
i tl 
FANKtL5

FöRbANÌTLSí/
e

0RAS

SPILION\É, N

111t
t grì er¿n tia

P

p er+ ecta



1991 Åns xoxvENTsscENARro r MERP
A,ret ár 2L i f j åirde åldern och kung Elessar härskar i Gondor "
Han har styrt landet med en fast och säker hand i många år.
Folket l-ever i vÈilmåga och landet i fred med aIIa sina grannar"
Handel och produktion bl-omstrar,barnafödslarna ökar och de all-
ra flesta har det gott stäl1t.Det finns dock de raser som inte
har det allt för I€itt. tex fredlösa orcher och andra av ond-
skans f .d. tjärnare.En del har visserligen integrerats i samhä1-
let dock under sämsta tänkbara förhålIande och allmän misär ,
d.v.s. att de är slavar.Resten av ondskans anhängare är som
sagt var fredlösa och bör enligt lag fåingslas omedelbart,en del
sIås dock Íhjä1 av ortsbefolkning innan någon officÍelI person
hinner tråida emel-lan.De orcher som har gått över till den andra
sidan bär ett embl-em som visar att de åir fredade, har man inget
sådant êir man att betrakta som fredlös.Emblemet dessa orcher
bär är ett gult träd mot vÍt bakgrund.KontrolLer av misstänkta
individer Êir mycket vanliga och sker rutinmässigt av aIla or-
cher"

l-.a.Efter flera dagars fruktlöst sökande i Barad durs ruiner
befinner ni er i en mörk korridor högt upp i tornet.Er despera-
ta situation har ínte hjåilpt er i ert sökande efter något att
föda er.Efter ett par månaders hågJ-öst vandrande i Skuggornas
berg på flykt undan Gondors patruller insåg ni att detta inte
kunde fortsèitta.Under ett par nätters gråilande bestämmde ni er
för att bege er till Barad-dur i hopp om att där finna något
som skul-Ie kunna finansiera er fredlösa tillvaro.LÊinge var
tvekan stor bland er om det var en så god ideratt bege sig ti11
denna sägenomspunna plats , varifrån rykten om vålnader och
mystiska händelser kommit.Denna eftemiddag i början på hösten
(Narbeleth närmare bestÊimmt) har alltså fört er tiII de övre
regionerna av Barad'dur.Men vägen hít har inte varit alltför
1¿itt.Ert stråtrövargåing har decimerats ti11 6 personer , från
att ha varit L0 stycken.Den förste försvann i ett bottenlöst
hål efter att ha försökt hoppa över detsamma.Två stycken hitta-
de ni döda efter att de gått i väg ensamma för att undersöka
ett rum.Troligtvis dog de av någon giftig gas.Den siste som
försvann saknades hel-t plötsligt en morgon när ni vaknade.De
enda spår ni fann var hans rustning och sIäpspår ner i ett
schakt.Just nu befinner ni er i en korridor.I vars tak finns
ett fåta1 sprickor som släpper igenom ett dunkeÌt ljus ner på
den dammiga gångens golv. Trötta som ni är sätter ni er ner på
golvet foi att ùifa èn stund , alla utom Skargnakh som som van-
ligt tutar sig mot väggen lite nonchalant.Det hörs ett rasslan-
de samt en duns och Skargnakh är borta (även psykiskt , han är
avsvimmad) nåir ni andra tittar upp igen.Den vägg han en gång
lutade sig emot finns inte låingre , där finns nu en öppning som
leder in i en kammare c:a LO' bort.Rummet är ungefär 10 gånger
10 meter och har ett glasat kupoJ-tak.Våiggarna är giorda av en
silverskimrande metall.Ett rödaktigt sken(p.g.a. att glaset ¿ir
rödfåirgat) lyser upp lokal,en.Det är ungefär 10 meter upp till
kupoteñs högsta punkt.Rakt under står en pidestal och på den
ligger några föremål.$n dolk , êD medaljong i silver , êD hjälm
gjord i något guldskimmrandê material , ett par stövIar , €D
liten låda innehållande ett par visselpipor i trä samt under
aIlt detta en tjock bok med svarta lä,derpärmar.På golvet ligger
förutom Skargnakh , êñ dörr , êD massa damm och glassplitter
från taket.En känsla av upprymdhet och litenhet får er att tve-
ka i dörröppningen...



GE SPELARNA 15 MIN. ATT BRå,KA OM SAKERNA OCH LiiSA I BOKEN INNAN
FöLJANDE H¡iNDER.SAKERNA I RUMMET MED BOKEN iiR ALIA MAGISKA.

Dolken : Ëir i själva verket ett +15 kortsvärd(SHORTSWORD) wrr-

Medaljongen : som åir gjord i silver gör att den som bär den
inte blir smutsig.Om man är smutsig när man sätter på sig den
så bl-ir man ren.Käns1an när man såitter den på sig air obehaglig
, det kryper och kliar över heLa den personens kropp.Hur lång
tid detta varar beror på hur skitig man är.
GuldhjäLmen : först och freimst ger den +10 DB dessutom så kan
BOKENS VäKTARE alltid fö]ja den som båir hjälmen och vet alItid
var han är.
Stövlarna : är ett par knåihöga låiderstövlar , som åir mycket
fina och oanvända.Med dessa kan man gå på vatten om man tror
att man kan det. LÈidret åir fêirgat mörkblått.
De två visselpiporna : om två personer b1åser i varsin pipa
utomhus så borjar det regna inom l-O minuter (sfå 1-LO).Beroende
på hur länge man blåser (1-5 minuter) kommer mängden regn som
faller att variera från I¿itt duggregn tilt det allra värsta
monsunregn.

1-.b.Upps1aget i boken lyder så hÊir:-"I en tid långt förgången ,
åIdrar tillbaka , skapade Me1kor orcherna av sjäIar med stor
kraft r >--*+p. En av de allra första han skapade var Storlaga
eLler Fankil som Èir hans sanna namn.Mel-kor kallade honom till
sig och gav honom i uppdrag att sprida Melkors tro bland hans
undersåtar.Detta lyckades han fantastiskt väl med tack vare de
enmorma krafter han givits av sin mästare Melkor.Han var stark
i kropp och sJäl och bemästrade såvåiI vapen som orcher men hans
starkaste sida var ändå magin med den lyckades han hålla
orcherna i schack och Melkor nöjd.Så gjorde han också i med och
motgång åinda fram till den ödestÍgra dagen då det förhatliga
paret Beren Erchamion och Luthien Tinuviel lyckades stjäIa en
silmaril hur Melkors Järnkrona.Melkors vrede var av en sådan
magnitud att Storlaga blev tvingad att fly för sitt Iiv trots
att han sjåilv inte hade någon skuld i det hela.Länge strövade
han missmodig i markerna öster om Dimmiga bergen när han en dag
konfronterades med en varelse vid namn Liml-aith vars like han
aldrig skådat.Och den talade tiIl honom:-Vad är det ni söker o
Maia?En plats att vila på måhända.Och Storlaga svarade den så
här:-Hur kan ní veta vem jag är?Jag är inte känd i dessa trak-
ter , så svara mig nu genast.-Hörsåigen rör sig snabbare en ett
par ben min kËire överstepräst.Fruktar Ni för ert liv måhåinda
jag kan hjäIpa er då.-Jag har inget att frukta , sade då Stor-
laga med en bristande stÊimma.-Jaså , inte det.Det undrar jag om
det verkligen är sant.I detta ögonblick visste ej Storlaga vad
han skulle ta sig tilt , ståendes framför en varelse som verka-
de veta allt och dessutom sade indirekt att hans li-v var Í fa-
ra. I denna svåra situation valde Storlaga att lita på denna
Limlaith och följa dess råd.Mot en pant lovade Limlaith att
fínna en plats där Storlaga skulLe kunna vila samt 'bida sj-n
tid.Där finns han Êin Ídag.Dessa kunskaper har jag håt1it för
mlg sjäIv för att Ínte detta skall komma i orätta håinder, min
mentor har sagt mig att kanske en dag kan Storlagas kunskaper
komma väI till pass , men inte nu.

