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älkommen till scenariot Kebeles tårar.

Några allmänna upplysningar:

Scenariot
Innan spelet börjar så ska introduktionen läsas upp för spelarna eller motsvarande
information/stärnning ges med spelledarens egna ord.
På följande sidor hittar du de åtta scenerna i äventyret. Somliga scener följer naturligt på
varandra men det finns ingen fast ordning.
Transportsträckorna mellan de olika scenerna är inte specificerade. Om spelarna skulle
vara väldigt snabba och effektiva kan spelledaren gdrna fylla dem med något intressant
random encounter för att förlänga speltiden.

Karaktärerna
Pamerion/Pameria och Sansival/Sansivel är karaktärer som kan spelas antingen som
man eller kvinna.
Spelarna har varsitt magiskt föremä som de vet det mesta om. Beskrivningen av dessa
ingar dock inte i karaktrirsbladet utan ges vid behov av spelledaren.

Free form
Scenariot åir tåinkt att kunna spelas både som ett vanligt AD&D scenario men även
som ett freeform för spelare utan kännedom om spelsystemet.

Om scenariot spelas som freeform föreslårvi följande:
Striden med enten beskrivs som att spelarna blir snärjda av ett träd men nåir ca 3 större
grenar kapats kommer trädet att släppa spelarna och bli en rotvälta.
Vakterna i kungens slott kommer att släppa förbi spelarna om de berättar sanningen,
eller en tillråckligt bra lögn.
Spelarna, utom Rynhjald, kommer att bli blinda om de tittar på n5rmfen innan de far.
Nymfen kommer att häva deras blindhet om Rynhjald vädjar till henne, dock inte
förräin de lämnat käillan.
Magi hanteras i enlighet med instruktionerna men alla tärningsslag ersätts av
spelledarens godtycke.
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anningen om vad som hänt:
Kungen har varit på jakt i landskapet Brod. På drottningens uppmaning
har jaktsällskapet mot bättre vetande få,ngat en enhörning.

Kebele, källnymf och dotter till Poseidon, äskar enhörningen. När han blir bortrövad blir
hon utom sig av sorg. Vid Poseidons hov vädjar hon om hämnd och han lovar henne detta.
Kebele blir vid sin källa, men gråter så att vattnet blir salt. AlIa keillnymfer, utom en, som
nås av budet Iämnar sina källor och simmar ut till havet, då sinar deras kälor. Endast
kälIan i drottningens trädgård ger fortfarande vatten, eftersom enhörningen dricker ur
denna. Poseidon övertalar även Zeus att vägra landet regn.

Corylinne är den vackra och levnadsglada dottern till den fattige och till åren komne
adelsmannen Coran. Hon har flera friare, bland dem märks särskilt två.

Överprästens son, Petrus, var en drömmare och en vekling som friade till henne.
Corylinne var tveksam, hon fann honom sympatisk, men älskade honom inte.
När hans far frck reda på frieriet blev han rasande och skällde ut sonen.
Han skickade ut en av sina underhuggare med ett bud till iorylinne. Budet var hotfullt
hälet och uppmanade henne att sluta försöka "snärja" hans son som stod "långt över
henne i rang".
Corylinne blev rädd och vägrade träffa Petrus igen. När Petrus insåg anledningen till
hennes awisande hållning blev han arg och förtvivlad och försökte beveka sin far.
Översteprästen var orubblig och obeveklig.
Den förtvivlade Petrus insåg att han aldrig skulle kunna trotsa sin far men inte heller
leva utan sin älskade. I förMvlans mod dränker han sig i tempelbrunnen. Det hela fram-
ställs utåt som en olycka men översteprästen ruvar på hämnd mot den kyinna som han
anser orsakat hans sons alltför tidiga död.

Den andre friaren är vår hjälte, Rynhjald. Coran har awisat Rynhjald frieri då han inte är
adlig.

Överprästen, Lucius, har sedan några år tillbaka tappat kontaken med gudarna men
klarat att behäla sin position med hjäp av sina kunskaper i illusionsmagi.
När torkan börjat breda ut sig ordnar kungen ett tornerspel för att bryta den misstämning
som börjar växa.
Här ser Lucius sin chans till håimnd. Genom att påverka segraren, riddar Trystam, med
sina illusioner förmår han honom att valja Corylinne till "den skönaste".
Endaste en vecka efter tornerspelen förklarar översteprästen att det enda som kan
blidka gudarna och häva torkan är att offra den skönaste jungfrun.
Och alla vet vem det är.....

Petrus död Jakten Tornering Översteprästens Corans Offer-
spådom vädjan cermonin

t-------------t------t---------t---------t--------t-------
Jan 1187 1-5 juli 88 17-18 juli 1 aug 5 aug L2 aug

+
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ffiUTntroduktion
Nfllll *."r, tillbaka har varit en färd senom tilltagande armod.
t}14Y.§ Under de ffraveckor som ni färdats ifrån Katerini til1 Elikon har ni sett tor-
kan sluta landet i ett dödligt famtag som, om inget håinder, kommer att förvandla den
kungliga staden Elikon till hjärtat av en ofattbar katastrof-

Regnet har nu inte fa11it på nästan en månad och landets alla kälor har sinat, en efter en.

Tillgången på vatten har förvandlats till böndernas enda angelägenhet och de flesta fat-
tiga har fått sätta sin lit ti1lrötter och blad för att överhuvud taget kunna förse sig med
vätska.
Underligt nog verkar det inte som om grödan påverkats åio.g. Skogarna och ängarna åir

aXtjämt grönä och fyllda med livgivande vätska, folk börjar alltmer att tala om gudastraff.

Ni har sett ett flertal otäcka scener som varit resultat av desperationen över den
tilltagande torkan. Hederligt folk kan ses säja sin värdighet för några skopor
nödvåindigt vatten och templen har börjat ta tionde av sina törstande undersåtar för att
klara sitt eget behov.
Det är en tid för legoknektar, men ni har inte kunnat förlika er med tanken på att hyra ut
era kunskaper till dem som vill ta det sista livgivande vattnet ifrån en törstande lands-
bvgd.

I staden Elikon verkar det vara åinnu värre. Det sista sparade vattnet betingar hutlösa
priser och det åir en tidsfråga innan även ölet blir så dyrt att endast de rika har
råd att köpa det.

Samma dag som ni anlände till staden hörde ni att åtta män och en ung kvinna fått
högerhanden borthuggen av bödeln. De hade försökt råna en §rklig vattentransport
ifrån Brod
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I oRANS vÄo.laN

Miälrffi '*",ff rffiT*fi'ii*:?::i,,räff gi:L:t*'sJ*ä:'
dörren och öker herr Rynhjald. Han har en sliten tabard över sina arbetskläder.
Rynhjald kåinner igen vapnet på den som Corans. Pojken meddelar att riddar Coran öns-
kar tala med Rynhjald och hans fö1je så snart som möjligt.
Om partyt accepterar (vilket vi hoppas annars blir det inget scenario) återvänder pojken
med riddar Coran inom en timme om inte spelarna väljer att gå till Coran..

Coran är änkeman och far tillCorylinne, som är hans enda barn. Han berättar att
kungen ordnade en tornering för en kort tid sedan och att Corylinne blev vald tilI den
vackraste, av segra-ren riddar Trystam, en enligt Coran enkel och rättskaffens krigare.
Vad Coran vet har den stackars mannen dränkt sina sorger i öl och vin sen Corylinnes
olyckablev känd.
Coran berättar också att pga torkan i landet hölls en ceremoni för tre dagar sedan.
Översteprästen utropade där att gudarna krävde den vackraste jungfrun som offer för att
torkan skulle upphöra. Corylinne togs omedelbart om hand av tempelvakterna.
Coran lyckades förhindra att hon sattes i templet. Genom hans kontakter blev hon iståillet
förd till kungens slott, där hon nu sitter i husarrest. Han kan ordna så att spelarna tår
triiffa henne.
Den stora offerceremonin ska hälas om en vecka. Coran hävdar att han givetvis böjer sig
för gudarnas vilja, men...
Partyt märker att han av någon anledning inte tror på spådomen. Han vägrar att förklara
varför han tvivlar.
I en känslosam scen vädjar Coran till Rynjhald om att rädda hans dotter och lovar honom
hennes hand i äktenskap om han lyckas. Han försäkrar Rynhjald att han högaktar honom
som person och ber honom förstå att hans tidigare aw'isande endast berodde på den
sociala skillnaden mellan dem.
Efter detta överväldigas han av sina känslor och lämnar hastigt sällskapet.

Sp elledarin struktioner
Coran åir en adelsman av den gamla stammen, stolt och med mycket pondus.
Han är ti1l åren kommen men ingalunda någon orkeslös gamling. När spelarna träffar
honom är han nåira ett sammanbrott.
Trots att han eir på bristningsgrä:esen uppträder han med stor värdighet.
Betåink hans konflikt: Han har misslyckats med att s§dda sin familj och är nu tvingad att
vända sig med en bön om hjrilp till sin forne stallpojke.
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RYSTAMS BEI(ANNELSER

Spelarna hittar riddaren Trystam på värdshuset Den Fulla Tunnan, ett
av de mer beryktade tillhälen i staden. På T\rnnan är det atltid fullt med

folk oavsett tid på dygnet. Luften är tjock och ljudnivån hög.
I lokalen finns ett antal äventyrargåing och några unga ädlingar på vift. De flesta vet vem
Trystam är. Han sitter längst in i ett hörn vid ett bord, de närmaste platserna är inte
upptagna.
Trystam är höggradigt berusad och ganska ointresserad av spelarna, dock om dessa närn-
ner Corylinne blir han genast talför.

Trystam anser sig vara otursförföljd. På den kungliga jakten i Brod blev hans häst halt
näst sista dagen. På grund av detta missade han sista jaktdagen, den som var den vikti-
gaste av alla.
Han har minsann hört att de som nedlade jaktens sista byte aIla har kommit i drottning-
ens gunst och de har till och med fått en personlig gåva av henne.
Hade han bara fått chansen....
Torneringen skulle b1i hans revansch och allt gick strålande. Han nedlade alla sina
motståndare med glans. Lagerkransen var hans.
När översteprästen sedan överräckte kransen som han skulle ge till sin utvalda dam frck
han se Henne.
Hon var som en prinsessa ur sag€rns land, hennes liljemjölksvita hy, hennes mörka fladd-
rande lockar, hennes vänaleende och förtjusande skrattgropar fick honom att glömma
alla andra kyinnor.
När han såg in i hennes blåklinktsblåa ögon visste han att en vackrare kvinna
inte fanns i hela konungariket, och nu har han blivit hennes död.
Allt åir hans fel, han är inte vzirdig henne. Han är inte värd att leva.

