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Författarens förord 
Eftersom scenariot är skrivet för ett konvent har några av både rollpersoners och 

spelledarpersoners spelvärden förändrats och förenklats. Detta för att spelledaren ska slippa 

beskriva reglerna för spelare som inte är bekanta med The One Ring sedan tidigare och spara 

tid till att spela. 

De aktuella värdena är Parry, något som egentligen består av en siffra som sedan ska läggas 

till på ett annat värde som bestäms utifrån vilken Stance en rollperson eller spelledarperson 

väljer i en stridsrunda. Detta har istället ändrats till ett fixerat värde som man helt enkelt slår 

mot för att avgöra om en stridande lyckas undvika eller parera ett inkommande anfall. De 

värden som är utplacerade är beräknade utifrån rollpersonens/spelledarpersonens faktiska 

Parry-värde (4-5 i de flesta fallen) som har lagts ihop med 9; standardvärdet för attack och 

försvar, vilket räknas som Open Stance.  

Tanken med det här scenariot är att det ska vara mysigt, och gärna ge spelarna samma 

varma känsla i magen som man får av att se Fylke-scenerna i Lord of the Rings och The 

Hobbit, även om det råder vintertid i scenariots Fylke. Strid är något som inte borde 

förekomma särskilt mycket, även om det finns en scen där strid är närmast oundviklig, om 

nu rollpersonerna inte skulle komma på en strålande och väldigt hobisk lösning på 

situationen.  

Alla hobiska spelledarpersoner har förutom en mer utförlig beskrivning också Distinctive 

Features, precis som rollpersonerna. Dessa är tänkta att fungera som en riktlinje för hur de 

ska gestaltas och borde reagera mot sin omvärld.  
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Den stora tårttävlingen 
eller  

”Julbaket i Sjöstorp”  
 

Rosalinda Kattun, rollpersonernas 

gammelfaster och gammelmoster, har flera år 

tagit hem priset i den årliga 

Tårtbakartävlingen som infaller vid julfirandet 

i Fylke. Under den senaste tiden så har dock 

den annars så ståndaktiga hobkvinnans ålder 

börjat ta ut sin rätt och hon är inte längre så 

kraftfull som hon en gång var. Hon orkar inte 

längre bege sig och plocka den hemliga 

ingrediensen; den gula solskensrosen som 

växer en bit bortom Sjöstorp där hon bor. 

Därför, för att försvara Rosalindas goda namn 

som en av de främsta – kanske den främsta – 

tårtbakerskan i Fylke faller det på 

rollpersonerna att se till att hon vinner priset 

även detta år. 

 

När: Juletid (Yule tide) i Fylke, år 2943, året 

efter Bilbo Baggers äventyr till Ensliga berget 

och återkomst till Hobsala. 

Var: Byn Sjöstorp i Fylke och i skogspartiet 

söder om byn. 

Vad: Rollpersonerna ska hjälpa sin 

gammelfaster Rosalinda Kattun att vinna den 

årliga Tårtbakartävlingen, trots Rosalindas 

underliga sjukdom. 

Varför: Familjens och gammelfaster 

Rosalindas ära står på spel! 

 

Synopsis 
 

Del Ett - Ankomsten till 
Sjöstorp 
Rollpersonerna anländer till Sjöstorp för att bo 

hos gammelfaster Rosalinda. Väl där får de 

veta att Rosalinda är väldigt sjuk i en 

synnerligen illasinnad förkylning. Under denna 

del av äventyret får RP bekanta sig med 

varandra, Rosalinda (vad den stackars kvinnan 

orkar med) och Rosalindas son Leopold 

Kattun, som agerar hjälpreda och vaktmästare 

till Rosalinda. Rollpersonerna måste 

bestämma sig för vad som ska göras med 

tårttävlingen. 

 

Del Två - Jakten på tårtan  
I denna del av äventyret är det upp till RP att 

trolla ihop en tårta till tävlingen. Det är upp till 

dem hur detta ska gå till. Antingen försöker de 

hitta Rosalindas recept eller göra sitt eget 

recept. Därefter måste de samla 

ingredienserna som behövs. 

 

Del Tre - Tårttävlingen 
Nu gäller det – tårttävlingen. Kommer 

rollpersonernas bidrag att vara bättre än 

Grodträsk-Knubbarnas, och kommer det vara 

bra nog för att de ska vinna tävlingen? 

 

Sjöstorp 
Sjöstorp är en by i Västfjärdingen i Fylke, och 

ligger norr om Östra Vägen. Dess namn 

kommer av att den ligger intill en mindre sjö 

längsmed floden Fylkefloden, även helt enkelt 

kallat ”Vattnet”. Sjön har sedan kommit att 

kallats Sjöstorpssjön, och ingen av invånarna 

tycker att det är alls något konstigt med det. 

 

De flesta av byns hålor och hus ligger vid sjöns 

södra strand, längs den lilla vägen som går 

genom byn. På den norra stranden ligger 

några smials, mer luxuösa hobhålor med 

trädgårdar ända ner till strandkanten, 

tillhörande mer anrika familjer. Från byns mitt 

leder Södergatan ut till familjen Kattuns gård. 

Vägen mot Hobsala viker av norr från Östra 

Vägen och passerar genom Sjöstorp, längs en 

allé av träd.  

 

Sjöstorps största och mest kända värdshus, 

Gröna draken, liggen längsmed vägen mot 

Hobsala. Byns andra värdshus, Murgrönan, 
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ligger längsmed Södergatan. Sjöstorp har till 

och med sitt egna postkontor, med 

korrespondens kommande från och på väg till 

många av de närliggande byarna. 

