
Hedran Droggbane (Alvpräst) 
     

STY 11  Psykisk kraft: 18 

FYS 13  Kroppspoäng:13 

SMI 12  Skadebonus:  -- 

INT 16  Svärdshand:  Höger 

PSY 18  Yrkesförmåga: -5 på Skräcktabellen 

KAR 14  Ålder: Gammal, föddes före den 3:e konfluxen, 599-598 f.O. 

STO 12   

 

UTSEENDE 

Med långt vitt hår under en hätta av blå sammet identifieras du lätt som präst för jordgudinnan. Med 

skarpa drag och en svag uppåtnäsa ser du ut att vara förnäm och kunnig, vilket understryks av den bok 

du ständigt bär på. Man skymtar ibland namnet på boken: I Vår Tid (Jori). En fotsid mantel i mörkblått 

tyg med silvertråd spunnen i underliga mönster ger intryck av en rik och mäktig man. De isblå ögonen 

tycks kunna se rakt igenom vad eller vem som helst, och medför respekt hos alla du möter. Trots din 

ringa längd (172 cm) för du dig ståtligt. 

 

FÄRDIGHETER (Primära) 

Bluffa   5 Lyssna 11 Spåra   6  

Finna dolt     8 L/S m.mål B5 Stjäla förem.   3   

Första h. 12 Rida   5 Tala m.mål B5  

Gömma sig   10 Sjunga   4 Uppt. fara 15 

Hoppa   9 Slagsmål   7 Värdera   9  

Klättra   8 Smyga 11 Övertala. 10  

Köpslå   6  

 

FÄRDIGHETER (Yrkes & Sekundära(S)) 

Astrologi (S) 10 Kulturk. Dv. B3 Räkning (S) 16  

Drogk:p  11 Kulturk. Or. B3 Simma (S) B3 

Geografi  19 Kulturk. Mä. B4 Språkk. 19 

Geologi (S)   8 K: demoner B2 Teologi 17 

Heraldik  12 K: odöda B2 Dans (S)  11 

Historia  B5 K: magi B2 Massage (S) 10 

   

VAPENFÄRDIGHETER            SPRÅK 

Dolk (S)  12          Tala: Dvärgiska    B4        Läsa: Dvärgiska     B5  

Liten rundsköld (S) 11 . Jori B5 .Jori B5  

Långbåge (S)  11 . Svartiska B5 .Svartiska  B5 

Spikklubba (S)   8 . Akrogaliska B4 .Akrogaliska  B5 

Trästav (S)  13 . Forntunga B4 .Forntunga  B5 

 

HISTORIA  

Du arbetar med att leta efter eventuella kontaktförsök från Jordgudinnan och hastar sålunda till varje 

plats på jorden där kontakt skulle kunna misstänkas upprättas. Dina mål är strikt religiösa; du har 

väldigt få personliga mål (dessa ligger tätt sammanvävda med de religiösa som du har). Du har verkat i 

över sjuhundra år, och uppnått den ålder då man som alv inte är intresserad av att förlänga livet. Det 

enda som håller dig på benen är din livsuppgift, att resa till alla de platser där Jordgudinnan kan tänkas 

uppträda. 

  

Skälet till varför du åkte till den plats i Landoris skogar där stenen slog ned första gången var enkel: 

ett så tydligt val av nedslagsplats gjorde att det inte förelåg några tvivel om vad som dväljdes i stenen. 

När du istället fann den demon som kommit i meteoriten blev du besviken och tvingade dig själv att 

inse att du kanske inte alltid är felfri. Som tur var överlevde alla utom den där nekromantikern från 

Akrogal, och honom sörjer du inte precis. Nu har ni fått en ny medlem i gruppen som är från 



svartfolken, och du föröker inse på vilket sätt han kan vara nyttig. Han räddade ju Denauin, så helt ond 

kan han inte vara... 

