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STR
INT
l{ls
DEX
CON
CHA

HP: 27 -6

AC: 2/5 (e=Ptate 5=Shain)

Name: Glochman Fan Der Graaf
Race: Human
Class: Paladin
Sex: Ma-le
Height: 1 87 cm
Weight: 94 kg
Age: 3 4

Align: Lg
Level-: 4

#Att.: L,2,1,2 osv.
Hand: Lef t

\{EAPONS

Lons Sword (M) 1-E 1-12
Dagger: 1-4 1-3
Hand Flail: 2-5 2-5

MACIC

Magic Sword "Runesong" 3 olika sånger.
Key of Rust

EQU I PMENT

Backpack
Rations (s days)
Water Skin

. Fire set: Torch, Tinderbox, Oil' Blancet
PiIlow (small)
OI l- (For arnour and weapon. )
Holy Symbo1
Hoty Scripture "The agony of the extacy."

GI-C)CHIVIAhI FAIV DER GR.AAF. _ STATS.

18 (3t%) (*t*a)
11
l4
9

15 (.1)
t7



tsESKRIVNING: Glochmans en gång så nobla ansikte har märkts avtidens gåt'tg och allt f ör många och al It för 1ånga koiståg. Hr., å.
f årad och ar racl mecl ct jupt ins junkna ögon son anåa iysergenomträngancle i sin stå]Etrå g1ans. Den blonda kalufsen lyckasinte dölia spåren av otalig svärcl soil träffat sitt må1 ochPalladi.nerr ser därför skräckinjagande ut ur vissa vinl<lar.BrerJaxlad och muskulös står han dock ståtIig på jorden och drardärigenom till sig uppmärksamhet. Ktädd i åntiri*r, chain etlerplale lyser hans ordens märke, svärclet och regnbågen, väiputsatpå hans bröst. Hans trötta nen välskötta sväio nånser vid hanssida lil<som hans kor ta stridsgissel,
Hans en gång så clyrt>ara, vita mantel drar sor-ligtvis ner detståt11ga helhetsintrycket genorn att liksom skölcten och denslc,knancie hiälmplumen uppvisa aLla spår åv ett hå-rt och vålclsanitliv.
På det hela taget en man som trc,ts ett nycket sl itsamt liv
f or 1"f arande behål-1er den sto.l- thet och €.race marr så of ta l innerhos en r i_clclare.

PERSONLIGIJEI': Trois ett något så när viclbehårlet yt.tre sken såär GIr-ichman er) Palladin med st.ora tvivel . Dessi Iutionerad åvalltför många meningslösa korståg nloI tle otala hedningarna,
desperat sttktande efter den refigiösa extas han till skillnarl
f rån anclra Palladiner alclrig r-rppl-evt, så söker han sig f ran ivärl.cletr. Skräntcl åv sitt eget tvivel och fast besluten om att nåiHenom ti11 sin gud så krryter han en palladins afla klassiskavärderingar närnare sig'.
Men dettå är en brräcklig f asad. När han b] 1r ansätt av väIr iktadefrågestä1-lningar från sitr ongir.,ning;, frågestälfningar han sjäir",bär Pä, blir han smått ciesperat or:h svärar inte sä1lan mecl atLnästarr militant försvara sina religlösa värderinga,r sorn är lianssista trygga fri.stacl. En fr.istad sorn han cifta söker sig iill iform a\/ boketr: "J'he Agcrnu c.rf the E:{tacy" Den Iäser iran i ciesperatja].:t pä s\iår et på lrans, i hans ögon, så heniska tvivet.
Bortsett från cl-e;nna inrer vånda är: Ci.ochntan en forhållandevis
Li-tåtr iktad l.;.arl sonl trirrs i g;oda vänners 1ag rleu lilla tici hanhar tiil fölfoganclei utöver sitt irrtensjva studerancle av sinheiiga skril't, De kan ge honom llte ,3,v clen tr>gghet, son hansai<uar och lrau iir kreredil att gå tril STORA Lrppoff rrng'ar fijr åt-.
belta11tl oesså \'anller oclr dår igerloil tlerr tr ygghet de s]<,drrker.Då Clochmau ha r dål iga er f arerilreter vad ciet gäI1er bedräsIistbeteende och svek är han näst irrtil] allergisk nor dessa båda
f ör eteef ser , en man som "spelär med f alska kor t" är inte n:rcket
vär-Ld ,i Glochmans ögon och han är mer än virlig att låta sitt
sr'ärd "Rr-rnesong" s junga en vaggvisa f ör en sådan indivici.

BAKGRUND: Glochmarr l ick s.rm seJ bör en väJ,cti€tt noirel r:ppväxt ien av de f lnas Le adelssläkterna på cl.en nor ra hemisf ären. En
ulrpväxt clär stj_1, etikert och ar tighet vår stötepel-are. En
formlig mönsteruppväxt mecl andra ord. Meri bakom den värputsade
f asaCen do-lcie sig otäcka f 1äckar «rch spr ickor. Glochs f örä111rar
var s skickjigt designade brölIop var tiLl för att håIla de två
adel ssläkterna sanmau, Vär soni hunrl och kat t. Deras f örhållancle
var exemplariskt utåt och katasitrofalt lnnåt, En bitter fejdpåe-ick stäncligt nellan de båda, något. crochnran allt för tyctlls*t
blev varse nät trans nlor ' sonl a1i ticJ visat stor omsorg för srn
son, arrr'äncle honon som eti ef f ekt jvt slag:trä i striclen motpappån. Detta sl'ek g jorde Gloch till- en mycke t osäker individ som
sökte den tryg€iheten i cle religösa l:öckerna som harr inte kuncle få
Itemnta. Reclan i t iclis ålder bf ev sålecles Gloc;h d-iupt t roencle.