Söder om byn ligger ett skogsparti som kallas 

Lilla skogen, eftersom den inte är stor nog för 

att utmana Stora skogen, och den är för ung 

för att kallas Gamla skogen – där av sitt namn.  

 

Enligt vissa äldre hober bor det underliga träd 

i Lilla skogen, ungefär som de i Gamla skogen, 

som sägs kunna prata, till och med röra på sig. 

Huruvida detta är sant eller ej är det ingen 

som har lyckats avgöra. 

 

- Del Ett - 
Ankomsten till Sjöstorp 

 

Vägen mot byn 
Rollpersonerna kommer ridande på sina 

ponnyer längsmed vägen från Hobsala. Runt 

omkring dem är det annars så gröna 

landskapet klätt i skinande vitt, glittrande som 

silver i solskenet. På vägen till Rosalindas hem 

kommer RP att passera den vanligvis 

storslagna trädallén i Sjöstorps utkanter och 

sedan genom själva Sjöstorp. På vägen borde 

de få skymtar av Gröna Draken, Murgrönan 

och några bekanta ansikten som bjuder in till 

ett stop öl på något av värdshusen lite senare. 

 

Lämpliga händelser: 

 RP ser en bekant som hälsar på denne. 

 RP skymtar Grodträsk-Knubbarna, se 

nedan. 

 RP får en skymt av antingen en 

gammal man av det storväxta folket, 

klädd i en grå mantel och en spetsig 

blå hatt. 

 RP får en skymt av herr Bilbo Bagger, 

tillsammans med en dvärg i röd luva 

och stort vitt skägg. 

Familjen Kattuns gård 
Gården ligger något söder om själva byn, men 

inte längre bort än att man kan se de 

närmaste hobhålorna från gårdens ytterdörr. 

”Man är avsides, men aldrig utanför”, som 

gammelfaster Rosalinda brukar säga. 

 

Gården består av en stor kulle, med ett stall 

och en verktygsbod stickandes ut från varsin 

sida av kullen. Detta får hela gården att se ut 

som en halvmåneformad smördegsbakelse. 

Ett fint vitt staket omgärdar gården, men som 

nu är helt begravt av all snö. Istället bildar 

detta en vall runt hela gården. 

 

När RP anländer står Leopold Kattun, en av 

Rosalindas söner, och skottar gången från 

grinden till kullens ytterdörr. Han har på sig en 

enorm färggrann halsduk, en stor slokhatt och 

ett par ludna vantar. Han skottar snö med 

sådan enorm energi att ångan pyser från 

honom medan han arbetar. 

 

Leopold, som känner alla av RP sedan de var 

pyttesmå hober, hälsar dem hjärtligt med 

stora kramar när de ger sig till känna. Han 

bjuder in dem alla i stugvärmen och erbjuder 

dem både mat och dryck. Hans soliga humör 

går dock en aning i moln om RP frågar om 

Rosalinda eller ber att få träffa henne. Han 

berättar då att hon tyvärr har blivit sjuk och 

ligger till sängs. Han hade tänkt gå in med 

kamomillté och kakor till henne, och RP är 

välkomna att följa med och hälsa. 

 

Det är inte viktigt exakt hur Rosalindas hus ser 

ut. Det viktiga är att förmedla känslan av att 

komma till ett ställe med outtömliga mängder 

värme och kärlek, fullt med kära minnen och 

skratt. Rosalindas hem har dock flera ställen 

som är viktiga att komma ihåg.  

 

Det finns ett stort och välutrustat kök med ett 

tillhörande, och välfyllt, skafferi. Det finns ett 

vardagsrum med en stor öppen spis, stabila 
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fåtöljer och tavlor i mängder som föreställer 

Rosalindas släkt, RP inkluderat. Utöver 

Rosalindas sovrum finns dessutom ett 

dussintal gästrum, två badrum och en 

vinkällare under skafferiet.  

 

Gammelfaster Rosalinda  
Den annars så paranta gammelfastern ligger 

nedbäddad i sin stora himmelssäng. Hennes 

huvud ser försvinnande litet ut mot de stora 

dunkuddarna, begravd under varma 

färggranna filtar. Hon sover stilla när RP och 

Leopold kommer till henne. Hon är inte svår 

att väcka, men talar med svag röst och nyser 

ofta.  

 

Hon är glad att RP har kommit på besök, vilka 

hon kallar för sin ”Pyttingar” och har gjort 

sedan de var små, men är ledsen att behöva 

meddela att hon inte klarar av att delta i 

tårtbakartävlingen detta år. Det faller alltså på 

RP att baka ett bidrag detta år, om det ska 

komma något bidrag från Kattun-gården, och 

det fort eftersom tårttävlingen är nästa dag. 

 

Medicin till Rosalinda 
Tillskillnad från vad vissa kan tänkas tro är inte 

Rosalinda förgiftad eller på något sätt utsatt 

för hemskheter. Hon har helt enkelt råkat ut 

för en vanlig, om än otäck, förkylning. Detta 

finns det dock medicin mot, problemet är bara 

hur man ska få tag på det. 

 

Om nu SL å andra sidan vill att Rosalinda har 

blivit förgiftad, och därmed gör historien 

något mörkare, fungerar det också. Om så är 

fall är det naturligvis Grodträsk-Knubbarna 

som ligger bakom dådet. Kanske har de till och 

med stulit Rosalindas recept?  