Er-Murazor S.A. LgLz



Två av karaktäerna känner tLll vem han är och det är Arthutdinoch Lugrur. Men deras speJ-are måste sJäJ-va fråga om de vet vemhan är.Han är alltså även känd under námnet häxmästaren , dennäktJ.gaste av nazgulerna.
På bokens framsida stif något skrivet på en mycket årdrig vari-ant av det svarta språket som är svår att fOrétå.Det skuÍle taArthuldin omkring två timmar att tyda det som står där trotsatt texten ä,r kort , bara 4 rader.

2.Ni känner en pl-ötsrÍg urraddntng t luften och för ett ögon-bll-ck får nÍ en känsla av att ett jordskalv passerade förbi.Fem
sekunders absol-ut tystnad föUs av ett fruktãnsvärt rJud somisar mÊirg och ben,Det Êir en blandning av gäspningen ochångestfyllt vrål satidígt.sedan hörs ett iasþanaã rjud som ommetalL möter metall , som rör sig runt i rummet.nå vaggen mitt
emot öppningen börjar sedan metallväggen att bukta fnåõ.Det serut som en hand håller på att tränga igenom väggen.ögonblícketefteråt så spricker väggen isär oór¡ eit par nãñder õar tag J.varsin der av den derade våiggen.Händerna , som är helt kolsvar-ta , böjer isär vÊiggen och ín i rummet träder en varelse.var-
elsen är drygt 3* meter hög och står lite framåtrutad och medblLcken fästad på er.Han går fram ttrl Grashlag och tar honom i
hans axlar och sLl-ter honom L två bitar.sedan ü¿inder den sig
emot er.Hert svart är den , svart som natten , humanoid tiri
formen med glödande mörkt hår.NÊir den,öppnar sin mun åir det föratt bl-otta svarg utan botten varur ett hatisk skri kommer ,föUt..av ett par ar¡mÈitta steg mot er.
VAD GöR NI ...

Vid ett senare til-lfälle när det är lÍte lugnare kommer de att
kunna läsa vidare i boken och då fÍnna en oi¡<t som anger var deskalI söka efter Stor1aga.



sAURoNs BEsr.BoKENs växrnns.BARAD DURs sxenpnärraRE DEN svARTA
¡räMNeRsN.Denna demoniska varelse vaktar boken I Barad durs rui-ner.Den har krafter som inte karaktärerna kan rå på , d.v.s. omkaraktärerna hamnar i- strid med elLer söker strid meá den såkommer de att dö.Detta skarL göras klart för spelarna i derasförsta möte med den
Den Êir c:a 3,70 meter lång, detta kan varlera något p.g.a attden kan ändra form , j- stt naturriga tílrstånd.Då ser den ocksåut som en naken kolsvart man med mycket atretisk kropp.Den harIångt mörkt hår som lyser i natten , skenet från nan-s- hår lik-nar en låigerelds.och i dess käft brinner en eld som kan anasnËir han tal-ar.
varelsen är hur stark som helst , t.e.x. kan den srita söndermetall med sina bara händer , gå fgenom stenväggar och liknandesaKer.
varelsen har ett syfte , den skatl- skydda den bok som Er-Mura-zor skrivit från personer som inte tañ ta tillvara dess kunska-per.D.v.s. från goda , dumma errer personer med för låg revãi-
( t. e. x. karaktÊirena )
om någon sådan person tar boken från pldestalen så våicker denpersonen våiktaren , som då omedelbart kommer att försöka ta dentillbaka.Den kommer aldrig att vila , al-drig att tveka och inteheller sluta jaga dem som tagit boken.Han kómmer å andra sidanhel-rer aldrig att göra någonting annat än att gå efter dem ìgradrÍg_springa , aldrig skynda sig ty den,vet den kommer att nåifatt dem.

snÏs
tn¡Et 33 I'tovE 33'/m. ileil Botius 33 HIls 333 ÀRttoR TrpE ptu[

DE¡'EI{SIVE BOI{US 99 ÀTTÀCIß 111(3T)ßD} Effi ü IÚTfl T CI¡T CRIT EUffi

Den åir dessutom fmmun mot eld , men däremot tar den dubbet ska-da av köId och is.Den är en erdande , dock inte riktÍgt rikastark som en Balrog , som har tjänat sauron.Den är numera bun_den tirl denna bok, i och för éig mot sin virJ. rn"rr-ål.rddockl-ika fast bunden tiII den trots Sãurons död.
Den har aIltså tre attacker som ger tripper skada och en extraHEAT CRrrrCAL. av samm? graa.pessã är två-slag med händerna ochen spark.Den kan också andas ut eld , som motsvarar en +66 Fr-REBALL.Det är en konformad flamma, som ä.r 66r lång och 33'bred där den êir som bredast
Den kan dessutom FIRE LAt{ och pÀTH M¡{sTERy upp tiJ_l tionde le-vel och har 33*6:198 poÞIER porNTs.Den tar sig-fram överallt :över berg , genom vatten , ner för stup o.s.v.



3.a.Karaktäerna flyr med boken ner genom Barad durs trappor och
korridorer mot den stora porten.På väggen ner kommer en av dem
att snubbla ( l-åt spelarna slå ett slag : J-Èigst snubblar ) , då
de är Iängst ner i ett trapphus.När de då stannar upp får de se
hur varelsen som befinner sig högst upp i trapphuset kastar sig
ner med fötterna först genom luften.Varelsen landar på fötterna
Í ett moln av damm och sten.Och börjar genast gå mot dem med
bestämda steg.Den verkar inte ha tagit någon som helst skada av
det fallet.
Om spelarna tèinker slåss mot den så låt dem göra det , men gå
in för att döda en karaktêir per runda.

