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Inledning
Jdenna del av Cumulunimåas skall vi ge er en översiktlig genomgång av den värld som rir äventy-
Irets kulisser. Vi börjar med en allmän översikt och fortsätter med mer detaljerade betraktelser av
olika ämnen av vikt. Det är ingalunda så att allt som står här kommer att få direkt effekt på äventy-
ret, men det iir nödvändigt att alla som spelleder Cumulunimbus känner sig hemtama i den värld som
skapats för scenariot. Det ger alltid ett mycket bättre intryck om en spelledare kan antyda en stor hel-
het som spelarna aldrig får se, än om spelarna inser att vad SL säger iir allt som finns att veta.

Diirför - för att underlätta improvisation och ge spelledare en fastare grund att stå på - tillåt oss
presentera C umulunimåas viirld.

Oversikt
På en väldig slätt, någonstans i en främmande viirld står
en hög klippa. Så hög att staden och slottet som liggerpå
dess topp nästan alltid iir höljda i moln. Det iir på denna
plats som Cunrulunimbas utspelas.

Slätten går under namnet Stormseglarslätten, efter de
stora fåglar som cirklar över den; de svarta
Stormseglarna. Den iir vidsträckt och tycks nå ända bort
mot horisonten. Söderut från klippan kan man skymta en
mörk remsa av skog och bortom den blånande berg.
Slätten åir till större delen bevuxe.n av kort, kraftigt gräs
och enstaka lägre örter. Hiir och diir står små låga träd,
nästan små buskar. Under vissa perioder på året vandrar
väldiga hjordar av djur över slätten, men det kommer inte
att ske inom det hdr äventyrets ramar.

Klippan kallas Brytarberg eller Klyvarklint. Den iir
det enda landmdrket på Stormseglarslätten och den stick-
er brant upp ur slättens gräs. Den iir vagt trekantig till for-
men och stupar lodrätt på två sidor. Längs den tredje, slut-
tande sidan, löper en brant och slingrande bergsväg upp
mot staden.

Staden heter Brytarberg efter klippan och det händer
att den även kallas Klyvarklint, även om det iA sällsynta-
re. Den iir omgiirdad av en hög mur mot den sluttande
sidan i vilken det finns tre olika portar. Vägen löper in
genom den största porten till ett virrvarr av gränderi sta-
den innanför. Staden har stått på denna plats i otaliga
mansåldrar, den har inte alltid sett ut som den gör nu, men
för invånarna diir iir det som om den alltid har existerat.
Och så länge den har funnits har den varit ett nav i tillva-
ron ftir folken kring Stormseglarslätten.

Väljer man lite slumpvis mellan gränderna i
Brytarberg kommer man för eller senare fram till en klyf-
ta som stupa.r brant ned och en bro tillverkad av tre rep
som leder över den. På andra sidan bron höjer sig ett mäk-
tigt ftiste. Vaktposter med slungor bevakar portarna och
höga torn skjuter mot den molnfria himlen. Detta åir f?istet
Vävarvärn, som också kallas slottet Molnbrytare och
som, liksom staden, har fallit i ruiner många gånger för att
åter byggas upp. Hiir hnns Vävarna, visa män och kvin-
nor, religiösa ledare fcir kulten kring Den Store Vävaren,
den alenarådande tron så långt man kan se och så länge
som någon kan minnas.

Vävarviirn 2ir också den högsta punkten i staden

Brytarberg och diirmed på hela Stormseglarslätten. Från
dess torn kan man se ut över allt land diir nere. Man kan
se fiender närma sig och man kan betrakta karavaner av
pilgrimer och handelsmän som letar sig fram till
Klyvarklint. Men bara på en molnfri dag, vilket är ytterst
sällsynt. Staden och slottet ligger ovanför molnen, utanför
världen och för det mesta ser man bara ett hav av böljan-
de moln som strömmar kring Brytarberg som vore berget
en vågbrytare i en ocean av dimma.

Kultur
De folk som bor bortom Stormseglarslätten är så tångt
man kan se en ganska enhetlig kultur. Men det tu olika
folk och olika stammar och i denna våirld iir nationalsta-
ten ännu inte uppfunnen. Eftersom stadsskicket i viirlden
bortom Stormseglarslätten har ytterst liten effekt på även-
tyret skall inte mycket ordas om det hiir. Det finns stads-
stater och det finns stamsamhällen ledda av hövdingar.
Det finns mindre riken sammanhållna av en stark ledare
och det finns otaliga gårdar och byar som ingen riktigt
skulle kunna säga var de hör hemma om man frågade.

Vad staden Bryrarberg beträffar så iir den i allt väsent-
ligt självstyrande. Det Zir till och med så att den dr större
delen av den kända vdrldens centrumi Detta beror inte på
att den iir siirskilt rik, eller stuskilt stor. Det beror blott och
bart på en enda sak: Vävarvdrn. Men mer om detta kom-
mer att sägas under "Religion" nedan.

Viktigt att påpeka h?ir åir att staden Brytarberg och fol-
ket som lever ddr både iir isolerat och ett centrum i vd.rl-
den. Alla riken och stammar jag talade om nyss ligger
långt borta, vid Stormseglarslättens gränser och bortom
dem. Men karavaner går över slätten fram till Brytarbergs
fot. De för med sig en rad olika varor och ndr marknads-
tiden iir inne kan nästan vad som helst köpas på basarer-
na i bergets skugga.

Men Brytarberg självt har inga viktiga naturtillgångar
att handla med. Det råkar bara vara så att det ligger mitt
emellan allt och att de allra flesta människor beger sig hit
på pilgrimsfiird. Så Brytarbergs invånare iir ett folk som
är vana att sköta sin, uots främlingars ndrvaro. De lever
av vad jorden kan ge dem och många iir köpmän, hant-
verkare öch växlare som erbjuder.sina dänster vid mark-
naden. Hantverk från Brytarberg har ett srirskilt kvalitets-
måirke. Det är enkelt, inte sdrdeles pråligt, men det håller.



Och så har det en speciell lockelse för resenärer: Det har
tillverkats i Vävarvärns skugga, ndra det fäste diir värl-
dens öde kan skådas i Vävarnas väldiga varp.

Men nu kan vi nog inte hålla på det längre. Det verkar
som det iir dags att tala om det religiösa.

Religion
Den religion som praktiseras i staden Brytarberg, av fol-
ken som lever kring Stormseglarslätten och av hela den
kända viirlden, iir mycket säregen. Den bygger helt och
hållet på en känsla för tyg.

Världen, berättas det, är helt enkelt Den Store
Vävarens gobeläng. Varje dag för han en ny tråd genom
varpen på Världsväven. Han sitter vid sin stora vävstol
vid viirlden mitt (-I underjorden. säger folk. -Bortom allt
vad vi förstår, säger Vävarna.) och tiden gar stadigt fram-
åt fdr varje slag med skeden.

Hur konkret människorna ser på Den Store Vävaren
iir olika. Vanligt folk ser honom som en mycket påtaglig
gestalt, en gud vars verk finns att skåda i allt som omger
människan. De liirde kanske uppfattar honom mer som en
väldig kraft, en gudom med makt och syfte bortom män-
niskans förstånd vars främstä symbol dr väven och som
bara kan nås genom kunskap om, och känsla för tyg. Hur
det nu dr med det så iir Den Store Vävaren skaparen av
allt. Tron på honom iir obesridlig och hans makt anses
vara allomfattande. Men han dr ingen gud av nåd, han iir
en opartisk hantverkare vars trådar flätar samman både
gott och ont, både lycka och glädje. Man ber inte till
honom som en vän och hjälpare, utan hedrar hans namn
och försöker leva så att man på intet sätt stör vävens mön-
ster eller vävandets rytm. Och framför allt hedrar man
tyg.

Tyg iir någonting heligt, någonting som innehåller stor
kraft. Varje tygbit iir en återspegling av viirlden självl
varje tråd som löper genem varpen hos människorna är en
akt av skapande, varje skändande av tyg iir ett rubbande
av viirldsordningen och kan få katastrofala följder.

Detta dr religionens påtagliga verklighet. Vävandets
kult iir ingen kult av mycker dyrkande och offrande. Att
hedra tyg iir någonting absolut, någonting man inte kan
bryta mot snarare än någonting man måste akta sig för att
råkabryta mot. Visst finns det mindre synder som begås
av många. Msst finns det de som iir oartiga ndr de borde
veta bättre, som talar illa om Vävare fast det inte får
göras. Men ingen sätter sig med verr och vilja upp mot
tygets makt.

Den makt som finns i tyg, i vävandet och i kläder
kommer att avspegla sig på flera sätt i äventyret och i tex-
ter hdr i bakgrundsmaterialet. Många små vardagliga
seder som ter sig underli-ga för var v?irld har sitt ursprung
i denna respekt ftir tyg. Den syn folk har på Spinnerskor,
den vördnad som Vävarna bemöts av, det faktum att ingen
slåss med vassa vapen, allt detta gar att förklara med att
den som fiirstör tyg förstör livet självt.

För invånarna i staden Brytarberg iir detta siirskilt
påtagligt. De lever ndra Vävarvdrn, f?istet som hyser
Vävarna, en helig order och religiösa ledare för allt land
kring Stormseglarslätten. Det finns de som inte erkänner
deras ord som lag. Det finns de som kallar dem konserva-

tiva och de som Vävarna kallar kättare. Men det stora
flertalet hyser en oinskränkt respekt för deras kunnande
och inte helt utan anledning.

Vävarna har märkliga fcirmågor. De väver alla de
finaste tygerna och de ser svagheten i den starkaste tråd.
De vet hur man bevara och håller samman. Vävartyg går
aldrig sönder och aldrig att dess färger går ur. I sina stora
gobelänger kan de skåda framtiden och i gamla tygrullar
kan de läsa om det förflutna. Vidskepelse och sanning om
Vävarna går hand i hand och folk ftirdas vida omkring för
att nå Vävarvdrn.

Detta är den egentliga anledningen till att Brytarberg
iir Stormseglarslättens centrum. Hit fiirdas pilgrimer i
långa tåg för att ta del av Vävarnas visdom. De kommer
för att erhålla små bitar av tyg för siirskild tillfällen, eller
kanske en särskild slags tråd. De kommer för att fråga om
sin framtid och hur de skall handla. Och de kommer för
att ge sina barn till Vävarna, så att de kan gå. i liira hos
dem och hedra sina föräldrars namn genom att en gång bli
en av de fem äldste.

