men 

Emanuels etik binder honom till att handla i enighet 

med skrifterna framför det praktiskt bästa för folket. 

Han betraktar oroligheterna som en prövning av Gud, 

och är lika mån om att hans folk består testet med vär- 

dighet som att de faktiskt överlever det. 

Rabbinen tog emot pergamenten på Josefs döds- 

bädd. Han fick en impuls att förstöra texterna och en- 

dast respekten för den dödes sista vilja avhöll 

Lu honom. Josef beskrev Fabian och sa att denne 
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en dag skulle komma för att kräva tillbaks per- 

gamenten och betonade att de inte fick komma i 

fel händer. Strax innan förföljelserna började fick 

Emanuel besök av en obehaglig man som be- 

gärde texterna. Men han liknade inte beskriv- 

ningen av Fabian och när rabbinen tvekade, 

vilket demonen tolkade som rädsla, verkade 

det som mannen försökte skrämma rabbinen. 

Demonen blev körd på porten. 

Emanuel kommer vara misstänksam mot 

rollpersonerna. De måste bevisa för honom 

att deras krav är legitima och avsikter goda. 

Han skulle aldrig föreslå att byta pergamen- 

ten mot att rollpersonerna hjälper judarna. Men deras 

insatser skulle kunna vara ett tecken på deras välvilja. 

Dyker minsta skugga upp över rollpersonerna genom 

deras agerande eller han får veta att de inte tillber Gud, 

vägrar han vidare samröre med dem. 

Ochiba 
Spirit of Fright 

Infernal Might: 48 

Vital Statistics: Size 0, Int +3 (övervägande), Per +1 

(tecken på rädsla), Str —-3 (ynklig), Sta -2 (insjunken 

figur), Per —-2 (ömkligt uttryck), Com —1 (självömkan), 

Dex +1 (försiktig), Qui +1 (snabbfot) 

Personality Traits: Brave—6, Suspicious +2, Vengeful 

+1, Leader +3, Follower +3 

Reputation: Sadistic +2 (Achibarhas tjänardemoner) 

Confidence: 3 

Psychomachia: Cowardice +5, Paranoia +2 

| 

| 

Possession: +0/+5 om offret är skrämt 

Spiritual Form Powers: 

    
   

Panic ofthe Trembling Heart 3 might 

Sense the Scared Mind 1 might: Ochiba kan känna  



  

                

   

  

av rädda personer inom ett begränsat område. Ju mer 

rädd ett offer är, desto längre bort blir räckvidden. För 

oro motsvarar området ett hus, rädsla en stads yta och 

skräck ett mindre landområde. 

Plant the Turpin of Spreading Fear 15 might: Den- 

na förmåga är nedtecknad i häxmästarens pergament. 

Demonen tar en feg människas hjärta som stannat av 

skräck och planterar det på platsen han dog. På tredje 

natten är rovan mogen och börjar sprida fruktan i allt 

vidare cirklar. Den kan skapa en temporär aura och 

förse kraft åt phantasmagoria. Hjärtat själv förvrids i. 

jorden och tar formen av en svartnad och förmultnad 

rova. Från kroppen letar sig långa, trevande potatis- 

ögon och den dunkar som ett hjärta. En fullväxt rova 

innehåller 8 pawn corporem vis och 8 pawn aesfotedia. 

Whip of Obediance 1 might: Med denna förmåga 

kan Ochiba ta kontroll över mindre demoner med 

might upptill 10. 

Description: Ochiba tenderar åt andlig skepnad. 

Tar han fysisk form som människa är hans ansiktsdrag 

en smältdegel av fruktan och skräckinjagelse, beroen- 

de på om han är i över eller underläge. Favoritdjur är 

kyckling, hare eller mus. I demonskepnad framträder 

en gestalt där alla mänskliga drag för årtusenden se- 

dan utplånats. Han är vanställd av fasa med samma 

kraft som en hand trycker ihop en lerfigur. Vänsterar- 

men har tvinats till en piska och kroppen täcks av kra- 

terformade förhårdnader, ur vars djup ögon glänser från 

aldrig namngivna kreatur. 

