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Skymningsslottet

Inledning:

Detta scenario utspelar sig i samma värld som romanen Sorgstenen, som säljs på Tradition. Man
behöver inte ha läst boken vare sig för att spela spelet eller för att leda det. För spelledaren
kommer jag här att ge en kort introduktion som dock ger mycket mer information om världen och
varelserna där, än vad boken gör. När man läser introduktionen märker man snabbt att jag använt
mig delvis av redan existerande mytologiska begrepp, speciellt som namn på varelser. Jag har
dock skapat dessa varelser efter eget tycke och smak, om än med inspiration av andras idéer.
Tolkien, husgud för de allra flesta fantasyläsare, gjorde likadant, med bla. dvärgar, alver och
midgård. Få är de författare som hittar på precis allt själva- inget är nytt under solen.
Det finns lätta tärningsregler som man kan använda om man vill, men mitt tips är att strunta i dem
och använda friform efter spelledarens eget godtycke istället. Det är både roligare och enklare.
Jag har hoppat över att beskriva hur man tar fram karaktärernas färdigheter, dels för att det inte
precis behövs i friform, men främst för att detta ju är ett scenario med färdiga karaktärer.
Jag struntar även i att beskriva stridsreglerna (ingen kommer ändå att använda dem, det är bara
tråkigt och belastande). Enda orsaken till att ibland ge sig in på tärningar är om en spelare vill göra
något som SL anser är svårt. Då får spelaren slå T100 (Alltså två st. T10) efter att SL bestämt
vilken av de förhållandevis få färdigheter han/hon ska slå mot. Det är upp till SL att bestämma
hur högt man minst måste slå för att klara sig, sedan lägger man till poängen i färdigheten till det
man slår (till exempel styrka om man försöker lyfta en tung sten)till slutsiffran. Men, som sagt,
att slå tärning är något som ska göras SÄLLAN om huvudtaget, för det är inte så kul. Bara nån
enstaka gång för att slumpen ska få chansen att avgöra istället för SL.

Världen:

Den kända världen består främst av en stor kontinent (ungefär samma storlek som nordamerika),
som i sin tur till större delen mest består av en stor hed, vid namn Trifonernas Hed. Naturen på
denna hed liknar mest alvaret på Öland. Där är väldigt kargt och blåsigt, men också gott om
blommor och små buskar och smådjur. Runt omkring på heden ligger olika källor som håller folk
och fä vid liv.
Norrut tar heden slut, och ersätts av en stor barrskog, allmänt kallad Norrskogarna (ungefär lika
stor som Kanada). Den är en riktig "John Bauer-skog" med djup mossa, multnande trädstammar,
månghundraåriga tallar och granar, kalla skogstjärnar, dånande vattenfall och brusande floder.
En liten del av skogen är sumpmarksbetonad och går under namnet Orfskogen. Där finns en
speciell svamp- mer om den längre fram.
Väster om Trifonernas Hed finns en stor bergskedja kallad Sigthurs Kullar, efter ett forntida rike
(Sigthur) som låg där en gång. Bergskedjan består mest av till synes oändliga, gigantiska
bergsmassiv, djupa, mörka dalgångar, evig snö och is. Men här och var finns urgamla små städer
från det gamla riket i dalarna, och ståtliga borgar, slott och palats på bergstopparna.
Väster om Trifonernas Hed, jämsmed havet, finns också städer, byar och fort. Där ligger Staden
Anghal som är något av en huvudstad (fast egentligen inte, eftersom det inte finns något rike som
tillhör den). Västra kusten kallas Slottskusten efter ett slott som stod där för eoner sedan som
bonad åt härskarna över en numera glömd värld.
Nordöst om heden finns en ö som heter Äliva. Naturen på ön är främst lövskog- urgamla bokar,
ekar, almar, askar etc. Där finns också en del städer, ganska små handelsbyar främst.
Nordväst om Norrskogarna finns ett gammalt örike, med mycket gamla handelsstäder. Naturen
runt de många småöarna är, förutom vatten, träskmark och sump- den liknar Floridas Everglades.
Övriga planeten består, såvitt man vet, förutom lite småöar bara av hav, hav och åter hav.
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Folket:

Trifonerna är ett av de humanoida folkslag som finns i denna värld. De finns nästan bara på
Trifonernas Hed. De är oftast ganska små- mellan en meter och en och en halv, ungefär- har gula
kattögon och är inte speciellt smarta. Däremot är de väldigt händiga och mycket duktiga- bäst i
världen, sägs det- på att skjuta med pil och båge. Och det behövs, för de lever ett enkelt men hårt
liv. På heden finns getter som de äter och använder till att tillverka kläder och diverse redskap
av. Om sommaren sover trifonerna under bar himmel, men om vintern kryper de ner i jordhålor
för att skydda sig mot snöstormarna, och rör sig ute så sällan som möjligt.
På heden finns även andra humanoider och det är varulvarna. De är ett folkslag som de flesta
fruktar och hatar, för de flesta varulvar är rövare och banditer, och dessutom väldigt starka,
ungefär fyra gånger starkare än en normal karl (åtta gånger starkare än en trifon). De ser ganska
demoniska ut, för de kan föröka sig bland både vargar, hunddjur och humanoider. Ibland har de
päls, ibland svans, de kan sällan prata så bra utan ylar och viskar istället. De är inte så händiga
och gillar inte kläder, utan går mest nakna, oftast böjda eller på alla fyra. De äter både getter och
trifoner så därför är det ju tur för trifonerna att de är duktiga skyttar. Men varulvarna är inga
demoner utan ett vanligt folkslag. De finns i hela världen men mest på heden, eftersom de trivs
bäst där och har lättast att finna föda. De ser i mörker och har bättre luktsinne och hörsel än
hundar.
Nästa humanoida folkslag är giganterna. De brukar vara mellan tre och fem meter långa, och ser
rätt så skrämmande ut, men de flesta av dem är enligt sin kultur pacifister. Detta gör att de är ett
lätt byte för rövare eller grymma riddare som vill ha fina jakttroféer. De få giganter som inte är
pacifister brukar vara vida kända som antingen rövare eller legosoldater. Om en gigant får leva
och ha hälsan åldras de långsamt, och kan bli närmare 600 år.
Karolinerna är folkslaget som är mest lika människor. (vilket inte är helt konstigt eftersom deras
anmoder kommer från vår värld) Det är lätt att känna igen dem eftersom de alla har kolsvart hår
och blå ögon. De flesta av dem bor i Norrskogarna som ett nomadfolk. De lever på jakt och
samling och bor i små grupper av max 20 personer och flyttar ofta omkring. I Norrskogarna finns
också kloster som karolinerna ofta låter sina flickebarn bo på några år för att undervisas. Ett
ganska litet antal av dem stannar på klostren och lever sina liv som krigarjungfrur (ungefär som
budhistmunkar).
På Äliva bor älivianer, även de är lika människor. Det är ingen större skillnad på dem och på
karolinerna egentligen, förutom att de oftast har ljust hår och bruna ögon. Men de har en helt
annan kultur. Älivianer lever som bönder och de flesta av dem är väldigt liberala.
På slottskusten och flera av öarna bor vorianerna. Detta är ett stolt folkslag (kulturellt sett) som
för tillfället gör sitt bästa för att erövra hela världen.  De bor mest i städer och bebyggd mark. Att
vara adelsman är fint. Att vara fattig eller träl är fult. Vorianer arbetar ofta med handel men har
de en chans att förbättra sitt liv med lite plundring så brukar de flesta ta den.
I havet finns hafwsmän. De har en vitaktig hy, vitt hår och vita pupiller. Dessutom kan de andas
såväl i havet som på land. Detta gör att de flesta humanoider bland landfolken hatar alla hafwsmän
och dödar dem om de får en chans, vilket i sin tur leder till att hafwsmännen dödar landfolk allt
som oftast.
Främst på Tjipplonien hittar man tjipplingar. De är ganska feta, har tjock, röd päls över hela
kroppen utom på sin svans, som är bar som på en råtta (förutom längst ut där det är en tofs).
Kulturen är rätt märklig. De blir sällan arga om man stjäl från dem (de flesta av dem är ändå så
rika), men de verkar också vara kleptomaner. De är svåra att lita på.
I Orfskogen finns orferna. De är sällan så trevliga mot andra folkslag. Tvärtom faktiskt. De är
väldigt lika oss människor (utseendemässigt) förutom att de är ungefär så höga som fingrar. De
bor i svampar som de tillverkar ett pulver av, som är mycket giftigt och det dyrbaraste som finns.
Orferna är väldigt intelligenta så de flesta av dem är skickliga magiker och kan mycket om växter.
De är duktiga på att läka folk på olika sätt, men gör oftast tvärtom istället. De är kända för att
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blåsa pulver i ansiktet på folk med blåsrör. Ganska lite pulver i näsan, munnen eller ögonen
räcker för att dö eller bli mycket sjuk.

Språk:

Det finns så många folkslag som bor så vitt utspritt, att det inte finns så mycket som språk utan
mest olika dialekter av de olika folkens språk- och det finns väldigt många olika dialekter. Kan
man en trifondialekt så är det inte säkert att man förstår en annan. Därför brukar de flesta som
reser eller träffar handelsmän försöka lära sig Slottsmålet, språket som talades vid tiden då
slottet stod kvar på Slottskusten. Numera är detta språket ett handelsspråk. Tjipplonska kan
vara bra att kunna tala, för det låter som danska så ingen förstår ett dyft.

Djur:

I de olika natursorterna finns ungefär samma typer av djur som här hos oss.
De mest utmärkande sorterna är väl enhörningar, som finns i Norrskogarna, och leviathan, som
finns i Tjipploniens träsk. Enhörningarna är kolsvarta och omöjliga att tämja, dock går det att bli
vän med en enhörning om den litar på en (väldigt ovanligt). De har horn och är inte bara skygga
utan väldigt aggressiva. De är väldigt värdefulla för de kan få föl med hästar. Denna avkomma
kallas enhästar och är inte bara väldigt vacker utan dessutom mycket bra som riddjur i strid.
Leviathan (Namnet taget ur bibeln. Där förekommer djuret på flera ställen och är en form av
sjöodjur. Man har funderat på om det är en val eller en nilkrokodil författaren menar. Själv har
jag valt formen av en krokodil, dock en väldig sådan) kan bli runt tio meter lång, flera hundra år
och ligger mest och däser i Tjipploniens träskmarker. Den kan ligga utan att äta i många år, och
den kan sätta i sig hur mycket som helst på ett ögonblick. Den är svår att ha ihjäl...

Väsen:

Spöken, gastar och gengångare finns det gott om. Personer som inte varit nöjda med sitt liv eller
som helt enkelt inte fattat att de dött. Det finns många anledningar att spöka och många sätt.
Blothäxor stöter man främst på i Norrskogarna. De är asociala otrevliga kärringar som hatar allt
och alla och som bor för sig själva och känner sig onda. De söker kunskap om trolldom,
demonologi, gudar och annat otrevligt och brukar vara farliga.
Schamaner och trollpackor kan man ha nytta av, de kan oftast ganska mycket om samma saker
som blothäxor, men är för den sakens skull inte nödvändigtvis sura på en.
Nosferatü (Ordet betyder egentligen vampyr, men används ofta av folk som rollspelar för att
peka ut en viss sorts vampyrer. Själv så använder jag ordet till något annat...) kan man själv vara,
det tjänar man på. Har man blivit biten av en vampyr men inte blivit dödad så är man en nosferatü.
Då ser man i mörker (fast ögonen är känsliga för starkt ljus) och ifall man dricker blod så blir man
dessutom stark. Ju mer man dricker, desto starkare blir man. Alltså kan en nosferatü bli ganska
mäktig. Man får också bra luktsinne och hörsel och upphör att åldras, så länge man fortsätter
dricka blod.
Nosferatün blir en vampyr om den dör. Vampyren kan aldrig sova men på dagen kan den heller
inte röra sig, förutom ögonen. Om natten kan den förvandla sig till vad som helst (oftast dimma).
Den kan därför lätt förflytta sig vart den vill. Vampyren kan hypnotisera alla som ser den in i
ögonen och få dem att göra vad den vill. Det finns ett enda sätt att hålla vampyrer borta från sig,
om man vet att de är i närheten, och det är att äta orfpulver. Då blir man visserligen väldigt sjuk
och äter man för mycket kan man dö, men vampyren tycker stanken (från den sjukes svett) är
så vidrig att den håller sig borta. Enda sättet att döda en vampyr på att att stöta en träpåle genom
dess hjärta (vilket bara kan göras dagtid), samt därefter hugga av dess huvud och elda upp
alltihop. Om man inte gör allt det där så kommer vampyren förr eller senare att regenerera och
vara ganska arg.
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Religion:

Det finns flera religioner förstås och många av dem bygger på mer eller mindre sanna saker. Det
räcker att jag tar hela sanningen här och skippar alla dumma sägner...
Det finns en värld som kallas Undervärlden eller Andevärlden. Där bor gudar, demoner, änglar,
andar och messianer. Det är även knutpunkten mellan alla olika världar. Magiker (schamaner
mfl.) besöker Undervärlden ibland, då oftast enbart med sin själ. De inträder då där i sitt totemdjur
(som alla har varsitt av, ifall man inte gjort ett sånt illdåd att totemdjuret har övergivit en).
Messianer är en form av gudar som finns en i varje värld, som inträder i humanoid gestalt fast
han eller hon har gudakraft. Den messian som fanns i denna värld var en ondskefull hafwsman
vid namn Frodin. Messianen i vår egen värld var en ung kvinna vid namn Karolina som hämtades
av magiker för att kämpa mot Frodin. Då blev gudarna arga eftersom bara en messian fick finnas
i varje värld, så de gjorde slut på magikerna.
Karolina lyckades iallafall göra slut på Frodin och dessutom blev hon anmoder till karolinerna.
Att utföra trolldom innebär egentligen att man får hjälp med något från Undervärlden, antingen
genom tvång eller av vänlighet.
Att ta sig till andra världar innebär att man tar sig till Undervärlden med både kropp och själ och
tar sig till den värld man vill komma. Det är farligt nog med bara själen...
Gudar finns det gott om, såväl "goda" som "onda". Detsamma gäller änglar och demoner (lite
mindre i rang än gudarna) och andar (ännu mindre i rang). De flesta änglar, demoner och andar
kan inte lämna Undervärlden om de inte får hjälp (trolldom eller order från en gud), gudarna
däremot gör lite mer som de vill.
Folk i allmänhet är inte speciellt religiösa, det är mest schamaner och andra magiker som har med
Undervärlden att göra. Fast de flesta som känner till Karolina är tacksamma mot henne för att
hon tog död på Frodin, för annars hade deras värld varit betydligt otrevligare. Därför är också
vanliga karolinermöer allmänt betraktade med respekt.

Scenariot:

Detta scenario utspelar sig i Tjipplonien. Det kan vara 3-5 spelare (men om det inte är fem spelare
får SL spela de övriga, isåfall helst trälarna).