Tideräkning
Det iir vanligt att folk säger: "För varje dag som går kas-
tar Den Store Vävaren skytteln genom valpen och lägger
ännu en tråd till Viirldsväven." Utgår man från detta kan
det tyckas lite paradoxalt att fyra årtidsväxlingar, vad vi
skulle kalla ett år, benämns "ett slag". Vara hur det vill
med det, ett slag avser hursomhelst ett slag med skeden på

-Kvinnlig invånare i Brytarberg, till vardags
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den stora Världsväven och motsvarar alltså ett år. Detta är
den allmänt använda tideräkningen, som pä det stora hela
är lika bland alla vd.rldens folk, även om längden på ett år
kan variera på några dagar. För längre tidsperioder talar
man ofta om en "varp". Man kan säga: "Det var på den
tiden då åren vävdes på en annan varp", eller så påstår
man: "Detta hände sig två varp tillbaka och tjugo slag in
på den tredje." Varp iir ett längre tidsmått som olika folk
använder på olika sätt. Det kan betyda en mycket begrän-
sad period på, säg femhundra slag. Men det finns också
de som talar om en tidigare varp och menar en tid man
inte längre minns.

Det råder alltså viss oenighet över hur tiden skall
mätas. Dock måste man betrakta skillnaderna mellan
olika folk som mycket liten i jiimförelse med hur man
anger en bestiimd tidpunkt. HiA iir det vanligt att man
utgått från en siirskilt viktig händelse, eller en regenrstid.
Följden blir att utsck som: "Fyra slag efter branden på
Sidenslätten", "Fyra och tjugo slag i Ståthållare
Silvertungas ljus" och "Slaget efter Mörk Målardotter,
mitt älskade barns födelse" alla kommer att referera till
samma år. Denna röriga tideräkning iir ingenting som stör
vanligt folk, men Vävarna i Vävarviirn suckar ofta djupt
när de rullar bland sina bonader och försöker åldersbe-
stämma en viss profetia.

Bortom Stormseglarslätten
I äventyret intas staden Brytarberg av nemediska trupper,
som sedermera belägrar berget. Dessa dr bara en del av en
större truppsryrka som invaderar andra riken kring slät-
ten. Anledningen till deras invasion och följderna av dem
ligger utanför är'entyrets ramar.

Nemederna kommer från ett rike på andra sidan av det
innanhav som lig_ser stider om Stormseglarslätten, bortom
bergen. De tillhör i grunden samma religion och har en
liknande kultur som folket kring Klyvarklint, men de ser
inte Vävarna som religiösa ledare och små avvikelser i
deras trosåskådningar skulle s2iker få dem att förklaras för
kättare av Vävarna. D;iremot har de samma känsla gente-

-Manlig invånare i Brytarberg

mot tyg som alla andra. De slåss med trubbiga vapen och
går till slagen i vackert broderade skjortor. Möjligen tyder
deras användande av slitare på en viss dubbelmoral, men
det iir ingenting de iir ensamma om.
De riken som omger nemedernas och alla andra som finns
kring innanhavet dr ointressanta för det håir äventyret. Så
för en gångs skull skall vi inte överösa er med onödig
information utan låta er själva föreställa er en färgrann
väv av större och mindre riken som trängs kring innanha-
vet, som alla hedrar Världsväven i kläder och i tyger, det
ena vackrare än det andra.



Brytarberg
En strategisk betraktelse

Inför den stundande operationen har jag blivit
ombedd att sammanfatta de underrtittelser och

fakta som kommit till vår kännedom om staden
Brytarberg och dess omgivningan

Brytarberg, öven kallat Klyvarklint, iir av
ansenlig höjd. Det iir belöget gryningsvards om
Stormseglarslcitten och ses långvriga kring.
Bergets topp beslöjas mestadels av molnen,vil-
ket mAjliggör för truppstyrkor att framrycka
mot berget utan att bliva uppttickta. Berget rir
trekantigt tillformen och »å av dess sidor utgö-
res av branta klippstup som torde vara omöjliga
att forcera. Uivards sluttar dock Klyvarklints
tredje sida och det ör denna vtig en anfallstyrka
rimlignis bör ta. Enligt våra kunskapare finnes
enstaka vakter posterade liings ytigen som leder
upp på lcisidan, men dessa kan enkelt elimine-
ras.

På vtig upp mot staden på bergets topp kommer
styrkan att vara tvungen att passera genom mol-
nen. Sagor förtöljer om Brytarbergs drivande
dimbankar och om mön som begett sig in i dessa
vid sidan av allfartsvrigen för att sedan försvin-
na spårlöst. Fotfolkets vidskepelse rir vcilkänd
och om inte denna fas av framryckningen
genomförs med striktaste disciplin kan något så
vardagligt som en skriande Stormseglare i dim-
man skrörnnn stora delar av trupperna till
panik.

På bergets topp ligger så staden Brytarberg.
Den sida av toppens trehörning som vritter mot
sluttningen spärras av en uråldrig befiistnings-
mur Muren ör ncira fyra man hög och kan
befristas från insidan med krimpan Allfurts-
vdgen passeror genom en stor port i muren och
enligt våra kunskapare finns möjlighet att tungt
befcista denna- Porten bedöms vara mycket svår
attforcera- Dörentot finns tverurc andra portar i
muren som upptagits under senare tid. Dessa
skall vara av enklare slag och hantverknre med
rcitta verkq,g borde mycket snabbt kunna öppna
dessa. Brista raktiken för att oskadliggöra

muren torde alltså vara ett skenanfall mot
huvudporten för att avleda uppmörksamheten
och drirefter låta två styrkor bryta in genom de
båda sidoportarna. Dessa kan sedan gå i knip-
tång och erövra huvudportenfrån insidan.

Innanför muren ligger staden. Så niir som på de
tre stora torgen samt gatan innanför muren
kommer våra styrkor vara tvungna att rycka
fram genom trånga grönden Detta, kombinerat
med den hastighet med vilken operationen bör
genomföras, innebör att anfallsstyrkan frömst
bör bestå av lött idanteritrupp samt stridshant-
verkare. Naturlignis bör tiven slitare samt ett
tyngre bevripnat garde medfölja. Om inte annat
så har deras nörvaro en moralhöjande inverkan
på fotfolket.

En strategisk betraktelse av Brytarberg vore
icke fullstöndig om fristningen Vrivarvärn
utlrimnades drirur Borgen tir riven l«ind under
många andra namn så som bland annat Slottet
Dimklyvare och Slottet Molnbrytare. Det rir ett
respektingivande friste bekiget på en egen klipp-
spets vindvards om staden. Den enda kiinda
vägen in i fcistet ör via en smal repbro över den
kffia som skiljer staden från borgen. Detta
medför att fcistet ör i det ncirmaste ointagligt
genom direkt angrepp. Bekigring skulle dock
kunna tönkas som ett alternativ, iiven om bor-
gens förråd under hösten kommer uara vtilfill-
da. Detta rir dock inte förenligt med den snabba
tidsplan som operationen måste följa.
Lyckligtvis ör dock Vlivarvörn ovösentligt i
militrirt avseende. Fästningen bebos blott av en

sekt mystiker som i ochför sig är tongivande för
traktens religiösa liv, men något miltrirt hot rir
de förvisso icke. Att isolera detta religiösa cen-
trum kan dock medföra en betydande moral-
srinkning hos de försvarande styrkorna i resten

av landet.

I imperiets tjönst

Sebastiano Sangvisoto



Minnen av

VdvCIrvärn
T\"t är nu mycket länge sedan jag färdades
l-, till fästet Vävarviirn ovan molnen för att
genomgå min skolning som vävare, men minnet
av den platsen vilar iinnu ömt i mitt inre, likt en

skatt insvept i en duk av silke.
Jag kan ännu känna doften av de blommande

klängrankor som växte på muren utanför fön-
stret till de kvinnliga novisernas sovsal där jag
och min vän Vergilis brukade stå och smygtitta
sena vårkvällar. Jag kan iinnu höra sorlet av
noviser och invigda som samlades inför midda-
gen och smaken av den enkla men delikat kryd-
dade korngröt som serverades till frukost finns
ännu kvar på min tunga. Jag minns ännu käns-
lan av silkestunna trådar mot mina fingrar och
svettdroppar rinnande nedför min panna niir jag
genomförde det sista vävarprovet. Och jag
minns 2innu anblicken av De Fem äldste i sin
stora sal närjag fördes inför dem den dar dagen
för så länge sedan då jag första gången kom till
Vävarviirn.

Om Vävarvärn var en varelse skulle de äld-
stes sal utan tvekan vara dess hj?ita. Diir håller
de fem äldste sina rådslag och det iir dit de kal-
lar ftistets invånare niir de önskar tala till dem.
Salen iir oerhört stor, flera våningar hög, och
gigantiska bonader pryder dess väggar. Diir
finns Den Store Vävaren i sin sal och drir finns
Viirldsvävens Symbol med sina skimrande fiir-
ger. Från de övre gallerierna kan man skåda ner
i salen och genom små draperitäckta dörrar kan
man vandra ut i fästet

Om än jag bodde i Vävarv?irn i manga år
liirde jag mig aldrig hitta helt och fullt i den
komplicerade väv av trappor, gångar och galle-
rier som flistet utgör. Kanske åir det åindå alla
dessa passager som dr mitt tydligaste minne,
mycket rydligare iin alla de kammare, hallar och
gemak som de ledde emellan. I dessa smala kor-
ridorer med högt i tak mötte man tjänare på väg

att utföra något arbete, gardesvakter som som-
nat på sina poster och noviser som samtalade
om sånt som deras llirare aldrig skulle tillåta.

Men även kamrarna och gemaken minns jag.
Jag minns Djurens hall diir gobeliinger finns
föreställande alla de djur vi kiinner och fler där-

till. Jag minns Folkens sal med alla dess gobe-
länger, kanske tydligast den stora gobeläng
föreställande slitare i strid som hängde vid ytter-
väggen. Och jag minns Växternas galleri diir
alla viirldens viixter fanns avbildade på bonader.