När seclan Gloch till sin fars stora g1äcije (och löljclaktligen
trll sin mor s storå sorg) sökte sig ti]1 Spectrumets
Pa.LladinsäIlskap bör.jade en rlytL liv for honom. I-lär fann harr a1]
rjen trycghet han behövde ,i en stark tro och ett got I kamratskap.
Uncter åren solrr föl.jcle strecl Cloch entusiastisk i marrga oclr långa
korståE; rnot c1e ofralse. Han ve;rkacle til-lslt"tt ha ftintrit clen merrinEl
med I ivet som han så länge sökt. At t t.iäna gud med svärd i hancl.
Men på något sätt så komm svärclets blod att krypa |ängre och
1ängre upp på GIocc:hs härrcier och armar och t-iilsiut nådde ciet
hans hjärta. Där trör.iacle clet fräta ett lrål-, etr stort hål av
tl,ivel, ett håf som Gloch förtvivlat försöker fyl1a igen niecl ännu
nlera religion.
Nu är Cloch äldre än han var och yngre än han lär bl-i och hans
tiv är nu mer omkul-lkaståt a.n någonsirr. FIan kirottas med tunga
f rågestä11ningar : Är ciet rätt att ciijcla f ör gud, när gi;rl har sagt
att ]iv är hetigt. Döciar jag j-tlte då clet heiiga innon mig 'l
Detta dr I rag<-rr sutii Kt äver si-äi- r svär soltl ,nås i,e I rltrlas.
ir:är spe-Let bör jar så liar Glochmart f an cieer Graaf precis anlänt
ti I1 clen Ha-Ldanska huvucls [åden l]l - Aimech. Han irar preci-s
skillts irån en större arne' som återväncler efter et,I större
korståg 1 ett större österl,ancl. Gioch avviker tör att försöka
finna svaret på någrer av hans många frågor i clen stad sonl en CånC
var centrum i en större cir.'i1isati,:n. Vä1 l-rlne i staden så har
han besökt "s-i8i 1let", synlbolen f ot scgerlr <-rl'elje ,lnclrr
makterna. l.läref ter så har harr sökt siu tiltflykt t.LIl ett enkelI
stal1 ; r han sonlnät bredvicl sin trogna vapenclragare L.ust ig. Även
i clröni:r,rrrra ansätts harr hårt åv tvivel. Eir sak dr seikert, det 1är
rrrte vara nägon trr Lvei r:m att Glochntan vaknar när någon bultar
hårt på sta-l-lclör rerr.

övR r ct: Clochnan ltar som sagt aldrig u5-rplevt den relrgiösa
e§tas sont många andra parl-ladiner har fått känna av. Det är soln om

det inte upps tod en länk meilan honom och c1e högre makterna när
harr som rrcl<lare åkaliar sin gucl f ör stöd i r,'issa sitttationer.
Gloch vet inte riktigt vad detta beroi på filen han tvingas.ir: ritgå
il rån ått cleL är på Brund av att han j-nte: är tiliräktligt "ren" i
sina tankar och hancliingar. FIan a.nstränger siS.- där f ör extrå hår r
i srna gärningar.
Kraf ter som påverkas verkar vara ciet at t Ci-ochnian in te
tnstir:rktivl kan känna skiilnad meilan gott och ont i t-issa
stunciert och att hans l-rancl6råIiiggnirrg bara iungerar på honom
s.jiilv.
För att rusta sig mo t ondskans lake jer går (ilochman vanligtt'is
<tmkrirrg i chain, nlen om det börJar dra ihop sig till stricl så
byter ha.n till sin nedhavda pIate. (pa hästen Lr:stig clå altså. )

tlan har även et t magiskt Longsworcl som beskr .Lvs närmare på e I t
separat papper.
Unrler sina mänga kor s tåg så har han även kommi t, öve;r et t magiskt
förernåI av hög k1ss...lnen inte fiir err palla«lin tlirekt. Det är en
Key of rust. En magisk nycke] som välcligt snabbt rostar alla lås
clen sätts i och på clet sättet Sör det iättare att fr-rrcera stängda
dcir rar.
Glochnan kan gir,,et vis trantera a LIa sirra vapen ti11 per f ektion.
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GNIE I SS HAl\trhtrIf R.SIVI I 1TH - STA:TS .

STR:
I NT:
\{IS
DEX
CON
CHA

13
t7
t2
11
16
16

8-14 spells)
5% spell failure. )

*2)

HP: 19 -<.- *..e 17i1[ - L

AC: 4 (armour )

Name: Gneiss Hammer smith
Race: Dwarf
Cl-as s : Magic phenomen a/ (p ishter )
Sex: Male
Height: 101 cnl
Weight: 46 kg'
Age: t22
AIign. : Ln
LeveL: 6/2
#Att.: 1 + Magic

MAGIC

Entanele{ 'Speak with anima]s
' Shocking Grasp

Ventriloquism
t Wall of fog

Plant door
. \{a11 of f ire

* . Cure l-ight.
Ray of enf.c Mirror Image

Slow
" Rope trick

UEÅPON§

Long sword 1-8 1-12
Battle axe 1-8 1-8
Dagger l-4 1-3
Crossbow 2 5 2''l

MAGlC

Tattoo of Germish
Anulett of Gneiss

EQU I PMENT

Hammersmith Survival Backpack
Stone cutting equiPment



TESKRlVNING: Gneiss är som namnet årrgeI en rjktig l_itenhårding. En kvalitet sont verkligen behövs när io% av nefäkontinentens befolkning ser ned på en. Gneiss är dock någotverkligen strligt ått se necl på. Meci sin kafrakacle hjässa ocftsitt grandiosa helskäsg utgör han en inporrerantle syn på staclensgator . L,äsger nan där till en välansacl och tät mus tach octr ett parbuskiga ögonbryn så får man allt hår en clvärg kan önska.Med et1 par pliriga b1å ögon Jöljer Gneiss intreseratomgivningen. Hur ntånga verkar ta intryck av hans nya blankputsaderustning e1-Ier hans magnifikt smidda battleaxe?
Om inEe rustningen och yxån lockar blickar från folk så gör nogmecl säk'erhet den magni-f ika h jälnpr ydnaden det. En skapeJ-se isr-Lrrer octi guld Jorestäl-iande en örn pä vag att ryt'ta.om inte ens detta hjä1per för att få clin uppmärksamhet(nermärksamhet? ) så har Gneiss f or säkerhetsskull rag-Lt på sigsina cirka tiugo cent.imeter tröga spik rrch pä1sbek1ädda kängor.Til-l hör du nu clen svår f 1ör tade kategor in människor så i år åu nö jadis med att {ineiss trots sirr enoorma backapack faktiskt tyd1ig,t.lyser son en Sfödlampa! I

På det hela tae:et en stol-thet f iir civärgsläktet. En md.ktigaredvärgkrigare f år man leta ef ter. Llnclrar bara varf ör han tyser sonlen g ]iidlanpa?

