
Ödestaden: Det Levande Helgonets Folk

Av Klas Lundqvist

Innehåll: 5 Karaktärsblad 

samt en beskrivning av rollernas 

släkte som samtliga spelare bör läsa.



Locke, eremiten

Son till Centa och Hilip. Lillebror till Blaze. Morbror till Firebolt, Resin 
och Lilian.

Familj: Lockes familj hade ingen särskilld ställning inom Folket, 
de levde och kämpade som alla andra. Lockes storasyster Blaze 
gifte in sig i en nomad-familj och lämnade Det Levande 
Helgonets Folk som ung kvinna. Hennes få årliga besök var stora 
glädjeämnen för familjen, ända tills för femton vintrar sedan då 
systerns sena ankomst tände Lockes Blodiga Vrede. Utan att  veta 
det var Locke en Blodbest, utsedd av Ödet som en bödel och 
förgörare. Locke och hans systerdotter Firebolt var de enda av 
deras släkt som överlevde natten när hans krafter väcktes. Flickan 
var under Det Levande Helgonets beskydd och Blodbestens Aura 
kunde inte ta henne.

Ödesyn: När Sophitia förstod vad som hänt under Blodets Natt beordrade hon Locke att lämna 
Folket. Hans närvaro var för farlig. Hon bad honom dock att aldrig förlora hoppet, och att minnas 
att  Ödet valt  honom till Avatar av en anledning, precis som Det valt henne. Sorgslagen gjorde han 
som hon sade, accepterade sitt öde, och har hållit sig i närheten av Folket under åren som gått. 
Locke har vakat över dem och förgjort  deras fiender. Han har väntat på dagen de kommer att 
behöva honom.
 Lockes kärlek till Sophitia har bara växt under hennes frånvaro, och den har hållit honom på 
benen tillsammans med vissheten om att hans sista uppoffring skulle väga upp all ondska han 
orsakat.

Passioner: Lojalitet - Det Levande Helgonets Folk
  Kärlek - Sophitia, det levande helgonet

Avatarkrafter, Blodbest:
Aura av Våld, Spridare av Förstörelse, Blodets Förbannelse, Farosinne.
Locke har förstått  att en Avatar inte alltid föds med alla sina krafter. Vissa finner man under livets 
lopp. En sådan kraft är Farosinne, som Locke fick av en märklig grupp av magiker som kallar sig 
Stiftelsen. De raderade hans minnen av gentjänsten han gjorde dem och varnade honom att om han 
någonsin sökte upp dem igen, skulle de döda honom.

Utrustning:
En fjäderdriven pistol. Denna mörka anordning är mycket dödlig, men tar lång tid att spänna upp. 
Locke fick den av sin den Äldste när han lämnade Folket. Den Äldste fruktar att  Lockes förbannelse 
beror på honom, då han använde en krut-pistol i sin barndom.
Locke har även 15 blykulor att använda till pistolen.
Förstärkta armskenor. Fastspända på sina underarmar bär Locke styrktåliga handskar med insydda 
metallstänger för att kunna parrera enkla vapen med sina armar.
Rostfri kniv. Kniven Hilip gav honom som barn håller än, opåverkad av tidens gång.
Han bär mörka kläder av skinn och tåliga väver, färgerna sedan länge oigenkännliga av dam och 
smuts. Runt halsen bär han en berlock han aldrig öppnat innehållande en lock av Sophitias hår. 



Erig, beskyddaren

Son till Maileina och Desturos. Storebror till Spoon.

Familj: Erigs mor och bror är två av de få Stuffdyrkarna bland 
Folket och de tillber tillverkade föremål som gudar. Med 
kunskapen Maileina tagit med sig hem från Pilgrimsfärder till 
Stuffdyrkarnas Tempel har Erigs familj varit till stor nytta för 
Folket som allmänna problemlösare, men Erig saknar Spoons 
förmåga att intuitivt förstå moderns förklaringar. Han står 
närmare sin fader Desturos, en skicklig jägare som lärt honom allt 
han kunnat för att hjälpa Erig uppfylla sitt öde.

