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Prolog

Då Äventyrsspel Hb:s spel Drakar &
Demoner rönt sån stor uppskattning
runt om i landet har vi beslutat att
göra detta nummer till ett temanum-
mer för Drakar & Demoner. Även-
tyret »>Sarkath Hans gravvalr,» är ett i
värt tycke mycket bra äventyr att
börja med. Det är skrivet av Steve.
Perrin qch ingår i Magic World. Dei
publiceras här med speciell tiliåtelse i
svensk översättning.
Prylkammaren ägnas denna gäng

helt år magiska artifakter till Drdkar &
Demoner. (Någon måste snart komma
på en bra förkortning på spelets
narnn)
Som det ofta är när det gällör något

nytt, har det blivit en del fel och mis-
sar i spelet. Morgonstjärnans redak-
tion har därför tillsammans med
Äventyrsspel Hb sett över reglerna.
Resultatet av detta har blivit en sairr-
ling officiella rättelser som publiceras
som extra bilaga i detta nummer.
Angäende spelets frammarsch i Sve_

rige kan nämnas att nu i höst kommer
det att lanseras i 25 leksaks- och hob-
byaffärer runt om i landet. Som de
gamla rollspelare vi är gläds vi åt att
fler och fler människor för upp ögo-
nen för den här sortens spel.
Något som också blev mycket upps-

kattat var den D&D-turnering som
Föreningen Ygdrasil anordnade på
Gothcon VI. Hade det inte varit för en
akut spelledarbrist i sista minuten
hade det blivit den största
D&D-turnering som anordnats på
denna sida Atlanten. På allmän
begäran publicerar vi därför här
»Reens heliga lampa», direkt från

Innehåll
Prolog
Sarkath Hans Gravvalv
Prylkammaren
EI Paso News
Morningstar Region
Reens Heliga Lampa
Ratatosk Rapporterar
Morgonstjärrran gcs ut av Förenin-
gen Ygdrasil och är cn regelbundcr
utkommande tidskrit't sonr konrmL'r
den |örsta veckan i varie kvartal. I

redaktionen sitter Mikael Börjcsson
och Kjell Regmer. Ni kan nå oss pä
följande addresser:

Föreningen Ygdr:asil
Birkagatan 39i:
4I6 56 GOTEBORCi
tel.03l 21 23 U3

Morgonstjärnan
Gibraltargatan 22
.11I 32 COTEBORC
tel.03l 8l Il t5
l

En hclårsprentrrnerat i()n pa NIor-
gonsl järnan koslar 40 kr lör ty'ra
nummcr och tlä ingar arcn porto.
Annonspriser pä löri'rägan.

Gothcon VI.
Av utrymmes- och tidsbrist har

tyvärr vår monsterfärgläggningsserie
fått skjutas på framtiden. Men den
kornmer att dyka upp i ett senare
nurnmer.
Till sist vill vi bara diskret hosta

något om hur gott om plats det är i vår
brevlåda ifall ni tänker skicka in alla
de där bidragen som ni har liggande.
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Sarkath Hans gravvalv
Drqkar & Demoner.

Din karaktär befinner sig på värdshuset »Den Brustna Klingan», ett populärt
tillhåll för äventyrare i staden Ny-Sarnath i Dalrike. Du sittår och pratar med
Anshelm den Fruktansvärde, en storvuxen och gladlynt typ, som har skaffat sig
ett problem.
Anshelm har just återvänt från ett äventyr där han deltog i sökandet efter en

drakes skattgömma. Han återvände dock ensam efter att den siste av hans kam-
rater mist livet. Det enda han fick för sitt besvär var en karta som en av hans
döende kamrater lämnade över som en sorts sista önskan. Tydligen hade denne
kamrat velat använda drakbytet för att utrusta en expedition till den plats som
kartan utvisar.
vitl du ha kartan? Anshelm följer gärna med dig på en expedition eller säljer

kartan till dig för 1000 silver. Om du vill pruta så försök att övervinna Anshelms
KAR (10) med din KAR på morsråndstabellen. om du lyckas nöjer han sig med
600 silver men inte ett öre mindre än så.
Kartan visar vägen från Ny-sarnath till bergen Tre Systar. På baksidan finns en

ritning över sarkath Hans gravvalv. om ditt sällskap redan är fulltaligt (med
eller utan Anshelm) är det bara att ge sig av. om du däremot tycker att du beh-
över fler följeslagare på detta farliga äventyr, finns löljande personer tillgäng-
liga:

Anshelm den Fruktansvärde har du redan träffat. Under sin korta bana som
äventyrare har han redan skaffat sig ett rykte som en pålitlig kamrat, alltid
beredd att slåss och att lyda order.
Han är en 25 är gammal, manlig krigare.

STY 16 KRO 10 STO 13 INT 10 KRA 9 SKI 14 KAR IO
Vapen Attack Skada parering poäng
Bredsvärd 5590 1T8 + I + lT6 5090 20
Medelstor sköld 65Vo t2
Armborst 70Vo 2T6+2

bepansring
5 poängs kedjebrynja
Färdigheter
Klättra 550/o; Ficktjuv 5go; Gömma sig 55go; Hoppa 60go; Lyssna 45vo; Smyga
ljudlöst 2590; Rida 7090; Finna dolda ting 25vo; §immaloio; Kast 45vo; Läs_
och Skrivkunnighet l0go; Första Hjälpen 45Vo: Lärdom 25Vo
Häst
Anshelm har en ridhäst. STO 2-s

Tomas Trorkarren är en magerlagd, prydligt krädd magiker. Han har upprevtnågra äventyr, rnen hans olycksaliga förkärlek för ,nu6bu hästar, som,tyvärraldrig är tillräckligt snabba, tvingai honom ständigt ut på nya äventyr för attförsöka uppväga sina spelförluster. Han är specielrt stort bver ;il';y*.*trollkarlsstav, som har slukat det mesta av rikådoma.nu rra, en av trans säll-synta framgångar.
Han är en 30 år gammal, manlig magiker.

STY 10 KRO 14 STO 9 INT 16 KRA 17 SKI 15 KAR 12Vapen Attack Skada parering poäng
Stav 5oVo 2T4 (.1- tT6i 55Vo z0Kortsvärd 55Vo lT6+ I 55Vo 20Dolk 5090 , lT4 + I 509o 10

Bepansring
3 poängs hårdvaxat läcler
Besvärjelser
Lyfta 60qo; Hela/skada javo; Eld,/Kyla 60go; varseblivning 65vo; Energistråle
5090; Skingring 5090; Vässa/Förslöa 50go; Antirnagi 50go-
Trollformelssamling
Frammana/Skicka bort elementar
Magisk utrustning
Trollkarlsstav med KRA I5
Färdigheter
Klättra 5590; Ficktjuv 5vo; Gömma sig 55go; Hoppa 45go; Lyssna 55vo; Smyga
ljudlöst 2590; Rida 25%;Finna dolda ting 25go; §imma75a/oi Kast 45.7o; Första
Hjälpen 4590; Läs- och Skrivkunnighet 60go; Lärdom 30go; Filosofi 35go
Främmande språk (Tala/Läsa)
Alviska 40vo/ 40vo; Trolliska Sova / 50vo; Tzandiska glvo /g5vo

Dorian den Djärve är en svartmuskig, skarpögd skojare. Tomas, som har varit
på äverttyr med honom tidigare, försäkrar att han är pålitlig. 

-Åtminstone 
så

länge som .allt går väl för sällskapet. Han brukar gnåilla åch kläga på det mesta,
men det åir få tjuvar som kan överträffa hans kattlika smidighet. påstår han i
varje fall. l

Han är en 23 är gammal, maniig fredlös.

STY 12 KRO II STO 13 INT 14 KR.A 13 SKi 16 KAR II
YaPen Attack Skada parering poäng
Kortsvärd 55Vo lT6+ I 55Vo ZODolk 70Vo lT4 + I i}Vo l0
Bepansring
2 poängs läder
Magisk utrustning
Amulett med ANTIMAGI 4, 65 To chans att aktivera.



Färdigheter
Klättra 6590; Ficktjuv 8590; Öppna lås 8590; Desarmera fällor 8090; GÖmma sig

65Vo; Hoppa 65Vo; Lyssna 5590; Smyga ljudlöst 6590; Rida 2590; Finna dolda
ting 6590; Simma 2090; Kast 4590; Första Hjälpen 45Vo; Läs- och Skrivkunni-
ghet 1090; Lärdom 4090

Bisa den lärda är en ung studerande som är ivrig att få öka sitt kunnande i Lär-
dom och Lingvistik och som behöver pengar för att finansiera sina studier. Hon
kan uppvisa ett gott handlag med svärd och spjut.
Hon är en 25 år gammal, lärd kvinna.