Spelledarinstruktioner
Trystam är fu1l, dvs han åir osammanhängande, repetitiv och med snabba
humörsvängningar.
Trystam åir en oehört ridderlig man. Spelledaren far gärna lägga till diverse bekännelser
av trivial art som t.ex. att han en Sång ljög om sin ålder til1 en dam han uppvaktade, att
han en gång slog ner en man från sidan istället för rakt framifrån på
slagfältet, osv.
Han är en djävulpå att slåss trots att han är full, se bifogat karaktärsblad, men kommer
inte att starta något bråk så vida inte spelarna provocerar honom till den grad att spel-
ledaren tycker att det är befogat med ett barslagsmåI.
Om ett slagsmä trots allt uppstår kommer helavärdshuset kasta sig in i bråket med liv
och lust.
Vi rekommenderar att ingen blir allvarligt skadad.
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TRYSTAM

Observera att alla värdena inom parentes ärjusterade med tanke på att han är
höggradigt berusad.

: Human Class: Paladin (7th level, Chevalier)
ignment: Lawful Good God: Greekmythos

18.00 hit probability +3 damage adjustment +6 weight allowence +3000 open doors 1-5 bend bars 40olo

9(5) speaks com.mon tounge

13(6)

11(6)

13 system chock 85Toresurection 90%o

ha 16(12) reaction adjustment 307o

i!::!:::t
Effective armour classll ro lfino armour worn)

I t---------J I
H

HP

M
L-4 1-3

äve l-2 |

Pummeling to hit: 10 x motståndarens AC + 13 (8) = XX % (Trystam träffar om han
rullar under detta tal med en procenttåirning.)

Savine throw
aTyzation, Poison or Death magic 8 (13)
ification or Polymorph e (14)

, Staff orWand 10 (15)
Weapon 10 (15)

11 (16)

o hit AC 76543210
9 10 11 12 13 L4 15 L6 17 18 L9
45678910111213L4

intoxicated
sober
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ORYLINNES KLAGAN

Tvåvakter följer sällskapet upp till Corylinnes kammare. Corylinnes
och hennes kammarjungfru, Agelia, sitter och broderar. Corylinnes kam-

ma.re består av ett sovgemak som spelarna inte kommer in i och ett liten "vardagsrum".
Rummet iii vackert och bekvämt möblerat och har ett relativt stort fönster som vetter ut
mot drottningens privata trädgård. Observanta spelare kommer att märka att det är
vatten i springbrunnen. En påfågel och ett kid dricker ur den. De ser även drottningens
livläkare komma genom trägården med en be§mrad min. Corylinne är mycket dämpad
och verkar ha resignerat inför sitt öde. Ske gudarnas vilja. Agelia är däremot mycket
upprörd men försöker dölja det.

Kammarjungfrun berättar att hon har hört från sin fästman, den stilige Jim som är
knalle (kringresande handelsman), att alla källor har sinat ute i landet utom en men den
har istdllet blivit salt. Hon minns inte exakt var den salta käla 1åg, men hon tror att det
var någonstans åt nordväst. Jim har farit normt mot Vermion för tre dagar sedan.

Om spelarna frågar om torneringen så kan Corylinne berätta att Trystam kämpade
mycket väl. När översteprästen Lucius kom ut på slagfäiltet för att räcka Trystam
lagerkransen kände hon hur översteprästen stirrade på henne. Översteprästen räckte
lagerkransen till Trystam med en svepande rörelse och i samma ögonblick svajande Try-
stam till och nästan fö11. Nzir han återfick balansen frck han syn på henne och han
strirrade som trollbunden på henne. När han föll på knä för henne och gav henne kransen
kändes det nästan pinsamt att möta hans förälskade blick. "Så har ingen sett på mig
sedan Petrus friade och se hur det gick för honom."

Om spelarna frågar efter Petrus har Corylinne följande att berätta :

Petrus var son till Lucius. De träffades första gången på den stora vå,rfesten där de
båda var bland de unga som skulle bära blommor fram till Demeters altare. De pratade
mycket under festen och Petrus forstatte sedan att uppvakta Corylinne i ett par
månader. På skördefesten friade Petrus till henne men hon tvekade och bad honom att
awakta med att samtala med fadern.
Endast två dagar senare uppenbarade sig två svartklädda tempelvakter. Då hennes far
inte var hemma tog hon själv emot dem. Männen hade ett bud tilI Corylinne från Lucius.
Budet var hotfullt hå,Ilet och uppmanade henne att sluta försöka "snärja" hans son som
stod "långt över henne i rang".
Corylinne blev rädd och när Petrus kom till huset senare på kvällen vägrade hon
att träffa honom och bad honom att inte komma tillbaka. När Petrus frågade efter
anledningen till hennes awisande hälning så berättade hon om de två tempelvakterna.
Den vanligen så milde och saktmodige Petrus blev rasande och lovade Corylinne att
snart komma tillbaka var på han rusade dririfrån. En vecka gick utan att hon hörde
ifrån honom och sedan fick hon höra att Petrus förolyckats. Han hade fallit i
tempelbrunnen och drunknat.
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Sp elledarintruktioner
Corylinne är en vacker ung kvinna. Hon är kort och kurvig, har lockigt röd-brunt hår,
bruna ögon, fräknar och skrattgropar. När hon blir upprörd skelar hon svagt med
våinster öga. Observanta spelare som studerar Corylinne noterar att hennes utseende
inte stämmer med Trystams beskrirrning.
Corylinne älskar och ser upp ti1l Rynhjafd. Hennes intresse för Petrus var vånligt men inte
passionerat. När spelarna möter henne är hon av naturliga skäl däirnpad men har annars
mycket nära till skratt.

Kammarjungfrun, Agelia, åir en förnumstig ung dam som ständigt inflikar små
ordspråk och visdomsord som hon lärt sig av sin mamma. Det är dock inte alltid hon
får dem helt rätt. Hon pratar gärna och mycket om sin stilige fästman.

Förslag till Agelias ordspråk:

Bättre en fågeli skogen än tio i handen.
(Det kan man ju förstå så som fågIar "förorenar".)

Kasta inte ut barnet och badvattnet.
(Vatten är ju så svårt att få nu i torkan.)

Man ska inte ropa förrän man har kommit over bäcken
(Det hörs ju så däigt då.)

Liten tjuv väter ofta stort lass.
(Med en sned blick på Littia.)

Tiga är silver men tala åir guld
(Det har Jim sagt.)

Rötter och nötter läker trötta fötter.

Lök, rök och elak kvinna får mannens öga att rinna.
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@NKMEDERS MISSTANKE

»N\llll Temolet är fullt med folk som förberder för offerceremonin.
ryS om partyt frågar prästerna eller vakterna om Petrus far de bara reda på att
den stackars pojken förolyckades förrahösten och tyväirr inte längre finns bland dem. Blir
de påstridiga kommer tempelvakterna att mota bort dem. De kommer inte att få träffa
Lucius hur mycket de än försöker, han ger inte audienser.

Akmeder sitter i en av bönecellerna. Om de frågar honom om Petrus kommer han
först vägra svara men om Pamerion /Patreriapress€rr honom lite kommer han att
erkänna att han själv misstänker att Petrus tog sitt liv. Han berättar även att Petrus
innan olyckan spenderade två dagar fastande i bönecellen och vägrade att tala med
någon.

Sp elledarin struktioner
Akmeder åir en tystlåten gammal man som helst villbli lämnad ifred. Han har tjåinat
templet i hela sitt liv och med åren blivit allmer cynisk och tillbakadragen. Han hyser stor
kärlek till Pamerion/Pameria men anser att han är för gammal för att blanda sig i denna
världens orättvisor. Det enda han önskar är lugn och ro under den korta tid han har kvar
av livet.
De delar av templet som ceremonin förbereds i, samt den del av templet dåk Lucius
finns rir s§ddade med präktiga, våil synliga Glyphs of warding. Dit kan spelarna alltså ej
kommain.
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JÄRVE JIMS RAD

Om spelarna rider hinner de upp Djåirve Jim i byn Servia en dagsresa
normt. Han residerar på byns lanfliga värdshus. Han är omgiven av de flesta

av byns bönder och husfruar som han underhäler med nyheter ifrån den stora staden
Elikon. Han säljer även näar, skospännen, tyger mm ulm.

Jim pratar gärna med spelarna och blir glad om de hälsar från Agelia. Om spelarna
omnåimner henne som hans fästmö försöker han dock hyscha ner dem. Det framgår
ganska snart ör spelarna att Agelia nog inte är Jims enda trolovade.

Jim har hört att det finns en källa som blivit salt men inte sinat, ganska fantastiskt eller
hur. Det får honom förresten att tänka på den gången har var i.....
När spelarna får honom på rätt spår igen får de reda på att Jim inte själv sett källan utan
fått reda på detta av en kollega som varit på resa i Brod.
Brod är förresten ett väldigt trevligt ställe om man undviker skogen. I den har många
knallar råkat ut för diverse trolltyg som Jim gåirna berättar om, om spelarna låter honom.
Han tror att källan ligger i skogen, det var ju förresten där kungen jagade för en månad
sedan. Han vet att kungen lyckades fånga "ett monster" som togs därifrån i bur. Jim kan
ge spelarna en vägbeskrivning till Brod som ligger ungefär en dags ritt nordväst om Ser-
via.

Sp elledarin struktion er
Djärve Jim är urt5rpen för en sann säljare. Han kan kränga vad som helst till vem som
helst. Han pratar oavbrutet, gärna om sinavaror och deras förtrtifflighet och gårrna om sig
sjäv och sin egen förträfflighet.
Karln skryter ohämmat och är inte främmande för att bättra på en historia. Han är en
stor charmör och flirar med alla damer inklusive spelarna. Han är fysiskt feg och kommer
till varje pris att undvika bråk.
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,ffiEBELES HEMLIGHET

lWilä"ff 'äT,?ä3åiå§"f äff :I,l"i:tå',låää: j'JHii""'Jäli",o,
att gå dit. Kåi1lan, som förut ver en omtyckt mötesplats framförallt för romantiskä ptr,
har inte bara blivit salt utan skogen runt den har förändrats på sistone. Folk vet att
berätta att alla personer som försökt ta sig kåillan för att hämta vatten har råkat ut för
olyckor. Någon har blivit svårt stucken av bägetingtr, en annan föll så olyckligt att
han bröt sitt ben. För en tid sedan kom en äventyrare förbi. Han lyssnade inte på de
varningar han fick utan gav sig in i skogen. Ingen har sett honom sedan dess.

