
  

ETT SKEDD KOMMER LASTAT 
ROLLBESKRIVNINC 

N 
Såsom det trettonde och yngsta barnet i en relativt välbärgad familj från staden Tarstok insåg 
Igor tidigt att hans framtid låg helt i hans egna händer, något arv skulle han aldrig få se röken 
av. Hans föräldrar satte honom i skola i stadens tempel och det var genom templets försorg han 
fick möjligheten att utbilda sig till präst. Så småningom blev Igor präst för Dväs, den enda 
kända och tillåtna religionen i Ihv. 

Igor förstod snart att makten inte bara låg i fysisk eller magisk kraft. Makten stod också 
att söka i prästerskapets formella hierarki men framför allt i det personliga inflytandet och rela- 
tionerna. Hans teologiska verksamhet kom speciellt att inriktas mot dessa problem. Han ägnade 
sig åt vänskaps-, kamratlighets-, förtroende- och kärleksaspekterna. Tyvärr ville man inte förstå 
hans strävan i templet i Tarstok. Abboten lät sända ut honom på missionsuppdrag till Fristäd- 
erna. Antagligen låg några avundsjuka medbröder bakom händelsen. 

Nåja bland trångsynta medbröder vill väl ingen vara. Här gällde det att snabbt göra sig 
känd som en pålitlig och förtroendefull person. Man får aldrig glömma att skapa underlag för 
framtida kontakter som kan vara oundgängliga i karriären, samtidigt som man tjänar Dvås, 
menar Igor. Bästa sättet att inleda en förtroendefull relation, resonerar han, är att på det gamla 
urihvska viset dela ut en rejäl björnkram och några förtroendeingivande 'ssar på kinden. 
Det ger alltid ett gott intryck. Ibland förstår Igor att någon kan uppleva honom som inställsam 
men det är ju så olika hur folk reagerar och om det till äventyrs skulle ligga något i det så är 
han det i så fall av en god anledning - sin egen framtida framgång. 

Igor berömmer sig också av att aldrig glömma ett ansikte. Nästan en förutsättning för att 
vara allas vän. Att tala inför människor är även det ett sätt att göra sig känd och betrodd. Igor 
skulle aldrig drömma om att försitta ett tilfälle att tala inför åhörare. Ett bra sätt att få andras 
uppmärksamhet är att bjuda på mat eller dryck när tillfälle ges. Detta har dock egenheten att 
resultera i finansiella problem. Sådant måste man lösas genom att representera någonting. Dels 
så blir man såsom representant ännu viktigare och dels spenderar man inte egna pengar. Det 
handlar inte om att göra sig viktig, menar Igor, den som har andras förtroende och uppmärk- 
samhet är viktig. En representant är en viktig person och en organisation som inte har en fram- 
stående representant kan inte vara någon särdeles framstående organisation. Det hela är 'ett 
ömsesidigt beroendeförhållande. . 

Inför sina vänner i Zaras grupp tonar Igor ner sin utåtriktade vänskaplighet. det kan vara 
skönt med vänner som inte är beroende av hans utspel hela tiden. Däremot så ser han det som 
sin uppgift att representera gruppen utåt. På så vis skänker han gruppen ett ansikte medan den 
skänker honom en position. Han skiljer däremot bestämt på ledarskap och representantskap. 
Även om det utåt sett är bra att han framstår som gruppens ledare så får andra fatta de verk- 
liga besluten. Igor har alldeles för fullt upp med att representera 
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ETT SKEDD KOMMER LASTAT 

STRENCTIH 14 LENCTH cm 171 
DFXTERITY (0 WFICHT kg, 63 
CONSTITUTION 2 ACE HA 
INTELLICENC I 
WISDOM ig NO ARMOR 

HIT DOINTS 19 CHARISMA 13 AC FRONT 10 

RACE HUMAN AC BACK 10 
SEX MALE MOVE 12 

SKILLS 
7 

WEADON OTHER - 

  

  

  

WEAPON SPD TYP THAC0 A/R = DAM SKILL DIE 
Starr 4 B 128 11 d6/d6 Seamanship 1 
Net 20 - 8 Vv - Etiquette 3 

Local History 13 
Readtwrite, ihvska - 

Religion 18 
Healing 16 
Riding, Horse 2 

Singing 3 

Formler 5/4. 
Suggestion: kan föreslå max 2ggr egen Hit Die att göra viss 
sak. Går ej att använda i strid. 2ger/dag, Saving Throw. 
Soothing Word: Verkar något lugnande på folkmassa. Max 
antal påverkade, 2ger egen Hit Die. 4gex/dag.   
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ETT SKEDD KOMMER LASTAT 

( Dv0s-kurren 

I flera av länderna kring Bachalska havet, däribland Ihv och Sykratia är Dve-kulten den 
förhärskande religionen. Det unika med denna religion är att Dvs på samma gång uppfattas som en 
enhetlig gudom och som åtta olika aspekter, som alla bar sina egna präster och till och med 1 vissa 
fall dyrkas separat. 

I religlonen finns två symboler Bom är viktigare än alla andra. Dels floden Dvohr som förenar 
alla sina källor till en enda ström (precis som blodådrorna i människan), dels sången I de dvusiska 
hymnerna. Denna sång sjungs I åttastämmig kör, där varje stämma representerar en av Dvås aspekter. 
ängerna saknar ord, de handlar I stället om att med de olka stämmornas hjälp skapa harmonier och 
melodier. Til de olika stämmorna flans äves solosånger, även de ordlösa 

För prästerskapet innebär detta att de med alla åtta stämmor representerade kan utföra 
storslagna mirakel med sina sånger, medan effekterna av en solostämma är mera moderata. Varje 
pråst kan endast representera en stämma eller aspekt 

De åtta aspekterna är räknat från högsta til lägsta stämma: 
1:a sopran: Ljusets, solens och kunskapens aspekt 
2:a sopran: Vindens och fåglarnas aspekt 
ka alt: Vattnets och fiskarnas aspekt 
2:a alt: Jordens, livets och fruktbarhetens aspekt 
ka tenor: Kärlekene, vänskapens och det mystiskas aspekt 
2:a tenor: Djurens aspekt 
1a bas: Smideskonstens, formandete och KHippans aspekt 
2:a bas: Krigets, dödens och mörkrets aspekt 

SFÄRER 
Charm, Cuardian, Bealing, Astral Al, Creation, Sun, Divination-minor   

N 

  
  

  

NN 

UTRUSTNINC 

BÖRS: BÖRS: RYCCSÄCK: 
Kopparkopek: HHaterial Components. DPotion of Clibnese. 
Silverrubler: 

ANNAT: 
Stav. 
Nät 
Helig Symbol. 
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ETT SKEDD KOMMER LASTAT 

— 
Böbors ursprung är höljt i dunkel, inte minst för honom själv. Såväl moders- som faderslös 
lämnades han till ett barnhem i Dvöstermplets regi. Så mycket är han i alla fall införstådd med 
att någon av hans föräldrar måste ha varit en grymling. Detta gör honom till en bastard som de 
flesta inte ens skulle vilja ta i med tång. På grund av sitt, minst sagt, något annorlunda utse- 
ende hade Böbor det inte lätt i unga år. Sedan den tiden har han alltid varit svag för fattiga 
och föräldralösa barn. Han känner till deras elände lika väl som någon. Inte heller idag kan 
Båbor påräkna välvilja från människor i hans väg. Hans prästerliga status förbättrar emellertid 
hans anséende i någon mån. 

Den unge och mycket välbyggde Böbor tog snart starkt intresse i krigiska sysslor och efter 
en tid fick han en chans att gå med i Dväs- kultens åttonde stämma; krigets, dödens och mörk- 

" rets aspekt. Som krigarpräst har Böbor funnit sitt sanna jag. Han är mycket stolt över sin ny- 
vunna värdighet som präst och har nu gett sig ut på sin, för Dvuskulten traditionella, 
kringvandring tillsammans med sin "broder" Igor Rokossovskij Alexejev. Böbor känner sig 
något osäker i den alltid så hjärtlige Igors sällskap, själv har han svårt att vara så där framåt 
och vänlig jämt och ständigt. 

Böbor har också en del komplex för sitt ursprung och vill gärna förekomma alla som ev- 
entuellt skulle kunna få för sig att han inte är så där väldigt smart. I detta syfte har han in- 
förskaffat en kopia av Pjotr Olmics ”Bevingade Ord" och gjort sitt bästa för att lära sig denna 
utantill. Den väldige krigarprästen strör numera citat omkring sig, tyvärr inte alltid med hänsyn 
till om de passar situationen eller ej. 

Ibland hänger B6bor helt enkelt inte med när saker och ting går för fort eller är för in- 
vecklade. I främmande sällskap brukar han försöka dölja detta genom tankfull tystnad, neutrala 
svar eller djupa, underfundiga ordstäv. Sina vänner brukar han däremot fråga ut extra noga, på 
gränsen till det tröttsamma, för att fastställa tingens exakta förhållanden. 

Unge herr Tjerkaschievitj har det ibland lite svårt med umgänget med folk, de menar ju 
inte alltid vad de säger, fast ibland gör de det och det hela är för Böbor mycket förvirrande. 
Han förstår nämligen inte ironier eller ordvitsar alls, utan tolkar allt bokstavligt och naivt. Nej, 
den humor Böbor uppskattar är mer av det fysiska slaget. Ju brutalare desto bättre - krokben, 
dunk i ryggen på någon som just dricker, nyp i baken på tjusiga damer osv. När Böbor sett 
eller hört något han tycker är kul går han ofta och funderar på det där lång tid efteråt och kan 
när som helst bryta ut i ett gapskratt, till synes helt omotiverat. 

Böbors matvanor är ävenledes de något annorlunda. Han är mycket förtjust i mat, stora 
mängder mat. Mat är för Båébor allt som är blodigt kött och ingenting annat. "Inte undra på att 

ni är så små, så mycket skräp som ni äter!" brukar han dra till med när någon anmärker på 
hans matvanor. När han äter sätter han ledigt i sig mat åt ett helt byalag och klagar ändå ofta 
över att han aldrig får äta sig riktigt mätt. 
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STRENCTH 19 LFNCTH cm = 225 
DEXTERITY [1 WEICHT kg = 127 
CONSTITUTION 16 ACE 21 
INTELLICENCE 8 BANDED MAIL 4 
WISDON I HT DONIS = 27 CHARISMA 9 AC FRONT 5 
PACE HALF OCRE AC BACK 5 
SEX MALE MOVE 9 
  

SKILLS 
  

( WEADON OTHER 
WEAPON SPD TYP THAC0 A/R DAM SKILL DIE 

Splited Cudgel 7 B 15 VI 2d6+7/3d6+7  Seamanship 2 
Boar &pear 6 P 15 11 d8+8/2d4+8 — Carpentry 18 
Heavy Crossbow 20 P 18 12  d4+/d6+-1 Read/Write, ihvska - 
Iwo Handed Style oc = - - - Singing 9 

Hunting 10 
Mörkmål - 

SPECIAL 
Formler 3/2. 
Slåss som warrior lika många rundor som prästen har nivåer/dag. 
Full tillgång till Warrior gon weapon proficiencies. 
Bonus: en fri weapon proficiepcy. 
Bonus: singing.   
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ETT SKEDD KOMMER LASTAT 

(”bv0s-kutten 

I flera av länderna kring Bachalska havet, däribland Ihv och &ykratla, är Dvfs-kulten den 
förhärskande religionen Det unika med denna religion är att Dvis på samma gång uppfattas som en 
enhetlig gudom och som åtta ollka aspekter, som alla har sina egna präster och till och med I vissa 
fall dyrka& separat. 