STY 12 KRO 15 STO IO INT 17 KRA 14 SKI 12 KAR 9

Vapen Attack Skada Parering Poäng
Bredsvärd 650/o 1T8 + I 65Vo 20

Liten Sköld 60Vo 8

Tvåhandsspjut50go 1T8 + I 5090 15

Bepansring
3 poängs hardvaxat läder
Besvärjelser
Syn 4090
Färdigheter
Klättra 5590; Ficktjuv 590; Gömma sig 5590; Hoppa 4590; Lyssna 45Vo; Smyga

tjudlöst 2590; Rida 25va;Finna dolda ting 2590; SimmaT}v/o; Kast 4590; Första

Hjälpen 85; Läs- och Skrivkunnighet 8590; Lingvistik 35Vo; Filosofi 35Vo; Lär'
dom 35.90; Handel 3590; Mekanik 3590

Främmande språk (Talalläsa)
Alviska 40Vo/ 400/o; Trolliska 35Vo /35Vo; Zirkoniska 35Vo /35t/o

Fredrik äventyraren kommer dirket från en fridfull bondgård ute på landet. Han

kallar sig gärna för Björndödaren (hm) och han är den stolte ägaren av eh mag-

isk dryck som han påstår att han fått av en vis kvinna i sin hemstad. Han är väl-

digt hemlighetsfull om vad den är bra fÖr. Tydligen har han aldrig smakat pä

den, men han värdesätter den högt.
Han är en 17 år gammal, manlig åventyrare.

STY 14 KRO 16STO 12 INT II KRA 8 SKI 10 KAR IO

Vapen Attack Skada Parering Poäng
Näve 5090 lT3
Dubbelyxa 20Vo lTl0 + 2 l1%o 15

Medelstor sköld 25c/o 12

Kastspjut 20Vo lTl0
Bepansring
2 poängs läder plus 4 poängs fjällbrynja

Färdigheter
Klättra 5590; Ficktjuv 590; Gömma sig 5590; Hoppa 5090; Lyssna 550/o; Smyga
ljudlöst 3090; Rida 2590; Finna dolda ting 3590; Simma2OVo; Kast 5090; Första
Hjälpen 5090

Bakgrundsinformation

Din karaktär kan utan problem få reda på att Sarkath Han var en berömd
ande- och dödsbesvåirjare som levde för flera arhundrden sedan. Han påttås ha
dött för 180 år sedan men ingen har någonsin funnit hans kropp.
Trollbron (som siillskapet måste passerd över) är den enda vägen över en strid

flod. Den var förut en utpost för det tzandiska kejsardömet, men bevakas
numera av troll. De låter vanligtvis resande passera för ett pris, oftast i forrn av
klingande mynt.
De tre systrarna är en bergsformåtion som från ett visst hail ser ut som tre

kvinnor. De tre bergstopparna kallas Jungfrun, Husfrun och Häxan.

Första farorna

Resan är helt händelselös tills sällskapet når Drakpasset högt upp i Mantikora-
bergen. Slå 1T100. Om resultatet blir 0l-50 blir sällskapet attackerade av fyra
mantikoror (slå fram dem enligt vad som står i monsterkapitlet). Mantikororna
kommer flygande ut ur solen och dyker ner mot sällskapet när de rider i förhål-
landevis öppen terräng uppe i passet. Mantikororna är ute efter kött. De anfaller
i första hand hästarna. Om de lyckas döda någon häst kommer de att avbryta
attacken och hämta sitt byte senare när sällskapet dragit vidare.
Om tärningsslaget blev 5l-00 slå igen. Om detta slag blir 0l-50 attackerar de

fyra mantikororna när sällskapet har slagit läger för natten. Kontrollera att
sällskapet har utsett vaktposter. Såvida inte någon vaktpost lyckas med Finna
dolda ting kommer mantikororna att kunna attackera hästarna (var står de

bundna någonstans?) innan någon i sällskapet inser vad som står på. Mantiko-
rorna har samma motiv och taktik som ovan.

Trollbron

När spelarna kommer fram till Trollbron väntar dem en rejäl överraskning.
Bron bevakas av alver. De är lika giriga som trollen när det gäller att utmäta tull,
men är inte lika pigga på att ta betalt i blod. De är garvade krigare, med minst
75Vo förmäga på båge och bredsvärd och de är cirka 20 till antalet. De skryter
med hur de drev bort trollen men det finns inga spår av någon större strid. Om
någon frågar, talar de om att trollen försvann åt det hållet som sällskapet är på

vä9.



Trollbobergen

De tre systrarna ligger i Trollbobergen som fått sitt namn av att trollrasen sägs
ha uppstått här. I vilket fall syns det inte till några troll just nu. Anledningen till
att inte några syns till blir uppenbarat pä 0l-40 med 1T100.
Anledningen är ett par chimeror som har tagit sin boning i området. Slå fram

dem enligt monsterkapitlet. De är stora, elaka och hungriga och kalasar med
nöje på människa eller häst, beroende på vilket de får tag i först.
Om sällskapet lyckas döda dem och följer deras spår tillbaka så kommer de att

finna deras lya. Därinne finns en nätt samling lik som chirnerorna ännu inte
hade hunnit sluka. På ett av liken finner man ett blänkande bredsvärd i en svårt
sargad svärdsskida. En framgångsrik SYN avslcijar att svårdet har VÄSSA 4 och
ANTIMAGI 3 i sig. Två SYNer måste användas för att upptäcka nyckelorden
för bägge besvärjelsena. Det finns också omkring 130 siverpenningars värde i
koppar, silver och guld utspridda i lyan.

Sarkath Hans gravvalv

Situationen vid grawalvet är något annorlunda mot vad kartan visar. De i
siillskapet med ögonen pä skaft (dvs. de som lyckas med Finna dolda ting) uppt-
äcker trollspår som försvinner,in genom ingången till valvet. Även de mest när-
synta i sållskapet upptäcker att dubbeldörrarna av brols framför ingången har
blivit uppbrutna och hänger, tillbucklade, på vid gavel. Alla kan också tydligt se

den öppna falluckan framför dörrarna.
När man går fram till ingången ser man att fallgropen innehäller likeL av en

svartalf. Om någon lyssnar vid dörrarna (lyckas med Lyssna) hör hanlhon ett
ihärdigt snarkande. En blick in genom tiörroppningen avslöjar en stor stenhög
precis där rasfällan skulle finnas. En lyckad Finna dolda ting avslöjar dessutom
foten av en svartalf som sticker fiam mellan stenarna.
Trollen har funnit gravalvet (det är den verkliga anledningen till att de lämnade

bron) och en mindre grupp av dem och deras svartalfsslavar bebor platsen. De
har-åstadkommit en del förändringar i området.
Efter det att fallgropen och rasfällan dödat två av deras svartalfer började trol-

len och deras tjänare att gräva sig runt och in i huvudvalvet, så som syns pä kar-
tan. När äventyrarna anländer finns det upp till fyra troll och upp till åtta svar-
talfer kvar i området. Speiledaren bör avpassa antalet invånare till att vara tVå
färre än antalet äventyrare i sällskapet.
Trollen är mestadels nybörjare - slå fram dem enligt monsterkapitlet. Deras

ledare däremot är Hugo Huggtand, trollmagikern.

Hugo Huggtand, trollmagikern är en 45 år gammal, manlig magiker.

STY 17 KRO 12 STO II INT 12 KRA 15 SKI 14 KAR 15
Vapen
Stav

Attack Skada Parering
50vo 2T4 + 1T6( + 1T6) 55Vo

Spikklubba 55Vo 1Tl0+ lT6 55Vo

Bepansring
4 poängs fjällbrynja
Besvärjelser
Vässa,/Förslöa 5590; Kontrollera 5590; Skingring 65go; Skydd 75go; Anrimagi
45Vo

Magisk utrustning
Trollkarlsstav med KRA 14; Ring med Helalskada 4, i5va chans att aktivera.
Färdigheter
Klättra 5590; Gömma sig 5090; Hoppa 5090; Lyssna750/o; Smyga ljudlöst 50go;
Finna dolda ting 40vo; Kast 5590; Första Hjälpen 50go; Läs- och skrivkunnighet
5590; Lärdom 3590
Främmande språk (TalalLäsa)
Människa 65Vo /65V0; Drake 45Vo / 45Vo; Gammal-rzandiska 3SVo /35V0

Poäng
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Dessutom, som sin del av bytet frän gravvalvet, har var och en av de andra trol-
len en magisk artifakt. En har ett bälte med SKyDD 2, en har en ring med
ÖfeZivttNSKA 4 och en har ett armband med SyN 3.
Svartalferna är, rena nybörjare, helt utan skatter.
När äventyrarna anländer finns det en svartalf på vakttjänst vid mynningen av

den nygrävda tunneln. Han sover tungt. Det gör även Hugo Huggtand och de
övriga trollen och. svartalferna.
var och en måste klara tre Smyga ljudlöst för att ta sig in genom dörrarna, över

stenhögen och fram till vaktposten utan att han vaknar upp. om han inte vaknar
kan de personer som smög fram ta honom fullständigt med överraskning, om
han däremot vaknar slår han genast larm och de övriga trollen och svartalferna
kommer att vara klara för strid inom lT6+2 stridsrundor (slå separat för var
och en). De kommer att kasta sig in i striden och göra sitt bästa för att driva ut
sällskapet ur valvet.