Ödesyn: Erigs öde har alltid varit starkt bundet till broderns. Det 
var Erig som hittade det tysta blåfrusna spädbarnet ute i ruinerna, 
med den mystiskt varma skeden i byltet med sig. Erigs mor, 

Maileina, såg skeden som ett tecken; att  pojken var utvald av Sakerna. Hon bad Sophitia att få ta 
hand om pojken som en son. En dag var bröderna utanför kvarteret och letade svamp när de blev 
anfallna av ett odjur från Ödestaden. De skulle inte ha haft en chans mot den utsvultna vargen, men 
när Erig vägrade släppa odjurets blick tvingades det  fly. Denna förmåga, känd i berättelserna som 
Beskyddarens Blick, fick Erig att förstå att  han var en Väktare, en Avatar skapad av ödet för att 
skydda något. Något väldigt viktigt. Erig har accepterat sitt  öde som Spoons Väktare, men för alla 
är det inte lika självklart. Maileina oroar sig för att att Spoon inte kommer att  klara sig utan att ha 
fått  testa sina egna gränser och lära känna sin egen förmåga och sin Sked. Hon har flera gånger låst 
in Erig i hemmet för att  låta Spoon klara sig själv för en dag. Trots alla sår och blåmärken han dragit 
på sig för att skydda sin bror så har dessa stunder av oförmåga varit de mest smärtsamma i Erigs liv.

Passioner: Lojalitet - Det Levande Helgonets Folk
  Plikt - Spoon

Avatarkrafter, Väktare: Beskyddarens Blick, Absorbera Skada, Nödens Styrka.
Blicken var vad som fick honom att inse sitt syfte, men sina andra krafter är de han använt sedan 
dess. Han har tagit  broderns plats i många farliga situationer och räddat honom från skada. De delar 
av Erigs kropp som inte bär gamla ärr täcks istället av fräscha blåmärken.

Utrustning:
Stickad mössa. Desturos har stickat en hel del kläder till Erig och Spoon när de var små. Båda 
bröderna har ovanligt välgjorda matchande mössor från sin far.
Harpun. Erig jagar med hjälp  av en smidig fjäderdriven harpun som skjuter ett litet spjut fäst med 
en vajer till harpunen.
Solladdad motorköttsåg. Denna lätta motorsåg drivs av ett batteri med solceller. Det har sedan länge 
laddats ur till den grad att sågen endast går att använda ljusa dagar. Erig fick den av sin far, som fick 
den av Spoon som lyckats laga den med Maileinas hjälp.
I övrigt bär Erig varma gamla kläder och små troféer från de djur han jagat ned. Han har även 
knivar och annan utrustning för att flå och slakta sina byten.



Any, mottagare av Orden

Dotter till Sera och Khulaidon, dottersdotter till Sophitia det levande 
helgonet, syster till Justaea, Ilcon och Imjan.

Familj: Anys mormor Sophitia är det Levande Helgonets Folks 
kärna. Hon finns med i hela folkets vardagliga göromål; hennes 
närvaro genomsyrar hela kvarteret. Att möta hennes blick värmer 
de kallaste hjärtan och ger tröst för de djupaste sorger. Som 
hennes barnbarn har Any fått ta del av den ofattbara vördnad 
Folket har till sitt Levande Helgon. Hon har fått samtala med de 
äldre både om djupa tankar angående livet och Ödet såväl som det 
vardagliga livet i Kvarteret. Kanske har endast den Äldste hört fler 
berättelser och sagor än Sophitias ättlingar. 

Ödesyn: Folkets ledare, den Äldste, har flera gånger talat med 
Any om att hon kan ha ärvt Sophitias Avatar-krafter, och att hon 

kanske kommer att ta Sophitias plats bland Folket som deras andliga vägledare när hon blivit äldre. 
Som barnbarn till Folkets största välgörare har Any mycket att leva upp till. Hon har förvisso delvis 
skönheten och utstrålningen från sin mormor, men av Sophitias uppfostran har hon åsikten att ödet 
är något man skapar själv. Var hennes plats inom Folket och världen är kanske kommer att visa sig 
inom kort. 

Passioner: Lojalitet - Det Levande Helgonets Folk

Avatarkrafter, Alpha: Anys mormor är en Avatar av typen Alpha, en ödets förkämpe som 
inspirerar och leder. Hennes krafter är alla inriktade på att ingjuta starka känslor hos människor, att 
förstå dem och manipulera dem. Precis som för alla Avatarer kan de användas både till godo och 
ondo, men det är väldigt osäkert om Any verkligen är en Avatar. Mycket verkar tyda på det, men 
hon har ännu inte visat några säkra tecken på ett sådant öde.

