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Här är det då äntligen, scenariot till 19'90 års konvent. Kraftlgt
försenpt d.å iag som alla andra gröngölingar i knnventssammanhang
va:: ute aldeles för sent. En annan felkalkyleri;rg frånn n:in sid,a
var min tro att man kan göra lumpea och skriva scenario samtrciigt,
en tjugotimmars rrarbetsdagrruppskatras inte al1tid av befä1en,
När det nu äntligen kommer är oet inte ens rlktigt i.ntakt.lllustrationer tirl karaktärerna ocil ev. nilgon Npc/t<arta ärfortfarand.e på S. Finalscenariot kommer ait finnas tr1lgänglrgtpå frerlag.
I:cots allt detta strul från min dlda hopras jag ändå att d.et skal1bri ett hyfsat ävent1,r. P.roi,ten är rät'- kf assiik och äventyret i
sig s jä}v är rätt enkelt. IvlrN förhoppning är att karaktär.erna
(som jag sjä1v är vä1digt nöjda med)- tockar tr11 underhål}and.e
rollspe1 och en kul stund..
Tanken är (el1er var) atI dessa t<araktärer -eku]Ie fortsärta
sina äventyr nästa år ocn då i ett äventyr som var en fortsättning
nå d.etta. -dn äventyrssvrt sorl skulle handla om [-{arrageddon, en
svit d.är det ta skulle bf i de t f örsta ävent.vret. t\u med ail
s rress och bös så har Jag inte riktigt r.yertats ,rrn"fyl la minavisioner ocn jag avvakiar nu ocrr ser vad )F,'s och- sne Lar:e
t,vcker on det.
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DhA KOIVTIVIEI\ITAREI? :T I LL- KARAK:T;TRERIVA

ALI BEN LULLA: Det ser väldig:t krångligt ut när man tittar på
Alis STATS. En massa siffror för varje grundvärde och så viclare.
Förk-1-ar ingen är enkel och 1ätt att ta hänsyn tiIl i speLet, Ati
är ju som nämnt drogberoende. Mittenkol-umnen är Alis egentliga
grundvärden och de vänstra respektive det högra är i nämncl
ordning när han lider av "abstinens" respektive när han är på
topp. Knark påverkar ju olika beroende på vilken sort det är och
på vem det är som använder det men här är hur Ali påverkas av
sitt "speediS:a" opium: Han blir starkare och uthålligare och tå1
mer smär ta och skada då opiumet bedövar. Han blir piggare,
"ösigare" och ännu mera utåtr iktad (CHA). Hans smidlghet
förändras ej dock får sig balanssinnet en törn därav DEX. Då
hjärnan välvs in i ett behagligt dimmoln så sjunker både INT och
WIS ganska betänkligt men Ali är ju ingal-unda någon grönsak för
det. Vid motsatt t11l-fä11e under AIis abstinens så blir han
svagare och betydlig;t mindre uthållig, han mår väldigt dålist med
svettningar och clarrningar som fö1jd. Han tå1 givetvis mindre
skada (HP) och hans pissiga til1stånd sätter sin prägeI på
humöret och följdaktligen skuggas hans väldiga per sonliga
magnetisn. (Cffa) Smicligheten och balansen sjunker givetvis på
grund av hans "hängiga" tillstånd. (DEx) Även INT och \{IS
påverkas ju då tankeverksamheten i det här läget fixeras vld
behovet av mer knark.
Då Alis knarkberoende inte är inlagt för att skapa en massa extra
tabellhopperi och jobb för GM utan snarare är där för att höja
rol-]spelsmomentet som är huvudsaken så bör GM g:öra det så ]ätt
för sig som möjIigt. Knarktoppen och den väldiga aLrstinensen är
jr-r de båda extremmomenten och de bör vara snabbt övergående, den
huvudsakliga ti-den bör man ju hå11a slg til-1 mittentabellen.
Två punkter bör man clock tänka extra på: OM Ali sår på sitt knark
och på så sätt tar mer skacia än han vanligtvis tå1 (Tex. 17 I{P
not vanliga smärtgränsen 15) så bör han drabbas retroaktivt när
effekten av knarket börjar avta. SåIedes trör han 1 nämnda exempel
bli medvetslös av smärtan och skadan när opiumdimman ]äclttar.
Punkt två är användandet av Thief Abilities under antingen
beroendet el-1er abstinensen. Dessa försök bör modifieras kraftigt
av GM beroende (nana) på t11fäl]et. (Tex. användandet av Pick
pockets under knarkyran ger minus på ca. 10 - 20i4 Samma sak vid
ett försök att klättra upp för en väCC under kraftiet abstinens. )
Problemen ldser sig nog väldieit snabbt av sig sjä1v då en spelare
som av GM får höra att han bör jar må sämre tiIl fö1jd av
abstinens nog kommer att tända på fort som fan.
Då Ali inte är så g:ravt beroende (ärr ) så bör två pipor om dagen
vara en bra riktlinje.

Det är egentligen missvisande
det är för att försöka beskr
med ökacle HP och så vidare.

ått skriva Alis level som 3/4 men
iva effekten av hans drogpåverkan,

ABL's one hand crossbow måste spännas med båda händerna.

ABL har proficiency på: Scimitar, dagger, whip

Använder ABL sin Dagger of Impression så har GM här chansen att
showa ordentliett, Den pulserar, g1öder, viner, ja rubbet. Är
motsåndaren en intelligent varel-se så bör man också s1å et,t save
vs. fear. Missl-yckade save bör resultera i ett offer som antingen
tar det väldist försiktict och avvaktande i sin attack e1ler som
bara vänder och fIyr.



Det ta faktum
rapport om
angivet om
Impression.

RAKISCH THE
hans cloac of

sälIer dock ej Storvisirens
Alis liIIa leksak. I övriga

varelsen i fråga påverkas

palatsvakt som fått
encounters står det

av Alis Dagger of

Vad det SäIIer antal attacker så har han inte en våpenattack OCH
en magisk attack utan givetvis antingen eller.

Rakisch har proficiency på: dagger

GLOCHMAN FAN DER GRAAF: Denna karaktär är väldist speciell i
det att han är en Ls Paladin med allt vad det innebär men kä1lan
tlII hans krafter (de han har) är mörk som natten. Det vi11 säga:
Han är en Ls Palladin omedveten om att hans kraf[er kommer från
en ond gud som skapat denna orclen av goda Palladiner för
årtusenden sedan som ett led i någon lömsk plan vars syfte ligger
hö1jt i dunkel för värclen. (För värden ia, men inte för ntig.
Planen är att föra vörlden tit Harmageddon och Glochman är bara
en liten kugge i denna plan vitket skulle visa sig i äventyret. )
Låter dumt och titlkonstlat (och kanske. tilI och med omöjlist )
tycker kanske 11å någon, men så är icke rallet (VSB ) .

1. Är män gud så har man nog tlIIräkIiga krafter för att blåsa en
vanlis dödtiS.
2. Hur ska1l Paltadinen kunna veta att hans krafter strömmar från
en mörk käIla, vad har han att iämföra med?
3. Hursornhelst så har ju en liten indikation på att al-It inte
r iktigt är som clet skall getts i det att Pal-ladinen inte har a1la
de religösa krafter som han skaIl ha. Han har aldig riktigt kännt
clen religiösa ext,asen i direkt hjälp från guden så som beskrivs i
karaktären. Modifierlngarna är som fölier:
Detect Evi]: Detta klarar inte Palladinen åv, han får så på
ituition. (Vanligtvis brukar det bIi rätt då grabben som anfaller
med sitt Broad sword i högsta hugg oftast är ond, varför annars
mucka med en Palladin. )
Protection f rom evll-: Funkar e j men tilI skiIlna.d f rån Detect
evil så bör spe-l-aren inte vara medveten om detta.
Lay on hands f unkar bara på Pal-ladinen, inte på andra.

Glochman Cår givetvis inte omkring i plate tiIl vardags, den har
han bara då han vet ått det nalkas en strid för det goda, annars
så har han chain' (AC)
Glochman har proficiency på alla sina vapen.

TfIRUD V I LLGESDR I FT : Th r ud ha r
Hancl åx€r Long bow, darts.

proficiency på: Bastardsword,

HOODED: När det på Rakisch AC står Armour avses
protection -3

på grr;nd av

enorma mängd

Thrud har alla sina Tracking abilities sänkta med 207;
den långa isolationen i AsYlum.

Thrud surprisar inte med 5A% chans på grund av den
vapen han skramlar omkring med. 30% är lämpligare.



GNEISS HAMMERSMITH 8" KAMTHOOR IRONCROWN: Två KaraKtärer som
egentligen ju är en. Sprungna av gemensamma för fädrer men
splittrade i två olika sIäkter äv en hemsk förbannelse. Varandras
totala motsatser, Yin och Yangrdå de faktiskt är samma väsen. Två
sidor av sanma mynt.
När dessa två karaktärer möts och 1är känrra varandra så bör
Iuften vara full av tankar i stil med: Han är vad iag aldrig kan
bli och Jag har vad han aldrig kan få. Detta då de är olika i
allt. Utseende, kunskap, karaktär. Gneiss år kort, flintis med
stort helskäsg, magiskt fenomen med en vilja att bli fiehtert
medans Kamthoor är "förhållandevis" 1ång, stor hårman, kalrakad,
född krigare med ett intresse för magi. OSV OSV
Tillsammans bör de dock kompletera varandra på ett enastående
sätt.
Båda karaktärerna vandrar omkr ing med var sin hel amntul-et t (en
halv ammulett vore altt f ör billigt och 1ättknäckt ) som symbo-l-er
för sina sIäkter. Dessa två symboler kan sammanföras ti11 en. Om

detta sker på rätt sätt och vid rätt tilIfälle (mer om det i
äventyret) så kommer de båda karaktärerna att bryta förbannelsen
och uppCå i en errhet och vips så har vi bara f em karaktär er .

Men fram ti1ls dess är de två karaktärer med olika extrema
skills.

Gneiss är som sagt ett magiskt fenomen sedan födseln. Han är så
f ul1 med naturens kraf ter at t han lrokstavligen g1öder . Denna
nåturkraft ti11 dvärg ger på grund av sin speciella egenhet
upphov till effekter i sitt närområde soln han inte kan
kontrollera. Mestade.l-s är det triviala saker som att gräset där
han Eår kanske byter färg, att föremå1 han tar i ändrar utseende
på ett lustigt sätt (Tex. att, ölseidetn han håller i växcr ti11
sin dr-rbbla storlek) eIler att saker han tänker på kan få effekt.
(Servitrisen soni hett p1öts11gt finner sig stå avklädd mitt i
rummet ti11 Gneiss stora förtiusning. ) Detta är helt upp ti11 DM

att kontrolfera och bestämma nivån på. Personl-igen så kommer iag
att använda det som en stämmnirrgshöiare med ett par lustlga
småincidenter här och där (inte i för stor LItsträckninc)
sär skill t om alkohol är inblandat e1ler när det är som
o1ämpl-i-gast.
Denna faktor kan man ju också använcla för att göra förändringar
söm verk.l-igen har betyclelse f ör spel-et och äventyret. Ett sätt
att kontroLfera handlingen lite om allting verkar barka åt
helvete för mycket. (Tex. Gneiss kommentar i stil med: "Ingen rök
utan efd" til]åter nig att mana fram en tiock rök som ger mig
möjlighet att i skymmundan evakuera den ledtråd iag av nisstag
s}ängt ut all-tf ör tydligt.) - Krystat sotn f an men n1 f attar
poängen.

I övr igt har Gneiss spells son han kont roLlerar som en v&ri.l-iS MU.

Med clen skillnaden att det är både MU, Illusronist och Druid
spe11s.
Han har också två fevel fyra spells som han enligt reglerna inte
skull-e hä, cletta ockspå på gruncl av hatrs förmåga.

An ta] a t tacke r se Rakisch.

Cneiss har proficiency på Battle axe och Crossbow'

Hans Hammersmith survival backpack bör inneFrå1la a1l normal
Adventure utrustning spelaren önskar så länge han inte kregär
något för extremt. (- Jailmen, iag har en Battleram duger inte' )



Kamthor är ti11 skillnad mot Gneiss inget magiskt fenomen direkt,
snarare tvärtom. Trots ett brinnande intresse för magi och en
intensiv studie har han bara lyckats bemästra två MU cantrlps:
Firefinger och Bugkill. Dessa kan han läsca två gånger clagligen.

Vad det sälIer vapen och strid därimot är Kamthoor oöverträffad,
en naturbegåvning helt enkelt. Kanthoor har aldrig vapen med sig
utan dem tar han från sina motståndare i första rundan genom att
först Cöra ett lyckat dexsave och sedan avväpna sin motståudare.
Vid f örsta f örsöket har han 60"/" chans att lyckas, procentsatsen
stiger därefter med 5%/runda upp till max 90% i takt med att
Kamthoor får bukt med motståndarens stil.

Kamthoor har proficiency på: BattIe åx€r Hand äxe, Long sword'
Bastard sword, short. sword, dagger, crossbow.