Karaktärerna är:

Vermandur, 15 år, man, Vorian
Intelligens 32
Styrka 10
Visdom 10
Vighet 23
Fingerfärdighet 25
KP 19 (det visar hur frisk och kry eller nära döden karaktären är, men kan struntas i för det mesta)
Utseende: Mager, lång och graciös, nästan feminin. Ljusblond med pagefrisyr. Ett gråmillerat och
ett svart öga.
Historia: Han är en bortskämd slyngel som alltid fått allting serverat med silversked. Sedan
födseln har han haft med sig sina två trogna trälar, Vile, hans starke, dumme livvakt, och Fule,
hans guvernant. Han bor i ett slott utanför Anghal med sina föräldrar, och äger där ett dyrbart
bibliotek. Sedan väldigt unga år har han rest mycket och är sällsynt allmänbildad. Han har alltid
tyckt om att dikta, skalda, sjunga, spela instrument, måla, rita, läsa, kasta tärningsspel samt att
leka ridderliga lekar såsom fäktning, ridning och bågskytte. Har ett litet problem dock: Han
tröttnar snabbt på allt han tar sig för, vilket ofta lett till att han lurat folk att göra något dumt (oftast
då Vile, som är den dummaste han vet, och dessutom alltid finns till hands, eller Fule, som är
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svårare att lura och därför mer intressant) för att få sig ett gott skratt. Anser sig själv som förmer
än alla andra och mycket bra på allt, en övermänniska. Han är väldigt språkligt begåvad och ett
musikaliskt geni. Duktig konstnär och hyfsat bra på att fäkta med sticksvärd, rida och skjuta till
måls. Talar förutom vorianska flytande slottsmål, tre trifonska dialekter, en sigthuriansk, fyra
karolinermål, en äliviansk och två tjipplingdialekter. Vet mycket om olika kulturer, historia,
religion, magi och biologi. Detta får honom naturligtvis att ha ännu högre tankar om sig själv.
Detta är hans första resa utan sin far, och han anlände med båt till Tjipplonien för några dagar
sedan med Vile och Fule. Där har han nu gått runt på kullerstensgatorna bland korsvirkeshusen
och letat efter något han viljat köpa till sin samling av främmande och dyrbara föremål.
För några timmar sedan fick han syn på två mycket intressanta föremål. Det ena var en vacker
ung kvinna, en krigarjungfru från Norrskogarna, av samma ras som hans trälar. Det andra var
en liten flicka, som krigarjungfrun tydligen försöker hjälpa. Hade han inte vetat bättre skulle han
trott att krigarjungfrun var flickans träl- speciellt som flickan var vorian. Men en krigarjungfru
skulle vara för stolt för att nedlåta sig till träldom, och dessutom var flickan klädd i trasor och såg
mest ut som en tiggarunge.
Vermandur är dock, trots sin personlighet, uppfostrad att bete sig som en gentleman. Så han bjöd
de båda på kvällsmat i gillestugan i världshuset Roedegroede där han bodde (staden, som täcker
hela ön i princip, heter Koebelaede och är uråldrig). Under kvällens samtal fick han veta att
krigarjungfrun var 19 år och hette Disa, och hade hjälpt flickan hit till Tjipplonien efter att ha funnit
henne i slummen i en stad på Slottskusten, klädd som en trashank och smutsig som... Ja, ännu
värre än hon såg ut nu. Flickan var nämligen en voriansk prinsessa, som blivit bortrövad av
slavhandlare. Prinsessan var bara åtta år, men det märktes tydligt att hon inte var van att leva
såhär, för hon klagade hela tiden och gnällde och stod på. Hennes föräldrar hette tydligen Baron
Tombikus II och Friherrinnan Ella av Mård, och hennes far ägde ett stort fint slott här i staden.
Själv ville prinsessan naturligtvis inte lystra till något annat än Ers Nådiga Höghet, eller om det
var bråttom antingen Ers Höghet eller Ers Nådiga.
Detta var intressanta nyheter. Vermandur hade, trots att han läst mycket om staden, ingen aning
om att det låg ett slott i den, eller för den delen att det ägdes av en voriansk Baron. Självklart
måste han, som en god gentleman, se till att prinsessan kom hem ordentligt. Och tänk vad bra det
skulle vara med lite tacksamma och mäktiga kontakter här ute i Tjipplonien! En prinsessa
förresten, det skulle inte vara helt fel som hustru om några år, när hon var gammal nog (men bara
för att klättra på karriärstegen, förstås. Hon var inte alls i Vermandurs smak, egentligen. Disa,
däremot, det var en riktig kvinna det!)
Speltips: Vermandur är en snorkig, självgod, lat ädlig som ser sig själv i centrum till det mesta.
Han anser att de flesta andra är idioter. Har som enda mål att fortsätta göra vad som faller honom
in, blir lätt uttråkad. Är dock smått förälskad i Disa, även om han inte vill medge det, och uppträder
hela tiden som en gentleman mot henne och prinsessan. Mot Disa för att han är kär samt för att
han är uppfostrad till det, mot prinsessan för att han är uppfostrad till det samt för att hon ju är
av ädlare rang än honom. Sina trälar behandlar han inte lika trevligt- han lurar och hånar dem
gärna, och självklart förutsätter han att de alltid ska lyda hans minsta vinkar- de är ju hans trälar
och har alltid varit trogna. Han är dock inte elak mot dem egentligen- inte elakare än mot de flesta
han möter, förutom att han bestämmer över dem.
Åsikter om de övriga karaktärerna:
Fule: "Min guvernant. Fulare man än han finns nog inte. Och en tjurig torrbock är han med. Han
är klen och sjuklig av sig, inte mycket starkare än jag, fast han är dubbelt så gammal. Men han
är smartare än de flesta- jag känner nog ingen utom mig själv som är smartare. Därför är det kul
att lura honom ibland, för det är inte så lätt. Fast den gamle surpuppan är ordentligt lojal och
trogen, det vet jag."
Vile: "Min livvakt. Åh, han är dummare än en sten. Det är nästan ingen idé att lura honom, för
han tror ju på vad som helst. Men han är ju väldigt lojal förstås... Han är antagligen den starkaste
karolinen genom tiderna- han är nästan så stark som en varulv eller en gigant. Tur att han är så
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tillgiven och glad av sig och inte någon aggressiv typ, då hade det varit farligt att ha en sådan stark
träl. Undrar hur han blivit så stark. Det kan inte ha med magi att göra- det är han för dum för."
Disa: "En karolinerjungfru! Tja, de är ju förstås väldigt ociviliserade och det är en högst märklig
sedvänja med kvinnor som går runt och beter sig som män med vapen och sådant, men som sann
gentleman måste man ju visa aktning. Och man måste erkänna att tanken på en sån där stolt
kvinna att tämja är lockande... Och söt och vacker är hon dessutom..."
Prinsessan: "Det är faktiskt en ganska besvärlig unge, men man måste ju visa aktning. Det är
en äkta voriansk prinsessa! Och tänk vad mycket man kan vinna på det här... Önskar bara att
hon höll sig ren. Hon luktar illa! Det är svårt att tro att hon var ännu smutsigare när Disa fann
henne."
Ägodelar (som är med på resan):
1 svart, smäcker ridhäst
1 kraftig svart packhäst (går även att rida på)
4 värdefulla sticksvärd med familjens vapen ingraverat
1 långbåge av Gröntall
1 pilbåge i tre delar (trähandtag, två järndelar)
1 koger med långa pilar och järnspets 20 st.
1 koger med korta pilar och järnspets 30 st.
1 måltavla av halm
2 trogna trälar som varit med Vermandur varje dag i hans liv
5 praktfulla mantlar av siden (blå, röd, mossgrön, gul, svart) med familjens vapen inbroderat på
insidorna
5 praktfulla stjortor av siden (blå, vit, svart, röd, gul)
4 dyrbara böcker (tre diktsamlingar och en reseskildring)
5 par linbyxor (långa, svart, blå, mossgrön och två vita)
3 par snörskor i skinn
2 par ridstövlar
1 par chaps i skinn
1 mossgrön trekantig hatt med lång röd fjäder i
1 läderpärm full av pappersark tillverkade av lump, alla med familjens vapen som vattenmärke
1 gåspenna
1 bläckhorn
3 penslar
färgextrat, olja och dukar
1 mycket fin luta
1 mycket fin säckpipa
1 liten benflöjt, täljd av Vile när Vermandur fyllde 3 år
1 svart slängkappa av ylle med huva
1 brett läderbälte med gyllene spänne
1 skinnpung med 5 olika stentärningar i
1 dyrbar slidkniv med familjens vapen ingraverat
1 skinnpung med 50 små guldplåtar i
3 silvertallrikar, 3 matskedar, teskedar, knivar och gafflar i silver, 3 vackra dryckeshorn, 2
kokkärl, 1 eldstål, 3 varma filtar, 1 stekpanna
2 ryggsäckar
1 par stora sadelväskor, med gott om remmar att binda fast saker
1 värdefull sadel med familjens vapen våtpressat, grimmor och betsel till båda hästarna.
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Fule, 30 år, man, karolin, träl
Intelligens 25
Styrka 17
Visdom 22
Vighet 16
Fingerfärdighet 20
KP 18 (det visar hur frisk och kry eller nära döden karaktären är, men kan struntas i för det mesta)
Utseende: Otroligt ful- skrämmer ofta små barn av misstag om han ler mot dem. Tänderna står
åt alla håll (utom de som ramlat ut), många av dem är svarta, och munnen är väldigt bred och sned.
Buskiga ögonbryn och svårhanterat skägg. Mycket finnar överallt. Tjock knallröd potatisnäsa,
utstående röda öron.
I övrigt är han mager och spinkig, närmast krum, och som alla andra karoliner har han blå ögon
och korpsvart hår.
Historia: Växte upp i Norrskogarna men rövades bort av slavhandlare i tonåren. Köptes
tillsammans med Vile för att bli livvakt åt Vermandur som snart skulle födas, men då det visade
sig att Fule trots sitt yttre var en ung man med läshuvud fast med klen kroppsbyggnad, fick han
istället studera och bli Vermandurs guvernant. Han tycker inte alltför mycket om den snorkige
ynglingen som behandlar sin lärare lika patroniserande som alla andra, men högaktar hans
föräldrar som givit honom så mycket fast alla andra skytt honom för hans fulhet. Han brukar
rentav ofta bli misstagen för att vara dum, bara för att han är ful. I själva verket är han ju smart
(fast inte så självbelåten över det som sin elev). Han är trogen sin herre och elev intill döden av
tacksamhet och aktning till hans föräldrar. De bor alla i ett slott utanför Anghal på Slottskusten.
Liksom Vile, som är Vermandurs livvakt, har Fule varit med den 15-årige ynglingen under var dag
i hans liv. Därför har han varit ute på många resor och upplevt mycket. Han talar karolinermål,
vorianska, slottsmål, två trifonska dialekter och en tjipplingdialekt. Dessutom kan han förstå
även några andra språk lite, men talar dem inte själv. Han är mycket bildad och beläst, kan
mycket om kultur, historia, religion och biologi. Han är väl tränad i att hantera sitt kortsvärd, som
han bär för att beskydda sig själv och sin herre. Han kan även hantera sticksvärd och pilbåge
hyfsat, eftersom ridderliga lekar roar Vermandur och det ibland faller honom in att tävla mot sin
guvernant. Fast sedan han var 10 år har han förstås vunnit mest hela tiden, så numera går
tävlingarna bara ut på att håna Fule.
Nu är de tre- Fule, Vermandur och Vile- på sin första resa ensama. Tidigare har alltid någon av
Unge Herrns föräldrar varit med. De är på båtresa till Tjipplonien och har nu i några dagar bott
på världshuset Roedegroede i staden Koebeplaede (staden är uråldrig, täcker i stort sett hela ön
och består mest av korsvirkeshus och väl nergångna kullerstensgator) som omges av träskmark.
Hela dagarna har Vermandur sprungit omkring och letat efter dyrbarheter att köpa till sin
samling, men nu har han tydligen tröttnat på det. Ikväll har han bjudit en ung krigarjungfru och
en ohyggligt smutsig jänta, som förresten räckte ut tungan åt Fule, på kvällsvard. Trälarna satt
inte med då men i efterhand berättade Vermandur att krigarjungfrun hette Disa och att hon höll
på att hjälpa den ohövliga jäntan, som förresten var en prinsessa, att hitta tillbaka till sina
föräldrar, efter att hon blivit bortrövad av slavhandlare...
Speltips: Fule är lugn och beskedlig av sig, fast ganska avmätt och inte dirrekt nån lustigkurre.
Han har helt enkelt inget att skratta åt. Han ser inte det roliga i att Vermandur lurar Vile hela tiden
eller försöker lura honom själv- och lyckas ibland till och med. Men det finns inget att göra åt det-
han är trogen, lojal och gör som han blir tillsagd. Men ofta med en syrlig kommentar.
Åsikter om de övriga karaktärerna:
Vermandur: "Han är väldigt begåvad, men en snorkig stropp. Vilket öde för hans föräldrar att
han skulle ha en sådan själ... Och vilket öde för mig. Jag ska väl inte klaga, jag har ju fått studera
och resa omkring, men det är faktiskt inte så trevligt att jämt bli hånad av den där snorungen. Men
det är inget att göra åt det..."
Vile: "Stackars dumbom, för korkad för att förstå hur han blir behandlad. Han är hela tiden glad
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och verkar älska Vermandur som om det vore hans egen son. Men det är tur att han är snäll, så
stark som han är. Hur kan han vara så stark? Kan det vara magi?"
Disa: "En krigarjungfru. Sådana ser man inte ofta! En vacker ung kvinna som visar upp allt av
det bästa ur vårt stolta folks kultur!"
Prinsessan: "Ohövliga jäntunge! Vad hon behöver är ett kok stryk! Men hon är prinsessa och jag
är träl, och Unge Herrn vill hjälpa henne...  Så det är det vi ska göra. Suck."
Ägodelar:
1 grov grå tunika i ylle med Vermandurs familjs vapen broderat
1 kraftigt läderbälte
1 slidkniv
1 kortsvärd

