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Nils af G16mma
Name: Nils af GIC}mma
Class: Bard
Race: Human
Age: 28 years
Level: 6

Length: 1,79 m
Weight: 72 kg

Statistics
Strength:
Intelligence:
Wisdom
Dexterity :
Constitution
Charisma:

10
13
8
14
12
17

Saving throws
Paralyzation, Poison or Death Magic
Rod, Staff or Wand
Petrification or Polymorph
Breath Weapon
Spell

Check
12
12
11

15
13

Hitpoints: 24
Armorclass: 10
THACO: 18

Proficiences
Etiquette
Dancing
Gaming
Singing
Music instrument (ukulele)
Juggling
Heraldry
Read/Write

Check
17
14
17
17

13
13
13
14

Thief skills
Climb walls
Detect noise
Pick pockets
Read languages

Check
70
75
10
5

Weaponproficiences # of att
Flomtte 1/ 1
Klubba 1/ 1
Dan 1/ 1

THACO
18
18
18

Damage
1 d6/ 1 d8

1 d6/ 1 d3

1 d3/ 1 d2

Speed
3
4
9



Equipment
FIemma hn du on massa grejer. Du har allt som det ar rimhgt aLt en rik adclman agcr,
Nar du ar utc och festar har du f61jande saker pa dig.

En parLydrakt (sydd i spcciella dyra Lyger)
En kortlek
Tre dartpilar (fOr aLt kasLa dart med)
Din florett (mest far aLt den ser haftig ut)
En del pengar

Spells (3-2)
J = inlast vid scenariots b6rjan

1:a
J

V‘

gradens spells
Charm person

En annan person tycker mycket bra om dig. Anvander Nils
mest pa ovilliga tjejer

Dancing lights
ELt spektakulart skadespel som kan anvandas f6r att
imponera pa omgivnlngen.

Feather fall
Bryter obehagliga fall

Friends
Gcr Nils yttcrligare charm

a

Grease
Anvands av Nils f6r att hans har ska bli extra lyxigl.

2:a
a

gradens spells
Glitterdust

Blandar askadare och avs16 jar osynliga £skadare. En mycket
vackcr trollformel

Invisibility
G6r att Nils osynligt kan smita fran obehagliga situaLioner.

Tashas unconholablc laughter
Med denna formel kan Nils g(ira aLL andra g6r bon sig. Han
kan ocksa smiLa fran obehagliga personer.

vr

Special Abilities
Nils har en f6rmaga att skryta far brudar, vilket gcr en innuencereaktion det viII saga save
mot paralyzation pa -2. Om bruden missar deLta save sa blir hon Land pa Nils. Nils kan,
men har aldrig fr)rsc)kt, imponera pi andra an brudar

Nils har en 30% chans aLt identifiera naLuren av magiska prylar.

Nils ar immun mot magiska attacker i sangforrn



Bakgrund och Personlighet
Du ar Nils af G16mma, Hertig och slakl med kungen. Du har fall familjcn af G16mmas
gods i arv efter din far. Det enda bra med godscl ar namneL: glomma dct ar precis vad du
heIst vill

Din far hette Frans och var on rikLig trakmans. Det var jamt nagot med godset som var
tvunget att fixas. Hur som heIst sa sag du honom mycket sallan. Du fi)minas fortfarandc
till denna dag 6ver att du fakdskt tankte dig all ga i din fars fotspar. FOr aLL lara dig om all
sk6ta godset ratt sandes du till den kunliga akademin i Ruavo. Dar tog del inte lang Lid
innan du larde kanna Max von Trend, en hotshot hos de unga adelsmannen i Ruavo.
Antligen fick du kanna pa vad livet hade att erbjuda. Livet f6wandlades fran langa p&ss
med studier till en and16s massa festande. Har Eaffade du pa Pierre Scho(in, som ar fris6r
at rika adelsman. Pierre visade sig ha samma asikter som du och han blev din basta van
Du, Max och Pierre Sch66n blev en ber6md trio hos Ruavos jet-setfolk.

Har kunde sagan slutat mycket lyckligt om del intc var sa att din far hade den daliga
smaken att ga och d6 vid endast 50 ars alder. Som den enda arvingen var du nu tvungen
att aka hem far att ta hand om godset. DeLta hade du f6rstas inte den minsta lust med.
Som tur ar valde Pierre aLL flytta med dig till Ulfvuda nar du flyttade tillbaka. Numcra bor
Pierre med dig i ditt hus i huvudstaden. Men som den fantastiska manniska du ar sa
axlade du ansvaret pa eLt fanLastiskt saLt. Vad som utmarker en dktig ledare ar iu att han
kan delegera ansvar. Direkt nar du korn hem sa insag du att du inte var raII man eller
kvinna far jobbet att ta hand om diEt gods. Det skulle istallet din tant Agata g(ira, cftersom
hon ar bra pa det ekonomiska sa far hon uppgiften atl La hand om godsct. Hon ar cn
ganska jobbig kvinna som alILid LjaLar pa dig om vad du bOr g6ra och atl du bar jc)bba
hardare. Hon skulle bara veLa hur mycket kraft det gar at f6r att festa varje kvall. Del vet
du att hon aldrig skulle orka med, vad hon an sager

Efter deLta lysande drag av djarvt iedarskap sa kunde du aterigen b6rja festa. Det ar ju
andi den be16ning du kan krava nar du lyckats delegera allt on6digtjobb pa godsel. Dct
scnasLC aret har du lyckats ta den plats som rattmatigen horde vara din, namligen ryktct
som den st6rstajet-setaren i staden. Du har ctI valsprak: '’brudar, bira och baluns". Pa
senare lid har du fall en Hickvan, Angelika Blond. En sa snygg brud var det lange sedan
du sag. Samtidigt sa ar hon ar ratE puckad och skoj i sangen. Na, om du bara hittar nagot
roligare sa struntar du nog i henne. Men det blir nog ganska svart. Egentligen skulle hon
bh det perfekt giftemalel. Hon skulle ju aldrig veLa nar du bedrar henne.