När Kamthoor avväpnar en motståndare med ett vapen som han inte
har proficiency på har han -3 första omgången -2 anclra och
därefter -1 under resten av striden,

På grund av sin över Iägsna
attäcker/runda.

skickllehet har Kamthoor även två

Vacl ctet gä11er yrke så är Kamthoor I roncröwn egentligen
stenhuggare och han har förmåga att märka allt mystiskt som har
mecl sten att göra. Vad det gä]ler att sIå perception slag och
dylikt för att upptäcka hemliga passager i sten har Kamthoor +15%

Slutligen: Om Terry K. Amthor visar sig vara ca. 150 cm ]ång och
vä1diSt kännslig beträffande sin 1ängdr ti-l-1ika humorlös och
nruskulös, så byter karaktären omgående namn t j-11 Dur in Hamntarhand
eller något annat useLt, samt att konstruktören dvs. iaS
f ör svinner mot hor izonten med e t t rökrrol-n. . .



Vad det SälIer karaktärerna i stort och övrigt; samspel och så
vidare har ias bara några snå kommentarer.

Javisst är de superkaraktärer med extremt
seD, Storvisiren har inte valt ut iust
meclelmåttor . (Se ävenryr et )
Deras tungå grundvärden kompenseräs för i viss
ar några höglevelskaraktarer.

bra grundvärden. Än
dom för att de är

mån av att de inte

Vad det gä1]er Deras högst blandade al-ignments så fästeI iäg
ingen stör re betydelse vld det som vissa regelryttare skul-l-e
kunna göra. Extremhöger och extremr,änster kan iu komma myckei bra
överens så länge de har ett gemensamt intresser (Se bara på
Armagedon) och gemensama intressen är det gott on i äventyret.
(över levnad tilf exenipel . )

Vacl clet gäIler bedömmandet av rollspel i äventyret så är det de
gaml-a heder liga normerna som gäller :

1 Spela karaktär som den är beskriven
2. Gester, Charader och förstäIlda röster.
B. Ingen ihopblandning av spelet och verkl j.gheten. ( - Br-rf f la dig
inte som en annan Arnold)
4. Inga spettermer i siä1va rol--l"spelet.
5. Ingen ska stå utanför eller vara passiv.
6. Inget fuskl
Inget t.jöt från sovande/döda/stumma,/dt-tmma karaktärer .

7. OSV

partyn som Jyckas få en skön stämmning innom grLlppen och mellan
respektive karaktärer skalI belönas.
Förhoppningsvis uppstår ett intressant förhåtlande melfan CS

poeten Thrud och Le cynikern tillika estetikern Rakisch. Mellan
Lg tvlvlande Pallaclinerr Glochman och nämnde Rakisch'
Förhållandet mellan clvärg:arna är ju en sak för sig och s-ltltligen
clen Iismande och hycklande Don Juanfegisen AIi Ben Lulla och
resten av gruppen /var l-derr.

MER KOMMENTARER OCH FUNDER]NGAR EFTERHAND
ELLER EF-TERHAND SOM FRÅGORNA HAGLAR. . .

SOM SÅDANA UPPSTÅR

X TILLÄGG ETT: tseträffande de båda dväre:årnas möillghet att
bryta förbannelsen och bli ett; OM någon av karaktärerna under
spelets gånS säger något i stil med att han ber sin lyckoantmulett
om tur e1]er på något sätt anspelar på ammuletten, tar upp den
från under skiortan där clen hänger osv. SÅ bör den andra
karaktären ha en rimlig chans att se detta ( sIå ett perception
slag ) och ser han detta så bör DM upplysa om ått en sfående
likhet existerar.
Om detta sker så är det ju inte omöjlict att de båda dvärgarnä
börjar mixtra med ammuletterna och om de då under detta trixande
sXr-rile f ör söka f öra samman de båda ammuletterna så bör det ta ske:
Ammuletterna visar sig vara "kompatibla" och när de böriat föra
samman dem så framtläcter texten son stotl på de båda olika
symbolerna som en enhet, dena text lyser och flammar ' ( Ju
mäktiga.re lceskrivning destu bättre. )



GENOM TOMMA HALLAR EKOT
SÖNDRAT ÄR »ET SoM VAR
MORGANAS VAPEN NU SKALL
TVENNE DELAR NU ÄR KVAR
ELDEN FöDER
VAPEN BRÖDER

FÄRDAS

HÄRDAS

(Morgana var en stor och mäktig dvärghärskare som mot slutet på
sitt liv ansåg lite galen då han ägnade all sin tid åt att
försöka hitta ett supervapen som skulle göra dvärgarna till
härskare över världen. ) Detta bör spelarna upplysas om i samband
med att de l-äser runan då Morgana är något alla clvärgar känner
titl.
När runan nu har blivlt kompl.ett cår det att fortsätta att föra
samman de båda delarna ti lIs bara en ammu]ett återstår.
Följdaktligen så har vi nu dvå dvärgar med en ammulett.
För att slutligen uppnå en dvärg och en ammulett så måste de båda
våga språnget och tillsåmmans kasta sig in i elden (varhelst en
sådan kan upps [å under äventyret, vefll vet cle kanske gör en
sjä1va. ) Vid detta til1fäIIe så "smids" de båda dvärgarna, likt
två metallslag, samman til-l- ett och vi får ett supervapen som
Morgana önskade.

Denna består av de bästa från varje dvärg.
grundvärtlena och al-1a gynsamma kunskaper.

De höss ta

Om de sedan skulle vilja skillja sig
är bara att ta isär ammul-etten.
,lar imot så krävs hela köret ned elclen

OBSI DM ska på inga sätt påskynda
denna upptäckt, den skalI endast
forsotg uF,i-står ett såclant Iäge.

elIer påverka spelarna ti11
ske om det genom spe.l-arnas

igen ärdet inga
F'ör att återgå t

problem, det
i11 ett igen



K§_§r_:f.=f År Ei b- -lr-E r\L r\I-AT'EiAK-"-r-A
HISTORIA AV VIKT ITÖR SPELET

Gyllene Natrakia, åV gudarna fött ur havet och av Eludarna
destinerat att dit återföras'
En kontinent a\. miölk och honung, er.I kontinenf där gudarna spelä.r
sitt eviE:a chackspel mecl oändliga antaf pjäser ' en kontinent som

i all-t f ör stor utsträckning bör iat känna ef f ekterna av det'ta
spel.
Sr:m i månsa ancir a vär l-rlar
onda och e;oda väsen. Denna
på The as t r a j- Plane meil
nater rel.
vant_lgtvis är dettå err kamp osynllg för de valntiga dödl:-ga men

då clenna kamp i Natrakias vär lct har tagit slg of antl-Lga
propor tioner så trår varelserna ciär r IlBr än i andra v'-är i-dar, f åt t
Xänt, av och kommer att få känna av gudarnas spel'
Detta beror på att dessa tempramentsfulla varelser nu ar inne i
sl-r-rtfaserna 3.v sitt spel. Ett spe-1 ciär vinnarna får s1'göra
Nat,rakras frantld.
De oncia gudarna vilI se Natrakia Så uncler så som det är

clestinerat,medarlsdegorjaguclarna,fascj.neracleaVspe]-planen,
vill- använda cien för ytter-l-igare ett par li'
Frir närvarande leder de oncla guclarna rätt betryggande tr ots
forlusen atr, *n viktig piäs ett par cltag till-baka' närmåre best'ätttt
fyra tlrsen €rr ti1-lbaka på rlen Nat'rakiska kontinenten"'

Följande stycke är irrfii för DM samticljgt soll det skall läsas höet
tiir spelarna innan spelets börian. Den ger spelarna lite kött på

benen. Vissa greier i beskr ivningen är rätt i r relevanta för
spelet men stär med för ait spelarna inte skall bii a1-ltför
inr iktacle på det som äventyret verkligeri handlar om'

EI :L A -l_ r-n«.= c tr f-.it-e lr.i-stor-j-ue

Längst ner på den Natrakiska korrtinenten liCCer halvön Halrlanien '

Det är ett mycket varflt och torrt områcie som till stor de1 består
av stora öknar. Trots detta st,åra kIlmat så har clen Haldaniska
hajvön €ienom hela Trakiska kontinentens histot ia varit centrunl
för en höCståencle civilisar.j-on. Detta har ti-l-1 stor de1 berott på

de störa kustLlelä$na hancielsstäclerna. Dessa- handetsstäder Iigger
nästan ut.eslutanåe belägna vid utloppen ti11 någon av cle

haldaniska f ioclerna. I dess;a städer påg'år en vålclsan kclmet s med

a1la tänkbara varor : siden ' krydclor , skinn ' trä' Upprd-kningen
skul-1e kuntla göras <.,ändlis'
S tör st av dessa städer är rlen Haldanska "huvudstaclen" El Almech '

Denna stad har blivit centrum, inte bara för att den är stör st
bland handelsstäderna, utan för att den även är viktig ur
symbolisk synpunkt. Här stog nämligen ett av clen NaLrakiska
kontinentens itörsta slag. Detta sl-ag,5öm stod för iämt fyra
tusen år sedan, \,år kulmen på stridigheter §om länge pågått i
vär tclen. strlcligheter me} lan anhängare ti1] de onda gudarna och
de goda guclarna. I dessa stridigheter oclt i detta sl"ag fanns det
ocksä stor inblandning från de olika gudarna, personligen (e11er
karrske gudoml:.gen? ) eller med lr jä1p av mäktiga under såtar. Det
sont g_ior t slaget viti El Almech så vikti-B är ått det betecknar
vändpunkten På en ond dominans '

Historien säger att fle onda maktelna i El ^"lmech slutllgen

påsår j Nat r akias vär ld en kamp mel l-an
kamp förs på alla plan. Företrddsesvis

tiitl'ällesvrs <;ckså på TIie prime



för sökte mörklägga .. vär lden genom at t mana f r am en evigsolförmörkerse. solförmörkersen kom under slaget men ae s,rää
makterna lyckades, med h jäl-p av något i g1ömska hö1j t f öremå1,
kalta ljuset årer och 1 clet gudomliga ljuset lyckades de också
dr iva lror t de oncla makterna.
I ytterligare sex stora sIag, f rån söder tilI norr, Iycka«1es
f .iuset så driva onclskan f rån världen. Inte on«lskan som sådan då
onskan existerar i oss aI1a, ffieh de onda makterna som expioaterar
cletta vårt mörker. Var tog då ondskan vägen. Ingen vet säkert men
mäktiga goda prds rer hävdar at t clen f örcirevs t111 Linrbo, €tt icke
vara.
Som sybof för dessa slag och dess betydel-se restes vicl palrsen
för striderna sju stenar. Sju mäktiga sigill som knöt ondskan
tirl icke varat. En äv clessa stenar står sålecles i E1 Al-mech.
Vid varje solförmörkelse sedan dess så lrar nrakthavarna i staden
hå11it en stor cermoni, Iiknande clen som hölIs under slag:et, f ör
att vara helt säkra på ått so Lerr skall komma åter. Vld denna
cermoni så r is tas nya skydds rrrnor in i s tcnen.
l)essa runor har speglat kontinentens tils tänci vic'l t j-clen f ör
inristandet:

TRT'I§NE TREHUNDRA ÄR AV COIJHETS MOD
|UÖRKT ÄR ÄNNU ONDSKANS tsLOD

TVENNE ]'USEN ÄR AV TIDEN i.'LYTT
I UNDSKANS VÄSEN INGET NYTT

ÅTTA GÅNGER F'YRAHUNDRA ÅR AV LJLiSETS PAKT
L.I TEN ÄR NU ONDSKANS M;\KT

Nu är det tvenne tvåtusen år seclan och astronomerna tatar om en
i<ommancle solf örmör kelse .

Detta Cör att stora folkmängcler dras tiII El Almech, clet ryktas
.rm at t I{e jsaren f ör den västra hemisf ären är på väg hit och det
sägs att ett av alvernäs ljr-rsa skepp har synts runda den
ilar-cianiska uclclen Sanrlens pi1.
Som om det inte vore nog meci det så pågår sanltidist en av EI
Aimechs största marknader som drar köprnän från heia i{aldanien.
AlIt detta sammantaget cör El Almecht tilt en smältdegel för alla
vär ldens f oIk och r erser .

Ti1l. denna stnäItdegeI kommer också sex äventyrare, .:rrErru-tr-n"dr-a-e--ve<t
-do=h.al-bjir.-*+.t-gcila:

Ev. stryk sista meningen.