Vile, 30 år, man karolin, träl
Intelligens 13
Styrka 70
Visdom 17
Vighet 17
Fingerfärdighet 23
KP 32 (det visar hur frisk och kry eller nära döden karaktären är, men kan struntas i för det mesta)
Utseende: Muskulös, ståtlig och ständigt i en heroisk posé. Mycket kraftigt byggd. Svart hår och
blå ögon, som alla andra karoliner.
Historia: I hela sitt liv har Vile blivit retad av nästan alla för att han är så dum och lättlurad. Fast
han bryr sig inte så mycket om det, för han märker det ändå inte så ofta. Han föddes och växte
upp i Norrskogarna, men i 15-årsåldern rövades han bort av slavhandlare. Han köptes sedan av
en rik vorian-familj i ett slott utanför staden Anghal nere vid Slottskusten, för att bli livvakt åt
deras son Vermandur. Det blev han också. Eftersom han, av outgrundlig anledning, är stark som
en oxe (utan att överdriva), så har han främst fått lära sig att använda stora tunga krossvapen.
Men han har även lärt sig hantera sticksvärd och pilbåge, eftersom hans herre Vermandur tycker
om att tävla mot honom i ridderliga lekar. Själv gillar han mest att tälja träfigurer (eller för all del
annat också- när Vermandur fyllde tre år täljde Vile en benflöjt åt honom), men eftersom han mest
av allt tycker om att förnöja unge herrn, gör han sitt bästa när unge herrn säger åt honom att göra
något. Vile beundrar Vermandur över allt annat för sin stora begåvning- det verkar som om unge
herrn kan allting. Det har varit roligt att se honom växa upp från ett försvarslöst spädbarn till en
stilig ung ädling. En och annan gång har Vile hamnat i strid också, när han försvarat sin herre, för
de har ofta varit på resa tillsammans runtom i världen. Unge herrn talar all världens språk, och
hans guvernant Fule också. Fule köptes förresten samtidigt som Vile, och de har båda varit vid
Vermandurs sida hela hans liv. Vile kan inte så många språk. Han pratar lite karolinermål förstås,
och vorianska. Så förstår han lite slottsmål. Han har ingen högre önskan i livet än att alltid få vaka
över Vermandur och beskydda honom, och han blir aldrig gladare än när Vermandur verkar
lycklig. Nu är de tre- Vermandur, Vile och Fule, för första gången på resa ensama. De är nånstans
på en ö långt ute i havet och dessutom med träskmark omkring. Det luktade illa på vägen dit, Vile
spydde ofta och är glad att stå på fast mark igen. Folket på ön är konstiga, de har svans och låter
som om de hade döda makrillar i halsen när de pratar. Men Fule och Unge Herrn förstår allting
förstås, och kan tillockmed svara på det konstiga språket. De bor på ett mysigt värdshus där de
äter och dricker så mycket de orkar. Vile orkar en hel del... De har varit här några dagar medan
Unge Herrn sprungit omkring och letat efter något han varit intresserad av, medan Vile sprungit
efter och Fule mest varit på värdshuset och tagit hand om Vermandurs två hästar. Idag stötte
Vermandur ihop med två jäntor som han bjöd på kvällsvard. Den ena var några år äldre än unge
herrn själv, och hon var av samma ras som Fule och Vile. Hon hette Disa, berättade Vermandur,
och var tydligen ute på uppdrag för att hjälpa den lilla flickan hem (det var en ynklig stackare som
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inte såg mycket ut för världen). Den lilla flickan var vorian som Vermandur och dessutom
prinsessa! Henne skulle man kalla "Ers Nådiga Höghet". Eftersom Vermandur var både
gentleman och dessutom intresserad av spänning och äventyr, bestämde han naturligtvis att de
också skulle hjälpa flickan.
Speltips: Vile är dummare än tåget, OK? Han är väldigt lättlurad. Vermandur lurar honom ofta
och mycket bara för att retas, och han märker det inte ens. Han är väldigt tillgiven. Har mycket
lätt för att bli glad. Otroligt naiv. Kan bli ledsen och gråta, men blir aldrig arg. Men oftast bryr
han sig inte om vad folk tycker om honom eftersom han ändå inte märker det.
Åsikter om de övriga karaktärerna:
Vermandur: "Tänk om man hade varit ens hälften så duktig som Unge Herrn på någonting alls.
Jag har allt en väldig tur som får lov att vara så här nära ett geni, en stor lycka som tillåts ansvaret
att skydda hans liv!"
Fule: "Unge Herrns Guvve... öh... lärare. Han och jag har kännt varann sen Unge Herrn föddes.
Han e ful som stryk men faktiskt rätt smart."
Disa: "Hmmm... ja, hon e en krigarjungfru. Men det är otäckt... Jag blir blyg, börjar darra och
rodna om söta kvinnor tittar på mig... För att inte tala om ifall de TALAR till mig! Vad skulle jag
svara?!"
Prinsessan: "Unge Herrn säger att hon behöver hjälp, så det är väl klart att vi ska hjälpa henne!"
Ägodelar:
1 Grov grå tunika i ylle med Vermandurs familjevapen inbroderat
1 mycket kraftigt läderbälte
1 slidkniv
1 mycket stort och tungt slagsvärd, specialsmitt åt Vile

Vera, 8 år, flicka, vorian
Intelligens 35
Styrka 6
Visdom 2
Vighet 30
Fingerfärdighet 28
KP 15 (det visar hur frisk och kry eller nära döden karaktären är, men kan struntas i för det mesta)
Utseende: Mager och ranglig, smått svulten. Glåmiga grå ögon. Mycket smutsig. Stripigt
råttblont oljigt hår i en kalufs som tyder på att håret aldrig verkar kommit nära en kam eller en
borste. Mycket vackra tänder dock, och en förmåga att le charmerande eller tiggande som en
ledsen hund, och på detta vis få sin vilja igenom.
Historia: Vera har vuxit upp på gatan i slummen i en stad på Slottskusten. Hon har lärt sig den
hårda vägen att små flickor har en god förmåga att tigga sig fram, men att det inte alltid fungerar.
Hon är också duktig på ficktjuveri. Dessutom är hon fullständigt galen, och den värsta myto-
manen som setts under solen. Det värsta är att hon är så intelligent- hon har lätt för att lura folk.
För några månader försökte hon stjäla börsen från en kvinna som satt och åt på världshuset
Blodhunden nere i hamnen i staden där Vera bodde. Konstigt nog så märkte kvinnan det dirrekt,
men ännu konstigare så gjorde hon ingenting åt saken, utan följde istället bara obemärkt efter när
Vera gick sin väg. Sen när flickan satte sig för att kolla vad som fanns i börsen så nappade kvinnan
åt sig den från ingenstans. Givetvis trodde Vera nu att här vankades ett rejält kok stryk, men
istället frågade kvinnan om hon var hungrig. Vera klämde fram ett par krokodiltårar och ett
ynkligt "j-ja..." Därefter kom hon på att hon skulle slå i kvinnan att hon var en stackars prinsessa
som rövats bort av elaka slavhandlare. Och så där har det hållit på. Kvinnan var tydligen med i
nån sorts sekt för karolinermöer som kallades krigarjungfrur, och bland deras livsmål finns visst
att hjälpa folk i nöd. För kvinnan, som var 19 år och hette Disa, bestämde sig genast för att hjälpa
Vera. Vera slutade genast att bete sig som en strykarunge, och började istället låtsas som om hon
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var van att vara mycket bortskämd. Hon ville bara kallas "Ers Nådiga Höghet" (vilket Disa inte
alls gillade, utan iställen ibland ironiskt kallade Vera för "Ers Tröghet") och klagade hela tiden
på att hon frös och var hungrig och törstig. Detta var jätteroligt. Fast nu hade Disa tagit henne
till Tjipplonien, där hon sagt att hennes fars slott skulle finnas. Hennes far och mor hette Baron
Tombikus II och Friherrinnan Ella av Mård, det var minsann fina namn hon kommit på. Men det
var nånting mysko med Disa, ibland verkade hon synsk. Fast än så länge så hade hon inte kommit
på att hon var lurad...
Ikväll hade det dykt upp en ädling, vorian precis som Vera, som hade bjudit in de båda damerna
på kvällsvard på värdshuset Roedegroede. Vera märkte ju tydligt att han bara blivit störtkär i
Disa, men som adelsman visste han att föra sig och han lovade att han och hans två trälar skulle
göra allt för att föra "prinsessan" tillbaka till sina föräldrar på slottet...
Trälarna ja. Den ene av dem var en fuling, nästan fulare än man kunde drömma om. Han måste
vara dum. Honom räckte vera ut tungan åt. Den andre satt och täljde, faktiskt riktigt händigt. Man
kanske kunde sno det där han täljde när det blev klart?
Speltips: Vera är galen, men hon är inte dum. Så överdriv inte. Hon ljuger hela tiden, men inte mer
än att de andra tror henne. De ska inte misstänka nåt- åtminstone inte förrän det är försent...
Åsikter om de övriga karaktärerna:
Disa: "En dum brud som har lagt sig i vad som inte angick henne, och nu får hon skylla sig själv
att hon blir lurad. Haha!"
Vermandur: "En dum fjollig tonårstönt som lade sig i vad som inte angick honom, nu får han skylla
sig själv när han blir lurad. Haha!"
Fule: "Usch vilken ruskigt ful typ, hur kan man vilja ha en sån dum äcklig typ till träl? Kanske
som fågelskrämma? Haha!"
Vile: "Han ser farlig ut med det där gigantiska svärdet. Bäst att inte reta honom. Undrar varför
han är träl? Han borde ju lätt kunna slå ihjäl både fjollan och fulingen med ett enda hugg och fly
fältet! Haha! Det skulle jag gjort."
Ägodelar:
1 ganska smutsig, trasig och lappad klänning i grovt lin. Ursprungligen vit, numera brunaktig
1 hårnål av järn som kan användas till mycket- till exempel öppna lås med

Disa, 19 år, kvinna, karolin, krigarjungfru
Intelligens 21
Styrka 10
Visdom 23
Vighet 23
Fingerfärdighet 24
KP 19 (det visar hur frisk och kry eller nära döden karaktären är, men kan struntas i för det mesta)
Utseende: Ungdomligt attraktiv- en kvinna i övre tonåren. Rätt småbystad. Fräknar över hela
ansiktet. Långt svart hår i fläta ner över ryggen, mörkblå ögon.
Historia: Disa levde sina första 7 år som de flesta karoliner ett nomadliv i Norrskogarna. Sedan
bad hon sina föräldrar om att få utbildas på ett kloster för krigarjungfrur, vilket hon också fick.
Vid 15 års ålder genomgick hon vallgravsritualen och blev en äkta krigarjungfru av runan Kaun,
som är den första av de nio runorna vid hennes kloster Goudheimsklostret. Nu var hon jungfru
av runan Hagall, som var den tredje. Den stod för fullbordan, beskydd, säkerhet och balans. Då
hon genomgått riten bestämde hon sig för att ge sig ut i världen och vandra några år innan hon
studerade vidare, för hon kände att det var just vad Hagall innebar. Att fullbordas ute i världen,
att få större visdom och mer allmänbildning genom erfarenhet. Hon är en ganska liten och nätt
kvinna, och därför inte särskilt stark- men kroppens styrka betyder inte så mycket för en
krigarjungfru. Det är den mentala styrkan som är viktig, och den behöver hon inte skämmas för.
På klostret mediterade hon flera timmar om dagen, numera har hon bantat ner det till kanske
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någon halvtimme av meditation. Men å andra sidan behöver hon inte sova mer än några timmar
om dygnet för att hålla sig pigg, och hon är fullt vaken när hon mediterar. Som krigarjungfru har
hon lärt sig strida utan vapen såväl som med vapen, hon har lärt sig att röra sig tyst, balanserat
och graciöst, med full kontroll. Hon har förutom krigarkonster studerat historia, geografi, alkemi
och läkekonst. Själv är hon mest intresserad av läkekonst. Alkemi tycker hon är lite fånigt- mest
på grund av det där med att tillverka guld. Ingen vet ifall det någonsin är någon som lyckats, och
även om det skulle gå, så är ju guld inte speciellt praktiskt.
Hon har även lärt sig hantverk av många slag- krigarjungfrur tillverkar till exempel alla sina
vapen själva. För att kunna använda det måste de först kunna tillverka det, nämligen.
Några månader efter att hon lämnat klostret hittade hon en döende orf (orferna bor i svampar,
ser ut som människor men är bara långa som ett lillfinger ungefär. De är kända för att blåsa
orfpulver i ansiktet på folk, vilket är dödande. Orfpulvret tillverkar de av svamparna, och det är
det värdefullaste som finns, men även det giftigaste) som någon råkat trampa på och därmed
mosat hans ben. De flesta skulle nog antingen mosat klart honom eller genast sprungit all
världens väg, men Disa tog istället hand om honom och räddade hans liv. Nu sitter han gömd
bakom hennes fläta i en gunga hon gjort åt honom, och ibland så viskar han råd i hennes öra. De
båda är bästa vänner. Men Disa vet att orfen, som är en 75-årig magiker vid namn Izhmanghul,
till skillnad från henne är en ondskefull krabat. Visserligen skulle han inte göra något hon inte ville
att han skulle göra, men eftersom han inte gillar folk som hon brukar träffa så håller hon honom
mycket hemlig.
Så för några månader sedan försökte en liten svulten flickunge stjäla Disas penningpung när hon
satt och åt på ett värdshus i slumkvarteret. Disa hade koll på alltihop, och smög försiktigt efter
flickan. Izhmanghul föreslog att han skulle blåsa lite orfpulver i synen på henne, men Disa sa åt
honom att hålla käft och frågade istället flickan om hon var hungrig.
Det var hon, hon var rent utsvulten. Nöden har väl ingen lag? Flickan berättade för Disa att hon
rövats bort av slavhandlare för något år sedan, att hon lyckats fly från dem och sedan dess levt
ett ynkligt liv i slummen. Hon var en vorianprinsessa, och att hon var van vid ett helt annat och
ganska bortskämt liv var tydligt, för hon klagade och gnällde hela tiden. Vidare krävde hon att
bli kallad "Ers Nådiga Höghet", men det var Disa för stolt för och kallade henne istället för "Ers
Tröghet". Däremot lovade hon att föra tillbaga flickan till sina föräldrar, som hette Baron
Tombikus II och Friherrinnan Ella av Mård och bodde i ett stort fint slott i Tjipplonien, av alla
platser... Efter mycket sökande kom prinsessan fram till att det var i den gamla staden
Koebeplaede, dit de nu äntligen tagit sig.
Ikväll har de haft tur, de har bjudits på kvällsvard på värdshuset Roedegroede av en vorianer-
ädling från Slottskusten vid namn Vermandur. Han är några år yngre än Disa men verkar ha blivit
lite kär i henne. Han är mycket artig och belevad mot både henne och prinsessan och har lovat
dem att han och hans båda trälar ska hjälpa prinsessan hem. Trälar?! Jo minsann, som de flesta
rika vorianer så har han det, och karoliner är de också, precis som Disa själv. Detta fick henne
snabbt att tappa den respekt som hon kanske hade för honom, men trälarna verkar inte ha något
emot honom... Båda är beväpnade och den ene är en rejält stor och stark kluns. Disa har bestämt
sig för att hon ska fråga honom försiktigt varför han är träl, någon gång när inte Vermandur hör
på.
Speltips: Disa är ung och nyfiken, men visare än de flesta ändå. Trots detta lever hon under
parollen att hjälpa de som ligger i nöd, även om de inte alltid förtjänar det. Hon är en krigarjungfru
och hennes livsmål är att hjälpa och att fullborda sina egenskaper och sin vishet. Hon är mycket
snäll, men kan också vara skoningslös om det kommer till det.
Åsikter om de övriga karaktärerna:
Izhmanghul (spelas av SL, samtal sker per lappar): "Han är min bäste vän. Det är roligt att ha
en liten puttefnask hängande bakom flätan. Den gamle stöten är rätt elak, men jag kan nog lära
mig mycket av honom. Och kanske kan jag få honom att glömma sin bitterhet och bli god? Nja...
Men mot mig är han snäll iallafall."
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Vermandur: "Han har trälar. Hrmf. Jag tänker inte låta mig luras av hans artighet. Det är en
fasad. Han borde dödas. Eller? Han är bara barnet... Och han kan inte rå för sin kultur... Kanske
borde man prata med honom?"
Vile: "Rätt söt, den där trälen... Väldigt stark! Undrar varför han är träl? Måste ta ett snack med
honom. Undrar varför han rodnar så fort jag kastar en blick på honom? Han måste vara otroligt
blyg."
Fule: "Tja, passande namn... Nä, stackars kille. Kunde de inte hittat på nåt annat?"
Prinsessan: "Åh, vad trött jag är på Unga Fröken Primadonnan nu!!! Måtte vi hitta hennes
föräldrar snart, eller så gör jag som Izhmanghul tjatar om hela tiden och låter honom ta hand om
henne... Nä, fy, DET kan jag ju inte... Det ordnar sig nog snart. Och sen kan jag dra hem till
klostret."
Ägodelar:
1 Huvudduk av lin, vit
1 hårspänne av näver med en hårnål i av trä, en liten gunga flätad i näver som hänger ner från
hårspännet i en skinnsnodd
1 blå klänning av lin med runan Hagall broderad i rött på bröstet
1 bälte av rundflätat skinn
1 tom skinnpung för pengar
1 skinnpung med gröntallrot (antibakteriellt, smärtstillande och allmänt stärkande. Ibland smått
hallucinogent. Tuggas eller krossas i mortel och lägges på sår med rent tygomslag, eller tuggas
vid feber och sjukdom. Sällsynt och värdefullt!)
1 slidkniv Med runorna Kaun, Elgr och Hagall ingraverade
1 par sandaler
1 lång mantel av grått ylle med huva
1 eldstål, 1 kastrull, 1 djup talrik av trä, 1 täljd sked, 1 näverkont, en liten ask synålar, trådar, garn
etc.
1 vacker vandringsstav av bok där Disa snidat in följande: "Varför vandra, när man aldrig
kommer fram? Svaret är varför stanna, när man ännu inte kommit fram." i 57-typig runskrift
(även användbar att slåss med)