Många timmar tillbringade jag i den stora
vävsalen framför de otaliga vävstolar av olika
modell som fanns diir. Det var i den salen jag
liirde mig väva efter mallar och det var diir jag
liirde mig de första av de konster vilka min ed
icke tillåter mig att nåimna mer om.

Jag minns de salar d?ir vi framställde tyg och
jag minns kamrarna i källaren diir de stora färg-
baden fanns. I det stora tornet fanns en sal i vil-
ken växter frodades och dåir luckor i taket kunde
öppnas så solljuset flödade in. Att veva upp
dessa luckor var en av novisernas sysslor och
diir tjZinstgjorde jag mer än en gang.

Även om både vi noviser och de invigda
vävarna bodde i enktrare sovsalar vet jag att de

äldste bodde i vackrare.gemak. Deras balkonger
vette ut mot borggården och dåir uppe satt de

ibland och betraktade oss niir vi passerade. De
såg ned på oss och jag inser idag att det blott var
ännu ett sätt för dem att understryka sin över-
lägsenhet. Men det är sant, i kunskap om väven
zir jag underlägsen både de iildste och många av
mina vävarsyskon. Och så kommer jag att för-
bli. Men mitt minne iir det inget fel på.

Den kammare som jag sjiilv fann mest för-
bluffande i Vävarviirn var Domedagsfiskens. I
en hög kammare med välvt tak hängde en tor-
kad fisk och i nischer kring väggarna fanns
gobelänger som berättade fiskens historia.
Denna fisk behandlades med vördnad, men för
mig, en man från en enkel kustby, var det myck-
et svårt att förstå.

Jo, mina minnen av Vävarv?irn är tydliga, om
än något fragmentariska, men ett vet jag och det
iir att fästet kommer att ligga diir för evigt. På

sin klippa ovan molnen. Tills den dag då under-
gången randas.

S ilv e stris By gdev äv are



Brudbonad
pn hel del tror att tillverkningen av brudbo-
I-rnader tar sin början vid trolovningen. I själ-
va verket börjar den på ett mycket tidigare sta-
dium iin så.

N?ir ett flickebarn har fötts, tar modern och en
ålderkvinna med sig flickan till Vävarnas hus,
diir de blir emottagna av en novis. Medan kvin-
norna väntar i förrummet förs barnet till
Vävsalen diir det under strikta förhållanden
viiljs ut ett garnnystan som ska komma att utgö-
ra sjiilva grunden för bonaden.

Materialet varierar beroende på det nyfödda
barnets karaktär. Det kan exempelvis vara av
den mjuka och porösa kvalit6n som angoraham-
strarna ger, eller. den gliinsande och hårt tvinna-
de garnet som utvinns fran sidenhampan. I säll-
synta fall även från den oskattbara silkspindeln.

Barnet förs så åter tillbaka till modern och
ålderkvinnan, i utbyte mot gamet lämnas van-
ligtvis ett stycke flätat bröd eller en flätad korg.

Garnet förvaras väl ända tills den dag då flickan
liirt sig konsten att spinna en sarnmanhängande

tråd. Därefter tar man det ursprungliga garnnys-
tanet och spinner vidare tills önskad mängd är
uppnådd.

Viirt att påpeka 2ir faktumet att denna till-
verkning tar tid, eftersom det kräver stor kon-
centration och försiktighet så att tråden ej går
av. Det tar många år. Parallellt med spinnings-
proceduren brukar flickorna välja ut de färger
som de önskar bonaden ska ha.

Niir så trolovningen väl blivit fastslagen vävs
brudbonaden.

För att gagna den iiktenskapliga lyckan brukar
hårstrån från de trolovade vävas in. Bonadernas
mönstring varierar en hel del, det förekommer
såväl geometriska former som bilder förestäl-
lande barn, hus och hem.

En sed som har blivit allt vanligare Zir att
flickan väver något som förekommit i hennes
moders brudbonad, det kan vara en viss fiirgny-
ans, en bild eller en form. På så vis vävs gene-
rationerna sarnman och ger niiring åt Den Stora
Viirldsväven.

Brudbonaden följer paret livet ut för att slutli-
gen begravas safitman med den kvinna som en
gang skapat den.



Spinnerskorna
llt handhavande med tyg måste inte tas till
Vävarna. Mycket sköts i hemmen men iir

riven drir omgivet av noggranna riter och
invecklade seder Och det finns här och var per-
soner vars vishet cir sådan att vanligt folk går
till dem i frågor om tyg: Spinnerskorna.

Precis som namnet antyder så spinner
Spinnerskorna tråd. Men det iir inte deras enda
syssla. De väver också, på enkla, ramliknade
vävstolar, de syr och lagar och de har förmågan
att klippa i tyg.

Uttrycket "att ha förmågan att klippa i tyg"
kan synas lite underligt. Faktum 2ir dock att de
flesta människor i Cumulunimbus helt enkelt
inte kan förmå sig att klippa i tyg, så djupt rotad
iir deras tro på tygets makt. Det är också möjligt
att detta faktiskt beror på en magisk egenskap
hos tyget. Niir en tro iir så stark och så allomfat-
tande som kulten kring Den Store Vävaren,
finns det egentligen inte någon reell skillnad
mellan tro och verklighet. Det iir därför man
säger att Spinnerskorna besitter förmågan att
klippa i tyg och man kan till och med se ett
mytiskt ursprung.

I Sagan om Familjen, profetian om vzirldens
undergång, beskrivs hur Kvinnan går ut för att
klippa viirldsväven i remsor efter det att Bamet
har lekt sönder den. De finns de som i detta
tycker sig se att kvinnor har en särskild kraft att
klippa i tyg. Att associera klippandet med
undergången leder naturligtvis till att
Spinnerskorna framstår som farliga och hotful-
la.

Och för manga 2ir det just det skrämmande
som dominera-r synen på Spinnerskorna. Man
kan dra många paralleller mellan dem och
Europas syn på häxor i gamla tider.
Spinnerskorna är ofta gamla gummor, med stor
kunskap om naturen och livet och de lever
ensafilma en bit utanför samhiillet. De sysslar
med saker som vanligt folk inte förmår och det
2ir inte underligt att vissa ser på dem med miss-
tro. Vävarna själva har en mycket kluven
inst2illnin-e till Spinnerskorna. De accepterar att
de finns och att de utför sina sysslor. Men de iir
inte riktigt nöjda med att de utgör en maktfaktor
som inte kontrolleras av dem. De misstänker

dessutom att Spinnerskornas verksamhet på
något dunkelt sätt borde betraktas som kättersk.
Spinnerskorna behandlar inte tyg efter sarnma
strikta religiösa regler som Vävarna. Det verkar
snarare som om varje Spinnerska lär sina liir-
jungar en egen metod. Stämningen mellan
Vävare och Spinnerskor kan liknas vid den mel-
lan präster och häxor i vår historia ögonblicket
innan inkvisitionen stiger in på scenen. Än så

länge har ingen Spinnerska fördömts av
Vävarna, men det finns antydningar om att det
snart kan komma att hända.

Spinnerskorna iir dock inte alltid oskyldiga
till anklagelser om kätteri. De allra flesta är van-
liga kvinnor som besitter en stor och säregen
kunskap både om livet och om tyg. Men det
finns de som ägnar sig åt andra konster. Dessa
har förmågor som är ett slags folkliga varianter
av Vävarnas. Det finns de som spår framtiden
genom att iaktta mönster i livets väv. Det finns
de som väver verkligheten efter eget huvud,
som stoppar blod eller botar sjuka. Och det finns
till och med ett fåtal som är beredda att ägna sig
åt svart spinnande, att kasta förbannelser genom
att klippa i andra människors tyg och att vrida
deras livstråd så att den snor sig i världsväven
och ger dem sju års olycka.

Dessutom finns det ett litet fåtal Spinnerskor

- men fler än man kan tro - som fortfarande
minns den gamla religionen. Dessa visa kvinnor
är medvetna om att människan inte. är ensam i
natten och några av dem minns vilka rötter som
ger andars tal och hur man gör för att byta dän-
ster med djurlika väsen. De håller sina kunska-
per hemliga. Aldrig att de berättar vad de vet för
någon med sladdrande tunga och gjorde de det
skulle de se på honom utan att blinka tills han
glömde vad han hört. För visste vävarna att
dessa kunskaper levde kvar skulle de inte vila
förrän de utrotat dem.

Habetrot
Habetrot är ett namn som då och då kommer
över Spinnerskornas läppar. Oftast är ordet en
slags talisman, någonting man säger för att
saker skall gå en väI. Ibland åir det en slags svor-
dom, ett utrop av förvåning. Ytterst få personer
minns nuförtiden sanningen bakom namnet.

Habetrot var en gång en av De Vilda (se

"Den Gamla Sagan"). Hon var ett nattens väsen,



en mörk och tillbakadragen ande. Men hon var
också en skapande kraft. §g och flätverk av
grenar skapades under hennes håinder och därför
kom människan att i henne se den ande som
råder över vävandet.

Medan den gamla religionen växte följde
Habetrot med. Hon var det väsen som vävde och
spann. På många sätt var hon en skapande
gudom, men också en ödesdemon - en varelse
som utmätte människors liv i längden på sina
trådar. Hon avbildades som en mörk gestalt böjd
över en enkel vävram.

Slutligen gick det gamla riket under och dess
religion föll i glömska. Habetrot blev ett namn
som yttrades i samband med vävning, utan
någon uppenbar orsak. Men de finns fortfarande
de Spinnerskor som minns något av vad namnet
står för. För dessa iir Habetrot fortfarande ett
skyddsväsen, någon att be till och kanske - i
stunder av yttersta nöd - offra till. Men framför
allt iir hon en hemlighet att bevara. Skulle
Vävarna bara ana att denna gamla, kätterska tro

fortfarande lever kvar vore inte förföljelserna
långt borta.

Fast å andra sidan borde de tänka sig för två
gånger innan de fördömde Habetrot och de som
håller henne i iira. Bilder av Den Store Vävaren
vid sin vävstol påminner på manga sätt om de
gamla ristningarna på vävar-anden. Och visst
har det hänt att Vävare har tolkat gamla reliefer
från en äldre tid så; att Vävaren har funnits i alla
tider och dyrkades också av människorna före
dem. Så för en yttre betraktare kanske skillna-
den mellan Habetrot och Vävaren egentligen
inte är så stor.