BESKRIVNING AV ÄVENTYRET SOM DET BÖR KOMUA ATT SE UT
UR SPELARE OCH DM.S öGON

Spelarna börjar individuellt på var sitt håI1 och alIa ligger som
framgår i karaktärsbladen och sover. A1la väcks också av bastanta
bultningar på respektive dörrar. Oavsett om spelarna öppnar ell-er
ei så stormar en stor styrka av Storvisirens palatsvakt in. De är
ute efter spelarna. Om spelarna gör motstånd eller försöker f1y
så uppstår strid. Det bör framgå även för spelarna att de stä11s
inför en övermäktig styrka, s€n om de sIåss eIler inte det ar ju
upp till dem. DM har i alla fall en sådan övermakt att speiaren
för r eller senare bär s eller leds tiil Storvisiren.
På gatorna verkar det vara kaos och upplopp och andra, större
styrkor försöker hå1la ordning.
Väl hos Storvisiren så förs de samman a1la sex. Där stälIs de
inför en fullkomligt ursinnig storvisir son återfö1js av en
maskkreklädcl l:öde1. Av Storvisirens ursinniga anklagelser f ramgår
clet att någon har brutit sigrllet (lnsee]et) och att ondskan har
börjat sliprpa ut i vär1den. Denna någon tycks storvisiren tycka
vara deml Han säger sig också ha bevis för detta. Spelarna står
antagl-igen handf al-lna inf:ör dessa anklageLser, de kan ju inte
gärna ha brulit riågot sigii-1, de tiar ju leBat och sovit allihopa.
Syn bara att de inte har några al1bi. Stodrvisiren plockar även
§nar t fram sitt bevis, ett vittne sonl säger sig ha sett
äventyrarna bryta sigillet. Detta vittne kännel både Ali och
Gnelss igen sofl någon som var i 1ag med ett par synner ligen
suspekta inclivider som lrlåste dem båda vid olika tillf ä11en.
Misstanke vaknar nog: här om att de har blivit l-urade i en falla.
Nu gälIer cie bara ått övertyga er] vånsinnig Storvisir oln dettä,
han verkar villa ha cleras huvud på ett fat, helst genast. Med
lite smart logik och övertygningar lyckas gänget faktiskt ändå få
merl sig' Storvisiren och han ger dem en chans. han kallar in sin
hdgste maglker och fiirklarar att.j han beslutat att fe äventyrarna
en tidsfrist under vrlken de kan försöka hitta de riktlga
förövarna. Magikern tår då av sig sex ringar s<>m han förstorär
upp, 1ägEier runt spelarnas hal"sar , kr)'mper dom titl lagom passf or
ocli lorkiarar art I lnE:aIna ater tar normal f orm om 36timmar.
Fria kan nu äventyrarna börja sitt sökande efter förövarna. Deras
enda }edtråd är vittnet och han är som bort-blåst. Enda chansen
att hirta honon är att Så på den tatuering som han bar syrrlrg på
höger ärm. Err av äventyrarnä, A1i, känner igen ormen och dess
betydelse. Den bär s av anhangare t111 Ormgudinnan Tzetssse.
Ailtså, niot ternpIe,..
Vä.] vid tenplet, en moske' liknande bygnad, så missar de precis
sina antagonister som bärs bort i stora korgår av streik Abdull
Hassans hejdukar.
Vad sorn händer ir,ne i templet beror iu tiIl stor del på vad de
Sår och hur det gör, men i stora drag ses inkräktare inte mecl
blicla ögon. I de områden där bara inf ör troga ska röra sig f inrrs
därför ett anral fä11or och ormar är det gott om. (riktig't coola
spefare köper en mungo på djurnarknaden utanför. ) Hädare har
också en förmåga at I reta upp en fanatiskt re]-isiös pöbe]. . .

Oavsert vacl som häncter inne i templ et och hur (e}ler om) de
konmer därifrån så finns det i templet i alla fa]1 tydliga bevis
på att: I Skurkarna var där. 2 skurkarna är i lag med Abdull
Hassan. (Som Ali känner till ctå han umgås i de kretsarna. ) 3.
Smar ta spelare kan även lista ut att de bar s där ifrån i korgar
c.rch då konner cle f ör hopprriirgsvis att känna sig lire bl-åsr,a.
Vidare då f 11i Sheiii llassans ökenpalats, ju snatr'bare clestu
battre.



Vä1 Lrte vlC sheik Hassans ökenpalats öppnar slg å ter igen f l_eranröjliga aiternativ. Man vad spelarna än gör och sår hamnar cles'ntå€iligen I Sheikens s Iooora harem. Här f inner cie skurkarna1ättiefullt utsträckta på divarrer med clrverse kvinns kIängande påsig' ilar uppstår an Iagligen en mäkrig stricl som f örhoppningsv_lsbiir väl-dist 1äcker nteri många utf örliga lreskrivningar. oavsett omgänget dödar skurkarna personligen eller om cle tar de levancletrl-Lbaka tlIl l.röcleln så räcldar del sina egna skinn och nackar omde sör clet i
trragi ska nat tl.

tid, Är cie ont om tid mås te cle f å tag i Hassans

L..vckas de niecl <v'al.el och spelar ciärtili elt bra ro-1-,.spel såkorlirrer cle förhoppn.Lngsvis ti-i1 finalerr, en final som krör *ri. sigs()ill f öl jei :

Sic'tv:-siren ber ofii ursiikt och kompensar,'rr iieer .för t.leras l-.itl.snde,
i samma veva ber ha.n otn irja-lp a[ t, aLertsetr icir',raBå ui-i,lstr,an Li L1Lini:o. F-ör Lr.etta behövs ciet ett magiskl fiireniå1 av stol nrakl som
legentl-er na t{t l ar om. (SpeIarna dr.tr sie i:.ll irlnnes''l:rkEirunr,r;histrr ien cle f ått upFläst f ör riig'. j Storvisiren rrr b;ucie rtlrelarna :n Iit()r beLön.ing oni cle h-'älper hirnoltr,att iritt;r (-lelt,a.
föremår. Det är bar.a ett krtrx, det är bråttorrl... De har två rlygn
F,å stB -i-rrrrurr sulrörtnör Ke-'t.geccr-ltortin står .

ilt.]in'oi?Åi.f:"t?,-,nåå iiå'*Bp*å?å,?"äEd,Bå,,.q,1?Åå?'s?å?*lEile;Å',r$fi,r8?
al-l-a f aror på r'ägen. Detta magiska f'öremå1., cnl.igt St,)rvi.s:-renskäLicr en wancl of eotttrolling:oower, rzaktas av ett st{:,rt s-n[å1rräklare i ett ::tcrI irergskompl-r:x. iletj ska-11 är,ei: i.;fra eit ptåc,'

h.^t ^v G;Lillr?, 1,rj ?Q:cbt §Yct KT-. '**e r3rr6L !1ftar
cr4f,Lv eva&, e! Rgt' t*€*t 6ettoepNrs6 s{Ls påur
Bf,trgg .

*fe eAJADE 5t<e,rvp(,{6krNE^,t (Ceu) o<* {46
trax-rsEifge Nu 

"^ 
e?tK '5 e.eäe5l<er., *t *sE r,t .



SESKRIVNING AV SPELET SÅSOM DET KÅN},I KOMIViA AII -S,S UT I'CE !M!

Htin Än lEt LITd ANDRA rclNCÅXCtRt Spelarna vaknar unp av
att en numerärt över-rägsen pala tsvakt s tormar in och ska
ta dem, Dm s kickar 'rLlllräktligt många för att vara säker p
på att lyckas. När de sen förs tiil" storvisiren f,örs de
inte till någon ursinnig nännis ka, ne j, trrärtom, han är
mycket-nöjd med att ha lyckats kontrollera spelarna så
{ ramgångs rikt. Hela hans uppträd.and e är et; skåd.espel;
Han vet att de bröt sigirlet men eftersom inte d.e vet-d.et
och eftersom han benöver dem t.iII mer tjänster så är haninte omö jl i-g att över;ala. DVS. att han g1ad.e.1igen ger
q pelarna en tidsfrist om de bara ger en någoLunda chyst
{ örklaring tilr varför de vill ha en, yäl ute pä gatan ärdet bara a tt bege sig tlll terplet. precis s om d6 kommer
i"? * så smuglar s om sagt Hassäns hejdud"ar und.an skurkarnafyån templet, om-spelarna av någon aniedning skurle 'rkomma opå" att ge sig oå korgbärarna (rrert utan sxåt) aa unpstårhär en kort strid j"nnaa bovarna med hjälp av den :.asandereligiösa pöbe1n lyckas försvinna i frlkmassan. i:änderinte detta s å blir det som sagt en katt cch råtta lek i templet i stället.
remplet innehåller inget utöver det vanliga för Dlt så jag
hoppar raskt över tilr näs ta las sage. i'ör att ta sig t,irr
Hassa ns sl-ott kan de antingen gå, rida el-ler fryga. Gårde så komner de att få rnycket ont om tid. senare i åventyretnaturligast -ar att rida. ute hos Een ;"iassan möter cie .:u cåslutrigen på sina antagonister s om ri.eIs lurat dem ( räoivrauellt) p{ Fengar och nu också (i s pelarnas ogon) locxat dein i en fäIra. (Detta dåd är de iu .fa<t j sxt öskyiriiga tirldet var ju S.t.orvisiren.) Striaen som föl.ier 1är blj-äventyrets hårdaste cch d.et är inte hert å,Trö jligt att ngn/ngra s tryker mgd. lyckas de så kan de ju d.essu{oil f å oät-
om tid och då måste de ha tag i:rassans fiygande matta:
DVS. mer slit.
om de klarar sig rirlbahs tiil Storvj-siren i ti.rl s å anserhan att de är,värdiga då de ktarat hans lilra test, de är riuredo för att få det stora egentliga urndraget. rtadå de inteklarat testen och dött ute i öknen så harie Storvisiren varitlika glad för det, då s kulre han ha blivit av med riem. Detsku11e ju kunna vara s å att de någon gång i framticlen;när d.e drömde tex. skulle b1i medvetna om vad" de hade g,;ortomedvetet, Nei, b,ättre då ett gäng d.öd.rsar gte i öknen!

Finalen bjuder på mer DM hemlisar. stoervisiren skickar ut
dem i jakt r:å den onda staven "dye of the eternaL
darknes srr Han drar nytta av att d"e antagligen har hört
om det god.a föremå1 som enrlgt legenden anvåndes i kampenmot ondskan. ilan varnar dem för väktarna och mest då fär
d.en sista, denna väktare som är en sanningens väktare ärdet största hotet mot storvisi.ren. iion t<an ge äventyrarnasanningen. Därför varnar han just för att den kan färsökasnacka bort dem. Detta är storvis irens enda chansning.
Dungeon äventyret förlöper och slutligen står de inför dens ista väktaren. Dj,lemmat uppstå:i, talar växtaren sanningoch är då storvisiren ond'r Äi det tvärtom, är väktaren en
1l:!iq.typ s om Sto: ."isiren sa? On avgörandet fal1er påPalladinen s. å kommer nu han att omedvetet utföra denhandling för vars hans order en gång skapad.es av en end.glid.. llan förs öker en detect evilr, för än gång skulr,för första gången, får han gensvar, han känner gudens kraft,



Yärst av dessa väktizre skall var.: den sista, denna väktare s
skall inte använda vå1d utan list. Med fagert ta1 så ska den
förvrida huvudet på spelarna. Han varnar särskiilt för detta
och ber cJem att lnte läta sii luras,..
Så ger de sig i"väg, ytterliga:'e en krävande och stressig
ökentripp.
Då ciet ar framme så är det ett rent d^ungeon §ventyr som
vänta rocn då det f inns ol ika vägar s å går .iag inte närmare
in på idealförfarandet. Oavseett hur de gör så kot,mer de i a
a l1a f a 11 frarn ti11 den sis ta väktaren som är en ung
vacker kvinna, Hon verkar sorgsen och förklarar att de är
inne på fel s.:år. De går mörkrets ärende; förledd,a au en mäk
tig ond, makt. Dilemma uppstår, rrem ska11 de tro på. len
fagra väktaren eller -itorvisiren: Han varnade d.cm för att
väktaren skul-l e försöka ned- något dylrkt men å andra sidan
så skulle oet vara precis vad en ond makt sku11e göra...
)j skussion kan unpstå, hur bestämma sig. 51r-rtligen blir oet
nng PaJ ladineri som avgör, han nar ju detekt evil så det bör
.iu inte vara några problem? El l-er. . . I vi lket fa1l så känner
sig Palladinen för en gång skul.L bra över föremålet och
d"etta bör fä11a avg;örandet. De tar staven trots väktarens
varningar och beger sig tillbaka trl-1 staden. Oavsett hur ]å
np tld ce, tasil på s jr sr. rri:L e: o,? p:ecis i tid för
cernonin, Cernonin bör jar, solen f örn'rör'kas, och p1ötsligt så
kastar Storvisiren av sig slr" kåpa och blottar srn svarta
mantel, med staven r hö.sta hr:gg bör;ar oal så att kalla ond
a maxter. Frår, den sulerond.a staven sr:rider sig ett mörker
över parken. Lär speiårtl.- sveps in i de ita mör.xer f å:- oe sk.
f lasnbac,rs där' oe ser si€i s.jälva bryta sigill et ! !

A11t detta bör ju ch.ockrr spelajrna något, Storvisiren ond,
siaven ond, DUONDÅ, eiler i a*1a falL omedvetet i ondskans
tjänst.Spelare som står heit hanofallna slutar också speiet
sa hä::. Sol eri f örhr] irr f örrnörkad, evigt n,örxer. övel vä:'l d cn
eit rr,ör"ker son de blora;, i t u-:.11 att sänka. . . Lurade och
kontrollerade i- oen onoe Stor"visi::ens tjänst har deras
hanolinFar' encas*" ijänat nnörkr"et, eit faxtr.rrr, som bör knäcka
PaLladinen orn l-nte annat,- I'ö:: orrftrgare spelare finns det d
doek en räridrrtng, Lös ni:rgen är kortfattat: LTLIRAVÄLD. On
s pela:ina reagerar tillräktligr s nabbt med ti1lräktligt
chockande manövra r s, kan de stä1Ia stovisiren i några
s ekunder; nrecis den tid de behöver för att dra igång en
f u.l I skal i s' a ttack " Storvis iren går egentl igerr i nte a tt
besegra, när han märker att det börjar gå utför åXatlar han
s in guds krafter, gr:den som nu har fått en literi spricka
från Limbo. l)nr s1år ett slag för syns sku11 och stoivisiren
lyckas, 0m spelarna nu får in ett döl1i.gt hugg så t'snumar
han runt och blir liggande på marken och s pottar b1od,
p1öts ligt omses han av ett nörkt 1;ussken som verkar
abs orbera honorn och innoii; tio sekunder ungefär så är han
borta. Det sista s om u,ärks är' hans oemoniska asflabb som
ringer utöver parken...'r (Cr.. oå hur det skri.lle kunrra låta. )
Lppnår speiarna detta så slutar speret raeo att solen bryter
fram men inte heLt. Yär1den förläggs i en halvtaskig
s kymmnirrgr. Yåra äventyrare har nu bevittnat början på ogt.
nytt; EN I!:ÖRK TIDS GiiYlriNG...
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A LI: Di.na vackra drömmar störs all elt tungt oankanOc på 'i,:rren
ett baakande som ökar i intensitet, ett barkaBCe Som ! eI ett
al-akt eko i ditt drogtyngda huvud. Du s er yrvaket hur sov-
rrrmmets trädörr klyvs av tunga yxslag och innan du hinner
rÄasera nämnnärt så bryter sig tre väIbeväpnade män i Stor-
visirens färger in i rumnet...
För DM.: "lre vakter kcmqler omeoelbart in genom clörren, två
till väntar utanför och ytterligare ett par finns i trädgård.en
ned.anför fönstret. De blir inte rädda för Alis dagger då de
av Storvi.siren blivrt informer"rde om dess krafter. Antagligen
s å ligger åli också avklädd så han måste först nå sina vapen Dm

nan virl göra motstånd, Eruden blir skräckslagen och kurar
r':::it ihop sig på sängen. Det 1är blr en kort och intensiv
s trid nen ta för all deI i rired, måland beskrivningar.