LIVSÅSKÅDNING 

Ett evigt sökande efter Jordgudinnan som beskyddar alla alver genomsyrar livet och du skall finna 

gudinnan, det är du säker på. Du tror inte på våld som långvarig konfliktlösning, men accepterar att 

man måste kunna skydda sig själv och de man älskar. Har genom dina många och långa resor byggt 

upp en viss toleransnivå mot de flesta varelser. Ser dock svartfolk som varelser som måste utrotas för 

att Ereb Altor ska bli en trygg plats för Jordgudinnans barn att vandra i. Skulle aldrig döda någon som 

inte gjort dig något ont (utom Svartfolk). Betraktar andra varelser som dina jämlikar. Lever efter den 

Gyllene Regeln: Behandla andra som du själv skulle vilja bli behandlad. 

 

SVAGHET 

En viss indignation och ett visst ointresse för det mera värdsliga kan ibland vara påfrestande för  dina 

kollegor (om det däremot rör sig om ett sätt att hitta Jordgudinnan så blir du eld och lågor). 

  

STYRKA 

Ett problem måste lösas och då ger du dig inte förrän det är löst. Du är med andra ord mycket envis 

och viker sällan från en plan, ståndpunkt eller vad det nu kan vara. Nyfikenheten är även till nytta 

ibland när du forskar i skrifterna. Du är en mycket trofast vän och väldigt lojal. 

 

CITAT 

”...och därmed basta!” 

”Vad spelar det för roll om tusen år? Jag bryr mig inte.” 

”Skynda på nu, det här grejar vi om vi vill!” 

 

UTRUSTNING 

Sju böcker om Geografi, Religion, Filosofi, Kulturkännedom om Skogsalver och resten kopior eller 

dagböcker, blå mantel med silvertråd, mockasiner, skära, glasflaska, penningpung med 24 gm och 12 

sm, kläder passande för långväga resor, tjock filt, penna + bläck + pergament (en halvt oskriven, 

bunden bok, med över trehundra blanka sidor!), tillräckligt med mat för ett (1) äventyr, lykta, sex (6) 

vaxljus, elddon, pilkoger med tjugo (20) pilar, bågsträng, långbåge, spikklubba, dolk, liten rundsköld, 

vandringsstav (som Trästav i strid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Analai Virglond (Alvriddare) 

 

STY 17  Psykisk kraft: 15 

FYS 14  Kroppspoäng: 14 

SMI 16  Skadebonus:  +1T2 

INT 16  Svärdshand:  Ambidextriös 

PSY 15  Rustning: Hel metallrustning på hela kroppen. 

KAR 14  Yrkesförmåga: Träffa valfri kroppsdel eller göra maxskada (5 psy). 

STO 13  Ålder: Mogen 

 

UTSEENDE 

Du är en ståtlig alv som för sig mycket självsäkert och med en svagt karmosinröd mantel över axlarna 

som gör att alla ser antingen upp till dig eller tror att du är en riktig sprätt. Du är förutom detta oftast 

iklädd en hel metallrustning skapad av alviska smeder, och med en prålig och skräckinjagande hjälm 

är du synbarligen ingen kämpe man skulle vilja möta i strid. Ljust långt hår instoppat under hjälmen 

syns bara när du tar av dig den och det gör du bara i vänners sällskap. Mörkgröna ögon och bistert 

leende mun gör dig en aning reserverad i andras ögon. 

 

FÄRDIGHETER (Primära) 

Bluffa   9 Lyssna 14 Spåra   5  

Finna dolt   12 L/S m.mål B4 Stjäla förem.   4   

Första h. 11 Rida 15 Tala m.mål B5  

Gömma sig 11 Sjunga B3 Uppt. fara 15 

Hoppa   9 Slagsmål 14 Värdera 11  

Klättra   9 Smyga 12 Övertala. 11  

Köpslå   12  

 

FÄRDIGHETER (Yrkes & Sekundära(S)) 

Avväpna 17 Kulturk. Mä. B4   

Dans (S) 10 Kulturk. Tro. B2  

Djurträning  14 K: magi (S) B2  

Geografi   9 Schack+bräd 11  

Heraldik  17 Teologi 17   

Historia  B3 Räkning (S) 16   

   