3.b.Så länge de åir flykt undan väktaren så har den íngen chans
att komma ikapp dem.Men om de någon gång slår J-åiger så kommer
den att komma ifatt dem under natten (gör inget för att få dem
från början att tro att den kommer att föIja efter dem).Den
kommer att se ut som en lägereld på lite avstånd som om man
tÍttar på den fl-era gånger helt klart och tydligt komrner närma-
re.Om man har några vakter på natten förstås , men om de har
det så gåiller det han har minst +15 i perception för att upp-
täcka våiktaren och förstå att den faktiskt är på väg mot dem
och inte är en helt vanlig låigereld.Det Èir bara en som inte har
det och det åir Arthuldin.Vad de bör göra då är naturligtvís att
fly.Nu bör åiven Arthuldin haft tid att tyda det som står på
bokens framsida,

"tÍder av nÖd skal-I komma , tider när den starkes rätt är svun-
nen.. .
hÈimta ur denna voIym...den styrka rned vilken aIlt skall åter
bri. . .
såsom det från början var tåinkt...
men tveka ej att ta det ansvar...som anstår den som värdig åir"

Det betyder att den som tar upp boken måste klara av den svåra
uppgÍften att befria Storlaga.Att man skall vara värdig upp-
giften som karaktärerna inte verkar vara.

Härifrån finns nu tre alternatl-va huvudvåigar till Fangorn sko-
gar och det åir.
A.Att gå söderut genom Gondor via Minas Morgul , Osgiliat eller
någon annan väg Ín i Gondor.Var de än går in i Gondor kommer
det att leda till gruppens tiIlfångatagande och säkra död.Och
godhetens seger"
B.Att gå rakt västerut och ta sig över Anduin efter Raurosfal-
len är den bästa vägen.Då kommer de stöta på minst problem.
C.Att gå rakt norrut êir en tÈinkbar men mycket farlig väg som
tar en förbi Anduin norr om RaurosfaLl-en, vÍa Döda tråisken.

A.De flyr genom Mordor til-l bergen ell-er passet vÍd Minas Mor-
gul och tar sÍg in i Gondor.Efter en dag kommer en Gondoriansk,
patrull att få upp spåren efter dem.De blir tillfångatagna och'
ståilIs lnför rätta.P.g.a. sina tidigare gåirni-ngar är de våiI
kåinda av Gondor och de döms till döden.De har ingen chans att
f ry.



B-l.om karaktärerna beståimmer sLg för att gå väster ut kommerde att kunna ta sig över Anduin éoaer om Ráurosfarlen utanproblem.v¿il över på andra sidan kommer de att snubblas på av enslavhandlare med föJ-Je , som är på väg tí1r Minas Tirfth föratt sälJa de slavar han har med sig (ñan har 18 sravar medsig).I sitt fölJe har 10 bevä'pnade-legoknektar.Hans huvudsakli-ga syfte är a.tt tjäna pengar , han bryr sig inte särskiLt myck-
et_ om lagen.under en natt har någon av dem somnat på sin vaktoch när de vaknar upp på morgoneñ finner de att de är omrl_ngadeav ett tiotal personer med dragna vapen.
Slavhandlaren är åorch och hetér Gorlag Smersh.Hans inställningtill karaktÈirernas fortsatta öden beroi hel-t och hårlet på o* "
de är-viJ.J-iga att betara mer än vad han skurle få för dem omhan sårde dem titL Gondor.Han vill ha 10 gp av dem för att råtadem gå.Fast ttlt början verkar vêitdigt tvéksam till det hela ,han kan ta emot en ml-ndre summa men é¡ under s gp.Han vilr integärna att det^skaLl gå tilI stridigheler , även-om han tror sigvinna dessa så ser han på karaktärérna ati ae är kapabra krigarre och att vissa förluster är nog att råikna med.Han êir sJärvÍngen dålig krigare.
Goru^LG $n$.
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om spelarna söker strid bör de dö , men om det skul_re gå som såatt mer än härften av Gorlags gubbar hårrer på att strfka meddå-f1yl de fåiltet och tar sÍavãrna med sig.¡¡ãr de sedan kommertill någon befästning anmäler de vad som hänt och de skickar uten motsvarande styrka från C.2 fast med Gondorianer.Den styrkankommer att vara en haLv dag efter karaktärerna.Men de kommeratt komma J.kapp karaktëirerña ett dygn senare.
om karaktåirerna lyckas undvika striã med slavhandlaren kommerde att í J-ugn och ro nå Fangorn.

c.l.De bestämTer sig för att söka sig norrut för att fj_nna enväg över Anduin där det inte êir så mlcket trafik.vandringen
kommer att ta totart r- vecka , karak-tärerna bör tänka på attskaffa mat under den tiden.vandringen kommer att gå bra ändafram till döda trËisken där farten [o*mer att dras ned av densugande gyttJan.Karaktärerna har hört ryktena om att platsenskurLe vara hemsökt(spelarna kan få den informatÍonen om defunderar på att gå_den vägen).Men om de står iäg;;--i-tråisketerler i dess omedelbara nãrhet så kommer de att under dygnetsmörka timmar hemsökas av andar och vålnader.om de stannar meråin ett -dygn i trÊisket så kommer bokens vêiktare att komma i kappdem , det tar i normata farr- knappt ett avgÃ ãtt-õa--õenom träs_ket.Man kan övernatta i träsket iðr det riñns toria f,tatser darman kan Iåigga sÍg ned
under natten kommer först svaga ptaskande ljud att höras iträsket som ökar i. styrka efterhãnd.och när det är som mörkastpå natten kommer en fámilj pê g styct<ãn att attackera gruppen.-Med en_r1Ija som kommer ait-reda t-¿rr att den ena sidan måsteligga död l-nnan stridandet kan ta slut.



sffs.
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De åir långa, smala och seniga med rnörkgrå hy.Med sina Iånga
spretiga fingrarhåIler de rostiga , men full-t anvÊindbara
bredsvärd.Nynnades en suggestÍv mel-odí smyger de fram mot ka-
raktärerna eller rusar mot dem om de är upptÈickta.