I religionen finns två symboler som är viktigare än alla andra. Dels floden Dvohr som förenar 
alla slna källor till en enda ström (precis som blodädrorna i människan), dels sängen I de dvusiska 
hymnerna. Denna säng sjungs i åttastämmig kör, där varje stämma representerar en av Dv0s aspekter. 
Sångerna saknar ord, de handlar 1 stället om att med de olika stämmornas hjälp skapa harmonier och 
melodier. Till de ollka stämmorna finns äver solosånger, även de ordlösa 

För prästerskapet Innebär detta att de med alla åtta stämmor representerade kan utföra 
storslagna mirakel med sina sånger, medan effekterna av en s&olostämma är mera moderata Varje 
präst kan endast representera en stämma eller aspekt. 

De ätta aspekterna är räknat från högsta till lägsta stämma: 
La sopran: Ljusets, solens och kunskapens aspekt 
2:a sopran: Vindens och fåglarnas aspekt 
1:a alt: Vattnets och fiskarnas aspekt 
2:a alt: Jordens, livets och fruktbarhetens aspekt 
1:a tenor: Kärlekens, vänskapens och det mystiskas aspekt 
2:a tenor: Djurens aspekt 
1:a base: &mideskorstens, formandets och kilppans aspekt 
2:a bas: Krigets, dödens och mörkrets aspekt 

SFÄRER 
Combat, All. Summoning, Protection, Necromantic (reversed + misor), Sun (reversed)   

N 

  
  

  

NN 

UTRUSTNING 

BÖRS: BÖRS: RYCCSÄCK: 
Kopparkopek: HNaterial Components. Vattenskinn. 
Silverrubler: Bryae. 

ANNAT: 
gpiked Cucgel Spikklubba c:a 2m hög vägande ungefär 25kg, besatt med 13st 2dm 

nga spikar. 
Boar Spear. Bredbladigt spjut c:a 25 m långt 
Barded Mall A Nustning som sett sina bästa dagar. Vissa delar saknas, därav något 
sämre armor class. 
Helig symbol. 
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DOLLBESKRIVNING 
- 

Djetr Vladovitj Bir insjuknade vid tio års ålder i mässlingen och svävade då i tre dygn mellan 
liv och död. Att säga att denna historia är grunden till hans veka kroppsbyggnad är kanske för 
mycket, men hans själsliv har otvivelaktigt tagit intryck därav, inte minst genom hans bacill- skräck 

Djetr är besatt av tanken på döden: livet efter detta, vad som sker i dödsögonblicket, men 
framför allt skräcken inför smärtan och utslocknandet uppfyller ofta hans sinnen. Djetr är också 
mycket självupptagen och mån om sin egen säkerhet. Han har lärt sig att han måste utnyttja sin 
intelligens för att överleva i en livsfarlig omvärld, vilket bland annat innebär att han inte risk- 
erar liv och lem i onödan. Att han ändå lever så farligt har sina orsaker. Kalkylerade risker 
måste tas om det ska bli något av hans karriär som magiker. Dessutom kan han inte lämna sin 
barnsliga syster i sticket. Familj är ändå familj och hon verkar ju helt sakna kontakt med verk- 
ligheten. 
Att Ijena passar upp på honom är inte så dumt, men varför på de andra? Hon borde hjälpa till 
att få folk att inse vilken tillgång syskonen Bir verkligen är. 

Djetr är mycket misstänksam till sin läggning och har ständigt omgivningen under nog- 
uppsikt. Vad andra skulle kalla förföljelsemani skryter han om som vaksamhet, förnuftig 

försiktighet och överlevnadsinstinkt. Han berömmer sig över att aldrig någonsin blivit så över- 
raskad 3 han tappat fattningen. (Mjena påstår sig minnas sådana tillfällen men de förnekar han 
bestämt. 

Som tidigare antytts har Djetr höga tankar om sig själv och satsar på en magikerkarriär. 
De medföljande nödvändiga utgifterna har gjort honom mycket kostnadsmedveten, vilket yttrar 
sig i att han ser till att ta varje chans till ett billigt pris som ges. Hjena påstår att han köper 
högar med skräp, men inser hon inte att den som köper dyrt betalar mer? Med ett tillräckligt 

lågt pris är vad som helst ett fynd, och tar man inte sådana chanser är det ens eget fel om man 
inte blir rik. 

Det ska tilläggas att de flesta människor tycker att Djetr är minst sagt odräglig, och det är 
inte att undra på. Inte nog med snålheten, skrytsaroheten och fegheten, han är dessutom ofta 
oförskämd. Om någon tar illa vid sig när han kritiserar dem, vad rör det honom? Han gör ju 
dem faktiskt en tjänst när han ger dem en chans att göra något åt sina brister, eller åtminstone 
försöka dölja dem lite bättre. Faktum är art det brukar gå att tolka allt Djetr säger som en pik. 
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ETT SKEDD KOMMER LASTAT 
STATISTICS 

ETT SKEDD KOMMER LASTAT 
FORMEIER 
  

  

  

Prot from Evil & 

Hagic Hissile 
Unseen Servant 

Detect magic 

BOK I BOK 2 
Niv Formel Niv 

Prot from Cantrips 5 
Sanctuary & 
&pectral Hand 
£SDp 

2 
2 
2 
2 

Stinking. Cloud 2 
Clitterdust 2 
Pr Item from Impact 5 2 
filter 5 2 
Pr Item from fire & 2 

  

  

  

  

STRENCTH 7 LENCTH cm 
DEXTEDITY 16 WEICHT kg, 
CONSTITUTION il ACE 
INTELLICENCE 18 No ADMOD 
WISDOM PD HT DOINTS CHADISMA 6 AC FRONT 
RACE HUMAN AC BACK 
SEX MALE MOVE 

SKILLS 

( WEADON 
WEAPON SPD TYP THAC0 A/R DAM SKILL 

Sling 6 - 18 11 - Read/Write, ihvska 
bullet - B - d4+VYd$+H1 Read Lips 

SPECIAL 
Formler 3/2 «| abjvrationtormelnivå. 
«| på saving tirows mot abjuratiortormler. 
motståndare får -I mot Djetrs abjuratiortormler. 

  
ANIOLALLUVLALN Yt UNFDSALA IY7U, 

UTRUSTNINC 
  

Kopparkopek: 

stone - B - - d4/d4 Spellcraft 
Seamanship 
Read, Fornihvska 
Appraising 
Alertness 
Observation x2 

    

BÖRS: RYCCSACK: ANNAT: 
T Material Components. Slunga. 
u Slungstenar I2st. 

Formelböcker 2st. 
Förbandslåda. 
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ROLLBESKRIVNINC 

Njena är först och främst en obotlig romantiker. Som syster till Djetr är detta nog en välsign- 
else, ty med sin optimism, entusiasm och positiva lvsinställning balanserar hon brodems 
misstänksamhet och svårmod. "Folk är mot dig som du är imot dem!" brukar hon glatt förklara. 
Unga fröken Bir är pratglad, skämtsam och, ovanligt nog för den typen av människor, mycket 
intresserad av sina medmänniskor. Hon älskar att lyssna på berättelser om andras livsöden. Det 
ger henne nämligen god inspiration till en av hennes favoritsysselsättningar; dagdrömmeri. 
Hjena längtar efter prinsar på vita springare, fabulösa rikedomar och allt vad hennes barndoms 
sagor fyllt henne med. I Tjenas värld kan allt hända - och gör det! 

Romantiken i Iljenas liv har på sistone fått sig något av en knäck, hon har nämligen 
upptäckt hur spännande och intressanta stiliga unga män kan vara men de har inte i tillnärm- 
elsevis samma grad upptäckt henne. Hon känner sig faktiskt lite frustrerad över detta vilket i 
sin tur resulterar i att hon blir nervös i närvaro av tjusiga män. Till sin egen förtvivlan beter 
hon sig då alldelens förskräckligt fjompigt åt, som en riktig flicksnärta och inte den mogna 
kvinna hon vet sig vara, något som knappast hjälper upp hennes dilemma. Till råga på allt 
råkar den där nykomlingen, Fereng, vara just en sån där riktig snygging! 

Tjena har en riktig och förstående vän, sin dagbok. Den fyller hon med sina tankar och 
känslor och den gör aldrig narr av henne. Inte sällan kan man se henne plita ner dagens upp- 
levelser, allt som hänt eller kunnat hända. I dagboken gör hon upp stora planer inför framtiden, 
allt skall bli så bra - bara de får ihop lite pengar och en bättre "mecenat" än den fördömde 

otjev. 
Fröken Bir har en stark lust att förändra saker och ting som hon inte gillar. Hon ger ofta 

goda, men konstigt nog inte alltid uppskattade, råd till sin omgivning, gärna kryddade med en 
version av hur bra allting kommer att gå. Inte konstigt att hon valt att specialisera sig på för- 
ändrandets magi! Hennes önskan att förändra tar sig även till uttryck i att hon pysslar och 
ordnar när andra bara slappnar av. När hon var liten tog hon hand om skadade fågelungar, men 
nu när hon är vuxen är det hennes äventyrarkamrater. 
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STRENCTH 12 TENCTH cm 164 | i 

DEXTEDITY 5 WEICHT kg = 62 BOK ll ER 2 ov 
CONSTITUTION 15 ACE 17 Exarse ns A | | Sao 6 2 
INTELLICENC 17 Fas fas I | [KE ns 3 
CERPISHA å 1 ARS [4 Cain Hart 5 i fap Ptentasmal force 2 

AC FRONT 9 Seed Magic i 
PACE HUMAN AC BACK 10 | | ||, od 
SEX FEMALE MOVE 12 CE 

- SKILLS N UTRUSTNINC 

WEADON : OTHEN ( BÖRS: BÖRS: RYCCSÄCK: 
WEAPON SPD TYP THAC0 A/R DAM SKILL DIE Kopparkopek: 16 Material Components. Dagbok. 

Staff 4 B 19 MV döde Swimming 2 Silverrubler: Sminklåda. 

Singing, 2 stav. ANNAT: Extra filt. 

