
Detta är en inscanning av en av de sista arbetskopiorna.
Den bör vara närmast identisk med den skarpa versionen. 
(som gått förlorad för många hårddiskar sedan)

Tiden går, och det finns mycket här som jag skulle ha gjort 
annorlunda idag, men så är det med allting. Se det som ett 
tidsdokument.

Mycket nöje!
Uppsala 2020-08-06

/Magnus W



Viktig information: 
RuneQuest, Glorantha och 
en valdig massa andra saker 
ar TM,© eller ® av ett eller 
annat foretag. Ingen av oss 
forfattare kanner sig 
motiverade att reda ul vem 
som har rail till vad, men ell 
ar sakert: Vi har inte ratt till 
nanting. Vi viii inte heller 
att anvandandet av dessa 
ord skall uppfattas som ett 
forsok alt begransa A val on 
Hills, Chaosiums eller Greg 
Staffords personliga ralt till 
dessa. Ar det sa alt nagon 
eller nagra uppfattar det sa, 
sa ber vi harmed om ursakt: 

F'lat 
Daremot ser vi gama att 
TSRTM begransar silt 
anvandande av TM nagot 
lite, det finns ju snarl inga 
ord kvar. 

Forfattama 

Detta scenario 
dediceras till: 

Miles Davis, 
The Cure 
och 
Schrodingers Katt 

Uppsala en sen natt i 
september 1992 

lf\StruRtiOf\Cr till spcllcdarcf\� 

Det ar viktigt att spelledaren i god tid fore spelpasset laser 
igenom och bekantar sig med scenariot, framfor allt de delar som 
forklarar sammanhanget "bakom kulisserna" samt organiserar 
kartor, handouts och NPC- sheets sc\ att dom firms tillhands nar 
dom behovs. I den breda spalten, den du just laser firms den 
lopande handlingen och detaljerad information. I den smala 
spalten till vanster firms smc\ hjalpsamma fotnotter. Dar firms aven 
plats for dina egna anteckningar, allt for att spelet skall flyta sc\ 
smidigt som mojligt. Tanken med scenariot ar att det skall roa 
spelarna och spelledaren, du som spelledare skall inte bara lalla 
med i allt som spelarna sager och gor, men du skall inte heller 
styra spelama med jarnhand. Om det ar nc\gon som mc\ste ge med 
sig, sc\ ar det spelledaren. Det ar han som i forsta hand skall vara 
foljsam. Men, Orlanth forbjude, om du fc\r ett lag som inte roar dig 
for fem ore, som visar total brist pc\ foljsamhet och som totalt 
vagrar samarbeta med varandra: LM dom spela pc\ sitt satt tills det 
ar en halvtimme - trekvart kvar av speltiden ... Sen ar det din tur att 
ha roligt. 


















































