VAPENFÄRDIGHETER   SPRÅK 

Kortsvärd   17           Tala: Jori B4        Läsa: Jori B4 

Vanlig sköld  18  

T. Armborst  19  

Tvåhandssvärd 25 

Lans  17  

Dra vapen  15 

 

HISTORIA  

 Nästan hela ditt liv har du känt dig väldigt betydelselös men ändå annorlunda på något sätt. Du har 

dock inte riktigt kunnat sätta fingret på vad det var. När de antog dig som riddare vid Templet hade du 

nått ett delmål kände du, men det var något som fattades. Det blev inte bättre av att ingen gav dig den 

uppskattning du förtjänade, för uppskattning förtjänar du verkligen, om så inte för din ödmjukhet så 

för din stridsduglighet. De behandlade dig som ett lägre stående kreatur och ville inte ge dig ansvar 

eller något att bestämma över; det var knappt att du fick bestämma över vad du skulle göra själv. Om 

det ändå hände något  som gjorde att du fick visa ditt sanna jag. När det händer saker tänker du inte 

vara passiv! Ingen kommer någonsin att trampa på dig igen, särskilt inga dvärgar! Efter den senaste 



resan med dina reskamrater har du fått lite respekt för alla i gruppen, särskilt dvärgen, men är 

fortfarande misstänksam. Demonen som försökte få över dig på sin sida gör att du är misstänksam mot 

allt som inte verkar normalt, och har ännu svårare att ta beröm. 

 

LIVSÅSKÅDNING 

Som alv förväntas du vara lugn, tillbakadragen, och ha värderingar som Rättvisa och Barmhärtighet 

och allt det där, och visst, en del går kanske omkring med såna vanföreställningar om hur det ser ut i 

världen, men inte du. OK, rättvisa för de som är i din orden, och självklart du själv, men det där med 

barmhärtighet kan du bara inte förlika dig med; har någon någonsin varit hygglig mot en alv? Nej, nej, 

nej, inte en chans! Istället sätter du stort värde på att kunna slåss och visa att du duger någonting till. 

Inte för att det är det enda du kan (du kan det bra!) eller för att vara blodtörstig, utan för att faktum 

kvarstår; den som behärskar striden behärskar världen, så det så! Detta innebär inte att du skulle sakna 

Finess eller allt det där andra som tutats i dig sen barnsben, snarare är det så att det är en olycklig 

reflex att låta slagna fiender ligga (en reflex som du försöker att komma över). 

 

SVAGHET 

Ibland låter du sådana ovidkommande ting som att fienden ligger ner bekymra DIG, när det borde 

bekymra HONOM! Din lärare i templet har dessutom sagt att du kunde visa lite mer kompromissvilja 

och att du inte borde vara så självsäker. Nån har viskat att du skulle vara arrogant, men det var tur att 

han viskade, för annars... En annan svaghet som visat sig ödesdiger den sista gången var din svaghet 

för smicker. 

  

STYRKA 

Din enormt goda stridsförmåga gör dig till en nära nog oöverträffad slagskämpe i strid och en 

formidabel motståndare till alla andra krigsmän av rang. Du tror faktiskt inte du kan minnas något 

tillfälle då du slagits till marken under en strid. Vissa har sagt om dig: ”Den alven skulle jag inte vilja 

möta...” och du kan förstå dem. Du blir heller aldrig rädd för någon motståndare (med undantag för det 

övernaturliga) 

 

CITAT 

”Kom an bara! Jag kan nog lära dig ett och annat!” 

”Vem tror du att du är?!” 

”Usling! Möt döden som en man!” 