SL-karaktär som är med hela tiden: Izhmanghul, 75 år, man orf, magiker
Intelligens 95
Styrka 1
Visdom 61
Vighet 5
Fingerfärdighet 30
KP 10 (det visar hur frisk och kry eller nära döden karaktären är, men kan struntas i för det mesta)
Utseende: Har inga ben, långt gråvitt hår och skägg som räcker längre än hans armar. Buskiga
gråvita ögonbryn, gnistrande gröna ögon, gula länder, sned mun med otäckt hånleende. Huden
är brun och torr som läder.
Historia: Tja, i många år har han varit en riktigt otrevlig typ, elak tillochmed mot övriga orfer. Då
han är ganska gammal har han hunnit lära sig mycket satyg både som magiker och vad gäller
biologi (det finns läkande växter, men det finns väldigt farliga växter också!). Fast nu har ju den
här flickan Disa räddat livet på honom, och hur det var så blev han polare med henne. Han
försöker och försöker att tala sans i skallen på henne, få henne att fatta att världen inte ÄR någon
trevlig plats, att hon borde bli blothäxa istället för mesig krigarjungfru, att han kan lära upp henne
utmärkt. Men då svarar hon ibland att om hon varit blothäxa så skulle hon nog inte räddat livet
på honom, och vad svarar man på det? Hmmpf...
Åsikter om övriga: Izhmanghul gillar ingen annan än Disa, så är det bara! Men om hon ber honom
om hjälp då hjälper han henne om han kan, även om han kanske inte alls vill...
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Speltips: Sänd lappar till Disa då och då och föreslå intriger och elakheter. Hon kommer
förhoppningsvis inte att gå med på det, men stämningen blir kul, och de övriga undrar vad Disa
vet som inte de vet. Gör det inte för mycket bara, spelet bygger ju på annat också, främst att
SPELARNA ska spela med varandra...
Ägodelar:
1 linstjorta
1 brun munkkåpa av ull
1 näverkont
1 metallkista med 3 st. förfädraskallar, 5 glaskärl malda lårben, gröntallrot, orfpulver, knivar och
skedar i silver, kristaller samt allmänt första hjälpen/stjälpen-material
1 blåsrör
1 läderrem
1 tygpåse med orfpulver
1 slidkniv av silver med horninlägg

Eventuell SL karaktär, främst användbar i första scenen: Ruutz, 40 år, man, tjippling, skummis
Intelligens 15
Styrka 30
Visdom 17
Vighet 15
Fingerfärdighet 40
KP 30 (det visar hur frisk och kry eller nära döden karaktären är, men kan struntas i för det mesta)
Utseende: Ordentligt fet, röd tjock päls, blå smutsiga snickarbyxor av segeltyg. Potatisnäsa med
långa näshås som sticker ut en bra bit. Naken svans med röd tofs (ca. en meter lång). Glugg mellan
framtänderna.
Historia: Ruutz har levt i Koebeplaede hela livet. Han tycker han har det ganska bra. Han bor
i en rätt mysig liten våning som han ärvt av sin far. Ruutz gillar att sno saker. Han tycker det är
spännande. Han är också pedofil. Vidare gillar han att dricka rusgivande drycker och spela
tärning i glada vänners lag.
Speltips: Blir han anklagar för att ha stulit nåt, så nekar han. Blir han attackerad så försvarar han
sig, men blir han utmanad så svarar han att en oskyldig man inte har något att bevisa. Han kan
även tänkas försöka tafsa på "prinsessan". Blir han anklagad för det så nekar han förstås.
Åsikter om karaktärerna: Tycker att prinsessan är en pudding, Vermandur en rik fjant och har
ingen åsikt om de övriga.
1 par smutsiga blå snickarbyxor
1 par träskor
3 avklippta bitar från silverplattor
1 klipptång
Andra saker som kan hända är att nån fyllis börjar trackassera Disa. Hon borde lätt kunna slå
ner en sån typ, men Vermandur vill antagligen som en sann gentleman försvara hennes heder.

Eventuell SL karaktär, främst användbar i första scenen: Öjran, 34 år, man, älivian
Intelligens 18
Styrka 22
Visdom 15
Vighet 15
Fingerfärdighet 15
KP 10 (det visar hur frisk och kry eller nära döden karaktären är, men kan struntas i för det mesta)
Utseende: Bruna smutsiga oljiga hårtofsar, mesta delen av skallen bar. Inga tänder. Lapp för
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vänster öga. Krok på höger arm. Högra ögat blått. Vänster öra nyligen avskuret, en koagulerad
blodklump sitter i håret runtomkring. Mager och skinnig. Huden brun och läderartad.
Historia: Öjran är född i en fiskeby i Äliva och arbetade som liten på sin fars fiskebåt. Idag ångrar
han att hans girighet blev så stor... Han skrev på för ett piratfartyg som seglat runt hela den kända
världen. Han har varit med om fler strider än han kan minnas, och utfört fler avskyvärda
obeskrivligheter än han orkar tänka på. Han dricker mycket rusgivande drycker för att kunna
få frid. Han tigger sig fram och arbetar ibland med att svabba av golven inne på pubarna och att
diska. Fast han får sparken oftast för han kan aldrig hålla sig nykter och när han är berusad tappar
han lätt tallrikar om han överhuvudtaget kommer till sitt arbete.
Speltips: Öjran är en väldigt ynklig person. Han hatar sig själv. Han kan kanske tänkas nypa Disa
i baken eller fråga hur mycket hon tar för ett skjut, men mer än så gör han inte... längre. Han är
aspackad och vinglar hit och dit. Men får han tag i ett sticksvärd så är han farlig, för han har
hanterat vapen berusad ofta som pirat. Dessutom har han sin krok.
Åsikter om karaktärerna: Disa tycker han är en läcker hora. Alla kvinnor är läckra horor, utom
några som är fula horor. Men de blir också läckra ifall man dricker lite mer. Vermandur tycker
han är en fjolla, de övriga struntar han i... Än så länge!
Ägodelar:
1 trasig vit linstjorta
1 par svarta långbyxor av ull
1 par skitiga skinnstövlar, genomnötta
1 par mycket illaluktande sockar med många hål
1 guldring i örat
1 mycket vass järnkrok
1 kortlek

Eventuell SL karaktär, främst användbar i andra scenen: Kott, 50 år, man, tjippling, fiskare
Intelligens 10
Styrka 35
Visdom 25
Vighet 20
Fingerfärdighet 32
KP 25 (det visar hur frisk och kry eller nära döden karaktären är, men kan struntas i för det mesta)
Utseende: Ordentligt fet, röd tjock päls. Ärr i näsan. Naken svans med röd tofs (ca. en meter lång).
Vänster övre framtand saknas.
Historia: Kott bor i sin fiskesnipa där han också vuxit upp. Är uppfostrad av sin farfar som också
var fiskare. Farfar berättade många rövarhistorier för Kott och om hälften hade åtminstone
NÅGON sanning i sig så vore det rent otroligt. Farfar fiskade ofta ål, mal och kräftor och jagade
sköldpaddor och fåglar inne i träsket. Kott för sin del trivs inte där inne, kanske mest för att Farfar
berättat så mycket spökhistorier om vad som finns där. Men dessutom tycker han där luktar illa
och att det är obehagligt med alla myggor och knott. Utöver det har han sett en fiskare som lutat
sig över relingen bli slukad hel av en 7-meters leviathan en gång, och sånt sätter sina spår.
Alltså fiskar Kott uteslutande med nät i havet. Han är dock antagligen den ende som kan vägen
till och från Skymningsslottet. Farfar är det förstås som har lärt honom vägen, så det är antagligen
bara en skröna. Både slottet och vägen dit är nog ett påhitt. Men annars så måste man ta sig dit
med båt.
Speltips: Kott är ganska hjälpsam, men gillar inte träsket. För att han ska gå med på att föra
sällskapet till slottet måste de övertala honom och vara vänliga och trevliga. Det hjälper inte att
betala mycket- han är tjippling och bryr sig inte om guld så mycket. Vädjan däremot hjälper,
speciellt från kvinnligt håll. Han gillar att vara i centrum och sjunga eller berätta historier, och
lyssnar inte sällskapet då så kan han nog tänkas surna till.



17

Åsikter om karaktärerna: Att en liten tös skulle bo mitt i träsket tycker han är galenskap. Men
hans hjärta slår ett extra slag varje gång han tittar på Disa. Vermandur tycker han skulle leva
några år som skeppspojk, det vore sunt med havsluften och dessutom skulle han lära sig veta hut
och inte vara så nedlåtande. Att Fule är ful bryr han sig inte om, men han ser klen ut och verkar
inte kunna göra nån nytta på ett skepp. Vele däremot kunde han gärna tänka sig att ha som
jungman eller gast på snipan. En stark ung man som inte verkar rädd för att hugga i om det behövs!
Ägodelar:
1 välskött fiskesnipa (den kan seglas eller vickas fram med en akteråra) med gott om fiske och
båtredskap såsom nät, knivar, tampar, segel,  segeltyg etc. 2 oljelampor, en i fören och en i aktern.
Hängmatta med filt i kajutan
1 par oljeinpregnerade svarta yllebyxor
1 par rejäla stövlar av skinn, inoljade för att tåla väta
1 stjorta av lin, rätt smutsig och trasig
1 varm yllekofta
1 regnrock av oljeinpregnerat segeltyg
1 sydväst av oljeinpregnerat tyg

Eventuell SL karaktär, främst användbar i tredje scenen: Uskra, 89 år, kvinna, vorian, träl
Intelligens 24
Styrka 5
Visdom 29
Vighet 13
Fingerfärdighet 32
KP 13 (det visar hur frisk och kry eller nära döden karaktären är, men kan struntas i för det mesta)
Utseende: Två meter lång, mycket mager och spinkig. Galet sadistiskt leende. Skallig.
Historia: Uskra föddes på gatan i en liten stad på Slottskusten en gång. När hon var i tonåren och
ett tag till framöver var hon en mycket populär prostituerad, men också en mycket skicklig
lönnmördare. När hon var runt 30 år så hade hon samlat ihop en rejäl förmögenhet, och den hade
hon från början tänkt använda till att köpa sig en lantegendom och leva lycklig i alla sina dagar...
Men så blev det inte. Hon råkade nämligen höra en legend om ett urgammalt slott som skulle ligga
långt bort i ett fjärran land, och i detta slott skulle det finnas oändliga skatter, för att inte tala om...
Nå, det sades att i slottet fanns böcker om De Milda Härskarnas glömda visdom.
I 20 år letade Uskra i hela världen, hon läste i urgamla böcker, hon frågade gamlingar som knappt
kunde tala men som mindes vad andra inte visste, och för varje år så kom hon närmare och
närmare sitt mål. En dag mötte hon en ung tjippling som brukade fiska mal, ål och räkor inne i ett
träsk (Kotts farfar), och han talade om för henne att Skymningsslottet, som hon vid det här laget
visste att det hette, fanns inne i träsket, men att det fanns en förbannelse över det. Hon skrattade,
tog med sig sina tre kraftiga livvakter och gav sig in i träsket med en liten eka. Efter flera dagar
kom de fram en sen natt. Hon bultade på porten. Den öppnades genast, och framför henne stod
en underskön kvinna och log bedårande, så tänderna glittrande. "Välkomna", sade kvinnan,"vad
sena ni är. Vi trodde ni skulle kommit för flera dagar sedan..." Efter det minns Uskra inte mycket
av vad som hända, men hon kommer ihåg glimtar av hur hennes livvakter låg nakna på ett långt
bord, stela som om de var döda, men gallskrikande, eftersom personer runt hela bordet skar och
karvade loss köttbitar ur deras kroppar och åt. Själv stod hon lika stilla som de, kunde inte röra
sig ur fläcken, hon var rädd, men allt kändes som en dröm. "Här- ät!" ropade den vackra kvinnan,
med blodet rinnande ur munnen, och sträckte en köttbit till henne. Och Uskra åt köttbiten... Hon
kunde inte låta bli. Allt vad de sa, det gjorde hon. Och så har det varit sedan dess... Hon är någon
sorts hembiträde här i slottet, men det är bara i vissa rum som hon ska städa. De Stora bryr sig
inte det minsta om att större delen av deras ägodelar är förstörda. Så länge Umbra förser dem
med välhängt, lagom ruttnat kött och ordentligt med blod, så är de nöjda med henne.
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Speltips: Uskra är helt galen, men också totalt hypnotiserad och gör allt som vampyrerna sagt åt
henne. Det går inte att få henne att bli annorlunda- utom ifall man dödar vampyrerna förstås. Då
kommer hon plötsligt ihåg allt som hänt henne, och hon lär bli ganska tacksam i sådana fall. Hon
är ganska listig. Hon är klen och gammal och förstår att hon inte har någon större chans mot
karaktärerna. Hon vet att de är i slottet, och håller sig i närheten. Men om hon slipper så anfaller
hon dem inte.
Åsikter: Hon har inga, allt är som en dröm...
Ägodelar: En mycket söndrig, smutsig och blodig klänning som luktar pyton.