Ambelos är en lövskog med framförallt ek- och bokträd. Solen sipprar mellan bladen
och det är gott om blommor. En uppmärksam spelare upptäcker att skogen är ovanligt
tyst. Stigen som leder till kälan är fortfarande vä upptrampad och lätt att följa. Två
personer kan gå i bredd på den. Hästarna vägrar gå in i skogen.

Efter en stund får spelarna sJrn på en hund som ser skadad ut. Hunden är en av
Kebeles vänner (Animal Friendship) och inte alls skadad. Den ligger och gnyr en liten bit
in i skogen. Om någon av spelarna gå,r fram till hunden kommer den att försöka nappa åt
sig något ifrån den spelaren och springa i väg full fart in i skogen. Efter ungefär 50 meter
finns en fälla i form av ett håli marken täckt av löv och kvistar. Hunden springer en om-
väg runt häet och släpper föremålet på andra sidan.

Längre fram på stigen blir stigen mer och mer stenig. På ett ställe går en kraftig rot
över stigen som Kebele lagt en Trip på.

Om spelarna tar en paus och sätter sig ner (dagen åir olidligt varm och solig) så
kommer Kebele att lägga en Heat Metal på samtligas metallföremä.

Spelarna möter en blind man som irrar omkring i skogen. Mannen är lider av svår
törst och är mycket förvirrad. Om spelarna förbarmar sig över honom och ger honom
mat och vatten kommer han att berätta sin historia. Hans namn är Banafr och han är
äventyrare. För en tid sedan gav han sig in i skogen för att söka efter vatten vid källan.
När han nådde fram och böjde sig över källan såg han ett så starkt ljussken att han
bländades och förlorade medvetandet. Ntir han vaknade hade han förlorat synen och
har irrat omkring oförmögen att finna sin väg ut ur skogen. Om spelarna erbjuder
honom att följa med till källan kommer han att vägra men han ber dem att leda honom till
stigen och kommer sedan att försiktigt att gå mot byn.

När spelarna åir nästa framme vid kEillan attackeras en av spelarna (dock ej Rynhjald) av
en svärm av flygande insekter (Summon Insects).

Till sist ser spelarna Kebeles käilla. I mitten av en ring av stora ekar ligger finns en
käla med en 1åg stenkant runt. När spelarna försöker gå in i ekringen blir de
attackerade av en ent (se separat blad).
När enten är besegrad (men observera inte död) hör spelarna en kvinnoröst ropa : "Vad
villni mig? Varför stör ni mig i min sorg?"
Om spelarna berättar sanningen för henne kommer hon att be dem vända bort blicken
medan hon går upp ur kaillan. Om någon spelare kikar innan hon gett sin tillåtelse blir
denne blind. Efter någon minut säger hon att de kan titta. Spelarna behöver då inte göra
en saving throw för att inte bli blinda utan kan titta på henne.
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Hon berättar då följande :

"För en tid sedan kom ett jaktsällskapet till skogen. Min äskade, en av de varelser ni
kallar enhörning, drack ur min källa och vi talade på äskandes vis. Då hörde vi ljudet av
jakthornen nåirma sig och min älskade drog sig längre in i skogen. Jag oroade mig inte ty
vem skulle vara dum nog att fånga en av gudarnas utvalda, men så hörde jag min äska-
des skrik och kände hur hans närvaro försvann ur skogen. I dagar och nätter genomsökte
jag skogen. Jag bad mina hundar att leta dåir jag själv inte kan gå. Utom mig i sorg vände
jag mig till min fader, Poseidon, och besvor honom att hämna denna oförätt. Min fader
talade med Zeus och de enades att neka landet vatten. Poseidon kallade till sig alla
nymfer. Endast den nymf som gav min äskade vatten skulle 1å bli vid sin käla. Själv blev
jagvid min källa som blivit salt av mina tärat."

Kebele vet inte vilken käilla som enhörningen dricker ur. Om spelarna säger att de vet
vilken källa det är (drottningens privata trädgård) så kommer Kebele förklara att om de
befriar enhörningen åt henne ska källorna återfyllas och regnet falla igen. Hon erbjuder
dem en Potion of Invisibility för att underlätta uppdraget. Det finns dock en hake. Vem
som helst kan inte komma nära enhörningen. Det måste va.ra en kvinnlig oskuld och
enhörningen kommer endast att följa den som kan dess rätta nafiln. Till gängets förvåning
viskar hon namnet till Littia.

Sp elle darinstruktioner
Kebele framstår för spelarna som en enormt vacker kvinna med lå,ngt rakt blå-svart
hår enda till anklarna och djupt blåa ögon.
Om spelarna försöker förhandla med/hota Kebele för att få ytterligare belöning för att
befria enhörningen kommer hon att försvinna ner i kiillan. Om spelarna fortsätter att hota
henne kommer hon att stiga upp ur källan utan kläder dvs spelare som missar sin saving
throwvs magic kommer att dö. Vid behov kommer hon att göra en Dimension Door däri-
från.
Om någon av spelarna tjuvkikat och blivit blind kan Kebele häva hans/hennes
biindhet med en potion. Hon kommer endast att göra detta om spelaren vunnit hennes
sympati under samtalet.
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Ent (Treant)
FREQUENCY Rare
ARMOR CLASS: O

MOVE 12"
HIT POINTS 18
NO OF ATTACKS: 2
DAMAGE/ATTACK 2-16 13- 18l 4-24 (See below)
SPECIAL ATTACKS See below
SPECIAL DEFENSES Never surprised
MAGIC RESISTANCE: Standard
INTELLIGENCE Very
ALIGNMENT Chaotic good
STZEL
PSIONIC ABILITY: Nil
Attack/Defence Modes: Nil

Treants are strangely related to humans and trees, combining features of both species.
They dwell in woods and forests and are basically indistinguishable from trees. They hate
evil things or unrestrained use of fire. If need arises treants can actually cause trees to
come to life, move 3" per turn, and attack as a full-grown treant (2 attacks for 4-24 trit
points or damage/attack). Aroused treants must be within 6" of a normal tree to cause it
to move, and an individual treant can cause only one or two. normal trees to move and
attack as stipulated.

Because of their body and skin structures, treants have avery superior armor class ra-
ting. However, against fire they lose this superiority. Attacks based on fire are at a + 4 on
"to hit" dice; treants save against such attacks at a -4, and fire damage dice are + t hit
point.

Treants of small size (12'- 15' tal! have7 or 8 hit dice and do 2- 16 hit points of damage/
attack. Treants and treant-controlled trees cause 1 point of structural damage on
fortifications (this is for both attacks possible to any glven treant or treant-controlled
tree), regardless of the size of the treant attacking.
A treant lair will typically be a vast cave screened by many plants and trees. Treants
resent greatly uninvited entrance into such a place.
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Kebele
NTMPH
FREQUENCY: Very rare
ARMOR CLASS: 9
MOVE: 1o"
HIT POINTS: 16
NO. OFATTACKS: O

DAMAGE/ATTACK: Nil
SPECIAL ATTACKS: See below
SPECIAL DEFENSES: See below
MAGIC RESISTANCE: 50%
INTELLIGENCE : Exceptional
ALIGNMENT: Neutral (good)
SIZE: M
PSIONIC ABILITY: Nil
Attack/Defence Modes: Ni1

These beautiful, ever-young appearing women inhabit the loveliest of wilderness places,
grottos in the sea, clear lakes and streams, and crystalline caverns.
They dislike any form of intrusion, and they have means to prevent it. Nymphs are able to
dimension door once per day. A nymph is able to use druidical cleric spells at7t}a ability
level, i.e. 4-1st ,2-2nd,2-3rd, and 1-4th level spell once per day. Looking at one will
cause perrnanent blindness unless the onlookers save versus magic. If the nymph is nude
or disrobes, an onlooker will die unless o saving throw versus magic is successful. There is
a IOo/o chance that the nymph will be friendly if approached by a good creature without
the latter first glimpsing the nymph, i.e. by calling or other prior notice. Similarly, if a
nymph sees a human male with 18 charisma and good alignment before he sees her, it is
90% probable that the nymph will be favourably inclined towards the person. Nymphs
speak their own language and the common tongue.
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SPELLBOOK OF Kebele
Second Level

Heat Metal (Alteration) Reversible

Level: 1

Range: 1"

Duration: Permanent
Area of Effect: One animal

Level: I
Range: 8"
Duration: I tum
Area ofEffect: 4" diameter

Level: I
Range: Touch
Duration: I tumflevel

Level: I

Range:4"
Duration: Permanent
Area ofEffect: I cubic fooVlevel,
l " square area

First Level

Animal Friendship @nchantmenUCharm)

Explanation/Description: By means of this spell the druid is able to show
any animal which is of at least animal intelligence (but not above semi-
intelligent rating) that the druid is disposed to be its friend. Ifthe animal
does not make its saving throw versus magic immediate ly when the spell
is begun, it will stand quietly while the druid finishes the spell. Thereafter
it will follow the druid abou! and he or she can teach it three specific
"tricks" or tasks for each point ofintelligence it possesses. (Typical tasks
are those taught a dog or similar pet, i.e. they cannot be complex.)
Training for each such "trick" must be done over a period of I week,
and all must be done within 3 months of acquiring the creature. During
the training period the animal will not harm the druid, but ifthe creature
is left alone for more than 3 days it will revert to its natural state and act
accordingly. The druid may use this spell to attract up to 2 hit dice of
animal(s) per level ofexperience he or she possesses. This also means
that the druid can never have more hit dice of animals so attracted and
trained than are equal to or less than twice his or her levels of
experience. Only neutral animals can be attracted, befriended, and
trained. The material components ofthis spell are mistletoe and a piece
offood attractive to the animal subject

Entangle (Alteration)

Explanation/Description: By means ofthis spell the druid is able to cause
plants in the area ofeffect to entangle creatures within the area. The
grasses, weeds, bushes, and even trees wrap, twist, and entwine about
creatures, thus holding them fast for the duration ofthe spell. Ifany
creature in the area ofeffect makes its saving throw, the effect ofthe
spell is to slow its movement by 50% for the spell duration.