PEI<SONLIGHET: Det racler väI ingel-l srbr re tveksamhet orn attGneiss är en clvärg sont fäster en viss betydelse v1d sittutseencle' sanrli,ngetr att säga så fäster Gneiss en viss betycielsrvit'l a1lt- Han ar err mycket organisatorisk männrska som irrtefämnar något åt sluntperi. (Om alltså, Gneiss cldrinrot är en mycketorganisatorisk DVÄRG och ing:et annat. )Detta 11ila karaktär sclrag är rätt naturiiE:t mecl tanke pa artGneiss måste gå och vara beredcl på allt. ilnrja sedan f ödseln harc::erss nänilig,,;r,,n r.'arit r=tt magiskt ferronen av cfantllg:a mått.
Natut kraf terna ba.ra stråIar if rån honom. Dette merif öl riL L äiitå.isake't: 1. Gnerss har l.vckåts bli en av cle väIcligt säilsyntadvärgnragiker som spr inger omkring ute i- värfden . z, Gneissnäromgivnfng tlrabbas stäncligt av små "krieffekter" clå Gneiss är 1närheten. Hår som kruilar sis och anrlra småsaker. 3. Gneissbehöver aldrig oroa sig' över ått st.earin] juset skall ta sf ur.ilenna Iraturens gåva skufle vä1 våra underbar för ven son än fick
den? Ja, destu större otur clå att det vår Gneiss som blev Lr1.vald.Gneiss är nänligen inte det nlinsta irrtresserad åv magi. Hankr-rmmer från en traditionerl krigarsräkt där magi ardrlghar existerat. Det har var it ett liv helt och hå]]et i svärdetoch yxans t jäns I och clet är så är,en Gneiss vilI ha clet. Han alrnycket vapellintresserad och ser alltid till att ha det senasteoclr nyaste i sln arsenal. Han tillbringar gärna mycket tid meclått putsa och göra rent sina många våpen och ciå iran har snedei.isläkten så ägnar han även tid åt vapendesign och utveckring.
Trots derta L:r -innande intresse f ilr våpen ocI a] l .änna1krigarutrustning så har Gneiss träning gått vättligt då1rgt. Hanverkar bara i-nte vara ciord för det där nied vaperrstrid. Destu merirr iterande då, tycker Gneiss, att magistudierna (cte fa han
behöver äHna s1g åt) Cår som ett gnontiskr kueghjul.
A11a ciessa faktorer har fått Gne.tss ätt fundera riktigtordentligl,. Skall han ägna mer tid åt studlerna och karrske b1iderr största dr'ärgmagikern genom tiderrra e]ler skal-1 iran envist.fortsätta att harr,ä på meci svärcl och y:r.a,i, Denna fråga har här:gt rl-uften j. ett par decennier nu octr necj lite civärgisk envishet så1är den kunna härrga där ett par ti1-1 , trots att svaret är rättgivet ail,err f clr Cneiss.
Detta har löranlett c-ll del skämt i Gneiss bekantskapskrets clå
Gneiss j varrliga f'a1l är ef fektiviteren s jä1v. snal:ba och



klesta.nic.la beslut, sen ma
I korthet (haha) ar
uts€rendet ) organ isa tor
varJ€jn rlch krigarint
örrerstiger det niesta.

det vara rätt eIler fe1.
Cnei ss f i te(n ) f åf äns ( vacl cte I gä11er

isk och höCeffektirr. Ti11 pri köpet r,,äldielt
resserad trots en nragisk förmåga som

BAKGRUND: För en dvärg bör jar ju inte ens I iv nar man f öcls, det
bör iar iu långt, långt tlcligare rnecl ens f or taciers garrripgar gch
liv. Dessa präg.l-ar dvärgsf äkten som i sin t.ur prä.g1ar cvärgenuricJer uppväxt ticlsn. På så sä t t är han i_ kon tåkt med sinaförfädrer på etI trelt annat sätt än vi människor.
Gneiss kommer från en stol t sIäkt av kr igare och smecler varsgärrr.i.ngar Lrar gior I clen känct i ctvärgsamhäI Iet. En stäkt med anor .t{är skillier sig ctock s1äkten Harnmersmr-th nåBot från anclraslakter i det att ciess histrrria inte sträcker sig nler än tre ocrrett halvt tLIsen år t iIlbaka. Ticligare hi storia är höl j r i dunkel,Ilag'ot som intresserar nuvarancle generationer. S.l-äktf'orskrring har
f åt t f rant en gantma.l runsten som tiliskrivs s1äkt+:n och på clennahar e;ått att Lrttyda (grovt översatt)

GENUM TLTI{MA FIAL.L;TR EKOT F,ÄRDAS;
SÖ]),IDRAT ,IiR DT]1' :JOM VAR

ELDEN
VAP.E \i

En ralcligt kryp tisk runa som f irrbryl lat s-1äkten Hariimrrsmith.
under clenna g'åta \,äxte Gr:ei.ss LrF.)rJ under värdjst sp.JCrellafcirhålLanrJr:n. utt b;irn så proplrfurlt med magi c;rsakar .l,.r nrlr. nn
eit prctblerrt Inerr på något säit lyckacies han äi-r<lå komma levancie uppi. " vuxen tt å lcie I .

under heLa uppväxten odlade Cneiss st It in Iresse f or vi]pern Ochvåpenteknik och i cien rlag sc) nlr År har soni nämnt vissa problem
mecl hur han ska-11 ulfortna sitt 1iv. Lyckl,igt\.1-s så är ju Glerssbara 122 år så lian har goL r oflr tid irå srg aL L ianka. . .

När spelet böriar har Gneiss precis sjulrrt sig kanon fcjr attgIömma sina mårrga sorgel . Dagen har varit full- av i:redrövelser,
Två gånger har han blivit b1åst på penga.r av samma l-urencirejare
och nu åir pengarna på ripplrälin ingen. Oclr rrågot svärcl f ick han ju
i.nte heiIei...
L.ånEit bor ta i alkohoi-rusets 13uva rlimmor hör han en smed som s1årpå eIt stacl, ei-Ier är clet tunga bainkrrrlrgar på varc'{sircrsets dcjrr.

ÖVBtCt: Gnej.ss magiska förmåga ger honom möji.ighet att 1ägga
tre första levelris sF)elIs,/dae;, två andrar pll tredje r-rclr en
fjärde. (se PAppER)
Gneiss har trots sin rrnga utbilclning med vapen lyckats 1ära sig
bemästrå si-n Battieaxe och sin crossbol ti,l-l belåtenhet.
on Gneiss någon gång skulle frnna sig stå u[an våre sig magi
e1ler vapen så har han är'rdå möjlighet att plocka fram ett vapen 1
sin tatuering. 'iatueringen föörestäIler en Handaxe och viel
kommandoordet: GERMiSH (tatuerarens namn) så btir den magiska
tat,Lrer ingen ti11 en r iktig ysa med normal Handaxe skacla.
Gneiss har även mecj sig s1äktens uråldriga symbol som faktiskt
innehår1er runstenens text graverad på anuletten. Det är en
talisman och lvckoanul-ett för Gneiss såsom rlet har vari-t för alla
tidrgare genera lioner .

slutllgen bär cJen mycket effektiva Gnerss omkring på sin
Hammer smith Survival bac:ilpsgi<. Den innehå1f er all tänkbar
reseutrustnlng inklusive r€p, facklor och dylikt. Om Gneiss vitl
il?n1Qå{o$ååft6nqärski11t i säcken så fråsa DM om föremåret i fråga





STR
INT
WIS
DEX
CON
CHA

t3/15/t7
t2/t4/7
7/s/5
t3/17/15
6/t2it6
L2/t4lt6

HP: to/ t4i ts -Q-$:* i

AC: 5/T(»ex + armour)

Name: Ali Ben Lul]-a
Race: Human
Cl-ass: Thief /Conartist
Sex: Male
Height: 17 4 cm
Weight: 6 1 ks
AE:e: 26
Alisn: Cn
Level: 3/4
#Att.: 2 (Ambidex.)