Eventuell SL karaktär, främst användbar i tredje scenen: Saerbjaert, 40 (Egentligen 60) år,
tjippling, träl, nosferatü
Intelligens 22
Styrka 50
Visdom 29
Vighet 30
Fingerfärdighet 32
KP 40 (det visar hur frisk och kry eller nära döden karaktären är, men kan struntas i för det mesta)
Utseende: Stor och fet som de flesta tjipplingar, röd päls, lång naken svans med röd tofs.
Historia: Saerbjaert var en stackars fiskare som inte gjorde någon nåt förnär... tills han råkade
segla in i den där dimman. Plötsligt en natt stod en underskön kvinna alldeles framför honom, på
själva fartygen, långt ute till sjöss! Hon log bedårande mot honom, så grep hon tag i honom med
båda händerna- och vad stark hon var! Men så ropade någon: "Nej, vänta! Vi kan nog ha
användning av den här..." Sen dess minns han ingenting, bara glimtar här och där. De där vackra
rösterna som talar om för honom vad han ska göra... Och sedan dess har han gjort det.
Speltips: Saerbjaert är vampyrernas livvakt, den som ska ta hand om dem på dagen. De låter
honom dricka tillräckligt med blod för att hålla sig ung och allert, men inte mer än så. Om spelarna
upptäcker var vampyrerna är, så kommer Saerbjaert rusande för att skydda dem och helst
försöka döda spelarnas karaktärer med.  Men annars så håller han sig gömd, för vampyrerna vill
inte att han ska dö. Om han dör blir han en vampyr vid mörkrets inbrott ifall han inte fått en träpåle
i hjärtat, fått huvudet avhugget och blivit uppeldad.
Åsikter: Har inga. Men om han lever ifall vampyrerna dör, kommer han att anse att han är
Skymningsslottets rätta ägare och att alla andra som är där är inkräktare.
Ägodelar:
1 full rustning, svart
1 ylletröja, mycket smutsig
1 par yllebyxor, mycket smutsiga
1 stor dubbelyxa
1 mantel med huva (får ont i ögonen av solen)

Eventuella SL karaktärer, främst användbara i tredje scenen: Rone och Hane, 15 år, män,
hafsmän, trälar
Intelligens 20, 22
Styrka 14, 12
Visdom 24, 23
Vighet 28, 25
Fingerfärdighet 38, 40
KP 13, 14 (det visar hur frisk och kry eller nära döden karaktären är, men kan struntas i för det
mesta)
Utseende: Vita över hela kroppen. Mycket spinkiga.
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Historia: Rone och hans tvillingbror Hane har nyligen blivit fångade av Saerbjaert. De har alltid
varit väldigt nyfikna och var inne i träsket och simmade för att se om de kunde hitta någon stor
otäck leviathan. Det kunde de, men de hittade även något ännu otäckare... De råkade fastna i ett
nät som Saerbjaert lagt ut, och om natten låg de hypnotiserade på långbordet... Men de blev inte
uppätna. En av vampyrerna kom plötsligt på idén om vad praktiskt det vore att ha två små
hafwsmän som simmade runt i träsket och höll ordning. Och det har de gjort sedan dess...
Speltips: Rone och Hane håller sig undan. De är utanför slottet (om det inte händer något
särskillt), klättrat ofta omkring på taket och väggarna och plumsar i träsket. De skulle kunna
tänkas hoppa på karaktärerna antingen ute i träsket eller också från en vägg, helt plötsligt.
Åsikter: Har inga, gör som vampyrerna sagt. Men om vampyrerna dör före dem blir de sig själva
igen, och de avskyr landfolk och är mycket grymma och sadistiska
Ägodelar:
Inga alls

Första scenen: Staden

När scenariot börjar befinner sig karaktärerna i gillestugan i världshuset Roedegroede i den
gamla staden Koebeplaede på en ö i Tjipplonien. Det är morgon. Kvällen innan har Disa och
Hennes Nådiga Höghet berättat vad de håller på med för Vermandur, och som riktig gentleman
så har han naturligtvis lovat hjälpa dem. Under natten har damerna sovit i riktiga sängar för första
gången på mycket länge. Det är Vermandur som betalat deras rum på värdshuset (Man klipper
av en lagom stor bit av en av hans guldplåtar. Det finns även silver, brons och järnplåtar men han
bär inga sådana). Nu är det dags att ge sig ut på stadens gator och leta efter någon som vet vart
slottet kan tänkas finnas. Det borde inte vara alltför svårt, det finns väl bara en vorians baron i
trakten. Naturligtvis måste prinsessan göras repressentativ, så det vore nog lämpligt att besöka
någon sömmerska eller en damekipering och köpa en klänning lämplig för en flicka av hennes
klass. Hon behöver naturligtvis annat också, skor och sådant. Ser faktiskt ut som om hon bara
har den där smutsiga klänningen och inget annat nu...
Den här första scenen går ut på att spelarna ska lära känna varandras karaktärer. Ge dem fria
tyglar. Det är inte meningen att du ska läsa en lång harang för dem. Berätta lite om vilken god
frukost de äter kanske, hur brasan sprakar i öppna spisen etc. Hinta till Vermandur om det där
med damekiperingen och sånt. Han är en gentleman och borde gärna köpa allt vad både Disa och
"Prinsessan" ber om. Om spelarna sen inte fattar att de ska leta efter slottet eller någon som vet
något om det, kan du hinta det till antingen Disa eller Vermandur. Denna scen ska inte vara så
lång (såvida den inte blir mycket rolig, för isåfall får den gärna vara hur lång som helst), den går
ut på att spelarna ska lära känna sina egna och de andras karaktärer och börja spela lite rollspel.
Om du har fått tag i tröga spelare får du piffa upp det hela. Det är lätt. Det finns gott om ficktjuvar
i stan till exempel. Det är lätt hänt att någon försöker bestjäla Vermandur exempelvis. Den som
har lättast för att upptäcka detta är förstås Disa, dels för att hon själv är uppmärksam men även
för att hennes orfpolare kan tipsa henne om sånt han ser. Henne kan du tala om via en lapp vad
som sker, så är det upp till spelaren att avgöra om hon ska tala om det för Vermandur... Säger
hon inget kan du vänta lite och senare tala om för Vermandur att han har en skum typ som går
bakom honom, eller kanske som fingrar i hans penningpung?
Det finns inga egentliga lagar i Tjipplonien, anser man att någon gjort något orätt mot en så får
man utmana personen i fråga. Det är ett väl uppskattat folknöje när sådant händer (dock sällan
bland tjipplingar eftersom de kulturellt sett är ganska gemytliga).

Andra scenen: Träsket

När karaktärerna börjar lära känna varandra och gått runt ett tag i den lilla pittoreska staden och
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frågat efter slott, så dyker det upp en tjippling som faktiskt känner till ett. Han har hört talas om
det av sin farfar, det kallades Skymningsslottet och låg en bra bit ut i träsket. Men vem är så dum
så den bygger sitt slott i ett träsk? Fast vad han visste var det ingen som varit där på många år
och det var nog bara en ruin.
Nu hänger det på spelarna vad som ska hända. Logiskt sett så bör de ju vilja kolla upp slottet
närmare, men vill de inte det utan istället lulla omkring i staden eller lämna ön med oförättat
ärende, så låt dem. Då får du improvisera. De kanske spelar bra med varandra och då kan de ju
gå runt och titta på gatustånd under hela spelpasset och ändå ha roligt, men är de lite mer
svårspelade så får du se till att det händer lite saker. Fortsätter de att leta efter andra slott så kan
de ju träffa ännu fler personer som hävdar att Skymningsslottet finns men inget annat.
Om spelarna inte vill ta sig ut till slottet och spelet inte blir roligt på något annat sätt, så hinta till
Prinsessan med en lapp att det verkar som om de andra slutar tro på henne. Samtidigt kan du hinta
till Vermandur att det kanske inte är så dumt att ha sitt slott i ett träsk, dels är det ju utmäskt ur
försvarssynpunkt, men dessutom vore det typiskt voriansk stolthet att bo kvar i ett träsk trots
att alla andra hånade en för det.
Förhoppningsvis ska spelarna vilja undersöka om det finns något slott i träsket. Kott tycker
faktiskt det kan vara spännande att se efter om Farfars historia var sann, trots att han tycker det
är obehagligt att vara i träsket. Fast han stannar i båten, och om natten tänker han vara tillbaka
på ön.
Berätta för spelarna att det är varmt och kvalmigt i träsket. Där är gott om mygg och flugor som
sticks och kliar ordentligt. Ser man ner i vattnet kan man ibland få syn på något stort som slår till
med en fena eller en svans. Sköldpaddor ligger och solar uppe vid rötterna av de stora
mangroveträden. Ibland hörs ett rejält plaskande, som om något jättelikt snabbt tog sig ner i
vattnet. Kott kan gärna berätta läskiga historier om hur stora sjöodjur som finns i träsket ätit upp
båtar med man och allt. Han vet visserligen att leviathaner är för lata och för smarta för att försöka
äta upp en båt, men det är ju spännande med historier. Och helt osannt är det inte, för riktigt stora
skulle säkert klara av det om de gav sig attan på det. Som riktig fiskare säger han förstås att de
blir betydligt större än 10 meter långa. Ichmanghul vet att de inte blir större än så men att det är
illa nog. Det kan han gärna berätta för Disa. Om hon avbryter sagoberättandet genom att tala om
det för de andra blir Kott rejält stött och tjurig, och kommer att segla vilse inne i träsket. De hittar
slottet ändå, men blir tvungna att lämna skeppet som kommer att gå på grund och börja läcka. Kott
blir uppäten av en leviathan som försvinner under ytan och vattnet färgas rött. Detta händer bara
om någon avbryter sagoberättandet och gör Kott sur, för annars klarar han av att finna vägen till
slottet genom att följa Farfars instruktioner.
Det luktar underligt i träsket. Ichmanghul känner igen lukten, men kan inte komma ihåg varifrån.
Detta SKA han berätta för Disa. Om hon påpekar för de andra att där finns en märklig lukt, och
Kott är i livet, så kommer han att skratta och säga att sumpmark luktar illa av gammal förruttning,
att den friska havsdoften är mycket bättre.

Tredje scenen: Skymningsslottet

Solen står mitt på himlen (om inte sällskapet velat runt för länge i staden förstås) när snipan
anländer till Skymningsslottet. Kott är helt hänförd över att det existerar, och märkbart stolt över
att ha funnit vägen. Om sällskapet tagit sig dit sista vägen genom att simma och plumsa i lera och
sankmark, så är de ganska hungriga och det har börjat gå en bit på eftermiddagen. De har inte
haft möjlighet att ta med sig någon mat, såvida de inte varit smarta och plockat iordning resemat
innan de gav sig av, för isåfall kan de ha det i ryggsäckarna.
Här är lukten ännu starkare. Ichmanghul föreslår för Disa att de ska ta död på de andra och ge
sig iväg därifrån. Om hon går med på det har hennes spelare rejält missförstått allt om henne, och
allt kommer att bli krångligt. Isåfall föreslår jag att Vile får syn på hur den lilla orfen lutar sig ut
från flätan och viskar i Disas öra. Han kommer också att höra vad Ichmanghul föreslår...
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Förhoppningvis så är Disas spelare smartare än att gå med på nåt sånt, eftersom karaktären
absolut inte skulle göra det.
Slottet är tre våningar högt och saknar fönster på nedre plan. Det ser verkligen ut att ha varit öde
i hundratals år. Det verkar vara byggt på en liten ö, inte större än att slottet precis får plats. Det
är fyrkantigt och byggt av sten. mitt i en av de breda sidorna finns en stor port med två dörrar som
öppnas åt varsitt håll. Där finns en portklapp. Om någon försöker slå på den kommer den att
lossna, helt sönderrostad. Dörrarna är mycket stora och tunga och består av ek och järn. Vile
klarar av att öppna dem om han tar i så han nästan stupar, men inte de andra.
Innanför dörrarna finns en stenlagd korridor. Till vänster finns en liten dörr. Till höger bara en
vägg. Rakt fram ytterligare en portav två rejäla portar. Och på marken ligger en avbruten dörrslå
av ek, som knäcktes när portarna öppnades...
Går de in genom den lilla dörren till vänster finner de ett litet matsalsrum för tjänstefolk. Där är
rent och städat och på bordet står två brinnande talgljus. Där finns ett bord och fyra kraftiga stolar.
Till höger finns en dörr och likaså i väggen rakt fram. Går de rakt fram finner de ett kök med fullt
av köksutrustning. Där hänger också fem flådda kroppar av tjipplingar på varsin köttkrok, en helt
ny, de andra i olika grad av förruttnelse. På ett bord ligger en till hälften styckad kropp, ännu
ruttnare än de övriga. En stor tunna av trä står i ett hörn, ser någon efter så är den fylld med blod.
Det hänger många köttyxor och knivar etc. på väggarna. Det luktar starkt av förruttnelse. Vid
en vägg står ett stort skåp av trä. Tittar någon i det så finns det fyra glasflaskor med röd vätska
(blod), en vacker servis bestående av 12 kristallglas, 12 djupa porslinstallrikar, 12 platta
porslinstallrikar, 12 desertfat av porslin, samt 12 knivar, gafflar, matskedar och desertskedar av
silver, 1 kristallskål (bål), 4 stora silverskedar att ta med, en stor kniv och en stor gaffel att skära
kött med och hålla i innan man tar sin bit. I ett litet skåp står 4 dryckeshorn, 4 djupa trätallrikar
och 4 träskedar.
I väggen till vänster finns en dörr. Går de in där finner de två brinnande facklor sittande i varsin
ände av en korridor, i varsinn hållare i väggarna. Mellan dem står fem stora, helsvarta fulla
rustningar med stora dubbelyxor. De ser ut som om de vore levande män som står på parad, men
ser man efter är rustningarna tomma. Vile skulle kunna bära en av dem och han skulle också
kunna använda en av yxorna, om han eller Vermandur anser det. Fast ingen av de andra varesig
orkar gå i rustningarna eller passar i dem. Plymerna på hjälmarna är förbannade. Detta känner
Ichmanghul av. Om någon sätter på sig en hjälm så blir han eller hon vansinnig tills hjälmen tas
av, och kommer att anfalla de övriga i gruppen. Att Disa får reda på detta är ganska klokt. Sedan
är det ju inte säkert att hon berättar det för det övriga, men det hänger på spelaren isåfall.
I slutet på korridoren finns en cirkeltrappa i sten, som går både upp och ned. Mer om den senare.
Om sällskapet går ut genom de stora portarna vid ingången (dessa dörrar är inte belamrade utan
kan öppnas lätt av allihop, utom Ichmanghul förstås), eller genom dörren till höger i matsalen,
kommer de ut på gården. Den är belagd med kullerstenar. Mitt på gården finns en brunn. Till
vänster är väggen täckt med murgröna. Bakom den finns gömd en rutten gammal dörr, svår att
hitta. Där innanför ligger ett gravvalv med 11 stensarkofager. I varje sarkofag ligger en vampyr
(5 kvinnor, 6 män). Allihop är före detta ättlingar av "De Milda Härskarna" (magikerna som
förde Messianen Karolina till denna världen), men det kan man förstås inte se på dem. De ser
ut som vorianer eller älivianer. Allihop är ganska vackra, de ser friska och sunda ut, rosiga om
kinderna. Alla är vakna men kan inte röra sig om dagen, men ser man någon i ögonen blir man
hypnotiserad och kommer att bli helt viljelös och göra vad den telepatiskt befaller om. Ingen av
dem är glad över att sällskapet kommit hit och är de kvar på natten kommer de inte att ha någon
chans, såvida de inte dödat alla vampyrer före skymningen genom att köra en träpåle genom
deras hjärtan, hugga av deras huvuden och elda upp alltihop. Eller ätit precis lagom mycket
orfpulver (Ichmanghul har ju lite) för att inte dö men ändå bli såpass sjuka och illaluktande att
vampyrerna inte vill komma nära. Mycket att göra, men nödvändigt för att överleva, såvida de
inte är långt borta vid skymningen. Detta vet Ichmanghul, och det är lukten av vampyrerna som
känns i träsket. Inne i gravkammaren är den nästan outhärdlig. Så det är spelarnas äventyrslusta