Riding, Horse. — 2 
Sculpting (artistic ab) 9 
Read/Write, ihvska - 
Seamstress u 
Pottery BB 

SPECIAL | 
Formler 3/2 «1 AlterationAormelnivå 
+| på saving tirows mot alteratiorformlier. 
motståndare får -i mot Iljenas a/teratiomformier. 
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ETT SKEDD KOMMER LASTAT 
ROLLBESKRIVNING 

NN 
Zara är född och uppvuxen på Inlandshavet och följaktligen av tvång och ohejdad vana en 
förstklassig sjöman. Hon är härdad av vind och vatten efter att ha tillbringat hela sin ungdom 
och sitt vuxna liv för om masten. Detta går igen i hela hennes person. Hennes språk är form- 
ligen nedlusat med allsköns kraftuttryck, hon tuggar tobak så ofta hon kommer åt och tvekar 
aldrig att tala om för folk vad hon tycker om dem. 

Zara har ett alldagligt utséende vilket hon är väl medveten om. hon hyser en lätt misstänk- 
samhet mot kvinnor som lever på sin skönhet. hennes behov att hävda sig tar sig därför uttryck 
i att inte vara sämre än någon annan. Detta gäller i synnerhet män som inte kan acceptera kon- 
kurrens från en kvinna. Hon har flera gånger försökt underhålla varaktiga relationer med män 
men dessa har alltid fallit på att "karlslokarna" inte hållit måttet. Då hon därför resignerat inför 
möjligheten att skaffa sig man och barn har hon börjat betrakta sina äventyrarvänner som sin 
familj. Det enda hon egentligen riktigt saknar är barn, men man kan inte få allt här i världen. 

Zara Krasnova är nog att beteckna som gruppens ledare, Hon är flera år äldre än de andra 
och det är som besättning under hennes befäl de ursprungligen träffats. För Zara är det en 
självidarhet att hon som den mognaste och mest ansvarskännande skall ta hand om ungdomarna 
i "familjen". 

Zara har en stor svaghet: Den gyllene, ekfatstappade Tibarijrommen. Hon dricker, om 
möjlighet ges, kopiösa mängder rom och blir då ordentligt berusad. I detta tillstånd får hon ut- 
lopp för hela sitt annars så hämmade jag. Detta brukar ta sig uttryck i något av följande till- 
stand: 

  

+ Hon kan bli gråtmild och sentimental. Då minns hon alla goda vänner hon haft, vad de gjort 
för henne, vad de betyder och hon mäste då prompt tala om hur mycket hon håller av alla, 
både två och tre gånger. 
+ Hon kan bli "karltokig"; kärlekskrank och alldeles väldigt flinig. Hon vill då, på en gång ta 
igen alla amorösa misslyckanden hon råkat ut för . Alla män framstår då med ens som veri- 
tabla kap. . 
+ Hon kan också bli skrytsam och skrävla hejdlöst om alla sina bedrifter och äventyr. 

Zaras livsöde är kanske en aning frustrerat, även om hon aldrig skulle erkänna det själv. 
Det är nämligen så att hon har mycket svårt att ens tänka sig att hon gjort eller beslutat något 
fel när det går galet. Hon skulle snarare uppfatta sig som otursförföljd. Flera gånger har hon 
varit bara en hårsmån från lycka och framgång och hon har insett att det inte är det mödo- - 
samma strävandet utan snarare slumpen som skiljer vinnaren från förloraren. Bara en hårsmån 
från den eftertraktade styrmanstjänsten, bara ett tärningskast från förmögenheten, bara en vind- 
kantring från att uppbringa den värdefulla prisen, och nu senast, bara några volocher från en 
lydkaptenstjänst. Otur, otur, otur... 
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ETT SKEDD KOMMER LASTAT 

(. ZARA ILIEVITJEVA KRASNOVA ) 
FICHTER 4 
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ETT SKEDD KOMMER LASTAT ETT SKEDD KOMMER LASTAT 
| 
  

  

C | : 

STRENCTH 16 LENCTH cm 164 Koppartopet: luggare Tuggtobak 
DEXTEDITY 13 WEIGHT kg, 65 &ilverrubler: 4 Flaska rom. 

CONSTITUTION 17 AC 31 
ANNAT: 

WISDOM 10 Långbåge. 
CHARDISMA 5 HIT DOINTS 35 Sleaf Arrows (st. 

AC FRONT 6 | 
DACE HUMAN AC BACK 7 
SEX FEMALE MOVE 2 MACISKA FÖREMÅL: 
  

Huggare, Magisk, «I +3 vs Shapechanging Creatures 

SKILLS 
  

( WEADON OTHER ) 
WEAPON SPD TYP THAC0 A/R DAM SKILL DIE 

Cutla&ss (spec) 4 SS 15 3/2 d6+4/d8+4 = Seamanskip 14 
Harpoon 7 Pp 17 VI 2d4+H/2d6+H1 — Swimming 16 
Wrestling (spec) - - 17 11 - Navigation n 
Composite Long Bow 1 - 17 2/1 - Survival: Bachalska havet 14 

flight. arrow - PP - -  d6HYd6H — Fishing 9 
sbeaf arrow - OP - -  d8+Vd8+H — Diving 15 

Single Weapon Style - - - 
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ETT SKEDD KOMMER LASTAT 

  

Fereng Csabai har aldrig kunnat erkänna sig vara imponerad. Som han ser det skulle detta be- 
fläcka hans stolthet. Redan som barn ledde detta till att han skaffade sig fiender, framför allt 
sin egen far.Vid tjugo års ålder nådde konflikten med fadern sin kulmen. Sonen fick reda på att 
han skulle gifta sig, och det med et tjockt, koppärrigt fruntimmer som var tio år äldre än 
honom. Inför faderns listigt uttänkta illdåd såg han bara en enda möjlighet, att lämna sin släkt 
och sin bakgrund för att söka sig till kaprosernas kapare. 

Fereng har först nyligen lärt känna de övriga gruppmedlemmarna. Han har haft svårt att 
finna sig tillrätta i sin nya miljö, men har funnit att Zara är värd att ersätta de kraftfolla 
kvinnogestalter som präglat hans uppväxt. Som ett tecken på detta har han börjat att vid vid 
lämpliga tillfällen tilltala henne med hederstiteln "vördade moder" och är beredd att utmana den 
på duell som skulle förorätta henne. De övriga kamraterna vill han hålla på viss distans, åtmin- 
stone till dess de visat sitt värde. 

Ferengs stora talanger i livet kretsar kring vezarisk folkdans. Han är en akrobatisk jonglör, 
en blixtrande svärdsdansör (ofta med bindel för ögonen) och en fullfjädrad konstryttare. Han 
har också viss övning i spionage och konsten att överraska och oskadliggöra en fiende. Han har 
blivit kallad tjuv en gång, det borde vederbörande avstått från. Fereng stjäl inte och han låter 
inte heller en förolämpning passera ostraffat. Mördare får man däremot kalla honom, Fiender 
ga dö. Han skiljer på fiender med och uran ära. Den senare kategorin struntar han i hur de 

'OSSaS. 
Ferencs stiliga yttre upprätthåller han fåfängt, vilket ytterligare förstärker hans stolta arro- 

gans. Detta utseende leder också till problem. Många unga flickor förälskar sig i den stolte och 
mystiske främlingen och visar detta med fritter, ögonblinkningar, rodnande kinder och andra 
fånerier. Detta irriterar honom. Inte för att han har något emot vackra kvinnor. men en kvinna 
som inte har pondus och vett att bete sig är väl inget att ha. Hur skulle någon kunna tänka sig 
att gifta sig med sådana där fjollor? Vad Iljenas omsorger betyder i sammanhanget vet han 
inte, men de irriterar honom i alla fall. Han är bara för stolt för att säga ifrån. 

Ferengcs mål är att återupprätta sin position inom släkten och hämnas på sin fader. Ference 
är mycket långsint och håller reda på vilka fiender han har för att ge dem vad de är värda när 
tillfället kommer. Han är beredd att vänta. 
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ETT SKEDD KOMMER LASTAT 
( FERENC CSABAI ) 
  

  

THIEF 5 
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ETT SKEDD KOMMER LASTAT ETT SKEDD KOMMER LASTAT 

  
  

  

  

  

C - 

STRENCTH 17 LENCTH cm 173 koppar: 2 Set med dyckar. Kortbåge. RYCCEN: ) 

DEXTERITY ION I WEICHI kg, 5 : Silverrubler: Bokar 28t. Dilkoger med flight Arrows: 128t. 

INTELLICENCE 12 LEATHER ARMOD 

WISDON 3 HIT DÖINIS = 29 CHARISMA 13 
AC FRONT > 

RACE HUMAN AC BACK 8 
SEX MALE MOVE 12 Läder ANNAT: 

&ablar 28t. 

SKILLS 

WEADON OTHER ) 
WEAPON SPD TYP THAC0 A/R DAM SKILL DIE 

Scimitar 5 S 17 2x1/1 d8r/d8rl Blind Fighting - 
Short Bow Tor 16 2 - Tumbling 17 

flight arrow - P - - — d6+Vd6+Hl — Dancing 22 (vezar folk 
Wiip 8 - 17 vi d2+Y2 dances) 18 
Iwo Weapon Style = - - - - Jumping 17 

Ambidexterous - - - - Riding 22, Horse 19 
Juggling 16 

THIEFING R 
Pick Pockets 20 

FindRemove Traps 05 

Hide in Shadows 65 
Read Languages 30 
Detect Noise 15 

| 

VN AN NN /         
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LÄTT FÅNCET.. 

s 
Åren har inte gått Böbor spårlöst förbi. Hans imponerande kroppshydda är täckt av mängder av 
ärr från hundratals bataljer. Han älskar att förtälja för omgivningen dessa sina "utmärkelsers" 

historia, gärna med många och bloddrypande detaljer. Konstigt nog tycks alla inte vara lika in- 

tresserade som han själv av dessa berättelser. B6bor har med ären insett att hans chanser att få 
tillbringa livet efter döden i Dväs eviga rike ökar betydligt om han, när stunden är kommen, 
kan redogöra för alla sina bedrifter i Dväs namn. Därför har han börjat att föra noggrann bok 

över alla som han besegrar i strid. Detta gör han möjligt genom att alltid presentera sig för sin 

motståndare och därigenom få dem att göra detsamma. Han vill ju veta vem det är han slåss 
mot och gärna lite om deras bakgrund och så. Det känns som en fruktansvärd besvikelse varje 
gång någon motståndare dör ifrån honom utan att ha hunnit presentera sig. 