Glochman: Du vaknar merl ett r;'rck av tunga bankningar på
stallets bastanta ekdörr. Banxanden sorn snaboi övergår ti11
brutala f5rsök att" stå in d.örren. Innan du t ditt sör;nd.ruckna
ti1]stånd hinner fdrstå riktigt vad. som nänder nianglas porten
ner cch fem rustningsklädda män rusar irt.. '
"ör DM: Då Gloch .ans skicklighet ned svärdet är vid känt har
.storvisiren skickat en mi ndre arne. Ijtanf ör. runiornkring s;aIlet
finns ytterligare tio man. Iaktikenn ar dock att först komnen
,?rr Glochman att f ö1ja med, detia ,:ör COrnrnandern med. or.ien:
- t -§'r ;:.-v:'is:.-.'en, den hel iga Iliohimuri on Sahammars, namlL beordrar
vi d.ig att Iämna över di-na vapen trll oss och att därefter
frivili igt f ö1ja rneri tiIl ralatset f ör f örf råeningar i ett
snörsmåI sorn a::går er. Ja g Yarnar er ädle palladin att vi har
blivit d.elegerade rnakt att använda våldsmedel. Iviedel som vi
hel st vi1l sl ippa använda rnot tE individ i <iin stäl1ni ng.
)etta bör fixa det nesta, men om han muckar. I banka horiom.

Thrud: i)u vaknar upn av att dict huvr:d hålIer på att sprängas
i. i;i Lar. När d.u ef cär ett par sekunrler bör jar f å värden att
sluta snurra inser rLu dock att det är dörren som håll,er på att
s'rrängas. Precis som du tittar upp ser du hur den trillar innåt
I med ett brak, som gelc elaka ekon i" din bakrus-ga skallea

-. 

Efter dör'fen kommer en mindre arme-ar krigare
i bjärta och skärande färger...
För Dl4: Om Glochman anses farlig så fruktas den enorme |hrud
som pesten" fn s torrnar två Commanders och en he1 hord vakter,
eirkus tio stycken. ne anfaller doct< inte genast utan försöker
även här med prat.

FrämIing vi- vill inte ha något onödigt vå1d här, föli med
oss till palatset frivilligt annars tvingas vi bruka våld,
rnycket vå1d. iiär f inns mö i l igheter ti.l} ett re jä1t Bar room
brawl då llaskor och andra värld.shus attrdrbut f inns övera11t
i den tomma lokalen.



och han känner art s taven är helt rätt ! Inte så konstigt
med en ond gud och en end stav om ni frågaf, mig.
Går de d.ärimot på väktarens linje så får de börja tänka om
rejä1t. Varför detta dubbelspel, och varför då försöka död.a
dem för att de bröt sigillet? Oavsett om spelarna finner någ
Ta svar eiler ej så tar de väI sig tillbaka utan staven
och hamnar mitt i cermonin . (Vllken timing. ) Där har Sv.
precis börjat mana fram den eviga solförmörkelsen utan
stavens hjäIp. (Octr följdaktligen något svagare. ) Här har sp
elarna en större chans ai;t besegra honom. Men slutet blir
nog {ndå det samrna. Har Sv väl börjat kalla mörkret så är
det omöj1igt att stoopa helt. Skymmning över världen.
Om d"e 1s tåt:-et trogät kommer ocä ger Sv.staven så blir han
desto gladare. Hans chansning gick nem, vilka nötter de är.
Med staven genomför han sen cermonin, skymmning över värrden

Detta var ju då en väldigt grov skissering över hur jag
väntar mig at.t spelet skall se ut. (f'uf 1 av lustigheter på
grund av min stress och den jävla skrivmaskinen" )
Han kan iu dock aldrig förutse ne1'; vad a1la toxiga speiare
kan ta sig ti11 så här ko:,.mer plotten enco.unter för eneountel,



Rakisch: Du vaknar med ett ryck när du inser att nå; on för-
forcera den dörr som skyd.dar det 1illa, kala run där d'u tagit
di.n til1f1ykt. Dörren bågnar oroväckande uunder trycket. LTt-
anför hör du en röst som ropar: Öppna i den gudomlige l{ohimmion
Sahammars namn'

För DIvi: Raklsch har en värre start. iian är instängd i ett rum
dit han bl-i.vit injagad av en rasande pöbe1. Det fj'nns bara en
väg ut och den --e.åi<ä av våldsverkare.- H"an hinner inte }äsa in
någon spe11 innan dörren s1ås nel'. Vakterna som känner till
na[isch oberäkne]ighet kommer att försöka ta d,et väld.igt lungt
när de vä1,bryter igenon dörren, DVS. att lungt och sansat
knacka in skallen på honom.

KAmthoor: E+,t brak s tör din ljuva slummer och du rycks på
ett brytait sätt tillbaxs ti11 verkligheten, du befinner dlg
under vad son verkar vara ett bord på ett vär1dsnus. iet är
trån61t oi-r utrymmet då en änhäo dvärg ligger under samma boro.
gn frett flin-uska11ig liten dvärg med stort skägg. Bultandei; ocn
braket verkar härstamma frari det gäng soldater sor precis
siagit in dörren ocl'' nu våldsamt börja:: söka igenom världslus€t...
Gneiss: I'iånga, långa brakanoen hörs och du återförs ti}l o"en gr
ynma verxligne+r,Pn. Du slar upp ögonen och finner att oin chajn
har fått en ]iten f1äck. .Du finner ocKsä att du ligger under ett
bord tillsammans med en annan dvärg,dock ett stort åbäke t1ll
sådan. Och nårig dock utån skägg. I-,juden verkar komma från de
sol,dater som börjat vända upp oclr ner på stället i- iakt rå vaC
son verkar vara. . . er'j
För DM: Hokel, här' har v,r två xaraktärer sol,. börjar ti1l-
sarnmans. Magi-kern Gneiss (s om absolut inre har tid a tt }äsa
in några spel1s. ) ocn mäst.erkri6iaren Karnthoor. Då det är två
misstänkta på samma stä]le här så är det ovanligt my-cke vakter.
Det här uts peiar Ju sig på ettvär1d"shus så att rekvisitan är
]iks om i Ti:,ruds f a 11 suanoard f ör eti värld.shus. Gneiss kan
i d-n här situationen utny;r, ja slna oerhöroa magrska talanger
och tänka väldigt inten-s ivt på någct nan vi1l ska hända, det
f inns l1å 1Ot, cha t1s atL de;ta verKr-igen inträi'fa x. törsonet
ka n bara göras en gån6'..

I a Ila fem besl<rivna falien s å a.nvänder ,l', s å nånga vakter
han anser va la länp1i-gt 1'ör att omhänoerta spelarna, Va kterna
vet vilka personerna är oeh vad de kan och bli,r följdaxt1i6.-en
inte s tälLcia i första taget. Je a rivänder bara så mycket vålo
s om behövs för att I'omhänd"ertarr spelarna. )-nge.t vilt nackano
med bred.sväro e ller dylikt. Gör spelarna medvetna om att
vakte rna tar det f örsikc j-gt.
Beskriv gärna dvärgarna för varandra rejä1tr ev. visa i1l-ustra.
Pa la tsvakterna är kIädda i lrea titer ocn criain: De rrår oet-
al jer i rött och gu1t. Röoa turbi,ner, gula panabanc + röd;r och
g u1a band som hänger från s kölden. .cln skö}d som har Sv's
s.,,,mbol- nå sig: Ett sanöur där ned.re halvans glas har blivlt
krossat. Ur detta hål rinrrer sanoen ocr uret står :'1i1";.k:iigen
i en väldlg öken....



PALATSYA.KTEN

HUI!:AN FIGI{TIRS
STR: 13
CON: 1 4
DTX:12
ef : .4 (SHAIN + SHIEI,D)
i{P: Yariera me11an 12 ;ch 25

lul3 LvL 5
ATIACKS: SOLDI$RS: 1 COIlPrANDdit: ?
DAI'iM/AtT: BY'WEAP0N.
SPEC ATT/SPEC DEI': NONI]
I{ÄG RES: S TANDARD
INI: YERY

ALLIfIN: LG

SIZE: M

,{EAPONS: IONG SWORD 1-B 1-12
DAGqirR 1-+ 1-1
CROSSBOW 1-6 1-6,

Karaktärer: dntal ef ter DI{'s behag. ( f illräk}liet )

EN ledare och resten vanlrga bassar. Ledaren har 35
ijP och AC 1 , resten enl igt ovan.
Fö1jer troget Sv'.s order. iiar s pec iair.unskaper ogi spelarna.
Vet tex. ait Alils dolk bara är bIuff.



När spelarna på var sltt ha1l (utom dvärgarna då förståss) leds
tj.11 storvisirens palatsmöts de aY rejä1 uppståndels e på vägen
FoIk verkar vara lite skärrade. Läs följande:
När du/ni sIäpas fram på gatorna så märker du,/ni att det vrkar
ha lnträffat något som stör d.en allmänna ordningen. Folk skyndar
fram på gatorna med stirrand,e blickar, många försvinner iruromhus
så fort de ser er komr.a. Någonstans i bakgrund.en börs .iämrier och
och klagorop. En präst skyndar förbi, frenetiskt plockande med
sin heJ-iga syrnbol ... På det he1a. taget verkar en tryckt stärnning
ha 1ägrat sig över den annars så livliga staden.
Fy11 åarna j. med. beskrirningar av vandringen genom den avgrynine
Fol.en belysta typisk arabiska staden'
Spec. för DM: vandringen.till palatset ger inga flyktmö"iligneter
att tala onr. Bundna går (e11er bars?) Ce fram ongivna av si:ora
pBl;,fev?,.kt"e-r"

I'ör spelarna: Vakterna 1ed,er drg/er igenom en enorlri portal in
t.i11 borggården ti11 Storvisirens palats. Yäl inne stängs de
stora Dortarnå bakom er igen. Komniendör'en försvinner och 1ämnar
er ensamma ti-llsammans medfeni vakter! ! !

För DN.: Här dr de bara att vä1ja orr;r.,ing. ,81\ spelare du
snelar först meo bl.1r stående här ocn bevittnar en e.':")r €Li
de andras ankomst: De beskrivs i enlighet med den kondition
de befinner sig j.. (**. Lungt gående, inburen av fyra vakcer,
v11t kämpande neo tio vakter osv. ) ilråland.e beskrrvningar, vl.sa
ev b1ld.
När alla är samlade läs f ö1 iaride :

Orngivna av eit uppbåd av palatsvakter förs n1 igenom en stor
pot.t i metall. Det verkar vara en huvudport av något s1ag.
pCIrten leder in tiil en 1ång ocn mäxiig korridor oär fackLor
i ltter i faekeihål1are på oe ri t< t irtsmyckade pelarna. lii f ör's
1ängst korridoren ocll ul,p för en bred splraltrapna i sten. Vä1.

urpä savandrar ni genon än labyrrnt av små dorridorer som
vind-ial dn at vänster, än ai. nöger. Slutl igen f örs rri iri :l en
stor sa1 ,en sai fyilo med rökelsed.oft. Längst bott i denna sa1
unr:fiugen på en bred avsats sitter Storvisiren Lättjefullt
tillbakalutad mot en r.rpps;ö av kuodar. D. och då drar han diupa
bloss på sin rikt ornanenteracle vat ienr,inasom stårpå matiarr f ra:r
för honon.
BnSii^RlVi,,II\G AV S.i'Cfr.VIS1n-Uir; D-i'li' '3UDOI'.LI-:Å lr.t.,:'-lT'.i\'10i. SAHAMi'.{x:

En kraftig man men för den saKens skul I inte övervi"ktig. Ca en
och sexti,åfem 1ång, (e11er kort) och-ca sjuttiofem ki1o. iiakad
skaIle och ett välansatt pipskägg. i',..örka ögon. brinnande. in-
svept i en mörkröd siden mo: gonrock med guldsxärp ocn på föttern
m;uka sandaler med krr-l-1i på trtonpenrr.