2.Norr om Raurosfallen finns ett vadståille som är obevakat och
passagen över där går bra.Sedan kan det bli lite problem för då
befinner de sig i Rohan och det är'ett land som är våilbevakat ,
sËirskilt dess östra gräns. Tala om för spelarna att de ser många
gårdar , mindre byar och en hel de1 beridna patruller.De skal-l
vara försiktiga.Som tur är landskapet kulligt och det finns en
hel de1 skogsdungar och mindre skogar att färdas i.Och karaktåi'
rerna kommer att ha tur , deras första möte i Rohan blir med en
grupp försl-avade orcher.Dessa står och arbetar på en åker som
de råkar snubbla på och blir upptÊickta.Orcherna på åkern bIÍr
först skrämda av karaktärernas utseende , men närmar sig sedan.
Dessa orcher bär det emblem som alla ondskans f.d. tjÊinare
måste båira.De vilL veta vad karaktärerna gör hÊir , sedan víll
de ha betalt (5 gp) för att inte sprida det vidare.Det är c:a
35 orcher ute på åkern varav 15 kan sl-åss , dessa är bevåipnade
med högafflar.Dessa orcher har gett upp och går inte att över-
talas om att föfja med.Om sedan karaktåirerna börjar tala om
demoner och att ondskan skall segra blir de Êinnu mer avogt
inståillda.
15 oaffin.
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Om det hela leder til-l- strid så kommer dessa 15 orcher att
sLåss och de andra att f1y fäItet.När det bara är 5 orcher kvar
kommer de också att fIy.
En timme senare kommer ett uppbåd på 10 rohirrin till häst att
såitta efter karaktåirerna.Deras upgift är att sIå ihjåil förövar-
na eller ta dem till fånga , men de tåinker sIå ihjäl dem.Ter-
rängen i området kullig med några få skogsdungar eller buskage
heir och där.Ganska öppet och uppe på kuJ-larna kan man se väI-
digt J-ångt.Så om karaktärerna skall komma undan måste de gömma
sig väI , bl-I osynliga tiII och med.Det kan de Ju naturligtvis
inte så de blir upptäckta.
10 nffirnRü.
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AIItså , för att på bästa sätt lösa situatÍonen skall man ljuga
för orcherna på fÈiltet och ge dem vad som ser ut som allt man
äger och har eller 5 gp.

Senare kommer de att nå fram till tilt Fangorn utan några stör-
re probJ-em.



Väl- framme i Fangorn bör karaktåirerna söka sig till LrMLArrHssjö dåir anden hål-ler till.Han är en ond ande ãom lyckats lura j_Enterna att han är god.r sjätva verket vilr han baia ont , såhan kan tåinka sig att ge kãraktåirerna svaret på var-storragahålLer till.Men^för ati göra detta vitr han hã en sak i utby_te.För ett par år sedan bodde i Fangorn en alvkvinna med enmycket intressant historia.och för átt gora den kort så kan manväl sÊiga att hon i i.: a åldern blev tÍIlfångatagen ã.r ¡¿.rxor=anhang.Melkor förvrängde hennes si-nnen och gav henne kraftenatt ta fol-ks själar.Hon gjorde så ända titrã den dag Metkorföll.Då blev hon medveteã om vad hon hade gjort , oËn hon hade
!tgi! många tiv , så det blev en svår chock för henne.och honlovade att gg_så många rivet tillbaka som hon hade tagit ,innanhon tänkte vila,Hon gjorde också så men innan hon hann rämnaMidgård för de odödliga landen så mördades hon av sarumansagenter.Efter sig Iåimnade hon det svärd hon fått av Melkor somhan gjort tirl en der av henne.svåirdet , Gurthiant , finns kvari hennes boning och det virr vattenanden ha , han såmlar nåim_ligen på urgammal ond magi i alla dess former.själv ser han ut som en mycket vacker ung man bestående av vat_ten.Han Ëir en_lurig typ dröjande med svar och ståirler mångafrågor : om allt mojligt mell_an himmel och jord.
sn$.

LEVEL 25 MOVE 125'IRND M&M BONUS 25 HITS 250 ARMOR TYPE NO
DEFENSIVE BONUS 125 ATTACKS 125 HUGE BASH , T25 HETNNEOLT CRIT IÁRGE

sina två attacker kan han använda varje runda , hTATERBoLT_at_tacken kan han bara göra om han befináer sig i'vatten.Han kanockså gfATER LãW och irulr LoRE till ti.onde level. Dessutom harhan 25*5zL7S POIJER POINTS.
om karaktåirerna lyckas med att håimta Tolwens svärd så reciterarhan en dikt för dem.Den åir nyckel_n titr Fankils plats.Det taren dag att resa tiIl hennes boning och en dag tiilbaka.Limlaithvarnar karaktärerna för att de hai bara en dãg på sig att finnasv¿irdet innan Bokens vêiktare når fram til-l- rañgärn- ùtxanter.såde_bör skynda sig.Han êir inte íntresserad av uõten.Tolwens boning ligger vid Limraiths utlopp ur Fangorn på dennorra flodstranden.Den doLs av rikrig vegitation ñen ar intesvår att hitta för den som letar.Den ligger c:a soo meter frånskogens östra gräns en bit l-n i skogen ä:a 1oo meter.De får ennogrann beskrivning av Limlaith.så ãe kommer att hitta den.r hennes grotta finner de tirr en början ingenting ãv intres_se-För att finna svärdet måste oe ropá eftei rorwãn.Men efter en liten stund så märker dã att grottans öppning inteIängre finns ly?..ytterligare en stund senare förvanãtas grot_tan stegvis till ett enda rum dÈir väggarna är gjorda av svartvirvlande dimma.och ur denna dimma siiac¡.s tva"Ëivðken handerut , varav den ena håtler ett svärd och den andra êir öppen ochtom. KaraktËirerna har av Limlaith fått reda på hur =rrara"t seryI:r samma ögonblick som händerna sträcks ut nor¡'ar dÍrnman atttit!?.Meningen åir att de skall rägga oo*en i den tomma handenså får de svärdet av den andra.om-ãe försöker ta svêirdet utanatt ge något igen kommer dimman att slutas Èinnu tätare omkringdem.När de har ropat efter henne_har sfelarna ro minuter på sigatt göra rêitt sak innan dimman slutgiltigt tätnar omkring dem.r qe! ögonbJ-icket de Iämnar Ífrån síg uãxen försvinner vËiktarenockså.Den låimnar Midgård och far tili sina gerikar bortom ri-vet.När de sedan kommer tilrbaka till Limtaith reciterar handen dikt som tal_ar om var man kan finna Storlaga.



storlaga står_ att finna på den högsta av Dimml-ga bergens toppar
en dagsmarsh härrfrån.Han lLgger uppe på toppen och vttar ,-detenda man behöver göra för att väcka honom äi-att ropa hansrlktiga namn tre gånger.Eftersom det är höst nu så blåser det,väldeliga qå toppen dessutom snöar det 1Ltegrand.

FAI{KIL . STORLAGA . ORCHDE}IONEN.

LEVEL 66 MOVE 66'IRND" M&M BONUS 33 HITS 666 ARMOR TYPE PTATE
DEFENSIVE BONUS 111 ATTACKS 333 QUARTERSTAFF 333 DAGGER

cRrr HUGE(-10)
Han kan använda alla listor som finns i regerboken.Han har
6*66*6:2376 POI,JER PorNTs.När han stäpps rrt otir han mycketglad och tackar karaktärerna genom att döda dem för hañ behöveroffer.Han ser.ut som en ganska smal orch fast han är 1ängre(c:a 2{ meter) och hans håIlnlng liknar mer en människas.
Han bär en mantel över sina axlar och i sin högra hand hårrer
han en svart stav.Han reser sig upp och uttal-ai en förbannerse
över allt och alla och lovar ta ondskan tiII Midgård.