Del ar nya fester varje vecka, men nasta 16rdag ar del en speciell fest. Da ar den SLora
eIcfantkapp16pningsfinalen, med vadslagning och en re ial fest efterat med dans, vin och
villiga brudar. Du sponsrar elefanten Hiti som ar den SLora favoriten. Om han vinncl
komrner du fa mycket ber6mmelse och mycket pengar. DeLta bryr du dig dock into
namnvart mycket om eftcrsom du redan har nog myckcl av bada varorna. Men aLL sponsra
en elel'ant gar loppet mer spannande och pa festen choral kan du alltid knappa dc andra
adelsmannen pa nasan .

I diLI hus i huvudstadcn bor Rirutom du ocksa Pierre Schddn, Angelika Blond samt
din rnoster Agata af Gldmma och hennes kusin Crassus (plus tianstefolkel, dvs
kokerskan, husan, beLjanLcn, aadgardsmastaren och vakten). Du vet into riktigt varfiil
Crassus bor dar- Agata sade nagonting om att han var faLLig och beh6vdc nagontans att
bo, och du orkar intc riktigt bry dig. Hursomhelst sa har du faLL mda pa atl han ar en
magiker som var med i naIL lokalt uppror i Ruavo och var Lvungen atl ny.

En vanlig dag i Nils liv ar aLL han gar upp mellan 10 c)ch 12, far frukosl pa sangen (av
Angelika pa sista aden), s16ar lite pa dagen, spelar lite pa ukclelen, kanske gar on svang i
Hogdjursasen och byter nigra ord.med Lrevligare adelsman och -damer, kanske spelar lite
Earning eller slar vad om n£nting. Ar det fest pa kvallen sa blir det f6rsLas lite
f6rberedelser fOr det, och sen kommer ju balunsen. En bra kvall skall f6rsvinna in i eLL
skOnt dimmigt tOc;ken- Om du inte minns hur du korn hcm sa var det sakert en bra t-csl.



Nils asikter om folk i hovet:
Kung Kurt.1: Dominant tjockis. En jobbig typ.
Kronprins Ake: En snobb, fin i kanten, lite blyg och osakcr.
Prins Leif: Arbetar far mycket f6r sitE eget basta.
Prins Ragnar: Bullrig gubbe som bara viII sUlla till brak,
Hertig Birger: FOr sallan pi fester, men kul nar han ar dar, utom nar han praLar poliLik.

Ridgivare
Riddare von Schnapz, militar radgivare: surgubbe som tycker synd om sig sjalv
Fader von Fhruhumpf, religi6s radgivare, talar alltid om far folk vad dc har fi5r feI
Herr Apfel von Kart, kulturell radgivare, liten gra typ som alltid ar upptagen, jobbar
alltid med en massa projekt.
Baron Finkelstra£t, handelsradgivare, sjalvgod tjocksmock, tanker mest pa hur han
skall kunna g6ra battre affarer.
Baron Evert av Ekholm, inrikesradgivare, smaleende karI som nickar ofta. Sager
aldrig emot kungen.
Markis Skugga, sakerhetsradgivare, stroppig typ. Gnaller sa fort man gar nat som
byter mot hans sakerhetsregler, men bryr sig intc om om reglerna har stora hal.
Riddare von Axelmacht, utrikesradgivare, stor och glad. Pratar alltid poliLik, men ar i
aIIa fall optimist, sa han ar intc sa hakig som von Schnaps.
Arius Finzowint, magiradgivare, mager kille i svarta klader. Torr och rescrvcrad
Gillar tydligen intc Nils.
Marius Finzowint, magiradgivare, ganska trevlig men lite 6verlagsen

O vr iga

Kapten Villiam Kavat, vaktchef, Dryg typ som ofta moLar ut dig Mn slottct
Wruff, chef far kungliga livvakten. Fiin hund, fiiin hund. . .
Pal Plong, bard och hovnarr. Rolig typ som intc sager nej till eLt glas.