Fortsätt att I äs: Pr,ötsLi-gt blir det I iv i Storvisireri . iian
reser §1g blixtrande snabbt, :ör en gest åt vakterna ocn klanpar
bäsåerna-två går,3er. Yakterna lännar er ocn 1n xommer i ställe--
tre stora män. tln av männen bär en svart kåfra över huvudet.
Två av männen stäI1er slg avvaktande i bakgrund.en och Sv. ocn
Eannen t kåI.a avancerar mot er...
För DIri: Nu befinrr.-,r sig soelarna hos Sv, ])e står framför nonon i
det tilLstånd de fördes hit, Avväpnade, kanske bundna ev. neo-
slagna. Ingen ay de båda niagikerna har haJ't någon cnans ä*ui räsa
rn nåsori spell men Gneiss Rart därin:ot återisien r örsöxa rneo e'.t
c',r q{,r.a rr'-qlokenilirnair<ie tanketrick't i'ortfaranoe ned 3Oi, cnans.



Alla besk{ivningar av hur de fördes hit el1er av sV's utseende
är bara rent informativa ocir för den slöe Di'I, måIande egna
oeskrivningar utj-från mina korcfattade anteckningar är givetvis
att föredra, detta gä11er genomgående Eenorn ävent-yret.
1{är Ce nu står inför storvisiren är det dags för honom att ocr;a

Show sin eLåv, han ändrar utsende från lugn ocn avslanr:nad till rrr-
s innig och ryter:
NI O JORDENS AVSKUI'I; 11Ä ALLA HALrrAirrlclhS HOrrOl1 pISSA I8,.-,t PORSLI
ocH MÅ DEN ENDo GUrrlN (reX GÖR dli xdtlGrrr.jl,CIi?.d-jLticKJN uVER
ILiVU)dT) FÖR dVI}I S.Ti{AI'.r'A dK FOF. E,'RA hdS],lGA OÅ.C. irIT SI.APPA
tÖS iqÖR.KRETS KRAF,IE8. OCIi DdI HÄR I TiIi! Sr..D, I ililII LA}iD , !8,I,
'j.itql'l Yan Jrli' ST0RS-tA OCri SISIA IiISiIAG lri I'iÅGOi\StN K0,'tl',riR AI-t
,iöRA ! I
Liär gör iv. ett tecken ocn bödeln drar genast en enoo.:m;cirritar
som han böriar rrleka medil.

iIär tystnar iY. för ett tag ocn ger spelarna chans att säga någo
till sitt f örsvar. AIla aggresi-va beteenden typ: )Iir iAVlri
I{ALDAi'tIiKC C',0/vN, VI .iAR L\rld GiOttI i\ÄGOI! möts omedelbart merl
Ett f öraktfullt: BÖi.ir-, BEFRIA t'llG i'RÅN D.blcSA YNKT,IGÄ YAr.CLSan
SOM SPRINGER i/iÖR(RiIS edrN.Ddi\. (Viir:er i och f ör s1g är sant. )
Böd.eln börjar här rrvärma upp" sig iför uppgr-ften och de två
enuckerna i bakgrunden kornner fram oci. tar tag i den sorit:t y'.irad
s ig.
In lite mera mänsklig och frågande attityd i stil med,:O SIORd
STOi.VIS lfr., YI bilrt dR C'/dRVAGA ndA -rÄr\)LIiiGAR llÅ )0 iv,ÅS't r; BLITI
dII I,'ISSIAG NÅCONSIÅNS ElIET: SIOR.VISlR VAD HAR V1 GU OT(i, YAD
A.\(lÄGAS VI !'Ö.R., VA,) iiÄNDdd dG.ui,rl,LIGiX ? resulterar i att Sv.
bl ir något rnera inf or.mat i.v: ?IG, :itj..NDl HtrR lAfr. !U I{Ai,J A t.l
FCiiNEKA DI-fI AVSKYVAiIDA BROTf? SIGILi-,EI Ait 3i(Ul'E'ir OC:r ivui.r.F.,:IS
i.'AKIER KAI( NU År:r:fit;lf, IA SiG lI, L VÅn VtfiLJ, År,LI IAC( VARE
AIT PSYKISKA Kfi.YPLI}iGAR SOM NI FOTTFÖ(S AV Oi\'SKÅN.
sa:rtalet fortsätter i denna stit. A1la nya agressiva ut,'::;tt
resulterar i ;rer föro1äilpningar från Sv. ocn mer ansDelningar
tr11 bödeln som börjar b1i varm i- xläderaa. I'ortsarta frågor och
hävdanden att det maste vara ett misstag resulterar i att Sv.
till slut beslutar sig för att kalia in eit vittne son kan bevrs
att det var oem. Detta gör han för att blt av mec rieras t-röt.
Krypande och f ;äskanrle resulterar också i att nari rallar
vittnet för att klargöra att de verkligen var dem. (Oå de verkar
riktigt symFauiska typ. )

YIKIIGT att notera, alla former av vål-d mot storvisirens fersonresulterar i ett blixtsnabbt ingri-pande från bödeln och oe båda
enrrckerna som trots sin storlek rör sig snabbt. vidare så in-
griper nästan genast calatsvai<t som väntar utanf'ör rrim-'let.
8n eventuelr våldsverkare ligger mycket bra till för en rejä1
hårklinpnlng vid halsen och enoast rie andras vältaligret kän
rädda hc:.om.
0m det är hera gängeL som attaeKerar så lär oet brj- ett kortäventyr d,å de stälIs inför omänsklig övermakt. Ocir Sv. kan Iika
gärna göra sig av med d.em för att eli-minera de srsta vittnenä...

OF1 SY: KAILAR IN VI.tTN!l-t:

BESKRIVN]NG AV VITINE]]:
En liten spinkir-g man, ca en ocn s juttio och vä1digt sma1, c8
femtio-sextio ki1o. Långt ovårdat oco stripi-gt har. Iango-
lab att. Svarta bomu1lskläder varav skjortan broderad med enliten iåopsllngrad orm. .latueriog på. äanden som -l-iknar



broderlngen.
När Sv. frågar vittnet om han är säker på att det var även-
tyrarna han såg finns det inget tvivel över hans svar:
O Ifi"|,:fIGE STORVTSIRI MrlD DENllNDrl GUD.dN OCH TZ.EI'SS.U SOi: VIITN EN
SÅ SvÄR JAG AIf DET VAR DBSSA T,RÄi{I1}iGAii JAG SÅo l PARidl\ 1i":II
S TGII,L.O?.
Med dessa ord så tilIåts vittneL gä igen. Tillmälen ocl r,ol ;; ot
vittnet res:,;lterar omgående i vinkar til1 bödeln som då svingar
sin Scimitar lite ,ir,tfu1lt.
Iiär har spelarna sin chans att få en lucka och en frist. Både
Al.i och Kamthoor kännerrom de iyckas med ett sirnpelt perceptlorl
slag på typ 85% cirans , igen vittnet. lian var tillsammans nied
det gäng äventvrare som tidlgare b1åste A1i på konfekten ( i
form av bruoen som nobbaoe honom. ) ocn lurade Famthoor pä
pengar.Detta gäng nar faxi,lskt kom;r:it 1 kontakt på äventyrarna
en e. -er en och våra hjältar hizr inget gott att säg,: om oen..
Om tanke upnstår att oet ne.l-a ä:: era fä11-a rjktaoe mot dem av
oet anora äventy"l'sgänget ocr om de napekar detta för Sv. sårrfdrsökerrrhan ka]-La ti,lbaka vittnet men oet är för sent.
Dock biir, eller }åtsas bIi, han betänksam och beslutar ti-r1
slut, ef'ter ni.vcken tvexsamhet, att ge snelarna en f ri st. Ju mer
snelarna ligger nå i sjna fö: sök att överiala iv. .1u snabbare
kaliar na.r] nå sin hcvma€ri.,:r.
0m spelarna därimot i nr,e känrrer igen vit,rnet, eIler inte gör
något åt oet, får de dei m-'rcker svariire. Visserlig.-en är,jv.
: rie någ'on svårö.,reitalad T?n d.a nan ju eg. vill att de ska u1;
ocr. söka cip ri ktiga (nn".(nr) ) skurkarna. I'län ni,n kan ju inte 1åta
det se rt som om naii iier med s ig f ör' 1ä tt, sa det i<rävs skarna
aigunrenL fr-n sr.el-arna f ör att h'lrr sxaLl verka ge med siå.
(åigume,nt t,-rp att: Or: vr11 väL 1nte döoa några ösx,v1di;a sa här
nära inpå cerrnonin, b:" ter hårt ocn är smart tänkt. )

Riktig'" apatiska snelare som inte resulterar i- uågon ring får
nog ti11 slut se sj€'sjä1va i stupstccxeri då Sv. ir.ser att dessa
ävenlyrarna irrte f.v1]er nans krav vad dei gä1ler tttestetfr.
Bättre oå att bli av med den: enlig-u aamma logix son innari.
I'JAGIKJi]\ DY(d.ii UPP:

BESi(n iVi, I I'f'l AV i':ÅGir',rr,], :

EN lång gumnisnodcisL ixnande man sori verKar ha lem:r,ar som är
opropotionerligt stora. Ca en och nittiofenr och ca sjuttrofem
ki1o. Lång hårniska ocn bruna ögon. Klaoo i er, rnörkgrör. iiobe r:ed
nän;:a f icxcr ocn d-vtixt. -Jn st:npeI repsi,ump ,<riuten runt niici"is1l.
På f ötterna sanoal.er. iandal.er" soir I åter f lonpeti" f'1olpe*r,1 när
han går.iian talar släl:igt ccn nå-ot naoalr.
Sv. förklararvj.skande prob-Leme-u oclt säger seoan högt atr han
beslutat att i-e äverrtyrarna en cnans att bevisa sin oskulc. iian
vi11 dock kunna kontroilera ati oe:nte smiter erle-r 5iör nåsot
dumt.
Under hela Itbrief ingenrr ser rntrgikern lruktat ointresserad ut
ocl. när Sv. nar talac rlart sa sä6-er han bara: ok.
Hal går frar; ti1] spelar+a, räxnar cieni, nrckar lugnt ocn rarserlan ar sig sex ringar i'r'ån vänster langfinger. iian mr:r,,ini1ar
ett ':aY orO oClt c1öts-l ii.r, f örsloras rtngarna upp tiofa1lt,. .Liari
ka-etar cjern to, t över nalsarna rå de sexocl'i muml-ar sedan ytterlri
et-t nar ord . iiirtgarna l{rymns ner' + i 1:l perf ekt passf orn:. F.ag rXerr;
ni';kar åie:'cci-" glr: l'r'an: trl t Sv. irår. vlski,r na,got ocll f örsvirr::^er
se:iar; ut renor, dörreri. Storvrslren 1er e-Lakt.



Storvrsiren ler ocn säger: l,.IliA rtoit.rtAR, ilrIl{ HJVrt.ÄGlr.dk B.r.,R Atf
I';i':UTDELA AII rrOL;,irUiiiu.L,,ir ila!Fcrr Oi', 16 l'1r''i),Art itÅ nr\l.l-rrr'.lrrr.
År-0itTAd. SII'r iiÄ-rA .ir'Onldr., .

, .\ r r f r ti \iiA.; ,dSj .ja åi rt .'1 I'v:1 -clLr(]-lL, ii,e"-rfrt OUil rU;t'iA-L'r .i,Ui',
iILiiui{SdL Sdriir,"'rt lti.,rir'I A\iil'.li.r tn'i iu rirr-I;r :iw'r --J{tl Fe I Alt
f I i,Lr,'.rsJSSfi.LLÄ ri i.l uU:, r'.i.\ at-,)d;,.
Däref ter kali-ar nan oå palatsvaK Een oc.l iåber dem esKortera
äventyraina ui.I nolten återfår'de aIl sirr utrustning.
Porten stängs däref ter ocn Ce s Ear erlsa t ma u;e r f rine1;err,
dock med lustii'a niindral;band, . .

K0i'11,1E){IAR. Il i,L ;roLA S :,( Vri'ii:ri'r:
Det finns vtssa viktii:a saxer ati Ear\'Ka på för att Kurirrii sirela
se(vensen nå eLt bra sät!.
1 / Storvisiren vel air, de är sKyld j-ga irer] si 11 samt i.d.ist gärna
f crsöka dem bevisa sin osxuld. { ;jri ,divr) Detra för att test,a
hur bra cie €;'€oEl:-:en åt, KoIla om cie är värdr.:a arE sr. lcKas
iväg elier jen orioa staven. r--r cie inre vär'rii,:a, oeu vr-Ll -r;a
?'.t de dör, so gör .;u d.et;a rngen!trig nerter, :)ä ä.r m,an av med
dem son bevis.
2/ i torvis iren nar all- nia.<t. .;j.ar] nar . -"il i.-,dr1-- [i.i1 stori, i ruDD-
stvrkor son enxelr bcn<ar spel-i"r'na. uär de i':, ve-,a oca xänna
ai,; de lig;'er i-i1a iii-1.
1/ Scelarna :iar rilgics då oe d"r som sva...äst. l.,u'sa-r'na nar :.nEa s
scel ls oc n i ig r. Lers <tttt& r116,a vaaerl . ,e i enda -. cil :.. äiper ar
ve rbalt f insiiic<eri.
+/ )Läktiga besxrivningar av x-ilats ocn :'oik.

Jt r' -rRIA !