22
som gäller, om de är fega och smarta eller modiga och dumma. Är de fega så låt bli att avslöja för
mycket med en gång. Ichmanghul kan ju ha somnat en stund- han är ju trots allt till åren kommen...
Rakt fram från porten, vid andra långändan, finns en stor port till höger och en vacker stor dörr
till vänster. Bakom porten till höger finns ett stall. Där är dammigt sedan århundraden och det
finns inga hästar.
Bakom den vackra dörren finns ett litet rum med fyra kraftiga sängar, ett bord och fyra stolar samt
en stor öppen spis. Därinne luktar ganska illa. Sängkläderna är väldigt smutsiga.
På samma långända som porten in i slottet finns två dörrar. Den till höger om porten från gården
sett går in i tjänstefolkets matsal vid köket. Dörren till vänster om porten går in i ett litet, vackert
rum med ett marmorbord, en soffgrupp och tre skåp. I skåpen står mycket gamla böcker skrivna
på slottsmål. Det är totalt 20 böcker. 5 av dem handlar om magi (4 enbart teori, den femte är en
mycket svårtydd anteckningsbok skriven på kod som handlar om demonologi i praktiken.
Ichmanghul skulle kanske kunna tyda den om han fick ett år på sig, men det är en farlig bok. Fast
det är inte farligt att bara titta i den för det är ingen chans att någon kommer förstå något alls av
det ändå.). De övriga 15 böckerna är en släktkrönika om "De Milda Härskarna" och deras
ättlingar. I den näst sista av dem står det om Skymningsslottet. Det byggdes för att försöka
skydda de få som fanns kvar av ättlingarna mot gudarnas vrede.
Till vänster finns en dörr som leder in i ett rum där det står ett vackert bord med 6 vackra stolar
samt ett stort skåp innehållande mycket gamla räkenskapsnoteringar. Om någon rör vid
papperen kommer de att smulas sönder till stoft, så fragila är de.
I väggen till vänster från dörren in i rummet finns en lönndörr. Den leder in i kortsidan mittemot
kortsidan med gravvalvet. Därinne är det kolmörkt. Där finns ett rustikt långbord med 18 kraftiga
stolar utöver kortsidorna som har varsitt högsäte. Det luktar blod och ruttet kött därinne. Ser man
närmare på bordet så är det gott om knivsnitt i bordsskivan, efter tusentals år av festande då folk
skurit kött direkt på bordet. På detta vis har bordsskivan även blivit röd av blod och på sina ställen
rutten.
Längst in till vänster finns en dörr som leder in till en smal trappa. Denna leder upp till andra
våningen (Den går sida vid sida med väggen till tjänstefolkets smutsiga sovrum). Om Vile går
uppför den kommer hela trappan att braka ihop när han kommer till toppen.
Ovanför trappan finns en mörk gång till vänster. Till höger i gången finns en lönndörr. Vid slutet
på gången svänger den av åt vänster, och sedan mot vänster igen (som ett C) där gången tar slut.
Det finns ett lönnrum inom "c:et", men det är tomt och det finns ingen lönndörr. Däremot kan man
höra att det är ett rum därinne ifall man knackar på väggen, för det låter dovt.
Går man genom lönndörren som finns i början av gången så kommer man in i ett helt mörkt, helt
tomt rum med ytterligare en lönndörr i slutet av änden. Hittar man in där kommer man in i en
laburint, som faktiskt inte är mörk på grund av att där finns några fönster.
Det första man hittar är en mycket kort gång åt vänster. Sedan ytterligare en kort gång åt vänster.
Därefter en gång åt höger (mer om den senare), och sist svänger gången man går i till vänster,
och så till vänster igen där man hittar två fönster ut mot träsket. I slutet på den gången sitter ett
skelett fastnaglat i väggen med gamla rostiga bojor. Skelettet är mycket fragilt, urgammalt.
Käkarna är vidöppna, för det sitter en decimeterlång järnbit inspjärnad mellan dem. Hela
laburinten är full av spindelväv och damm.
Tillbaka till gången åt höger. Går man in i den kommer man snabbt fram till en korsning, en gång
åt höger (mer om den senare) och en åt vänster. Går man åt vänster kommer man fram till ett
fönster på samma sida om slottet som porten. Denna gång går nu åt höger, och till höger kommer
en liten kort gång som snabbt tar slut. Till vänster fortsätter dock gången och slutar i ett litet rum
med ytterligare ett skelett fastnaglat i väggen med en järnbit i käken. Går man mot gången åt
höger ser man ett fönster ut mot gården. Till höger finns en mycket kort gång, till vänster
fortsätter gången. Efter ett tag svänger den till vänster, sedan till höger där den kommer fram till
en dörr. Bakom dörren finns ett mörkt rum, helt tomt förutom damm. På andra sidan rummet finns
en lönndörr. På andra sidan den finns ytterligare ett tomt mörkt rum, inte helt fyrkantigt. Där finns
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ytterligare en lönndörr och hittar man den kommer man ut i cirkeltrappan. Det går förstås också
att hitta lönndörren via cirkeltrappan. Det finns en vanlig dörr på samma våning från cirkel-
trappan. Öppnar man den kommer man in i ett mörkt, dammigt, tomt rum... På andra sidan om det
finns två dörrar. Dörren till vänster leder in i ett litet dass som hänger ut på muren. Dörren till
höger går in i ett avlångt litet rum med två fönster ut mot gården. I rummet står fyra metallkistor.
Det ligger mycket gamla textilier i allihop. Lakan, örngott, handukar... Det finns en lönndörr
bakom en av dem som leder in till ett litet rum där det står ytterligare fyra metallkistor, precis
likadana. Men i dem ligger det inte några textilier. De är fulla med orfpulver, visserligen urgamla,
men helt i sin ordning. En handfull orfpulver räcker för att bli oändligt rik för resten av livet, men
å andra sidan räcker det att någon av karaktärerna öppnar en av kistorna och råkar nysa så att
lite pulver flyger upp i ansiktet på dem, för att allihop ska dö. Alla kistorna är låsta och ganska
tunga (Vile orkar bära en utan problem, två om han inte bär något annat. De andra kanske kan
bära en kista tillsammans). Kistorna med textilier är också låsta.
Det finns också en annan lönndörr i slutet på rummet med textilierna. Öppnar man den kommer
man in i ett rum med två fönster ut åt träsket från ena kortsidan och ett fönster ut från ena
långsidan. Rummet är tomt, förutom en dörr till höger som leder in i ytterligare ett tomt rum med
ett fönster ut mot träsket. Rummer är avlångt. Mittemot fönstret finns en lönndörr som leder in
i ett annat avlångt rum med två fönster ner mot gården. Till vänster finns en dörr. Öppnar man
den finns ett stort, tomt rum med två fönster ut mot gården.
Cirkeltrappan går upp ytterligare en våning, närmare bestämt upp på vinden. Uppe på vinden
finns fönsten åt alla håll. Det är fullt av råttskit överallt och en och annan råtta syns också till.
Uppe i taket hänger feta fladdermöss i stora grupper. Om karaktärerna har med sig facklor så
blir fladdermössen helt hysteriska och börjar flyga runt som tokiga, och anfaller karaktärerna.
De är inte farliga, men kan bitas lite så det blöder. Värre än så är det inte- de vill bara få facklorna
släckta.
Överallt på vinden står mycket gamla, en gång väldigt fina möbler. Det ligger lakan på dem, men
under alla år som de stått på vinden har de blivit ruttna, mögliga och sönderbitna av råttor och
möss.
Cirkeltrappan går även ner i källaren. Där finns en gång under gravvalvet med fyra dörrar på
höger sida. Allihop går in i långa källarvalv under borggården. Mellan första och andra valvet
finns ett inmurat lönnrumlönnrum, helt tomt. Det finns ett sådant framför första valvet också
(under köket, porten etc.). Vitsen med alla dessa lönnrum som det inte finns något i är att spelarna
KANSKE kommer att dunka på väggarna och upptäcka att där finns ett lönnrum... Men trots det
så vet de aldrig om de hittar något. I tredje valvet finns ett litet runt hål i taket som det lyser från,
samt ett hål i marken som det hörs droppande ljud från. Detta är brunnen som står på borggården.
Om spelarna tar sig ner i brunnen kommer de tre meter ner innan de hamnar i iskallt, men mycket
rent vatten som är ungefär en halvmeter djupt. De är nu i en vattentunnel som är tillverkad av
hafwsfolk och ättlingarna till "De Milda Härskarna" när slottet byggdes för många miljoner år
sedan. Tunneln går ända till Koebeplaede, ungefär tre kilometer. Där kan de klättra upp ur en
brunn.
Lyckas de ta sig till Koebeplaede före natten kommer, har de överlevt och därmed klarat
scenariot. De kan ta sig dit antingen genom vattentunneln, eller genom att Kott fortfarande lever
och tar dem dit i sin snipa, eller också genom att de tvingas plumsa och simma genom träsket- i
så fall så anser jag att åtminstone två av dem ska bli uppätna av glupska leviathaner.
Men det är hur spelarna uppför sig som är viktigt. Är de bra rollspelare så är det inte så noga-
det kan vara väldigt spännande för dem att smyga runt på Skymningsslottet och leta efter saker
utan att hitta något, och intrigera med varandra, och sedan slutligen dö eller kanske precis lyckas
ta sig därifrån med livet i behåll. Isåfall behöver de varken hitta vampyrerna, skatten (orfpulvret)
eller tjänstefolket- det är spännande och roligt nog ändå. Men är de inte så bra på att spela- och
det lär du märka- så kommer de antagligen att tycka det är långtråkigt med alla tomma rum och
få saker. Isåfall kan du ju låta dem hitta nån liten pryl här och var, helst isåfall fler döda torterade
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offer. Och det finns ju fyra personer som kan tänkas anfalla dem när som helst (helst isåfall inte
alla på en gång). Är de dåliga på att hitta lönndörrar och sånt och verkar tycka de har tråkigt så
kan ju Ichmanghul tipsa Disa. Det är egentligen inte meningen att de ska hitta vampyrerna, men
om de hittar dörren bakom murgrönan av sig själva så är det ju kul, och OM det verkar som om
de har riktigt långtråkigt så kan ju Ichmanghul komma på att det är vampyrerna som stinker, och
isåfall kan han ju också tipsa Disa om varifrån han tycker det stinker som värst. Men det där är
inte vad jag hoppas på, utan tvärtom hoppas jag att de smyger omkring riktigt länge och blir mer
och mer rädda och försöker intrigera varandra. Vitsen är att spelarna ska ha roligt och spela kul
rollfigurer, inte att de ska "lyckas" med något speciellt... Försöker de fly med snipan alldeles för
tidigt är en bra ide att låta någon av vampyrernas tjänstemän stå i fören med ett sadistiskt grin
och just skära halsen av en livrädd Kott, när de öppnar porten (och sedan naturligtvis skrattande
knuffa ut snipan i vattnet och vicka iväg den i kanalen).
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Vermandur, 15 år, man, Vorian
Intelligens 32
Styrka 10
Visdom 10
Vighet 23
Fingerfärdighet 25
KP 19 (det visar hur frisk och kry eller nära döden karaktären är, men kan struntas i för det mesta)
Utseende: Mager, lång och graciös, nästan feminin. Ljusblond med pagefrisyr. Ett gråmillerat och
ett svart öga.
Historia: Han är en bortskämd slyngel som alltid fått allting serverat med silversked. Sedan
födseln har han haft med sig sina två trogna trälar, Vile, hans starke, dumme livvakt, och Fule,
hans guvernant. Han bor i ett slott utanför Anghal med sina föräldrar, och äger där ett dyrbart
bibliotek. Sedan väldigt unga år har han rest mycket och är sällsynt allmänbildad. Han har alltid
tyckt om att dikta, skalda, sjunga, spela instrument, måla, rita, läsa, kasta tärningsspel samt att
leka ridderliga lekar såsom fäktning, ridning och bågskytte. Har ett litet problem dock: Han
tröttnar snabbt på allt han tar sig för, vilket ofta lett till att han lurat folk att göra något dumt (oftast
då Vile, som är den dummaste han vet, och dessutom alltid finns till hands, eller Fule, som är
svårare att lura och därför mer intressant) för att få sig ett gott skratt. Anser sig själv som förmer
än alla andra och mycket bra på allt, en övermänniska. Han är väldigt språkligt begåvad och ett
musikaliskt geni. Duktig konstnär och hyfsat bra på att fäkta med sticksvärd, rida och skjuta till
måls. Talar förutom vorianska flytande slottsmål, tre trifonska dialekter, en sigthuriansk, fyra
karolinermål, en äliviansk och två tjipplingdialekter. Vet mycket om olika kulturer, historia,
religion, magi och biologi. Detta får honom naturligtvis att ha ännu högre tankar om sig själv.
Detta är hans första resa utan sin far, och han anlände med båt till Tjipplonien för några dagar
sedan med Vile och Fule. Där har han nu gått runt på kullerstensgatorna bland korsvirkeshusen
och letat efter något han viljat köpa till sin samling av främmande och dyrbara föremål.
För några timmar sedan fick han syn på två mycket intressanta föremål. Det ena var en vacker
ung kvinna, en krigarjungfru från Norrskogarna, av samma ras som hans trälar. Det andra var
en liten flicka, som krigarjungfrun tydligen försöker hjälpa. Hade han inte vetat bättre skulle han
trott att krigarjungfrun var flickans träl- speciellt som flickan var vorian. Men en krigarjungfru
skulle vara för stolt för att nedlåta sig till träldom, och dessutom var flickan klädd i trasor och såg
mest ut som en tiggarunge.
Vermandur är dock, trots sin personlighet, uppfostrad att bete sig som en gentleman. Så han bjöd
de båda på kvällsmat i gillestugan i världshuset Roedegroede där han bodde (staden, som täcker
hela ön i princip, heter Koebelaede och är uråldrig). Under kvällens samtal fick han veta att
krigarjungfrun var 19 år och hette Disa, och hade hjälpt flickan hit till Tjipplonien efter att ha funnit
henne i slummen i en stad på Slottskusten, klädd som en trashank och smutsig som... Ja, ännu