Drottning Asa, diskrcl Lanl
Birgers syster Sara, kungafamiljens bimbo nummer elt.
Kungens brorsd6ttrar Sofia, Agneta och Beatrice: Rena fagelholken, kvitter hela dan
Lcifs fasLm6 Fia: Hon ar sat men upptagen; ointressant.
Farbror Alg6e, en gammal stat (Over 50), men ganska kul andi. Bor i Nils gamla
f6raldrahem, i en annan del av H6gdjursasen, dar han ibland har ganska vettiga fester
Han ar sallan i hovet
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Pierre Sch66n
Name: Pierre Sch6Cin
Class: Bard
Race: Human
Age: 31 years
Level: 7

Length: 1.75 m
Weight: 70 kg

Statistics
Strength:
Intelligence:
Wisdom
Dexterity :
Constitution:
Charisma:

12
15
11

15
10
15

Saving throws
Paralyzation, Poison or Death Magic
Rod, Staff or Wand
Petrification or Polymorph
Breath Weapon
Spell

Check
12
12
11

15
13

Hitpoints: 27
Armorclass: 1(}

THACO: 17

Proficiences
Fris6r
Artistic ability (frisyr och bekladnad)
Dancing
Etiquette
Swimming
Music instrument (RuLe)
Cooking
Appraising
Sprak

Ulfwudianska/Ruaviska
Nibjanska
Netiivianska
Zurgadianska
Mucosiska

Check
15
15
15
15
12
14
11

15

Thief skills
Climb walls
Detect noise
Pick pockets
Read languages

Check
6()
4()
40
5()

Weaponproficiences # of attSax 1/1
Klubba 1/ 1
Dan 1/ 1

THACO
17
17
17

Damage
Id3/ 1 d2
1 d6/ 1 d3

I d3/ 1 d2

Speed
?

4
l



Equipment
Hemma har Nils en massa grejer. Han har alll som del ar rimligt atl cn rik adelrnan agcr.
Eftersom du bor hos Nils kan du anvanda allt som ar rimligt att han agcr. Nar du ar ute
och festar har du f61jande sakcr pa dig.

En partydakt (sydd i speciella dyra tyger)
En sax (far partyklippningar)
Tre dartpilar (fOr aLL kasta dan med)
En del pengar

Spells (3-2-1)
a = inlast vid scenariots b6rjan

gradens spells
Charm person

En annan person tycker mycket bra om dig.
Dancing lights

Ett spektakulan skadespel som kan anvandas fOr att
imponora pa omgivningen.

J

J

J
Friends

Ger Pierre ytterligare charm.
Change self

Gar att Pierre kan anta en annan form eLL slag,

gradens spells
Alter self

En battre variant av Change self.
Hypnotic pattern

Ett fargskadespel fOr Hakiga fester.
Rope trick

ELt annat partytrick som gar att du kan klatua upp och
f6rvinna i tomma luften.

a

vr

3:e
./

gradens spells
Secret page

GOr att det verkar SLa nagot annat pa sidan an det verkligcn
gar. Prefekt fCir hemliga meddelanden.

Water Breathing
Pierre kan andas under vattnet med denna spell

Special Abilities
Pierre har en f6rmaga atl imponera pa andra manniskor, vilkcl gcr en in11uencemaktion
det vi11 saga save mot paralyzation pa -2. Om individen missar deLta save sa blir den
vanligt installd mot Pierre

Pierre har en 35% chans aLL identifiera naturen av magiska prylar
Pierre ar immun mol magiska attacker i sangform



Bakgrund och Personlighet
Du heter Pierre och kommer fran den pittoreska staden Guldmala i 6stra Ruavo. Din far ar
byns fris6r och du blev ocksa upplard i deLta yrke. Din uppvaxt var mycket lycklig och du
var en popular lekkamral. Nar du nadde puberteten b6rjade du marka att du var attraherad
av pojkar istallet far flickor. Eftersom homosexualitet ar saangt f6rbjudet, bade lagligt
och moraliskt, sa hell du inne med din laggning far de andra i staden. Dock tyckte dina
vanner och dina f6raldrar att det var konstigt att du intc intresserade dig fOr tlickor- Din
basta van, Robert Ruff, konfronterade dig till sist med sanningen och du erkande och bad
honom att vara tyst om vad du just sagt till hone)m. Robert valde dock dtt f6nada dig inf61
hela staden. I det laget ansag intc langre dina f6raldrar att du var vardig att vara deras son,
c)ch stadens lagman stallde dig infer ratta. Robert vittnade mot dig och du d6nldes till
do(len genom att brannas pa bal. Du f6rdes darefter till ctI fangelse i vantan pa din
avrattning. Dar blev du van med en av fangvaktarna. Del visade det sig aLL fangvaktaren
hade cn del personliga problem som du kunde hjalpa till att 16sa. Som tack RV hjalpen
"g16mde" f£ngvaktaren nycklarna pa bordet nar han gick hem Mr kvallen. D&med var del
inga problem aLL La sig ut och fly fran staden.

Du flydde vasterut till huvudstaden. Har b6rjade du att arbeta som fris6r at stadens rika
och maktiga adelsman. Du var mycket framgangsdk oc,h snart anlitade alla av rang dig fer
skOnhetsarbeten av olika slag. Du blev i och med deLta inbjuden pa en massa fester. Detta
blev eLt lyft fOr dig. Intc nog med att du blev aktad, pa dessa fester fanns andra
homosexuella man som du kunde ta kontakt med. Efter ungefar eLL ar i huvudstadcn
introducerades du far Nils af G16mma av Max von Trend. Max var ocksa homosexuell,
men det visste intc Nils om. Ni btcv genast vanner och festade mycket tillsammans. EfLer
ott Lag utvecklades din vanskap till honom till akta karlek. Du blev botten16st tbralskad.
DeLta var din st6rsta olycka. Du visste namligen att Nils ar heterosexuell, och aldrig skulle
kunna vara ihop med en man. Darf6r gjorde du det nasl basta av situationen och fortsatte
vara hans van utan aLt saga nagot till honom.