 

RP vet att det finns en klokgubbe i Sjöstorp, 

Gamle Enock, som de kan uppsöka för att 

rådfråga honom. Han bor i sin håla vid 

Sjöstorps östra kant. 

 

Receptet 
Om RP frågar Rosalinda som hennes recept 

kan hon tyvärr inte komma ihåg var hon såg 

det senast. Hon kan dra sig till minnes tre 

platser där det borde kunna finnas, men inte 

med exakthet.  

 

Rosalindas recept 
Rosalinda har ett recept som hon alltid har 

använt, mer eller mindre, varje år. Receptet är 

nästintill legendariskt i trakten kring Sjöstorp 

och Hobsala vid det här laget, och det tisslas 

och tasslas om att Rosalinda använder sig av 

en hemlig ingrediens för att få den extra 

smaken.  Saken är den att ingen annan än hon 

kan det eller vet var det finns i hennes hus – 

om det ens finns överhuvudtaget? 

De platser som Rosalinda tror sig minnas att 

receptet kan finnas på är antingen någonstans 

i hennes sovrum, i köket eller vardagsrummet. 

Faktum är att receptet finns i vardagsrummet 

och i de övriga rummen har Rosalinda placerat 

ut falska recept.  

 

Att leta efter receptet räknas som ett hard 

Search-test (TN 16) för varje RP och rum de 

letar i. RP kan få bonus på sitt test om de är 

smarta eller har bra idéer på var de letar. 

Skulle alla RP misslyckas med sina slag innebär 

det att de måste vända upp och ner på 

rummet för att hitta något, men tillslut hittar 

de var de letar efter. 

 

Sovrummet 
Det finns ett falskt recept gömt i Rosalindas 

skrivbord med texten: ”Där gick du allt bet” 

med Rosalindas snirkliga handstil. 

 

Köket 
Den största delen av Rosalindas 

receptsamling, bland annat på hennes 

pannkakor och bullar, står i en speciell 

bokhylla i köket. Ett falskt tårtrecept är gömt 

bakom andra receptböcker på den sjunde 
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hyllan, vilket gör att alla utom en av det stora 

folket måste använda stege eller pall för att 

nå. Även detta recept har buskapet: 

”Där gick du allt bet”. 

 

På en brodyr över en av dörrarna finns en 

ledtråd som kan hjälpa RP att lista ut den 

hemliga ingrediensen: 

 

”Rosor ensamma bland träden står, 

sprider sitt klara sken varje år 

Solens ljus de speglar,  

vackert och härligt 

Men att plocka dess blad  

är ack så besvärligt 

De är vaktade av tid och herde trogen 

För att nå dem, ta dig tid att leka i skogen” 

 

Vardagsrummet 

Det rätta receptet finns gömt i 

vardagsrummet, bakom tavlan föreställande 

alla RP tillsammans som barn.  

 

Ingredienser i receptet: 

 Mjöl 

 Ägg 

 Socker 

 Mjölk 

 Grädde 

 Honung 

Fyllning: (valfritt för bagaren att välja) 

 Sylt - björnbär och hallon 

 Hackade blad från Aftonmynta  

 Saften från Vinterpärla 

 Riven bark från en Kopparlind 

 Den hemliga ingrediensen (bladen 

från en Solskensros) 

Improvisera ett eget recept 
RP kan välja att strunta i att försöka hitta 

Rosalindas recept. Detta gör ingenting, de får 

helt enkelt försöka komma på ett eget recept, 

vilket borde kunna fungera det också. 

 

- Del Två - 
Jakten på tårtan 

 

Ingredienserna 
Att identifiera de mer ordinära ingredienserna 

i receptet behöver inget kunskapsslag. 

Aftonmyntan, Vinterpärlan och Kopparlinden 

behöver dock att RP antingen har förmågan 

Herb-lore, färdigheten Healing (moderate/TN 

14) eller att de vänder sig till Gamle Enock.  

 

Om RP lyckas komma på den hemliga 

ingrediensen Solskensros, krävs Riddle eller 

Song (hard/TN 16) för att RP ska ha någon 

aning om vad det är för växt.  

 

Mjöl 
Detta går att få tag på hos mjölnarfamiljen 

Sandiman som har kommit på besök till 

Sjöstorp. Affärerna brukar vanligvis gå väldigt 

bra för Sandiman, eftersom det är dags för 

tårtbakartävlingen. Trots detta är Sandiman 

väldigt grinig mot RP.  Problemet är att 

förrådet har snöat igen.  

 

Om RP vill hjälpa till med skottandet behövs 

Prolonged Action Athletics (3 slag, easy/TN 

12). Detta ökar mjölnarens välvilja gemtemot 

RP. Annars får RP gott stå i kö som alla andra. 

Förutom RP står ytterligare T+2 hober i kön.  

 

Att försöka prata sig förbi kön kräver en lyckad 

social färdighet (upp till RP vilken de väljer). 

Det räknas som easy (TN 12) (very easy/TN 10 

om RP hjälpte till med skottandet) eller en 

lämplig egenskap.  

 

Ägg 
Finns på Vintermarknaden. (Se 

Vintermarkanaden.) 
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Socker 
Finns i Rosalindas skafferi men också på 

Vintermarknaden. (Se Vintermarkanaden.) 