FcR S.iaLÅ(NÄ: PLaiSLl-G'I, näsra:. overxiisr srrizcbt så s;.rr ni
rrtanför.aiatset vars trrnga dö;'r stäni:s ba<ifrån. i,i står cå e:i
oannig och soibel;sl iata soxn precis börjat leva ,.tp:' lire efier
natr-ens terror. rln torgnandlare rul-l ar I'ör:bi ried si.n v.1gn av neL
oner, och allt verKar xuslr-*qt normal-t.
För )l{: NU Kan spelarna verr(.-:ger} bör;a trar.Ka oc.r nandi:r s;ä1va
irrte bara tving'as at L l.aridla f ör åt L i'ö.1 svara s i.s. Ärt iarria i\ar
sina vapnen ocn nna€rKer'nd kan när ;:cilt h-.Ist lasa rn spelrs.
)e kan byta utrustnt-ng ( ta oå s rg pia i;e e11er -Lea;:l.er- rex. )
e il-er f örf riska s ig'. Åort sar: t: tari.dl rngsxrai EeE återf inic.er
^i -§ l.t:.
DJ nar ju ooc< vissa croblem. Vitcnet är borta ocrr han är deras
enda Ledtråd. De Karr nter elier rriindre göra pa rvå sätt t'ör att
få tag i noiiom. (Som jå,:. Kan ränka pa,spelaie kan;11 vara förjävl,.ga så de Korr,mer säxerr på andra. )
1. Att gå oå den underliga brodyren ocrr tatruerroPen errer
2. ^tt återvända trll d.e stäl-1err där rian synts av gängmedlemmar
Det f örsta sättet är enllasr. om spelar'na oesrriver symbolen
för gemene man så huttrar rie til1 ocn drar siq undan. Je vill-
ince ha något med de där lzetssse rd ioterna ,i t görie. dr-ter e;t
tag kan de dock f inna ria€,on soir är oeredd att tala. Der t'ram-
Kommer da att lzersse ar er1 lokal ormgudinna meo n:ånga l'arlatr j-ska
dyrkare... )et firrlis etI tempel här 1 si..r.:.Ii, i närneten av den s
stora narknaden.

U i'I I



Sätt två tar: 1ängre tid, Iörst efter: 1ånp1, tids derektrvarbete
på ocn runtomkrtng oe pubcar där' ävenuyrarna blrvlt blåsra s;:
r,itrar d,e en man soni säEer sjg vela något. ian påstår att : -DEIr

-DÅB ili,Y..G:lLN irl Jt ,'.Ä I Dol,.l.IN-)Å lJi,.tr a1l,.S.t(r. Uill!.sl1r.t'alr s01',. DYr,.,rrr
TSÅISi ELi,irlt VÄLl l:tl riU 11I r r'r:^..: Dvs. ctags att f'öl;a ormspåret
i stäl1et. (se 1. )

PArl4iiN I'irll SIGItLdT !

Om d.e untler. sitt söi<ande ef ter vittrrei el -Ler någon äil-Därr gånl
skul I e ta sii-, t j r nal'r(erl f ör ati, Deskaoa sigrlle -t, Läs f'ö1iar.de

FÖR SPCLATt),a. : dn rund .arK, ceniralt berägel - stan. Ca 100 a:.
i diarneter, §vagt sluiiaride nerat mot s,-'äl-va sigi-i1et.
Sigi11et sorn är en StOr vit marilolrsl er,, ca två ocr, elr na-Lv r..
nög rneo insraverarle runes or warding sott..närstar.r,'iar frå;, t,iclrgar'
ce:::r,onier.
;nEr Nl; -1.[{r,: l },:DliA rlrl ÅV ,}0.1);.ri-S ..C;)1 j'Lr(}-i r.rl A.t-,t. O-i!silaii--i :r.,O-.1:
lVEl.',:i ili-Srllr Å:r irV i.ir;l' i"LYii; .l t;l',-.r;.',A 'S vr..--r. . 1,i.;11- .i Yf i':
.I..,'ir. .].1',']l,ri :* r(,, ;L-')n.- r.:i ,rV i. UJi, l; Prri: r' i .,-l :-it i :, i. 'ii-rj;I'^"".j
i,.rr t, :-' .
let solr Li,|r:cr1(er steJlen år docx o€-u s-Lllla"sar''rsolr f :;Dar ;i-i i i rå
si.ener.i oä.r- st rirlet en t.alia sati. I'ar.ga nännis(o:' saår sxrärrda
]rrr1tojT.rirrnq oc:. 1]e vjsr,as on rier,s,{a rJririencale-[sir 1lrice.l' nat.teil ..
--I- - -t^-f ol! )t..2 (-,ii: ;.Qr'"-1,1:)oI t:nd.ersi;xer nåjei riclliir i-, }^ {.aY! a\,t f j;',na z-;ru
ciel. ii-, g. art av en sann nanivel,<,a!e, ',a :,a::' ar riästEt gäx+l ila
a'f-i, 'harå e:. rJvä:.' Kilrrliå-u göra oel s3 L)i'a, (ocri dei är' j,j lrrte
ss kors-ui"-i nä-r'oei'iar :talt s;1 ä1v soijj a,,orrle ieL n'ref, ")rreiss\
U *uIUS i.n1na . /

ItAx;.NADEN !

_r å väg tii I lzetsses t€nrn€-i irraS Le sfr€1arr,a passera den stora
rrrat-Knaiei-, soII] s.l iicleI i.v 1Iv. S;rS,<i1u nl) rtit ie; är'fcix Ir2n
nei.a ila-icarlien liir. li" narKrrad.en sa let Qei i1t"" kör-.:i itru.f e.L icr
rlririire 'uad soii: I.el s L.
-.! 1 r ----!'(rft -l"5lA:u\A: Besxr'rv oet enorn.t ös:E-a lrvet nrl en n,ar,1nacs-
1:rts. Berälti" orrr d.e små i-tyarrrterr:r'. I :.ådof on:n f r"ai ail a t,!l-orar"na,
f ', .,-. a,.rven son f 1yr unCaji åEareri till r -ånboxen, me1on1'örsäl iar€rls
vaEn iorr kapse jsar- oc?i'sprider" ilie-t-oner i s'r ti rrär'ornräoe, bä:'arna
sol':j sl i-uer sl I, f'ördä:'vaie l,el: s1-[ä tr..r]i86 näverkorg::rr osv. osv.
Fi'r'. Di': tlarknade\ ä-r stor oc: ösi"g, när kan a.lrt ell sadistisk
)i önskar sig i-nträfi'a, ocn här kan nas*uan ai-t t kiir-r:. ,)et är
vi r:tist att D;. xlargör' at:- det gär a*r,i; i(öDa r,ästan af 1t. Drlf f rga
srelare..kan g5ra smal,ta orylrrr riär. (fex. ir. /,Ai'i j'--iRLri ICRÅ SlG
Eh Iiii.'r-,'lr,:i"rCf 1-ir()i.l Al'. S.Ar,.ir' i'.1 r,^it l.rji; Sii-r iUGrini SF:ii,,,i-.", 'Äl:
KöP^ ()41:';'i):r$-l 1- '1 jrirr!ÄLt .i (, 1nr.J.r S.åjJ-.' 1.. * rJr,,i'iGU!IirNAN,: tai';lr ;
Åii ,, lr.i, 1'.1 ,.lA:rr SPrJ,irr.J l (,Pgi lir i',t,ri:iC I', l. l.-r rti;,inXhri..ir,i i .i-,r,t. 4Ä^i
r)C.',S. ri,:, å'.ivi.*Jr-.ir) ,'.ujlignet,ernd är oc€1ränsade oci: neli ur!
t 1.r I va:.i e l);i: .
Lorgarna sol. de f en, + f ell, bärirrna bär Fa t.rrehå1..1-er iu f ör' c,r,ri:t
skurka: na sox oärs hcrr : råir tenrpie i. ;.le t, å-r vixt.i"i:t at, t 1l: i.e i L.ra.
det'.a-i f ör L',dl i t t p- r,å;ct,sätt ;i,ari iriåste dt'arirra. r'lei .r eir 'r.- ;. ,

au anrjra ritior.OSI(c. oet,al . er..



On stelarna änoå inot a.ll förmoclan srrrlle fatca rnissiankar så får
de vara snat'biz i s i-na åtgärder, 0n Ce väiter «'or';- arna e.r-1er n.r når.:
of aiLnat sätt cDr;ar il.ucKa ..o:Iiiler snacSt e;r s1,! 1.(i at! ';tiitå .l'
iörEet. Skurkarna kornnoer doc< saabrt åti, undsåtti,:rrl av reLi;rösä
izetsse tanatiker. (Sxrä:s ioI;e av A*i's dagg".r. ) LlCr snelarna
, ommer :lntingen att ll igas f ry eller iilt s1åss ',ror na.;san, I
vilket fali så Korlnel bad Eu.',/sarna uridan.

iRFiGUDIhrliAN TZdIi:,ri'S loi!:PJL

Falii S?tlARNA: Utsidan av i'zetsses tenr,ei, när stär en r.essa
skor uDnradade brevio en i"tr ekport, sorir Ie,ier In r- ;,errjr1ec.
Porten är siiryckad med. cirver:se crilireKorationer, blt. så är
dö:'rknacken f ormao av två sirla orrnar sorrr rtriglat ir:o!-, Sr;j.
r.,et flnns in.-:en ba'<väg 1n r iemtlet som inte vi]1 sflijv':,ä r,ied
vilka tilibed;eire de nar. (Um speJ-or.,a s<,-iile i-:a ir,irri, iieI v;.11
>43ö.. )

FCR Dl':; r,r,ri anses häoisxc ?tr berräoa den neiiga rrrilrden nreC
s,c1<rga sKor så irtc foi< ställer cienr',icanför. rC1,'ef r-111,e sce.i.r:;la
seoen så iär' Je reLa upr :e i';rr,.ri.is<:: år:jiänS:.:na ( .1e1,. ^aiiske. )
lär ce dett"a så firins Cer Lri!"eri cnans rör de.ri a|,i siir'./:rä si.i Irr.
f rirräl xvä1len.
Iar cie av siE sKorna därimob (trosx.rävacc.e i il iai
kan de gå in rlla.ri att oIr antastaie. Cn lnte r-å6roil
syn nå r'iis Ormpisxa oe'.; vill sä:,a . . . (12r" x. ca 1U
i renrie c. ) )enna pi;xl, re;ar ocKSåi. 'r:n dnriäiinarna
r:ed si.=- oöbein där ii;e. ,f öi jda,<ti ingsvis Ja as de
.a4ske, )
Uar,..r'i;t cln rie varrd.-r:ar in pa dalt.en elier
.;å i'j-r-r1er oe ailtid tillbeo;are dai'inne

I r,i,lPaLdALLiN !

FÖR SPEIARNAt ii xornmar in i en förvå{iansväi'L sLor texr)eisi"}
son är oi:irnt fo|ii,ar1 . Cg, 1t)::'e:a:'irr:,i (i.e,j reiilre I.=' i:aoa si,3or,
-lracpa (åtor) t ir trarps ueg ;.eciåt salen vrd.-ar srg- ili-.1 20 ii^erer
breC oc1 sluiar frarnne vici eri sroor col .;r€ri vallten. in gigarrtisk
i<cbra r sIen iörser poien irgo vaLteri, -i'error]i ai; s:ot ia ,)i en siaiid
st:'åie.?oIen r si;,' ar ca + meter i <tr.::-9ter ccjt ä: I ooEi.n i'ulI
neri <n;iinävsstora ni"1. rör en tr,änad t-..'.äg.år,€ så år iiec leiler
inÅ-en Konst at I se oe :i]Jre(e; var'oef u.1a äciels terrdrlia scr]. kobran
r.t,Lt tii ögon. ita!rrt YerKar clocr rrå6ot nal.,.
irlatter täcker nela.=-olvet ocn enorna ijusi..rorior'fta-riÅer irån taket.
i rummets neo.re väns ira hörn f inns en dr: brreldörr.

sa.it a Il-t i-d någon n
sneiarna inte gör

Statyn och polen som för övrigt har två s,;ften. Om någori försöxer
xlättra upp på sta+"yen så får han -2026 på sj-tt försök då statyn
är insmörjd i etr sl1ppri6t medel. i)en son försökt, xlättra och,;;illar ner i $o1en får problem, de Vattenormar som bor i tanxen
;nder polen attraneras av plasket och sxvalpet ocn kc rLer upp

-L i-it t- nen ) s å
beci; anoe f år'ced;are in-rre
sol:. snabl'i i'å-r

rå fi.ykt (i:-en

Siliyje.l. Sig rri i'å iiatr;en
r ter::ief,.

FC).i III : Den stora tempel salen rnirehalle:: som
några tillbed jare. De nå1ler slg lugna så l:inge
nåEor dumt. ( ll* art kl-äLrra på star,;11 osv. )



för att få mat,..
Detta är nämligen polens andra syfte, ett stort ttofferaltarert för
sektens hedniska riter.Op äventyrarna stornar,1n här med vå1d. komm
er strid. att -å uppstå. å.ccoj-lytes skynd.ar ti1l f ör att stoppa dem,
enklast är att smyga in på natten då det är mindre folk men å andra*
sidan förlorar d.e öå mycket tj.ö.