Efter ytterligare eLt par ar dog Nils far Frans och Nils var tvungen att aka tillbaka till
Ulfwuda fOr aLL ta Over godset. Du f61jde darn)r med Nils till Ulfwuda. TroLS allt sa praLar
de samma sprak i bada landerna. I Ulfwuda har livet fortsatt pa samma salt som i Ruavo
Ni festar mycket, och du wbetar som frisiir, dvs med att h jalpa det vackra folket aLt bli
annu vackrare, med frisyrer, peruker, klader, smink med mera. Ja, sk6nhcten. hos b>adc
man och kvinnor, det ar nanting fantastiskt! Du ar ocksa mycket f6rtjust i musik, och ar
intresserad av andra kulturer. Du ar ganska bra pa Nibjansk mat, och en hc.jarc pa aLL
blanda Zurgadianska drinkar. (Nibja och Zurgad ar fjanan lander, s6der om Ruavo.)

Du ar betydligt mindre intresserad av sex an vad Nils ar. Din stora karlek vill ju intc ha
dig pa det viset, sa. . . Men det finns mycket annat i livet. Bara att g6ra sig sa popular som
m6jligt ar ett mal i sig, oc,h du ar ju faktiskt valdigt sympatisk ! Andra styrkor du Lycker
dig besitta ar att du ar bade nyfiken och observant. Darf6r finner du ocksa intelligenta
uLmaningar intressanta och engagerar dig garna i sadana nar det finns on chaIrs

Nils har gett sin Lanl, Agata, i uppgift aLt driva godset samtidigt som du och han bosatt er
i eLt hus i Ulfwudas huvudstad. Det verkar vara ordning pa Agata, precis det som beh6vs
i det har huset. Nils senaste bimbo heter Angelika Blond. Annu en bimbo som spelar
dum. Tillsammans med er i huset bor ocksa Crassus, en urfattig luffarc som ar kusin
med AgaR. Han pastar sig vara magiker, men du vet inte riktigt om du ska ho pa honom.
Han verkar mest smyga omkring och snatta smapengar. En lustig gre_j med Crassus ar
hans snygga kappa. Den ar val snygg far en fattig man. . . och vad betydcr dct dar pa
ryggen, "BEORAFC)S'’?

En typisk dag brukar du ga upp runt klockan 10, ja kanske lite senare om del varit fest
dagen innan. Om det inte ar nagrajobb pa gang brukar du f6rdriva aden tillsammans med
Nils. Nar Nils ar med nan bimbo brukar du upps6ka min(ire prioriteradc kunder fOr har–
och bekladnadsarbeLen, eller studera. Pa kvallarna ar del ofta fest, sa sena efter–
middagarna ar det oha ic)bb, om inte annat sa fOr Nils och hans flickvanner. Pa festerna al
du med Nils om du kan, men han ar ju mest med bru(Jar. Framat smatimmarna blir han
ofta lite mInd under f6tterna, och da brukar du och Agata hjalpa honom hem
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Angelika Blond
Name: Angelika Blond
Class: Thief
Race: Human
Age: 25 years
Level: 7

Length: 1.78 m
Weight: 70 kg

Statistics
Strength:
Intelligence:
Wisdom
Dexterity :
Constitution:
Charisma:

11
16
10
17
12
14

Saving throws
Paralyzation, Poison or Death Magic
Rod. Staff or Wand
Petrification or Polymorph
Breath Weapon
Spell

Check
12
12
11

15

13

Hitpoints: 27
Armorclass: 7
THACO: 17

Proficiences
Reading lips
Dancing
Forgery
Disguise
Appraising
Etiquette
Beauty treatement
Seduction

Check
14
17

16
13

16
14
16
14

Thief skills
Pick pockets
Open locks
Find/Remove Traps
Move silently
Hide in Shadows
Detect noise
Climb walls
Read laguages

Check
2()
60
5
75
75
35
6()
0

Weapon proficiences
Dagger
Shortbo\v
Shortsword

# of att
1/1
1/1
1/1

THACO
17
17
17

Damage
1 d4/ 1 d3

Id6/ 1 d6
Id6/ 1 d8

Speed
2

7
3



Equipment
Hemma har Nils en massa grejer. Nils har allt som del ar rimligt all en rik adelman ager.
Eftersom du ar hans bimbo si anvander du dig av hans saker. Nar du ar utc och fcsLar har
du f61jande saker pa dig.

En partyklanning (sydd i speciella dyra tyger, och med dina initialer langs kanten)
En elegant nasduk (broderad med dina initaler)
ELt par eleganta handskar (broderade med dina initaler)
Din eleganta dolk (gravcrad med dina initialer)
En del pengar (Lyvarr bara med kungens initialer)

Special Abilities
Backstab *3



Bakgrund och Personlighet
Du heter Angelika och har vaxt upp i huvudstadens slumkvaner, Du vel intc vern din far
ar, och din mor var gladjeflicka som gick pa stadens bakgator. Eftersom du var myckel
ensam att utforska stadens gator sa korn du att ingi i gangbildningar. Du blev darK ir
upplard till inbrottstjuv.