 

UTRUSTNING 

Två penningpungar (100 gm), juvelbesatt hjälm, hel alvisk metallrustning (abs: 9), ‘vanliga’ kläder, 

mantel, flinta och stål, sovfäll, tält (2-mans), 15 m. ½-tums rep, proviant för ett (1) äventyr, en fackla, 

fältbesticksats för två personer, kortsvärd, vanlig sköld, tungt armborst, koger med 20 pilar, 

tvåhandssvärd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Denauin Naugrim (Dvärgakrigare) 

 

STY 24  Psykisk kraft: 13 

FYS 18  Kroppspoäng: 14 

SMI 13  Skadebonus:  +1T4 

INT 17  Svärdshand:  Ambidextriös 

PSY 13  Rustning: Ringbrynja (förstärkt) på hela kroppen + romersk hjälm. 

KAR 14  Yrkesförmåga: +5 i initiativbonus varje SR. 

STO 9  Ålder: 132 år (Mogen) 

 

UTSEENDE 

Med långt rött, delvis flätat hår, under en romersk hjälm och en lång ringbrynja, ser denne dvärg ut 

som en typisk dvärg, med den sedvanliga dubbelyxan nonchalant slängd över axeln. Med markerade 

och tydliga drag (även med en del ärr) blir framtoningen desto bistrare, och få är de som inte ändrar 

sin kurs när du kommer i vägen. Tatueringar i underliga mönster, på din mycket muskulösa bringa, 

med psykadeliska färger ger intryck av en av bärsärkarna inom dvärgaklanerna, men man bedrar sig 

ganska rejält, då det endast rör sig om ditt forna gilles märken (gruvarbetarnas). Du klagar inte. En 

viss undran kan dock falla över betraktaren då han ser att du ibland helt utan synbar anledning kurar 

ihop dig och ryggar lite. Detta händer inte ofta, men ibland. Vanligtvis är du dock den bastante 

dvärgakrigaren som inte viker för något! 

 

FÄRDIGHETER (Primära) 

Bluffa   6 Lyssna 15 Spåra   7  

Finna dolt   12 L/S m.mål B5 Stjäla förem.   8   

Första h.   6 Rida   3 Tala m.mål B4  

Gömma sig 10 Sjunga B1 Uppt. fara 16 

Hoppa 12 Slagsmål 16 Värdera 14  

Klättra  13 Smyga 13 Övertala. 12  

Köpslå  15  

 

FÄRDIGHETER (Yrkes & Sekundära(S)) 

Avväpna 17 Kulturk. Mä. B4  

Bärsärk. 14 Kulturk. Vätt B2 

Geografi  10 

Hasardspel   9 Drakefjäs: Stålsättning, Lågt kast, Initiativbonus, Krosslag. 

Stridskonst: nedan   

Drakefjäs 14   

   

VAPENFÄRDIGHETER   SPRÅK 

Tvåhandsyxa  22           Tala: Jori B5        Läsa: Jori B4 

Arbalest  16  

Korpnäbb  18  

Stridsslaga  18 

Dolk  11 

Dra vapen  14 

 

HISTORIA  

Du har ett förflutet som gruvarbetare inom din klans territorium och är även en av de blodtörstigaste 

kämparna som finns. Under det att stenen damp ner från himlen blev du avskuren från ditt hem 

eftersom ett ras av den största storleksordningen blev följden av det efterföljande jordskalvet. På vinst 



eller förlust bestämde du dig för att leta upp den sten som orsakade detta och se vad som egentligen 

döljer sig där. När ni upptäckt vad som fanns där och fördrivit varelsen trodde du att din otur skulle 

försvinna, men så verkar inte ha blivit fallet. Något skumt är i görningen... 

  

Eftersom det var den stora himlastenen som gjorde att din gruvgång rasade in tror du att den stora 

‘himlastenen’ har givit dig permanent otur. Du har en nästan löjligt stor girighet (inte för att vara 

dvärg, men ni är ju faktiskt giriga lite till mans), upptäckarlust och upptäckaranda. Du är en 

fruktansvärd kämpe med förkärlek för våldsamma lösningar och om ni kommer fram till vad det nu är 

som orsakar problem i Landori igen vill du spränga hela skiten om det går, annars får du väl nöja dig 

med att karva lite. 