TIMEtINE.
DAGl.I Barad-dur.FInner bok och fIyr.
DAG2'Kommer tirl skuggornas berg.ser den Jagande våiktaren.
DAG3.rn i Gondor , norra rthilien eller Döda tråisken.
DAG4.Til-Ifångatas av Gondorianer , möter sravhandlare eller
Mewlips om natten.
DAGS.Dör i Gondor eller möter orcher i Rohan.
DAG6.Reser genom Rohan.
DAGT.Kommer fram tÍII Fangorn.
DAG8.Möter Limlaith.
DAcg.Tl-llbaka till- Tolwens grotta.
DAclO.Tillbaka tiLl LimlaÍth med svåirdet"
DAcll.Väcker Storlaga Í dimmiga bergen och dör.

Tilt alla spelledare.
Det som saknas tÍlI scenariot är två stycken dikter , två kar-
tor , poåingbedömnÍng samt karaktärerna.Det kommer ni att få på
konventet.Hêir följer en kort beskrivning av karaktärerna:
Arthuldin : en svart Numenoreansk troLlkarr , êD redartyp somibland sviktar lite.Leve1 5.

Lugrur : ett hal-vtrol-l som åir en stöddig översÍttartyp som ser
sig sJälv som l-edare för gruppen.Level_ 4.

skargnakh : en orch och före detta spanare som är en elak typ ,allas hackkyckling.Level 3.

urmar : en äorch som är rêidd för forksamringar och èir lite
smått störd.Level 3.

volonk : en vittberest uruk-hai som är lugn och sansad när de
andra brusar upp sig , även han en ledartyp.Level 4.

VI SESI



Irui
sru:¡.

sT 97 A0 72 c0 95 rc 56 r1 9l Pn 78

LEVET 3 HrTS 61 DB 0[25 nrfl sErxx,D) mt 0 ]torrE 50'/m. ileil Botius -5

Àfl'loR Tn[ IIGII] IJUIn , sfrrn.p Ê LErfin mü

Ess.RR 0 cHÀ.nR 10 por./Drs.Rn 30/20

BÀSE SPEIIS 0 pot{En poIl{TS 311:3 REÀu,t cäÀilt{ELIt{G

Han talar tre språk nästan flytande : väströna (RÀt{fi 5) , orkiska (nÀilfi s) , det svarta språket (nÀM 4)
sant Adunaik (R¡tfi 2).

Han har två nagilistor till sÍtt förfogurde [fllp'S flIsH¡ och $trlff uys till 3:e ]evel.

s[Tr.Is.

I{O ÀRI'IOR +(l CIIÞIB +2I STÀTI(/HIDE +26 REÀD RUilEs -25 PEi0EPTIOI{ +26

NIGID I. -5 RIDE +29 PIcfi IO0I(S -25 UsE iTEI'fS +15 TRICIGRY +25

Àl'ÍBUsH +20{l) stllü +1{ DrsÀRl{ TRÀp -15 DiR.SpEr,t. -25

IfARII¡l'f¡'tER +56 TRÀCI +3{

SII0RTBOII +26

lÍÂRltÀl'lllER ( THRotr'T ) +26

ITEI{S.
urmal bär en mycket vêil-skött grå J_äderrustning(RrGrD LEATHER) ,en svart rund pJ-åtsköId och en drygt en meter-ia"é-rtrÍdshamma_
re(hIARHAMMER).
på sitt huvud har han en svart läderhjälm , över hans axrarhåinger en grå kappa.
r en säck srËingd över ena axeln har han dessa saker : en sov_såick , ett par rånga stövrar_, 3 stycken fackror , ê' penga-pung(3 sp , 24 bp) och en 3-liters'irru-mea sprit l"ðt, den ärstark ) .
över den andra,axeln har han en kortbåge(sHoRTBotâI) och ettkoger med pilar(J-B stycken).
Det enda han har i matväg är en lite smått möglig limpa. .



PERSONALITY TRAITS . HISTORY. APPEARANCE.
URMAL är en underlig individ och likaså hans föräldrar.
Hans mor var orch och hans far en något störd måinniska från
Rhun på strövtåg i det vilda lanskapet söder om sjön Rhun.Mo-
dern var dessutom en shaman något som är mycket ovanligt bland
orcher men hon var det och dessutom en lyckad sådan.
Det otroliga hände och de två blev förälskade i varandra och
hon födde ett barn ett år senare.Måinniskan var inte särskilt
populåir i orchstammen och en natt mördades han av svartsjuka
Uruk-hais.
Detta störde inte Urmals mor nämvärt inte förrän hon sjêilv
fördrevs från stammen av en annan shaman.Under tÈimligen svåra
förhållanden lyckades de två klara sig genom de mesta tills
Urmal blev stor nog att klara sig sjäIv.
Då låimnade han sin mor och begav sig till Mordor där han snabbt
hamnade i armen och Í en spaningspatrull tillsammans med
Skargnakh.
Hans uppgifter var mycket varierande men ofta fick han ta sig
in Í fiendeland och spionera förklÈidd tiIl handelsman från Rhun
eller under andra tåickmantlar.Han Èir inte så lång, knappt 1,60
meter , men han väger c:a 80 kg och ser bra ut för att vara
orch , han ser mer ut som en ful östring.
En kraftig kroppsbyggnad ger honom ett stabilt intryck vilket i
och för sig åir helt felaktigt.
Han är,nu inne på sitt 54:e levnadsår och har bara blivit mer
och mer underlig genom årens lopp , €D gåva från hans far.Denna
"underlighet" är faktÍskt en lindrig psykos som gör att han har
svårt att vara med många människor(varelser) samtidigt.Han åir
tämligen nervös men visare det väldigt IÍte , oR det är
mOjlÍgt. Men Í grupper på ner en fem personer åir det svårt för
att inte såiga omöjligt att döIja denna nervositet.För att gömma
sig bär han gråa klÊider t.o.m. hans rustning åir grå han har
inte heller något hår bara ett par grå-svarta testar.Dessutom
drÍcker han ganska mycket sprit för att. därnpa ångesten.
Han går lite lätt bakåtlutad med huvudet Iíte på sne'.Han tror
att tillsammans med dem han åir nu så kan inget farligt hända
honom , så i deras nåirhet kan han känna sig trygg...
Han litar inte på någon i gruppen , mer Êin att han ibland bju-
der Skargnakh på en sup. Han Ëir ,den som springer f örst om det
blir trubbel , êD riktÍg liten fegis.Det går dock att övertala
honom om att göra riskfyllda saker , som att smyga i fþrväg
ensam...Han är något dÍsträ , i sjäIva verket paranoÍd , för
han tror alltid att han ålr förföljd (det vet de andra fyra)"
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1,-b.uppslaget i boken lyder så här:-"r en tid Iångt förgången ,åldrar till-baka , skapade Melkor orcherna av själár med stórkraft.En av de allra första han skapade var storlaga eIlerFankil som är hans sanna namn.Melkor kallade honom till sig ochgav honom Í uppdrag att sprida Melkors tro bl-and hans undei-såtar.Detta lyckades han fantastiskt väl med tack vare de en-
morma krafter han givits av sin mästare Melkor.Han var stark i
kropp och själ och bemästrade såvär vapen som orcher men hansstarkaste sida var ändå magi-n med den lyckades han hårla
orcherna i schack och Merkor nöjd.så gjorde han också i med och
motgång ända fram tiI] den ödestigra dagen då det förhatligaparet Beren Erchamion och Luthien Tinuviel ryckades stjära ensÍlmarir hur Merkors Järnkrona.Merkors vrede var av en sådanmagnitud att storlaga blev tvingad att fly för sitt liv trotsatt han sjä1v inte hade någon skuld i det hela.Lêinge strövade
han missmóoig i markerna öãter om Dimmiga bergen när han en dagkonfronterades med en varelse vid namn r,imlaith vars like hanaldrj-g skådat.och den talade till honom:-Vad är det ni söker o
Maia?En plats att vj-la på måhända.och storlaga svarade den såhär:-Hur kan ni veta vem jag är?Jag är inte xana i dessa trak-ter, så svara mig nu genast.-Hörsägen rör sig snabbare en ettpar ben min käre överstepräst.Fruktar Ni för èrt riv måhändajag kan hjälpa er då.-Jag har inget att frukta, sade då stor-laga med en bristande stämma.-Jaså , inte det.Det undrar jag omdet verkligen är sant.r detta ögonblick visste ej storlagá úadhan skulle ta sig tiII , ståendes framför en varãIse som verka-de veta allt och dessutom sade indirekt att hans liv var i fa-ra. r denna svåra situation valde storlaga att lita på dennaLímLaith och föIja dess råd.uot en pant l-ovade r,imtãitn attfinna en plats där storraga skurle kunna vila samt bida sintid.Där finns han än idag.Dessa kunskaper har jag hål1it förmig sjä]v för att inte detta skarr komma i orattã händer, minmentor har sagt mig- att kanske en dag kan storlagas kunskaper
komma väI tÍll pass , merl., inte nu.