För Böbor är kärleken och romansen heliga värden. Han hyster en trånande olycklig och 
obesvarad kärlek till den unga fröken Nikova Belovitjeva Ordzhondikidze, yngsta dotter i en av 

Ihvs förnämsta familjer. Då den obesvarade kärleken började ta sig allt för tydliga uttryck i 

form av uppvaktanden tvingades Böbor till sist att lämna huvudstaden. Detta inträffade för un- 
gefär fem är sedan och Böbor har inte låtit en dag av dessa förflyta utan att han skänkt sin 

hjärtas utvalda en trånande tanke. Det värsta han vet är att höra klyschor av typen: "Tiden 
läker alla sår". "Kärleken är evig!" hävdar han bestämt 

Bébor har under de senaste åren börjat nära ett växande lyrikintresse. Olycklig kärlek är 
det dominerande motivet och han deklamerar gärna små egna verk med vemodig stämma. Han 

tycker också att det gör sig mycket väl att efter en strid ära de döda med en stämmningsfylld 

bymn i moll Att det rimmar - det är det viktigaste, har Böbor insett. Därför är det väl lite si 
och så med själva innehållet i hans dikter och sånger, men rimmar - det gör det! 

  

  

  

LÄTT FÅNCET.. 
  

BÖBOR TJERKASCHEVITJ 
  

DRIEST 7 
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LÄTT FÅNCET.. 

  

19 LENCIH cm = 225 
DFXTERITY il WFICHT kg = 127 
CONSTITUTION 16 ACE 29 
INTELLICENCE 8 BANDED MAIL 
WISDOM I HT DOINTS 48 CHARISMA 9 AC FRONT 4 
RACE HALF OCRE AC BACK 4 
SEX MALE MOVE 9 

STRENCTH 

  

SKILLS 
  

WEADON OTHER 
WEAPON SPD TYP THAC0 A/R DAM SKILL DIE 

Spiked Cudgel 7 B 3 VI 2d6+7/306+7 <Seamanskip 2 
Boar Spear 6 PP B 1 d8+8/2d44+8 — Carpentry 18 
Heavy Crossbow 120 P 16 V2 d4+H/d6Hl = ReadfWrite,ihvska - 
Iwo Harded Style - - - Singing 9 

Hunting 10 
Artistic Ability, Poesi u 
Mörkmål - 

SPECIAL 
Formler 3/3/2/1 
Slåss som warrior lika många rundor som prästen har nivåer/dag. 
Full tillgång till warrior gon weapon proficiencies. 
Bonus: en fri weapon proficiency. 
Bonus: singing.   

KRISTALLDOLKEN VI UPPSALA 1990. 

  

LÄTT FÅNCET.. 

  

DVUS-KULTEN 
I flera av länderna kring Bachaleka havet, däribland Ihv och Sykratia, är Dvqe-kulter den 

förhärskande religionen. Det unika med denna religion är att Dv0s på samma gäng uppfattas som en 
enhetlig gudom och som åtta olika aspekter, gom alla har sina egna präster och till och med 1 vissa 
fall dyrkas separat. 

I rellgionen finns två symboler som är viktigare än alia andra Dels floden Dvohr som förenar 
alla sina källor till en enda ström (precis som blodådrorna i människan), dels sången i de dvusiska 
hymnersa Denna säng sjungs | åttastämmig kör, där varje stämma representerar en av Dvs aspekter. 
Sångerna saknar ord, de handiar I stället om att med de olika stämmornas hjälp skapa harmonier och 
melodier. Till de olika stämmorna finns även solosänger, även de ordlösa 

För prästerskapet innebär detta att de med alla åtta stämmor representerade kan utföra 
storslagna mirakel med sina sånger, medan effekterna av en solostämma är mera moderata Varje 
präst kan endast representera en stämma eller aspekt 

De åtta aspekterna är räknat från högsta til lägsta stämma: 
1:a sopran: Ljusets, solens och kunskapens aspekt 
2:a sopran: Vindens och fåglarnas aspekt 
1:a alt: Vattnets och fiskarnas aspekt 
2:a alt: Jordens, livets och fruktbarhetens aspekt 
1:2 tenor: Kärlekens, vänskapens och det mystlekas aspekt 
2:a tenor: Djurens aspekt 
1:a bas: Smideskonstens, formandets och klippans aspekt 
2:a bas: Krigets, dödens och mörkrets aspekt 

SFÄRER 

Combat, All. Summoning, Protection, Necromantic (reversed + minor), &un (reversed). 

NN 
  

UTRUSTNINC 

C NY 

  / 

  

    

    

  

     

     

    

BÖRS: BÖRS: 
Kopparkopek: 2 Haterial Components. 
Silverrubler: 3 

ANNAT: 
Spiked Cucgel Spikklubba c:a 2m hög vägande ungefär 25kg, besatt med 13st 2dm 
långa spikar. 
Boar Spear. Bredbladigt spjut c:a 25 m långt 
Banded tall 
Armborst med Dilar 24st 
Eelig symbol Stor Stridshäst (20 0) RYCCSÄCK: 

Vattenskinn, Citatbok, Rep lOm, 
Lanterna, 2 Oljeflaskor, Bryne. 

  

KRISTALLDOLKEN VIL UPPSALA 1990.



  

LÄTT FÅNCET.. 

  

ROLLBESKRIVNING 
- 

Djerr känner idag att han lyckats få de andra att förstå att han har sitt värde. I övrigt har 
karriären gått framåt, dock inte så snabbt som han hoppats. 

Mera överrraskande för omgivningen var det när Djetr mötte kärleken i form av en kap- 
tensdotter på Rachol Efter en del pinsamheter blev det så småningom förlovning och nu slits 
Djetr mellan lusten efter fästmön Anya och karriärslystnaden. Karriären har för tillfället över- 
handen men han griper varje tillfälle att skriva ett brev till sin älskade, där han anstränger sig 
för att uttrycka sina känslor i varje ord. Han är fast bestämd att gifta sig med henne så snart 
hans ställning som magiker blivit tillräckligt solid. 

Hans fästmö har mörka böljande lockar och mjölkvit hy. Alla flickor som påminner om 
henne gör honom lycklig bara av åsynen - otrohet är dock helt otänkbart. 

Djetr är inte fullt så oförskämd som förr. Han har börjat inse att saker och ting går lättare 
om man håller sig väl med folk. Helt lätt är det dock inte att hålla tyst alltid. 
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LÄTT FÅNCET.. 
  - 

DJETR VLADOVITJ BIR 

  

    
KRISTALLDOLKEN VI UPPSALA 1990. 

 



LÄTT FÅNCET.. LÄTT FÅNCET.. 

  

  

  

  

  

STRENCTH 7 LENCTH cm 177 
DEXTERITY 16 WEICHT kg 62 
CONSTITUTION I ACE 29 
INTELLICENCE 18 NO ADRMOD 

WISDOM PD Hr POINTS = 17 CHARISMA 6 
AC FRONT 8 

DACE HUMAN AC BACK 10 
SEX MALE MOVE 12 

SKILLS 
a 

WEADON OTHER 
WEAPON SPD TYP THAC0 A/R DAM SKILL DIE 

Sling 6 - 17 - Read/Write, ihvska - 
bullet - B - - — d4+/d6H Read Lips 16 
étone - B - - d4/å4 Spellcraft 16 

Dagger 2 P 19 11 d4/d3 Seamanship 17 
ibrowa 2 P 18 2/1 d4/d3 Read, Fornihvska 19 

Appraising 18 
Alertness 16 
Observation xX2 19 
Heraldry 18 

SPECIAL 
Formler 4/3/2/1 »I abjurationkormelnivå. 
«I på saving tårows mot abjuratiortormler. 
motståndare får -I mot Dijetrs abjuratiomtformler. 

AN 

  

  

  

  

        
    
  

  

  Förbandslåda. Skrivdon 
Dapper, Förseglingslack 
Klädombyte, Lanterna 
2 Oljefiaskor, Litet Tält 
Sängrulle 

N 

( BOK I )f( BOK 2 Yf( BOK 3 
Formel Niv Formel Niv Formel Niv 

Alarm & 1 Prot from Cantrips & 2 Taunt 1 
Prot from Evil 5 1 Sanctuary 2 Detect Undead 1 
Cantrip & 1 Spectral Hand 2 kHypnotism 1 
ALmor 1 ESP 2 dScare 2 
Skield 1 Stinking Cloud 2 Bind 2 
Hagic tissile 1 Ciitterdust 2 forget 2 
Unseen Servant 1 Pr femfrom lmpact & 2 Dispel Hagic S 3 
Dead Magic 1 filter 2 Non Detection 5 3 
Wall of Fog I Pr Item from fre & 2 Drot from Evil 1Or 8 3 
Identity 1 Prot from Norm 
Chill Touck 1 Hissiles $ 3 
Detect magic 1 Ward Against Undead 53 

V JA ) Lightning Bolt 3 

( BOK 4 IS BOK3 |) 
Formel Niv Formel Niv 

Hame Arrow 3 Ilyykurs Mantle & 4 
Chost Armor 3 Charm Honster 4 

Daralyze 3 Ice Storm 4 
Clairaudience 3 fire &bield 4 
Helrs Hinate Heteors 3 
Fire Trep 5 4 
NMinor Ciobe of 
Invulverability & 4 
Pemove Curse & 4 

NN JN I 

ÅS 

BÖRS: BÖRS: RYCCSÄCK: ANNAT: 
Kopparkopek: 7T Material Components.  &unga. Slungkulor 1Dst. Häst (13 AO 
Silverrubler: 16 Formelböcker 28t 
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LÄTT FANCET.. LÄTT FÅNCET.. 
POLLBESKRIVNING | 

> ss i (CAICOR ROKOSSOVSKIJ ALEXJEV >) 
SR SSF ÄReA ot od RA CODESTT 

  

  

  

Under åren som gått har Igor utvecklat och finslipat sin väg till makten. Hans position som 

utom har han sedan fem år fungerat som vikarierande andrenotarie i stadens årliga kommers- 
kollegium. Den stora triumfen var dock föregående års val till 12:e borgarråd i 
stadsmagistraten. Denna framgång, menar Igor, var helt och hållet byggd på år av hårt 
popularitetsbyggande arbete. Det var också första gången någonsin som någon utanför kaptens- 
gilles- eller skråkretsarna lyckats bli vald in i magistraten. 

Finansieringen är dock ett stort problem för Igor. Det är utomordentligt problematiskt att 
göra karriär när man inte har någon förmögen familj, något gille eller skrå bakom sig. Visser- 
ligen har många haft förtroende för honom men de har alltid sett till att få en skuldsedel i ut- 
byte. Senaste året har större delen av de lån och gåvor Igor uppburit huvudsakligen gått åt till 
aft betala gamla skulder. Småpengar är inte Igor intresserad av men han är i desperat behov att 
finna stora bidragssummor. 

Numera upplever sig inte Igor primärt som sin grupps representant utan snarare som sin 
stads. Han har också blivit mycket mer vältalig och litar helt på att han verkligen kan uträtta 
något när han tar till orda. Hans vänner verkar inte lika övertygade men var skulle han ha varit 
denna dag om han bara lyssnat på dem? Offensiv representation, menar Igor, bygger på förtro- 
ende och förtroende är nyckeln till framgång. 

  Nn 
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LÄTT FÅNCET.. 