Skeletten

Eftersom trollen grävde sig runt in i huvudvalvet undgick de den andra fallgro-
pen och inte heller öppnade de någonsin dörrarna in till valvet. Därför är de helt
ovetande om de mellan fyra och åtta (återigen måste spelledaren justera antalet
beroende på antalet äventyrare) skelett som finns i det hemliga vaktrummet. De
kommer bara ut om falluckan eller dörrarna öppnas.
Skeletten slåss med bredsvärd och små sköldar och är klädda i kedjebrynjor (5

poängs rustning). De attackerar den person som står närmast, antingen män-
niska, troll eller svartalf. De försöker först rensa korridoren och därefter
huvudvalvet. Först sedan både korridoren och valvet är rensade kan skeletten
bege sig in i trolltunneln och det gör de bara om det står någon motståndare inne
i tunneln. Deras programmering tar normalt inte hänsyn till tunneln.

Det hemliga Yalvet

Trollen fann aldrig det hemliga gravvalvet. Sällskapet, däremot, kan med kar-
tans hjälp lätt finna den hemliga dörren och öppna den. I så fall kan de se in i
rummet och även se pentagrammet som är ritat på golvet innanför dörren.
Den som passerar över pentagrammet (antingen han/hon gör det i luften eller

på marken) kommer att frambringa demonerna. Det är en eller två demoner
(åter igen spelledarens bedömning) som slås fram enligf beskrivningen i monst-
erkapitlet. De attackerar omedelbart den eller de personer sorn har passerat över
pentagrammet, oberoende av var de är nu. De anfallei också alla som anfaller
dem pä något sätt (inklusive besvärjelser och kast- eller.projektilvapen).
I samma ögonblick som demonerna framträder kommer den person med det

största antalet kvarvarande kraftpoäng att höra en svag röst inuti sitt huvud som
frågar, »Vem är du?» Detta är Sarkath Hans ande. Han vill att sällskapet skall
bränna hans magiska böcker som finns i det hemliga valvet. Om de lovar att
göra detta skickar han bort dennonerna. Om de vägrar anfaller han som ett
spöke med KRA 25. Genom att bränna böckerna befriar äventyrarna hans ande
från sina sista jordiska band och skänker honom den eviga vila han så länge har
eftertraktat.

Skatter

Trollen har omkring 5000 Sp i blandade skatter. Hästarna måste lastas tungt för
att få med allt (speciellt de 20000'kopparörena).
I det hemliga valvet finns 2T100 guldtaler, l0Tl00 silverpenningar och l0

juveler av olika typer.
Det finns också fem magiska skatter, förutom de magiska böckerna och det

rökelsekar som Sarkath Han har bebott de senaste 180 åren: en båge med
VÄSSA 3; ett vaxljus varmed man kan frammana en andra gradens salamander
(det räcker bara till att använda ytterligare fem gånger); en kristallkula rned SYN
6; en kedjebrynja med SKYDD 2; ett par stövlar av demonskinn som ger + 30q0
på förmågan att Hoppa.

Slutet på äventyret

Eller är det verkligen slut? Kanske alverna vill ha en del av bytet. Det finns fort-
farande mantikoror i Drakpasset och kanske chimeror alldeles i närheten om de
inte har blivit dödade redan. Kommer kungadömet Dalrike att driva in en saftig
skatt från sina äventyrare?
Det här är bara början på äventyren för detta härdföra band. Fortsätt nu på

egen hand med fler hisnande äventyr bland Drakar & Demoner!

Steve Perrin

Copyright : Chsosium Inc.
Svensk copyright: Fredrik Malmberg
Översrittning : Mikael Börj esson
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Pryl
kammaren

Denna gång ägnar vi denna spalt helt åt magiska artifakter till Drakar &
Demoner. De exempel som ges här'är bara början på en lista som kan göras hur
lång som helst. Kommer ni själva på nägra roliga artifakter så skicka gärna in
dem. Det kommer säkert fler samlingar av den här typen.

Läkande Handske. En naturlig placer-
ing av besvärjelsen HELA. Givetvis
kan man också vända på steken och
placera en SKADA i handsken istället,
varvid man får en skadande handske.
Råttfångarflöjt Genom att placera

KONTROLLERA i en flöjt får man
en användbar artifakt som kan
användas får att förtrolla eller söva
folk och fä.
Viktlös säck. Förtrollar man en säck

med SVÄVA får man en säck som
knappt våger något även om man las-
tar den full.
Förvandlingsarmband. Besvärjelsen

FÖRÄNDRA placerad i ett armband
ger en möjlighet att förvandla sig till
vad man vill (nästan). Armbandet sit-
ter hela tiden kvar på lämplig lem obe-
roende av vilken form man anlar.
Alltid-redo svärdet. Med

TELEPORTERA I på en sviirdsskida
kan man på ett ögenblick ha sitt svärd
i handen utan att behöva spedera tid
på att dra det. Också användbart om
man råkar tappa svärdet i strid.
Reparationsduk. En duk som har

besvärjelsen LAGA på sig kan laga
trasiga föremål som man sveper in i
den (Besvärjelsen finns ej i grundre-

t2

glerna. Den lagar 3 poäng STO/grad.
Endast icke-magiska, döda ting).
Klyvaryxan. En vanlig stridsyxa med

besvärjelsen BRYTA i sig för att för-
störa vapen eller sköldar som lyckas
parera dcn (Besvärjelsen finns ej i
grundreglerna. Den splittrar ett dött
föremål om användarens KRA över-
vinner föremålets nuvarande skade-
poäng. Om föremålet är förtrollat
motste BRYTA först lyckas med grad
mot grad på motständtabellen och
sedan KRA mot skadepoäng. 3 poäng
STO/grad kan splittras).
Universalnyckel. En nyckel som

öppnar alla lås (nästan) genom att den
har besvärjelsen ÖeeNR i sig.
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Annsls of Brewer County

Det visade sig att detta var nog det
bästa som hänt James under hela
resan. Väl inne på salonen beställd
grizzlyn in två dubbla whisky och skå-
lade med James. Sedan presenterade

han sig som Archie Tucker.
-Men mina vänner kallar mig »Björ-
nen)).
-Jaså, sa James, fortfarande med lite
darr på rösten.
-Jag själv heter..., började James men

Björnen avbröt.
-Du kallar mig Mr Tucker.
-Ja, Mr Tucker, sa James och fYllde

-Jag heter James Brewer och är från
New York. -På väg väster ut, sa BjÖr-
nen.
-Ja.
-Du klarar dig aldrig. Jag vet, do
åker i tyg och kommer tillbaka i trä.

James satte whiskyn i halsen.
-Men jag...
'-Jag vet, det fins dom som klarar
men dom har alltid hjälp, och så r
dom i vagnståg och nästa tåg går int
förrän om en rnånad, men om du vi
kan jag hjälpa dig över för en skäli
ersättning redan i morgon.

James började tänka över saken.
sade han:
-Hur mycket?
-200 dollar, svarade Björnen. Plötsligt
kände James att han litade på varel
mittemot.

Moy l8
l 870

Price:

extra bilaga i
Morgonstjärnan

nummer 3

Rättelser till Drakar och demoner

sid.6 lTl0 innebär att man slår.en T20 och avläser alla siffror som om'de låg

mellan I och 10.

sid.7 En karaktär startar alltid vid 16 års ålder.
sid.E Maximalt värde pä alla egeriskaper för en människa är 21, oberoende av

vad-man gör kan inget värde överstiga detta. Inget värde kan heller någonsin

understiga 3.

sid.E För alla färdigheter gäller alltid att förmågan skall avrundas till närmaste

hela 590 om detta är nödvändigt.
sid.11 FÖRSTA HJÄLPEN. Endast ett försök per sår. Om den lyckas läker den

1T3 poäng skada.
sid.11 »Det bästa skyddsvapnet man kan ha är en rustning som den som riddare
bar på. Den är värd7 Poäng.»