Er-Murazor A. Å. J,gL2





LUGRUR.
snñ¡.
sT 98 A0 81 C0 97 ic 73 iÎ 56 PR g0 ÀP 12

IE1¡EL l llITS 112 DB 0(30 nfl smlllll lei 0 HovE 50'/x[0. I't&t't Bot{us 0 Ànilon np¡ @Tf & snTn.n

Ess.RR -5 cHÀ.nR -5 por,/Dr$.nn {0/30

.l hans språkhrnskaper ingår det svarta språket (R¡lü 3) , väströna (R¡tifi 4) sant grkiska (Rem 3).uessa
språk har han lärt sig av sin far , son för övrigt är försvunnen sedan slaget på pelennors slätter.Lugrur
tror att han lever och har flytt någonsturs norröver , nöjligtvis dÍnníga bergen.

SÍTLIS.

l{0 ÀRt'ton. +0 cII}tB. +19 srArlt/HiDE. +20 READ nt,NES. -30 pERCEpTIot{. +15

OTHER ÀÌll0R. +0 RIDE. +9 plc[ I0c[s. -30 usE ITE]|. -30 R0Ïü{0. +55

Àt'fBUSH.+20fi) sutü. +u DISARil ÎRÀp. -30 DIR.SpErt. _25

IlAlÍDÀX[, +57 TRÀCI(, +9

Z.I{AI{DED SIIORD. +96

milDÀIx(THR0trtl{) . +37

sPE¡n(P-À). +57

ITEMS
KlÈiderna och stövlarna han står och går i är inte precis hel_aoch rena , men han har i alla fal_l sãdarr..Ryggsäck innehårlande gammal lump samt mat , rep(nästan 120, ) ,en fllt , några rostigã spikar , êÍt pe.g.prrrre(3it'Up¡ , 2 fack_1or och en vísselpipa.
Dessutom ett
en sköId och
Dessutom båir en v

-en handyxa , êD dolk , ett spJut r(cHArN).
bergsget (mat för t* dag)

en
han



PERSONALITY TRAITS . HISTORY. APPEARANCE.
LUGRUR är en varelse som är hälften trol-L , hälften människa.
Ett fruktansvärt misstag skulle man kunna såiga.Hans mor var en
vilseledd Varíag-kvÍnna vars fader sål-de henne till mel-koriansk
kutt , dåir hon bl-ev våldsamt utnyttjad av ol-j-ka personer.En av
dessa var Gothmog , befälhavare över Saurons huvud arme under
slaget på Pelennors slätter.
Lugrur åir alltså Gothmogs son och det är han mycket väl medve-
ten om.Under sin uppväxttÍd blev han a1ltid påmind om vilken
mäktÍg far han hade.
När han blev tillräckligt stor gick genast in Í stridstråining ,
och det var tidigt.HeJ-a sitt vuxna liv har han tråinat och strí-
dit.Vid Barad-durs falI flydde han ensam upp i bergen.Där bodde
han och bidade sin tid i många år.
Inte förråin Volonk och Arthuldin en mörk och stormig natt stöv-
lade in i hans gömstäJ-Ie och den här gruppens öde balanserade
ett tag på randen till att aldrig ha existerat.Det hela ledde
nåistan til1 strÍd óch viss blodsspill-an förekom , men ínget
al-l-varligt.Men efter en natts samtal , de var och är Ju alla
sansade varelser , så kom de överens.
Han Èlr inteJ-ligent och samtidÍgt fulI av sjåiLvförtroende , han
vet att det knappast ffnns någon männÍska eller någon annan
tvåbent varelse som rår på honom i strid , detta gör honom
mycket farlig att umgås med.Han är dessutom 2,30 meter lång och
väger drygt 150 kg.Å andra sidan êir han stabil och gör få saker
överilat , han är ju bäst.
I den grupp han nu har tilLbrÍngat slna sista år fÍnns det bara
en vars åsikter han alltid respekterar och det Èir ArthuldÍns.
Lugrur har nÈimligen en stor respekt för magi och dess utövare ,
han är t.o.m. IÍte råldd för den.Han anser att magi bör använ-
das så lite som rnöjligt för den drar bara tiII sig ovälkommet
intresse , som han uttrycker det.
De övrÍga Í sällskapet har han igentligen inte mycket till
övers för , de Èir i och för sÍg bra att ha ibland , men hade
det j-nte varit för honom så hade de säkerligen inte stått h¿ir
idag.Han vil1 naturJ-igtvis se sig själv som ledare för gruppen
men íbland går de andia lite våiI 1ångt í sina anmåirkningar på
honom och hans Íde'er , och en dag kanske hans tålamod tat
sIut...
AvslutnÍngsvis bör väI tilIäggas att han skuIle vilja se en
stark kraft som tog makten i Barad-dur igen , gËirna han sjäIv.
Han tar lite grand för givit att han åir gruppens självklare
ledare vÍlket ofta har lett till svåra konflikter.. -

Han 'är på det hela taget ganska enketspårig. . .