Pick P. : 45Y.
open L. : 43/"
F/R. traps: 30%
Move S. : 32"/"
Hi-de in S. : 25%
Hear N.: 15%
Climb 1{.: 87%

WEAPONS

2xShor t Scimitar :

2XDagger:
One hand Cb.:
Snake Whip:

.A.I- T TtEI\I r-frr-r-A - sarAlrs -

(tr: +1 +1)

(15=*0-1,17=+2-3)
(15=*2)

1-8 l-8
t-4 1-3
1-3 1-3
1-3 t-2

MAGI C

Rins of Invisibility/Shootins
Dagger of Impession.

Special Equipnent

Än te r hake
0piumpipa
Opium
Mun sp r ay

§tar s. ( t -0 Hpl t räff )



BESKRIVNING: AIi är enligt egen utsago "Den stores gåva till
kvinnorna" och det finns bevisligen ett stort antal kvinnor som
skul]e stäl-Ia upp på den beskrlvningen. Den smidige Ali har svart
bakåtslickat hår som i nacken knutits ti]I en smal och elegant
hårpiska. överIäppen pryds dessutom av en smal-, tvinnad mustach
som AIi ofta stol-t går och fingrar på. Båcle hår och mustachglänser dessutom stiligt då han har tillsatt en mycket exklusiv
olja. Med ett par nötbruna ög:on håller Ali kontroll på sin
eleganta klädseI. Minsta skrynkla på den röda kråsskJortan slätas
snabbt ut och fIäckar på de luftiga, svarta bomullsbyxorna
elimineras obönhörrigen. En f]äck på de blankputsade svar ta
läderbotsen cår samma hemska öde tilI mötes. Ett brett, mjukt
IäderbäIte med prålist gulclspänne pryder den trådsmala midjan och
händerna visar upp ett par snidiga skinnhandskar. Ett visst mått
av sti1fullt guld har Ali också kostat på sig. Ett par enkl-a
guldringar och armband glänser när handskarna tas av. En enkel
ring i örat förstärker effekten. . .

På det hela taget err stilig man med mycket exk-Lusiv stil och
smak.
En man vars
döttrar ri11

PERSONL i GHET:
charmör av al1ra bästa/värsta sort. Få är de kvinnor som står
imot hans förödande charm. och få är de närr till de kvinnor, som
lnte skulle vilja tukta den nedrige äktenskapsförstöraren. Men
detta händer säIlan då AIi är hal som en åI eller som han själv
skulle uttrycka det: "...vet när det är dags att kyssa de fagra
kvinnorna adjö." Inte helt sä1lan med hela mannens penningreserv
med sig. Ett pris son många kvinnor i tremi-ishet anser vara
högst r imligt.
Dock sänker sig inte Ali så tåst att han lurar pengar av ensammä
kvinnor, i alla fal1 inte sådana han delat säng med, "man har ju
sin värdighet" och dessutom så skulle det vara dålist för
"affärerna" om det kom ut.
A]i anser att värdighet och stil och finess är något nycket
viktigt. Saker skall utföras efegant eller inte alls. Detta
medför att Ali ofta notiverar sina skurkaktlga gärningar med låns
ädlare syften än ren girighet. "Min gode herre, ni skal] inte tro
att jag tog äpplet ifrån er för attjag var sugen på ett äpp]e,
D€ j, i-nte alls. Applen nin gode illårrr äpplen är inte nyttigt f ör
€rr ni kan komma att nå dåligt. Nej, nej ni behöver inte tacka
mig. En goci garning ri j- vet min Bode man. . ."
Inte hel-t säIlan resulterar denna omtanke 1 våIdsamma reaktioner
från den brutala och oförstående omgivningenr €tt faktum som ser
tilt att hål]a Ali i cod fysisk kondition.
NåSot annat som ser ti 11 att ttåL l.a Al-r. .+--:aet-rne1t]-on ai riåIls
ständiga försök att slrppa komma :- goo krrrrdrtion. Der vi11 sEiga
att A]1 är väldigt s1ö och cör ingentlng som kräver alItför
mycket ansträngning. Dett är lättare att ta sig in i ett hus
sängvägen än att klättra upp för fasaden är ett av hans många
motton. Denna slöhet är också en bra ursäkt för att slippa ge sig
ut på f artighet,er. ("Nej jag orkar inte f ö1ja med och plundra
mördargudinnans tempe] ikvä11, men gå ni utan frig, jag klarar mig
nog. ")
Det är inte det att
skydda partyt s rygg
offrar sig för partyt

pärlevita l-eende får mödrarna att dra sina ungå
sig, och det, med all rätt. . .

Som framgår av beskrivningen är Ali Ben Lulla en

Ai,i är feg på någc.,t sätt men någon måste iu
också. Ven kan ciå vara ner lämpad än Ati som
s basta. . .



På grund av sitt utseende och fixeringen vid att behålla dettå
btir Ali Iätt stående framför speglar och andra blanka föremål'
de verkar utöva en oemot§tåndlis dragning på honom...
I korthet så är Ali- en vacker, charmig och slö hycklande fegis.

BAKGRUND: AIi talar inte gärna om sln barndon då den påminner
honom allt för starkt om det liv han svurit att atdrig återvända
till. Ett liv i fattigdom och misär' i smuts och armod.
Ali växte upp i slummen med allt vad det innebär. Ett liv på
existensminlmum där ett nyfött barn bara var ytterligare en mun
att mätta. Denna avsaknad av kärlek satte sina spår på AIi som
fortfarande lider av kontaktproblem, visst är han en charmör och
kvinnokarl, men under dölier sig en mycket osäker man.
Att stjäla 1ärde sis AIi vid tidis å}der, det var ett naturligt
sätt att överleva i slummen. Efterhand som han blev bättre i sitt
"yrke" lämnade Ali dock slummen och svor att al-drig återvända och
i den dag som idag är verkar det som om han kommer att hålla sin

ed. För närvarande rör sis AIi i "gräddan"
av befolkningen i den Haldaniska
huvudstaden EI - Almech- Där tiusar han
kvinnor på Iöpande band. Tiusar kvinnor och
1änsar iuvelskr in. . .

Då merpar ten av den Haldaniska adeln
knarkar har även Ali lagt sig tlll med
denna exklusiva vana.
Då spelet böriar ligger A1i- drogpåverkad
och drömmer, antagligen drömmer han
mardrömmar om den kvinna som haft mage att
avspisa honom tidigare på dagen. "En sån
slyna, och vilket råbarkat cäng töntar hon
umgicks med, på min ära."
Bredvid den orollgt sovande Al-i ligger en
välsvarvad haldanisk skönhet i nedre
tonnåren, diupt sovande. Tursamt nog så
störs Alis hemska drömmar av ett kraftict
bankande. . .