Pass Without Trace @nchantmenUCharm)

Level:2
Range:4"
Duration: 7 rounds

Components: V, S. M
CostingTime: 4 segments
Saving Throw:None

Area ofEffect: Special

Explanation/Description: By means of the heat metal spell, the druid is
able to excite the mole'cules offerrous metal (iron, iron alloys, steel) and
thus cause the affected metal to become hot. On the first round ofthe
spell, the effect is merely to cause the metal to be very warm and
uncomfortable to touch, and this is also the effect on the last melee round
ofthe spell's duration. The second and sixth (nextto the last) round
effect is to cause blisters and damage; the third, fourth, and fifth rounds
the metal becomes searing hot, causing disability and damage to exposed
flesh, as shown below:

Per Round ofExposure
Metal Temperature Damase Disabilitv

very warm none none
hot l4hitpoints none

searing 2-8 hitpoints hands or fee! 2-8 days
head, I4 tums unconsciousness

body, 1-4 days

Note also that materials such as wood, leather, or flammable cloth will
smoulder and bum ifexposed to searing hot metal, and such materials
will then cause searing damage to exposed flesh on the next round. Fire
resistance (potion or ring) or a protection from fire spell totally negates
tlle effects of a heat metal spell, as will immersion in water or snow, or
exposure to a cold or ice storm spell (qq.v.). For each level ofexperience
ofthe druid casting thä spell, he or she is able to affect the metal of one
man-sized creature, i.e. arms and armour, or a single mass of metal equal
to 500 gold pieces in weight, cumulative. The reverse, chill metal,
counters a heat metal spell or else causes metal to act as follows:

MetalTemperature Damage
mld none
iry l-2hitpoints

freezing l4hitpoints

Per Round of Exposure
Disabilitv

none
none

Amputation of fingers,
toes, nose, or ears.

The chill metal spell is countered by a resist cold spell, or by any great
heat, i.e. proximity to a blazing fire (not a mere torch), a magical flaming
sword, awall of fire, etc.

Trip @nchantment / Charm)

Components: V, S. M
Casting Time: 6 tums
Saving Throw: Neg.

Components: V, S. M
CostingTime: 3 segments
SavingThrow: 1/2

Componens: V, S. M
Casting Time: I round
Saving Throw: None

Components: V, S

Casting Time: I round
Saving Throw: None

Level:2
Range: Touch

Components: V, S. M
Casting Time: 4 segments

Area ofEffect: Creature touched

Explanation/Description: When this spell is cas! the recipient can move
through any type ofterrain- mud, snow, dust, etc.-and leave neither
footprint nor scent. Thus, tracking a person or other creature covered by
this dweomer is impossible. The material components ofthis spell are a
leaf of mistletoe (which must be bumed thereafter and the ashes
powdered and scattered) and a sprig ofpine or evergreon. Note: The
area which is passed over will radiate a dweomer for 6-36 tums after the
affected creature passes.

Purify Water (Alteration) Reversible

Duration: I tumflevel Saving Throw: Neg.
Area ofEffect: One l0' long object.

Explanation/Description: The spell caster must use a lenglh ofvine, a
stick, pole, rope, or similar object to cast this magic upon. The trip spell
causes the object to rise slightly offthe ground or floor it is resting on
and trip creatures crossing it ifthey fail to make their saving throw
versus magic. Note that only as many creatures can be tripped as are
actually stepping across the magicked object, i.e. a 3' long piece ofrope
could trip only I man-sized creature. Creatures moving at a very rapid
pace (running) when tripped will take 1-6 (d6) hit points of damage and
be stunned for 2-5 (d4+ I ) rounds ifthe surface they fall upon is very
hard, but ifit is turfor non-hard they will merely be stunned for 2-5
segments. Very large creatures such as elephants will not be at all
affected by a trip. The object magicked will continue to trip all creatures
passing over it, including the spell castel for as long as the spell duration
lasts. Creatures aware ofthe object and its potential add +4 to their
saving throw when crossing it. The object is 80% undetectable
without magical means of detection.

1B

Explanation/Description: This spell makes dirty, contaminated water
clean and pure, suitable for consumption. Up to one cubic foot per level
ofthe druid casting the spell can be thus purified. The reverse ofthe
spell, contaminate water, works in exactly the same manner, and even
holy/unholy water can be spoiled by its effects.



ThirdLevel

Summon Insecb (Conjuration/Summoning)
Level:3
Range:3"
Duration: 1 round/level
Saving Throw: None

Area ofEffect: Special
Components: V, S.

Casting Time: I round

Explanation/Description: When a summon insects spell is cast by a druid,

he or she attracts flying insects 70% ofthe time. The exact insects

called will be bees, biting flies, homets, or wasps if flying insects are

indicated, or biting ants or pinching beetles ifnon-flying insects are

determined. A cloud ofthe flying type, or a swarm ofthe crawling sort,

will appear after the spell is cast. They will attack any creature the druid
points to. The attacked creature will sustain 2 hit points of damage per

melee round, and it can do nothing but attempt to fend offthese insects

during the time it is so attacked. The summoned insects can be caused to
aftack another opponent, but there will be at least a I round delay while
they leave the former recipient and attack the new victim, and crawling
insects can travel only about 12' per round (maximum speed over smooth
ground). It is possible in underground situations thatthe druid could
summon 1-4 giant ans by means ofthe spell, but the possibili§ is only
307o unless giant ants are nearby. The materials needed for this spell are

mistletoe, a flower petal, and a bit of mud or wet clay.

Water breathin g (Alteration) Reversible
Level: 3 Components: V, S. M
Range: Touch Casting Time: 5 segments

Duration: 6 tumsflevel Saving Throw: None
Area ofEffect: Creature touched

Explanation/Description: The recipient ofa water breathing spell is able

to freely breathe under water for the duration ofthe spell, i.e. 6 turns for
each level ofexperience ofthe druid casting the spell. The reverse, air
breathing, allows water breathing creatures to comfortably survive in the
atmosphere for an equal duration.

Call woodland beings (Conjuration/Summoning)
Level:4
Range:12"+ 1"/level
Duration: Special

Components: V, S, M
CastingTime: Special

Saving Throw: Neg.
Area ofEffect: Special

Explanation/Description: By means ofthis spe ll the druid is able to
summon certain woodland creatures to his or her location. Naturally, this
spell will only work outdoors, but not necessarily only in wooded areas.

The druid begins the incantation, and the spell must be continued
unintemrpted until some called creature appears or two turns have

elapsed. (The verbalization and some magic gesturing are easy, so this is

not particularly exhausting to the spell caster.) Only one type ofthe
following sorts of beings can be summoned by the spell, and they will
come only if they are within the range ofthe call: 2-8 brownies

I 4 centaurs
l-4 dryads
l -8 pixies
1-4 satyrs
I -6 sprites
I treant
I unicorn

(Your referee will consult his outdoor map or base the probability ofany
such creature being within spell range upon the nature ofthe area the
druid is in at the time ofspell casting.) The creature(s) called by the spell
are entitled to a saving throw versus magic (at -4) to avoid the summons.
Any woodland being answering the call will be favourably disposed to
the spell caster and give whatever aid it is capable of. However, ifthe
caller or members of the caller's party are of evil alignment, the

creatures are entitled to another saving throw versus magic (this time at
+ 4) when they come within I " of the druid or other evil character with
him or her. These beings will seek immediately to escape if the saving
throw is successful. In any event, if the druid reque sts that the
summoned creatures engage in combat on behalf of the druid, they are

required to make a loyal§ reaction score based on the druid's charisma

and whatever dealings he or she has had with the called creature(s).

The material components ofthis spell are a pinecone and 8 holly
berries.

Fourth Level

Cure Serious Wounds §ecromantic) Reversible
Level:4
Range: Touch
Duration: Permanent

Components: V, S, M
Casting Time: 7 segments

Saving Throw: None
Area ofEffect: Creature touched

Explanation/Description This spell is a more potont version ofthe cure

light wounds spell (q.v.). Upon laying his or her hand upon a creature, the
druid causes from 3 to I 7 (2d8+l ) hit points ofwound or other injury
damage to the creature's body to be healed. This healing will affect only
those creatures listed in the cure light wounds spell explanation. Cause

serious wounds, the reverse ofthe spell, operates similarly to the cause

light wounds spell, the victim having to be touched first, and ifthe touch

is successful, it will inflict 3 to I 7 hit points.
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nÄncARDENS SKUGGOR

För att komma till drottningens privata trädgå,rd måste man först ta sig
in på borggården. Borggården är försedd med vakter men på grund av

cermonin finns det endast fem stycken. En smal sångvid bortre änden av borggården
leder till ingåLngen till drottningens privata trädgard. TVå stora, låsta portar i smidesjärn
förhindrar intrång. Enhörningen ligger längst in i ett skjul. Den ser matt och medtagen ut.
Den kommer att attackera alla utom Littia. Om Littiaviskar dess namn i örat på den
kommer den att följa med henne.

Sp elledarinstruktioner
Enhörningen är skadad. Om spelarna kommer in i trädgården före de pratat med
Kebele kommer de endast att finna spår av enhörningen (hovspår) eftersom den
kommer att häla sig undan.Vaktchefen är en ung och osåiker man som är mycket mårn om
att göra sin plikt men även mycket rädd för att göra bort sig. Han kommer därför att upp-
träda mycket formellt och korrekt. Han har svår beslutsångest och vill helst inte ta ansvar
för några awikelser från reglementet. Ett auktoritårt uppträdande inger respekt hos
honom.
Vakterna på borggarden kan kalla till sig ytterligare 10 vakter inom fem rounds.
Spelarna kan lura sig förbi vakterna påvägen in om de har en för spelledaren
godtagbar plan. Om spelarna inte på något sätt döljer enhörningen på vägen ut
kommer vakterna att reagera och försöka hindra dem att ldmna slottet. Strid kommer att
utbryta om inte spelarna har en mycket god plan. (DMs discretion)
Vid behov kommer enhörningen att blanda sig i striden på spelarnas sida.