tusenárl-g fasa plågar mín sjêil
det vl-drl-ga Tjuset viTI ha mig ihj¿iltrots den riltta tron
kommer Jag ej över bron

gömdes jag av en vän må.n tro
elTer gömdes jag t otro
Límlaíth var hans naflrn
men vaî êÅr hans hamn

hitom d.en stora dimman ,W'
dold av å,Ld.rj.g grönskas rösÉer
símmar den fg77d av svek
bland en och annan ek

han den vackre vet
var jag den fuTe Fankil smet
han kan säkert hjëi7pa d.íg
sá att Ní kan fínna míg

han söker det förgângna
kanske för att hjäLpa de fångna
han ví7I ha Tolwens förförare
hon ví77 ha den syages förgörare

ínte dëtr den borde vara
Tolwens förförare ä.r ingen lelckamrat
akta er sá Lnte Nl- får stan¡a dëtr hon har vakat
sëig dâ kvlckt med vem Nl- vill taJ-a
annars rná ¡vi aldrig tala
om det mot er strëicks en hand
rêick dâ den ett band.

sedan kan Ni stegen stêilla
mot den som kan bestêiLJ.a
en sak mot allt Ní êiger
mot mig IVi nu er beger





ARTHULDIN.
sffli.
sÎ 69 AC 9{ C0 91 r0 99 rT 58 PR g5 AP t2

IEI/EL 5 HITS 59 DB 0 tü 15 I'tovE 60'/m. ileu B0t{us 10 ÀRil0R TypE m

ESS.RR 20 CitA.RR 0 P0t./Drs,R'n 10

BÀSE SPEttS 10 P0lllER P0IÌ{TS 512:10 REAil,t ESSET{CE

Han talar tre språk nästan ftytade Àdunaik (nilü 5) , väströna (Rlt{tt {) oc! det svrrta språket {n¡ilt( 4)
, han talar också lite orkiska (nmx Z)

Han kan följande nagilÍstor [ssHc[ Em , sPruÎ Esrnr , pffslol EBICHm , rumlüs , LIffiI I¡g
, ICE LlÍ och trtffi I¡[ tÍii fente level.

sÍTr.Is.

t{0 ÀRt'ton. +10 ctl}tB, +20 STÀII(/HIDE. +25 RE¡¡ RUtiES. +60 pERCEpTI0I{. +5

BÀTrtEÀff. +35 RIDE. +15 plcl( toc[. -5 usE ITE],!S. +30 sHHt{c. +35

DÀGGER(IHR.) +25 str'It't. +25 DIsÀRl'' TnÀp. -25 DiR.spEtt. +55 [.-[¡ATCH. +S

DÀ6GER. +20 TRAOI(. +30

ITEMS.
under en rång svart trasJ-g , guldbroderad kappa bär Àrthuldinsvarta byxor , bruna_höga kängor oeh en roa iioSa.sin rÐe harh1n p_å r{ggÞn och med ett entãrt rr.rratr"pp karr han ha den isina händer.
r .sftt bär'te.har,.han-'Èvå--"del.kar-e¡r-att^.kasta.sÊrmt ën hùgga-med.Han har också en ryggsäck och i aen-nãr han rerjã"ãä sarer : enWrelr, sripbrynJe, frÍnta och stål , êD.bckison handlar omNumenors stormaktstid) , en uppsêit_tning kläder iiiitnãgot hera-re än den han lr."^på sig) , en rakkniv-och en trakaù.I en liten säck på sidan har han fnöske.
Pengar har han en der gT sp , Lg bp och 45 cp har han vär ned_stoppade i ryggsÈicken , däi har hañ också rii- p."i,iä"t ( råickeri fyra dagar).



PERSONALITY TRAITS.HISTORY.APPEARANCE.
ARTHULDIN åir en svart Numenorean från främre Harad i övre 60-
års åldren.Han har lyckats hålla sig vid god vigör och har en
god fysÍk , mycket tack vare att han större del-en av sÍtt vuxna
liv varit på "resande fot".Han är en kraftig man (1,95 m och 95
kg tung) med ett vildvuxet hår och mycket kraftig skäggstubb ,
som han försöker hålla kort.Ett par mörkgrå ögon ser den som
möter hans blick , men inte så länge ty de èir mycket genom-
trängande. Ett åirr tvåirs över hans högra kind gör honom skräm-
mande att skåda , Êirret Èir ett minne från en Gondoriansk pat-
ruIlpil.
Hans mörka hy gör att han lätt känns igen i länder norr om Ha-
rad.Att han dessutom går omkring i svarta och mörkgrå kIäder
med guldbroderier gör honom ännu lättare att känna igen.De klä-
der han bär är vÍsserll-gen slitna men antyder ändå att han kom-
mer från en rik familj.Denna finns tyvärr inte J-åingre, de dö-
dades av Gondorianer i de orolighter som följde på Saurons
död.Detta har givit honom ett hat mot Gondorianer som knappt ¿ir
av denna värld.Hans högsta önskan åir att se Gondor krossat och
Sauron återupprättad.
De kunskaper han besitter hör hemma i magins värld han är dock
ínte oäven med ett yxa i handen och som alla Numenoreaner så
fruktar han inte döden"
Den Arthuldin stötte på först i gåinget var Volonk , som han
hela tiden har sett som en ärlÍg oeh rak person som man kan
lita på.Oe övriga kan man ha och mista de gör varken till- eller
från de kan slåss och kåibbla förstås men så mycket mer Èir det
Ínte.Att han kommer från en rik familj gör att anser sig stå en
bra bit över de andra karaktärerna.
Han är kort i sína repliker och ofta överdrivet fördömande om
någon råkar klanta tiII det.Sjätv siår han över all kritik och
bör behandlas med tillbörJ-ig respekt.Han tolererar inte några
kommentarer från de andra , utan han kommer all-tid med något
mothugg.Ett mycket gott sJËiJ-vförtroende gör honom til-l en
sjäIvskriven ledare för gruppen med undantag för Lugrur som han
ibland spelar ett högt spel emot. "Ondskans tid skall en gång
komma igen",brukar han sèiga.
Arthuldin åir en person som försöker hålIa samman gruppen r
detta mest av den sjeilvklara anledningen att han vet att han
kLarar sig bäst i deras såiIlskap. I vissa sítuatÍoner kan han
dock bIí aJ.it för passÍv.Det åir t.e.x. när de som grupp stöter
på på problem som han Ínte direkt ser någon lösning på , då
blir han grubblande och något tvekande.Eller när något behöver
funderas över , då försjunker han i verkliga grubblerier.
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skargnakh svänger sig ned språklrunskaper í 0rkiska (n¡ilfi 5) och väströna (RÀÌft( 3).Han talar en förhål-
lardevis begriplig väströna p.g,a sÍtt kringflackande här i ltidgård.
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Han bär en gamrnar låiderrustnfng som han haft sedan kriget.Den
i;:"ltaa 

brun-röd färgad , värdlgt slitãn men den sitter mycket
r övrigt bär han svarta och grå kr-äder.skörden har han på ryg_gen och pråthjÊrlmen lite ratt framåttutàa pe huvudet.
i:"i::" i ett bå*te på hörten samr rv.ã-ã"í;";-;;;:åir" sår att
r en särck knuten över armen har han det arrra nödvÈindigaste :sin gamla snuskburk (som han absorut inte_!., skirJa sig tfrån), 60' rep , två kranier av sragna rrenãer(Gondoriãåãrl , grönsovfilt och ett par glasögon.
Han har dessutom i eñ rrtãn pung 2 gp , 26 bp och en bit av enolifantbete.
Och mat för 3 dagar...