Och Habetrot sjlilv? Finns hon kvar i män-
niskornas våirld vandrar hon säkerligen ensam
och gammal längs med mörka . tunnlar i
Brytarberg inre. Glömsk av sitt väsen och
glömsk av sitt narnn spänner hon varpen på sin
vävram och väver ett tyg av sköraste spindel-
tråd, bara för att omedelbart se det falla sönder
igen.

Domstols rotokoll
| y'ivargillet anklagar Lilja Frirgardotter för
Y skcindning av tyger

Trots tidigare varning mot svarande grillande
missbruk av tyghantering har det framkommit
att Lilja Frirgardotter önnu en gång hcidat
Traditionen.

Traditionert sciger av fuivd att alla högtidsklcider
som av ålder eller på annat vis har gått sönder,
skall lömnas till Vcivarnas hus, drir de förenas
med eldslågorna och återgår till Världsvtiven.

Det cir ej titlåtet att laga högtidsdrcikter Det rir
endast tillåtet att laga vardagskkiden, samt
hemt e xt i I i e r av åt e rat» tindb ara mate rial.

Återanviindbart material rir lump, dvs spillet,
resterna, dammet som samlats upp från golvet
efter kardning och spinning.

Lilja Frirgardotter har lagat högtidskkiden till-
hörande:

Klar Målare
Barsk Slakterskn
ViS Tunnbindare

Det utdömda straffet rir fråntagandet au Lilja
Frirgardotters spinn- och kardredskap, samt att
Lilja Fcirgardotter för all framtid mister rötten
att verka inom detta hantverk, skulle det fram-
komma att Lilja Ftirgardotter trotsar detta
beslut, kommer hon att möta skarpriittaren.
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Den gamla sagan

[lyvarklint iir gammal. Berget fanns diir
I\långt innan staden Brytarberg restes, långt
innan Molnbrytare byggdes och långt innan
Vävarna tog slottet i besittning och gav det
namnet Vävarv?irn. Brytarberg, Klyvarklint; ett
väldigt monument på Stormseglarslätten. Ett
minne från gångna tider i massiv sten.

Fast de finns de som hävdar att Klyvarklint
iir format av sagor - av berättelser och legender.
Att alla de historier som berättats om denna
miirkliga plats och på denna heliga ort, har
ansamlats och lagrats och slutligen rest sig som
ett viildigt berg. Längst upp; rykten och bysk-
valler. Längre ner; saker som man inte liingre
talar om - det till hälften glömda. Och djupt diir
nere, i mörker som aldrig skingrats av mänsklig
eld; Den Gamla Sagan, den som berättar sig
själv, den som dr bergets röst.

Klyvarklint har en mörk, mullrande stämma.
Den talar langsamt och stilla om tider som flytt.
Om tiden före vävarna. Om miinniskor och djur
som sedan liinge har lagt sig ned för att dö och
själva blivit en del av berget och bergets sagor.

Och berättelsen den berättar zir Den Gamla
Sagan, som nu låtsas vara glömd och som inte
låingre strömmar ur de gamlas munnar.

Den Gamla Sagan förtliljer om en mörk tid,
innan det spanns och vävdes bland människor-
na. Om en tid då natten hiirskade med mörker
och dagens ljus var en nådegåva som måst tvät-
tas i offerblod. En tid då åskan och blixten täla-
de och skogens andar var vakna.

Den berättar om den gamla religionen.

Den gamia religionen var något helt annat än
vävarnas. Den var ursprunglig - den var en

extatisk dyrkan av allt levande. Och till en bör-
jan var den miinniskans enda sätt att tygla sin
rädsla:

På den tiden tedde sig naturen mörk och
skråimmande och miinniskan var liten och sår-
bar. Diir fanns friimmande varelser i nattens
skuggor, under trädens rötter, i bäck och i å. Det
var djuriska andar, män med bockhuvud och
klövar, kvinnor med svans och barn med horn.
Diir fanns hundliknande ödlor som levde under
marken och stora nattflyn på laderartade vingar,

med ansikten som döda män. Dessa var De
Vilda och de besatt kraft. De levde efter sina
trjiirtan och var ömsom livsfarliga, ömsom väl-
villiga och givmilda.

Som bringare av ordning trädde shamaner
och häxor fram. Visa män och kvinnor som tug-
gade rötter, vilka gav dem andars tal, och drack
fruktsaft, som fick deras själar att flyga. De för-
klarade för människorna vilka offer som måste
göras, vilka riter som blidkade skogens väsen
och bergets bam. Så kunde skräcken för det
okåinda lätta något och människorna och De
Vilda, kunde leva i fred med varandra. Och vid
nattens eldar dansade man och kvinna med
Djurfar och Skogens Mor.

Tiden gick och sliikten följde på andra slåikten.
Miinniskan liirde sig mer om sin värld, men
glömde samtidigt mycket. På Brytarberg bygg-
des en stad och folk reste vida kring från trakten
kring Stormseglarslätten för att offra i templen
till sina gudar. Nu gav människan De Vilda
narnn. De berättade myter om dem och deras
shamaner och häxor, som nu var präster och
prästinnor, sökte mer och mer kunskap från
dem. Nu kunde man berätta om barnvarelsen
som offrat sin hand till den väldiga ormen. Man
kunde säga varelsens nafitn och man kände
berättelsen om hur den fick sin uggla.
Stenhuggare högg in berättelser i ringmuren
som berättade om Magerjättens fall. och fängs-
lande, om det väsen som seglar haven i skepnad
av en bock och om många andra ting.

Nu var De Vilda gudar. Man dyrkade dem
och vördade dem, men det var alltmer sällan
man dansade med dem vid nattens eldar.

Så fortlöpte det. Människans seder och bruk
ändrades med tiden som havet formar dynerna
pä en strand. Alltfler såg verkligen de gudar
som de dyrkade och alltfler präster och prästin-
nor glömde vad kunskap var. Städer, däribland
Brytarberg, Iades i ruiner och restes på nytt. Till
sist var den gamla religionen svag och det var
dags för det nya att ta vid.: De första vävarna
kom och berättade om Den Stora Vävaren.
Deras liiror spred sig alltmer och tyg vördades
och kringvävdes med riter som sakta, sakta blev
till seder.

Och eftersom en plats kraft är evig och inte
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beroende av människans synsätt, blev åter
Klyvarklint en plats dit de troende sökte sig.
Vävarna flyttade in i Molnbrytare och slottet
blev Vävarvärn. Viirlden blev en gobeläng, ett
haivfiirdigt stycke tyg som varje dag blev liing-
re under Den Stora Vävarens händer.

Och eftersom ingenting egentligen dör, utan
bara oupphörligt förvandlas, så levde den gamla
kunskapen kvar. Några av de gamla kan alltid
berätta om tider som flytt. Ett fåtal av
Spinnerskorna vet fortfarande var man hittar
roten som skänker andars tal och vart man förs

om man dricker saften av vissa biir. Och ett litet
fåtal kan fortfarande berätta sagor som handlar
om en vildare tid. Då människan trodde på exta-
sen och då man och kvinna dansade med De
Vilda kring nattliga eldar.

Men De Vilda drog bort. De blev De
Uråldriga och steg ned i mörkret för att leva
nära Den Gamla Sagan. De gömmer sig vid ber-
gens rötter, så nära den viirld som en gång födde
dem de kan komma.

Gester
Niir ett folks medvetande är så inställt.på tyg och vävan-
dets makt som de kring Stormseglarslätten märks det
också på deras vardagliga gester. Här nedan beskrivs fyra
stycken gester som kan komma till användning för en
spelledare som vill krydda sina beskrivningar med lite
kulturell siirart. Vi rekommenderar starkt att de tre första
förekommer minst en gång under äventyret, den första
borde t.o.m. användas ganska ofta.

1. Föra undan tyget.
Detta iir en hälsningsgest som används till vardags. Den
åir lika vanlig som våra handskakningar eller vinkningar.
Med höger hand görs en svepande rörelse som bildar en
båge (se figur). Gesten kommer sig ur bruket att föra åt
sidan de draperier som ofta hänger i dönöppningar. Så
småningom har den blivit en helt frikopplad hälsningsgest
som inte bara görs när man stiger in genom dörrar.

En mer högtidlig variant av gesten iir att använda båda
armarna. På detta sätt verkar man skuta åt sidan ett tvåde-
lat förhiinge. Gesten används i lite mer formella samman-
hang och utfiirs lite tydligare.

2. Buga med ett slag av skeden
Detta motsvarar våran bugning. Den används för att visa
vördnad och respekt, men också i militära sammanhang
som ett slags honnör mot överordnade. Gesten utförs

genom att man, samtidigt som man bugar sig lätt med
nedböjt huvud, drar armarna mot sig som om man slog ett
slag med skeden i en vävstol (se figur). Ursprunget till
gesten iir naturligtvis vävandet och den kan tidigare ha
haft en mer religiös betydelse.

3. Rätta till väven
En gest som ungefiir motsvarar det katolska korstecknet.
Med höger hand görs en sicksackörelse över bröstet (se

figur). Gesten skall symbolisera att tråden förs genom
väven eller att man rättar till oordning som har uppkom-
mit (till exempel genom att någon har hädat). Under även-
tyret kommer SL säkert att få många tillftillen att använ-
da gesten med tanke på vilka grodor som brukar hoppa ur
spelarnas munnar ("Men det åir mycket enkelt att göra
sådana hiir kläder förstar ni. Låna mig bara en sax så..."
"En sax! Sa du sax?!" Alla vävarna ser plötsligt för-
skräckta ut och rättar till väven över bröstet.)

4. Slita sönder tyg
Denna gest kommer troligen inte att komma till använd-
ning under äventyret. Den motsvarar vårt "fuck-off'-teck-
en och klassas som en mycket grov förolämpning. Med
båda händerna gör man en kraftigt slitande rörelse mot
den person man iir förbannad på (se figur). Rörelsen skall
symbolisera att man sliter sönder den andres kläder, vil-
ket naturligtvis uppfattas som oerhört upprörande bara att
antyda. Det finns ingen inbyggd situation i äventyret dåir

denna, mycket ohövliga, gest kan komma att användas
men den kan ju vara bra att ha för alla eventualiteter.