'siO.i3 Det går i nödfall attparera även med båge, armborst, kastspjut och kast-

dolk. Vad de tål anges på vapentabellen och chansen är lika med fÖrmågan med

trästav, tvahandsklubba, enhandsspjut resp. dolk.
sid.17 En karaktär startar alltid med 2T100 silverpenningar. Krigare och fred-
lösa fär dessutom sin INTxTl00 sp i plundringsbyte.
sid.18 »En karaktär med erfarenhet som krigare bÖrjar sin äventyrbana med en

förmåga på STY + INT + SKI + baschans med 3 vapen (varav ett får vara någon

sköld) och en förmåga på STY + INT + SKI + KRA + KRO med färdigheten

HOPPA.»
sid.18 De vapen som en krigare får med sig är de tre vapen som han/hon valt att

specialisera sig på.

sid.18 ))... får den fredlöse en förmåga som är lika med
(STY +KRO + INT +KRA)/2+ SKI +baschans avrundat till närmaste 590.»

sid.18-19 »Den lärde äventyraren är en studerande som söker rikedomar för att
bekosta sin utbildning och sorn slår mynt av sin erhållna kunskap för att skaffa
sig fler rikedomar. Det finns sju olika kunskapsområden som den lärde kan stu-

dera. Efter fem års grundutbildning har den lärde sin INTx59o i fÖrmåga på Läs-

och Skrivkunnighet samt ett annat område. Inom övriga områden har hanlhon
en förmåga på INTx2go (avrundat till närmaste 590).

t stopp på kinestrakasserierna

Ja det är frågan.
Som vi alla vet uppkom under tiden

järnvägen byggdes ett så kallat China-
town i El Paso. Dessa små kämpar har
hjälpt till att för låga löner utöka vårt
lands kommunikationer. Men otack
är världens lön. Kineserna har biivit
tillbakatryckta till sitt eget kvarter och
på nätterna har attacker utförts stad
delen. Bränder, explosioner och m
är vad Kineserna fått i lon. En mot
ståndsrörelse har byggts upp bl
Kineserna, Drakens Söner, som ha
utfört hämndaktioner på förtryc
karna.
Förtryckarnas svar på detta har var

att klä sig i kineskläder och ge sig

den övriga vita befolkningen, för at
på så sätt skapa eJr opinion mot Kines
erna. Detta avslöjande kan göras

vare The Small Gang som med en död
lig strid avslöjade bluffen under
pågående rodeon. Tyvärr har vi i
detaljer om slaget eftersom vi i

kunnat intervjua någon ur gänget

The Small Gang har genom detta åter
igen visat sig nyttiga för county
historia. Detta kunde blivit upptakte
till ett blodigt krig!
Tyvärr kunde ingen av de verk

ledarna avslöjas, men dom sticker int
fram tummen på ett tag.

Mark Lee Finton

Dom allra lägsta priserna på Glovers!

tl



om.fattar
Första hjäl pen
Värdera förernål
HavlSjöfart
Köpsläende
Organisera karavaner
Läs-o Skrivkunnighet
Legender/Miliuir historia
Pol. historia / G eogr afi / Lagar
Genealogi/Heraldik /Social historia
Matematik /Fysik/Filosofi
Geologi,zPaleontologi/Gruvdrift ll
Zo olo gi / Bot a n i k /Bi olo gi
Psyt:ologi 'Etik 

I
3 främmande språk l,
Metaliurgi,/Maskinteknik

sid.19 De tider och övre begränsningar sorn anges för träning gäller för personer
som är högst 25 år. vid högre ålder blir det svårare atr iära sig genom träning.
För varje påbörjat 5-tal år över 25 tar träningen I vecka längre tid och den övre
gränsen sjunker med 590.
sid.20 Alla sköldar har inte samma BEP. Se vapentabell.
sid.20 BEP för pengar är 0,1 per 20 mynt.
sid.20 Totala BEP skall alltid avrundas till närmaste helt antal BEp (0,5 avrun-
das uppåt).
sid.20 Äventyrares standardpackning väger 2 BEP.
sid.20 Om man lastar på sig mer BEP än man har STY sjunker för varje extra
BEP alla förmågor-med 590 och SKI med l.
sid.20 Exemplet »Trollets 4 poäng i bepansring dras inte av. Trollet som bara tål
20 skadepoäng, dör,»
sid.21 Liggande,/stående på knä innebär också att motsråndaren får + 20Vo pä
sin chans att träffa.
sid.21 4. Överraskad
En oväntad attack eller en attack bakifrån helt utan förvarning har dubbelt så n
stor chans att lyckas. Dvs. man har dubbla sin normala chans att träffa och
chansen att spetsa, fumla eller att göra ett superbt kast beräknas från denna 

llhögre chAns. Den som blir överraskad har ingen attack eller parering denna
runda. Samma regel gäller också för bundna, medvetslösa eller på annat sätt
hjälplösa motståndare.
sid.22 Grundträningen för en rnagiker tar I år.
sid.22 Meningen:>>Karaktären anses ha ... T100 i början.» stryks helt.
sid.22 En fumlad besvärjelse kostar, till skillnad från en som misslyckas helt,
lika mycket i KRA som den hade gjort om den lyckats.
sid.22 »Det är möjligt att öka sin grundförmåga på en trollformel över 10090
genom att lyckas med högre grader av den. Dock är 00 som vanligt alltid fum-
mel.

sid.22 Om man går ner på noll eller lägre i KRA fÖrintar man sin egen själ och är

oäterkalleligt död.
sid.23 tcke-magiker kan också lära sig besvärjelser. De har ju dock inte fått
någon minnesträning och kan därför inte komma ihåg fler än sin INT/4 troll-
formler. De kan heller inte läs'a eller skriva trollformelsamlingar. Förutom dessa

begränsningar kan icke-magiker kÖpa trollformler av'gillet på samma sätt som

en magiker. Det tar honom/henne dock dubbla tiden (2 veckor,/formel) och

chansen att öka sin KRA är bara 2I-KRA istället för 25-KRA.
sid.23 »Trollkarlen Tomas har hamnat i strid med ett par varelser. ftan kan

ENERGISTRÅLE till 4590 och fÖrsÖke5 med en fÖrsta gradens sådan, men han.

slår 63 och misslyckas. Eftersom fiendbn har kommit alldelbs för nåira fÖr att

Tomas skall trivas, använder han sig av LYFT 3, vilken han kan till 4090

(60V0-2xl0Vo) och spelaren slår 37. Tomas lyfter från marken' Strax därpå

använder Tomas ELD 2 och slår^ 22. Med en förmåga 6090 (chansen att lyc-

kas :5090) lyckas han åter igen. Till sist, efter striden, använder han sig av

HELA I pä10t/o och slår 63. Åter igen lyckas vår tappre hjiilte.

Tomas slår för de besvärjelser han ;;*, lägga. För L'FT behöver han

100-40:6090. Spelaren slår 38 och Tomas har nu 6590 fÖrmåga på LYFT. FÖr

ELDIKYLA behövs det 5090 och han slår 21. Även där Ökar Tomas 590. FÖr att

öka förmågan på HELA/SKADA behÖver Tomas 3090 och slår 65. Han står

alltså kvar pä70V0 på den trollformeln.»
sid.24 Att låira sig en trollformel av en lärare (någon som har minst 9090 i fÖr-

tnåga på trollformeln) tar I vecka för en magiker och 2 veckor fÖr en iike-ma-
giker.
iia.Zn »Ingen magiker kan under normala omständigheter överstiga sin SKlx4go

(avrunda till närmaste 590) i någon färdighet annat än i de lärdes färdigheter

sarnt LYSSNA och FINNA DOLDA TING. Om han/hon har en förmåga som

överstiger detta när hanlhon blir magiker behåller han/hon denna förmåga.

sid.24 Stycket:»Magiker kan endast ... bär på vapen av järn.» stryks helt och

ersätts med:»Magiker kan klä sig i vilken sorts rustning som helst men de måste

själva köpa den.»

";A.Z1-ZS 
Alla formler vars varaktighet anges till 5 min skall ha varaktigheten 15

minuter.
sid.24 »En besvärjelse kan träda i kraft genast, vara under en stridsrunda, tio

stridsrundor eller under femton minuter.»
sid.27 FöRÄNDRA. Observera att förutsättningar för fortsatt liv måste finnas

för den nya formen. En miinniska kan inte förvandlas till en fisk mitt ute i en

ökert, men däremot om han/hon befinner sig i en flod eller sjö'
sid.27 L:JUS/MÖRKER. >>Området vilar i totalt mÖrker. Ingen som inte har

förmågan att se i mörker kan se något i området.»
sid.2E HELA kan inte användas på en person oftare än I gånglminut (5 sR)-

sid.29 Besvärjelsen »STÖT» byter namn till »ENERGISTRALE». Räckvidden

på den skall vara 120 meter.