DE TROENDES KORRIDOR!

föR SPEIARNA: När *sarrgår igenom d,ubbeldörrarna fråa IernpelhalLen
så kommer man in i d.e '§r'oendes koruidor. Den är femton mäter låug
och sträcker sig i. nord-syd.Irg riktning. Facklor sitter fastsatta
i fackelhåIlare på ca två meters höjd. Yäggarna pryd.s på ena sidan
av målnlngar på ormar och dess tillbedjare och på andra med fen
enkla träd.örrar.
FÖn DM: ilu k:.ar spelarna lämnat tilIåtet område och gett sig in på
prlvat sådant. För att ta sig från lempelhal-Len och hit över-
huvud taget måste dem först ilbli av med.'r de bedjand.e utanför.
( let v111 säga att bonita, att kontrollera rued magi aIt. söva elle
dö1ja sig för. ) Ccir de inte det så slår tillbedjaina larm oeh
Aceolytarna kommer för att hindra dein (med hjälp av bedjare ant. )
ÅNTÅI,EI bedjare i stora salen va:'ierar men är 1 regel 1-12 på
dagen och 1-5 på natten.
!4,en nu är,d.e som sagt i de troendes korrld,or, d€ fem trädörrarna
leder in ti1l fem så ce1Ier som beuos av de,studerande prästerna.
När d.e rör sig i korridoren finns d"et en 2070 risk att någorr av
prästerna tittar ut elIer går ut ocn d.å blir det samma sak. Oriödig
vålC. . .
Iärrdarr på de troendes kcrr:-dor f inns de troendes port. Dei är
en hemlig dörr som endast kan finnas om man verkligen söker
aktivt efter dem. Den svänger en bit av väg, en.åt sidan och öppnar
in ti1I en ny korridor.

CELLER}.4:

FÖR SPEIARNA: små.Ka1a rum
studerar ocn sover de unga
FÖR DM: DEI finns inget av
Tillsamnans har de även ett
ar osv.

med väldigt sparsam m. blering . Här
accolytetrna.
värd.e för girlga spelare.
extra lite 0 rum f b-r sanltära an1ägning

TZETSSES LIST:
FÖR SPELARNA:. Denna betydllgt svagare upplysta korrid.or sträcker
sigbi öst-västlig ri-xtning. DEN är inte mer än tre meter bred och
sl-uttar något neråt.Fackelhå11arna sitter på 1ångt avstånd från
varand ra d.äravdunkl et .
FÖn llq: DENNA passage är enda vägen ner ti]l teuplets hemligare
d.e1ar, d,ärför är den vaktad som sådan. Två fällor flnns i kouid.år
enoch båda har hemliga passager runtomkring. Den första fä1lan är
en PitfaIL mitt i korridoren (lut GtÖtqDE JAG Ar"r SKRIYA r slElAnltNS
BESKRIVNINO) fOr att undvika fäl1an så ska manslå ett framgångs-
rlkt perception slag. Man upptäcker d.å att det skimmrar svagt iluften över -:ålet. Kastar män då någct i,ver hålet finner mån att
d.etta något studsar mot en nästan osynlig glasskiva som hitter
spänd över hålet. Ett nopp över utan att xo11a perception hade



NPC,§

rÖRilDARENlYrrTHXt

Euuan fighter
SIBI 14
CON: 12
DEX: 15 (+1 , -t )
AC: 7
I{P: X,
ATMCKS: t
DAM/AIri BY WEAPON OR 1-+
SPEC Att: CONTROL SNÅKES
SPEC DEF: NONE
MÅG RES: STANDÅRD
rI[T: VERY
AIfGN: CE
SIZE: M

I{EAPONS: SHORT SWORD 1 -5 1-5
DÅGGER: 7-+ 1-5
DARISz 1-1 1,-2

Kontrollerar ormaraa med, handsigoaler
och väsnlngar. Bussar dem på spelarna
om han känner sig hotad.. Ormarna
fottsätter -lttackera tills de att han
beord.rar dem att s1uta. Dör han forts.
d.e ti1ls de är ööd.a.

Karaktär. I Feg och lismand.e. OB han b1lr
trängd/tagen av spelarna Hoter/Dlutar/Bönar
/Attackerar han spelarna i nämnd. ord.ning.
Hotar med, Yakter och d.yl1kt.
Mutar meö att lova dem templets stora
riked.ommar om de låter honom gå.
Bönan och ber; h.an har sex ungar att
försörJa.
ti1l slut: -Bussar ormarna på d.em och attackerar
därefter meö svärd.

HA}IS ORMAB

NO. APP: + t't

AC: Z
MOYB: 117ri
HD: l+1
IPI f,B 1. 7 hp 2. 5 hp 1,. 4 hp +. 1hp
NO. Alt: 1
DAH/AIG3 I-2 + POISON
SPEC A!Ee,.POISON
SPEC DEFä' MltE
MAGIC RE§: StÅ!{DåRD
INI: ANII{Å!
ÅLfGNIt{E§t: f
SIZE: S
POISOII: SY. YS POISON 0R TAKE tt-12 HP DÅMI.{AGE IF SAYE: 1/,



VATTENORM^IRNA I POIJEN

NO. APP': 8
AC: 5
MOVE: 12tl
HD: 4+1
IiP: 17 -25 ( VARIERA )
N0. AtT: 1

SPEC ATI: POISON
S?EC DEF: §ONE
MAG RES: STANDARD
INt: ANIII{AIJ
ALIGN: N
SIZE: IVl

VATTENORMARNA KOMIVIER UPP UR HÅI,EI, ANFALLER S]IT BYTE MED
ETT GIFEIGI BETT SOI{ PARALYSERAR Dts!: FÖI,J}AKTLIGEN DÖR OFFRET
AY DRUNKNING OM INGEN ANNAN PLOCKAA. UPP D,TT: VÄI, UPPE UR YAT.INET
SÅ SLÄPPER PARÅI,YSATIONEN INNOM 

.1D4 
TIMMAR

ANNARS SÅ HÅIT,!]R ORMÄRNA BANKi]TTi

ACCoLY?ES I IEIVIPLE'I

HUMAN PR.iESTS

A,I'IACKS: 1

DAM/Attr BY wEAPON
S?EC ATf: MAGIC
SPEC DEF: MAGIC
MAG RES: S.IANDARD
INt: VERY
AIIGN: CE
SIZE: M

NO. APP:1-5
WEAPONS: MACE: 2-7 1-6

DAGGER: 1-4 1-6

SPETLS: 3 st.
Er,uese
Light
Detect magic
Connard.

StR: 1'tr
CON: 13
llEX: 1?

AC: 10

IP: 15 17

2 st.
Resist flre
Slow poison
Snake charm

Beskrimilg: hssa unga präster stud.erar och ber i Taetsees
tempel. * hmr,röprästinnaa och hennes fö1je är på ett okult
.rtormötc ttr do ensama i templet för ti}lfä}let. De skyödar
lke.tsses egendommar meö vå]d om så behövs. De är son många
andra präster utruetade med. mace som d.e lar profieiency på.
Om äventyrama stövIar in och uppträd.er nilitant eller mystiskt
komm.er d.e först att spelarrvänl,igarrett tag för att ta reda på vad
fridstörarna v111. Sedan när d.et är klargjort så alxträuder de
d.e mått av våld. som bebövs för att köra ut dem.



TEIV,PEL'PÖBELN

NO. Ol' app : O.BEGRÄNSAI'
LC: VARl EriAlrD-tl
t';OYil:6rl
HD: 140
HP: IqYCKE.T
NO Aft: t
SPEC Af ?: FlAlic.dl
SPEC DEI': I[AliGd.,
F1AGIC RrlS: SIÄ]iJAR:)
II,,i: ÄN11,:AL!
AI IGN: CAOT I C ri.d],l GLOUS
SIZE; IjUUGE:

pÖgclt; rJÅlcn soi': d.li- SKÄi':r'0Crr,r,l Ax r)cN VÄL PÅ dTt'Yl.ili'
SÄ'i,t OChSÅ: Dl.ir BilSilLH aV rlf'il Sr'OHr'AirfAl, RELiGTÖSa FAliÄl'Jr.i:n
OC'-: Tlr,Lii(A DYHr,Ar(rl ÅY'^iZlll'Si.u1. Dd trÅLL"$rt 0t','TA I1lrt, r N./irrr't'rli'
d LJr. r Lra;ro!;1-'. i',Åli:-in.qn trAI\i)dj,Si!,ÅN SOiv, HAR SlN,r SIÅN) PÅ.I'irr.)t.l'.
NÅR ) iliirA Cirr)0i,, ;.i-rA.. tLl-i:-t PA i\iGr,-l SÄ i' r' .trhAit,,i.; SÅ ,rHiin.i.An Dr
S1+ fÅ:i rtyF i ni')r.liilo i,ri'ai OC: uh,.x i,,l' L S.O:'.4 lr. j -F'i;i A. -
Si'FÅFi'A SYli)Ai1'rA ;

DAilÅv irr.ll':;Rrljr.l iI j,i PUrrlLN S,-li' 5r:' ju.0NS-:.'r,tr ir..:-J iGirÅ l.nxA 'Ten:
Dr..ai: Rf,i'.'i'SPii,t'dr,ilI.rSK'i'SÅ Ärr rrl.- "i 

i, BÄr.a Ai'; d0l'I'',*,Oi'r.i'onA
i , ;ii.r'y Å4.:N,c i,ri.D cil ;LirrlRt'. I'OLK!\,åS-Ä S().'. V i t r- rA r.lirriaS ii],O, O ;
SJiAI'. 3AifA iiÄt,i,A P,L !:i,,. VAl1,:']ri S vr"in tr,rj',D:.r,S.'il, IlL.,o ,ö S-r'Jiritri:r,



re.sulterat i att spelaren i fråga skulLe ha träff'at glasskivan
9c}, fall1t aer i avgrunden utan chans att få fäste om aått.
Smä11en och fallat had.e åsamkat 3d10 hp i skad.a.
Vet man nu om att det finns en fä1la där så har man Iättare
att hitra en passage som är d,old, spelarna '§år +ZOgi i sitt
letande efter en väg runt fä11an.
Passagen flnns på höger sid"a.
.ii:rkerha§en är inte tillräktrigt för att krcos gt&erutan, öock
t11räktligt för att ordna en spricka. :

$r
TRAPPAN!:

I'ÖR SPEIARNA: I slutet på d.en svagt sluttand. korridoren finns
en trappa som l-ed.er ner.Trappant s om är en vanLig rak trappa
i sten är cirka en octi en halv meter bred och saknar räcke.
Läagst med trappan nedåt sitter facirlor i fackeLhållare på två
meters höjd. Takhöjden är här liksom i Tsetsses llst ca7 meter.
f'ÖR DIvI: frappan är den and.ra av två fäIlor som fanns 1 anslutn-ng
ti11 Tzetsses list. Ett framgångsrikt perceptionsla avslöjar en
passage t111 höger om trappan. Denna passage består 8v en trappa
nedåt som går helt para1lelrlt med. den ordinarie trappan. Då det
verkar fin:ras håI i- väggen mellan de båda trapporna lyser facklorn
på uSsid.an även upp trappgången pa i-nsj.dan, som för övrigt är
ca 7, cm. bred. och en och nittio hög. Den är också något slipprig.
Om man nu vä1jer att ta passagen ner eåh sätter foten på första
traf,pstegetrdå, då har de gått 1 fällan. Denordinarie trappan är
helt okej mentrappan i den bemliga passagen innehå1ler en djävu1sk
fäl1a.
När en t rnsd över 5a kilo sätts på trappsteget så är det som

om två ru11ar ruIlar runt och gör att foten glider igenom, sedan
l-åses spärrarna då fä1Ian inte är vänd.bar. Foten sltter berghårt
fast och är antagli-gen ki'ossad också. Iet finns två sätt att
komma ur denna fä}1a.
1 . Genom att Iåta stenhuggaren Kamthoor hugga loss indivj.d.en i
fråga med Gneiss stenhuggarprylar. Detta är tidskravande och
:ul1rigt, det varnar ie m på ned.re vånlngen.
2. att 1åta Throg eLler någon göra en snabb amputatj.on med svärdet
sedan gälIer det bara att överleva... (Detta kan också låta rätt
raycket så att det frnns 2A% att de d-är nere hör att något är på g.
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TZETSSES SHRINE:

FöR SPELARNA: Nedanför korridoren så sträcker sig en korridor ca
l0 meter framåt. Även här ca 3 meter i tak och 2 merter bred.
Inga pelare hå1]er upp kor r idoren och inga utsnyckningar
existerar över huvud taget. Korridoren är väldist strikt och
spar tansk.
Korridoren slutår vid en imponerande dubbelport i koppar eIler
dylikt material. På denna port in till Tzetsses altare står det
med lysande runor insKrivet: MÅ VAR OCH EN SOM TRÄDER HÄR IN
RENTVÅ SITT SINNE OCH MÅ DE RÄTTFÄRDIGA AVNJUTA TZETSSES GUNST.
MÅ DE ORÄTTFÄRDIGA FöREVIGT DRABBAS AV HENNES VREDE!