 

Mjölk och grädde 
Bonden Milo Banks har en av de bästa 

mjölkkorna i trakten; Stjärna. Han kan tänka 

sig låta RP mjölka henne för att få ihop till sin 

grädde, problemet är att hon har sprungit i 

väg, alltså måste RP hitta henne först.  

Att spåra Stjärna i snön är i sig en väldigt 

enkelt, men Prolinged handling (3 st slag, 

easy/ TN 10 Hunting). Problemet är när RP väl 

hittar Stjärna är hon angripen av tre vargar 

och RP måste rädda henne. 

 

Honung  
Finns på Vintermarknaden. (Se 

Vintermarkanaden.) 

 

Sylt 
Finns i Rosalindas skafferi. Det finns inga 

färska bär, bara sylt i olika former och smaker. 

Det är bara för RP att välja och vraka. Sylt 

finns även på Vintermarknaden. (Se 

Vintermarkanaden.) 

 

Aftonmynta 
Denna blomma har lila blad, växer ofta på 

ängar där stjärnorna lyser om nätterna, vilket 

ger bladen sin klara och fräscha doft.  

 

Minst ett lyckat Healing  (moderate/TN 14) 

eller förmågan Herb-lore ger RP denna 

information, samt att dessa blommor borde 

växa på ängen i väst.  

Problemet är bara att ängen är tänkt av snö, 

och blommorna borde inte växa. Gamle Enock 

har några blad aftonmynta i sitt lager med 

örter.   

 

 

Vinterpärla  
Detta är ett ljusgrönt bär som växer i klasar 

genom snön vid trädens rötter. Dess saft är 

väldigt söt och god.  

    Minst ett lyckat Healing TN 14 eller 

förmågan Herb-lore ger RP denna 

information, samt ett lämpligt ställe där bären 

borde växa, nämligen i utkanten av Lilla 

skogen. (Se Sjöstorps Klokgubbe.) 

 

Kopparlind 
Kopparlinden är ett relativt vanligt träd i 

trakten, speciellt i Lilla skogen. Även om 

linden har fält sina löv för vintern kan man 

komma åt barken utan problem.  

    Minst ett lyckat easy Healing  (TN 14) eller 

förmågan Herb-lore ger RP denna 

information. (Se Sjöstorps klokgubbe.) 

 

Den hemliga ingrediensen 
Solskensros är en blomma som för många 

bara finns i sånger och gamla gåtor. Det är 

sant att det är en sällsynt växt, men högst 

verklig. Detta har varit Rosalindas hemliga 

ingrediens sedan hon hittade den för flera år 

sedan växandes i Lilla skogen.   

 

Det krävs som sagt Riddle eller Song (hard/TN 

16) för att RP ska kunna känna till denna 

sagoblomma.  Gamle Enock viftar bort det 

som barnsagor, han säger istället att 

”trollkarlen borde veta” och menar den 

storväxte i grå mantel och hatt på Gröna 

Draken. (Se Gröna Draken.) 

 

Grodträsk-Knubbarna 
Så länge RP kan minnas har det pågått en form 

av rivalitet med denna kvartett från byn 

Grodträsk i Östfjärdingen. Alla fyra Grodträsk-

Knubbar är kusiner och heter Ferdinand, 

Falco, Folco och Flambard. Ferdinand är äldst 

men har ännu inte fyllt myndighetsålder 33. 

Flambard är yngst på sina 22 år, med 

tvillingarna Falco och Folco däremellan. 
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Dessa fyra har alltid varit ute efter att 

utprestera RP, och de visar inte tecken på att 

ha förändrats. Dessa kan tänkas dyka upp då 

och då under RPs vistelse i Sjöstorp och under 

tiden för tårttävlingen. Grodträsk-Knubbarnas 

morbror Fabian Knubb bor i Sjöstorp och är en 

skicklig bagare även han, men har kommit på 

andra plats i tårttävlingen de senaste fem 

åren. Hans missnöje har växt sig allt större och 

större för varje år. Nu tycker både han och 

Knubbarna från Grodträsk att det minsann är 

deras tur att kamma hem första priset. 

 

Grodträsk-Knubbarna är kapabla att göra det 

mesta för att uppnå detta mål, även om det 

innebär stjäla från RP, utmana dem på 

underliga tävlingar och dueller eller helt enkelt 

sabotera. Om SL vill det har de till och med 

förgiftat Rosalinda. De kommer försöka att 

hitta Rosalindas hemliga recept i hopp om att 

kunna använda det för eget bruk. 

 

Fabian Knubbs hus 
Gamle Fabian Knubbs hus ligger Sjöns norra 

strand, bland de andra lite finare hålorna.  

 

För de som har varit i Sjöstorp tidigare är det 

inga problem att hitta till Fabians hus, troligvis 

har de varit på hans mark och pallat äpplen 

och mullbär som små. 

 

Fabian är nästan alltid hemma och kommer 

bara gå ut för att närvara vid tårttävlingen. 

Han spenderar större delen av sin tid med att 

skriva memoarer och recept, laga mat eller 

sitta vid öppna spisen och läsa. SL bör ha det i 

åtanke om någon av RP väljer att göra ett 

besök hos herr Knubb, antingen ett officiellt 

besök eller ett mer hemligt sådant.  

 

Fabian har börjat bli till åren, vilket gör att 

hans hörsel eller syn inte är vad den en gång 

var. Detta gör att alla försök att smyga eller 

gömma sig för Fabian är easy/TN 12, med 

eventuella bonusar om RP har bra idéer. 