Vaktchefen

C 3 (Splint mail)

svärd Damage (S-M) 1-6

c109876543210
ohit 6 7 8 9 10 11 L2 13 L4 15 16

Vakterna (4 + 1O

C 6 (Ring mail)

:Ptr
ort svärd Damage (S-M) 1-6

\C
to hit

109
10 11

876543210
L2 13 14 15 16 L7 18 19 20
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Unicorn
FREQUENCY: Rare
ARMOR CLASS: 2
MOVE:24"
HIT POINTS: 16
NO. OF ATTACKS: 3
DAMAGE/ATTACK: r-6 / L-61 L-12
SPECIAL ATTACKS: Charge
SPECiAL DEFENSES: See below
MAGIC RESISTANCE: See below
INTELLIGENCE: Average
ALIGNMENT: Chaotic good
STZE: L
PSIONIC ABILITY: Nil
Attack/Defence Modes: Nil

Unicorns dwell only in temperate woodlands, away from human habitation. These fierce
but good creatures shun contact with all creatures except sprites, dryads and the like.
Elven and human maids of pure heart and good alignment may sometimes (25%l tame
unicorns for use as steeds, and such are faithful, obedient mounts. Unicorns lair in open
dells, their warded treasure kept in a nearby hollow tree, roc§ niche, etc.

When a unicorn charges into combat it does not strike with its two front hooves, but its
horn strikes for double damage (2-24l,. Because the unicorn.is magical, its horn gains a
bonus of +2 on "to hit" dice, and possession of aunicorn horn is a sovereign remedy
against all forms of poison, gas included. Naturally, the unicorn is not subject to poison. A
unicorn always senses the approach of an enemy at24" distance. They move very silently
and surprise opponents on a 1-5. Once per day unicorns are able to use a teleportation
spell of limited distance*a dimension door-to appear up to 36" away from their former
position. They may so teleport with a rider on their back.

Unicorns make all saving throws as if they were magic-users of the 11th level. They can-
not be charmed or held by magic. Death spells do not alfect them. They speak their own
language.
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WEFRIELSENS OGoNBLICK

lWfr spetarna anländer titl torget där ett stort altare rests. corylinne stå,r
l-O\ tåajaa vid altaret. Kungen och drottningen sitter på en tritun mittemot
altaret. Lucius äskar tystnad och Corylinne placeras på altaret. Htir har spelarna sin
chans. Folk kommer att vika undan i förundran för enhörningen. I samma ögonblick som
Pamerion åLkallar Zeus och Poseidon och enhörningen släpps fri öppnas himmelens portar
och regnet öser ner.
Lucius kastar sig över Corylinne för att sticka kniven i henne trots allt. Om inte
spelarna har möjlighet att hindra honom fråLn att döda Corylinne träffas Lucius av en
blixt och dör en kvalfull död. Folket dansar i regnet och Rynhjald och Corylinne
§sser varandra på podiet. Drottningen låimnar omedelbart platsen. Coran ses tala med
kungen. De kommer fram till Rynhjald och med ett mriktligt slag från konungens handske
blir han dubbad till riddare på plats.

Spelledarinstruktioner
Spelarna har stor frihet att utforma sin entrö. Som spelledare far du gärna fläska på så
mycket du vill.

Lucius

Lucius är en 12:e nivåns illusionist men han har spenderat alla sina magiska förmågor
på ceremonin.

AC 6 (No armour)

HPl@

Kniv Damage (S-M) 1-4

AC
To hit

10
6

987
789

65
10 11

4321
L2 13 t4 15

0
16
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Karaktärernas magiska föremål

Littia
Boots of Elevenkind
These soft boots enable the wearer to move without sound or footfall in virtually any
surroundings. Thus the wearer can walk across a patch of dry leaves or over a
normally crea§ wooden floor and make only awhisper of noise - say 957o chance of
silence in the worst of conditions, 100%o in the best.

Pamerion/Pameria
Bae of holdine
As with other magic bags, this one appears to be a common cloth sack of about2'x4'
size. The bag of holding opens to a none dimension space, and its inside is larger than its
outside dimensions. Regardless of what is put into this item, the bag of holding always
weighs afixed amount.
Weight 15pounds Weightlimit500pounds VolumelimitT0cubicfeet
If overloaded, or if sharp objects are placed within so as to pierce it, the bag will
rupture and be ruined, and the contents willbe lost forever in the vortices of nilspace.

Grimer
Rope of climbine
A 60' long rope of climbing is no thicker then a slender wand, weighs no more than 3
pounds, but is strong enough to support 3000 pounds. On command the rope will
snake forward, upward, downward or arly other direction at 10 'per round and attach it
self securely where ever desired. It will return or unfastened itself likewise. In any event,
one end of the rope must be held by a character when it performs such actions. It can also
be commanded to knot itself, and this will cause large knots to appear at f intervals along
the rope; knotting shortens the rope to 5O'length while so knotted.

Rynhjald
Sword +1. Luck blade gives its possessor +1 on all saving throws and will have 2 - 5
wishes.
Såuitt Rynhjald vet finns det inte några wishes kvar i svärdet. Skulle det verkligen
krisa sigför honom kan spelledaren dock utnyttja önsloingen ftir att rädda honom.

Sansival/ Sansivel
Cloak of protection
This cloak appea.rs to be a normal leather garment. It lends to its wearer the benefits of -2
on AC and +2 on all saving throws. Note that this device can be combined with
other items or worn with leather armour. It can not function in conjunction with any
sort of magical armour, normal armour other than that of leather, or in conjunction
with a shield of any sort.

Potion of extra healinq
This potion restores 6-27 (3d8+3) hit points of damage when wholly consumed, or 1-8
hit points of damage for each 1/3 potion.

Scroll: Fireball, level 6
An explosive burst of flame Srving 6d6 of damage.
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jald
Du är en godhjEirtad, gudfruktig men mycket pragmatisk man. Du växte
upp som stallpojke i Corans hushåIl. När du blev 15 tog du vänming och var

legosoldat i måmga å,r.

En vacker försommarkväl, på resa mot Katerini, red du förbi ett läger där du såg en
pråst försöka sälja en ikon. Du tänkte inte närmare på det förrän du passerade en by
där alla invånarna var samlade på torget. En ung flicka med alviska drag skulle hdngas
för att hon stulit byns ikon. Flickan bedyrade sin oskuld Sång på gång men till ingen
nytta. Du förklarade för byborna att du sett en kringresande präst försöka sälja en ikon
vid en lägereld en halv dagsmarsch normt. Byborna var dock så upptända av
lynchsstämningen att de ignorerade dig. Böde1n Ia snaran om flickans hals. Då satte du
sporarna i hästen och i ett hugg kapade du hängsnaran oöh drog upp henne på hästen.
Du tog med henne ti11 ett värdshus i Katerini. Du förstod av hennes utrustning att hon
nog var en tjuv och eftersom du sökte en tjuv till ditt äventyrar geing frågade du om hon
käinde någon som ville ta hyra. Hon erbjöd omedelbart sina tjänster.
Samma eftermiddag blev du uppsökt av en halv-orc med ett skräckinjagande utseende
som krävde att få följa med er. Då han verkade vara en kompetent slagskämpe, och
tydligen kände Littia, accepterade du honom.
Ett ar senare, åter i Katerini träffade du Sansival/Sansivel mitt i ett barslagsmål.
Han/hon hängde sedan med er och en magrker åir ju alltid behrindigt att ha med sig. I
samma veva träffade ni på Pamerion/Pameria, en präst som blivit utkastad ifrån
templet i din hemstad Elikon. Därmed var ditt gäng komplett.
Ni har framförallt fungerat som eskort åt olika viktiga transporter och detta har så
småningom gjort dig tairnligen välbärgad. När du nu återvänder till Elikon för första
gången på flera år har du precis köpt dig ett eget hus i staden och funderar på att
minska på äventyrande och slå dig till ro. I E1ikon finns också ditt livs stora kär1ek
Corylinne dotter till Coran. Fortfarande efter alla dessa år åir du
oerhört förälskad i henne.
Corylinne är kort och kurvig, har lockigt röd-brunt hår, bruna
ögon, fräknar och skrattgropar. När hon blir upprörd skelar
hon svagt med vänster öga. Under alla åren i fät har du
på lediga stunder diktat kärlekskväden till henne och
ingen kvinna du mött har kunnat mäta sig med din
ungdoms kåirlek. Det finns dock ett problem du
aldrig kan bli kvitt. Trots din nyvunna rikedom
kommer landets öwe skikt för alltid att be-
trakta dig som insignifikant.
Du är för alltid en stallpojke, en lego-
knekt, en äventyrare, en ofrälse.
Corylinne åir för alltid en adelsdam.
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Rynhjald

Effective

HP

Splint maila-rmour

@
class

: Lawful Good
Class : Fighter (Sth level)

God : Greek mythos

18.10 hit probability +1 damage adjustment +3 weight allowence +1000 open doors 1-3 bend bars 207o

12 speaks corlmon tounge

11

15 (-r Ac)

16 (+2 HP) system chock 957o resurection 967o

S-M L
1-4 1-3

svärd 2-8 2-L6 Luck blade + 1 (+1 på varjesaving throw)
borst 1-6 1-6

1-6 1-6
1-6 1-3

tav
bba

C 10
6

987
789

65
10 11

4321
L2 13 14 15

0
16o hit

yzatron, Poison or Death magic 10
11

L2
L2
13

Dina kamrater
Du anser att samtliga i ditt gåing är ytterst kompetenta på sina respektive områden och
hyser fullt förtroende för deras lojalitet.
Du vet att Littia trots sin tuffa framtoning egenfligen är rättså osäker.
Du anar att Grimer är k{ir i Littia, men du har ingen anledning att avslöja detta för
henne.
Sansival/Sansivel år trots sin flummiga stil en person med många goda ideer och
kanske den som du helst ber om råd när sådana behövs.
Pamerion/Pameria har iinnu inte kommit över sin bitterhet över templets svek, vilket gör
honom/henne lite besvärlig ibland. Han/hon kommer ofta med diverse åsikter och råd.
Det mesta går in genom ena örat och ut genom det andra, men du låter
honom/henne hållas.
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llWA Du är hatvatv, din mor är atv och din far var äventyrare. Du växte upp))Hl\ med alverna men började snart känna av att du inte var som de. Detta har
gett dig ett mindervärdeskomplex som du redan tidigt lärde dig att s§la över med en
tuff och skrytig framtoning. I puberteten rymde du fråm alverna till Katerini dair du kom i
kontakt med tjuvgillet. Efter ett inbrott träffade du Grimer när han kom för att inkassera
tjuvgillets andel. När du såg honom blev du förskräckt men vägrade visa detta utan
flirtade med honom. Detta blev början ti1l er vänskap.
En vacker försommardag när du varit och hälsat på din alviska mor passerade du
igenom en by där du tog in på värdshuset över natten. Nåir du hunnit halwägs till
Katerini blev du upphunnen av en grupp uppretade unga rhåin som påstod att du hade
stulit byns ikon. Inte för att du haft något emot att stjäla en ikon, kan säkert inbringa en
slant, men denna gången var du faktiskt os§ldig. Trots dina bedyranden om din
oskuld, till stölden alltså, blev du övermannad och släpad tillbaka till byn och efter en

summarisk rättegång dömd till håingning.
Du har aldrig varit så rädd varken förr
eller senare. Just som du trodde att din
sista stund var kommen så red en främ-
mande man in på torget och förklarade
för byborna att han sett en kringresande
präst försöka sälja en ikon vid en lägereld
en halv dagsmarsch norrut. Byborna som
nu var upptända av lSmchsstämningen
ignorerade honom och bödeln la snaran
om din hals. Då satte främlingen spor-
rarna i hästen. I ett hugg kapade han
haingningslinan och drog upp dig på
hästen. Du svimmade och minns sedan
inget förrän du vaknade på ett värdshus i
Katerini. Senare sökte mannen upp dig,
han hette Rynhjald och han sökte en tjuv
til1 sitt äventyrargäng, kåinde du kanske
någon...
Du erbjöd omedelbart dina tjänster.