Kunskapsomrade
Läkekonst
Handel

Läs- och Skrivkunnighet
Lärdom

Filosofi

Lingvistik
Mekanik



sid.30 Alver: INT - 2T6 + 6; SKI - 2T6+6; KRA - 2T6+6; max INT/3 anrat bes_
värjelser utan magikerträning; kan öka över SKIx4go i alla fåirdigheter såvida de
inte väljer att bli fullvärdiga magiker.
sid.31 Demonisk företeelse nr.ll skall vara:»Immun mot normala (icke förtrol-
lade) vapen.»
sid.31 Demonisk företeelse nr.20 skall vara:»slå två gånger på tabellen.»
sid.32 Dvärgar: KRA - 3T6; har 5 poängs kedjebrynja.
sid.33 Skelett: har 5 poängs kedjebrynja; spetsande vapen gör minsta möjliga
skada mot dem och kan inte spetsa.
sid.34 »...måste spöket först genomtränga skyddet som om spöket vore en första
gradens besvärjelse.»
sid.34 Svartalfer: har 3 poängs hårdvaxat läder.
sid.35 Troll: Gömma sig 5090; Hoppa 50go; Smyga ljudlöst 5090.
sid.37 »Teurgister, till skillnad från magiker, använder sig av en länk med en
gud för att framställa sina besvärjelser. vilken icke-magiker som helst, krigare,
fredlös eller lärd, kan bli teurgist. En teurgist antas ha blivit speciellt utvald av
sin gud, en profet som är ett levande bevis på gudens makt. För att på detta sätt
bli utvald och bli en teurgist måste karaktären slå sin KRA/2 eller lägre på
lTl00. Detta får endast försökas en gång i en karaktärs liv, såvida inte hanlhon
på ett senare stadium utför någon särskilt helig handling som kan fånga gudens
uppmärksamhet.
Cbservera att präster och teurgister inte är samma sak. präst är ett yrke där

man arbetar i ett tempel, sköter gudstjänster, predikar, förvaltar gamla skrifter,
m.m. Teurgisten är en av guden speciellt utvald person. visst kan en präst också
vara teurgist och vice versa, men så behöver absolut inte vara fallet.
Heliga personer (teurgister) använder sig aldrig av egna trollformler utan förli-

tar sig helt på sin guds kraft. För att framställa en besvärjelse använder de sig av
böner till guden. Deras startförmåga med böner är lika med dears KRAx2go
(avrundat till nårmaste 590). En lyckad bön ger den vanliga chansen att höja
förmågan. Till skillnad från en magiker som har olika förmåga på olika besvär-
jelser, är bönen endast en fiirdighet och teurgisten har samma förmåga pä den
oberoende av vilken besvärjelse han,/hon försöker framställa.»
sid.38 »En helig person återfår sin KRA exakt på samma sätt som en magiker.»
sid.39 »Ni blir vid middagen tillfrågade av en äldre och till synes välbärgad man
från byn om ni vill åta er ett farligt men lönsamt uppdrag. om ni tackar ja pre-
senterar han sig som Tenar Köpmannen och berättar att en ondskefull kult utan-
för byn rövar bort och offrar folk frän bygden. Den håller dock på att tyna bort
och han tror att den nu är så pass svag att en kraftfull attack skulle kunna
utplåna den. om ni lyckas förstöra kulten får ni 500 silverpenningar per man
(eller kvinna) och om ni återvänder med information ...»
sid.40 Djävulsvargar: Andas Eld 4090 2T8
sid.48 Undertecknat:»Eder trogne tjänare Sinovur yom, skriftställare i Karqs
tempelorden.»

-Okey, it's a deal, sa han och sträckte
fram näven. Björnen tog den med sin
labb och sa:
-A mqnts gotta do what q mon's gotta
do!
Resten av den dagen gick åt till att

proviantera. Nästa dag Kl. 6.00 stod
en vagn beredd att köra ombord på
hjulångaren »Freedom». Överresan
tog en timma och på andra sidan
bredde sig helvetet ut framför dem.
Den 8 April,1829 påbörjade Brewers

sin långa och ödesfulla väg. James
hade bestämt sig för att sikta mera
söderut än vad de flesta hade gjortnch
därmed strunta i Oregon, för att åka
mot Texas. Det rörde sig inte om
någon semesterresa, det ska gudarna
veta. När dom varit på väg i två vec-
kor kom de fram till en mycket svår
passage där två höga platäer reste sig
på var sida om färdvägen. Björnen såg

för första gången på resan orolig ut.

Han fann sig snabbt och sträckte upp
anden och kommenderade halt.
Det kommer att bli tufft, sa han.

-Indianer? undrade James.
-Det luktar så, men det är vår enda
väg, om vi inte ska vända. James kas-
tade en blick på sin hustru. Hon såg

väldigt orolig ut men nickade ändå.
-Fraaamåååt, gapade Björnen.-
Vagnen rullade in i klyftan. Båda

gevären låg vid James fötter. Barnen,
som hade fått lära sig att ladda om,
satt inne i vagnen. Efter ca 75 meter
svängde spåret i en skarp krök. Björ-
nen red 50 meter före dom andra för
att spana. När vagnen svängt runt
kröken såg James att vägen krökte
tillbaka en bit fram. Björnen försvann
runt kröken framför dem. Plötsligt
var det som om något mörkt la sig
över James. Det började klia i nacken.
Han viste att nu hände det och böjde
sig ner efter geväret. Då skallade ett
samstämmigt »hoka-hey>) genom
klyftan.

Fortsättning i nästa nummer
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MORNING STAR REGION

Dannash
Idnada stoltserar med ett av scoutkårens tre kontakthögkvarter.
Kiisonadgo är subsektorns administrativa centrum.
Azra och Adarna har varit i krig med varandra i26 är, men på grund av Dan-

nash-doktrinen av år 3834 kan de inte anfalla varandras huvudplaneter utan alla
strider försigår på Kivkhaa. Dannash-doktrinen innebär bland annat också att
deras flottbaser (som inte styrs direkt av centralflottan) understiills administra-
tionen på Kiisonadgo i händelse av angrepp utifrån.

Idnada 0102
Hiransh; 0104
Garar 0201
Tolar 0301

Unfaz; 0303
Azra; 0307
Kiisonadgo 0401
Kivkhaa; 0406
Nisraa; 0502
Unkanlu; 0503
Adarna; 0506
Atishki; 0510
Shyolak; 0602,-

Atshar; 0606
Foshican. 0701
Ynorcan; 0702
Farthest; 0709
Shguz; 0801

A966555-D
8332631-7
E67At0l-5
AlOOCAg-J
E647236-7
Bl00A77-C
A75488A-A
F.5A3764-6
C647ABA.7
B316943-9
B768958-B
E364672-2
E535467-5
85A0469-7
c644788-4
8000300:B
c1z077A-A
c221486-8

S

SP
Agrar. Icke-industriell.
Icke-agrar. Icke-ind. Fattig.
Icke-industriell.
Icke-agrar. Industriell.
Icke-industriell.
Icke-agrar. Industriell.

Industriell.
Industriell.

Agrar. Icke-ind. Rik.
Icke-industriell.
Icke-industriell.

Icke-industiiell.
Icke-agrar. Fattig.
Icke-industriell. Fattig.

G
G
G
G
G
GNI

I

P
I

NI

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

subsektorn innehåller l8 planeter med en sammanlagd befolkning på 6,94 bil-
joner. Högsta befolliningsindex, c, finns på Tolar. Hctgsta teknologiska index,
J, finns på Tolar.
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Beskrivning av planeterna

Idnada 0102 A966555-D S
Invånare: 731000 st

Agrar. Icke-industriell. G

På Idnada finns en av scoutkårens tre kontakthögkvarter. Härifrån administre-
ras alla kartläggnings- och utforskningsuppdrag samt kontakten med andra
raser och kulturer. De har också rätt att belägga planeter med landningsförbud
om de finner det vara påkallat för att skydda planeten från yttre påverkan.
Basen på Idnada har som sitt verksamhetsområde alla planeter i denna sektorn
plus delar av de sektorer som ligger franför och innanför denna sektor.

Hiransh; 0104 8.332631-7 S p Icke-agrar. Icke_ind. Fattig. G
Invånare: 3,74 miljoner
Hiransh styrs av en liten grupp av 33 personer som kallas De Lysande. större

delen av planeten är förhållandevis obeboelig på grund av det kalla klimatet och
den tunna atmosfären. Hela befolkningen bor därför inom ett litet område vid
nordpolen, där det av någon oförklarad anledning är behaglig temperatur och
normal atmosfär.

Garar 0201 E67A10l-5
Invånare: I st

Icke-industriell. G

Garar är en ensam planet som cirklar kring en röd dvärgstjärna. planeten är
nästan helt tackt av ett hav som kallas Garar-havet. Mitt på ekvatorn finns en
större ö (Garar-ön) på vilken planetens hittills ende kolonisatör, Ritu Garari,
bor. Garari håller det område som kallas rymdhamn rent från buskar och sly och
brukar inte vara alltför avogt instålld mot besökare.

Tolar 0301- AI00CA9-J Icke-agrar. Industriell. G
Invånare: 6,83 biljoner
Tolar åir ett ytterligt tättbefolkat och högteknologiskt klippstycke känt för sitt

totala ointresse för omgivningen. Utan att vara direkt xenifobiska har invånarna
en förmäga att få alla främlingar på planeten att känna sig totalt utfrusna. Män-
niskorna pä planeten anses vara totalt känslokalla och helt ur stånd att uppbäda
något annat uttryck än en slätstruken artighet gränsande till ointresse. Att plane-
ten inte har något handelsutbyte med andra planeter behöver väl knappast påpe-
kas.