Utrustning:
Vackra kläder. Any har fått ärva gamla kläder från Sophitia och sin mor. 
Stav. Med två retsamma tvillingbröder i barnaskaran har Any lärt sig slåss med stav förvånansvärt 
bra. Hon är ovan vid att faktiskt försöka skada någon, men har snabbhet och teknik så att det räcker.
Doftskrin. Att ha med sig torkade doftrika örter är ett knep Any fått från sin mor. Något så enkelt 
som den rätta doften kan slå an tonen för ett helt samtal eller vända en diskussion till ens fördel. 
Enkelt första hjälpen-kit. Any bär alltid med sig en uppsättning bandage och liknande för att kunna 
hjälpa barnen i Folket när de gör sig illa. Hon har fått många vänner genom att bara ge dem tröst 
och uppmärksamhet vid rätt tillfälle. Hennes bästa bandagerulle saknas och hon kan inte komma 
ihåg vem hon lånat den till.



Spoon, den utvalde

Adoptivson till Maileina och Desturos. Adoptivbror till Erig.

Familj: Spoon adopterades av stuffdyrkaren Maileina och 
jägaren Desturos efter att deras son Erig hittat honom som 
spädbarn ute i ruinerna. Man fann honom utsvulten och frusen till 
den grad att han inte orkade skrika länge, så det var rena miraklet 
att den då unge Erig hittade honom. Märkligt nog fann man en 
betydligt varmare sked i byltet med honom. Stuffdyrkaren 
Maileina, som tillber alla tillverkade föremål, såg denna sked som 
en stor gudom och ett tecken på att det var något väldigt speciellt 
med pojken. Det Levande Helgonet, Sophitia, och Folkets Äldste 
var båda överens om att Maileina borde få ta hand om barnet.

Ödesyn: Så länge han kan minnas har modern alltid hävdat att 
Skeden och Spoon är ett, att de hör ihop så starkt att den ena 

omöjligt kan klara sig utan den andra, men att de tillsammans kan åstadkomma något storslaget. För 
några år sedan förstod man att brodern Erig var en Avatar, en sagohjälte skapad av ödet för en 
specifik uppgift, och att han var av typen Väktare. De var ute bland ruinerna och blev anfallna av ett  
ensamt odjur. Erigs blick drev den hungriga varjen på flykten och i berättelserna är Beskyddarens 
Blick det säkraste tecknet på Väktarskap. Många har spekulerat i vad ödet kan ha planerat för 
Spoon, om han nu är så viktig att det skapat en Avatar bara för att skydda honom. Själv önskar han 
bara att han visste vad han förväntades göra, för Erig har offrat sig för honom otaliga gånger, men 
själv har han inte gjort något riktigt viktigt i hela sitt liv. Han känner sig bara i vägen och ovärdig 
den hängivelse Erig har till honom.

Passioner: Stuffdyrkan - Sked
  Lojalitet - Det Levande Helgonets Folk

Utrustning:
Gudomlig Sked. Skeden som Spoon hittades med har följt med honom genom hela livet och han har 
ibland mardrömmar om att någon gång tappa bort den för gott. Maileina påstår att vissa gudating 
talar med sina bärare, och Spoon tror sig ha hört skedens röst några gånger.
Stickad mössa. Desturos, Spoons adoptivfar, värderar enkla saker, till skillnad från Spoons och 
Maileinas avancerade idéer och funderingar. Därför har han stickat varma mössor till sina söner, 
såväl som andra enkla och användbara plagg.
Bandagerulle. Ända sedan Any, det Levande Helgonets barnbarn, plåstrade om honom och Erig 
efter ett ras i svamprummet (där Erig så klart tog den stora smällen genom att precis innan golvet 
gav vika kasta ut Spoon ur rummet) har Spoon försökt hitta rätt tillfälle att lämna tillbaka ett 
bandage han fick för sitt skrapsår. Av någon anledning har han svårt för att prata med Any, eller alls 
kontakta henne.
Tio meter nätverkssladd. Spoons mor åker några gånger om året på pilgrimsresor till stuffdyrkarnas 
stora Tempel långt borta i Ödestaden, och kommer alltid hem med presenter till Spoon som hon 
lyckats byta till sig, små delar av de förlorade kunskaperna och de Ting de åstadkommit. Sladden är 
en sådan present, och Spoon försöker fortfarande komma på vad man kan använda den till.