Du pratar nästan oavbrutet
och bättrar mer än gairna på
dina historier. Du ljuger
ohämmat när det tjänar dina
syften. Redan tidigt fick du
klart för dig att du såg bra ut,
och du spelar gärna på det.
Din skönhet har lett ti1l otaliga
inviter ifrån diverse måin men
av någon anledning har du
aldrig vågat ta steget. Detta åir
din bäst bevarade hemlighet
och du skulle aldrig erkänna
för någon att du inte är fullt så
erfaren som du låter ge sken
av.
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Littia
e : Halv alv Class : Tjuv (Sth level)

God : Greek mythos

13 weight allowance +100 open doors 1-2 bend bars 4%o

13 speaks corlmon tounge, elvish, gnome, halfling, goblin, hogoblin, orcish, gnoll

9

18 reaktion attacking adjustment +3 (-4 AC)

L2 system chock 8o%oresurection 857o

iv 1-4 1-3
unga 2-5/L-4 2-7 /L-4 (Kula/Sten), 10 st kulor

svärd 1-6 1-8

C 109876543210
9 10 11 L2 13 L4 15 16 L7 18 19hit

throw
?aralyzation, Poison or Death magic 12
?etrification or Polymorph 11
R.od, Staff or Wand L2
3reath Weapon 15
Spell 13

Special abilities
See up to 6O' in darkness (heat radiation)
A one in six chance of finding concealed door when passing it.
A three in six chance of finding a concealed door when seekiirg for it.
A two in six chance of findins a secret door when ine for it.

Dina ka:rrrater
Neir Rvnhiald räddade ditt liv beslöt du att b1i hans trogna följeslagare. Du har aldrig
ångrat detta beslut. I Rynhjalds gäng har du funnit den familj du alltid saknat och för dig
har Rynhjald b[vit nästan en fadersfigur.
Grimer är din bästavän. Du har lite svårt att hänga med i hans filosofiska resonemang
och försöker hellre dra med honom diverse upptåg. På senaste tiden har du dock börjat
känna en obestämbar oro i hans närhet.
Sansival/Sansivel är en kultyp.
Pamerion/Pameria är en outhärdlig besserwisser. Vem tror han/hon att han/hon är
egentligen, din mamma eller...och dessutom är det visst snyggt med lå,rhöga stövlar
och läderkorsett.

Open Locate / Move Hide in Hear
Iocks Remove traps silentlv shadows noise walls lan

O% 57o/o 45o/o 5Oo/o 460/0 2Oo/o 9Oo/o 25o/o
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gfrimer
ND ll ,* olycka i livet åir ditt utseend.e. Du är inte bara otroligt ful, du ser
§Dj enormt skräckinjagande ut. Alla som ser dig för första gången blir rädda. Det
gör det mycket svårt för dig att leva ut din sanna natur. Innerst inne är du en fllosofiskt
lagd estet. Du äskar blommor, poesi och djupa samtal om livets mening. Du har en
vacker sångröst och spelar luta mycket bra. Med åren har du dock låirt dig att utnyttja
ditt utseende för att förtjäna ditt levebröd och du kan spela dum och brutal trots att du
avslgrr det. Du träffade Littia första gången när du som torped skulle hämta tjuvgillets
andel av bytet från ett inbrott. Till skillnad från alla andra visade Littia ingen rädsla utan
viskade förföriskt i ditt öra'Jag älskar farliga märr" samtidigt som hon överräckte peng-
arna.
Ni började umgås som vänner. En dag berättade Littia om en mEU3., vid namn
Rynhjald, som räddat hennes liv och att hon skulle följa med honom på äventyr. Du
sökte genast upp Rynhjald och erbjöd dina tjänster då du insåg du att bara kunde vara
lycklig i närheten av Littia.

, ,i
#å|d.A&r+i"' 7r I
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Grimer

Effective

HP

class Splint mailafmour

@

Savine throw
alyzatton, Poison or Death magic 11

ification or Polymorph L2

, Staff or Wand 13
Weapon 13

14

Special abilities
See up to 60'in darkness (heat radiation)

Dina kamrater
Du hyser stor respekt för Rvnhiald. Han är i dina ögon en rättvis man och en
kompetent krigare. Du blir lätt svartsjuk när han pratar för mycket med Littia.
Littia åir din stora kåirlek. Hon är så full av liv och glädje. Du har aldrig vågat bekänna din
kåirlek för henne av rädsla att er vänskap då skulle ta slut.
Sansival/Sansivel är din förtrogna. Han/Hon är den enda som du berättat för om din
kåirlek till Littia. Ni har ofta och gärna lårnga diskussioner om livet och han/hon
uppmuntrar dig att spela och sjunga.
Pamerion/Pameria verkar va.ra en olycklig människa. Du bemödar dig med att vara
trevlig mot honom/henne oavsett hans/hennes humör.

: Halvorc Class : Fighter (5th level)
t : Lawful Good God : Greek mythos

18 hit probability +1 damage adjustment +2 weight allowence +750 open doors 1-3 bend bars 167o

16 speaks common tounge, goblin, hogoblin, orcish

t2
8

15 (+1 HP) system chockglo/o resurection 947o

iv l-4 1-3
ikklubba 2-8 2-7

astS»<or 1-6 L-4 2 små

ubba l-6 1-3

Rope of Climbing

C
o hit

10
6

98
78

76543210
910111213L41516
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ffit
K@D,llan sival / S an siveli\\-Z<!li
\7/L.ilo./<2.<-ll
//- »rll Du växte upp i en liten by utanför Elikon med dina vänliga och kärleks
(a-i fy[da föräldrar. Din tatang för magi visade sig tidigt och du fick din utbild-
ning på akademin i Katerini. Nåir det var dags att lämna akademin för ett "life on the
road" trillande du på Rynhjald, Littia och Grimer i mitten av ett barslagsmä. Du ha-
kade på deras nästa "mission" och insåg att det var runt det här gäinget saker och ting
hände. Du är en cool typ som gillar när det smdller. Fast du kan ju inte förstå varför
de flesta människor är så aggressiva. "Peace, love and understanding" åir ditt motto.
Du flirtar fiitigt med de av motsatt kön som du möter och tror på den fria kärleken.

_a-*_{ ii*keffi*r 1{ 1

#
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Sansival/ Sansivel
: Human Class : Magic-user (Sth level)

gnment : Chaotic Good God : Greek mythos

10 open doors 1-2 bend bars 27o

17 speaks common tounge, elvish, gnome, hallling, goblin,, orcish, gnoll

14

16 reaktion attacking adjushent +1 (-2 AC)

L2 system chock 8o%oresurection 857o

15 reaction adjustment 157o

11

Effective

HP

armour

@
class tr

S-M L
v 1-6 1-6

Cloak of Protection (+21

Scroll : Fireball, level 6
Potion of extra healing

Savins throw
, Poison or Death magic 12

ification or Pol5rmorph 11

, Staff or Wand 9
th Weapon 13

10

Spells
First Level Third Level

SuggestionCharmperson
Enlarge
Magic missile
Spider Climb

Dina kamrater
Rvnhiald är en hyvens lirare, jäkligt kompetent på det här med strid.
Littia är lite överspänd men underhälande när hon berättar sina historier.
Grimer upphör inte att fascinera. Du uppmuntrar gäirna hans konstnärliga och
filosofiska sidor och ä1skar att höra honom spela. Du vet om hans k?irlek till Littia
men har inte talat om det för någon annan.
Du älskar att driva med Pamerion/Pameria men trots att ni är varandras motpoler
tycker du mycket bra om honom/henne. Inte minst för att han/hon räddat ditt 1iv vid
ett par tilltälen med sin helande förmåga.

Second Level
Invisibility
Fools Gold

109876543210
11 t2 13 14 15 16 17 18 19 20 20

C
o hit
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SPELLBOOK OF Sansival/ Sansivel

First Level

Charm Person @nchantment/Charm)
Level: I
Range: 12"

Duration: Special

Area ofEffect: One person

Explanation/Description: This spell will affect any single person it is cast

upon. The person then will regard the magic-user who cast the spell as a

trusted friend and ally to be heeded and protected. The spell does not
enable the magic-user to control the charmed person as if it were an
automaton, but any word or action of the magic-user will be viewe d in its
most favourable way. Thus, a charmed person would not obey a suicide
command, but might believe the magic-user if assured that the only
chance to save the magic-user's life is ifthe person holds back an

onrushing red dragon for " just a round or two". Note also that the spell
does not empower the magic-user with linguistic capabilities beyond
those he or she normally possesses. The duration oftle spell is a
function of the charmed person's intelligence, and it is tied to the saving
throw. The spell may be broken if a saving throw is made, and this
saving throw is checked on a periodic basis according to the person's
intelligence:

If the magic-user harms, or attempts to harm, the charmed person by
some overt action, or if a dispel magic (q.v.) is successfully cast upon the
charmed person, the charm will be broken automatically. The spell
effects all bipedal human and humanoid creatures of approximately man-
size, or less than man-size, including those affected by the hold person

spell (q.v.). Ifthe recipient ofthe charm person spell makes its saving
throw versus the spell, its effect is negated.