värre än hon såg ut nu. Flickan var nämligen en voriansk prinsessa, som blivit bortrövad av
slavhandlare. Prinsessan var bara åtta år, men det märktes tydligt att hon inte var van att leva
såhär, för hon klagade hela tiden och gnällde och stod på. Hennes föräldrar hette tydligen Baron
Tombikus II och Friherrinnan Ella av Mård, och hennes far ägde ett stort fint slott här i staden.
Själv ville prinsessan naturligtvis inte lystra till något annat än Ers Nådiga Höghet, eller om det
var bråttom antingen Ers Höghet eller Ers Nådiga.
Detta var intressanta nyheter. Vermandur hade, trots att han läst mycket om staden, ingen aning
om att det låg ett slott i den, eller för den delen att det ägdes av en voriansk Baron. Självklart
måste han, som en god gentleman, se till att prinsessan kom hem ordentligt. Och tänk vad bra det
skulle vara med lite tacksamma och mäktiga kontakter här ute i Tjipplonien! En prinsessa
förresten, det skulle inte vara helt fel som hustru om några år, när hon var gammal nog (men bara
för att klättra på karriärstegen, förstås. Hon var inte alls i Vermandurs smak, egentligen. Disa,
däremot, det var en riktig kvinna det!)
Speltips: Vermandur är en snorkig, självgod, lat ädlig som ser sig själv i centrum till det mesta.
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Han anser att de flesta andra är idioter. Har som enda mål att fortsätta göra vad som faller honom
in, blir lätt uttråkad. Är dock smått förälskad i Disa, även om han inte vill medge det, och uppträder
hela tiden som en gentleman mot henne och prinsessan. Mot Disa för att han är kär samt för att
han är uppfostrad till det, mot prinsessan för att han är uppfostrad till det samt för att hon ju är
av ädlare rang än honom. Sina trälar behandlar han inte lika trevligt- han lurar och hånar dem
gärna, och självklart förutsätter han att de alltid ska lyda hans minsta vinkar- de är ju hans trälar
och har alltid varit trogna. Han är dock inte elak mot dem egentligen- inte elakare än mot de flesta
han möter, förutom att han bestämmer över dem.
Åsikter om de övriga karaktärerna:
Fule: "Min guvernant. Fulare man än han finns nog inte. Och en tjurig torrbock är han med. Han
är klen och sjuklig av sig, inte mycket starkare än jag, fast han är dubbelt så gammal. Men han
är smartare än de flesta- jag känner nog ingen utom mig själv som är smartare. Därför är det kul
att lura honom ibland, för det är inte så lätt. Fast den gamle surpuppan är ordentligt lojal och
trogen, det vet jag."
Vile: "Min livvakt. Åh, han är dummare än en sten. Det är nästan ingen idé att lura honom, för
han tror ju på vad som helst. Men han är ju väldigt lojal förstås... Han är antagligen den starkaste
karolinen genom tiderna- han är nästan så stark som en varulv eller en gigant. Tur att han är så
tillgiven och glad av sig och inte någon aggressiv typ, då hade det varit farligt att ha en sådan stark
träl. Undrar hur han blivit så stark. Det kan inte ha med magi att göra- det är han för dum för."
Disa: "En karolinerjungfru! Tja, de är ju förstås väldigt ociviliserade och det är en högst märklig
sedvänja med kvinnor som går runt och beter sig som män med vapen och sådant, men som sann
gentleman måste man ju visa aktning. Och man måste erkänna att tanken på en sån där stolt
kvinna att tämja är lockande... Och söt och vacker är hon dessutom..."
Prinsessan: "Det är faktiskt en ganska besvärlig unge, men man måste ju visa aktning. Det är
en äkta voriansk prinsessa! Och tänk vad mycket man kan vinna på det här... Önskar bara att
hon höll sig ren. Hon luktar illa! Det är svårt att tro att hon var ännu smutsigare när Disa fann
henne."
Ägodelar (som är med på resan):
1 svart, smäcker ridhäst
1 kraftig svart packhäst (går även att rida på)
4 värdefulla sticksvärd med familjens vapen ingraverat
1 långbåge av Gröntall
1 pilbåge i tre delar (trähandtag, två järndelar)
1 koger med långa pilar och järnspets 20 st.
1 koger med korta pilar och järnspets 30 st.
1 måltavla av halm
2 trogna trälar som varit med Vermandur varje dag i hans liv
5 praktfulla mantlar av siden (blå, röd, mossgrön, gul, svart) med familjens vapen inbroderat på
insidorna
5 praktfulla stjortor av siden (blå, vit, svart, röd, gul)
4 dyrbara böcker (tre diktsamlingar och en reseskildring)
5 par linbyxor (långa, svart, blå, mossgrön och två vita)
3 par snörskor i skinn
2 par ridstövlar
1 par chaps i skinn
1 mossgrön trekantig hatt med lång röd fjäder i
1 läderpärm full av pappersark tillverkade av lump, alla med familjens vapen som vattenmärke
1 gåspenna
1 bläckhorn
3 penslar
färgextrat, olja och dukar
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1 mycket fin luta
1 mycket fin säckpipa
1 liten benflöjt, täljd av Vile när Vermandur fyllde 3 år
1 svart slängkappa av ylle med huva
1 brett läderbälte med gyllene spänne
1 skinnpung med 5 olika stentärningar i
1 dyrbar slidkniv med familjens vapen ingraverat
1 skinnpung med 50 små guldplåtar i
3 silvertallrikar, 3 matskedar, teskedar, knivar och gafflar i silver, 3 vackra dryckeshorn, 2
kokkärl, 1 eldstål, 3 varma filtar, 1 stekpanna
2 ryggsäckar
1 par stora sadelväskor, med gott om remmar att binda fast saker
1 värdefull sadel med familjens vapen våtpressat, grimmor och betsel till båda hästarna.
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Fule, 30 år, man, karolin, träl
Intelligens 25
Styrka 17
Visdom 22
Vighet 16
Fingerfärdighet 20
KP 18 (det visar hur frisk och kry eller nära döden karaktären är, men kan struntas i för det mesta)
Utseende: Otroligt ful- skrämmer ofta små barn av misstag om han ler mot dem. Tänderna står
åt alla håll (utom de som ramlat ut), många av dem är svarta, och munnen är väldigt bred och sned.
Buskiga ögonbryn och svårhanterat skägg. Mycket finnar överallt. Tjock knallröd potatisnäsa,
utstående röda öron.
I övrigt är han mager och spinkig, närmast krum, och som alla andra karoliner har han blå ögon
och korpsvart hår.
Historia: Växte upp i Norrskogarna men rövades bort av slavhandlare i tonåren. Köptes
tillsammans med Vile för att bli livvakt åt Vermandur som snart skulle födas, men då det visade
sig att Fule trots sitt yttre var en ung man med läshuvud fast med klen kroppsbyggnad, fick han
istället studera och bli Vermandurs guvernant. Han tycker inte alltför mycket om den snorkige
ynglingen som behandlar sin lärare lika patroniserande som alla andra, men högaktar hans
föräldrar som givit honom så mycket fast alla andra skytt honom för hans fulhet. Han brukar
rentav ofta bli misstagen för att vara dum, bara för att han är ful. I själva verket är han ju smart
(fast inte så självbelåten över det som sin elev). Han är trogen sin herre och elev intill döden av
tacksamhet och aktning till hans föräldrar. De bor alla i ett slott utanför Anghal på Slottskusten.
Liksom Vile, som är Vermandurs livvakt, har Fule varit med den 15-årige ynglingen under var dag
i hans liv. Därför har han varit ute på många resor och upplevt mycket. Han talar karolinermål,
vorianska, slottsmål, två trifonska dialekter och en tjipplingdialekt. Dessutom kan han förstå
även några andra språk lite, men talar dem inte själv. Han är mycket bildad och beläst, kan
mycket om kultur, historia, religion och biologi. Han är väl tränad i att hantera sitt kortsvärd, som
han bär för att beskydda sig själv och sin herre. Han kan även hantera sticksvärd och pilbåge
hyfsat, eftersom ridderliga lekar roar Vermandur och det ibland faller honom in att tävla mot sin
guvernant. Fast sedan han var 10 år har han förstås vunnit mest hela tiden, så numera går
tävlingarna bara ut på att håna Fule.
Nu är de tre- Fule, Vermandur och Vile- på sin första resa ensama. Tidigare har alltid någon av
Unge Herrns föräldrar varit med. De är på båtresa till Tjipplonien och har nu i några dagar bott
på världshuset Roedegroede i staden Koebeplaede (staden är uråldrig, täcker i stort sett hela ön
och består mest av korsvirkeshus och väl nergångna kullerstensgator) som omges av träskmark.
Hela dagarna har Vermandur sprungit omkring och letat efter dyrbarheter att köpa till sin
samling, men nu har han tydligen tröttnat på det. Ikväll har han bjudit en ung krigarjungfru och
en ohyggligt smutsig jänta, som förresten räckte ut tungan åt Fule, på kvällsvard. Trälarna satt
inte med då men i efterhand berättade Vermandur att krigarjungfrun hette Disa och att hon höll
på att hjälpa den ohövliga jäntan, som förresten var en prinsessa, att hitta tillbaka till sina
föräldrar, efter att hon blivit bortrövad av slavhandlare...
Speltips: Fule är lugn och beskedlig av sig, fast ganska avmätt och inte dirrekt nån lustigkurre.
Han har helt enkelt inget att skratta åt. Han ser inte det roliga i att Vermandur lurar Vile hela tiden
eller försöker lura honom själv- och lyckas ibland till och med. Men det finns inget att göra åt det-
han är trogen, lojal och gör som han blir tillsagd. Men ofta med en syrlig kommentar.
Åsikter om de övriga karaktärerna:
Vermandur: "Han är väldigt begåvad, men en snorkig stropp. Vilket öde för hans föräldrar att
han skulle ha en sådan själ... Och vilket öde för mig. Jag ska väl inte klaga, jag har ju fått studera
och resa omkring, men det är faktiskt inte så trevligt att jämt bli hånad av den där snorungen. Men
det är inget att göra åt det..."
Vile: "Stackars dumbom, för korkad för att förstå hur han blir behandlad. Han är hela tiden glad
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och verkar älska Vermandur som om det vore hans egen son. Men det är tur att han är snäll, så
stark som han är. Hur kan han vara så stark? Kan det vara magi?"
Disa: "En krigarjungfru. Sådana ser man inte ofta! En vacker ung kvinna som visar upp allt av
det bästa ur vårt stolta folks kultur!"
Prinsessan: "Ohövliga jäntunge! Vad hon behöver är ett kok stryk! Men hon är prinsessa och jag
är träl, och Unge Herrn vill hjälpa henne...  Så det är det vi ska göra. Suck."
Ägodelar:
1 grov grå tunika i ylle med Vermandurs familjs vapen broderat
1 kraftigt läderbälte
1 slidkniv
1 kortsvärd
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Vile, 30 år, man karolin, träl
Intelligens 13
Styrka 70
Visdom 17
Vighet 17
Fingerfärdighet 23
KP 32 (det visar hur frisk och kry eller nära döden karaktären är, men kan struntas i för det mesta)
Utseende: Muskulös, ståtlig och ständigt i en heroisk posé. Mycket kraftigt byggd. Svart hår och
blå ögon, som alla andra karoliner.
Historia: I hela sitt liv har Vile blivit retad av nästan alla för att han är så dum och lättlurad. Fast
han bryr sig inte så mycket om det, för han märker det ändå inte så ofta. Han föddes och växte
upp i Norrskogarna, men i 15-årsåldern rövades han bort av slavhandlare. Han köptes sedan av
en rik vorian-familj i ett slott utanför staden Anghal nere vid Slottskusten, för att bli livvakt åt
deras son Vermandur. Det blev han också. Eftersom han, av outgrundlig anledning, är stark som
en oxe (utan att överdriva), så har han främst fått lära sig att använda stora tunga krossvapen.
Men han har även lärt sig hantera sticksvärd och pilbåge, eftersom hans herre Vermandur tycker
om att tävla mot honom i ridderliga lekar. Själv gillar han mest att tälja träfigurer (eller för all del
annat också- när Vermandur fyllde tre år täljde Vile en benflöjt åt honom), men eftersom han mest
av allt tycker om att förnöja unge herrn, gör han sitt bästa när unge herrn säger åt honom att göra
något. Vile beundrar Vermandur över allt annat för sin stora begåvning- det verkar som om unge
herrn kan allting. Det har varit roligt att se honom växa upp från ett försvarslöst spädbarn till en
stilig ung ädling. En och annan gång har Vile hamnat i strid också, när han försvarat sin herre, för
de har ofta varit på resa tillsammans runtom i världen. Unge herrn talar all världens språk, och
hans guvernant Fule också. Fule köptes förresten samtidigt som Vile, och de har båda varit vid
Vermandurs sida hela hans liv. Vile kan inte så många språk. Han pratar lite karolinermål förstås,
och vorianska. Så förstår han lite slottsmål. Han har ingen högre önskan i livet än att alltid få vaka
över Vermandur och beskydda honom, och han blir aldrig gladare än när Vermandur verkar
lycklig. Nu är de tre- Vermandur, Vile och Fule, för första gången på resa ensama. De är nånstans
på en ö långt ute i havet och dessutom med träskmark omkring. Det luktade illa på vägen dit, Vile
spydde ofta och är glad att stå på fast mark igen. Folket på ön är konstiga, de har svans och låter
som om de hade döda makrillar i halsen när de pratar. Men Fule och Unge Herrn förstår allting
förstås, och kan tillockmed svara på det konstiga språket. De bor på ett mysigt värdshus där de
äter och dricker så mycket de orkar. Vile orkar en hel del... De har varit här några dagar medan
Unge Herrn sprungit omkring och letat efter något han varit intresserad av, medan Vile sprungit
efter och Fule mest varit på värdshuset och tagit hand om Vermandurs två hästar. Idag stötte
Vermandur ihop med två jäntor som han bjöd på kvällsvard. Den ena var några år äldre än unge
herrn själv, och hon var av samma ras som Fule och Vile. Hon hette Disa, berättade Vermandur,
och var tydligen ute på uppdrag för att hjälpa den lilla flickan hem (det var en ynklig stackare som
inte såg mycket ut för världen). Den lilla flickan var vorian som Vermandur och dessutom
prinsessa! Henne skulle man kalla "Ers Nådiga Höghet". Eftersom Vermandur var både