Ofta nar din mor drog hem kunder var de dryga, dumma och valdsamma. FOr eLt ar sedan
dog din mor fran ctI 6verfall som begicks av en av hennes kunder di beslutade du dig fbI
aLL du aldrig skulle ga samma ade till mOLes som hon gatt. Du var tvungen atl gifta dig dkt
sa du slapp fattigdom och dessutom fick lite makt. HeIst skulle (Jenna man vara vek sa aLL
du kan ’'k6ra'’ lite med honom

Du tog de pengar din mor hade stoppat undan fOr en regnig dag och k ripE dig en myckcl
vacker klanning. Sedan sminkade du upp dig ordentligt o(,h smOg in pa en societetsfest.
Din plan var att verka ordentligt puckad och sedan ragga upp en rik adelsman som du
kunde f6rf6ra. Del visade sig inte vara sarskilt svart. Kvallen efter ral jde du med
adelsmannen ut pa en ny fest och hittade en ny adelsman, lite rikare o(,h lite maktigare an
den kvanen innan. Du bytte genast upp dig, och sa har det fortsatt darefter. Du har f6rstatt
att du tydligen ar mycket vacker och darf6r har det aldrig varit speciellt svart att hitta nya
man att f6rf6ra. DiLL maI ar att ga sangvagen sa langt upp du kan. Att gina sig till en
adelstitel ar intc feI.

Din senaste er6vring heter Nils af G16mma. Han ar hertig. Inte illa! Skall du naja dig
med honom oIler kan du fa battle? Det gar att komma annu lite hogre, men Nils ar fOr bra
far aLI slarva boa. Ja, bra vad galler status alltsa. Du ar alltsa i h6gsta grad nC)jd med din
position. Om du ska f6rs6ka stOta pa kronprinsen eller nagon annan narmare tronen sa
maste du undvika att Nils ser er till varje pds. Du har hell enkell inte rad aLL bh utkastad ur
hans hus. Det skulle ju innebara att du maste beda om fran b6rjan. Kanske far du aldrig
en sadan m6jlighet igen som du har idag.

Far narvarande bor du i Nils hus har i staden. Tillsanrmans med er bor Nils basIe van
Pierre. PierTe ar fris6r. Du tror att Pierre ar bag. Du tycker minsann atl det syns pa
honom. Tja, da ar det intc mycket lanl att spela bimbo far honom. Dcssutom ar han
expert pa sk6nhetsvard ! Dar bor ocksa Nils moster Agata. Agata har koll pa hushallel
oc;h verkar vara en skarpt kvinna. 1 huset bor ocksa en luffare, Crassus, som ar Agatas
kusin. Han verkar vara nagon slags magiker och agnar det mesta av sin tid at att smita
ornkdng i husel. Han ar lite skum, men verkar sa Land pa pengar att han noE gar att k6pa
vid behov.

DiEt intHgspel gar ut pa att fa sa mycket makE som mOjligt. Det innebar atl innan du blivil
drottning far du fortsatu.i g6ra vad du aULid gjort, namligen spela korkad infOr de man du
vill ha – maktiga man. A andra sidan ar del karlske intc enda vagen aIIa ginger, Du masK
La de chanser du far far att fa en battre position eller bevaka den du hal

Du har boLt hos Nils i en dryg veckas Lid. Han sover lange pa morgoncn, och det ar
skCint. Du gar upp runE 8 aven efter faster, nch brukar agna de 2-4 timmar du har pa dig
innan Nils vaknar till fysisk traning och lasning, och nar Nils vdknar si scrverar du
honom frukost pa sangen. Lite fjask ar bra fer aLL hilla kvar en karlslok
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Agata af G16mma
Name: Agata af Gl(imma
Class: Fighter
Race: Human
Age: 48 years
Level: 7

Length: 1.78 m
Weight: 75 kg

Statistics
Strength:
Intelligence:
Wisdom:
Dexterity :
Constitution
Charisma:

16
11

13
15
16
8

Saving throws
Paralyzation, Poison or Death Magic
Rod, Staff or Wand
Petrification or Polymorph
Breath Weapon
Spell

Check
10
12
11

12
13

Hitpoints: 60
Armorclass: 9 (- 1)
THACO: 14

Proficiences
Riding
Survival
Direction sense
Agriculture
Accounting/economy
Etiquette

Check
16
11

12
11

11

8

Weaponproficiences # of att
Battleaxe +3 2/ 1
Club 3/2
Longsword 3/2
Spear 3/2
Heavy Crossbow 3/2

THACO
10
14
14
14
14

Damage S peed
Id8+6/Id8+6 7
Id6+1/Id6+1 7
Id8+1/Id8+1 5
Id6+1/Id6+1 6
Id4+1/Id6+1 5

Equipment
Hemma har Agata cn massa gre jer. AgaLa har allt som det ar nmligt atl en rik adelsdam
och pensionerad aventyrare ager.
Du har ocks£ lite saker undanstoppade i garderoben
En magisk battleaxe +3
En magisk platemail +2



Bakgrund och Personlighet
Du ar Agata av G16mma, Du ar 48 ar och har hunnit med en heI deI i dia liv. Din
systerson Nils tror att du bara ar en gammal gnallig tant, men da skulle han bara veLa. Du
vaxLe upp i Ulfwuda pa G16mma gods. Nar din syster giftes in i slaktcn G16mma sa blev
hela er famili inadopterad. Damned blev ni adlingar. Det visade sig all som adlingar fanns
det inte mycket att gOra. AIIa ansvarsposter pa godset var redan Lagna och hederligl
kroppsarbete var intc att tanka pa far adeln. F61jdaktligen blev du utaakad pa godset och
langtade ut till det stora aventyret. Nar du fyllde 25 ar f61jde du diLI hjarta och gav dig
ivag s6derut, Du gick genom alvskogen till du korn till Ruavo, Dar traffade du en krigare
vid namn Falk6ga som Log dig med storm. Ni hade eLt langvarigl f6rhallande. Samtidigt
aventyrade ni tillsammans med Gothmog, trollkarlen och Slimmy-dimmy, tjuven samt
Bartemoleus, den helige krigaren. Tillsammans rensade ni manga grotLhalor pa hemska
monster. Ni passade ocksa pa aLL sarnIa pa er en avsevard f6rm69enhet i och med att ni
tog monshens skatter. Hela tiden var Falk6ga ledaren som hall samman gruppen.