Buga med ett slag
med skeden

Slita sonder §g
1,2

Rätta tillväven Föra undan tyget



I{emederna
\[emederna spelar en ganska viktig roll i
L I Cumulunimbus. Det ?ir de som först möter
rollpersonerna i den nya viirlden och det är
deras belägring av Brytarberg som på sätt och
vis kan sägas ha utlöst alla händelserna.
Diiremot kommer rollpersonerna inte att hinna
uppfatta så mycket av deras seder och bruk. För
den eventualiteten att någon spelledare har otu-
ren att drabbas av spelare som bara inte kan låta
bli att snoka runt i nemedernas läger presenteras
hiir en lite utförligare beskrivning av dem.

Soldaterna: I den nemediska armdn ingår
både män och kvinnor. Deras "uniformer"
utgörs av korta, grova tunikor i gråblått tyg.
Under dessa biir de fina, vita skjortor, med vida
ärmar och invecklade silverbroderier. På benen
båir de hosor som rir omönstrade och i grovt
linne och på fötterna har de höga, mjuka läder-
stövlar. På skjortorna sitter ett slags huvor fast-
snörda i nacken. De är kroppsnåira, tillverkade i
ett sidenlikt material och försedda med f?irg-
granna broderier, eller vävda mönster. Mönstren
åir nonfigurativa och fungerar ungef?ir på samma
sätt som vår vzirlds medeltida heraldiska symbo-
ler. Genom att se på dessa huvor kan man avgö-
ra vilken ätt en krigare tillhör, men också vilken
rang han eller hon har. Dessutom fungerar det
fina tyget som en extra försiikran mot slag i
huvudet: Även mycket trubbiga vapen kan lätt
orsaka en reva i huvan och motståndare undvi-
ker diirför att sikta mot det. De heraldiska sym-
bolerna på soldaternas och bef?ilens huvor åter-
kommer delvis på deras broderade tält som ett
slags skyltar som berättar vem som bor var.

De vapen som används är nästan uteslutande
trubbiga: lan_ea stavar med jiirntyngder som
klubbhuvuden. tunga, korta stridsklubbor, enkla
trästavar och tunga stridshammare. Skyttarna
bär lätta, snabbladdade armborst med trubbiga
pilar som både kan bryta ben och krossa mus-
kler. Dessutom har många soldater smala, vassa
dolkar, vlil s§ddade i docka läderskidor. Dessa
används för att ge nådastöten åt doende fiender,
eller i andra sammanhang diir det man inte löper
någon risk an törstöra tyg.

Befäl: Den nemediska armdn 2ir strukturerad
något annorlunda hierarkiskt iin vad vi iir vana

vid från vår medeltid. Alla adelsmän tilldelas
inte automatiskt höga positioner inom det mili-
trira, vanligast är att alla får börja som vanliga
fotsoldater. Däremot Zir det nästan bara adeln
som tillåts avancera och de riktigt högättade
börjar sällan som någonting lägre än underbeftil.
De högre befzilen deltar sällan aktivt på slagtäl-
tet. De iir klädda i kläder som dels markerar
detta privilegium genom att vara opraktiska,
dels fungerar som ett skydd mot anfall genom
sin kvalitet. Vanligen biir de långa vita sidentu-
nikor med höga slitsar och intrikata broderier.
Ett brett, vävt biilte och en kalott med sarnma
funktion som soldaternas och de lägre befiilens
huvor kompletterar klädseln. Till detta båirs en
stridsklubba med langt skaft som dels fungerar
som stav, dels som vapen.

tansporter Nemederna har inget kavalleri.
Alla soldater strider till fots, hög så väl som låg.
De högt uppsatta ylarna biirs dock av soldaterna
i stora biirstolar under marscher, vilket inte är
siirskilt betungande eftersom nektar har en så
smäcker och lätt kroppsbyggnad. Men förråd
och slitarburar som iir tunga och måste flyttas
långa sträckor körs i vagnar. Dessa vagnar dras
av stora bastanta djur som påminner om indiska
oxar, men saknar horn och har stora upprättstå-
ende öron som på en åsna. Nemederna kalla
dem Vagndjur.

Nektar: Nektar intar en siirställning inom
det nemediska samhället (se "De lckemänsk-
liga") och arm6n utgör inget undantag. Det van-
liga 2ir att ylare är beftil med mycket hög rang.
Diiremot biir de inga särskilda kläder som mar-
kerar detta, de går klädda som de gör på gator-
na i sitt hemland. Dessutom räds inte nektar
stridslarmet. De allra flesta kastar sig in i striden
oavsett vilken rang de har. De slåss inte mycket
utan de vandrar över slagfiiltet med sin karakte-
ristiska fågelgång och ylar till varandra för att
hålla samman arm6n. Deras kusliga, omänskli-
ga skrin har en mycket negativ effekt på mot-
ståndarna och även om de inte kämpar lika ih?ir-
digt som soldaterna så faller deras klubbor tungt
mot de fiendeskallar som kommer i deras väg.

Slitare: Nemederna använder sig av slitare i
ganska stor omfattning. I vissa ögon får det dem
att framstå som barbarer och hedningar. Men
det är mycket sällsynt att någon arm6 helt sak-
nar slitarburar och är beredda att använda dem
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som sista utväg. Anviindandet av slitare skulle
kunna beskrivas som en slags kapprustning. Det
ogillas av den giingse moralen och fördöms å
det striingaste av de flesta religiösa ledare, men
ingen vågar gå i strid utan dem. Också för
nemederna iir slitare ett vapen som bara används
i punktinsatser eller niir ingen anan möjlighet

återstår. Dels eftersom det iir tvivelaktigt rent
etiskt att ge andra order om att slita i tyg, dels
för att slitare iir nyckfulla och inte helt går att
lita på.

Religion: Nemedernas religion ?ir i grunden
samma som den som praktiseras av folken kring
Stormseglarslätten. Räkna med att de har
samma känsla gentemot tyg som alla andra.
Dock ser de inte Vävarna i Brytarberg som reli-
giösa ledare och små awikelser i deras troså-
skådningar skulle siiker få dem att förklaras för
kättare av Vävarna. Med sig i arm6n har neme-
derna Stridsvävare, personer som ungef?ir fyller
sarnma funktion som f?iltpräster; De rådfrågas i
religiösa frågor och de fungerar som orakel när
man behöver veta vilken väg som bäst harmoni-
erar med Viirldsväven. De går klädda i fotsida,
vita sidenkåpor med invävda mönster. Kåporna
iir försedda med vida huvor, på fötterna biir de

enkla läderskor.
Nemedernas land: Nemederna kommer

från ett rike på andra sidan av det innanhav som
ligger söder om Stormseglarslätten, bortom ber-
gen. Det iir ett förhållandevis stort rike som
styrs av en rådsförsamling av nektar och män-
niskor. På många sätt 2ir det ett mer sekularise-
rat samhälle än de kulturer som finns kring
Stormseglarslätten, med en starkt avtagande
vidskepelse. Tygets makt håller dock fortfaran-
de ett stadigt grepp kring nemedernas sinnen
och ingen skulle ens komma på tanken att ifrå-
gasätta den. Men detta främmande land ligger
utanför Cumulunimbus ramar, kanske återkom-
mer vi till det någon gång i framtiden, men för
den hiir gången får det vara nog.
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Florr & Fauna
I scenariot träffar rollpersonerna inte på så
mycket av den främmande verklighetens djur
och växter. Egentligen är det bara frukten
Gyllengömma och de stora Stormseglarfåglarna
som dyker upp. Här kommer några kortare noti-
ser, både om dem och andra djur och viixter.

Dlun
Stormseglare
Det iir de stora svarta Stormseglarna med sina
breda vingspann som givit narnn åt den vid-
sträckta Stormseglarslätten som ligger lävards
om Brytarberg. I klippskrevor på bergets branter
har fåglarna sina boningar och dåirifrån ger de
sig ut på sina flygturer över slätten. Dessa stora
fåglar med sin skarpa vita teckning mot den
svarta {äderdriikten ger ett kraftfullt intryck och
somliga säger att Stormseglares flykt i gryning-
en bringar bud om stundande tider.

Angorahamster
En storvuxen angorahamster kan nå till midjan
på en fullvuxen man då den står på sina bakben.
Detta gör dock hamstern endast då den känner
sig hotad. I vissa delar av landet finns hjordar av
angorahamstrar som strövar omkring, men i
trakterna kring Brytarberg dr de ovanliga i vilt
tillstand. D2ir hålls dock stora bestånd av tam-
djur och ndr angorahamstrarna fäller sin piils,
fyra gånger om året, samlas den in och används
för tyg- och -sarnframställning.

Skuggsvärmare
Dessa nattsvarta fi2irilar omnämns i folktron
som budbiirare från underjorden, men man får
anta att det bara iir gammal skrock.

Silkspindel
Dessa gråskimrande knytnävsstora spindlar
lever normalt sett i kolonier i skogsområden,
vanligtvis i gamla ihåliga träd. Då de trådar silk-
spindlarna spinner kan anviindas för framstiill-
ning av mycket tunna och högt våirderade tyger
händer det att Vävare fangar in spindlar och tar
till vara på trådarna. Det sägs att en kammare
full med silkspindlar finns i flistet Vävarviirns
inre.

VÄxrnn
Gyllengömmor
På höga höjder växer de stora gyllengömmeträ-
den med sina mörkröda sjufingrade blad.
Trädets frukter kallas gyllengömmor och liknar
till det yttre taggiga avokados. Innanför det
läderartade skalet finns ett beskt gyllengult
fruktkött och miingder av små guldglänsande
frön. Människorna använder gyllengömman
främst för smaksättning av vin och maträtter, då
den beska smaken gör det svårt att äta större
mängder av frukten. Slitare sägs dock uppskatta
gyllengömmor mer än något annat födoämne.

Molnstrimma
Denna lilla blomma har smäckra avlånga blad
och en lång blomstjälk. Längst ut på stjälken
finns en rund knopp och vid Molnstrimmans
blomningstid spricker den upp. Innuti knoppen
finns en rund ljusblå blomma omgiven av tunna
vita dunslöjor. Det sägs att vissa vävare känner
sätt att tillverka tyg av dessa dun.