Unfaz; 0303 864723G7
Invånare: 760 st

Icke-industriell. G

unfaz var länge bokförd hos scoutkåren som helt obebodd. Helt nyligen vid ett
besök på planeten upptäckte man en koloni som visade sig härröra från utfor-
skningsskeppet Esligtal som försvann utan spår år 3gll. skeppet nödlandade
tydligen pä unfaz i sådant skick att det inte kunde göras rymddugligt igen.

l8
l9

Befolkningen bor fortfarande i och omkring skeppet och styrs av besättningens
ättlingar enligt den gamla skeppsdiciplinen.

Azra; 0307 '8100477-C N I lcke-agrar. Industriell. G
Invånare: 34,9 miljarder

Azraligger sedan 26 år tillbaia i krig med Adarna (0506). Azra är uppdelat i 23
oberoende stater som sinsemellan tävlar om vem som kan skicka den rnest fram_
gångsrika till Kivkhaa (0406). Någon direkt samordnande regering existerar inte
och samarbetet mellan de 23 regementena är inte alltid det bästa.

Kiisonadgo 04fl A75488A-A I
Invånare: 666 miljoner
Detta är subsektorns administrativa centrum. Eftersom de bara har fyra plan_

eter att administrera förutom sig själva, lägger de ner det mesta arbetet på att
försöka införliva fler planeter i gerrenskapen. De försöker också förmå flottan
och scoutkåren att förlägga fler baser härute för att på så sätt öka påtrycknin_
garna på de oberoende planeterna.'

Kivkhaa; 0406 ESA376,/.6
Invånare: l3,l miljoner
Samtliga »invånare» lir stridande trupper frän Azra eller Adarna. planeten har

använts dom slagfåilt i över 25 är och dess tidigare exotiska atmosflir har blivit
allt mera exotisk i takt med användandet av vapen av alla typer. Landning på
planetqn avrådes mycket bestämt ifrån.

G

Nisraa; 0502 C647ABA-7 P Industriell.
Invånare: 56,2 miljarder
storfursten av Nisraa styr planeten med järnhand på samma sätt som hansilj har gjort utan avbrott de senaste tusen åren. Han är inte på något

omtyckt men befolkningen accepterar regimen men uppgivenhet.

G

fam-
sätt

Unkanlu; 0503 8316943-9 I Industriell. G
Invånare: 8,41 miljarder
Unkanlu är stora exportörer av speciallegeringar till rymdskeppsindustrin och

på senare tid även av hyperrymdsmotorer. Den nästan obefintliga atrnosfären
gör livet besvärligt utanför städerna och stora summor spenderas av regeringen
på projekt för att förbättra atmosfären.

Adarna; 0506 8768958-B N I,'

Adarna är i krig med Azra sedan 26 fu. Adarnas arme
lin men är underlägsna i antai och utrustning.

G

har betyligt bättre dicip-



Atishki; 0510 8364672-2
lnvånare: 1,23 miljoner

Agrar. Icke-ind. Rik. G

Atishki ligger långt bortom allfartsvägarna och blir mycket sällan besökt. Kul-
turen är primitiv jämfört med övriga i området. vissa rapporter tyder på läm-
ningar på planeten som antyder om en tidigare, mera högtstående kultur.

Shyolak; 0602 8535467-5
Invånare: 47000 st

Icke-industriell.

Planeten koloniserades av Unkanlu (0503) för l2l år sedan och har ännu inte
visat några tecken på självstiindighet. shyolaks värde ligger i de stora fyndi-
gheter av sällsynta legeringsmetaller som utvinns och fraktas till Unkanlu.

Atshar; 0606 E5A0469-7
Invånare: 12000 st

Icke-industriell.

Atshar används som fångplanet av Adarna (0506). Både vanliga brottslingar
och krigsfångar förvaras här fast skilda åt. planeten är belagd med landnings-
förbud av regeringen på Adarna.

Foshican 0701 C6A47884 G
lnvånare: 57,8 miljoner
Detta är en av de planeter där administrationen på Kiisonadgo (0401) gärna vill

låta uppföra en flottbas. Detta motarbetas dock av befolkningen på Foshican,
som har hyrt in de bästa byråkrater som regionen kan uppbringa för att lägga
krokben för dessa planer.

G

G

Ynorcan; OTOZ E000300-B
Invånare: 6700 st

Icke-industriell.

Ynorcan är ett öintressant asteroidbälte som tjänar som exil för
störtade regeringen på Dorudanisha (Aasharka/0810).

G

den nyligen

Farthest; O7O9 Cl2O77A-A I Icke-agrar. Fattig. G
Invånare: 27 miljoner
Farthest är en avsides liggande, sjtilvständig planet som är löst allierad med en

sammanslutning av planeter som ligger utanför Dannash. Kontakterna med Far-
thest och planeterna utanför är ytterligt sporadiska.

Shguz; 0801 C22148G8
Invånare: 46000 st

Icke-industriell. Fattig. G

Shguz är en liten fattig planet vars befolkning iir mest kända som legosoldater
av mycket hög kvalitet. Speciellt inom sprängteknik är de oöverträffacle. Lego-
soldater frän Shuguz kan man finna på de flesta krigsskådeplatser i regionen.
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Reens heliga lampa
D&D-turneringen från Gorhcon VI

Spelarnas introduktion

I alla tider och bland alla heliga män
och kvinnor och utövare av läkekon-
sten har alltid det yttersta målet varit
att finna en mirakelkur som kan klara
av alla sorters sjukdomar. Någon som
kom mycket nära det universella
botemedlet var klosterbrodern Reen
vars magiska lampa sägs ha kunnat
bota varje sjukdom som den använöes
mot. Men Reen levde för låinge sedan
och all kännedom om var lampan för-
varades försvann när det Gyllene
Kungadömet föll för de angripande
barbarerna från väster och piraterna
från söder. Eller nästan all kännedom.
Patriarken Yemar har forskat dag

och natt i flera års tid, pådriven till det
yttersta av sin dotters allt mer försva-
gade tillstånd i en sjukdom som gäc-
kat alla läkekurer och böner. Nu änt-
ligen tror han sig om att ha funnit
lampans bortglömda förvaringsplats.
När slussarna vid Vitifossar byggdes

tann man flera tunnlar i berget. Några
av dem användes som vattentunnlar
till slussarna, men de flesta murades
bara igen. Yemars efterforskningar
har fått honom att tro att lampan
befinner sig inne i en av dessa igenmu-
rade gångar.
Yemar har nu kontaktat er och vill

att ni beger er in i den aktuella gången
och hämtar Reens lampa åt honom.
För att bereda er tillträde till ingån-
gen, som ligger under vattenytan i den
mittersta slussen, kommer han att
lägga en Part \Yater en bit uppströms
om den översta slussen och iåta öppna

slussportarna sä att slussarna töms på
vatten. När. så vattnet strömmat
undan rusar en grupp tjiinare frarn
och bryter ner muren som förseglar
ingängen. Ni kommer sen att-ha tyå
(2) timmar på er innan Part Water
upphör och vattnet strömmar in i slus-
sarna igen. Innan dess bör ni helst
vara tillbaka.

Lycka Till!

Spelledarens instruktioner

Dela ut karaktärerna till spelarna och
ge dem l0 minuter att sätta sig in i
situationen och organisera sig. Varje
spelare skall ha ett exempiar av intro-
duktionstexten. När de l0 minuterna
har förflutit srartar spelet med atr spe-
larna står framför ingångstunneln vid
punkten markerad »x» på kartan. De
har nu 3 timmar i verklig tid och 120
spelminuter på sig att hitta lampan
och ta sig ut med den
Räkna med foljande

handlingar:
l5 meters förflyttning
ing - I minut

tider för olika

med kartläggn-

60 meters förflyttning utan kartläggn-
ing - I minut
Sökande efter lönndörrar i ett rum - 5
minuter
Noggrann genomletning av ett rum -
l0 minuter
lstridsrunda-lminut
Poängberäkning skall göras dels indi-
viduellt för varje spelare och dels för
hela gruppen. Poängsättningen fram-
går av nedanstående poängtabell.