Enlarge (Alteration) Reversible

longer rope; and so on. Likewise a person 12' tall would be as an ogre
while on I 8' tall person would actually be a giant for the duration ofthe
spell. The reverse spell reduce will negate the effects or actually make
creatures or objects smaller in the same ratios as the regular spell
application functions. Unwilling victims of the spell or its reverse are

entitled to a saving throw which if successful indicates the magic does
not function and the spell is wasted. The material component of this spell
is a pinch ofpowdered iron.

Magic Missile (Evocation)
Level: I
Range:6"+1'Tlevel
Duration: Special
Area ofEffect: One oi more

Components: V, S

CastingTime: l segment
Saving Throw: None

creatures in a
l0 square foot area

Explanation/Description: Use ofthe magic missile spell creates one or
more magical missiles, which dart forth from the magic-user's fingertip
and unerringly strike their target. Each missile does 2 to 5 hit points (d4+
l) of damage. If the magic-user has multiple missile capability, he or she
can have them strike a single target creature or several creatures, as

desired. For each level ofexperience ofthe magic-user, the range ofhis
or her magic missile extends I " beyond the 6" base range. For every 2
levels ofexperience the magic-user gains an additional missile i.e. 2 at
3rd level,3 at 5th level,4 at 7th level etc.

Spider Climb (Alteration)
Level: I Components: V, S. M
Range: Touch Casting Time: I segment
Duration: 1 round + I rounMevel Saving Throw: None
A-rea of Effect: Creature touched

Explanation/Description: A spider climb spell enables the recipients to
climb and travel upon vertical surfacesjust as a giant spider is able to do,
i.e. at 3" movement rate, or even hang upside down fiom ceilings. Note
that t}le affected creaturo must have bare hands and feet in order to
climb in this manner. During the course of the spell the recipient cannot
handle objects which weigh less than 50 g.p., for such objects will stick
to the creature's hands/fee! so a magic-user will find it virtually
impossible to cast spells if under a spider climb dweomer. The material
components this spell are a drop ofbitumen and a live spidel both of
which must be eaten by the spell recipient.

Second Level

Invisibility (Illusion/Phantasm)
l-ettel:2 Components: V S. M
Range: Touch Casting Time: 2 segments
Duration: Special Saving Throw: None
Area ofEffect: Creature touched

Explanation/Description: This spell causes the recipientto vanish from
sight and not be detectable by normal vision or even infra-vision. Of
course the invisible creature is not magically silenced with respect to
noises normal to it. The spell remains in effect until it is magically broken
or dispelled, orthe magic-user or the other recipient cancels it or until he,

she or it attack any creature. Thus, the spell caster or recipient could
open doors, talk, eat, climb stairs, etc., but ifany form ofaftack is made,

the invisible creature immediately becomes visible, although this will
allow the first attack by the creature because ofthe former invisibility.
Even the allies ofthe spell recipient cannot see the invisible creature, or
his, her or its gear, unless these allies can normally see invisible things or
employ magic to do so. Note that all highly intelligent creatures with 10

or more hit dice, or levels ofexperience, or the equivalent in intelligence/
dice/levels have a chance to aulomatically detect invisible objects. The
material components ofthe invisibility spell are on eyelash and a bit
ofgum arabie, the former encased in the lafter.
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Components:V, S

CastingTime: I segment
Saving Throw: Neg.

Period Between ChecksIntelligence Score
3 or less

4to 6

7 to9
l0 to 12

l3 to l4
l5 to l6
t7
l8
l9 or more

Level: I
Range: 12"flevel
Duration: l tum/level

Components: V S. M
CastingTime: I segment
Saving Throw:Neg.

3 months
2 months
I month
3 weeks
2 weeks
I week
3 days
2 days
I day

Area ofEffect: Special

Explanation/Description: This spell causes instant growth ofa creature or
object. Enlargement causes increase in both size and weight. It can be
cast upon only a single creature or object. Spell range is l/2" for each
level ofexperience ofthe magic-user and its duration is I tum per level
ofexperience ofthe spell caster. The efflect ofthe enlargement spell is
to increase the size of a living creature (or a symbiotic or community
entity) by 20% per level ofexperience ofthe magic-user with a

maximum additional growth of 200%. The effect on objects is one half
that of creatures i.e. I 07o per level to a I 00oZ maximum additional
enlargement. The creature or object must be seen in order to effect the
spell. The maximum volume of living material which can be initially
affected is l0 cubic feet for nonJiving matter 5 cubic feet-per level of
the magic-user. While magical properties are not increased by this
spell-a huge +1 sword is still only +1, a staff-sized wand is still only
capable of its normal functions, a giant-sized potion merely requires a
greater fluid intake to make its magical effects operate etc. - weight,
mass and strength are. Thus a table blocking a door would be heavier
and more effective; a hurled stone would have more mass (and be more
hurtful providing enlargement took place just prior to impact); chains
would be more massive; doors thicker; a thin line tumed to a sizeable



Fools Gold (Alteration)
l*vel'.2
Range: 1 "
Duration: 6 tums/level
Area ofEffect: I cubic foot per
level ofthe magic-user

Components: V, S. M
Casting Time: I round
Saving Throw:None

ExplanationlDescription: Copper coins can temporarily be changed to
gold pieces, or brass items tumed to solid gold for the spell duration by

means ofthis dweomer. Note that a huge amount of copper or brass can

be tumed to gold by the spell-assume 4,000 g.p. are equal to a cubic
foot for purposes ofthis spell. Any creature viewing fools gold is entitled
to a saving throw which must be equal to or less than its intelligence
score, but for every level ofthe magic-user the creature must add I to
his dice score, so it becomes unlikely that fools gold will be detected ifit
was created by a high level caster. Ifthe "gold" is struck hard by an

object ofcold-wrought iron, there is a slight chance it will revert to its

natural state, depending on the material component used to create the
"gold": ifa 50 g.p. citrine is powdered and sprinkled over the metal to be

changed, the chance that cold iron will retum it to its true nature is 30%;
ifa 100 g.p. amber stone is powdered, there is a 257o chance that iron
will dispel the dweomer; if a 500 g.p. topaz is powdered, the chance

drops to l0%; and if a 1,000 g.p. oriental (corundum) topaz is powdered,

there is only a 17o chance that the cold iron will reveal that it is fools
gold.

Third Level

Suggestion @nchantmenUCharm)
Level:3
Range:3"

Components:V, M
Casting Time: 3 segments

Duration: 6 tums + 6 tums/level Saving Throw: Neg.
Area ofEffect: C)ne creature

Explanation/Description: When this spell is cast by the magic-user, he or
she influences the actions ofthe chosen recipient by utterance of a few
words-phrases, or a sentence or two-suggesting a course of action
desirable to the spell caster. The creature to be influenced must, of
course, be able to understand the magic-user's suggestion, i.e., it must be

spoken in a language which the spell recipient understands. The
suggestion must be worded in such a manner as to make the action

sound reasonable; a request asking the creature to stab itself, throw itself
onto a spear, immolate itself, or do some other obviously harmful act will
automatically negate the effect ofthe spell. However, a suggestion that a

pool ofacid was actually pure water, and a quick dip would be

refreshing, is another matter; or the urging that a cessation ofattack
upon the magic-user's party would benefit a red dragon, for the group

could loot a rich treasure elsewhere through co-operative action, is

likewise a reasonable use ofthe spell's power. The course ofaction ofa
suggestion can continue in effect for a considerable duration, such as in
the case ofthe red dragon mentioned above. Ifthe recipient creature
makes its saving throw, the spell has no effect. Note that a very
reasonable suggestion will cause the saving throw to be made at a

penalty (such as -1, -2, etc.) at the discretion ofyour Dungeon Master.

Undead are not subject to suggestion. The material components ofthis
spell are a snake's tongue and either a bit ofhoneycomb or a drop of
sweet oil.
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Namerio 
n/Parneria

lll((Q)l Du är en individ mycket mån om ordning, reda och äirlighet. Det skulle
/f>+,i' aldrig falla dig in att ljuga, inte ens av sociala skä. Om en nyklippt person
kägar efter din åsikt om sin nya frisyr kan du utan att blinka tala om att den åir däigt
gjord, missklädsam och faktiskt den fulaste frisyr du sett, om det är sanningen. Du är
pessimistisk och eu:lser att de flesta människor är idioter. Dock uppskattar du alla dina
kamrater i giinget för deras respektive förtjdnster och trivs i sällskapet.
Redan som femåring Iämnade dina föräldrar dig för att uppfostras till präst i templet i
Elikon. Under femton ar gick du i lära. Det mesta av din utbildning fick du av den
gamle Akmeder, en sträng men rättvis man. På grund av din något okänsliga
frispråkighet fick du få vänner bland dina jämnåriga i templet. För tre år sedan, vid en
cermoni, ndr Lucius gick igenom den renande elden såg du en liten mus som sprang
rakt genom elden utan att låta sig hejdas och utan att bråinna sig det minsta. I din jakt
på sanningen lät du vid processionen din fackla "av misstag" svepa förbi Lucius hår.
Då det tog fyr trots att hans magr borde ha s§ddat honom förstog du att mannen var
en bluff som tappat sin kontakt med gudarna. Lucius personliga vakter kvävde
omedelbart elden. När du berättade för Akmeder uppmanaäe han dig att omedelbart

lämna templet. När du vägrade beordrade han dig att
åka på pilgrimsresa till templet i Katerini. Våil dåir fick

du bud om att du blivit förvisad från templet av
Lucius på grund av en påstådd stöld. I Katerini

träffade du Rynhjald och hans gäng. Du har kom-
mit att uppskatta ditt äventyrarliv men du är

fortfarande bitter över det som hände i templet.
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Pamerion/Pameria
Class : Cleric (5th level)
God : Greek mylhcsgnment : Lawful Neutral

open doors 1-2 bend bars 17o

speaks common tounge, elvish, gnome, hallling, orcish

megical attack adjustment +3

system chock 55Toresurection 607o

reaction adjustment +5%o

9

15

L7

t2
7

13

10

Effective

HP

Scale mail

S-M L
ubba L-6 1-3
nga 2-5/l-4 2-7 ll-4 (Kula/Sten), 10 st kulor

tav 1-6 1-6

Saving throw
alyzation, Poison or Death magic 9
ification or Polymorph 12

, Staff or Wand 13
Weapon 15

t4

Spells
First Level

armour class

E

Bless
Cure light wounds
Detect magic

Second Level
Find Traps
Hold Person
Resist Fire

Third Level
Cure blindness
Locate object

Light Silence, 15" radius
Purify food and drink Speak with animals

Dina ka:m.rater
Littia ser du som en utmaning att få ordning på. Du tjatar om att hon inte ska ljuga
och kritiserar ofta hennes klädval.
Sansival/Sansivel är en outheirdlig retsticka men en ypperlig magiker och bör dåirför
respekteras.
Grimer är en mycket vänlig person. Nu när du kommit över din rädsla för honom har
du kommit att uppskatta hans säIlskap mer och mer.
Rvnhiald är en god ledare i strid men i andra sammanhang upplever du att han är i
behov av dina ovärderliga goda råd. Han verkar dock inte alltid att uppskatta dem
vilket kan göra dig något förnärmad.