Rädsla är Ochibas främsta instrument. Men det är 

även hans svaghet. Han är en feg demon och det som 

skrämmer honom mest av allt är människor som han 

saknar makt över. Även om han kunnat fälla rabbinen 

med en örfil är skräcken en intim beståndsdel av ho- 

nom själv som inte låter sig mutas bort med simpel ra- 

tionalitet. En annan, hotfullare, fruktan måste injaga 

honom för att han skall överkomma den första rädslan. 

Ochiba är en depravati ande. I Helvetet ansvarade 

han för tjänardemonerna på herre Achibahs ägor. Med 

skräck och terror befäste han undersåtarnas lydnad, 

på samma vis som hans herre lockade fram lojaliteten 

hos Ochiba. 

För 30 år sen kallade en gothisk trollkarl efter en 

vaktdemon på godset. Tjänardemonerna gick samman 

och ersatte den efterfrågade demonen med deras plå- 

goande. Häxmästaren hoppades att demonen skulle 

skydda honom från Aron och Fabian som var honom 

på spåren. Men Ochiba var vare sig villig eller kapabel 

att slåss för häxmästaren. Diabolisten dräptes och Ochi- 

ba var fången i häxmästarens eget redskap i 17 år, tills 

han lurade Arons lärling att släppa ut honom. 

Demonens motiv är att få återvända till helvetet och 

kräva hämnd på sina upproriska underlydande. Ochi- 
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ba kan dock inte ta sig hem utan hjälp och diabolisten 

är död. Han sätter därför sina förhoppningar till Aron 

eller i andra hand X. Men först måste någon av dem 

öppnas för att handskas med inferno. Om det råkar 

betyda en extra själ så är det så mycket bättre, men det 

är underordnat hemvändandet. 

De senaste 13 åren har Ochiba väntat ut ritualen. 

Att den en gång lades var inte enbart olyckligt. Den 

lät de båda magikerna smaka på makten som finns att 

ösa ur mörkret. Men nu är Ochiba trött på att vänta. 

Situationen börjar glida honom ur händerna. Fabian 

misslyckades döda Aron och räddade sin själ in i troll- 

skymning. Arons lärling kom och spirade nytt hopp i 

Aron och sen, när Ochiba äntligen fick veta var texter- 

na fanns, visade de sig innehas av en man som demo- 

nen saknade krafter mot. 

Ritualen är kritisk eftersom den är nyckeln till 

Arons hopp. Ochiba inriktar sig därför på att undan- 

hålla den för X och därmed Aron. 

När det verkar misslyckas ändrar Ochiba sin prio- 

ritet. Aron kan få ritualen om det stärker demonens 

grepp om honom. Demonen tar därför en vild chans- 

ning och konfronterar Aron med rollpersonerna. För- 

hoppningen är att Aron i desperation mördar rollper- 

sonerna. Men även om ingen strid utbryter kan demo- 

nen lyckas. Aron har kuvats bara genom att acceptera 

att samarbeta med demonen. Ochiba kan i framtiden 

spela på Arons rädsla för att X skall avslöja mästarens 

diabolistiska gärningar. 

Erath Förkäurnrarenr 
Erath kommer från Stonehedge-tribunalen. Mästaren 

var fullärd shaman innan han gick med i Ex Miscel- 

lanea. Men även efter inträdet fortsatte mästaren med 

sitt gamla kall, att hjälpa enkelt folk från onda andar. 

Även Erath hade starkt patos att driva bort det onda. 

Men han kände sig mer delaktig i ordern än hans mäs- 

tare gjort, och det var där han ville verka. Efter många 

prövningar togs han upp i Guernicus. Den idealism 

han först känt nöttes emellertid snabbt ned. Trots att 

han nu var medlem av Guernicus bemöttes han med 

misstänksamhet. 