Till sisI hande det som intc fick handa. Efter att ni hade slagit er ned till dcn femte nivan i
en grotta sa matte ni en drake. Ni lyckades besegra draken, men fOrst efter att draken
d6dat Falk69a. Nu blev aldrig samma sak med aventyrandet. Du hade f6rlorat din alskade
och s6rjde honom. I gruppen drog vi at olika hall nar Falk6ga intc fanns dar aLt leda er.
Till sist blev det far mycket far dig. Du drog dig ur aventyrargruppen och begav dig
hemat. Du hade samlat en stor mangd erfarenhet oc,h mycket pengar. Nu beslutade du dig
far att sla dig till ro och odla vaxter. Att plantera och sk6ta om plantor och vaxter har
numera blivit din st6rsta hobby oc,h tidsf6rdriv.

Dc senaste 15 aren har inneburit att du mer o(,h mer har faLL ta Over administrationen av
din svager Frans gods. Nar han dog skulle hans inkompetenta son, Nils, ta Over. DeLta
fixade han inte sa han bad dig pa sina bara knan att du skulle fortsatta att sk6ta godset.
Det hade du f6rstas inte sa mycket mot. Dock skulle det varit bra fOr Nils aLL ta lita ansvar.
Men du vet i diEt hjarta att det kommer aldrig att bli nagot vettigt av den pojkvaskern. Kan
du into refomera honom sa ska du atminstonde g6ra hans liv sun fOr hc)nom. Det basta
sattet att g6ra livel sun far hone)m vore att gina bon honom med en riktigt intelligent och
begavad kvinna. Pa sa saLt kanske nasta generation af G16mmas blir battre' an den
nuvarande. Aven om Nils ar en idiot vagrar du all flacka famil jen af G16mmas stolthet.
Dark>r sager du aldrig rakt ut vad du verkligen tycker inf6r Nils eller nagon annan heller
fOr den delen. Du tycker hell enkelt intc att det ar tillatet att saga sadana sakcr om famil jen
af G16mmas 6verhuvud

Just nu bor du tillsammans med Nils i hans hus i huvudstaden. 1 deLta hus bor det tre
personer till (f6rutom ljanstefolket f6rstas, kokerskan, husan, betjanten,
tradgardsmastaren och vakten). Dels ar det Nils kompis Pierre, som ar fHsor, Han ar
my(akeI kunnig och du respekterar hc)nom fOr hans stora yrkeskunnighet. Dessutom ar
han bra pa mat. Vad du intc begriper ar hur han kan halla ihop med en san f6rlorarc som
Nils. Dels ar del Nils nya bimbo Angelika Blond, De senasLe aret har del varit sa
manga bimbos att du intc orkar skalla vare sig pa Nils eller hans bimbos, Del tar fOr
mycket kraft fran dina vardagliga sysslor. FOr eLt par veckor sedan korn din kusin
Crassus och fragade om hjalp. Det verkar som om den stackaren ar hell utblottad och
han fick darKir stanna har. Det ar klan att man ska hjalpa sina slaktingar, sa du h jalper
honom med pengar, mal och husrum tills dess att han far eLt jc)bb. Han ar andi magikcr,
sa det ska val kunna ga ganska fort

En typisk dag i dill liv bar_jar med uppstigning runt 6 pa morgonen. FOre t-rukost arbetar
du lite i vaxthuset. Sedan kollar du upp tjanstefolket, om det ar nat speciellt pi gang. Om
Nils intc ar uppe till 10 brukar du knacka hart pa hans dOn. Ibiand hjalper det, men efter
fester hjalper det oftast inte. Under dagen hiller sig Nils oftast ganska lugn, sa da skOLel
du om affarerna. Ibland tar du en svang till godset, om du ar saker pa aLL det intc ar nat pa
gang som Nils skulle kunna r6ra LiII. Du f61 jer ibland med st6rre leveranser av varor
mellan godset och handelsmannen i nordstan, fOr att g6ra upp om priscl. Om Nils skall pa
fest hanger du ofta pa, Mr aLL se efter aLt del inte ar nat olampligt. Ja, nu ar del ona det, sa
du stannar ofta Lills Nils ar full nog att slapa hem. Pierre ar lyckligtvis ofta nyktrare, och
hjalper garna till
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Crassus Clay
Name: Crassus Clay
Class: Wizard/Illusioner
Race: Human
Age: 33 years
Level: 10

Length: 1.83 m
Weight: 90 kg

Statistics
Strength:
Intelligence:
Wisdom
Dexterity :
Constitution
Charisma:

16
15

11

7

16
14

Saving throws
Paralyzation, Poison or Death Magic
Rod. Staff or Wand
Pethficadon or Polymorph
Breath Weapon
Spell