Bag of Holding, weight limit 5OO pounds, volume limit 7O kubik feet

C
o hit

10
8

9876543210
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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SPELLBOOK OF Pamerion /Parneria
First Level

Bless (Conjuration/Summoning) Reversible

Explanation/Description: Upon uttering the bless spell the caster raises

the morale of friendly creatures by +1. Furthermore it raises their "to
hit" dice rolls by + I . A blessing however will affect only those not
already engaged in melee combat. This spell can be reversed by the
cleric to a curss upon enomies which lowers morale and "to hit" by -1.

The caster determines at what range (up to 6") he or she will cast the
spell and itthen affects all creatures in an area 5" square centered on the
point the spell was cast upon. In addition to the verbal and somatic
gesture components the bless requires holy water while the curse

requires the sprinkling ofspecially polluted water.

Cure light wounds §ecromantic) Reversible

[,evel: I
Range:6"
Duration: 6 melee rounds
Area ofEffect: 5" x 5"

Components: V, S, M
CastingTime: I round
Saving Throw:None

Level: I
Range: Touch
Duration: Permanent

Components: V, S

Casting Time: 5 segments
Saving Throw:None

Area of Effect: Character touched

Explanation/Description: Upon laying his or her hand upon a creature, the
cleric causes fiom I to 8 hit points ofwound or other injury damage to
the creature's body to be healed. This healing will not affect creatures
without corporeal bodies, norwill it cure wounds ofcreatures not living
or those which can be harmed only by iron, silver, and/or magical
weapons. Its reverse, cause light wounds, operates in the same manner;
and if a person is avoiding this touch, a melee combat "to hit" die is
rolled to determine ifthe cleric's hand strikes the opponent and causes
such a wound. Note that cured wounds are permanent only insofar as

the creature does not sustain further damage, and that caused wounds
will heal--or can be cured-just as any injury will. Caused light wounds
are 1-8 hit points of damage.

Detect Magic @ivination)
Level: I Components:V,S,M
Range: 3" Casting Time: I round
Duration: I tum Saving Throw:None
Area ofEffect: I " path, 3" long

Explanation/Description: When the detect magic spell is cast, the cleric
detects magical radiations in a path l " wide, and up to 3" long, in the
direction he or she is facing. The caster can turn 60 per round. Note
that stone walls of 1 ' or more thickness, solid metal of but 1/12'
thickness, or 3' or more of solid wood will block the spell. The spell
requires the use ofthe cleric's holy (or unholy) symbol.

Light (Alteration) Reversible
Level: I Components: V, S
Range: 12" Casting Time: 4 segments
Duration: 6 tums + I tum/level Saving Throw: None
Area ofEffect: 2" radius globe

Explanation/Description: This spell causes excitation ofmolecules so as

to make them brightly luminous. The light thus caused is equal to torch
light in brightness, but its sphere is limited to 4" in diameter. It lasts for
the duration indicated (7 tums at lst experience level, 8 at 2nd, 9 at 3rd,
etc.) or until the caster uttsrs a word to extinguish the light. The light
spell is reversible, causing darkness in the same area and under the same
conditions, except the blackness persists for only one-halfthe duration
that light would last. Ifthis spell is cast upon a creature, the applicable
magic resistance and saving tlrow dice rolls must be made. Success
indicates that the spell affects the area immediately behind the creature,
rather than the creature itself. In all other cases, the spell takes effect
where the caster directs as long as he or she has a line ofsight or
unobstructed path for the spell; light can spring from air, rock, metal,
wood, or almost any similar substance.

Puriff Food & Drink (Alteration) Reversible
Level: I Components:V,S
Range: 3" CastingTime: l round
Duration: Permanent Saving Throw: None
Area of Effect: I cubic foot/level,

I " square area

Explanation/Description: When cast, the spell will make spoiled, rotten,
poisonous or otherwise contaminated food and,/or water pure and suitable
for eating and/or drinking. Up to I cubic foot offood and/or drink can be
thus made suitable for consumption. The reverse ofthe spell putrefies
food and drink, even spoiling holy water. Unholy water is spoiled by
puri! water.

Second Level

Find Traps @ivination)
level:2
Range:3"
Duration: 3 tums
fuea of Effect: 1" path

Components: V, S

Casting Time: 5 segments
Saving Throw: None

Explanation/Description: When a cleric casts a find traps spell all traps-
concealed normally or magically--ofmagical or mechanical nature
become visible to him or her. Note that this spell is directional and the
caster must face the desired direction in order to determine ifa trap is
laid in thaf particular direction.

Hold Person @nchantment/Charm)
larel:2 Components: V, S, M
Range: 6" Casfing Time: 5 segments
Duration: 4 rounds + 1 rounMevel Saving Throw: Neg
Area ofEffect: l-3 creatures

Explanation/Description: This spell holds immobile and freezes in places

from l-3 humans or humanoid creatures (see below) for 5 or more
melee rounds. The level ofthe cleric casting the hold person spell
dictates the length oftime the effect will last. The basic duration is 5
melee rounds at lst level, 6 rounds at 2nd level, 7 rounds at 3rd level etc.
Ifthe spell is cast at three persons, each gets a saving throw at the
normal score; ifonly two persons are being enspelled, each makes their
saving throw at -1 at their dice; ifthe spell is cast at but one person, the
saving throw dice is at -2. Persons making their saving throws are totally
unaffected by the spell. Creatures affected by a hold person spell are:

brownies, dryads, dwarves, elves, gnolls, gnomes, goblins, half+lves,
halflings, halforcs, hobgoblins, humans, kobolds, lizard men, nixies, orcs,
pixies, spiris and troglodytes. The spell caster need a small, straight
piece ofiron as the material component ofthis spell.
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Resist Fire (Alteration) Thirdlevel
Level2 Components: V, S, M
Range: Touch Casting Time: 5 segments Cure blindness (Äbjuration) Reversible
Duration: I tum/level Saving Throw: None lrvel: 3 Components: V S

Area ofEffect: Creature touched Range: Touch Casting Time: I round
Duration: Permanent Saving Throw: None

Explanation/Description: When this spell is placed upon a creature by a Area of Effect: Creature touched

cleric, the creature's body is toughened to withstand heat, and boiling
temperature is comfortable. The recipient ofthe resist fire spell can even Explanation/Description: By touching the creature afflicted the cleric
stand in the midst ofvery hot or magical fires such as those produced by employing the spell can permanently cure most forms ofblindness. Its
red-hot charcoal, a large amount of buming oil, flaming swords, fire reverse cause blindness requires a successful touch upon the victim, and

storms, fire balls, meteor swarms, or red dragon's breath-but these will if the victim then makes the saving throw the effect is negated.

affect the creature, to some extent. The recipient ofthe spell gains a

bonus of +3 on saving throws against such attack forms, and all damage Locate object @ivination) Reversible
sustained is reduced by 50%; therefore, ifthe saving throw is not made, Level: 3 Components: V, S, M
the creature sustains one-half damage, and ifthe saving throw is made Range: 6" + 1 "flevel Casting Time: I tum
only one-quarter damage is sustained. Resistance to fire lasts for I turn Duration: I round/level Saving Throw: None
for each level ofexperience ofthe cleric placing the spell. The caster Area ofEffect: Special
needs a drop ofmercury as the material component ofthis spell.

Explanation/Description: This spell aids in location ofaknown or familiar
Silence, 15" radius (Alteration) object. The cleric casts the spell, slowly tums, and knows when he or
Level:2 Components: V, S she is facing inthe direction ofthe objectto be located, provided the
Range: 12" Casting Time: 5 segments object is within range, i.e. 7" for I st level clerics, 8" for 2nd, 9" for 3rd,
Duration: 2 rounds/level Saving Throw: None etc. The casting requires the use ofa piece oflodestone. The spell will
Area of Effect: 30' diameter sphere locate such objects as apparel, jewelry, fumiture, tools, weapons, or even

a ladder or stairway. By reversal (obscure object), the cleric is able to
Explanation/Description: Upon casting this spell, complete silence hide an object from location by spell, crystal ball, or similar means.
prevails in the area of its effect. All sound is stopped, so all conversation Neither application ofthe spell will affect a living creature
is impossible, spells cannot be cast, and no noise whatsoever issues forth.
The spell can be cast into the air or upon an object. The spell ofsilence
lasts for 2 rounds for each level ofexperience ofthe cleric, i.e. 2 rounds
at 1st level, 4 at2nd,6 at3rd, a at 4th and so forth. The spell can be cast

upon a creature, and the effect will then radiate from the creature and

move as it moves. Ifthe creature is unwilling, it saves against the spell,
and ifthe saving throw is made, the spell effect locates about one foot
behind the target creature.

Speak with animals (Alteration)
Level:2 Components: V, S

Range: 0 Casting Time: 5 segments
Duration:2rounds/level SavingThrow:None
Area of Effect: One animal

within 3" radius
of cleric

Explanation/Description: By employing this spell, the cleric is empowered
to comprehend and communicate with any warm or cold-blooded animal
which is not mindless (such as an amoeba). The cleric is able to ask
questions, receive answers, and generally be on amicable terms with the
animal. This ability lasts for 2 melee rounds for each level ofexperience
of the cleric employing the spell. Even if the bent of the animal is

opposite to that ofthe cleric (evil/good, good/evil), it and any others of
the same kind with it will not attack while the spell lasts. If the animal is
neutral or ofthe same general bent as the cleric (evil/evil, good/good),
there is a possibility that the animal, and its like associates, will do some
favour or service for the cleric. This possibility will be determined by the
referee by consulting a special reaction chart, using the charisma ofthe
cleric and his actions as the major determinants. Note that this spell
differs from speak with monsters (q.v.), for it allows conversation only
with basically normal, non-fantastic creatures such as apes, bears, cats,

dogs, elephants, and so on.
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