 

I Knubbe Hus finns ett stort skafferi, utrustat 

med det mesta som behövs för ett ordentligt 

tårtbak. De ingredienser som inte finns har 

Fabian skickat sina yngre släktingar att köpa 

från marknaden, eller på något annat sätt få 

tag på.  

 

Om SL vill att Knubbarna ska vara mer 

skurkaktiva har de dessutom stulit några av 

Rosalindas ingredienser, och det finns 

ingredienser till att göra det gift som 

Rosalinda har utsatts för. Gamle Enock kan 

identifiera ingredienserna. 

 

Känner RP sig på det humöret kan de försöka 

stjäla ingredienser från Fabian, antingen för 

att sabotera eller använda själva. 

 

Gröna Draken 
RP kan besöka det välkända värdshuset när 

helst de önskar, även om de inte har några 

direkta ärenden till Draken. Värdshuset drivs 

av paret Natanael och Teolina Kattun. 

Natanael är ytterligare ett av Rosalindas 

barnbarn och som släktingar är både han och 

Telina är alltid glada över se RP.  

 

Vid tiden för äventyret bor inte bara självaste 

Bilbo Bagger på värdshuset, utan även 

dvärgen Balin och den gamle trollkarlen 

Gandalf Grå, även om inte alla hober i trakten 

känner till honom vid den här tiden. 

 

Om man rådfrågar Gandalf om någon av de 

olika växterna eller ingredienserna kan denne 

ge svar, kanske inte ett tydligt eller rakt svar, 

men ändå ett svar.  

 

Vintermarknaden 
Som alltid när det närmar sig juletid i Sjöstorp 

och tårttävlingen håller på drar man igång en 
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vintermarknad på bytorget i Sjöstorp. Här kan 

man titta och köpa olika hantverk och råvaror. 

 

RP kan, bland annat, köpa följande 

ingredienser på marknaden:  

 Ägg 

 Honung  

 Sylt (olika smaker) 

 Socker  

Dessutom har mjölnaren Sandiman ett förråd 

med mjöl i utkanten av marknaden. 

 

Murgrönan 
Detta värdshus är inte lika känt eller lika stort 

som Gröna Draken, men ändå en välbesökt 

inrättning i Sjöstorp. Där Gröna Draken 

erbjuder husrum är Murgrönan nästan 

uteslutande en pub. Förutom värdshusvärden 

Orwill Spjute med familj är det bara Gamle 

Enock som har ett litet krypin på Murgrönan, 

för de kvällar när gubben inte klarar av att gå 

hem till sitt hus.   

 

Sjöstorps klokgubbe 
Sedan flera år tillbaka har folket i Sjöstorp 

kunnat skryta över Gamle Enock som verkar 

veta allt som är värt att veta om växter och 

örter, till både medicin, matlagning och 

dekoration. Även om han kan vara lite knepig 

emellanåt och ofta sitter på Murgrönan, där 

han är stamkund, är Enock en hjälpsam själ. 

 

Medicin 
Precis som med mycket annat gällande örter 

och bryggder är Enock den man ska vända sig 

till gällande medicin. Han kan blanda ihop de 

flesta grundläggande medicinerna, mot 

förkylningar, ledvärk, huvudont och dåliga 

magar. Mer avancerade blandningar är 

bortom hans kunnande, även om han inte 

medger det hur som helst. 

 

Sjöstorps postkontor 
Detta postkontor, placerat i centrala Sjöstorp, 

är en av byns många stoltheter. Kontoret drivs 

av byns postmästare Agaton Grävling, 

assisterad av brevbärarna Tobias Lilja och 

Daniel Hallonbuske.  

Alla tre är väldigt stolta över sitt jobb, och det 

enorma ansvar som de ser sig ha. Agatons 

motto är att ”Posten kommer alltid fram”, 

något som hans medarbetare mer eller 

mindre håller fast vid, beroende på vädret.  

 

En gång i veckan rider brevbärarna runt i 

trakten och lämnar Västfjärdings-bornas post. 

För extra brådskande brev eller meddelande 

krävs intyg från postmästaren eller en liten 

avgift. 

 

Lilla skogen 
Inne i Lilla skogen bor det en ent som vaktar 

Solskensrosorna. Han kallar sig själv Lönntopp 

och är en väldigt gammal entherre. Rosalinda 

träffade på honom när hon hittade 

Solskensrosorna i sin ungdom. De två lekte 

gåtleken för att Rosalinda skulle få ta med sig 

några blommor. Lönntopp, som hade varit 

ensam väldigt länge redan då gick glatt med 

på hennes förslag. Han minns med värme 

”den lilla blomman” Rosa (Rosalinda) som kom 

för att gissa gåtor med honom. Han är villig att 

göra samma sak med RP. 

 

Atmosfären i skogen 
Lilla skogen må vara liten och till synes 

anspråkslös, men kan ändå ha sina obehagliga 

stråk. Även de dagar som solen ligger på vilar 

vissa delar av skogen i skugga på grund av det 

bitvis väldigt täta lövverket. 

 

Vilda djur såsom vargar och björnar skymtas 

med jämna mellanrum, men är sällan ett hot 

mot Sjöstorp. Ändå brukar folket i byn varna 

sina barn från att ströva för djupt in i den 

ibland mörka skogen. 
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Det viskas en del om vad man har sett i Lilla 

skogen. Vissa säger sig ha skymtat figurer i 

mantel och huva som tittat fram bakom 

träden, för att plötsligt vara försvunna. Andra 

pratar om lysande ögon i mörkret och 

underliga spöklika ylanden om natten. Det 

finns till och med dem som säger sig ha träffat 

ett träd som går. 