Sidenhampa
Sidenhampans fibrer anviinds för framstiillning
av tyger. Vanligtvis tir detta tyg av enkel men
hållbar kvalitet och det anviinds därför giirna för
brukskläder. Det finns dock tekniker som gör
tyget både glansigare och mjukare, Då siden-
hampan åir tiirnligen lättodlad är detta ryg van-
ligt förekommande i landet och många livniir
sig på dessa odlingar.
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De ickemcinskliga
I Cumulunimbus kommer rollpersonerna att
träffa på två ickemänskliga arter: Nektar och sli-
tare. De beskrivningar som följer hiir strävar
efter att vara så fullständiga som möjligt. Men
all information håir kommer inte att vara viktig
för spelarna. Försök inte berätta allt ftir dem!

Meningen iir bara att du som SL skall veta så

mycket extra att du klarar att improvisera en
oväntad situation. Siirskilt utseende-beskriv-
ningarna måste kortas avseviirt i själva äventy-
ret, men det kan vara bra att kunna några extra
detaljer.

Nerrnn
Fullständig beskrivning: Nektar iir mycket
långa, ofta två meter, ibland mer, och mycket
magra. Deras armar och ben ger intrycket av att
lätt kunna brytas och hela kroppsbyggnaden för
tankarna till ihåliga fågelben. Hyn åir milt gylle-
ne till flirgen, som varm honung, utan skiftning-
ar eller pigmentförändringar. Huwdet iir ovalt
och skallen högre och mer långsträckt iin en
människas och sitter på en hög, smäcker hals.
Händerna har fem långa, smala fingrar som slu-
tar i en rundad spets utan fingemaglar. Fötterna
har storlek och form som en människas, men de

saknar tår och dr kluvna på mitten, in över halva
fotvalvet. På detta sätt påminner de både om en
mänsklig fot och om en klöv.

Nektars anletsdrag ger ett starkt ickemänsk-
ligt intryck och det dr extremt svårt för en oträ-
nad person att se individuella skillnader diir.
Nektar har en mycket hög och slät panna som
välver sig fram till hårfästet. som finns ungeftir
mitt på skallbenet och löper efter en tänkt linje
från vardera örat (som bara iir ett rudimentiirt
hål), och möts precis på toppen av hjässan.

Håret iir gyllenblont, långt och inte helt olikt en
viilkammad lejonman. Ögonen iir mandelforma-
de obh djupt liggande under pannan. Deras iris
skiftar fran grönt till klart gult beroende på ljus-
förhållandena och pupillen iir en vertikal
springa som vidgar sig kraftigt i mörker. Ögo-
nen saknar ögonfransar, ögonbryn och ögon-
lock, men iir istället utrustade med en mjölkvit
blinkhinna som glider över ögongloberna från

ögats ytterkant. Näsan dr tunn, i det niirmaste
rudimentiir, med en liten skyddande spets av
brosk över två smala näsborrar. Munnen tir
smal, saknar läppar, men kan öppnas mycket
stort och visar då en tandlös mun och en smal,
skzir tunga, med en distinkt spets. Hakan är spet-
sig och en aning framskjutande.

Förutom manen saknar kroppen helt hår.
Muskler och senor 2ir mycket fint utmejslade
och avtecknar sig tydligt under huden.
Bröstkorgen iir hög och bröstvårtor saknas. Det
finns inga tydliga yttre könsdelar och huden
mellan benen förefaller helt slät.

Intryck: Nektar ger ett klart ickemänskligt, sna-

rast ett övermänskligt intryck. Deras rörelser ?ir

avmätta, men samtidigt ytterst graciösa. Det är
tydligt att minsta knyck på handleden, minsta
steg de tar åir inordnat efter invecklade etiketts-
regler. Deras steg är lätta och fjädrande, de

påminner om stora fåglar med sina smala halsar
och huvuden som längsamt rör sig fram och till-
baka för att överblicka omgivningen.

För en ovan betraktare framstår alla nektar
som identiska varelser, med kläder och smyck-
en som enda individuella siirdrag. En närmare
jämförelse avslöjar dock små skillnader, längd,
ansiktsdrag, hållning, röst, men avvikelserna är
ändock mycket mindre än hos miinniskor, eller i
alla fall mycket svårare att se. Detta leder till att
det är mycket svårt att känna igen. en såirskild
nektar som man mött tidigare, ett problem som
ibland leder till diplomatiska konflikter.

Klädsel: Nektar kliir sig alltid med utstuderad
smak och efter senaste mode i nektar-samhället.
Broderade skjortor med vida iirmar är vanliga.
Ofta i tillsamrnans rned en rikt dekorerad väst.
Byxorna iir ofta kroppsnära och enfiirgade, men
med slingrande broderade mönster längs med
benen. Mantlar av finaste siden med pälsbräm
och piirlbroderier används som ytterplagg, men

också ett slags långa rockar i klara feirger, med

breda slag, höga slitsar i sidorna och kraftig
inskiirning i midjan. Huvudbonader förekom-
mer aldrig, däremot smycken, såsom pannband,

diadem, hals- och armringar. Dessa lir ofta
smakfullt eleganta och sällan överlastade med
dekorationer.

Nektar går barfota inomhus. Till vardags
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använder de ett slags öppna sandaler i ett flanel-
liknande material. I grov terriing rir höga, mjuka
läderstövlar med pälsbrämad kant det vanligas-
te.

Thlat språk: I konversation zir nektar noga med
att hålla distansen till pöbeln, till vilka de räknar
alla varelser under deras rang och alla männis-
kor som inte direkt propsar på att de står på
sarnma nivå hierarkiskt. Deras röster är raspiga;
ljudet av två skrovliga stenar som skrapar mot
varandra och de har för vana att aldrig se på den
tilltalade. Inbördes talar de med sina verkliga
röster. De öppnar munnama på vid gavel och
ger ifrån sig langa utdragna skrin eller ylanden,
med varierande melodisk klang.

Denna metod iir dock inte så vanlig i dagligt
tal, utan brukas mest över större avstånd, eller
för att klart markera sin standpunkt. Vanligen
verkar olika nektar förstå varandra på ett
nästan kusligt övermedvetet sätt.
Möjligen beror detta på att de samtalar
på en nivå som människans sinnen inte
förmår uppfatta, med höga ljud, med luk-
ter, eller med ett raffinerat kroppsspråk.
Eller så iir de individuella dragen mellan
olika personer verkligen så liten att det
inte låimnar siirskilt stort utrymme för
missförstånd.

Skriftspråk: Nektar iir det enda folk i
Cumulunimbus som har ett skriftspråk
som bygger på bokstäver. Det påminner
om arabiska bokstäver och i äventyret
kan det liisas av alla som kan franska.
Spraket har adopterats av de nemediska
ämbetsmiinnen, även de rniinskliga och
manga liirda bland vävarna l2ir det sig
också. Språket har ingen talad motsva-
righet och var och en läser upp det på sitt
eget språk, ungef?ir som skriven kinesis-
ka i vår viirld.

Speciella sdrdrag: Ett flertal fysiska
egenskaper iir speciella för nektar:

.Deras magra, spröda kroppar är för-
vånansviirt starka och smidiga. Om det
skulle ägna sig åt något så r,anvördigt
som broftning, är det troligt att en nektar
av genomsnittlig kroppsbyggnad skulle

besegra även tränade mänskliga kämpar. Deras
graciösa rörelser gör dem extremt lättrörliga i
strid och deras reflexer 2ir mycket snabba.

.Ddremot tröttar monotona och långvariga
aktiviteter snabbt ut nektar. De klarar inte att
marschera längre sträckor, utan f<iredrar att rida
eller f?irdas i bärstolar. Strid, eller omväxlande
jakt klarar de minst lika bra som människor,
men det långdragna, sega verkar tråka ut dem
både fysiskt och psykiskt.

.Nektar intar bara flytande föda. De föredrar
honungssötade viner, men drygar ut kosten med
olika fruktjuicer, köttbuljonger och tunna, nog-
grant passerade purder. Deras kiikar saknar tän-
der och de har diirför ingen möjlighet att smälta
fast föda.

.Nektar lever mycket korta liv ur mänsklig
synvinkel. De mognar på två till tre år och upp-
tas på sin fyraårsdag i det vuxna samhället.
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Sedan följer en längre guldålder, då de iir på sin
levnads topp, innan de slutar äta ungefär vid
trettio års ålder och skrumpnar ihop och dör på
några få månader.

Ställning i samhället: I det nemediska samhäl-
let utgör nektar en form av härskarart. Inte så att
de iir de som egentligen styr samhället, men de
utgör omkring 80Vo av adeln och medan miin-
niskor finns representerade i alla samhällsskikt
iir det mycket ovanligt med nektar som inte intar
en hög ställning.

Det allra flesta nektar föds in i rika adliga
och de tilldelas mycket tidigt viktiga positioner
i samheillet. De nektar som inte ingår i adeln iir
antingen individer som förskjutits efter någon
skandal, eller blivit utstötta på grund av någon
defekt, eller så iir de ättlingar till dessa. Nektars
korta liv kan liknas vid ett brinnande stjärnskott.
De iir alltid angelägna om att ta för sig av livet
innan det tar slut. Diirför ?ir de kanske utrustade
med större målmedvetenhet iin människor i
gemen.

Nektar utgör ett samhalle i samhället och en
kultur i kulturen i nemedernas hemland. De
föredrar att umgås med sin egen art och de har
seder och bruk som iir helt främmande för män-
niskorna och'ofta hemliga. Miinniskorna ser
nektar som en naturlig del i samhiillet, även om
det naturligtvis förekorlmer viss rasism (eller
kanske "artism") i blandad med de lägre klas-
sernas förakt för de högre.

Namn: Nektar dr en ungefliriig översättning av
artens eget narnn på sig sjiilva. Av måinniskorna
kallas de oftast för ylare, efter deras läten.

Deras egennanln iir fullstiindigt omöjliga att
uttala för miinskliga tungor. SL gör bäst i att inte
ens försöka, utan beskriva lätet om det blir nöd-
vändigt. Miinniskorna tilltalar nektar med "ers

nåd", anvd.nder sig av deras titlar eller brukar
karakteriserande smeknamn. Se för övrigt
"Namrbruk".