 

LIVSÅSKÅDNING 

Du hade under de veckor som gått sedan himlastenen kom lyckats med: a) falla i en pöl vatten och 

nästan dött (det var ca fem cm djupt), b) krossa din sista tunna med tobak när du skulle sätta dig ner 

för att äta på ett värdshus, och c) skalla en häst som du skulle köpa, så att den föll död ner...och 

mycket mer som kan tolkas som omen... Allt detta har fått dig att bli lite illa till mods så fort nån 

nämner stenen. Du är därför väldigt försiktig med vad du tar dig till överhuvudtaget. När du gör något 

ska det gå så fort som möjligt och bryr dig knappt om ifall andra tycker att du stressar. Som den 

jordnära person du är har du haft svårt för att tro på övernaturliga fenomen, men du är fullt övertygad 

om att någon ‘däruppe’ vill spela dig ett spratt. Andra raser betraktar du med stor misstro och det är 

endast dina fyra vänner som du litar på. Fast det är klart; helt litar man aldrig på icke-dvärgar, särskilt 

inte alverna. Du har dock fått revidera din uppfattning om iallafall en individ av svartfolkssläkte. En 

svartnisse räddade nämligen dig och din grupp ut från den kollapsande meteoriten. Du tror också att 

denne har gett dig en smula tur, så du håller fast vid honom som en maskot. 

 

SVAGHETER 

Du hemfaller ibland åt våldsamma lösningar som inte alltid faller dina kamrater i smaken, och har 

ibland en tendens att vara lite väl vidskeplig. Din misstänksamhet är i vissa fall av ondo, men det 

brukar inte visa sig förrän långt senare. Ibland kan du vara lite väl girig vad gäller vackra ädelstenar, 

guld, platina, mithril och silver och dylika vackra föremål. 

 

STYRKA 

Din enorma styrka har hjälpt er många gånger, och den som du betraktar som din vän är du obrottsligt 

lojal mot, samtidigt som dina fiender får akta sig om du blir arg. Du har ofta bra koll på vad som 

händer och är en god koordinator om saker blir för komplicerade för de andra, med den 

världsfrånvända alven och animisten som klara irritationsmoment. Alvriddaren betraktar du med en 

smula respekt trots dennes skryt har han ju rätt i mycket. Dessutom är det lite synd om honom, förledd 

som han blev av varelsen i Stenen. Spejaren är pålitlig, skarpsinnig och en god vän. Du ställer också 

upp i alla lägen! Svartnissen förväntar du enbart trohet av, för om han byter sida dör han. Du tycker 

lite synd om alvprästen eftersom han hade så fel sist. Du tar betydligt lättare på honom nu än förut. 

 

CITAT 

”Då har jag ett par förslag: vi gör såhär:.....” 

”Geronimoooo!” (berömd dvärgisk härförare) 

”På’rom igen, dom blöder i ryggen!” 

 

UTRUSTNING 

Handyxa, spade, myntbälte, ryggsäck, lång ringbrynja (hela kroppen, abs:6), tvåhandsyxa, arbalest, 

korpnäbb, stridsslaga, dolk, vattenlägel, 12 m rep (½-tum), mat för ett (1) äventyr, tenntärningar, 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Felic Vadhedje (Människospejare) 

 

STY 14  Psykisk kraft: 13 

FYS 14  Kroppspoäng: 13 

SMI 17  Skadebonus:  --  

INT 12  Svärdshand:  Dubbelhänt 

PSY 13  Rustning: Nitläder, Bröstkorg, läder övrigt. 