 

Vare sig dessa rykten är sanna eller ej borde 

RPs besök till Lilla skogen vara laddat med viss 

spänning. Skogen är som sagt mörk och en 

plats som man inte gärna besöker utan god 

anledning, även om den kan vara vacker under 

vår- och sommardagar. RP bör hemsökas av 

skuggor, underliga ljud från mörkret och 

glimtar av något som kan vara både ett djur, 

ett monster eller något ännu värre – de får 

gärna ana snarare än möta saker.  

 

Om SL vill kan RP stöta på vargar att strida 

mot. Värden för dessa finns nedan. 

 

Gåtor med Lönntopp 
“Ett silverband är jag, med diamanter från 

gyllene strålar beströdd. Ett ögonblick är allt 

du ser, sen ser du mitt ansikte aldrig mer.” 

Svar: En flod, en bäck eller en å. 

 

”En man blott hundra år, ensam i kylan står. 

Hans vackra hatt som nyss var gul, är nu vit. 

Han byter den att allt som åren går. 

Svar: Ett träd. 

 

”Jag ropar utan röst, jag flyger utan vingar. Jag 

välter träd och skepp till havs betvingar.” 

Svar: Vinden eller en storm. 

 

”Ju fler du tar, desto fler lämnar du bakom 

dig.” 

Svar: Fotsteg. 

 

”Ge mig mat och jag lever, ge mig vatten och 

jag dör.” 

Svar: Eld. 

 

”Jag är den del av fågeln som ej finns i luften 

när den flyger. Jag kan simma i havet utan att 

bli våt och om natt jag osynligt smyger.” 

Svar: En skugga. 

 

”Jag är lätt som en fjäder men inte ens den 

starkaste jätte kan hålla mig mer än en stund.” 

Svar: Andan. 

 

”Jag finns över allt men du kan inte se mig. Du 

kan fånga mig men inte hålla mig. Jag har 

ingen strupe men du hör mig ändå.” 

Svar: Vinden. 

 

Lönntopp blir inte arg om han förlorar, han 

blir tvärt om över att ha lärt sig nya roliga 

gåtor. Han kommer gladeligen att ge RP några 

solskensrosor för detta. 

 

Skulle RP förlora kan Lönntopp övertalas att 

fortsätta gissa gåtor, eftersom han tycker att 

det är så roligt.  

 

- Del Tre - 
Tårttävlingen 

Den stora tårttävlingen – förhoppningsvis har 

RP en tårta att lämna in till tävlingen. 

Beroende på hur RP har gått till väga under 

äventyret så är sannorlikheten att deras 

bidrag ska vinna olika stora.  

 

I slutändan ska det slås ett slag för Craft, där 

utfallet blir kvalitéen på tårtan. Slaget 

modifieras av RPs idéer gällande ingredienser, 

utseende på tårtan m.m. Detta resultat 

jämnförs med Grodträsk-Knubbarnas resultat, 

TN 12-18, beroende på hur SL bedömer att det 

har gått för Knubbarna att baka sin tårta, om 

RP har saboterat något, m.m. Tårtorna 

bedöms av en jury bestående av Baltasar af 

Hornenstöt, Gamle Enock, Agaton Grävling 

och Lobelia Säcksta-Bagger.
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-Folk och fä - 
Spelledarpersoner 

 

 

Sjöstorp 
 

Rosalinda Kattun 
Distinctive Features: Robust, Generous 

Gamla Rosalinda Kattun är en framstående 

medlem av Sjöstorps samhälle, en parant och  

 

handlingskraftig kvinna samt regerande 

tårtmästare. Hon är RPs gammelfaster och 

gammelmoster, men kallas oftast helt enkelt 

för gammelfaster av alla sina släktingar, eller 

helt enkelt för Rosalinda. 

 

Rollpersonerna har länge varit hennes 

ögonstenar, ända sedan de föddes och 

började besöka henne som barn. Hon kallar  

dem för sina ”Pyttingar” och har aldrig dragit 

sig för att skämma bort dem med bullar och 

kakor. 

 

Leopold Kattun 
Distinctive Features: Merry, Trusty 

Leopold är en av Rosalindas många barnbarn, 

och den som förtillfället bor hemma hos sin 

farmor, både som trädgårdsmästare, 

gårdshand och sällskap. Han är en gladlynt och 

hjälpsam person, nära till skratt och med ett 

stort varmt hjärta. 

 

Gamle Enock 
Distinctive Features: Clever, Patient 

Gamle Enock är Sjöstorps klokgubbe och tillika 

stamkund på Murgrönan, men kan även ses på 

Gröna Draken då och då.  Han är nästan alltid  

trevlig mot de han möter, men kan vara lite 

förvirrad och ibland frånvarande. Vissa menar 

att han har smakat lite förmycket på sina egna 

blandningar, något som han själv inte förnekar 

med detsamma. 

 

Enock är allmänt omtyckt av folket i Sjöstorp 

eftersom han hjälper dem med olika örter och 

brygder. Samtidigt varnar föräldrar sina barn 

för att smyga kring Enocks hem, inte för att 

han är farlig eller otrevlig, han är bara lite 

knepig.  

 

Enock är glad över att få vara med i tårtjuryn i 

år igen. Han kan inte mutas eller övertygas att 

favorisera något bidrag – han har för mycket 

hjärta för något sådant. 