Firebolt, ledarlärlingen

Dotter till Blaze och Kiito, systerdotter till Locke, syster till Resin och 
Lilian. Adopterad av Tenaka.

Folken: Firebolt föddes i en nomad-grupp som några gånger om 
året återvände till hennes mors folk av Bosatta. Till skillnad från 
de Bosatta så stannar nomaderna aldrig på en plats någon längre 
tid, utan har planteringar och lager gömda på utspridda platser i 
ett större område av Ödestaden. De har helt andra berättelser än 
de Bosatta, mycket på grund av att de träffar på så många olika 
grupperingar under sina vandringar.

Familj: När hon var väldigt  ung mördades hennes familj av 
morbrodern Locke, Blodbesten, Ödets utsedda bödel och 
förgörare. Hennes fars föräldrar fanns inte i livet, så Firebolt  togs 
omhand av en nomad vid namn tant Tenaka. Hon var vänlig och 

älskade barnet, men hårda tider föll på nomaderna, deras gömmor 
hittades tomma, plantagen förstörda eller plundrade. Vid tio års ålder tvingades Firebolt  hjälpa sitt 
folk att stjäla och anfalla för att överleva. De blev Plundrare av ren desperation. Få i Öde-staden har 
bevittnat så mycket av människans förmåga till illvilja och smärta som Firebolt fått göra under sina 
arton år.

Ödesyn:  Hennes erfarenheter i Ödestaden förde henne till slut  tillbaka till hennes mors folk som 
Tenaka berättat  för henne om. Sophitia, det Levande Helgonet, tog emot den trasklädda undernärda 
Firebolt med öppna armar, och med det var hon välkommen av hela Folket. De har aldrig fått  veta 
vad hon tvingats göra mot precis samma sorts människor som dem, och får hon bestämma kommer 
de aldrig att få reda på det heller. Firebolt har inga föreställningar om att hon skulle vara en av 
Ödets Förkämpar, Avatarerna, men hon har en stark känsla för vad hon är menad till i detta liv. 
Hennes högsta vilja är att  ingen ska måsta genomgå det hon utsatts för. Hennes ambition är at nå en 
position där hon kan leda människor rätt och hjälpa dem undan från desperationen och våldet. När 
hon återvände visste hon att  Det Levande Helgonet räddat henne från Blodbesten och avskydde den 
blandning av skuld och tacksamhet kvinnan oavsiktligt påtvingade henne. Men hon förstod snart att 
den gamla kvinnan varje dag förtjänade den vördnad hennes folk gav henne, ibland flera gånger om. 
Hennes närvaro inte bara inspirerar, den ger mening åt livet. Firebolt kan inte låta henne försvinna 
även om hon, på grund av vad hon själv gjort, knappt kan stå ut med henne.

Passioner: Ambition - Ledare
  Skuld - Det Levande Helgonet
  Hat - Plundrare

Utrustning:
Änterhake. Under sina år i det vilda lärde sig Firebolt förskräckliga saker en enkel klätterhake 
kunde användas till. Från att hänga upp kött till att tortera fångar. Man kan ju tillochmed klättra med 
den, då Firebolt även har tio meter rep.



Det Levande Helgonets Folk: 