gentleman och dessutom intresserad av spänning och äventyr, bestämde han naturligtvis att de
också skulle hjälpa flickan.
Speltips: Vile är dummare än tåget, OK? Han är väldigt lättlurad. Vermandur lurar honom ofta
och mycket bara för att retas, och han märker det inte ens. Han är väldigt tillgiven. Har mycket
lätt för att bli glad. Otroligt naiv. Kan bli ledsen och gråta, men blir aldrig arg. Men oftast bryr
han sig inte om vad folk tycker om honom eftersom han ändå inte märker det.
Åsikter om de övriga karaktärerna:
Vermandur: "Tänk om man hade varit ens hälften så duktig som Unge Herrn på någonting alls.
Jag har allt en väldig tur som får lov att vara så här nära ett geni, en stor lycka som tillåts ansvaret
att skydda hans liv!"
Fule: "Unge Herrns Guvve... öh... lärare. Han och jag har kännt varann sen Unge Herrn föddes.
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Han e ful som stryk men faktiskt rätt smart."
Disa: "Hmmm... ja, hon e en krigarjungfru. Men det är otäckt... Jag blir blyg, börjar darra och
rodna om söta kvinnor tittar på mig... För att inte tala om ifall de TALAR till mig! Vad skulle jag
svara?!"
Prinsessan: "Unge Herrn säger att hon behöver hjälp, så det är väl klart att vi ska hjälpa henne!"
Ägodelar:
1 Grov grå tunika i ylle med Vermandurs familjevapen inbroderat
1 mycket kraftigt läderbälte
1 slidkniv
1 mycket stort och tungt slagsvärd, specialsmitt åt Vile
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Vera, 8 år, flicka, vorian
Intelligens 35
Styrka 6
Visdom 2
Vighet 30
Fingerfärdighet 28
KP 15 (det visar hur frisk och kry eller nära döden karaktären är, men kan struntas i för det mesta)
Utseende: Mager och ranglig, smått svulten. Glåmiga grå ögon. Mycket smutsig. Stripigt
råttblont oljigt hår i en kalufs som tyder på att håret aldrig verkar kommit nära en kam eller en
borste. Mycket vackra tänder dock, och en förmåga att le charmerande eller tiggande som en
ledsen hund, och på detta vis få sin vilja igenom.
Historia: Vera har vuxit upp på gatan i slummen i en stad på Slottskusten. Hon har lärt sig den
hårda vägen att små flickor har en god förmåga att tigga sig fram, men att det inte alltid fungerar.
Hon är också duktig på ficktjuveri. Dessutom är hon fullständigt galen, och den värsta myto-
manen som setts under solen. Det värsta är att hon är så intelligent- hon har lätt för att lura folk.
För några månader försökte hon stjäla börsen från en kvinna som satt och åt på världshuset
Blodhunden nere i hamnen i staden där Vera bodde. Konstigt nog så märkte kvinnan det dirrekt,
men ännu konstigare så gjorde hon ingenting åt saken, utan följde istället bara obemärkt efter när
Vera gick sin väg. Sen när flickan satte sig för att kolla vad som fanns i börsen så nappade kvinnan
åt sig den från ingenstans. Givetvis trodde Vera nu att här vankades ett rejält kok stryk, men
istället frågade kvinnan om hon var hungrig. Vera klämde fram ett par krokodiltårar och ett
ynkligt "j-ja..." Därefter kom hon på att hon skulle slå i kvinnan att hon var en stackars prinsessa
som rövats bort av elaka slavhandlare. Och så där har det hållit på. Kvinnan var tydligen med i
nån sorts sekt för karolinermöer som kallades krigarjungfrur, och bland deras livsmål finns visst
att hjälpa folk i nöd. För kvinnan, som var 19 år och hette Disa, bestämde sig genast för att hjälpa
Vera. Vera slutade genast att bete sig som en strykarunge, och började istället låtsas som om hon
var van att vara mycket bortskämd. Hon ville bara kallas "Ers Nådiga Höghet" (vilket Disa inte
alls gillade, utan iställen ibland ironiskt kallade Vera för "Ers Tröghet") och klagade hela tiden
på att hon frös och var hungrig och törstig. Detta var jätteroligt. Fast nu hade Disa tagit henne
till Tjipplonien, där hon sagt att hennes fars slott skulle finnas. Hennes far och mor hette Baron
Tombikus II och Friherrinnan Ella av Mård, det var minsann fina namn hon kommit på. Men det
var nånting mysko med Disa, ibland verkade hon synsk. Fast än så länge så hade hon inte kommit
på att hon var lurad...
Ikväll hade det dykt upp en ädling, vorian precis som Vera, som hade bjudit in de båda damerna
på kvällsvard på värdshuset Roedegroede. Vera märkte ju tydligt att han bara blivit störtkär i
Disa, men som adelsman visste han att föra sig och han lovade att han och hans två trälar skulle
göra allt för att föra "prinsessan" tillbaka till sina föräldrar på slottet...
Trälarna ja. Den ene av dem var en fuling, nästan fulare än man kunde drömma om. Han måste
vara dum. Honom räckte vera ut tungan åt. Den andre satt och täljde, faktiskt riktigt händigt. Man
kanske kunde sno det där han täljde när det blev klart?
Speltips: Vera är galen, men hon är inte dum. Så överdriv inte. Hon ljuger hela tiden, men inte mer
än att de andra tror henne. De ska inte misstänka nåt- åtminstone inte förrän det är försent...
Åsikter om de övriga karaktärerna:
Disa: "En dum brud som har lagt sig i vad som inte angick henne, och nu får hon skylla sig själv
att hon blir lurad. Haha!"
Vermandur: "En dum fjollig tonårstönt som lade sig i vad som inte angick honom, nu får han skylla
sig själv när han blir lurad. Haha!"
Fule: "Usch vilken ruskigt ful typ, hur kan man vilja ha en sån dum äcklig typ till träl? Kanske
som fågelskrämma? Haha!"
Vile: "Han ser farlig ut med det där gigantiska svärdet. Bäst att inte reta honom. Undrar varför
han är träl? Han borde ju lätt kunna slå ihjäl både fjollan och fulingen med ett enda hugg och fly
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fältet! Haha! Det skulle jag gjort."
Ägodelar:
1 ganska smutsig, trasig och lappad klänning i grovt lin. Ursprungligen vit, numera brunaktig
1 hårnål av järn som kan användas till mycket- till exempel öppna lås med
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Disa, 19 år, kvinna, karolin, krigarjungfru
Intelligens 21
Styrka 10
Visdom 23
Vighet 23
Fingerfärdighet 24
KP 19 (det visar hur frisk och kry eller nära döden karaktären är, men kan struntas i för det mesta)
Utseende: Ungdomligt attraktiv- en kvinna i övre tonåren. Rätt småbystad. Fräknar över hela
ansiktet. Långt svart hår i fläta ner över ryggen, mörkblå ögon.
Historia: Disa levde sina första 7 år som de flesta karoliner ett nomadliv i Norrskogarna. Sedan
bad hon sina föräldrar om att få utbildas på ett kloster för krigarjungfrur, vilket hon också fick.
Vid 15 års ålder genomgick hon vallgravsritualen och blev en äkta krigarjungfru av runan Kaun,
som är den första av de nio runorna vid hennes kloster Goudheimsklostret. Nu var hon jungfru
av runan Hagall, som var den tredje. Den stod för fullbordan, beskydd, säkerhet och balans. Då
hon genomgått riten bestämde hon sig för att ge sig ut i världen och vandra några år innan hon
studerade vidare, för hon kände att det var just vad Hagall innebar. Att fullbordas ute i världen,
att få större visdom och mer allmänbildning genom erfarenhet. Hon är en ganska liten och nätt
kvinna, och därför inte särskilt stark- men kroppens styrka betyder inte så mycket för en
krigarjungfru. Det är den mentala styrkan som är viktig, och den behöver hon inte skämmas för.
På klostret mediterade hon flera timmar om dagen, numera har hon bantat ner det till kanske
någon halvtimme av meditation. Men å andra sidan behöver hon inte sova mer än några timmar
om dygnet för att hålla sig pigg, och hon är fullt vaken när hon mediterar. Som krigarjungfru har
hon lärt sig strida utan vapen såväl som med vapen, hon har lärt sig att röra sig tyst, balanserat
och graciöst, med full kontroll. Hon har förutom krigarkonster studerat historia, geografi, alkemi
och läkekonst. Själv är hon mest intresserad av läkekonst. Alkemi tycker hon är lite fånigt- mest
på grund av det där med att tillverka guld. Ingen vet ifall det någonsin är någon som lyckats, och
även om det skulle gå, så är ju guld inte speciellt praktiskt.
Hon har även lärt sig hantverk av många slag- krigarjungfrur tillverkar till exempel alla sina
vapen själva. För att kunna använda det måste de först kunna tillverka det, nämligen.
Några månader efter att hon lämnat klostret hittade hon en döende orf (orferna bor i svampar,
ser ut som människor men är bara långa som ett lillfinger ungefär. De är kända för att blåsa
orfpulver i ansiktet på folk, vilket är dödande. Orfpulvret tillverkar de av svamparna, och det är
det värdefullaste som finns, men även det giftigaste) som någon råkat trampa på och därmed
mosat hans ben. De flesta skulle nog antingen mosat klart honom eller genast sprungit all
världens väg, men Disa tog istället hand om honom och räddade hans liv. Nu sitter han gömd
bakom hennes fläta i en gunga hon gjort åt honom, och ibland så viskar han råd i hennes öra. De
båda är bästa vänner. Men Disa vet att orfen, som är en 75-årig magiker vid namn Izhmanghul,
till skillnad från henne är en ondskefull krabat. Visserligen skulle han inte göra något hon inte ville
att han skulle göra, men eftersom han inte gillar folk som hon brukar träffa så håller hon honom
mycket hemlig.
Så för några månader sedan försökte en liten svulten flickunge stjäla Disas penningpung när hon
satt och åt på ett värdshus i slumkvarteret. Disa hade koll på alltihop, och smög försiktigt efter
flickan. Izhmanghul föreslog att han skulle blåsa lite orfpulver i synen på henne, men Disa sa åt
honom att hålla käft och frågade istället flickan om hon var hungrig.
Det var hon, hon var rent utsvulten. Nöden har väl ingen lag? Flickan berättade för Disa att hon
rövats bort av slavhandlare för något år sedan, att hon lyckats fly från dem och sedan dess levt
ett ynkligt liv i slummen. Hon var en vorianprinsessa, och att hon var van vid ett helt annat och
ganska bortskämt liv var tydligt, för hon klagade och gnällde hela tiden. Vidare krävde hon att
bli kallad "Ers Nådiga Höghet", men det var Disa för stolt för och kallade henne istället för "Ers
Tröghet". Däremot lovade hon att föra tillbaga flickan till sina föräldrar, som hette Baron
Tombikus II och Friherrinnan Ella av Mård och bodde i ett stort fint slott i Tjipplonien, av alla
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platser... Efter mycket sökande kom prinsessan fram till att det var i den gamla staden
Koebeplaede, dit de nu äntligen tagit sig.
Ikväll har de haft tur, de har bjudits på kvällsvard på värdshuset Roedegroede av en vorianer-
ädling från Slottskusten vid namn Vermandur. Han är några år yngre än Disa men verkar ha blivit
lite kär i henne. Han är mycket artig och belevad mot både henne och prinsessan och har lovat
dem att han och hans båda trälar ska hjälpa prinsessan hem. Trälar?! Jo minsann, som de flesta
rika vorianer så har han det, och karoliner är de också, precis som Disa själv. Detta fick henne
snabbt att tappa den respekt som hon kanske hade för honom, men trälarna verkar inte ha något
emot honom... Båda är beväpnade och den ene är en rejält stor och stark kluns. Disa har bestämt
sig för att hon ska fråga honom försiktigt varför han är träl, någon gång när inte Vermandur hör
på.
Speltips: Disa är ung och nyfiken, men visare än de flesta ändå. Trots detta lever hon under
parollen att hjälpa de som ligger i nöd, även om de inte alltid förtjänar det. Hon är en krigarjungfru
och hennes livsmål är att hjälpa och att fullborda sina egenskaper och sin vishet. Hon är mycket
snäll, men kan också vara skoningslös om det kommer till det.
Åsikter om de övriga karaktärerna:
Izhmanghul (spelas av SL, samtal sker per lappar): "Han är min bäste vän. Det är roligt att ha
en liten puttefnask hängande bakom flätan. Den gamle stöten är rätt elak, men jag kan nog lära
mig mycket av honom. Och kanske kan jag få honom att glömma sin bitterhet och bli god? Nja...
Men mot mig är han snäll iallafall."
Vermandur: "Han har trälar. Hrmf. Jag tänker inte låta mig luras av hans artighet. Det är en
fasad. Han borde dödas. Eller? Han är bara barnet... Och han kan inte rå för sin kultur... Kanske
borde man prata med honom?"
Vile: "Rätt söt, den där trälen... Väldigt stark! Undrar varför han är träl? Måste ta ett snack med
honom. Undrar varför han rodnar så fort jag kastar en blick på honom? Han måste vara otroligt
blyg."
Fule: "Tja, passande namn... Nä, stackars kille. Kunde de inte hittat på nåt annat?"
Prinsessan: "Åh, vad trött jag är på Unga Fröken Primadonnan nu!!! Måtte vi hitta hennes
föräldrar snart, eller så gör jag som Izhmanghul tjatar om hela tiden och låter honom ta hand om
henne... Nä, fy, DET kan jag ju inte... Det ordnar sig nog snart. Och sen kan jag dra hem till
klostret."
Ägodelar:
1 Huvudduk av lin, vit
1 hårspänne av näver med en hårnål i av trä, en liten gunga flätad i näver som hänger ner från
hårspännet i en skinnsnodd
1 blå klänning av lin med runan Hagall broderad i rött på bröstet
1 bälte av rundflätat skinn
1 tom skinnpung för pengar
1 skinnpung med gröntallrot (antibakteriellt, smärtstillande och allmänt stärkande. Ibland smått
hallucinogent. Tuggas eller krossas i mortel och lägges på sår med rent tygomslag, eller tuggas
vid feber och sjukdom. Sällsynt och värdefullt!)
1 slidkniv Med runorna Kaun, Elgr och Hagall ingraverade
1 par sandaler
1 lång mantel av grått ylle med huva
1 eldstål, 1 kastrull, 1 djup talrik av trä, 1 täljd sked, 1 näverkont, en liten ask synålar, trådar, garn
etc.
1 vacker vandringsstav av bok där Disa snidat in följande: "Varför vandra, när man aldrig
kommer fram? Svaret är varför stanna, när man ännu inte kommit fram." i 57-typig runskrift
(även användbar att slåss med)