Beskrivning av tunnlarna

I Kammare med 4 meter högt i tak. Pä
vardera kortsidan på hyllor uppe vid
taket sitter en Gargoyle. De antaller
genast.
2 Gargoyles; HTK:19,16; Hit Dice:4;
AC:5; Attocks:4 (l-3/l-3/l-6/1-4);
* I or better weapons to hit.
2 Rum till synes tomt men innehåller

en Phase Spider som dyker upp och
anfaller när sällskapet når motsatta
dörren. Den slåss tills den är död.
I Phase Spider; HTK:27; Hit
Dice:5 + 5; AC:7; Attocks:1 (l-6
+ poison)
3 Långsmal kammare med långväg-

garna täckta med fresker föreställande
unga damer som sprider vita liljor i en
fors. Om spelarna undersöker fresk-
erna noggrant upptäcker de ingenting
mer än så. Bilderna har ingen som
helst betydelse för de fortsatta även-
tyret.
4 Ett stort rum med bortre väggen

täckt av en snövit hagtornshäck.
Ögonblicket efter det att sällskapet
komrnit in i rumrnet kommer det fram
6 Zombies ur buskaget. De är klädda i
snövita mantlar och kåpor och gre-
narna böjer sig snällt undan för att
släppa fram dem. Om prästen för-
söker vända dem blir de automatiskt
förintade, endast deras vita kläder blir
kvar.
6 Zombies; HTK:10,9,9,8,8,7; Hit
Dice:2; AC:8; Attacks:l (l-8)
För att kunna passera smärtfritt

genom buskaget måste sällskapet
ikläda sig de kvarlämnade vita kläd-
erna. I annat fall gör buskaget sitt
bästa för att hindra framfarten och de

3 metrarna fram till korridoröppnin-
gen kommer att ta hela 15 mödo-

samma minuter.
5a och 5b Större delen av golvet är

upphängt i en axel som går mitt emel-
lan rumshalvorna. Ovanpå denna axel
ligger ett jättelikt stenrör. Om någon
sida av detta golv belastas med mer än
30-35 i förhållande till den andra sidan
kommer den mest belastade sidan att
vippa ner, vilket kommer att få sten-
kolossen i rullning med förkrossande
resultat. Chansen att hinna kasta sig
undan är lika med noll. För att und-
vika att bli fcirvandlade till köttfärs
mäste sällskapet dela upp sig i två
gruppef med ungefär samma totalvikt
som går över samtidigt i var sin rum-
shalva. Möjliga fördelningar är Dvär-
gen-AIven-Prästen / Munken-N4agi.
kern-Krigaren eller Dvärgen-Alven-
Krigaren / Munken-Magikern-Präs-
ten. Vilken som helst av dessa två
kombinationer kommer att lyckas.
Alla andra innebär en snedbelastning
med alia dess följder.
6 Flodövergång. Över floden är det

uppspänt ett stadigt rep. Intill repets
förankring på södra stranden ligger
det en liten båt med plats för 6 per-
soner förtöjd. Överfarten ter sig där-
för ganska enkel. Lite för enkel...
Insidan av båten är underligt nog

hård som sten trots att den ser precis
ut som trä. Detta beror på att en

Tropper ligger och lurpassar inuti
båten. Om den blir avslöjad nöjer den
sig med att försöka sluka dem som
redan har stigit ner i båten och
anfaller dem omedelbart. Annars
avvaktar den tills så mänga som
möjligt har satt sig i båten och de hdr
kommit ut en liten bit på floden. Kom
ihäg att de som blir fångade inuti den
(d.v.s. alla som satt i båten) inte kan
slåss med vapen eller använda form-

'))

)//
7/__/

Tidmarkering:
lruta:lminut

ff:l
----O r.}:

ilN

ler.
I Trapper; HTK:25; Hit Dice:6;
AC:3; Attscks: Offrets AC i skada
varje stridsrunda. Offret kvtivs på 6
rundor.
Om strid uppstår ute på vattnet

kommer alla att tappa taget om den
uppspända li4an och båten kommer
att föras med strömmen ner till 14 där
eventuella överlevande utan problem
kan ta sig iland.
7 Cirkelrund kammare med balkong.

På botten av den bor en Burbed Devil.
I Borbed Devil; HTK:31; Hit Dice:8;
AC:0; Attacks:3 (2-8/2-8/3-12);
Magic Resistance:35V0 (55V0 mot
Calham, 50%o mot Mariel, 65Vo mot
Loreeno)
I taket hänger en takkrona som är

gjort av ett vagnshjul.
E Oregelbundet rum mer 2 Giont

Weasels.

2 Giant Weasels; HTK:;,6,15; Hit
Dice:3+3; AC:6; Attacks:l (2-12 +
blood drain)
9 Kvadratisk kammare. Vid högra

väggen, på en hylla, ligger en kristall-
kub, ca 30 cm stor, med något som ser
ut som en stor diamant inuti. På väns-
tra väggen finns en fastkedjad OwÄ
bear. Om någon vidrör eller rubbar
kuben befrias monstret från sina
bojor och anfaller omedelbart.
I Owlbeor; HTK:2]; Hit Dice:S+2;
AC:5; Attacks:3 (I-6/ l-6/2-12 +
hus)
Om man tar sönder kristallkuben för

att ta ut >>diamanten>> upptäcker man
genast att det tir en billig förfalskning.
Detta iir bara till för att försöka för-
dröja alltför giriga spelare.
10 I detta lilla hörnrum bor ett

Otyugh.
1 Otyugh; HTK:25; Hit Dice:6; AC:3;
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Attacks:3 (1-8/I-8/2-5 + diseose)
I taket hänger två takkronor som är

gjorda av vagnshjul.
1L Ett förhållandevis tomt rum, kva-

dratiskt, med horisontella skrap-
märken mitt på varje vägg. Märkena
befinner sig ca I meter upp frän golvet
och är gahska oansenliga och bör där-
för inte betonas något speciellt för
spelarna om de inte undersöker dem
noggrannare. I diagonalt motsatta
hörnet från ingången står en ålder-
domlig och till synes dyrbar lampa. I
taket hänger hänger en takkrona gjord
av ett vagnshjul. Om nägon rör vid
Iockbetet i hörnet (lampan) sänkei sig
hjulet, som är upphängt med en stång
istället för en vanlig kedja, ned,och i
nästa stridsrunda börjar det rotera.
Efter ytterligare en omgång har den
fått upp en sådan fart att skarpslipade

hng.h.d - !
tuII x.trr sn1.rd a1

vajrar som är gömda i den slungas ut
av centrifugalkraften. Små tyngder i
form av dödskallar är fästade i ytter-
ändarna av vajrarna som börjar svepa
genom rummet på 0,5-1,5 meters
höjd. De enda områden som inte nås
av vajrarna hörnena i rummet samt
ytan alideles under det roterande hju-
let. Varjarna attacker som ll:e gra-
dens krigare 2 gänger per stridsrunda
mot var och en som befinner sig i
riskzonen. Skadan är 1-6 poäng per
lyckad attack. Efter l0 minurer åter-
vänder takkronan till ursprungsläget.
Lampan (lockbetet) i hörnet är en
värdelös bronspjäs (ca 3 gp's värde).
Om spelarna letar efter en'dold dörr
på väggarna upptäcker de utan prob-
lem den mitt emot ingången.
12 En kammare med en dörr på

andra sidan som har en stabil bom
uppriggad framför sig. Bommen är
kopplad via två stänger till en stor
staty några meter bort (se illustration
1). På bröstet av statyn finns två

Dasge! +2, +l v. Crlnt crå.r
Åräce!6 of Dof6..., Äc 6

calbs egic-usc
srr rb ri' Dq coi9 l3 1l 11

!84:
r.".u.l rl""ti.,9 rr..

- s.rntlng CLoUU
Porrcrph §elf

Elf - rlshre!/esrc-ue.! f&åre !g1e9!!
":: l9 !:: o* co. cui ss4p *..r**, *:,, t 2 t5 sn"ra kng rbr{
kver: 5/1 

^c: 
s grr, rr sui"iå c6pt1t. &e

' : Der..t &rl 20 kre. '
&td P.r.o,
D€tec! tnvltlbto. i^f f *t xohl rrr...
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illustration 2

5Jäges omkopplare och tre tryck-
knappar (se illustration 2). Illustra-
tiorierna skall visas för spelarna.
Bommen framför dörren går inte att
rubba på med våld eller tjuvknep.
Hur man än manipulerar 'dessa

reglage händer det dock inget med
bommen framför dörren. Om man
betraktar ill.l noggrant upptäcker
man att dörren inte har gångjärnen på
denna sidan och att bommen inte är j
fastsatt i dörren på något sätt. Det
enda som behövs för att öppna dörren
är därför en bestämd knuff.
13 Ett litet rum med Reens Heliga

Lampa i ett hörn på en liten pall. Det
linni inga fällor och den här gången är
det utan tvivel den riktiga lampan.
14 Ilandstigningplats för vilsne-

komna flodresenärer.
15 Här bor trollen Kurt och Östen. 2

Trolls; HTK:35,33; Hit Dice:6 + 6;
AC:4; Attacks:3 (5-8/5-8/2-12); Spe-
cial: regenerotion, 3 hp/runda efter
tredje rundan
16 Hemlig dörr ut till rum 4. Om spe-

larna inte är klädda helt i vitt tar det
dem 5 minuter att arbeta sig ut i rum-
rnet. Se även beskrivningen av 4.

Poängbedömning

(irupp- och individuella poäng
2 25 poäng för en Detect Evil i rum-

rnet (den ger dock inget utslag).
3 -25 poäng för en noggronn under-

sökning av väggarna.
4 50 poäng för användandet av zom-

biernas avlagda kläder för att komma
igcnom buskaget.
5 50 poäng för att dela upp sig på ett

godkänt sätt.
75 poäng för att dela upp sig enligt

lult. I (en krigare i vardera gruppen

ifall det blir strid).
25 poäng för användandet av Ten-

ser's Floating Disc + Levitate för att
ta sig över.
6 25 poäng för en Detect Evil i bäten

(den ger dock ej utslag, Trappers är
neutrala).
50 poäng för användandet av Ten-

ser's Floating Disc + Levitotelff att
korsa floden.