 

Grodträsk-Knubbarna: 

De fyra kusinerna är äventyrets egentliga 

antagonister, och de som RP är mest troliga 

att stöta sig med. 
 

Ferdinand (32) 
Attribute Level: 4 

Specialities:  Cooking 

Distinctive Features: Determined 

Relevant skills: Craft 2, Riddle 2 
 

Falco/Folco (25) 
Attribute Level: 3 

Specialities:  Smoking 

Distinctive Features: Elusive 

Relevant skills: Craft 2, Stealth 3 
 

 
Flambard (22) 
Attribute Level: 2 

Specialities:  Herb-lore 

Distinctive Features: Merciful 

Relevant skills: Craft 2, Healing 2 
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Fabian Knubb 
Distinctive Features: Stern, Vengeful 

En äldre och förnäm hobherre som är Knubb-

familjens överhuvud i Sjöstorp och en av de 

rikaste hoberna i byn. Han bor i sin smial bland 

de övriga vid Sjöstorpssjöns norra strand. 

 

Han är en skicklig bagare och trots att hans 

bakverk är uppskattade har de aldrig riktigt 

nått upp till Rosalinda Kattuns skapelser. Med 

åren har detta blivit en ständig nagel i Fabians 

öga.  

 

Han har inget personligt emot Rosalinda eller 

hennes familj, utom möjligen de av RP som 

pallade från hans trädgård när de var små, 

men har ändå börjat bli en aning bitter över 

att aldrig kunna nå första pris i tårttävlingen. 

 

Agaton Grävling (Postkontoret) 
Distinctive Features: Gruff, Wrathful 

Även känd som ”Den Gamle Grävlingen”. Han 

är Sjöstorps postmästare, en titel som han 

ärvt av sin far, som ärvde den av sin far, som 

ärvde den av sin far. Gamle Agaton är 

aggressivt stolt över sin titel och tar ansvaret 

som den innebär på blodigt allvar. Han är 

allmänt erkänd som Sjöstorps störste surkart, 

något som inte rör herr Grävling i ryggen.  

 

Agaton är inte nöjd över att behöva ingå i 

tårttävlingens jury ytterligare ett år, men har 

gått med på det för tårtätandets skull. Han är 

för stolt och hatar uppgiften för mycket för att 

ens överväga mutor och favorisering. Han kan 

ändå motvilligt erkänna att Rosalindas tårtor 

varit fantastiskta tidigare år. 

 

 
Tobias Lilja (Postkontoret) 

Distinctive Features: Honourable, Eager 

Äldsta sonen i en lång rad av brevbärare. Han 

drömmer om att själv bli postmästare en dag, 

men just nu är han väldigt nöjd med att vara 

brevbärare – en väldigt hedersam uppgift och 

bär titeln ”Förste Brevbärare”. 

 

Daniel Hallonbuske (Postkontoret) 

Distinctive Features: Lazy, Curious 

Den tredje hoben att bemanna Sjöstorps 

postkontor. Daniel, som inte har fyllt 33 ännu, 

bär titeln ”Andre Brevbärare” och har till 

skillnad från sin kollega Tobias Lilja en 

betydligt mer avslappnad inställning till sitt 

jobb. Han är väldigt lat och tar varje tillfälle 

han kan till att sova en stund på kontoret eller 

under ett träd. 

 

Natanael Kattun (Gröna Draken) 

Distinctive Features: Bold, Wilful 

Natanael är ett av Rosalindas många 

barnbarn, och en av de äldsta i skaran. Han 

driver värdshuset Gröna Draken tillsammans 

med sin hustru Teolinda, ursprungligen från 

Bolger-familjen. De har fem barn i varierande 

åldrar som hjälper till på värdshuset efter 

bästa förmåga. 

 

Natanael anses vara en väldigt förnuftig och 

händig hob, även om han kan anses vara lite 

tjurskallig ibland. Han är dock alltid redo att 

hjälpa sina grannar och beredd med både ett 

skratt och ett handtag. Han är stolt över att 

brygga sitt eget öl själv, Det Ljuva Bruna, som 

det kallas av vissa. Han brukar då och då 

träffas upp med Orwill Spjute, värdshusvärden 

på Murgrönan, och prova varandra bryggder.  

 

Många av de reparationer som har gjorts på 

Gröna Draken genom åren har Natanael gjort 

själv, med hjälp av vänner och grannar, 

naturligtvis. 

 

Teolina Kattun (Gröna Draken) 

Distinctive Features: Generous, Steadfast 

En vacker hobkvinna som närmar sig 

medelåldern med värdighet. Hon är gift sedan 

länge med Natanael som hon driver Gröna 
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Draken med. Han är den som bygger och 

brygger, hon är den som lagar, bakar och styr. 

Hon är väldigt populär bland traktens ungar, 

som ofta kommer till Draken för att lyssna på 

någon av Teolinas många historier och smaka 

på en bit bärpaj eller två. 

 

I Sjöstorp är det vida känt att Natanael inte 

viker för någon, förutom sin hustru. Han är 

rädd för någon hob, men bara en kvinna. 

Teolina är den enda som kan få Natanael på 

andra tankar när han väl har bestämt sig. Det 

handlar inte om manipulation, hon bara säger 

till honom vad hon tycker om saken. 