KAR 13  Yrkesförmåga: Kan höja CL med 1 per psy (max 3/gång) 

STO 11  Ålder: 27 år 

 

UTSEENDE 

Med kortsnaggat korpsvart hår, solbränd hy och en ebenholtsring i örat ser du snarast ut som 

en vilsen sjöfarare, men det är du som sagt inte. Du har en väst och ett par vanliga byxor med 

ett slimmat utseende för att kunna röra dig så tyst som möjligt. Du har oftast inte på dig dina 

becksvarta mockasiner utan rör dig i de bekvämare stövlar som du fått hos ett 

kavalleriregemente i Hynsolge efter trogen tjänst där. Med skarpa utmejslade drag och en 

nyfiken blick ser du ut att kunna ta reda på vad du vill. Vanligast när du rör dig på uppdrag är 

mockasinerna och ett par nattsvarta hängselbyxor med spännen i svärtat stål samt ett lätt 

pansar som skyddar dig mot pilar etc. I ett antal pungar i ett bälte har du stenkulor, krita, 

kolbitar och örter för att överleva.  På ryggen bär du ett fint koger för tio lod tillsammans med 

ett lätt armborst. Det syns oftast inga vapen på dig, men du har en dolk att försvara dig med 

och en vandringsstav som i själva verket är ett långspjut.  
 

FÄRDIGHETER (Primära) 

Bluffa 13 Lyssna 15 Spåra 17  

Finna dolt   15 L/S m.mål B2 Stjäla förem.   9   

Första h. 11 Rida 11 Tala m.mål B4  

Gömma sig 16 Sjunga B1 Uppt. fara 14 

Hoppa 11 Slagsmål 11 Värdera   6  

Klättra 11 Smyga 19 Övertala.   6  

Köpslå  6  

 

FÄRDIGHETER (Yrkes & Sekundära(S)) 

Administ.   8 Knopar 14 Skådespeleri 12  

Akrobatik B2 Kulturk. Orc. B3 Stavhopp (S)   7 

Buktala  11 Läppläsning 11 U. världen (S)   6 

Geografi 12  Muta 12 Änterhake (S)   9 

Hantera Fäll. 15  Räkning (S) 8   

Hasardspel    9 Simma (S) B2   

   

VAPENFÄRDIGHETER        SPRÅK 

Dolk  10           Tala: Jori  B4         Läsa: Jori  B4 

Långspjut  15 .Hynsolgiska B5 .Hynsolgiska  B4 

Lätt Armborst  15  

Dra Vapen  10 

 

HISTORIA 



Du har försökt komma bort från armén ett bra tag, men inte lyckats tack var en osäkerhet på huruvida 

du skulle klara dig ekonomiskt eller ej efter ett utträde ur densamma. Du vill veta vad som orsakat 

orchernas stora feghet och flyktbenägenhet i bataljer på senare tid. Som spejare har du under flertalet 

av dina aktiva år ägnat dig åt de bäst betalande arméerna på Ereb, och blivit en legendarisk spejare. 

Under ditt livs början hade du en otrevlig uppgörelse med en domare i ryggen, och den tvingade dig 

att ingå i de tvångsvärvade arméerna i Hynsolge under Baron Bladrik. Efterhand kom du att gilla de 

spännande omständigheterna i krig och har i sex år slagits mot både orcher, troll och jättar som spärrat 

vägen eller kunnat avslöja dig. Du är en expert på kamouflage och att ta dig fram ljudlöst.  

 

Skälet till ditt deltagande i denna andra expedition är helt enkelt en nyfikenhet och en flykt från 

armélivet som tagit så många år av ditt liv. Du gillar förvisso att kunna få pengar kontinuerligt och att 

jämt ha mat, men lite spänning är aldrig fel. Du vill ju också ha lite omväxling. Du är väldigt 

fascinerad av orcher och skulle vilja ha en chans att en gång få vistas i ett av deras läger för att få veta 

vad som får dem att ge sig ut i strid / inte ge sig ut i strid. Det senaste tillbudet, då orcherna blev som 

skräckslagna, gjorde att du ville se VAD som fick dem att reagera som de gjorde, vilket troligen var 

himlastenen. När ni klarat av demonen verkade orcherna bli som vanligt igen, för att inte tala om 

alverna! Nu har du en chans att kontrollera hur orcherna egentligen beter sig. Du har även blivit fäst 

vid den buttre dvärgen, den arrogante alvriddaren och hans präst. Du litar dock inte för fem öre på 

svartnissen som slagit följe med er. 
 