Check
13
9
11

13
1 0

Hitpoints: 47
Armorclass: 5
THACO: 17

Proficiencies:
Read/Write
Gem cutting
Astrologi
Mining
Ancient history
Direction sense

Check
16
5
15
8
14
12

Equipment :
Wand of Iightningbolts (6d6 i skada per bolt) 35 charges
Robe of protection +2 (mark( med texten BEORAFOS pa ryggen)
Ring of protection +2
Carpet of flying, size: 4’x6’ Lakes 2 persons
Black cat “Muhammed Ali“

Backpack with ropes, food and other useful stuff

TalIHk med dimensionshal till taket i hans hemliga skattkammam



Spells: (5-5-4-3-3)
Crassus har framf6r allt spells fran Illusion/Phantasms
/ = De spells Crassus har inlasta vid spelets biir_jan.
Spells som Crassus har i sin formelbok
1:a gradens spells
/ Cantdp Casting time: 1

Du kastar en patetisk formel som kan g6ra vilken liten formeleffekt
som heIst

Phantasmal force Casting time: 1
Du gar en illusion som lurar offret. Ej m6jligt med 1.jud, lukt med
formeln.

J Spook Casting time: 1
Offret uor att magikern ar hotande och flyr om han intc lyckas med
sIIt save

Ventdloquism Casting time: 1
Man kan g6ra sa att ljud kommer fran nagot stalle som magikern

a

utser.
Nys. magical aura Casting time: 1

Man kan lura nagon som lagger en magic detection pa fciremalet.
J Unseen servant Casting time: 1

Man frammanar en osynlig tianare som gCir vad magikern sagel
till honom

/ Shocking grasp Casting time: 1
Magikern ger Id8+ level i skada till eLt offer han re>r vid

2:a gradens spells
Blindness Casting time: 2

ELt offer blir permanent blind. Han far -4 pa f6rsta attacken och -2
pa alla f61jande.

Blur Casting time: 2
Elt offer far svan att se magikern. Han far -4 pa f6rsta atkn och -2
pa aIIa f61jande.

J Fools gold Casting time: 1 round
Kopparpengar blir temporart guldpengar

Hypnotic Pattern Casting time: 2
ELL hypnostiskt mOnster formas i lufLen. Offrcl star stilla och al
fashinerat

Imp. fantas. force Casting time: 2
Som vanlig fantasmal force men magikern har mer frihet

/ Invisibility Casting time: 2
En person blir tillfalligt osynlig. Osynligheten slutar om personen
blir aggressiv

J Leomunds trap Casting time: 3 rounds
Man gar en illusion som gar tjuvar nojiga eftersom aLt dc tror att det
finns en falla

Mirror image Casting time: 2
Man skapar tva till atta illusioner av magikern. Dcssa gar vad
magiker ger.

Nlisdirection Casting time: 2
Forrneln g6r aLt detechonspells fungerar feI, Den kommer att
indikera feI area etc.

J

a Whispering wind Casting time: 1
En vind blaser fran magikern till en plats och viskar meddelande
eller ljudeffekt

3:e gradens spells
lllusionary script Casting time: special

Man kan skriva eLt meddelande som bara personer som magikern
vill kan lasa

Invisibility 10’ Casting time: 3
AIIa inom 3 meter fran magikern blir osynliga.

J



J Phantom steed Casting time: 1 turn
Man skapar en semi-verklig hasLliknande varclse.

/ Spectral force Casting time: 3
Man skapar cn illusion dar aven smak, lukt nch ljud ingar

Wraithform Casting time: 1
Magikern och allt han bar pa sig blir i sp6kform. Man kan passcra
genom hai.

/ Water breathing Casting time: 3
Alla som vidr6rs av magikern kommcr att kunna andas undcl
vatten

4:e gradens spells
Rainbow pattern Casting time: 4

Det uppkommer eLt magiskt falt som ar lockande pa personer som
finns i faitet.

J Fear Casting time: 4
Varelser inom arean far sla save vs. magic eller fly.

Phantasmal killer Casting time: 4
En illusion av det offret fruktar mest. Han dar om illusionen traffar
honom

/ lllusionary waII Casting time: 4
Man frammanar en vagg, eLt tak ellcr nagot annat. Det verkar

absolut verkligt.
/ Hallucion. terrain Casting dmc: I turn

Man gar on illusion aLI omradet intc alls ar vad det brukddc vara.
5:e gradens spells
/ Advanced illusion Casting time: 1 round

En illusion med 1 jud, ljus och lukt som inte kraver magikerns
koncentration

Demi-sha. monst. Casting time: 5
Man frammanar eLt monster som finns kvar till 40% om offrct
klarar silt save

Dream Casting time: 1 turn
Man kan ge eLt meddelande till en person i hans drOmmar.

/ Major creation Casting time: 1 turn
Man kan g6ra saker som bestar av antingen organiska material
eller metaller

./ Seeming Casting time: 5
Man kan andra en persons utseende fOr varannat level magikcrn
har uppnatt.

Shadow door Casting time: 2
Magikern verkar Hy in i ett rum me(Ian han egcntligen ar osynlig
och kan fly.

Shadow magic Casting time: 5
En ganska dalig ersattare till fireball.