öVRiCt: Alis knarkberoende framkal-Iar olika sidor hos honom.
När han är påtänd känner han sig starkare och modigare och vågar
både öppna sig och ta risker, vad gör det då att det snurrar Lite
i skallen och att balansen inte riktist är vad den ska? När
abstinensen börjar komma därimot så mår han dålist och känner sie:
svag, Han blir butter och hans tankar riktas mer och mer mot
knark.
AIi Sår vanligtvis omkring i sina byxor och sln kråsskiorta' men

om han märker att det böriar dra ihop sig byter han raskt om tilI
"arbetsuniform", €D leather armour med inbyggda skidor för hans
Scimitarer, vapen han behärskar väI. Han ser även tilI sin Dagger
of Impression som han har i sidan . Denna dolk är magisk' När den
dras ifrån skidan sIöder och puJ-serar den, den sprakar och
blixtrar och viner och verkar totalt jättelivsfarlig. Detta är
också dolkens huvudsyfte då den annars är som en vanlig dolk. Ett
ef fektlvt ekrämselvapen.
På finers sltter också Alis osynliga ring, ia, iust det, den är
osynltg:. 'tlso har även förmågan att framkalla blixtrande eld i
handflatan när Ali ger sitt kommandoord - RISCH' Om Ali nu slår
en fiende med handflatan ger han en D5 extra i skada'
Trots att han är ambldexteriös och har två dödliga Scimitarer
slåss AIi hellre med sin piska som han bemästrar till fullo'
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THRT'[) \' I LI.(SESDTI I FT _ STATS -

18 (+l*2)
13
I
1S (-x)
17 (n3)
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STR:
INT:
1{IS:
DEX:
CON:
CHA:

I i 'a1 ;T',\
't)HP: 42 -r'-l-tb,'-,-"'

tr,

AC; 6 (Dex +

Name: Thrud Vi
Race: Human
SEX: Male
Class: Ranger ''
Height: 212 cm
Weight: 124 kS ,

Age: 28
AIisn: Cg
Level: 5

#Att.: I,2,1,2
Hand: Right

WEAPONS

Bastard Sword:
Short Sword:
Hand Axe:
Dagger:
Long Bow:
1 0xDar ts :

MAGIC
l

I
I

,L{ J L \

Quiver of Deanlidbng ,,!
Ar rows (z) of mulltitudet!tt

FIute of Asylum

EQU I PMENT

Flute
Lute
Book of poetry (own)
Writing Equipment
Pouch of Seeds
Piece of string
An old loc

I

I

ilii\i\r
i_ .'ll
V

I

I
,

i
j

\



BESKRT'NTNG, -m.åF-g 1ä?.*;.rr. karr r €r rormrie sisant. Dåen länsd på tut två osh rio är rätt svårt att ooi:å star hanföljdaktligen också ut i forkmassor och dyrikt. Lägger man därti]l en viktt som matchar Iängden får man en koloss som folk iren siäIvbevarelsedrift håller sig undan för. Då denna koloss somkronan på verket också går omkring med en arsenal som skulleYresta en härförare så sår lan garanterår säker genom mörkagränder. Olyckligtvis så stannar det inte vld detta, Thrud harett utseende och stil söm st,ämmer väl övereas ned den rent
"fysiska" i hans uppenbarel-se. Det vill säca ett Thrud är hårdsom granit. En enorm, spretig kalufs täcker upp det mesta avbarbarens fåracle ansikter men om någ:on mot all förmodan skulleskåda igenom den blonda snårskogen finner de ett par vildsint
brinnande göna ögon. En ti]l håret snarlik urskog växer på Thrudshaka och kinder, ett skäsg söm förser många små kryp med en
f rldf u] f ristad. Thruds klädsel-, orn fi&fl nu skall tala om k1ädseli denna bohems fa]l spänner över ett brett spektrum av päls,
1äder och nitar och annat skräckinjagande. Vissa betraktare
skulle våga drifta att ett spektrum inte var det enda klädseln
spände över då Thruds sväll-ande muskl-er spelar under det kraftiga
tyget . För at t runda av hela uppenbarel-sen har Thrud också et tpar metallbeklädda "kil-lerboots" som skraml-ar glatt när han
manglar sig fram over vär1den.
På det hela taget en naturkraft av ofantliga mått, en mån man
irrte muckar med, och DET, det är precis så Thrud virl ha det.

PERSOI\iLIGHET: Thrud är en poet, estet och f ilosof av icke
föraktfulla mått. En skrivare av den unika litterära variationen
"barbarpoesi" , €n naturnära och estet-filosofisk stil med ett
fåta] aktiva forJattare, öh, bara en faktiskt.
Denna stil uttrycker Thruds grundläggande värderingar om a1la
människors Iika värder oIrI djurens rätt och om all-a människors
grundläggande godhet och fiennes behov at.t lerna i harmoni med
naturen. Allt dettå på ett något brutalt sätt.
son framgår av hans poesi är Thrud alrtså en mycket fredlisperson som ogillar alla former av vå]d och Iidande, han tror all
tid gott om alla människor han träffar och dena något "naiva"inställning har givetvis fått honom att så på blåsni.ngar. Fotk
har utnytjat hans godtrogenhet och svj-kit hans förtröende och
orsakat Thrud mycket lidande. Trots detta har Thrud ändå alltid
för sökt hå11a kvar vid sln pr incipielia grundsyn att alla
människor är goda och vill gott.
På senare tid har dock de a]lt ner ofta förekommande sveken
böriat få Ttrrud att fundera på att kanske börja onvärdera sin
Iivssyn något. Då detta är en väldist radikal förändring i Thruds
llv så upptar det mycket av hans tankar. Han har bestämt sig föra
att testa människorna i sin näromgivning Iite för att se om de
delar några av hans värderingar. TiIl sin hjäIp har han sin
trogna Träskmus Strohm vars omdöme han litar på då ert djurs
instinkt enllgt Thrud säger mer än något annat.
Thrud har som sagt en större bägare än dee flesta andra människor
men när denna bägare blir full och någonting får droppen att
rinna över då släpper de Iös alla Thruds undertryckta agressioner
i en våldsam explosion. Det är vld de här få ti1lfäIlen som Thrud
verkligen drar nytta av sin storlek och kraft och även de nånga
vapen han besitter tiIl att bruka de vå]d han annars strävar
efter att undvika.
Men ingenting kan slutligen beskriva Thrud bättre än en av hans
små poem.

MORGONJOKS AV THRUD POETEN
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MORGONJOKS AV THRUD POETEN

Solen går upp över bergen,
dess värmande strålar väcker naturen.
Mina värmande stråIar släcker e1den,
när jag lättar på blåsan.