-50 poäng för att använda båten utan
att undersöka den ordentligt först.
7 25 poäng för en Continual Light

ner på botten innan rnan går ner.
9 -50 poäng för att släppa loss mon-

stret.
11 -50 poäng för att plocka till sig

lampan utan att först kolla efter fäl-
lor.
25 poäng för att kolla efter fällor

innan man tar lampan.
12 50 poäng för att testa om dörren

möjligtvis är olåst eller för att inse
detsamma.

13 25 poäng för att kolla efter fällor.
Individuella poäng skall ges till den

som kommer på en ide och inte den
som utför (om det inte är nägot dumt
för då får de dela på rninuspoiingen).
Om det är flera som kommer på det
samtidigt får de dela på poängen.
Endast gruppoäng Vid första passer-

andet av följande streckade linjer på
k artan :

A: 25 poäng
B: 50 poäng
C: 75 poäng
D: 100 poäng
E: 200 poäng
F: 400 poäng
G: 800 poäng
X: -100 poäng
Per person dödad i sällskapet: -400
poäng
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Ratatosk
Rapporterar

R.1TA fOSA.. Ekorre i y'urld.:troclet Yggdra.sil rlar rlen s;ttrins,ar rtplt ot.h ner
trtelran ornen ur0n nqtrrn itradets lolt1t ot.rr rrrukt,rt.\'irilrt)gg
t'id de.;s rol <tc'h förrnecllor strtarle.sorcl .l'rårt tlart t,rta till rlt,rt

ct nd re.
Från USA rapporreras art TSR -nu

har köpt upp SF-tidskri[ten amazi:i*ng.
Den skall återupplivas med Ceorge
Scithers (f.d" Isaac Asimov,s SF-ma-
gazine) som ny redaktör. Vad skall de
lägga beslag på härnäst? General
Motors?

I USA har också spelförtaget Victory
Games startats. Företaget består till
största delan av gamla Spl-anställda
och påstås vara sponsrat av Avalon
Hilt.:

I England kan man njuta av en idol
bild av Don Tornbull om man köper
den engelska upplagan av Dungeon.
På baksidan sitter han omgiven av en
massa exemplar av spelet och l'örsöker

se ut som någon slags jultonrte.

Här på hemmafronten frågar vi oss
oroligt var nästa nummer av Mjölnir
blivit av. Det är snart fem månader
sen förra numret vilket skulle inne-
bära att den till och med är mer förse-
nad än den här tidningen, och det vill
inte säga lite.
Försenade är också de flesta ameri-

kanska tidskrifter. De har i varje fall
svårt för att ta sig till Sverige verkar
del som. Det spelar ingen roll om det
är Traveller-journalen, Diflerent
Worlds eller Dragon man vill ha tag
pä, pratar rrian med respektive genera-
iagent för man bara veta att de kom-
mer nog snart. Att det skall vara så
svårt au få hit tidskrifter inom rimlig
rid.

ästa nummer av Morgonstjärnan kommer att ha temal Trqveller. yi kommer
bland annat att bjuda på följancle:
PSl-speciaf En Trsveller -artikel om ovanliga psioniska egenskaper.
Den erfarne resenären En artikel om erfarenhetspoäng i Trsveller.
Bortom den gyllene ringen Ett Traveller -ät-entyr.
Morningstar Region Subsektorn Utge

us

El Paso News
Prylkammaren
och
Ett qliniäventyr till Drakar & Demonerr tlll Drakar & Demoner Utkommer i oktober månad.
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VAPENTABELL
HANOYAPEII
Vapen Iatin. Baschans

Näve - 454/o

Spark - 25§/o

Grepp 2H 20Vo

Enhandsspjut I H 10tr/o

Tvåhanddsspjut 2H 25Vo

Skada- PoängAnm. Koslnad
lT3
lT6
omkrrll
lT6+ I l5 Spetsar 30
lT8+ I l5 Spetsar 40
lT4+ I l0 Spctsar 20
lT6 + I 20 Spetsar 50
lT8+l 20 100

lTr0+l 20 - 150

2Tl0 20 250
lT6+2 15 - 40
tT8+i 15 10
lTl0+2 l5 - 100

2T8+2 15 - 200

lT6 20 l0
1T8 20 40

lTl0 20 70

2T8 20 100

214 l5 - 20

T'

I
z
0,5Dolk

Kort svärd
[]rcdsvärd

frak lubba

lH 3090
lH l59o
lH l09o

llastardsvärd I H 590

l-r,åhandssvärd 2H 590

Handyxa lH 20Vo

Stridslru lH l5ob
l)ubbelvxa lH l0Vo
I r ähandsyxa 2H l09o

1 H 250/o

I riistav 2H 25Vt

Stridsklrrbha I H 204/o

Spitkluhha lH l5ro
I r alrandrklubba 2H I 5ro

KÄST. OC'I SKJUTVAPEN
Vapen Fatlning Baschans Skada Poäng
Stcn I tl 45 o/o I T4
Kastspjut lH 15 qo lTl0 I0
Kastdolk I H 20 qb IT4 t0
Bäge 2H 15 Vo IT6+ I 5

\rmhorsl :H .10 ob lT6 + 2 l0
Slunga lH 15 rlo lT8

RUSTNINGÄB
\amn
Itg
liidrr
llarclrarat ladcr
I ialltrrvnja
Kcd j cb rvnja
I llrlr rtrrtning
I Icl rrrt ning

SKöLDAR
Namn
t.iten Sköld
\lcdcl\tor Skold
Sror Sköld

Abs0rbtion BEP Anmärkn.

Räckvidd Hastighet Notering
20 | /sR
20 I/SR Spetsar
20 l/SR Spctsar
120 l/SR Spersar
I 50 I /.lSR Spcrsar
80 l/sR

Koslnad

50

50

80
250

20

Pris
80
100

100
600

I 200
I 800
2500

Kan bäras under annan rustning
Kan bäras under annan rustning
-1090 pä Smyga ljudlöst
-2090 på Smyga ljudlöst
-400/o på Smyga ljudlöst
-l0o/o på Smyga ljudlöst
-20olo pä Sm1,ga ljudlöst

Baschans Absorbering Kostnad BEp
20 9o 8 poäng 40 I
15 oo ll pqrng l0 :
l0 9o 16 poän8 tp6 .1

Förklaringar
Iiltning Ool\apnct rtrågatnii\tehiilla\tncdcn

tllcr Irat hrndcr.
llarchanr ( htn\cn !tt l\clas i procrnr utrn niiS

rt nlodililntioncr. li)r ilil l\clr\ nlii\
tc ntan sli clct girrr rrrclct cllcr lln(lcr
pii I I l(x).

l.iiremål
Rvggsuek
Ol.icly k t a

Olivolja, l llaska
I'acklir
Si lvcrspcgcl
llrrnprcp, l5 nrctcr
Siick
Vattcnliigcl,2 litcrs
.l iirrr spi k

I I ant ntarc
Llddon (llinla, stail & lroskc)
l)ågpi I

Si lvcrpi I

Arnr borst lod
Si h erlod
Kogcr
trilr
Ve cl1'xa

Ävcnlyrarcn5 standardpackning
Sadcl
Sadclväsk or
Kärra (2.-hjulad)
Vagn (4-hjulad)
I-ärdmat (lorrskall'ning), I dygn

\lxda

I'oang -

lleo rlada. ultrvcll i tarnit)gilr cl
\l\\t \inen gor nar trliln lr!ll-ar.
[)cl rnrii poxn{ crt \ i\sl \ apcn liil io,
nxn dcl litr sondcr.

Kostrtad - Ko\lnadcil r rilrcrpcnningar sorl cil
n()rnrallilltcrl,at','apcn loslar hos cn
,/nrlcrlrt r.rpcrrsrlcrl.

Rrclvidd - l)cn lrngd i ntcrcr nran när mcd r[
\ isst ! apctl.

llnstighcl - l)r'l antal ntis\ilcr cllcr ktrl\Jpcn nran
-krn Iä ivag pcr stridsrunda.

Ahsrrrbcrar l)cl antal poanA som skoldc'n absor-
berar varje gäng du lyckas parera, al-
(crnalivt vad rustning absorberar in'
nan skada går in pä pcrsonens kropp

Pris BllP
l2 sp

15 sp 0,3
I sp 0,2
I sp 0,2

50 sp 0,5
7 kö O,7

4 kö 0,t
2 sp 0,3
I sp 0,1

l0 sp 0,2
5sp
I sp 0,1

l0 sp 0,1

I sp 0,!
12 sp 0,1
6 sp 0,1

4 sp 0,2
20 sp 0,3
75sp 2

20sp 4
9sp 2

125 sp 24
200 sp 40

I sp 4,2