I Ödestaden bor det många sorters människor, däribland Bosatta, Nomader och Plundrare. Det 
Levande Helgonets Folk är en grupp bosatta på ungefär 70 individer. De har en del förbindelser 
med andra bosatta och flera nomadgrupper, och precis som alla bosatta hatar de Plundrare. De 
håller till i en samling lägenhetsbyggnader i en av Ödestadens glesare delar, med hela kvarteret 
omringat av en barrikad för att hålla ute odjur. Mat är en bristvara i den enorma och nästan 
folktomma staden, men Folket odlar överallt de kan, skickar ut jägare i staden och har ett mindre 
bestånd boskap. De föder upp små hunddjur för mjölk och halv-vilda fåglar för kött och ägg. Den 
viktigaste inkomsten ligger i den stora skörden. Varje vår skickar de ett stort arbetslag till 
förorterna, där Folket för länge sedan satte upp ett plantage. Det är väldigt farligt, både resan dit och 
själva vistelsen, men om de får hem skörden brukar det innebära skillnaden mellan lätt hunger och 
smärtsam svält under vintern.
Det finns ingen informationsteknik att tala om i Ödestaden. Väldigt få kan överhuvudtaget läsa, en 
del kan bostävernas “namn”, men ingen har någonsin tid att öva upp någon läsvana. Istället har man 
en väldigt stark muntlig tradition, och man berättar ofta sagor i vördnad till de avlidna medlemmar 
av Folket som varit till stor hjälp, sådana man kallar Helgon.
Folket fick sitt namn från ett ovanligt helgon som omtalades i berättelserna flera generationer innan 
hon faktiskt föddes. Hennes namn är Sophitia, och eftersom hon ännu uppfyller sina berättelser är 
hon ett Levande Helgon.
Vissa helgon är dessutom Avatarer, förkroppsliganden av Ödets vilja, också kallade Ödets 
Förkämpar. De är individer med viktiga öden och magiska förmågor. Många berättelser handlar om 
Avatarerna, hur de insåg vad de var och vad deras öden blev. Från sagorna kan man urskilja flera 
olika typer av Avatarer, efter vilka sorters krafter de uppvisar och vilka uppgifter Ödet valt dem för. 
Det finns Avatarer som skapar något under sina liv, Skapare, och Avatarer som dödar eller förstör 
något viktigt, Blodbestar. Det finns Helare, Väktare och andra. En sort kallas Alphor och deras öden 
är att leda och inspirera människor, en annan är Facklor, som visar vägen, spår framtiden och 
hjälper andra uppfylla sina öden. Nästan varje gruppering i Ödestaden har sina berättelser och sina 
typer av Avatarer som bara de berättar om.
Sophitia leder sitt Folk tillsammans med Folkets Äldste, den traditionella ledargestalten de haft i 
flera generationer. Den Äldste kan flest berättelser och har därmed mest kunskap och visdom.
Förrutom de som tror på skyddshelgonen och Ödet, så finns det de som dessutom tror på Den 
Enorma Gudaskaran Av Ting. De kallas Stuffdyrkare och de ser varje tillverkat föremål som en 
mindre gudom. Vissa påstår sig kunna tala med sina gudar, att de hör deras råd. I Det Levande 
Helgonets Folk är Stuffdyrkare väldigt få.

Sophitia har blivit gammal och somnat in, till Folkets stora förfäran, men innan detta 

hände gav hon dem Ord. Hon berättade att det fanns något ute i Ödestaden som kunde 

rädda henne från dödens klor, och att en liten grupp av dem kunde hitta det och föra 

Sophitia tillbaka till Det Levande Helgonets Folk.



Överblick
Handling (spoiler): Äventyret börjar med en förklaring av världen och spelarnas uppdrag. 
Sedan får de småspela lite genom att välja väg genom vildstaden, varpå de hamnar i strid 
och träffar den sista karaktären. Då börjar det riktiga spelet när de stöter på ett plantage 
vid Central Park. Där har människorna problem med K9, ett rövarband. De spenderar 
natten och tipsas om var de kan finna vägledning. Hos nomaderna får de en profetsia om 
botemedlet de söker. De måste finna en Avatar och väcka den. De får veta att de ska 
färdas österut för att finna det de behöver. De hittar en nedfryst man och behöver kontakta 
Stiftelsen för att tina honom. Väl där får de ett uppdrag att anfalla en Företagsbyggnad. I 
källaren hittar de Trinity, all-medicinen. Övre våningar har folk de ska spränga, bland annat 
en Cyborg Ordförande. Väl ute får de en nyväxt klon av den nedfryste mannen att ta med 
sig till trillingarna på plantagen. De känner igen honom som sin bror de förlorat och ger ny 
glädje till Plantaget. Då har Helgonet räddat deras familj snarare än sitt liv med sina Ord till 
Any. Tar de Trinity räddar de Helgonet och kanske Stiftelsen och kanske mänskligheten.

Syfte: Det jag vill åstadkomma med äventyret är att blanda ödsligheten och stadsmiljöerna 
från I Am Legend med desperationen från Resident Evil: Apocalypse och mystiken från 
Lady In The Water. Spelledare gör gott i att se dessa filmer innan Sävcon. Faktum är att 
alla gör gott i att se dessa filmer.