  

STRENCTI 14 LENCTH cm 
DEXTERITY 10 WFICHT kg, 
CONSTITUTION 12 ACE 
INTELLICENCE 12 NO ADMOD 
WISDOM 18 
CHARISMA 3 HIT DOINIS AC FRONT 
RACE: HUMAN AC BACK 
SEX MALE MOVE 

171 
63 
29 

27 
10 
10 
12 

  

SKILLS 
  

WEAPON SPD TYP THAC0 A/R = DAM SKILL DIE 
Staff 4 B 16 1/1 d6/å6 Seamanship u 
Net 10 = 16 11 - Etiquette 13 

Local History 13 
Readriwrite, ihvska - 
Religion 18 
Healing 16 
Riding, Horse 2 
Singing 3 
Musical Instrument, Flöjt 9 

Formler 5/5/3/2. 
Suggestion: kan föreslå max 2ggr egen Hit Die att göra viss 
sak. Går ej att använda i strid. 3ggr/dag, Saving Throw. 
Soothing Word: Verkar något lugnande på folkmassa. Max 
antal påverkade, 2ggr egen Hit Die. 7ggr/dag. 

S 
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LÄTT FÅNCET.. 

(| pv0s-kutten 
I fiera av länderna kring Bachalska havet, däribland Ihv och Sykratia, är Dväs-kulten den 

förhärskande religionen. Det unika med denna religion är att Dv0s på samma gång uppfattas som en 
enhetlig, gudom och som åtta ollka aspekter, som alla har sina egna präster och till och med i vissa 

fall dyrkas separat. 
I religlonen finns två symboler som är viktigare än alla andra Dels floden Dvohr som förenar 

alla sina källor till en enda ström (precis som blodådrorna i människan), dels sången i de dvusiska 

hymaerna. Denna sång sjungs i ättastämmig kör, där varje stämma representerar en av Dvås aspekter. 

Sångerna saknar ord, de handlar i stället om att med de olika stämmornas hjälp skapa harmonier och 

melodier. Till de olika stämmorna finns även solosånger, även de ordlösa 

för prästerskapet innebär detta att de med alla åtta stämmor representerade kan utföra 

storslagna mirakel med sina sånger, medan effekterna av en solostämma är mera moderata. Varje 

präst kan endast representera en stämma eller aspekt. 
De åtta aspekterna är räknat från högsta till lägsta stämma: 
1:a sopran: Ljusets, solens och kunskapens aspekt 
2:a sopran: Vindens och fåglarnas aspekt 
1:a alt; Vattnets och fiskarnas aspekt 
2:a alt: Jordens, livets och fruktbarhetens aspekt 
1:a tenor: Kärlekens, vänskapens och det mystiskas aspekt 
2:a tenor: Djurens aspekt 
ta bas: Smideskonstens, formandets och klippans aspekt 
2:a bas: Krigets, dödens och mörkrets aspekt 

SFÄRER 

Charm, Cuardian, Healing, Astral, Al, Creation, Sun, Divination-minor 

UTRUSTNING 

  
N 

N 

  
  

          

   

   

  

   

BÖRS: BÖRS: RYCCSACK: 
Kopparkopek: 4  NHaterial Components. Klädombyte 
Silverrubler: &krivdon och Papper 

Sängrulle 
ANNAT: 2 flaskor Holy Water 

Stav. Flöjt 
Nät. 
Helig Symbol. 
Ridhäst (17 $p) 
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LÄTT FÅNCET.. . 
  

LÄTT FÅNCET.. 
C.ZARA ILIEVITJEVA KRASNOVA   

  

Under de år som gått sedan äventyret med Kraken och hämnden på Krapotjev har Zaras liv ' 
förändrats en hel del. Hon titulerar sig numera kapten, stolt befälhavare på kaparkoggen Katyu- . 
sha. Hon har också fått en son: Alexej, barnet från Kraken. Zara utnämnde sig direkt till i FICHTER 7T 
barnets mor och beskyddarinna. Alexej är nu nio år gammal och Zara hade helst sett att han 

  

konen Bir och Igor Rokossovskij för att övertyga Zara att skicka gossen till en god internat- 
skola. Alexej har nu varit hemifrån i snart ett är och Zara har knappt kunnat lägga band på sig 
tills hennes ögonsten skall hämtas hem inför ferierna. 

Zara har också börjat lägga band på sitt språkbruk, framför allt bruket av kraftuttryck. 
Detta har hon gjort helt för Alexejs skull. Hon vill ju inte att gossen skall lägga sig till med 
några olater. När hon tappar humöret, vilket kan inträffa allt som oftast när inte Alexej är i 
närheten, glömmer hon dock helt bort alla språkliga konventioner och gör bruk av ett helt halvt 
livs erfarenheter av okväde. Tuggar tobak gör bon numera mest i smyg. 

I en sjödrabbning några år tidigare bar det sig inte bättre än att kapten Krasnova fick ett 
hugg tvärs över buvudet. Hugget var inte dödligt men huden sprack över hjässa och ansikte och 
hon förlorade synen på sitt vänstra öga. Skadan markeras numera av ett stort ärr från kind till 

hårfäste, en grå strimma i håret där hårsäckarna dött och en svart lapp för det blinda ögat. Det 
har lett till att Zara i än högre grad än tidigare börjat betrakta sig som oattraktiv, ja direkt ful. 
Detta har i än högre grad påverkat hennes förhållande till män. Män är ett inkompetent gissel 
Undantag görs bara för de som tar order av henne. Temporärt undantag kan också göras för 

viktiga potentater och dignitärer som det kan vara ohälsosarot att stöta sig med. 
Att Zara har varit otursförföljd under sitt liv råder det ingen tvekan om, menar hon, men 

hon har ju onekligen byggt upp en viss position ormständigheterna till trots. Livet är nog trots 
allt en kombination mellan strävan och försyn... Numera kan hon i vilket fall sträcka sig så | 

fått en gedigen kaparutbildning. Det krävdes nästan ett helt års enträgen övertalning för sys- | 

långt att diskutera om hon eventuellt gjort något tokigt, men att direkt erkänna det - aldrig! 

      
KRISTALLDOLKEN VI UPPSALA 1990. 
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LÄTT FÅNCET.. 

  

  

  

  

LÄTT FÅNCET.. 

  

    

STRENCTH 16 LENCTH cm 164 
DEXTERITY 13 WEICHT kg 65 
CONSTITUTION 17 ACE 39 

INTELLICENCE 1Å SJUDDED LEATHER 
DA !0 HIT DOINIS Gl 

CHADRDISMA 15 
AC FRONT 2 

RACE HUMAN AC BACK 7 
SEX FEMALE MOVE 12 

SKILLS 
Va 

WEADON OTHER 
WEAPON SPD TYP THAC0 A/R DAM SKILL DIE 

Cutlase (spec) 4 sS PR 2/1 d6+-4/d8+4 = Seamanship 14 
Harpoon 7 P 14 3/2 2d4+1/2d6+1 — Swimming 16 
Wrestling (spec) - - 4 32 - Navigation 2 
Composite Long Bow I 14 2/1 - Survival: Bachalska havet 14 

flight arrow P - - — döH/d6r Fishing 9 
sheaf arrow - P - -  d8HYd8+Hl — Diving 15 

Sing Weap Style x2 - - - Riding, Horse 3 

NN / 
  

KRISTALLDOLKEN VI UPPSALA 1990. 

BÖRS: 
Kopparkopek: 5 
Silverrubler: li 

ANNAT: 
Studded Leather. 
Harpun. 
Längbåge. 
Shear Arrows 24st. 
Ridhäst (5 0 
Litet Tält 
Sängrulle 
Cruppkassa 236 

BÄLTE: RYCCSÄCK: 
Huggare Tuggtobak 

Rep 10 
Lanierna 
2 Oljeflaskor 
1 Kagge Tibarij-rom 
Klädombyte 

MACISKA FÖREMÅL: 

Huggare, Magisk, + +3 vs Shapechanging Creatures 

KRISTALLDOLKEN VI UPPSALA 1990. 

 



  

  

    

ROLLBESKRIVNINC 

  

LÄTT FÅNCET.. 
  

  

Tre år efter att han först lämnade sin hemby återvände Fereng för sin moders begravning. Han 
möttes av en hånleende fader. ”Så, du har insett att du hade fel? Nåväl, allt är förlåtet , bröl- 
lopet står om en vecka. Katryne är fortfarande ogift" Fereng reste redan nästa dag. 

I ilskan över faderns ondsinthet valde Fereng att bryta slutgiltigt med sitt förflutna och tog 
värvning i det Ihvska kavalleriet. Tre års trist orderlydande fick vara nog och han tog åter kon- 
takt med sina gamla äventyrarvänner. Soldatlivet har dock satt sina spår och han har nu insert 

att om flickorna kastar sig framför framför ens fötter kan man lika gärna gå i säng med dem 
innan man knuffar bort dem. 

Fereng har överhuvudtaget börjat uppskatta det goda i livet, både vad gäller dryckjom och 
spel Av någon anledning känner han sig tvungen att hålla detta ifrån Zara, som han har stor 
respekt för. 

KRISTALLDOLKEN VI, UPPSALA 1990. 

FERENC CSABAI 
  

THIEF 5, FICHTER 6 
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LÄTT FÅNCET.. LÄTT FÅNCET.. 
  

  

  

  

    

oo - NY 
STRENCTH 17 LENCTH cm [73] | | kola 12 set ned An Konbige PIGG: 
DEXTERITY 17 WEICHT kg 68 färgar De Deo Dm GM AORR > Pet 

CONSTITUTION 16 ACÉ 32 Vinsäck 

INTELLICENCE 12 IFATHED ARMOD | 
WISDOM 2 HT DÖINTS = 38 
CHADISMA 13 

AC FRONT 2 
DACE HUMAN AC BACK 8 | 
SEX MALE MOVE 2 Läderrtatnne 

Sablar 2st 
Häst (14 AO 

SKILLS i flädonbyie 2e8t. 
| Sängrulle. 

- N | Tält, tvåmans. 

WEADON OTHER SS 
WEAPON SPD TYP THAC0 A/R DAM SKILL DIE 
Scimitar (6pec) 5 S 13 2x 3/2 d8+3/d8+3 Blind Fighting - 
Short Bow 7 - 3 2 - Tumbling 17 

flight arrow - P - - - d6+lYd6Hl — Dancing 22 (vezar folk 
Wihip 8 - vu 1 d2+Y2 dances) 18 
Iwo Weapon Style - - - - - Jumping 17 | 
Ambidexterous - or - - - Riding 22, Horse 19 
Dagger 2 Pp 14 VI d4+Yd3+H1 — Juggling 16 

tbrown 2 Pp 3 2 d4HYd3H = Gaming B 
Mörkmål - 

— TEFING 9 | 
Pick Pockets 20 i 
Open Locks 20 
Find/Remove Traps 05 
Move Silenily 75 
Climb Walls 95 
Hide in Shadows 65 
Read Languages 30 
Detect Noise 15 

| 
NN SJ NN J     
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LÄTT FÅNCET.. LÄTT FÅNCET.. 
  