Slrrnne
Fullständig beskrivning: Slitare har någonting
aplikt över sig. De iir stora bestar, siiker en och
åttio langa om de stod upprätt och de väger
omkring hundrafemtio kilo. De har korta, krum-

ma ben och langa kraftiga arnar. De springer på
alla fyra, eller skuttar fram på benen, starkt
framåtböjda och med armarna vilt svängande.
De har en yvig svans, som påminner om en rävs,
fast den iir kortare.

Deras kropp åir helt täckt av päls. Dess fiirg
varierar från matt ljusgrå till mörkgrå, till glän-
sande svart. Pälsen iir tät och tjock och något
liingre på armar och ben. Huvudet åir försett med
en ståtlig man av silvergrå päls, som påminner
om babianernas, men som är mindre sträv.
Äldre slitare har vita, eller silverfiirgade stänk i
pälsen.

Slitarnas ansikte är täckt med kort, slät päls.
Öronen iir små och rundade. Ögonen iir små
röda klot, omgivna av veck av svart, läderartad
hud och de ligger djupt i ansiktet, under stora,
framskjutande ögonbrynsben. Näsan åir mer en
nos och påminner om en vargs, även om den
inte skjuter ut lika langt. Munnen öppnas som
en människas, men. underkåiken når mycket
längre ner mot halsen. De har vassa rovdjur-
ständer och en kort, hård trubbig tunga. Ansiktet
saknar haka och strupen åir dold av en skäggig
förlängning av manen.

Deras händer liknar en människas, men fing-
rarna rir kortare och kraftigare och försedda med
vassa klor. Handflatorna har svart, läderartad
naken hud. Fötterna dr försedda med tjocka,
svarta trampdynor och langa, kloförsedda tår.

Intryck: Slitare ger alltid ett väldigt kompakt
och vilt intryck. Man får en intensiv känsla av
att man befinner sig i ett vilddjurs närhet niir
man ser dem. De rör sig för det mesta lite skur
tande, klumpig stödjer sig på knogarna. Men
niir de springer är de stridsmaskiner, skenande
rovdjur, som hotar att slå ner på sina offer som
en blixt av klor och tänder.

Slitare har ett oförutsägbart, kaotiskt beteen-
de. De sitter loja och slumrar i ett hörn i flera
timmar, för att plötsligt brista ut i ett vanvettigt
raseri och jaga fram och tillbaka i sin bur, vilt
tjutande. De sitter ofta och stirrar på någonting,
en bit mat, ett grässtrå, i flera timmar, till synes
djupt försjunkna i tankar. De lyder de order
deras betvingare ger dem, men man får lätt
känslan av att de n:ir som helst kan bestämma
sig att revoltera.
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Klädsel: Slitare biir inte kläder i vilt tillstånd. I
fångenskap kan det hända att de utrustas med
läderhalsband att fästa ett koppel i, eller en biir-
sele, så att de kan fungera som packdjur.

Thlat språk: Slitarna talar sinsemellan med
grymtningar, morranden och handgripligheter.
Men de talar också språk som människorna kan
förstå. Deras röster påminner om ett dov mor-
rande, men deras tal är utan egentlig brytning.
Vad de säger iir dock ofta kryptisk och ålder-
domligt formulerat. Se "Speciella särdrag"
nedan.

Speciella särdrag: Följande företeelser är
intressanta att känna till om slitare:

.Slitare 2ir intelligenta varelser, men mycket
vilda. De ?ir en mycket gammai art, med en siir-
präglad och egen kultur. Denna kultur är dock i
det niirmaste obegriplig för människan, som
bara betraktar slitarna som ett slags vilda djur.
Men slitarna har djup och sann kunskap och en
naturlig kontakt med naturen och livet självt.
Deras öde 2ir dock att de aldrig kan finna frid i
livet, vilket rollpersonerna kommer att finna
orsaken till när de möter Slitarmodern i
Dödsriket (kapitel sex i äventyret).

.Det hiinder att slitare talar till människor pä
deras eget språk. Niir detta hiinder fixerar de för
det mesta miinniskan med blicken så att han inte
kan göra annat iin att lyssna. Sedan yttrar slita-
ren någontin-e mycket kort och i alla avseenden
kryptiskt. Vanligen ses deffa som ett viktigt
tecken av människorna och mycken tid läggs
ned på att toika slitarens ord. I Cumulunimbus
har vi valt an använda oss av det gamla forn-
nordiska versmåttet fornyrdislag för att gestalta

slitarnas gåtfulla tal.
.Slitare iir allätare, precis som människor,

men de brukar föredra kött framför grönsaker
och frukt. Dock finns det någonting som funge-
rar på slitare som kattmynta på katter:
Gyllengömmor kallas en frukt som växer på
träd och som liknar en slät avokado med mjuka
taggar. Skalet iir..segt och fruktköttet sött och
honungslent. För gyllengömmor kan slitarna
göra nästan vad som helst och finns en i niirhe-
ten förlorar de intresset för allting annat.

.Slitare lever mycket liinge. De iildsta exem-
plaren i fångenskap kan vara uppemot tvåhun-
dra år och fria slitare kan bli bra mycket äldre.

Det farliga livet som vapen åt människorna gör
dock att de flesta dör redan i unga år.

.Slitare 2ir starka och vildsinta. I strid kan de
besegra flera beväpnade män. De tål också bra
mycket mer stryk än en människa och i striden
hetta verkar de nästan okänsliga för smtirta.
Naturligtvis iir de inte osårbara på långa vägar
och eftersom de slåss så oplanerat 2ir de siirskilt
lätta att besegra med en planerad taktik. Se dock
"Stiillning i samhället" nedan".

Stiillning i samhället: Slitarna har bara en enda
funktion i det miinskliga samhället: Vapen.
Slitarna saknar helt den respekt för tyg som prä-
glar människors och nektars kultur. Av denna
anledning iir de det ultimata vapnet att sätta in i
ett krig. De anfaller vilt, utan att behöva vara
rädda för att lorstöra motståndarnas kläder:
Dessutom har rädsl;rn för att de egna klädema
skall skadas en starkt demoraliserande effekt på
soldaterna. De a1lra flesta anser dock att slitare
åir ett moraliskt förkastligt medel att tillgå. Man
hävdar att det inte iir någon egentlig skillnad på
att slita sönder §ger själv och på att sända andra
att göra det åt en. Slitarna som vapen har därför
någonting förbjudet över sig och religiösa leda-
re iir aldrig sena att fördöma användandet av
dem. Det hindrar inte att de används i ganska
stor utsträckning, men det betyder att det inte iir
en taktik man skryter med.

Slitarna fångas i vilt tillstånd och.hålls i stora
burar precis som djur. De tränas att lyda order i
strid och de sätts sedan in som sista utväg i stora
slag. Att de inte används oftare beror mer på att
de iir oberäkneliga, än på några moraliska
betiinkligheter.

Namn: Artnamnet "slitare" kommer sig natur-
ligtvis av att slitarna sliter sönder tyger utan att
på något sätt kiinna rädsla eller ånger. Själva
kallar de sig för "moderns barn" eller helt enkelt
"folket" niir de talar människors tungomåI. De
ger sällan individer fasta namn, utan kallar dem
för vad de ar, d.v.s. långa sammansättningar av
typen: Storgrå-grubbelgnagaren-hörnsittaren-
med-vasstanden.

Miinniskor ger siillan slitare nanln, men de

som utmiirkt sig s?irskilt får ibland titel-liknande
narnn: Dussindräpe, Gammeltanden etc.

Se för övrigt "Namnbruk".
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I{amnbruk
Nedan ftiljer en lista på namn som du som SL
kan ha nytta av när du behöver presentera en
person som inte är namngiven i äventyret. Men
först några ord om hur de olika gruppernas
namn har konstruerats för att underlätta impro-
visation, om det skulle behövas.
Vävarna: Får alla ett nytt namn när de antas

som lärlingar. Dessa har alla betydelse på vävar-
nas eget låirda sprak och i Cumulunimbus mot-
svaras det av latin. Vävarna har alltså antingen
latiniserade vanliga narnn: Erasmus, Stefanus,
Hieronimus, eller kvasilatinska narnn med bety-
delse: Tenebra, Neratius.
Klyvarklints invånare: Alla förnamn ?ir för-
knippade med en egenskap hos bäraren.
Efternamnen iir antingen yrkesbundna eller
släktbundna och de kan ändra sig flera gånger i

en människas liv (se sagan om Ulv i äventyrets
inledning). Namnen iir alltså av typen: Håre
Snidare, Glade Pipare, Räv Bindare, Rosa
Duvvakterska, Yster Rävdotter.
Nemederna: Bär narnn som (ibland lätt förvan-
skade) kommer ur gamla keltiska myter: Bran,
Dagwen etc.

Nektar: Deras verkliga namn är outtalbara.
Försök inte ens! Människorna ger dem karakte-
riserande smeknamn (som Rödkäft i äventyret),
men tilltalar dem alltid med 'ers nåd' eller
använder en titel (Förste Krigsmarsalken, Över-
notarien o.dyl).
Slitarna: Enstaka slitare får namn av männis-
korna, de är av typen Dussindräpe, Vildtand etc.
När de talar människornas språk kallar benäm-
ner de varandra med långa beskrivande sam-
mansättningar av typen: Stor-gråtänkare-med-
hammarhänder-sten sittare-tandgnisslare.

VÄva.nNa.

Män
Erasmus
Stefanus
Hieronymus
Salustius
Martius

Kvinnor
Lucretia
Fortunatia
Celesta
Selena
Chresta

Kr,yvaRrr,nms
nwÅNa.nB
Föntamn, män
Hiird
Håre
Glade
Räv
Ros
Gode
Björn
Ko.p
Kvick
Vlin

Förnamn, kvinnor
Glad
Räv
Rosa
Yster
God
Uggla
Duva
Vän
Bäck
Moln

Eftemamn
Snidare/ -erska
Bindare/ -erska

Duvvaktare/ -vakter-
ska
Drejare/ -erska
Takklättrare/ -erska
Bagare/ -erska
Gästgivare/ -erska

Kittelflickare/ -erska
Alternativt:
Förnamn+son/dotter

NnuroBn
Mrin
Bran
Esun

Aed
Agnoman
Aitill
Olum
Righ
Crimmal
Evric
Starn

Kvinnor
Dagwen
Aideen'
Ifa
Banba
Boanna
Dalny
Fand

Grania
Maga
Tyren

Nerran
Titlar
General
Dr?iktmarskalk
Sammetsfiskal
Tredje Anförare
Tillskyndare
Ärkeprotektor

Smeknamn
Halvfot
Skuggan
Piltradet
Gamlingen
Enöga

Sr,rranp
Mcinniskonamn
Dussindräpe
Vildtand
Gammeltanden
Purpurklon

Egna namn
Stor-gråtänkare-med-
hammarhänder- stensit-
tare-tandgnisslare
Storgrå-grubbelgnaga-
ren-hörns ittaren-med-
vasstanden.
Magerstark-hunger-
handen- hatbitaren-med
vitfläcken
Snabbfötter-långar-
mar-dödblick-slum-
mertänkaren
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1.