LIVSÅSKÅDNING 

Du ser hela livet som en jakt på något, vare sig det är pengar (Ja tack!), ära eller spänning. När du 

konfronteras med fara, fiender eller vad det nu är, vill du leta reda på svagheter hos fienden för att sen 

kunna slå till med förödande kraft. Du själv är lite av en spänningssökare, en som får en kick av att 

ligga tre meter från orchernas starke man när denne äter och sen smyga sig bort i natten medveten om 

ledarens svagheter. Det finns inte ont eller gott, bara den som har mer rätt än den andra, ofta den som 

har störst penningpung eller svärd.  

 

SVAGHET 

Du har ibland skrämmande lite till övers för dina fiender och ser helst att de oskadliggörs genast, 

oavsett om de gett sig eller inte, vissa skulle kalla dig brutal, men du är ju bara praktisk. Det enda som 

du fruktar är när du inte vet vad som händer, d.v.s. när du inte har full kontroll på situationen. Du kan i 

din iver att ta reda på det ibland gå till överdrift (som den gången du brände ned ett helt vetefält för att 

få ut det ensamma troll som gömt sig där). Du har ett självförtroende som är mycket bra, och har svårt 

att tåla kritik. 

 

STYRKA 

Du har en närmast otrolig förmåga att hålla dig kall och lugn i pressade situationer och blir sällan 

överraskad. Du är smidig och tyst och passar till det du gör; spejare. Du har även en viktig egenskap 

vad gäller vänner, du är lojal. Mot härförare är du lojal tills hans pengar tagit slut, men en vän överger 

man aldrig. Du är också bra på att samarbeta. 

 

CITAT 

”Jag kunde inte se mer än orchernas ben, där jag låg två meter från avträdet, kapten. Men det var över 

hundra stycken. Inga honor eller yngel i närheten.” 

”Om han får leva äventyrar vi hela uppdraget! Dessutom är det extra vikt att släpa på...” 

”Vad menar du, skulle jag vara oförsiktig?!” 

 

UTRUSTNING 

Dolk, spade, myntbälte, ryggsäck, nitläderharnesk (abs:3), läderben- och armskenor, 

smygarmockasiner, dolk, långspjut, lätt armborst, litet koger (10 lod), proviant för ett (1) äventyr, 

änterhake + rep (13 m), kolbitar, lera, fyra snaror, elddon, avskärmad lanterna, filt och nya remmar.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pejt (Svartnissespejare) 

 

STY 3  Psykisk kraft: 10 

FYS 13  Kroppspoäng: 9 

SMI 17  Skadebonus:  +1T4 

INT 8  Svärdshand:  Vänster 

PSY 10  Rustning:  ingen  

KAR 6  Yrkesförmåga: + 5 i Spåra / Halvera avdrag (vilket som är bäst) 

STO 4  Ålder: 12 år (Ung) 

 

UTSEENDE 

Du är en mager och senig svartnisse med långt okammat hår (du vet inte vad som finns i håret, men en 

sak är säker, du har aldrig sett en kam!), lökformad hjässa och läderskynke i smutsigt fårskinn. Pigga 

och nyfika, lite plirande, svarta ögon och spetsiga öron avslöjar dig som svartnisse. Du har ett 

höftskynke med ett snöre runt så att det inte lossnar. En rostig kniv hänger i ett snöre fäst runt magen 

och dinglar som den vill. Du har ett knyte stort som en fotboll med diverse saker i (se utrustningen). 

Du rör dig mycket skyggt och är altid på din vakt utom när du äter, då du med liv och lust hugger in på 

det som bjuds. Ser allmännt lite stressat nyfiken ut och sniffar hela tiden. Välutvecklat doftorgan, 

d.v.s. stor näsa. 