PERSONALITY TRAITS " HISTORY. APPEARANCE.
SKARGNAKH Ëir en f.d spanare.Han ingick i samma styrka som urmal
, de två är de enda i gruppen som kännt varandra en 1ängre tid.
som spanare hade skargnakh det ganska bra , bättre än de flesta
orcher , men samtidigt en riskfylld tilLvaro ute på uppdrag.
Under kriget ingick han i en mycket aktiv Hai(spaningsgrupp)
som höll sig långt framme
Han lyckades vid krigslutet mirakulöst nog fly , även Urmal
lyckades fly , genom Gondor ända bort tiII Mordor dåir de två
levde tillsammans med en större grupp orcher i bergen.
Efter ett par år svepte en pest över Mordor som utplånade drygt
hälften av aJ.la orcher på ett par månader.De två kompanjonerna
flydde över bergen j.n i lthilien , för att undkomma pesten ,där levde de på stråtröveri och jakt under många år.
Under slutet på vÍstel-sen i Ithilien stötte de ihop med de tre
andra och under ett par framgångsrika år härjade de runt där.
TiII sist blev de dock tvunga , p.g.a de Gondorianska patruller
som mer och mer tog över skogarna , att dra sig österut.Eller
rättare sagt fly , men vj-lken orch vill erkänna det.
För att vara orch är Skargnakh ganska gammal (47 år) och då
också en relativt vis sådan.Han känner sig visserJ-igen lika
l-iten som de flesta andra skulle göra i hans situation , för
han Êir också bara lite drygt L,LO meter och väger 63 kg.
Han får ofta skäll av de andra , utom från Urma1 , och han
finner sig ofta i det (vad skul-lei du göra).l"len Íbland får han
nog och surnar till och har de mest elaka practÍcaI jokes för
sig (han drar sig inte för bl-odsutgjutelser).Han har sabbat
både ett och annat överfall p.g.a. detta.En av de bättre var
när han fyJ-J-de Volonks ryggsäck med giftiga ormar, som tur var
upptåickte Volonk det nåir han i tron att det var Lugrurs rygg-
säck sparkade ner den för ett stup.
Annars är Skargnakh en skojfrisk och nonchalt stackare som ofta
får utstå spott och spe , då han ber om respekt för sin högst
anmÊirkningsvärda orchålder "
Han och Urmal hål1er ihop i aIla (orch)väder.På det hela taget
Èir Skargnakh en ansvarslös , nonchalant och lite vÊil elak typ.
Att han är ansvarslös j-nnebåir inte att han gör saker som även-
tyrar hela gruppens säkerhet.Om det frågan om liv och död kan
han skärpa ti1l sig...
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vol-onk bär en mycket fin metallbrynja(cHArN) som han ',fick,, aven österländsk krigare efter en strla.Även skölden(har hanoftast på ryggen) han har är från sanma krigare o"ù uaa. före-
Til""_ser något udda ut(österlåindskt).Rustnlngen han bär åirIÍte litelr p.g.a. att han sJåirv är ganska stoi !,zs meter långoch c:a 80 kg tung för att vara orcñ.
svåirdet vid sin sida men arrtid sin bora redo i handen.Han har ingen hJËilm men ett rött räderband i pannan ãmsluterhans långa svarta hår.
r sin vånstra stövel har han en dolk instoppad och fastspänd påsin ryggsåick har han ett spjut(JÀVELIN).
Ryggsäcken innehålIer resterna av ett hel-t 1iv och det är dessasaker : en hammare , ên hovtång_, 9tt nycket bra rep(SOr rångt), el olJefraska , ett par J-ädeihandskar-, en parfymliasta(myõr-et fin) , 3 metarrklot (4 cT i dÍameter) , en-kraitig firt/-kappa , êñ svagt_sJÈilvtysande sten(rysei upp sf diarneter , inte
il3llgr;Ê€ iå ¿ fl |l"iuî3,it , torkad nat(iãir s ã;é;;) och ett



PERSONALITY TRAITS . HISTORY. APPEARANCE.
votoNK är en uruk-hai som under kriget tilLhörde en Hothrons
(kaptens) liwaktsstyrka.Den styrkan var placerad vid Morannon
och under krigsslutet så splittrades den åt aIla håll men mest
åt öster.
volonk följde med en stor grupp på c:a 200 man som härjade runt
i låinderna i öster.De slog ihjäI , våldtog och tog altt de
kunde komma över och klarade sig ganska bra.Men tiLl sist så
var styrkan så pass decimerad att plundringståget j-nte Iängre
kunde fortsätta och volonk bestöt att söka sig not sina hem-
trakter.
Där stötte han snabbt på en mindre stam orcher som han efter
att ha slagit ihjäl den gamle hövdingen sjËilv blev hövding
över.stammen utplånades av pesten och volonk frydde mot Harad
där han stötte på arthuldin i skogarna söder om lthilien.
volonk är en rådig uruk som sËillan låter prombrem stå i vägen
för honom , han har inte tid att våinta på att saker och ting
skal-r ske av sig sjêilva. Han är en person som anser att för att
klara sig sjäIv måste man hjäIpa andra.
Han gillar inte Lugrurs attityder d.v.s. "jag Êir bäst"-sättet
som *trollet har.Som den Uruk han är så trycker han gärna ner
Skargnakh en del och Urmal bryr han sig knappt om.Vad han tyck-
er om Arthuldin är en väI bevarad hemlighet.Utåt sett så verkar
han tycka bra om hans åsikter och ide'er , och gör det också
för det mesta.Men han ogÍllar starkt Arthuldins ibland över- i

lägsna attityd nåir den kommer fram.Då kan han bli mycket gri-
nig.
Eftersom han åir en man som planerar långsiktigt så vilt han j-
och för sig se att Gondor faLler och att Mordor reser sig igen
så fort som rnöj1igt , men det åir nödvändigtvis inte så bråt-
tom.Ondskan har tid att vänta IÍte och bygga upp sin styrka i
tysthet.
Han har mängder av märken och ärr på sin kropp efter de mÊingder
av strider han varÍt inblandad i , det mest markanta åir nog
änddock att han saknar höger öra.Det kan han tacka Lugrur för
ty det blev han av med I deras första möte , vilket Lugrur
såikerligen har glömt.
I sítuationer när de andra har gett upp och bara lëigger av så
Êir Volonk den som tar tag i saker och ting och får fart på
gruppen igen.Han vilar aldrig och skyndar på de andra när de i
hans ögon Èir allt för sIöa.
En pedant och miLitÊir ut i fingerspetsarna , försöker att ordna
aIlt med militårisk nit.Gapar och domderar för att helt enkelt
köra över de andra.