BAKGRUND: Thrud växte upp som son till klanledaren för en stor
nomadstam. Ute på s1ätterna lärde han sig jaga och även att
använda väpen i klanens försvar. På grund av sin storlek så btev
Thrud snabbt en fruktad motståndare i "byrrs" tourneringar och
när Thruds far senare dog var det alclrig någon tvekan om vem som
som skulle eferträda honom. FöIjdaktligen blev Thrud ledare för
västra hemisfärens ånt största barbarstam. Som sådan försvarade
han framgångsrikt byn mot flera överfal1 och han ledde även
uppföljande motattcker. När sedan blodtörsten hos hans fräneder
blev för stor, när de krävde att Thrud skulte leda anfallskrig
mct' ,hyns I f, letrJvl -' ; i *.k IhrEdruCrg,- o:h - l,ämtädeac{åyh:rnf öör en
fredligare tillvaro. iinder följande är revde Thrud i natr.ien och
blev en jägare av hög klass. Han reste också omkring mycket och
fick chansen att se andra människor och kulturer.
Det var under en av dessa resor som Thrud råkade på en övermäktig
fiende i form av en gigantisk boaorm, denna boaorm tvingade honom
att i:låsa i sin magiska flöjt som han fått i gåva av en döende
druid i hans bekanskapskrets. F1öjten förde honom omedelbart tilI
dess AsyIum, €rr fridful och skyddad tillvaro I fföj ten. Där
tillbringade Thrud två och ett halvt år då han inte hade nåJon
kontroll över vistelsetidens 1ängd.
Nw:o ute från denna harnoniska isol-ering är Thrud nu väIdigt picc
på att upptckä världen igen. Var je l1ten detalj i natures
överdådishet får honom att förundras över hur vackert all-t är.
När spelet börjar har Thrud just återupptäckt tjusningen med ö1,
mycket öI. Så mycket öI att Thrud snar t är på väg att
återupptäcka tjusningens baksida, baksmällan. Inte blir det vä1
bättre av att han då väcks av ett tungt bankande på
vär ldshusdör ren.

ÖVRIGT: Thruds liv som en vandrande arsenal tjänar inte bara
ett avskräckande syfte. När våId någon cång blir nödvändigt vet
han nog hur man skall använda sina verktyg. Thrud bemästrar alla
vapen utom sitt Short sword och sina darts, dessa är nyss
inforskaffade och kräver lite mera övning.
Vad det gä1ler rustning så Cår Thrud omkring i sin gamla nötta
Iäderutstyrsel. Då denna är fuII med nitar och dylikt gör den
lika mycket nytta som ett anfallsvapen som som ett skydd.
Ett eller egentligen två andra föremål som bidrar titl barbarens
skydd är han koger och hans pilar. Kogert (som tillhört den
ökände bågskytten Deanlidong) ar magiskt på så sätt att det
aldrig töms på sina pilar. När Thruds egna pilar är slut så
bör jar kogret att tå pilar f rån kogler i närheten. På så sätt kan
Thrud ko1p. att använda fiendens pilar mot dem siäIva. Kogret
börjar srf;!äla I cirklar runt Thrud, cirklar som blir allt vldare
tills de i*ef den slutliga omkkretsen av två mi].
I kogret finns också två av den hädangångna Deanlidongs pilar.
Två stycken arrows of multitude. Pitar son innan de träffar sitt
måI splittras i en till sex andra, likadana pilar. Dessa ger
fötjdaktligen ett till sex gånger mer i skada.
Ett slutlist skydd är som nämnt tidigare är då Thruds Flut of
asylum. B1ås och färdas till fIöjtens paradislika tillvaro. Bered
dig dock på att stanna ett tag...
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KATVI:THOOR T IEC)NICRO\,yI\I - STATS .

STR
INT
WIS
DEX
CON
CHA

HP: 34-.t -z -L\

AC: 5 (Dex*armour)

Name: Kamthoor I roncrown
Race: Dwar f
class : stone mason/ ( Fighter )
Sex: Male

.Height: 119 cm
llteight: 57 ke:
Age: 17 5

Al I ig;n: Ln
Level-: 4

#Att.: 2

MAGIC

Ability to use 1: st leveI MU cantrips: Firefinge' Kill

WEAPONS

0 - Staff l-6 1-6

MAGi C

Gloves of glue
Amulet of Kamthoor

EOU I PMENT

Map of EI-Almech

17 ( + 1* 1 )
13
t2
LT (*2-3)
16, {*z)



BESKRIVNING: Kathoor är förhål.Landevls 1ång för att vära dvärg,
cirka en och tjugo. Denna "ståtlighet" får många av Kamthoors
dvärgvänner att se upp til] honom. Detta påverkar dock inte den
bekymnerslösa Kamthoor ett enda dugg då han fäster ringa
betydetse vid världsliga ting.
Kamthoor s uppenbare.l-se är en spegel av hans "avslappnade"
inställning. En vilci och ovårdad, mörk kalufs täcker f1äckvis
hans hjässa och ]uggen faller förvånansvärt ofta ner framför de
yrvakna bruna ögonen. Ett, för dvärgar, förvånansvärt "ka1t"
annsikte ger betraktaren full insyn i Kamthoors dentala historia
då munnen för clet mesta pryds av ett stort grin.
Kamthoors kIädse1, e]Ier snarare bristen på en ordnad sådan, får
honom att verkllgen likna en vägens luffare, något som ju
faktiskt är hundra procent sant då han ju är en vagabond av stora
mått. Ser man dvärgen på avstånci så ser det ut som om han bar en
gannal sliten 1äder rustning smyckad med cliverse pälsbitar ocl-r
meLallspannerr. Ti11 cietta verkar han bdra en mycket sliten
och "hängig" }ångskjorta i en farg som nog: en CånC påminnt om
blå. Vidare verkar han trampa omkring i ett par höga, snörda
skinnstöv]-ar med pälsf oder . För att toppa av hela här ligheten
verkar han ha skaffat sig en cylinderhatI sonl för länge sedarr
kapsejsat av ålder. Kommer man närmare så upptäcker man dock att
saririiirgen är niycket värre...
På det he-l-a täget ett f ramskridande kaos r €t,t kaos med en karna
av ren frici.
PERSONLIGHET: Kantthoor är egentligen meI ett fenomen än en
dvärg. Totalt bekynnerslös driver han omkring på kontinenten med
resan som må1. Som packning bär han bara sirra bekymmer, och
föl.idaktligen blir resan tätt.
Det är som framgått inte vidare mycket som stör Kantthoors
idylliska 1iv. FoIk (och fä) som träffat honom hävdar att han
reser lika mycket
Detta kan ticlvis

I
få

tankeväi: iden som 1 den mate r ie1-l-a vär lden .

honom att verka ointresserad i de mest
trängcla situationer nen så är icke f a11et. Tvär ton har Kantthoor
ett myckeet stort intresse för sin omgivrring men detta intresse
manifesterar sig inte alltirl i handling utån snarare i en mänCd
f under ingar. Vär lclen f orundrar Kamthoor. Varf ör måste al l-a
mänrriskor a11tid krångla ti11 clet så för sig, och varför visar de
övriga raserna upp såmma underllga karaktärsbl-ad'? 1-ivet är iu
t j 1l- f ör ått avniutas, svårare än så är det inte, eller enklare
än så kan det inte bli. . .