Personlighet :
Du ar god. Faktum ar aLL du g6r aIIa en tjanst nar du tar al dig av guId som du kan lagga
dina vantar pa. Vad skulle alla andra g6ra med allt guId? Troligen skulle de genast gi och
k6pa upp det pa nagon stormarknad. Da harju du mycket SL6rre nytta fOr pengarna i diLL
kassavalv. Ingen annan vet om att du har att kassavalv. Da skulle de bara komma dil och
La trIIL diLL guId. Kassavalvet ar inmurat i eLt berg. Ingen annan an du vet var det ligger. I
taket sitter on permanent portal som ar lankad till eLt fat som du standigt bar med dig. Du
kan alltsa g6ra dig av med allt guId du hittar till din skatt96mma. Du har oerh6rt mycket
pengar, men vill naturliglvis ha mer.

Du vaxte upp i Stork6ping i vasHa Ruavo. Din mor dog redan tidigt och du blev
uppfostrad av din far som var k6pman. Han uppfostrade dig sa att du fick lara dig de akta
vardena i livet. Det ar pengarna som raknas. Han lat dig ga pa en dyr magiskola fOr aLL du
skulle fa all m6jlig hjalp att tjana ordentligt med pengar senare i livet. Du ingick i
magikergillet dlls fOr ett halvar sedan da du blev varvad av von Dunkel. Han var rik. Han
sade att du skulle fa en fjardedel av hans skatt om du hjalpte honom. Det fanns alltsa flera
miljoner anledningar att sla sig ihop med von Dunkel. Tyvarr misslyckades von Dunkels
plan eftersom Erick Drakdrapare pa nagot mystiskt salt lyckades ta en grupp in i von
Dunkels borg och sla ihjal honom samE era allierade (Beholdern Bollen, drakarna mfl)
Efter deLta drapslag var det bara ni tre magiker kvar, namligen Hugo, L£nina och Du. Ni
tlydde at vart siLt hall. Numera bestammer tydligen Erick Drakdrapare och hans tva
kumpaner Oversteprasten Holger samI Maffiabossen Don Filip al Flesco river Ruavo. Det
beLyder att magi har blivit f6rbjudet och att magiker idag f6rf61js i hela Ruavo

Du t]ydde nonut till det lilla landet Ulfwuda. Pa vagen hit blev du 6vcrl-allen tva ginger
av Ruavitiska relig6sa fanaaker som ansag att magiker inte borde finnas till. Du korn
undan men fruktar fortfarande far dia liv. Det ar mycket m6jligt aLt IOnnm6rdare har f01jl
efter dig anda hit. val i Ulfwuda har du tiggt till dig husrum hos din moster Agata. Du
lyckades 6vertyga henne och hennes puckade vanner aLt du kunde bo dar, eftersom du ar
sa oerh6n fattig. De lanar dessutom ut pengar till dig, eftersom du klagar 6ver att vara sa
faLtig. De pengarna kommer de ju aldrig att fa se igen.

Vilka ar det da som du bor tillsammans med? Nils ar husets hcme, han verkar mest
inLresserad av aLt festa och s16sa bon sina pengar pa damer och sprit. Da ar del ju battre att
ge dom till dig. Du skulle spara pengarna sa att de fanns dar da du beh6ver dom. Sedan
finns AgaR i huset. Hon verkar besUmma det mes ta som sker i huset. Hon ar det ordning
pa. Men inte ens hon har insett atl pengar ska sparas. Hon har hon en konsLig id6 om aLL
laLa pengarna arbeta f6r en. Hon pratar om investeringar. Mycket marklig ida Det basta
man kan g(ira fOr all pengama ska arbeLa fOr en ar aLL lagga dom pa hOg. Ja, da fOrsvinnel
dom ju inn. Pierre Sch66n ar en mesig grabb fran Ruavo. Han verkar bara leva pa den
dar Nils. En san snyltare. Om sa ar fallet sa tycker du aLI Nils kan sparka ut Pierre och ge
pengarna till dig istallet, du beh6ver ju dom. Har bor ocksa en kvinna som heter
Angelika Blond. Hon ar Nils fastm6. Hon verkar ocksa vara en san dar snyltare. Nej,
ut med dom allihopa sa aLI du kan fa pengarna isUllet. AIIa verkar hara Lanka pa sig sjalva,
del ar ingen som tanker pa dig.

DiLL mal numcra ar f6rst och framst att kc)mma un(Ian med livet i behall. Man vet ju aldrig
var Ruavitiska spioner g6mmer sig. Annars vill du f6rst FIS aLL tjana mcr pcngar. Just nu
agnar du dig at aLt SLjala de pengar du riskfritt kan La, men sasmaningom vill du bOrja Hana
stora pengar igen. En mO jlighet vom aLI bli finansminister i Ulfwuda. Dli skulle du kunna
smuggla undan manga miljoner till diLI kassavalv. Som von Dunkcl alILid brukade saga:
BEORAFOS (Battrc Elak Och Rik An Fattig Och SnaII)

Du korn till Agata bara fOr eLt par dagar sedan. Agatas hus ar bra, f6r dct ar bevakat av en
pahtlig vakt, och lagom storE utan nigra 16nngangar, och med rika agare. Pa morgonen
hiller du dig garna pa rummet Lills de nesta gatt upp. Du kan alltid plugga lite Uollformler
pa morgonkvisten. Sedan har du eLt bra gang med dumbommar plus Agata R5rstls –
som du kan vara med, aLt beskyddas av och att snylta pa