 

FÄRDIGHETER (Primära) 

Bluffa   3 Lyssna 10 Spåra  18  

Finna dolt   15 L/S m.mål B0 Stjäla förem.  11   

Första h.   2 Rida   1 Tala m.mål B3  

Gömma sig 15 Sjunga B0 Uppt. fara 10 

Hoppa   4 Slagsmål  6 Värdera  4  

Klättra  11 Smyga 16 Övertala.  0  

Köpslå   1  

 

FÄRDIGHETER (Yrkes & Sekundära(S)) 

Kulturk. Mä.  B4 Knopar  6 

Akrobatik   B3 Orientering  8 

Grottorient.  11 Spela trumma  7 

Hantera fällor  10 Spå väder  3 

Kulturkänn:  Stjäla föremål  8 

Människor  6 Stavhopp  11 

Svartnissar  18 Överlevnad  11 

Spela flöjt  8   

   

VAPENFÄRDIGHETER  SPRÅK  L/S TALA 

Dolk   11  Svartiska 0  14  

Dra Vapen  10  Jori 0  11 

Slunga  11    

 

HISTORIA  



Du var ute och promenerade en vacker månlös kväll och tänkte väl inte på något särskilt när marken 

började skaka och du kände hur en våldsam vindpust tog tag i dig. Du höll på att rasa omkull men 

klarade dig från det. När du till sist vågade öppna ögonen var du i en grotta, och på något sätt visste du 

vägen ut. Du råkade hjälpa ett par långmän som inte dödade dig som tack för hjälpen. När du var 

yngre var det dig man såg upp till och respekterade. Du hann få rykte som stor spejare innan det här 

hände, och nu vill du bara komma tillbaka. För att komma tillbaka kan det vara bra att ha prästen och 

de mäktiga kämparna i gruppen som vänner. Du skulle göra mycket för dem. Du är faktiskt något så 

ovanligt som en självuppoffrande svartnisse, men så är du ju inte från den här delen av världen heller. 

Den kortaste och starkaste brukar bära dig när du blir trött, det är nästan så att han är som en riktig 

svartalf... De andra har några metallstycken som de byter mot mat och liknande. Vilket trick! Man kan 

ju inte äta metallen de är gjorda av! De är smarta affärsmän också! 

 

LIVSÅSKÅDNING 

När du bodde i Hemmet, d.v.s. din och din klans grottor i Världen brukade du tycka att det roligaste 

var att fånga harar och kaniner samt att äta och sova. Allt fanns i överflöd och ingen behövde jobba. 

Alla var glada och du är också sån. När det gällde det hemska, människorna kallar det Vatten, drabbas 

du av en oförklarlig panik och måste bort från det onda. Du har inte mycket till övers för andra som är 

mindre än dig, men här är de inte många, så du håller dig på din kant. Du gillar att vissla, fast du 

visslar ständigt falskt säger de som du går med. Det skulle bli bättre om du fick en flöjt. Där du bodde 

förut hade du en benflöjt som du inte fick med dig... Du är kort sagt gladlynt och sprallig. 

 

SVAGHETER 

Din rädsla för vatten gör att du måste se till att välja vägar som inte går över vattendrag eller låta dig 

bäras, och det är det sällan någon som vill eftersom de säger att du luktar illa. Du förstår inte vad de 

menar; alla luktar så här där du kommer ifrån. Du gillar att jaga små djur och har fastnat i otaliga 

gångar, vilket tyvärr har gett dig en smula klaustrofobi (=rädsla för trånga utrymmen) 

 

STYRKA 

Du är väldigt bra på att lukta saker och att leta upp hålor och jaga kanin. Du ser bra i mörker. Du kan 

rensa en kanin med händerna på en minut! 

 

CITAT 

”Jag göra som Dvärg säga!” 

”För Shugrak!” 

(”För Shugrak!” är ett vanligt svartalviskt stridsrop, Shugrak är den största hjälten som levde för länge 

sedan men dog i kamp med ett troll) 

”Nej vatten! Vatten! Inga mer vatten!” 

 

UTRUSTNING 

Höftskynke, Slunga, Dolk, knyte, mat för ETT äventyr, stenkulor i en påse. 