Kamthoor är följdaktligen en väldist inpul-siv liten dvärg.
Vanl-igtvis så brukar han inte ödsla tid på 1ånga, triviala
cliskusioner om ingentingr III€rr on han någon cånc får behov av att
tata bort tid så är han err mycket intressant konversatör. Detta
sä]]er för det mesta i Kamthoors liv, när behov uppstår, av vaci
det än månne vara, så tillfrecisställ detta behov på enklaste
sätt.
Det encla son riktigt kan heisa upp Kamthoor är tanken på magi.
Han är vålclsamt fixerad vid tanken på alla underbara naturkrafter
sont finns i världen och det är hans högsta dröm att kunna
bemästra dessa krafter. 0lyckligtvis så ligger inte ntagin för
Kamthoor som efter ett par års intenslva magistudier fortfarande
hara behärskar två enkla Cantrips. (Se papper ) Ett faktum son
faktiskt irri terar Kamthoor något. I r ritatior']-;l'öi:s'-ärks a,ven av
att, han utav alla våIdsfixeracle varelser i vär Ieden, skul1e b1i
begåvad med så enorma kunnskaper i kr igandets oäd1a konst.
Kamthoor är en f ormlig naturkraf t vacl clet gä11er att sl-åss ' döda
oclr l-emlastå. Trots att han aldrlg riktigt gått in för att träna



upp sina kunskaper på dessa områden så verkar han ändå behärska
alla befintliCa tekniker titl ful_lo. Vapen och dylika tingestar
tycks börja leva ett eget l-iv när de hannar i Kamthoors händer.
De dansar och sjunger sin clödl-1ga förestäIlning utan att dvärgen
verkar 1ägga in någon större ansträngning. Tvärtom så är ju
Kamthoor fruktansvär t ointresserad. Vänner tiII Kamthoor hävdar
att han måste vara den ende i vär lclen sc:m kan gäspa och slåss
sanltrdig r. . .

Trots sina otroliea kunnskaper så cår Kamthoor aldrig beväpnad.
Det skulle vara alI t f ör jok»bist att släpa omkr ing på. Ne j ,

bättre då att ta vapnet från nlotstandaren oflt behov skulle
uPPkomma.
I korthet så är Kamthoor en bekymmersfri vagabond som he]re
tänker f ör st och handl-ar sedan. Han har et t br innande int resse
för magi och ar en otrolig naturbegåvning vad det gäl1er att
hantera så ointressanta saker sotn vapen.

BAKGRUND: För en clvärg börjar ju inte ens ]iv när man föds, det
börjar långt, Iångt tidigare med ens fiir: åders Iiv och gärnlngar.
Dessa präg1ar dvärgsläkten som i sin Lur påverkar dvärgen under
uppväxttiden. På så sätt är han i kontakt med sina förfädrer på
ett helt annat sätt än vi människor. Kamthoor kommer från en
stolt s1äkt av magiker ( ! - väldlst ovalnligt. ) och stenhuggare
vår s gärningar har g jor I clen känd i clvärgsamhäl]-et. En sl-äkt med
anor , Här skilljer sig dock släkten I roncrown något från andra
sIäkter i cle att dess historia inte sträcker sig mer än tre och
ett halvt tusen år tillbaka. Tldigare:,i.stori-a är hö1jt i dunkel,
något som intresserar nuvarande gener .'ioner. sIäktforskning har
fått fram en gammal runsten som ti1l,.rrivs s1äkten och på denna
har det gått ått uttycla (grovt ijversatt )
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En vdldlgt kryptisk runa som f örbryllat s1äkten I roncror,{n. Under
denna gåta växte Kamthoor upp, €rl uppväxt som st1muleracle hans
behov åv tankearbete. llan följde släkttraditionen och blev
stenhuggare. Detta föranleclde dock häftiga protester från de som
såg hans fighteranlag och denna strid över Kamthoors fortsatta
Iiv uttröttade honom så till den milda grad att han tog sitt pick
och pack och försvann moi skymningen.
I cirka tjugo års tid har han vandrat över kontlnenten i mer
ell-er mindre sanlma klädseI, en kostym som f öl jdaktligen ser något
sliten ut.
När spel-et börjar har Kamthoor precis somnat ef ter en 1åns kvä11s
tlllfredställancle av vissa grundläggande behov av aIkohol. Många
sejdtar har sått åt til I att skö1ia ner funderingarna över det
cänc främlingar som varit så ohederl-iga i frågan om en affär med
en inristning i sten. Lustlga märrniskor, och konstiga dessutom,
varför trackasera en dvärg?
Plötsligt håller Kamtiroor s liv på at t bIl mycket svårare då en
båstant knacknlng hörs på dörren.

övRrcr: Två världsliga ägodelar av ett visst värde s1äpar
Kamthoor faktiskt omkring på. Det ena är en urgammal släktklenod
beståencle i ett par magiska handskar som vid Kamthoors
kommandoord: VORGOTH alstrar ett sådant kraftfäIt att det blir t
omöjI1St för Kamthoor att tappa vad han har i händerna. Det andra
är en äv släkten ironcrowns urgamla s1äktklenoder. En amulett med
inristningäi av runstenens text. En lyckoamulett i Kamthoors
ögon.

MORGANAS VAPEN I'IU SKAI-.L
TVENNE DELAR NU ÄR KVAR
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STR
INT
WIS
DEX
CON
CHA:

HP:

AC:

Name:

Race:
CIass:
§ex:
Height:
Weight:
Age:
Allign. :

LeveL:
#Att. :

11

RAK I SGH THE H()ODE[) - STAIrS -

5 (-2-t)
18 (g-ts spells)
L4 (0"1" spell failure)
15 (o -1)

:6 (-t)
14

(oex + armmour )

Rakisch the Hooded also Rakisch the Unfaithful
by some The Puppeteer and by others Scatterer
Human
MU
Male
167 cm
63 ks
38

Le
5

1 + Magic

MAGIC

Charm person
Fr iends
Shield
Sleep
Feather Fall

WEAPONS

Staf f :

Dagger:

ESP
Mir ror Image
Ray of E.
Stinkinc Cloud

Gust of llrind
Hold person
Sugge s t ion

-6 t-4
-4 1-3

Cloak of protection
Ring of reg:eneration

EOU I PMENT

Spellbook in black leather bindings
Herbs of healing
Eating equipment
1{r i t ing equipmen t
Various religious' items, symbols of victory over ignorance.
Relig:ious book called: The agony of the extacy. Symbol as above.
Small pieces of art, statues and such.