  

ROLLBESKRIVNING 
” 

Under de år som gått har Ijena till det yttre mognat till en vuxen och grann kvinna. Inombords 
finns dock fortfarande den romantiska drömmaren, även om hon med tiden insett att det ofra är 
olämpligt att visa det öppet. Hon försöker därför hålla uppe en förnuftig och allvarlig fasad, 
men den brister ibland och den gladlynta pratkvarnen kommer tillbaka. Fortfarande har hon inte 
funnit sitt livs stora kärlek och hon börjar så smått att tvivla på att det någonsin kommer att 
ske. Hon har också grubblerier om hon någonsin varit kär och hur kärlek egentligen ser ut. 

Hon har funnit ett sätt att få utlopp för sin pysslighet och kelsjuka - Vasil, hennes impo- 
nerande och renrasiga vinthund. Hon tröttnar aldrig på att nojsa med den och hålla den i väl- 
borstat och välansat skick. 

  
KRISTALLDOLKEN VI UPPSALA 1990. 

ILJENA VLADOVIIJEVA BIR ) 
  

        
KRISTALLDOLKEN VI UPPSALA 1990. 

 



LÄTT FÅNCET.. 

  

  

  

    

STRENCTH 12 LENCTHI cm 164 
DEXTEDITY 15 WEICHT kg 62 
CONSTITUTION 15 ACE 25 
INTELLICENCE 17 NO ADMOD 

WISDOM 2 HIT DOINTS = 26 CHADRISMA I 
AC FRONT 9 

RACE HUMAN AC BACK 10 
SEX FEMALE MOVE 12 

SKILLS 

WEADON Om  ) 
WEAPON SPD TYP THAC0 A/R DAM SKILL DIE 

Stat 4 B 18 1 d6/d6 Swimming 2 
Darts 2 Pp 8 3/4 DB/2 kraam N 

Herbalism 15 
Animal Handling 3 
Riding, Horse 2 

SED | 
Seamstress 4 
Pottery 13 
Animal Training 9 

SPECIAL 
Formler 4/3/2/1 «I Alterationtormelnivå. 

nolståndare får | mot Iljenas alteravoriormker. 

NN S 
  

KRISTALLDOLKEN VIL UPPSALA 1990. 

  

LÄTT FÅNCET... 

  

  

    
   
   

    

     

      

        
  

  

a NY 

( BOK! If BOK 2 BOK 3 
Formel Niv Formel Niv Formel Niv 

£fnlarge & 1 Deeppockets & 2 flaming Sphere 2 
Spider Climb & 1 Levitate & 2 Wizard lock 5 2 
Hending 5 1 Magic Houth & 2 Item & 3 
Burning Hands & 1 Web 2 Slow & 3 
Wizard Hark & i iImp Pbantasmal Force 2 Tongues 5 3 
Cantrip & 1 Hirror Image 2 Water Breathing 5 3 
friends 1 Identity 1 Wraithform 5 3 
Crease 1 hold Portal i Fireball 3 
Dead Hagic i Comprebend Clairvoyance 3 
Detect Hagic 1 Languages 1 bUggeslion 3 
Unseen Servant 1 Strengtb 2 

Alter ee S 2 

(nod 2 

(BOK 4 
Formel Niv 

Dolymorph Self & o4 
Wizard Eye & 4 
Leomund's Secure 
Shelter & 4 
Wall of Fire 4 
Fumble 4 

No / 
Nä J 

BÖRS: BÖRS: RYCCSÄCK: 
Kopparkopek: 7T Material Components. 
Silverrubler: 2 

ANNAT: 
Stav. 
Daris 248t 
Hund, Vasil, (U AQ 
Häst (2 AA 

Dagbok Sminklåda, Skrivdon, 
Extra filt, Rep 1Om, Nål och Tråd, 
Vattenskinn, 2 Klädombyten, Tvättbalja, 
Cryta, Kryddor, Tvål 

  

KRISTALLDOLKEN VIL UPPSALA 1990.



  

  

  

BLODSBAND 
ROLLBESKRIVNINC 

- (> DJETR VLADOVITJ BIR 
Djetr är numera en stadgad familjefar, med tre döttrar som han skämmer bort så mycket han 

  

någonsin kan med små presenter (billiga) och små magiska skämt. Hans hustru är honom varmt i 
tillgiven och har hjälpt honom att utvidga sin självupptagenhet att omfatta hela familjen. i ABJUDER 9 

Han kan inte riktigt förstå varför de andra ser så nedstämda ut när han berättar om sina 
underbara döttrars fantastiska eskapader: deras första steg, hur de gör när de äter, deras favo- 

  

ritsagor och vad som får dem att skratta. - 
Djetrs karriärsförhoppningar har inte tagit slut. Nästa steg måste vara att bli hovmagiker. 

Hans skräck för döden har fått en ny orsak. Vem vill sluta leva när allt ser så ljust ut? | 

        
KRISTALLDOLIKEN VIL UPPSALA 1990. 

KRISTALLDOLKEN VIL UPPSALA 1990. 

 



BLODSBAND 

  

STRENCTH 7 LENCTH cm 
DEXTERITY (6 WEICHT kg 
CONSTITUTION II ACE 
INTELLICENCE 18 No ADMOD 

| WISDOM D HT DOINTS CHARISMA 6 | AC FRONT 
| RACE HUMAN AC BACK 
(SEX MALE MOVE 

[77 
62 
37 

24 

10 
12 

  

SKILLS 
  

( WEADON OTHER 
WEAPON SPD TYP THAC0 A/R DAM SKILL DIE 

Sling 6 - vå 11 - Read/Write, ihvska - 
bullet - B - - d4+1/d6+L Read Lips 16 
stone - B - - d4/d4 Spellcraft 16 

Dagger 2 P 19 1/1 d4/d3 Seamanship 17 
Lårown 2 P 18 2/1 d4/03 Read, Fornihvska 19 

Appraising 18 
Alertness 16 
Observation x2 19 
Heraldry 18 
Ancient History, 
Czarfamiljens uppkomst = 17 

SPECIAL 
Formler 4/3/3/2/1 «I abjarationAormelnivå. 
«| på saving throws mot abjuratiortormler. 
motståndare får I mot Djetrs abjuratiortormler. 

  
KRISTALLDOLKEN VI UPPSALA 1990. 

BLODSBAND 

  

    

  

  

        
    

  

      
  

  

( BOKI If BOK 3 )( BOK 2 ) 
Formel Niv Formet Niv Formel Niv 

Alarm & 1 Taunt 1 Drotectt from Cartrips & 2 
Prot from Evil & 1 Detect Undead 1 Sanciue 5 2 
Cantrip & i Lb protlem 1 &pectral Hand 2 
Armor 1 2 £&5p 2 
Shield 1 Bad 2 Elinking. Cloud 2 
Hagic Hisslle 1 forget 2 Ciitterdust 2 
Unseen Servant 1 Dlspel Hagic & 3 Prot Item from Impact & 2 
Read Hagic I Non Detection & 3 filter 5 2 
Wall of fog i Prot from Evil 107 & Prot 3 Protect Item from Fire & 2 

cr (| | Fd sounded 5” 3 (BOK 6 ou inst Undea 
Delect. magic I Lightning Bolt 3 BOK 6 

NV ZN / Formel 

C BOK 4 NY C BO K 5 NY Phantom Sleed 3 

fold Undead 3 i fold Urdear 
Formel Niv Formel Niv | | Ollutes Desient Sphere 3 

Fame Arrow 3 lyykar's Hanlle & 4 Detect. Ecrying 4 
Chost Armor 3 Charm tHonsler 4 fire Charm 4 
Daralyze 3 Ice Storm 4 A 4 

FER mreere 3 | | Ka Ul s Minute Heleors founi 
fire Trap & 4 Charm Person i BOK 7 
Hinor Ciobe of Hypnrotiem 1 Formel 
krvalserability 5. 4 ers Acid Arrow 2 Niv 
lemove Curse Avoldance & 5 

I NOeeca Ev 2 Invulnerability to Normal 
Weapons 5 5 
Hordenkalnen's Falthful 
Hound 3 
Domiration 5 
Bigbys Inlerposing Hand 3 

NV Wall of Force 5 I 

BÖRS: RYCCSÄCK: MACISKA FÖREMÅL: 
Kopparkopek: 9 Slunga 2 
Silverrubler: 68 Slungkulor 24st. FÄRCKULOR 

Förbandslåda. 
&krivdoa Detta är ett set med til synca vanliga slungkulor fast 

BÖRS: Papper. farsade 1 olika kulörer. Kuloma är aio till antalet och 
Hatertal Components. F R I fungerar som respektive aspekt hos Chromatic Ort-focmeln 

Örseglingslack fast med en slungas räckvidd (&, M:36, 19) samt -3 att 
3 Klädombyten. träffa.  Kulorma är färgade på samma sätt som 

ANNAT: Lanterna focmeleffetten. Förutom formelefteklen tar oficet skador som 
Formelböcker 2 Oljeflaskor. från. elingbulieta. 

Coak of Displacement 

  

KRISTALLDOLKEN VI, UPPSALA 1990.



  

BLODSBAND 

  

ROLLBESKRIVNINC 
7 

Det finns ett fel med även de vackraste drömmar. De brukar förr eller senare ta slut. Någon- 
stans på vägen kom Hjenas dagbok att ändra karaktär. Tidigare handlade den om förhoppningar 
och romanniska svärmerier. Nu står där kyligt cyniska kommentarer om tillvarons meningslöshet 
och männens eviga falskhet och hopplöshet. 

Tjjenas yttre ungdom har överlevt längre än den inre. Hon ser nu tillbaka med avsmak på 
sina tidigare barnsligheter. Den stora vändpunkten blev när Vasil dog i en strid med grymlingar 
för två år sedan. I sorgen efter honom kom uppvaknandet och illusionerna föll. Drömmarna 
hon levt i hade bara varit en fasad för verkligheten, ett sätt att förneka världens ondska och 
ödets cynism. Hennes flickdröm om mannen stämde illa med sanningen om fåfänga fånar som 
styrs av sitt underliv. 

Visst är Hjena fortfarande skämtsam, men nu andas hennes kvickheter ironi och cynisk 
bitterhet. Hon har gett upp alla förhoppningar om äktenskap och barn och intalat sig att det var 
lika bra att det aldrig blev av. Saknaden känns bara i samband med hennes tre brorsdöttrar, 
vilka hon föresätter sig att se till att de tidigt får fötterna fast på jorden. Trots kärleken till de 
små sötnosarna gör Djetrs eviga tjatter om dem henne irriterad och avundsjuk. Hon pysslar 
fortfarande om de andra i gruppen, numera av en sorts disträ vana 

De vilda idéer hennes hjärna brukade spruta fram märks inte ofta längre, och i så fall 
dyker de upp i hennes skulpturer och hennes användande av magi. 