Apperåix 

Texter 
Textrullarna ligger i ett skinn tillslutet med ett her- 

metiskt sigill. Det går inte att få upp förpackningen 

med vanliga medel men en enkel PeVi lv10 räcker för 

att få skinnet att prydligt veckas upp. Pergamenten är 

13 rullar till antalet, gulnande och spröda av ålder. 
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Det tar lång tid att få grepp över innehållet i varje 

pergament. Häxmästaren har skrivit slarvigt på knagg- 

lig latin och dispositionen är kaotisk. En del avsnitt, 

så mycket som han orkade, är kodade. Därtill kommer 

pergamentens korrupta natur. De har en förmåga att 

leda bort läsarens tankar in på rysligheter och de ten- 

derar att rulla ihop sig... 

Vid ett tillfälle skär sig en rollperson på bladets kant. 

En droppe blod faller på pergamentet och försvinner, 

in i papperet. Rollpersonerna ser framför sig en skep- 

nad som girigt slickar sig om munnen. Kontentan är 

att det tar dagar, inte timmar, för rollpersonerna att 

göra sig en föreställning om alla texternas innehåll. 

Ackibahks hus 
Nio av pergamenten är en högst bristfällig nedteck- 

ning av demonherren Achibah av fjärde kretsen, samt 

hans stab av lakejer och tjänare. Bland dem finns Ochi- 

ba, demonen som jagar Aron. Informationen är klart 

undermålig och opålitlig. Undantaget är just Ochiba. 

Hans forna underlydande kände ingen upprymdhet 

inför Ochibas snara återvändande (se Ochiba) och bi- 

fogade ett komplett personregister, däribland Ochiba 

— demonens sanna namn. De försäkrade sig också om 

att om någon läste pergamentet, så skulle hans ögon 

fastna just för avsnittet om Ochiba. 

Rollpersonerna får inget sammanhang på den tid 

de studerar demonhuset. De kan senare undersöka tex- 

terna som en bok i ockultism av 3:e graden. 

Thkirteer Years of Missguideäå Arger 

Ritualen är nedtecknad på två pergament. I hermetis- 

ka termer är den av sjunde magnituden, men den ut- 

rättar mer än vad en motsvarande hermetisk besvär- 

jelse klarat av. 

Ritmästaren nackar 13 djur, ett för varje år, som 

någon älskat eller haft stort behov av. Det kan vara ett 

husdjur eller en bondes enda ko. Inälvor, blod och ka- 

daver placeras sen ut i mönster som inkluderar den 

avsedda demonens sanna namn. På den blodsbesudla- 

de marken utkämpar ritmästaren en kamp mot en an- 

nan människa, endast försedda med knivar. Den vars 

blod först spills och flyter samman med symbolerna 

blir som en magnet för den utstakade demonen. Alla 

ränker demonen planerar mot ritualens vinnare träf- 

far istället förloraren. Om denne avlider innan de 13 

åren nått sin ände får hans käraste bära bördan vidare. 

På den tid rollpersonerna studerar texten får de 

endast fragmentarisk information. När ritualen kastas 

får ritmästaren 1 Hierarchy. En annan effekt som inte 

står upptecknad är, att ritmästaren tenderar glömma 

bort hotet. 
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Trap of the Foul Gageling 

Genom denna ritual kan en demon stängas in i en bur. 

Magnituden måste vara den samma som demonens 

(eller hälften om dess sanna namn är känt) + stress- 

roll. I den ursprungliga versionen kan ritualen endast 

kastas i samband med att demonen frammanas. 

Ritmästaren lägger en preparerad småfågel i en bur. 

När demonen kallats upp tar den över fågelns kropp. 

Den kan inte byta skepnad, besätta någon annan eller 

använda fysiska förmågor. Däremot hindras den inte 

från att fresta omgivningen. Öppnas buren frigörs de- 

monen också från fågeln, som förkolnad faller ner på 

golvet. 

