
Ulfwuda

Ulfwuda ar eLL liLet land som ligger lite isolerat, mitt i de stora alvskogarna. 1 st)der,
borLom skogarna, ligger Ruavo och Mucoz, Ulfwudas huvudsakliga handelspartners
Ruavo ar eLt myckel st time land an Ulfwuda.

I Ulfwuda bor f(irutom ulfwudianerna aven en asiniansk minoritet, framst i norra
Ufwuda. De har flytl hit fOr lange sen undan eLt krig, och lever nu som en underklass,
ona pa gransen till livegna.

Landet regeras med fast hand av kung Kurt I, en hard men rattvis kung. Landet ar ganska
valmaende och har han fred lange. Dock finns vissa orosmoln.. .
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OVERBLICK OVER ULFWUDAS HUVUDSTAD

1. Borgen, fare detIta kungliga slot;tet.
2. Nya Kungliga slot;tet, i slottsparken
3. Hamnen, saInt vallgraven, en kort kanal som klipper av borgudden
4. Nordstan, landets handelscentrum
5. Sydstan, mest offentiga byggnader och bostader.
6. H6gdjursasen, en stadsdel med enbart lyxvillor och hknande – stadens
motsvarighet till Liding61 Nils hug ligger precis vid 6'an, och farbror Alg6es
hus straxt norr om 7’an
7. Ofncersbyn. En omrade med medelklass, officersfamiljer och familjer till
tjanstefolk hog de rika i H6gdjursisen.
8. Garrtisonen
9. Draggbacken, stadens slum. Slummen flyttade hit nar slottet byggdes, fOr
slot;tet byggdes dar gamla slummen legat.



Kungliga slottet
Slottet ligger i en enorm park i s6dra delen av centrala staden. 1 staden finns
ocksa gamla kungliga slot;tet, som ar mer en borg, och som bara har militar
betydelse idag. Nya kungliga slot;tet, byggt av Kung Sven, ar en kvadratisk
byggnad i en enorm park.

Bottenvaning: Tronsalen, administration, kaserner.

1 tr tIpp: Kungliga familjens privata rum. Balsal m n mottagningsrum.

2 tr tIpp: Gast;rum, tjanstefolkbostader, officersbostader.

Fijaltarna har sallan tilltrade till annat an tronsalen. OBS: Det ar strangt
fdrbjudet fdr andra an Arius och Marius att lagga trollformler i tronsalen!
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SIDBLICK PA KUNGENS BORG
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OVERBLICK OVER KUNGENS BORG

Borgen ar det gamla kungliga slot;tet. Numera anvands den bara som
f6rsvarsanlaggning, av polis och militar. Stadsfiskalen (polisen) har sitt
kontor i huvudbyggnaden.

Hamnen ligger i skydd av borgen. Den ar bade militar hamn och
handelshamn. Har sker mycket handel. St6rre frakter till och fran landerna i
s6der sker ofta med bit, och di dr det har man skeppar in och ut.



LinCon-99 Spelarappendix AD&D

Nils hus
Nils har ett litet hus (bara ca 1200 kvadratmeter plus vincI, kallare och
sidobyggnader) i stadsdelen H6gdjursasen.
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OVERBLICK OVER NILS LILLA HUS

Altanen

sallskapsrum och
bibliotek

Sovrum
Angelikas I Crassus

F„.IrumrumNils sovrum

Slora
Matsalen

H5 1 trappa Upp 5eNerlngsrum

DETALJERAD KARTA OVER NILS LILLA HUS

Nils har f61jande tjanstefolk: Kokerska, husa, betjant, tradg£rdsmastare och
en vakt. Kokerskan, husan och vakten bor pa vinden, betjanden i etit litet
sovrum pa 6vervaningen, och tradg£rdsmastaren i ett eget litet hus i
tradgarden.

Pa den svulstiga altanen brukar Nils ha gjna fester pi sommaren
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Hovets mest betydande personer:
Regeringen
Kung Kurt I, statsschef
Kronprins Ake, inrikesminister
Prins Leif. 6nansminister
Prins Ragnar, f6rsvars- och magiminister
Hertig Birger, utrikesminister

Radgivare
Riddare von Schnapz, militar radgivare .
Fader von Fhruhumpf, religi6s radgivare.
Herr Apfel von Kart, kulturell radgivare.
Baron Finkelstraat, handelsradgivare.
Baron Evert av Ekholm, inrikesradgivare .
Markis Skugga, sakerhetsradgivare .
Riddare von Axelmacht, utrikesradgivare.
Arius Finzowint, magiradgivare .
Marius Finzowint, magiradgivare.

Ovriga
Kapten Villiam Kavat, vaktchef
Wruff, chef fOr kungliga liwakten
Pal Plong, bard och hovnarr

Drottrling Asa
Birgers syster Sara
Ktmgens brorsd6ttrar Sofia, Agneta och Beatrice (gift med Villiam Kavat,
dotter Lillian).
Leifs fAstm6 Fia



LinCon-99 Spelarappendix AD&D
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