  
KRISTALLDOLKEN VI, UPPSALA 1990. 

  

BLODSBAND 
  

( ILJENA VLADOVITJEVA BIR N
V
 

  - 
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BLODSBAND 

  

STRENCTI 12 LENCTH cm 
DEXTERITY 15 WEICHT kg 
CONSTITUTION 15 ACE 
INTELLICENCE i7 NO ARMOR 
WISDOM ? HT DOINTS CHARDISMA I AC FRONT 

RACE HUMAN AC BACK 
SEX FEMALE MOVE 

164 
e3 
33 

  

SKILLS 
  

  

WEAPON SPD TYP THAC0 A/R DAM SKILL DIE 

Staff 4 B 18 11 d6/d6 Swimming 2 
Darts 2 P 18 3/1 d3/d2 Cooking 17 

Singing u 
Herbalism 15 
Animal Handling 8 
Riding, Horse 2 
Sculpting (artistic ab) 9 
Read/Write, ihvska - 
Seamstress 14 
Pottery 3 
Animal Training 9 
Etiquette I 

Formler 4/3/3/2/1 «| AlteratiorAormelnivå. 
+1 på saving throws mot afteratiortormler. 
motståndare får -I mot Ijenas a/teratiorformler. 

J 
  

KRISTALLDOLKEN VIL UPPSALA 1990. 

BLODSBAND 

  

    

  

  

    
  

          
    

  

  

— N 

( BOK! )( BOK2 IS BOK3 | 
Formel Kiv Formel Niv Formel Niv 

Enlarge & I Deeppockeis & 2 Flaming Sphere 2 
Spider Ciimb & [0 Levitate & 2 Wizard Lock 5 2 
Hending & i Magic Houlk & 2 lem 5 3 
Burning Hands & 1 Web 2 Slow & 3 
Wizard Hark & I imp Dhantasmal Force 2 Tongues 5 3 
Caatrip 8 1 Hitror Image 2 Waler Breathing & 3 
Friends 1 Identity 1 Wrallkform 5 3 
Crease i Hold Portal & 1 Fireball 3 
Read Hagic i Comprehend Languages & 1 Cairvoyance 3 
Detect Magic I Sirengtb & 2 Suggestlon 3 
Unseen Servant 1 
Alter Self E 2 

Nrock 8 2/8 JN s 

( BOK 4 I( BOK 3 )( BOK6 ) 
Formel Niv Formel Niv Formel Niv 

Dolymorph &elf 5 4 Whlspering Wind & 2 Telekinesis 5 3 
Wizard Eye & 4 Hy S 3 Transmule Rock to Hud & 5 
Leomund's Secure Secret Page 5 3 Advanced Illusion 5 
&belter & 4 tHelrs tHinute Heterors 3 Hajor Creation 5 
Wall of Fire 4 Polymorph Other & 4 Stone blape & 5 

fumble 4 Sloneskin  & 4 
Veatriloquism & 1 £vards Black Tentacles 4 
Feather Fall & 1 Minor Creation 4 
Color &pray & 1 fabricale & 5 
Shalter 2 

( Nöset 22N JNA J) 

BÖRS: HANDSTAV Nn 
Kopparkopek: 2 — Denna stav är gjord i gyllene metall och prydd av en hand högst upp. Handen ändrar sin position på samma 
&ilverrubler: 33 — sätt som den effekt den just brukas för att åstadkomma, Effekwema är på nivå 15. Följande kan utföras: 

BÖRS: 1 Burning Hands (I charge).2. Bigby's Interposing Hand (2 charges), 3, Bigbys Foreeful Hand (3 charges). 4. 
Haterial Components. 

RYCCSÄCK: 
Dagbok, &minklåda, 
&krivdon, Papper, 
Näl och tråd 
Vattenskinn, gryta, 
i Nadombyten, Kryddor, 
väl. 

Stav. 
Darts 368t 

Bigby's Grasping Hand (4 charges), $. Bigby's Clenched Fist (5 charges), 6. Bigbys Crushing Hand (6 
charges), (Tjena kar 13 charges kvar.) 

ÖRHÄNGEN 
Detta är två samverkande rings ef protection +2 (tillsammans +4). Dessa har Ijena tagit som soavenir från 

en grymkiogshövding som använde dem som tanna armringar. 10 em i diameter, men ståltrådstanna. 

DRAVMIDJOVS FRAMKALLANDE SPEGEL 

En stor oval spegel i en mahognyram. Spegeln är monterad på en reglecbar ställniog med små hjul. Dea går 
utmärkt bra att spegla sig i på vanligt vis. Fungerar som formeln Monster Summoning 1-VIIL Slå en d20 för 

att se vilken formelnivå som blir aktoell Spegela behöver bara riktas mot det aluclla hållet och ctt 
doord yttras så de ot, Spegeln kan högst 2 ger/dag. D20: 

1-5: 1, 69: IL, 10:12: IL 13-15: IV. 16-17: V. 18: VI, 19: VIL 20: VIII 
  

    
/ 

KRISTALLDOLKEN VI UPPSALA 1990.



  

BLODSBAND 

  

  

BLODSBAND 
  

  

  

Någon månad innan äventyrets början besökte Ferenc åter sin födelseby, där han lyckades bli 
utsedd till förmyndare över sin gamle och virrige fader. Raskt anordnades ett bröllop mellan 
fadern och hans egen gamla "fästmö" Katryne, beledsagat av en storslagen fest. 

Nu känner sig äntligen Fereng vara fri sin uppfostran och har insett att det är dags att 
skapa sig ett eget liv och ett eget hem. Han har länge haft ett gott öga till Iljena med en lust 
att plocka fram ungflickscharmer. ur henne igen. Det är nog dags att sätta in en stöt där nu. 
Han har också insett möjligheten att bli vezarernas näste hövding. Med Alexej som czar borde 
det knappt gå att hindra honom från det. 

Det utsvävande livet ledsnade Fereng på ganska snart och han nöjer sig gärna nu med ett 
parti schack med Böbor eller lite stillsamt plockande på balalajkan som han lärt sig spela på. 

KRISTALLDOLKEN VI, UDPSALA 1990. 

FERENC CSABAI 
  

TIEF 5, FICHTER 9 
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BLODSBAND BLODSBAND 

  

  

C . 

STRENCTIA 17 LENCTH cm 173 Kopperkopet: 7 Set med dyrkar. Kortbåge. PYCCEN: Ä 

DEXTERITY 17 WEICHT kg, 68 Silverrubler: 42 polar Get. SKdombyte fiisbt ÅfTOWS: 128t. 

DLENGEN 15 ACE 40 ANNAT. Sckactbräde med Pjäser. 

INT [LIC NC 1 Läderrustnin ; Slenfe 

WISDOM 9 NO ARMOR Sad brer 
CHARISMA 13 ÅC FDONT i 

RACE HUMAN AC BACK 2 
SEX MALE MOVE 12 
  

MACISKA FÖREMÅL: 
SKILLS FERENG DÖDSDOLK 

Detta är ett mörkt, utsökt vackert snidat vapen med fästet i form av döden med en He i sin hand. På dess blad står 
  

        

va NY texten ”Att dö - Att sova - Intet vidare” ristad i ålderdomliga runor. Om offret är en humanoid måste det slå ett 

WE ADON OTHER saving throw mot Death Magic eller dö. Ger i övrigt alltid maximala skador. Dolken motsvarar ett magiskt +2 

vapen vad beträffar chanser att träffa monser som bara skadas av magiska vapen. Dolken måste döda någon var 

WEAPON SPD TYP THAC0 A/R DAM SKILL DIE gång den dras, annars dödar den sin egen bärare! 

Ecimitar 5 S 10 2X2/1 d8+l/d8+ Blind Fighting - 
Short Bow - 120 2/1 - Tumbling 17 Bracers of Defense AC 2 

flight arrow - OP - = d6+/d6+1 Dancing x2 (vezar folk 
Whip 8 - 10 3/2 d2/1 dances) 18 

Iwo Weapon &lyle = o- - - - Jumping 17 
Ambidexterous = or - - - Riding x2, Horse 19 
Dagger 2 Pp uu 32 d4+H/dH Juggling 16 

trowa 2 Pp Zu 2/1 d4+/d3+1 Gaming 13 
PDuncking (spec) or 20 32 - Musical instrument 

Balalajka 16 
Mörkmål - 

THIEFING Zz 
Pick Pockets 25 
Open Locks 20 
Find/Remove Traps 05 
Move Silently 85 
Climb Walls 95 
Hide in Shadows 70 
Read Languages 30 
Detect Noise 15 

| 
| 

NV J NV /   
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BLODSBAND BLODSBAND 
  

BÖBOR TJERKASCHEVITJ >) 
  

  

ROLLBESKRIVNING 
> 

Lätt grånad och, när ingen ser på, plågad av gikt och dålig rygg närmar sig B6bor ålderdomen, 
men vägrar att acceptera faktum. Överhöljd i ära från årtionden av krigiska dåd är han nu för 
första gången i sitt liv riktigt stolt över sig själv och vem han är. Han ikläder sig nu Narods 
(motsvarande regemenstchef) insignier i Dvåsordens väpnade styrkor. Han stoltserar också med 
en mängd utmärkelser, eller vad sägs om Rurik XIXs guldkraschan för ensamt undandrivande 
av överlägsen fiendehop, Kaparkorset av första rangen med opaler och akvamariner, medlem av 
Dviöslegionen, Kaproserkraschanen för hjältedöden i slaget vid Korchan år 54 (återuppväckt 
genom mirakel strax därefter), samt en större mängd mindre betydande utmärkelser. Det 
bekymrar honom inte längre att hålla reda på fallna fiender utan problemet är snarast att hälla 
sig själv undan från formliga horder av hämdlystna släktingar till tjugo år av blodig framfart. 
Han längtar efter lugn och ro men ständigt störs han av ungtuppar som vill göra sig ett namn 
som den fruktade Böbor Tjerkascheivitjs baneran. Mycket tröttsamt för redan slitna lemmar. 

Ser dåligt gör han också. Kan knappt urskilja hur folk ser ut på längre än armslängds håll. 
Han bär naturligtvis synglas, men bara i smyg. Lite besvärligt att inte se bra i strid, men det 
får gå. Bara i absolut nödfall kan han tänka sig att ta på synglasen i strid eller i annat "offent- 
ligt" sammanhang. 