Det var en gång en ung man som kallades tllv Snickarson. Likt
sina båda cildre bröder ville öven Ulv bli krigare. Hans moder
bönade och bad att han inte skulle ge sig av, men Ulv var obe-
veklig,

"Gå då, min son", sa.de hans mo4 "Men minns att det finns
regler man inte bör bryta."

I tre slag gick Ulv Vandrare i löra hos Mtister Åskvigg som trä-
nade honom i alla de konster som krävs av en krigare. Slutligen
ansåg sig Ulv varafulltird och han gav sig ut i den vida vrirlden.

"Lycka till, min kirling", sade Mäster Åskvigg. "Kom ihåg att
det finns regler man inte bör bryta."

Till smeden Gnista ftirdades Ulv Krigarkirling och drir tjönade
han vcil i tre slag'i utbyte mot löf-tet om ett mäktigt vapen. Nrir
betalningens dag var inne valde ulv den stora stridsyxan som
hcingde på smedens viigg.

"Tag då din yxa", sade smbden, "men glöm aljrig att detfinns
regler man inte bör bryta."

Ulv Huggare blev snart en mycket beryktad krigare. Han förda-
des land och rike runt och krimpade strindigt utan fruktan.
Otaliga fiender föll för hans obarmhrirtiga yxhugg och hans
nannn viskades förskrrimt bland soldater över hela vida världen.

Det var i solskenet på Sidenskitten, mycket tångt från den by drir
Ulv en gång vuxit upp, som en av de fruktansvärda slitarna svårt
sargade hans strupe. Ulv förstod lcnappt själv vad som hrint ncir
han rosslande föll till marken. Och nrir UIv dog ddr ensam på
Sidenslcitten kom den blå mannen till honom och berrittade om
de regler sont tnan inte bör bryta.
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2.
Sagan om Mörk Målardotter

llt sedan trolovningen hade Mörk
Målardotter flitigt broderat på sin brudbo-

nad. Nu var den snart färdig och så skulle bröl-
lopsbestyren sritta fart på allvar Men mcirkliga
tvivel tyngde den mörkhåriga unga flickans
stnne.

"Är det verkligen r{itt ?", frågade hon sin
bösta vrininna Tbva.

"Naturligtvis är det rritt. Rask har uppvaktat
dig lringe och det rir på tiden att ni båda stadgar
er." Trots sin egen ringa ålder av sexton slag var
Tova sedan ltinge gift med Frisk Bagarson och
redan mor till »å charmerande små flickor. Så

hon ansåg sig vril veta vad som var brukligt nrir
det grillde öktenskap och relationer.

"Det var inte så jag menade. År det rtitt ?

Eller kommer min tråd i vrirldsvriven hamnafel
om jag gtf'ter mig med Rask ?'l

"Snölla Mörk, sådana saker du sriger. Du
och Rask ör cintnade för varandra. Se bara så
vacker din brudbonad blivit."

Och bonaden var verkligen vacker Med trå-
dar som hon och Raskfått som gåvor av skikt
och vcinner hade Mörk Målardotter skapat ett
verkligt konsfi,erk. Därfanns hon och Rask, byn
dör de bodde och huset som skulle byggas åt
dem. I bakgrunden syntes berget Klyvarklint
och i himlen ovanför svrivade en av
Världsvcivarens alla skepnaden Allsköns fiirger
möttes i hannoni och skapade en bild som syn-
tes verklig. Med en sådan strålande brudbonad
skulle tiktenskapet inte kunna bli annat än lyck-
ligt. Trots det yar Mörk Målardotter belqmrad.
Tidigt ncista nnrgon smög hon sig obemcirkt ut
från byn och med en kitt pacloing gav hon sig
av för att söka svaret på frågan.

Mörk Måladoner hade aldrig varit stirskilt
lång utanfir bw och salcnade resyana, men hon
hade cindå inga svårigheter an finna vögen mot
sitt må\. Under hela vandringen över skitten
kunde hon se berget sträckn sig mot himlen.
Brytarberg, Kl»tarklint. För de mesta var top-
pen dold bakom molnen, men ibland inbillade
sig Mörk att hon kunde slqtnta murar genom
molnslöjorna- lÅngt driruppe fonns en stad och
hennes ntormor hade berciffat fir henne om

Vövarna som bodde där uppe i ett förtrollat
slott. Vsa kvinnor och mön som cignade sina
hela liv åt att studera vcirldsvöven och dess trå-
dar. Deras slott var målet för Mörk
Målardotters resa och det var drir hon skulle
sökafrågans svan

Med bultande hjörta vandrade Mörk varsamt
över repbron som ledde till vävarnas ftiste och
med darrande sttimma bad hon att bli slöppt
genom porten. Draperiet fördes åt sidan och
den unga kvinnan steg in i Vövarvrirn. Hon pas-
serade portvakterna ochfortsatte ensam genom
koruidorerna.

Så kom hon till en stor sal drir unga mrin och
kvinnor satt vid. otaliga vcivstolar och vrivde.
Med Jlinka fingrar förde de sina slcyttlar fram
och åter, med fasta tag lät de skeden slå.

"Vilkn rir ni ?", undrade Mörk Målardotter.
"Vi dr noviser som går i löra hos vövarna. Vi

sitter fuir och väver våra första v(ivar'!, svarade
de henne.

"Kan ni sciga mig vart min livstråd bcir ?"

"'Vi har blott börjat vårt studium av Vrirldens
vriv. Vi kan inte ge dig det svar du söker."

Såfortsatte noviserna att foga trådar till sina
vtivar och Mörk Målardoxer stod' utan svar
Hon lrimnade salen bakom sig och fortsatte sin
vandring vidare genom föstet.

Så kom hon till en sal drir hyllor trickte väggar-
na och hon kunde se mcin och kvinnor som bar
bonader från hyllorna till bord i salens mitt.
Bonaderna rullade de ut och studerade dem
sedan noga.

"Vilka iir ni ?", undrade Mörk Målardotter
"W (ir de som invigts i vrivandets mysterien

Vi betraktar det som varit och kir om det som
tir", svarade de henne.

"Vadvet ni om det som kommer att ske ? Vad
vet ni om vdrt mtn livstråd brir ?"

"Om det vet vi intet, ty vad vet väven om de
trådar som skall spinnas i morgon dag."

Sd viinde de sina ryggaf mot Mörk
Målardotter. En stun^d stod den unga flickan
kvar i salen och betraktade de makalösa bona-.
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der som låg på borden. Dcir fanns detaljrika
förgskimrande fragment av hela vrirldsvöven
och den brudbonad hon broderat var blott en
blek spegelbild av dessa. Så lcimnade hon salen
bakom sig 'och 

fortsaue sin vandring vidare
genom föstet.

I en stor sal hamnade hon så inför viivarnasfem
öldste. Dessa satt på en upphöjning framför
Mörk Målardotter och kit sina granskande
blickar svepa över den unga flickan.

"Vilko iir ni ?", undrade Mörk Målardotter
"V rir vcivarnas äldste. Vi sitter hrir och stu-

derar var vibration i vrirldsvciven", svarade de
henne.

"Då vet ni vart min livstråd biir 7"
"Måhända.vet vi, men svaret iir inte vårt att

ge. Förutom Den Stora Vcivaren finns det bara
en endå person som vet var i vrirldsviiven din
livstråd skall vrivas in."

Och ncir Mörk Målardotter knriföll framför
dem log vcivarvörns fem iildste och seinde efter
en mantel åt henne.

Så vtinde Mörk Målardotter ryggen åt vrirl-
den utanför Vövarvrirn och vrinde sig i stöllet
mot Vörldsvriven.

"Vem är ni och vilket är ert örende tiU
Vövarttärn ?", ropade vaktposterna på murkrö-
net.

"Mitt namn är Rask Snickarlcirling och jag
söker min trolovade, Mörk Målardotter", svara-
de den unga mannen på repbron.

"Hon finns inte hör Vrind åter till din by,

unge man." Med dessa ord steg den mörkhåriga
kvinna som nu var knebra, novis i Vrivarnas
-orden 

fram till krönet.
"Mörk, min rilskade, följ mig hem till vår by."
"Jag följer blott min livstråd, Rask. Jag föl-

jer inte dig eller någon annan."
"Utan dig finns inget att leva fö4 min ktira.

Följ mig hem, annars hoppar jag från denna
bro", ropade denförtvivlade unge mannen.

"Följ du din livstråd. Jag följer min. Farvril,
Rask Snickarson."
. Med tårar rinnande från ögonen, men utan
ett ord släppte Rask Snickarson sitt grepp om
repbrons linor Såföll han ner i kffian, ned mot
molnen. Tenebra Vcivarnovis såg honom slukas
upp av dimman, försvinna i molnen. Sedan
vrinde hon sig om och återvrinde in i Vrivarvrirn

för att fortstitta sina studier
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3.

cir tiden för världens undergång rir kommen lcim-
nar barnet hemmet. Skrattande ger det sig ut för

att leka. Leende leker det vrirldsvciven i stycken.

När tiden för vrirldens undergång rir kommen lcimnar
modertt hemmet. Med saxen i sin hand ger hon sig ut
bland de stycken som var vcirldsväven. I.eende klipper
hon dem till strimlor.

Ncir tiden för vrirldens undergång rir kommen lämruar

fadern hemmet. Medfackla i hand ger han sig utför att
brrinna strirnlorna av det som var vcirldsvriven. Leend.e
åser han hur de bränns till aska.

Ncir tiden cir kommen för en ny vrirld att födas spirar
den ur askqn av det som en gång var vrirldsvriven. Och

familjen kommer tillsammans att återvrinda hem.
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