Returr of tke Domestic Demon 

Denna ritual sänder hem en depravati demon, om han 

själv önskar det. 

TURgaRr 

Ett av häxmästarens föremål behöll Fabian. Det var 

en stympad tunga, rökt under brinnande örter och 

avkokt i okända brygder. Tungan tillhörde ursprung- 

ligen en tolk. Denne tjänade Henry den Stolte under 

inbördeskriget mot Conrad III över kejsartronen på 

1140-talet. Men tolken tjänade sin herre dåligt. Han 

Översatte med vilje fel bara för nöjet att se eländet han 

kunde orsaka. När hans illviljor upptäcktes lät Henry 

stympa tolkens tunga. Riktigt vad som hände med den 

sen är oklart, men någon bevarade och preparerade 

tungan. 

Genom att lägga den i munnen skänker tungan för- 

mågan att tala alla de 7 språk tolken kunde. Språken 

är grekiska, latin, franska, engelska, tyska, italienska 

och spanska med färdighetsvärdet 3. Tyvärr smakar 

tungan förskräckligt av de örter den bereddes av och 

rollpersonerna måste klara ett trait-slag på 6+ för att 

inte omedelbart spotta ut den igen. När den legat en 

stund i munnen dövas smaklökarna såpass att den inte 

längre är störande. Men så fort tungan tas bort igen 

dröjer den dåliga smaken kvar, och rollpersonerna 

måste på nytt slå för att motstå att stoppa tillbaks tung- 

an. Smaken sitter i flera timmar och under den tiden 

vill rollpersonerna inget annat än att skölja munnen. 

Tungan talar inte bara språken som tolken kunde, 

den väljer också samma fraser. Till en början är det 

omärkligt men ju längre tungan ligger i munnen, de- 

sto mer tar den över den riktiga tungan. Det betyder 

att rollpersonerna språk blir allt mer ovårdat, insinue- 

rande och förolämpande. Rollpersonerna märker det 

först på omgivningens reaktioner på vad rollpersoner- 

na säger. Till synes utan anledning blir de upprörda, 

förargade och indignerade. :& 
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na tribunens erkännande. 
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Vrefarges Ster 
Legenden berättar om en jätte vid namn Vrefarge som 

levde i ett pass i Pyrenéerna. Länge hindrade han rese- 

närer från att använda passet tills en riddare lurade jät- 

ten i en tvekamp. I en styrkedemonstration slungade 

Vrefarge iväg den klippa på vilken hans borg stod rest, 

men i samma stund krossades jätten av den samman- 

störtande barfreden. Nu har tribunalen beslutat att lösa 

er tvist med granncovenantet genom en ny tvekamp. 

Den av er som hämtar tillbaks Vrefarges sten skall vin- 

SID. 14 

ondska, som återkräver sin gamla rätt. 

Väck ej åer aräe som sover 
Efter en lång resa bär covenantets expedition äntligen hemåt. 

På vägen passerar de ett härjat grevedöme. Gårdar och byar står 

övergivna då befolkningen söker skydd bakom städernas murar. 

Orsaken tycks vara en galenskap som blossar upp hos allmogen 

och injagar dem till plundring och skövling. När magikerna grä- 

ver sig djupare i orsaken till nöden ställs de mot en nästan glömd 

SID.4 

  

  

    

    

  

Svart Pogrom 
En längre tid har en av covenantets magiker plågats av 

mardrömmar. Varje natt vädjar hans mästare till honom 

om hjälp. Magikerns farhågor besannas när en RedCap 

anländer till covenantet. Mästaren är misstänkt för att 

ha mördat en ordensbroder, och Erath Förkunnaren av 

Guernicus har kallat på den tidigare lärlingen för hans 

vittnesmål. Naturligtvis kan inte mästaren ha gjort det. 

Men den unge magikern skall lära, att inget är som det 

ser ut. 
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