Höjdpunkten på Böbors karriär var hans giftermål sex år tidigare, åtminstone har det fram- 
ställts så för honom av översteprästen - och tillika svärfadern - i hemstaden Achyrka. Det hela 
var ett arrangerat, politiskt giftemål och Bébor han helt enkelt inte säga ifrån innan det hela 
var över. Hans fru är en mycket liten, bestämd och dominant dam med skarp blick och vass 
tunga. Hennes namn är numera Samsara Tjerkaschieva. Vid sin ålder borde Böbor verkligen 
dra sig tillbaka och njuta frukterna av ett händelserikt och äventyrsfyllt liv. Hans hustrus rege- 
mente driver honom dock från hem och gård. Vad är det för liv för en krigare och hjälte? 
frågar han sig själv ofta. Nej, han båller sig hemmifrån så mycket som möjligt och hoppas på 
att få dö med vapen istället för sopborste i hand. 
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BLODSBAND 

  

STRENCTI 19 TENCTH cm 225 
DEXTERITY 1 WEICHT kg 127 
CONSTITUTION 16 ACE 
INTELLICENCE 8 WI&DOM [| FULL PLATE 

HIT DOINTS 6 CHARISMA 9 AC FRONT 

RACE HALF OCRE AC BACK 
SEX MALE MOVE O

O
O
M
 

  

SKILLS 
  

WEADON 
WEAPON SPD TYP THACO A/R = DAM 
Spited Cudgel 7 B Hu Vil 2d6+7/346+7 
Boar Spear 6 uu V1 d8+8/2d4+8 

Iwo Handed &tyle - 
2 Handed Sword 7 

P 
Heavy Crossbow 10 P 14 Vv2  d4+HY/d6+H 

s i d10+7/3d6+7 

SPECIAL 
Formler 4/4/3/3/2. 

OTHER 
SKILL DIE 
Seamanship PR 
Carpentry 18 
Read/Write, ihvska - 
Singing 9 
Hunting 10 
Artistic Ability, Poesi u 
Mörkmål - 
Militär Strategi 1 

&låss som warrior lika många rundor som prästen har nivåer/dag. 
Full tillgång till warrior non weapon proficiencies. 
Bonus: en fri weapon proficiency. 
Bonus: &inging. 
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BLODSBAND 

I flera av länderna kring Bachalska bavet, däribland Ibv och Sykratia, är DvQs-kultea den förbärskande 
religionen. Det unika med denaa religion är att Dvås på samma gång uppfattas som en enhetlig gudom och som 
åtta olla aspekter, som alla har sina egna präster och till och med 1 vissa fall dyrkas separat. 

1 rellglonea finns två symboler som är viktigare än alla andra. Dels floden Dvobr som föresar alla sina 
tällor till ex enda ström (precis som blodådrorna I mänalskan), dets sängen 1 de dvuslska hymnersa Denna säng 
sjungs i åttastämmig kör, där varje stämma represerterar en av Dvis aspetter. Sångerna saknar ord, de handlar 
1 stället om att med de olika stämmoraas hjälp skapa harmonier och melodier. Till de olika stämmorna finns även 
solosånger, även de ordiösa. 

För prästerskapet innebär detta att de med alla åtta stämmor representerade kar utföra storslagna 
mirakel med sina sånger, medan effekterna av en solostämma är mera moderata. Varje präst kan endast 
represeatera en stämma eller aspekt. 

De åtta aspekterna är räknat från högsta till lägsta stämma: 
a sopran: Ljusets, solens och kunskapens aspekt 

2:a sopran: Vindens och fäglarnas aspekt 
1:a alt; Vattnets och Mskarnas aepett 
2a alt: Jordens, livets och fruktbarbetens aspekt 
1:a tenor: Kärtetens, värskapens och det mystiskas aspekt 

2: tenor: Djurens aspekt 
1:a bas: Smideskonstens, formandets och klippans aspekt 
2:a bas: Krigets, dödens och mörkrets aepekt 

SFÄRER”” 

Combat, All Summoning. Protection, Necromantic (reversed + minor), Sun (reversed). 

UTRUSTNING 

  

  

  

(> söns: BÖRS: — RYCCSÄCK: NY 
Kopparkopek: = 3 Material Components.  Vattenskinn, Citatbok, Rep lOm, 
Silverrubler: 41 Laaterna, 2 Oiljeflaskor, Bryne. 

Klädombyte. 

ANNAT: 

Spiled Cudgel Spitklubba ca Am hög vägande ungefär 25kg, besatt med 13st 2dm långa spikar. 
Boer Spear. Bredbladigt spjut c:a 25 m längt - på 
Armborst med Lod 24st, 2 Handed Sword 
Hetig symbol 

MACISKA FÖREMÅL: 

HÖRAPDARAT 

Detta är ea vanlig börlur som används av folk som bör illa fast med en titen förtrolining vilken ger 50x chans 
på fear Noice och miaskar avståndet med bällten vid försök att lyssna I alimändet. Detta betyder att för dena 
som med denna lur försöker avlyssna en konversation som förs på 10 meters häll räknas avståndet som 5 meter 

MACISKA VADENOLJA 

Tar en runda att smörja In vapnet med. Varar 3d6 rundor. Cer egg- och spetsvapen (d v & också Båbors 
spikktubba) »3 att träffa och skada (Bébor bar 3 applikationer kvar) 

HEDERSRUSTNING       Denna rustalag är mycket vackert ormamesterad och utsirad samt förgylld på vissa ställen ful/ Plate Anmor -I 
(2 även reducerar skador med -I/stadetärning. ) 
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HÄRLÄGRET BLODSBAND A 

TBRAHIM AL IMBRAH 

  

ADJUTANTERNA 

    

   

   
   
   

    

7ORB KOCHOLSKIJ 

  

WARTHOLD MUNVÄDER OBLON 

AFANASOV 

  

SERAFIMOV 

  

CEREMONITÄLT 

      

  

     

    

     

TROTTOAR KEJSERLIGT TÄLT 

HOVTJÄNARE 

TRUPPER 

KÖKSMÄSTARE



  

BLODSBAND 

Under det knappa decennium som förflutit sedan kidnappningen av Alexej och jakten på hans 
kidnappare har Zaras liv förändrats en hel del. Alexej Ihvanovs identitet har varit säkrast att 
hålla hemlig. Som tur var verkar inga fler Ihv-agenter varit Alexej på spåren. Men ett oadligt 
liv som kapardrottningens fosterson kan inte Zara tänka sig åt Alexej. Hans pretentioner på 
Ihvs tron måste återupprättas - det gäller bara att vänta till Alexej blivit gammal nog. 

Zara har genom framgångsrik kaparverksamhet avancerat till ledamot av Fristädernas kap- 
tenskollegium och hon har i sin tjänst ett halvdussin lydkaptener. Personligen deltar hon inte 
längre i kaparverksamheten, hon ägnar sig numera åt att bygga upp sin egen organisations 
styrka och att driva en antiihvsk politik i kollegiet. Det är också viktigt att se till att Alexej får 
en ståndsmässig utbildning, den allra bästa, även om detta innebär att härota hem en abransk 
informator för 5000 silverrubel om året. 

Zaras nya roll har inneburit att bon totalt fått lägga om sina vanor. En blivande "styvänke- 
kejsarinna" kan ju inte gå omkring och tilltala sin omgivning på ett ohyfsat sätt eller klä sig i 
sjömanskläder. Inte heller i egenskap av kaptenskollegiets första dam fungerar detta helt frik- 
tionsfritt. Ståndsmässighet innebär enligt Zara att vid alla oficiella tillfällen klä sig i krås och 
sobel, bära dyrbara smycken och rida damsadel, allt till hennes gamla vänners uppenbara för- 
tjusning. Man får dock aldrig förlägga sin huggare alltför långt bort och en buss tobak då och 

då när ingen ser på måste man unna sig. . 
Som om inte detta skulle vara nog omtumlande har också oturen försvunnit spårlöst ur 

Zaras liv och kärleksgudinnan har visat sig - på den mest oväntade av alla platser: i Igor Roko- 
ssovskij Alexejevs gestalt! Numera kallar hon sig Zara Ilievitjeva Alexejeva efter det stiligaste 
bröllop staden Rogorod någonsin upplevt. Nog trodde Zara att hon visste vilken typ Igor var 
efter så många års vänskap. Visst beter han sig fortfarande som sitt gamla jag men någon 

slumrande del av henne har han väckt Det måste erkännas att tanken har förespeglat henne att 
hennes nye make äktat henne av politiska skäl - hon är ju trots allt en av de viktigaste per- 
sonerna i Fristäderna - men när han ler mot henne förstår hon att han verkligen älskar henne. 
Kanske vet han bara inte om det själv, män kan ju vara så självupptagna. Vad gäller det här 
med att erkänna sina fel och brister har flera års barnuppfostran gjort Zara betydligt ödmjuk- 
are. Nu för tiden erkänner hon villigt sina misstag och finner det också lärorikt att diskutera 
igenom dessa noggrant med dem hon litar på. Man lär så länge man lever... 
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(ZARA ILIEVITJEVA ALEXEJEVA =) 
FICHTEN 10 
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STRENCTH 16 TENCTH cm 164 
DEXTEDITY 13 WEICHT kg 65 
CONSTITUTON 17 ACE 47 
INTELLICENC 14 
WISDOM 10 NO ARNOR 

AC FRONT 8 
RACE HUMAN AC BACK 10 
SEX FEMALE MOVE 12 

SKILLS 
a 

WEADON OTHER 
WEAPON SPD TYP THAC0 A/R DAM SKILL DIE 

Culla&s (spec) 4 SS 9 2/1 d6+4/d8+4 = Seamanskip 14 
Harpoon 7 P u 3/2 2d4+H/2d6+H1 — Swimming 16 
Wrestling (spec) - or u 32 - Navigation 2 
Composite Long Bow 7 - vu 2 - Survival: Bachalska havet 14 

fligbt arrow - Po + or d6rVa6 — Fishing 9 

Single Weapon Style - P - - deras Ridiné, Horse 5 
Rapier 4 P vu 3/2 d6+2/d8+2 Etiquette 15 
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( BÖRS: BÄLTE: RYCCSÄCK: «ANNAT: 
Kopparkopek: 3 — Värja Tuggtobak. Harpun. 
Silverrubler: 48 2 Klädombyte Långbåge. 

Shear Arrows 24st. 

MACISKA FÖREMÅL: 
ZARA& ONDA ÖCA 

Naturtroget emaljöga fungerar som en permanent Lay of fafeeblement. Maxavståndet 
är 10 meter. Ögat är mycket känsligt och det är 196 chans var gång det används att 
magin tar slut. För att skydda den vänskapligt sinnade omgivningen mot ögats 
effekter måste det skylas bakom en ögonlapp. 

Huggare, Magisk, +[ +3 vs Shapechanging Creatures 

ZARAS HALSKEDJA 

Cer AC 3. Aktivering kostar en dcharge/runda. Halskedjan är förgylld och mycket 

dekorativ. 

ZARAS SOBELBOA 

förvandlas med ett kommando till en Ciast Weasel (AC:6, MV:5, THACO:I7, AHA 
D/A:2d6, &A:Släpper inte taget, ger automatiskt skador efter första träffen) Kan 
användas obegränsat antal gånger, tills sobeln dör i strid. fungerar endast i strid, 
dvs det går inte att vandra runt med sobeln som husdjur till vardags. 
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