BESKRIVNING: Råkish är som naillnet anger försedd med en huva påsin heltäckande mantel. Detta Iägger tiLl stor del ansiktet imörker och passar därför Rakish utmärkt, Det är inte det attRakish är mycket fuLare än fotk i allmänhet, det är bara det ättmagikern inte har något större behov av att visa upp sig. Imörkret skymmtar man dock ett par lysande, kattlika öeån o"n enmörk spretig kaluf s. Munnen är sma.l- och pryds f örvånansvär t of taav ett bistert och cyniskt grin.
De smala axlarna förmår kanppt att håIla uppe den mörklila ochmycket sparsamt ornamenterade manteln som täcker 1åBlkerns kroppoch de smara, seni.ga årmarna kämpar tappert ned itna tyngder avnystiska armlänkar och ringar av exotiska metaller.Under manteln kan man ibland skymta Rakrsch 'oridbxor" som sl-utarnere i ett par mörkgröna skinnboots.
PÅ ett tiockt l-äderbäIte med många små fickor skymtar man Rakischenda synliga vapen, €n grovt ornamenterad dolk i ben formad somen kanin redo till bett!?! Ett tecken på Rakisch sjuka humoreller dåliga smak.
På det hela taget en fysiskt rätt så bräck1ig man som utstråIaren betydligt större styka.

PERSONL I GHET : Rakisch anser inte som många av hans "fiender"tror att vär1den är ett stort skämt. Tvärtom hyser han en nästanonaturlig beundran för jorden, dess nänniskor och dessamänniskors möjligheter. Det är "himren" och gudarna Rakischskrattar åt. De allsmäktiga gudarna son i sin totaiaövermäktighet inte har något bättre för sig än att leka medmänniskorna. Det är dessa varel-ser som Rakisch skrattar åt, dessaynkliga övervarelser.
Rakisch är inte ateist på något sätt, tvärtom så har han en stark"tro" på gudårna, men han föraktar dem santidist, f,öraktar demför det sätt på vilket de ]eker med människorna. Hans åsikt äratt gudarrta borde ]ämna jorden och det som händer där till
männislrorna och s]uta räesa sig i vad som inte angår cien.
Dessa åsikter har inte gjort Rakisch populär på något av de högreplanen och han lider följdaktligen av en "viss otur". Rakischinser detta men f or tsätter ändå of ör trutet sin kainp mot gudarnasinflytande över världen. Präster, Munkar, Pallådiner och andrastarkt reigiösa grupper utsätts oför tröttlist av Rakisch
obönlrör Iiga ( f niss ) losik och då han har ett intellekt som
matchar hans storslagna livsuppgift så skördar han inte oförtjäntstora framgångar. otaliga är de religiösa som "farfit offer', förRakisch träffsäkra analyser, ofta framförda ned en bister, cynisk
humor.
Många kallar llakisch en hycklare för att han bekämpar gudarnas
inflytande oclt samtidigt strävar eft,er så stort inflytande somnöjlict för sig själv men dessa personers kritik tar Rakisch medro. ( Som det meta annat här i livet. ) Visst strävar han efterkontroll, hel-st f ulf-ständig kontroll som ke jsare för ett imperiurnelrer någ:ot riknande. vad han inte virr ha därimot är TorALkontroll, tota] kontroll utesluter allt motstånd och blir därförgenast snabtrt långtråkig och meningslös. En så stor kontroll somnöjIist därinot, det framkallar nötstånd och kamp, någlot somplockar fram det alra bästa hos människan. På så sätt kommerslutligen de a1lra starkaste att sittå vid makten, eliten kommeratt styra. Det är så det fungerar överallt annars i naturen,varför skulle människan vara ett undantag.
Rakisch känner sin kapacitet och vel. att han kommer att vara enav de styrande, han kommer att vara i en position där lransbräcklisa fysik inte spelar någon roIl utan rlär hans kvaliteer
som en av de startr(äste i sin ras kommer att göra slg särlande.



Men denna drömvärld som sku1le utväckla det aIIra bästa i den
mänskliga karaktären förblir just, en drömvärId så Iänge gudarna
har total kontroll. Om man kunde få människorna att ignorera
gudarna så skulle ju deras makt vara meningslös och på så sätt
skulle en ny värl-d kunna tryggas.
Det är där för Rakisch, Rakisch the Unfaithful for tsät ter at t
försöka skaffa sig så stor kontroll över stn ogivning som
moj Irgt.
Lite, eller rättare sagt en hel del, av Rakisch karaktär finns
att förklara i hans bakgrund. Rakisch växte upp i ett MVCKET
religiöst hem. Gudens mycket stränga religiösa bud var lag; och
Rakisch barndom blev därför mycket torftigt och kärleksfattig.
Hans båda föräldrar hade självutplånat sina karaktärer helt och
levde som "slavar" uncler den religiösa trycket.
Då den superintelligente Rakisch genom upprepacle rymningar
hemifrån kom i lag med resten av världen och inså vad hans liv
bestod av revolterade han mot "förtrycket och försökte bryta sig
loss från föräIdrarna. Då de försökte tillgripa våId för att
stoppa honom framkallade de naturkrafter hos den unge Rakisch,
naturkrafter som ]egat slumrande utan Rakisch vetskap. Dessa
naturkrafter frisjordes under bråket och Rakisch föräIdrar fick
betala pr 1set. Sedan dess har Rakisch aldr ig 1åti t sig
kontrolleras av någon utan han har aIltid strävat efter att
kontrollera andra.
När han väI började förfina sina krafter hos en likasinnad
magiker så välde han därför bara spells som har med kontroil över
människan och hennes sinnen ått göra. Med denna kontroll så
behover han aldr ig mer känna rlet tilla barnets vånda mer . . .

öVR IGT: Rakisch djupgående beundran för rnänniskans alira
yttersta prestationer innom alla områden har gjort honom til-.1 en
stor älskare och kännare av konst och Iitteratur. Han bär därför
med sig ett Iitet antal små hantverk och dylikt som ti11talar
hans r; inne f ör estetik. Han är alltid snabb med att berömma
framst,*ende hantverksprestationer samt att udvidga sin 1i11a
saml ing: .

Rakisch cår under många namn men när behov uppkommer att
presentera sig så brukar han nöja sig med det enkla Rakisch. Namn
som: "the Unfaithful" och: "puppeteer" kan dock höras i hans
omgi-vning.
Utrustningsmässigt så har bara Rakisch vad han behöver för att
klara dagen, ing:a stora ryggsäckar eIIer dylikt. Dock har han
kommit över vissa föremåt som ökar hans chans till överlevnad i
denna brutala värld. Hans lila mantel är trots att den är
tillverkad i tyg snarast att räkna som en kraftig läderrustning
på grund av dess rnagiska kvaliteer. Utöver detta har han i den
kallare delen av kontinenten lyckats hyta ti11 sig en av
Barookidvärgarnas magiska reeteneratrions ringar. Den återställer
en D10 hp om dagen då den bäres på fingret.

INLEDNINGI När spelet börjar har Rakisch precis lyckats hitta
en fristq* från en rasande pöbe1 som uppvislad av en mörkhårlg
präst förGt lyncha honom.
Med en u'tts vana av dylika händelser har Rakisch trots det
lyckats hltta en sovalkov i ett nedg:ånget litet världshus och
sover nu förvånansvärt bekymmerfritt.
En sömn som kanske tett sig annorlunda om han känt till
betydelsen av de bankningar som nu hörs på dörren.