FöR DM: Detta är en helt "ren" korridor.
Det räckte inte templets ekonomi tilI
Dörren är således en enda stor bluff.
Ingen guds vrede drabbar ens den värste
ormhatare som träder in här. Men nogl så
avskräckande för folk med dåiigt

Inga fälIor och dylikt.
för under byggnationen.

samvete.
Om "vittnet", som finns här nere har
hört spelarna rumstrera i trappan' DVS.
om de uttöst fällan. så är han beredd
och väntar på dem. De täcker hans enda flyktväg men han kan iu
försöka överraska dem i porten eller något. öppnar de dörren så
kommer han att försöka med en rusning samticlist som han "bussar
sina ormar på dem. För att få tag i vittnet i detta fall så måste
spelarna s]å ett lyckat Dex save. Om de misslyckas håller vittnet
högsta fart ut ur systemet och spelarna får iaga efter. Har de
inte fått tag i honom innan han kommer ut i det fria så lyckas
han förr eller senare smita undan i folkmassån. Han smiter
givetvis då direkt ti11 Hassans ökenslott där de förbereder en
fälta. Om spelarna lyckas få tag på honom därimot så reagerar han
som statsen anger. Han hotar dem, försöker muta dem, bönar till
dem att släppa honom "för hans sex små barns skul]". Slutligen
försöker återigen med ett "utbrott." Om aIIt detta mlsslyckas så
blir han from som ett lamm och mycket sammarbetsvilliC. Det bör
inte kosta spelarna allt för mycket ansträngning för att få ur
honom var gänget och ias är.

SJÄLVA RUMMET.

FöR SPELARNA: Här är Tzetsses alra heligaste shrine. Det står i
eIt rum svagt upplyst med olielampor som hänger i intrikata
mcjnster från taket. Pelarna som håIler upp rummet är alla täckta
med ringlande ormar i sten. Rummet är cylinderformat ca. 6m.
Iångt och 3m. brett. Längst bor t i den avrundade al-koven står
altaret. Här brukar de allra heligaste prästerna r ensamhet kalla
tiII sig Tzetsses jordliga manifestation för skapande av pakter
och dylikt. Rummets stämningsfulla atmosfär störs av att någon
eller några verkar ha kampat här i ett eller flera dygn. Resterna
av en festmåltid Iiccer fortfarande spridda på golvet. Halvätna
f rukter, Itycklinsben och tomma vinkrus '
Mitt i härllgheten sitter "vittnet" (om han inte hört dem de viII
säga. )
Spelarna har chansen att överraska honom enligt gällande regler.
Oavsett om de lyckas eller inte så kommer vittnet när han ser dem

att handla som beskrivet tidigare, nned samma resultat.
om vittnet skulle bli dödat utan att avslöia ett endaste ord så
går det fortfarande att klura ut var bovarna är. De har nämligen
under sina diskussioner ritat upp'en-liten karta i saltet som de



använ t fö rfinna denna
förekommit i

ått förklara var de sku11e.Iedtråd , mins t .minus I
rummet: miirus mt{'

Det bör vara svårt0% om handaemä2s

i öve r dåd nred f on täne r , skön
oclr ota-1iga brudar i alla

i en myriad av speglar.
vänner, e-l,1er Iigger.

att
har

Orn Vittnet dör, de f örstöl 1edtråden så har cle bara en sista
chans: I rumnet ståI ett antal stora näverkorgar i samma stil som
de på marknaden. De har -lämnats kvar här då de inte behövts. OM
någon av spelarna sätter cletta i samband med Korgar na på torg;et
så finns clet en viss chans att de också uppfattat vart de var på
väg.Typ Eienont någon häg*are som saät det trll någon annan bärare.
Clrarrsen är upp til I Dl\{ men bör lnte vara. mer än 25%, he}st lnte
me r än 15i/"
Ont allt rletta missl-vckas så får spelarna ta och förbrecla sig på
nll.rrcire 1ut t-Lntag.

On spelarna- cör en grundlig under söknir-rg a.v res Iernå så kan de
ävert hitta t1e brända res'[erna åv ett perganlent som lrar anrzänts
som ndsduk...UECll:

På detta perEiament sorll l\1j- skrir.it för att -Ieda clem irr i hans
päiats or1 rratten.
Står f öl janrle: Mina kfrta unga \,änner , kon ihåEr att Al i lråller
sitt ÖrLl, ormerrs tLrngå .leder t.t11 flickorna unga..(BRÄN]'RESI'EN)

UTE I DET FRIA ]GEN.

De har f åt r reda på var skurkarna bef inner sig, r'ru är det bara
ätt ge sig u1. och barsa dem'
Dct f inns oLika sätt a't t tå sig ti-Il ökenslottet. Att E;å f restar
på tirjen . . Kameler oclr hästar f inns att köpa hos en oovanl ig't
seg' cl j skussicrrs och prutslad ( | ) handelsinan. Rena
ne i vsanirrranbr o t t.e t f or s t r es 5acle spej-ar e .

SI-U iL l GEN IIASSANS öKENSI-OTT .

EN STOR HUB i S}.. BYCGNAD LEDER T I LL SKURKARNA. EN STOR KUB i SK
RYGGNAD Ö\'ERSÄLLAD MED iNHVRDA VAI(TER. (mor 1örinrnord och anna t.)
Dock resiilterar aldrig ett så litet siikande i ripptäckten av en
por 1lrkrrande alkorr i ena väggen. En al.kov smychad av
slenLlthr-rggningar av krälande reptiler , oI mar . , .

Här kan spelarnå stå oclt trycKa på stentungor i all evighet d€)
kommer cie ingen var t med. IJär j-lnot f rambringandet av en typisk

I juci kan cle Ljppna den "heniliga por ten"
ormväsning. Llnclast med dettat
Porten tilI Hassans harem.

HAREMET:

För spe.iarna: Beskriv ett harem
väx t -l ighe l- , e t t hriav av kuddar
stor-Lel<ar . A11t detta ref ]ekl tel'at
Mjtt irirre i hoperr srtter ocksä våra

För Dm: Antagonisterna som här krjuds på Flassans f'rukter som
L;eiöning för i,'äl förattat uerceualy work. HAr de -lnte bl-ivit
varnacle av ciet undflyende vittrret så Iigger det inte ont atrartde.
H.sr cle blrvj t varnacle så kan DM rlock by ta ui brudar i ovanstående
beskr irzl1in* t-i-1-t "vakter med eiak L uts€-.ende. . . .

Spe-larna kal inte smyga sig på bovarna då det aljtid är nåBon
brud son ser den och skriker hiält.
Vj-c] mjnsta varning komrner bovarna a
rrär Iiggarrde l'alren och f or svara

tt klädda som de årsig och si t t par
gr rpå slnaty sorn den



vdlol.1acie_ f ighternraskin de är. I sitt .;vermodnagra vakter. ( se karaktärerna) och onl stri_derr
1lla så är clet ändå f ör sent .

Niut av striden -i derrna exo[iska mrlJö, gur ciet rnesta av cien uedgrantliosa beskrivningar. personligen konmer jag att göra. clettatr11 et.t or rerltens ok cor ra-l . l-larem Cur ra1. . .
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sKURKÅRNAAurleott r srsRN.a/BÅD GBYSARNA

Y.ÅRGHHAN

HUMAN FIGHTER
StR:1? (+1 +1)
CON: 15 (+1 )
DEX: 14

AC: om på gatan: 4 (sH.trlt + SHTEID) ots i harernet:'lo (t.g.r+e^e,)

EPr 52

I,EYEI: ?

NO. A tTt 2

DÅMM/ATT: BY WEAPON + STR

SPEC ATT: IYIAGICAI, WEAPON

SPEC DEF: NONE

MÅGIC RES: STANDARD

lNT: IfERY

ALI,IGN: IE
SIZE: M

WEAPONS: BASIARD SWORD 2-8 2-12
IAGGER (plAGrC) t-A 1-6
KNUCKIE DUSTER +2 HAND TO HAND COMBAT

Kara ktär: En hårdför legoknekt som niuter av sin egen sklckllg
het med. vapnet. Stilar ctärför i över1äge. I und.erläge som en

tiger. l{ågot sad.istiek, njuter av att se and.ra förnedras inför
hans makt.

Utseende: mörkrsnaggad., muskulös, lapp för ena ögat (nan tycker
att det ser tufft ut)

Nr,stTrINIA ÅRNUBITH

EIVEN FEMATE THIEF
StR: t 2
CON: 15 (+1 )
DEX: 18 (-4)
AC: S (pgx + r',EAIHER + RrNG oF PRor +1 )
HP:14
ATMCK: 1i

DAMM/ArT: BY WEAPON
SPEC ATT:BACKSIAB x,1
SPEC DET': MAGIC RING
MAGIC RES: STANDARD
INT: YERY
ALTLIGN: NN
SIZE: M

icef5 )



WEAPONS: RANSEUR:. 2-B 2-B MAGIC +2 +?

IHROWING DAGGERS x5 1-1 1-3
ORDIII*RY DAGGER: 1-4 1-3

KARAKTÄR: Elsindria är en ung äventyrare som leven för spänniagen.
Hon njuter i strid.ens hetta och hon har därför slått sig ihop med
det brutaLast tänkbara gänget. Arnubith älskar att åka omkring i
världen och d.ra folk vid näsan, En riktig åh vad det är ku] att
vara stygg brud..
UISEENDE: Med. ett utseende- som fått A1i ben 1u1la att försöka ragga
upp henne så firrn det lnte mycket mer att önska i den vägen. Slank
och blond och alvt Klädd i minsta möjliga för att få ut mesta möjliga
av det. Panra tatuerad. med den skrattande gudens märke.

KRIEG HOOK

DWARVEN (»UneUrm)

STR: 1 6
CON: 1 8
DEX: I2

AC: 4

HP: 56
LEVEL: 6

NO. ATT: 1

DAMM/ATT: BY WEAPON + STR
SPEC ATT: NONE
SPEC DEF: I på save (som aIIa dvärCar)
MAGIC RES: STANDARD
INT: VERY
ALL IGN: NE
SIZE:S
WEAPONS: BATTLEAXE: 1-8 1_8

HANDAXE: 1_6 1_5
DAGGER: 1-4 I-3
cRossBow: 1-6 1-6

KARAKRÄR: Krieg är en liten elak jävel som gärna tar chansen att
jäv1as med andra dvärgar. (Det råder ju som bekant en viss osämja
mel-Ian vanliga dvärgar och dureg:uards? ! ? ) När han inte jävlas med
dvärgar föredrar han att ta det lugnt och förbrukar i hös takt de
pengar han roffat åt sig. Han har smak för flärd och lyx och
dyrbarheter men han värderar också annat än materiella värden.
Kamratskap till exempel. Krieg skull" Söra mer eller mindre vad
som helst för sitt cänc, och Elör det också.

Utseende: VäIdigt kort, väldigt kraftig, väldist mörk och väldigt
cool. M6d' full rustning på sig även innomhus sticker han ut en
del från mängden men det bekymmrar honom inte. Folkm som
ir riterar si-g på det f år väl göra någonting åtm det då. . .



Blodivork Kasnotsif och Germinluck Kasnotsif i

THE WIERD BROTHERHOOD OF TWO

HUMAN MU,S
INT: l7 / t8
WIS: 12/LU
DEX: I7 / L7
AC:6(Dex+Clot6es)
HP: 14./9
LEVL]L:5/5
NO. OF ATT: 1

DAIUM/ATT: BY I{EÅPONISPELL
SPEC ATT: MAGIC
SPEC DEF: MAGIC
MAGIC RES: HIGH
INT: VERY
ALLIGN: NN
SIZE: M

WEAPONS:
DAGGER: 1-4 1-3

MAGIC: 3 st. 2 st.

INVISIBiLIT'Y
MIRROR IMAGE
RAY OF' ENF"

även kallade:

1 st.

F I REBALL

LIGTHTNINGBAT,L

MAGIC MiSSILE
SH I ELD
KNOCK
BURNING HANDS
SLEEP
TAUNT

Karaktärer. De båcla kallas inte för de två galna bröderna för
inte. Bröder är defl, eller i alla fall hävdar de det, och galna
är «lem hel t säker t . Ingen människa, ä.Lv eIler dvärg går säker 1
deras omgivning. De använder sina magiska krafter ti11 aLlehanda
praktical jokes och är så innovativa ätt de ibland kan få en
fireball att bLi kul. I regelrätt strid därimot så blir de
livsfarliga. De slåss som en enhet skilda åt, Det viII säga att
de alltid vet vad den andre brodern skal-I hitta på fastän de är
skiljda åt. Detta Sör dem dödliga för den oförsiktige.

Utseende: Båda bröderna är Iånga och räkliga. Bieka och finniga
och mörkhåriga. De ser ut som ett par unga intellektuella. När
man .Iyssnar på deras konversationer så är det också ett Lämpligt
antagande. De älskar diskussioner och meningslöst ordbajseri.

KOMMENTAR TILL ALLA ANTAGONISTERNA:

Det här är ett äventyrsgäng som varit med länge. De trivs trots
sina olikheter väldiEit bra ihop och de har alla mer eller mindre
sanma åsikt vad det gä1ler livet. Det är till för att levas.
Denna instäIlning kostar pengar, pengar som de skaffar efterhand
på nånga mer eller mindre suspekta sätt,
Ti]l EI Al-mech har de komnit för ett, par saker:
1/ Det är trångt och mycket folk, fina jaktmarker helt kalrt.
2 i Cermon.in intresserar/lockar .

3i SlutIigen de tyngsta alternativet. Sheik Hassan har hyrt denr
för att de skal1 stjäla en mycket viktig nålnins åt honom. 

-



väloljade fishtermaskin de är. I sitt övermod kallar de inte på
några vakter. ( se karaktärerna) och om striden vät böajai så 'så

illa så är det ändå försent.
Niut av striden i denna exotiska miljö, gör det mesta av cien med
grandiosa beskrivningar. Personligen kommer jag att göra detta
tilt ett or ientens ok cor ral. Harem Cor ral. . .
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