 

Orwill Spjute (Murgrönan) 
Distinctive Features: Merry, Generous 

En rundlagt hobherre som driver värdshuset 

Murgrönan tillsammans med sin hustru 

Kamomill och deras barn. Han är känd för sin 

mustiga kött- och grönsaksgryta som kan 

innehålla både det ena och det andra. Det 

finns ingen hob i Sjöstorp som har ett så djupt 

och rungande skratt som Orwill, och inte ens 

Baltasar af Hornstötare kan äta fler skålar 

gryta än honom. 

 

Baltasar af Hornenstöt 
(Vintermarknaden) 

Distinctive Features: Just, Proud 

Sjöstorps shirriff (lagman) och kan ofta ses 

spatsera omkring i byn med sin stora hatt, 

prydd av en stolt ugglefjäder. Han är en 

ordentlig och handlingskraftig man med ett 

generöst magomfång. Många i Sjöstorp ser 

upp till Baltasar samtidigt som de skämtar om 

honom bakom hans rygg, och kallar honom 

ibland pompös och uppblåst. 

 

Baltasar ser det som en ära och plikt att som 

shirriff delta i tårttävlingens jury. Han är totalt 

omutlig och tolererar inte ens antydningar om 

favorisering.  
 

Milo Banks (Vintermarknaden) 

Distinctive Features: True-hearted, Hardy 

Herr Banks är en bonde som bor i Sjöstorp. 

Han är den starkaste hoben i hela byn, och 

uppmuntras ofta av sina vänner att visa detta 

på festligheter och kalas, genom att lyfta upp 

en bänk med hober på, till exempel. Han är en 

väldigt ödmjuk person och har lätt för att bli 

generad.  

 

Han är ägare till ett antal kreatur, både kor, får 

och några hönor. Hans ögonsten är dock 

Stjärna, Sjöstorps bästa mjölkko. Kring 

vintermarkanden och tårttävlingen har han 

ofta mycket att göra, och i år är det inget 

undantag. Tyvärr har han dock varit med om 

en olycka som har lämnat honom med en 

ordentligt stukad fot. 

 

Gamle Sandiman (Vintermarknaden) 
Distinctive Features: Forthright, Suspicious 

Sandiman är en mjölnarfamilj från Hobsala, 

och Gamle Sandiman är deras överhuvud. Han 

är den som ansvarar för försäljningen av mjöl 

under marknaden och tårttävlingen. Han är en 

egensinnig och ibland otrevlig herre, med 

hobers mått mätt. Han har lätt för att vara 

ganska nedlåtande mot andra och skämta på 

deras bekostnad. Han är väldigt praktisk och 

saklig och tror inte så mycket på något prat 

om alver, magi och liknande dumheter. De av 

RP som kommer från Hobsala känner med 

största säkerhet till herr Sandiman och vet vad 

han går för. 

 

Otto och Lobelia Säcksta-Bagger 
(Vintermarknaden) 

Distinctive Features: Suspicious, Vengeful 

Släktingar till Bilbo Bagger som av någon 

anledning har utökat sin förmögenhet under 

tiden herr Bagger varit ute i världen på 

äventyr. Paret Säcksta-Bagger är ökända i 

trakten för att vara en aning gnidna och giriga, 

men det är naturligtvis inget som man säger 
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direkt till dem, eftersom de är ganska 

inflytelserika och har kontakter därefter i 

fjärdingen. 
 

Hugo Grävare 
Distinctive Features: Adventurous, Merry 

Hugo är en ung hob, jämnårig med RP och en 

livlig själ i Sjöstorp. Han kan ses lite här och 

där och står på god fot med de flesta, till och 

med Fabian Knubb och Säcksta-Baggrarna.  

 

SL kan använda Hugo som en kontakt till det 

mesta i Sjöstorp och den som kan komma med 

idéer om det behövs. 

 

Vildmarken 
 

Lönntopp 

Lönntopp är en gammal ent som levt i Lilla 

skogen i många många år. För länge sedan 

kom han vandrande från Gamla skogen för att 

sträcka på benen. Han kom till Lilla skogen, 

som då inte var mer än en klunga med träd.  

 

Den gamle enten tyckte ändå att platsen var 

så fridfull, att fåglarna sjöng så vackert och 

ekorrarna så livliga. Dessutom fann han några 

av de sägenspunna solskensrosorna som växte 

mellan träden. Lönntopp blev så betagen av 

platsens skönhet att han beslöt sig för att 

stanna här. 

 

Länge var Lönntopp ensam, förutom 

sällskapet från fåglar, träd och smådjur. Men 

så en dag dök det upp en underlig liten filur. 

Den plockade solskensrosorna och när 

Lönntopp tilltalade denne presenterade sig 

filuren som Rosalinda. Rosalinda, eller ”Rosa” 

som Lönntopp kallade henne, bad om ursäkt 

att hon hade plockat blommorna utan att 

fråga, och erbjöd sig att leka en gåtlek med 

Lönntopp för att få ta med sig blommorna. 

Detta gick Lönntopp gärna med på. De två satt 

i timmar och gissade varandra gåtor, tills 

Lönntopp inte kunde lista ut Rosas listiga gåta. 

Glad över att ha fått en vän lät Lönntopp Rosa 

gå med blommorna, med löfte om att hon 

skulle återvända då och då. 

 

Det har nu gått några år sedan Rosalinda 

besökte Lönntopp, och den gamle enten 

börjar än en gång känna sig ensam. 

 

Lobelia Säcksta-Bagger är en av medlemmarna 

i tårttävlingens jury, men är egentligen inte 

särskilt förtjust i detta. Hon vill helst slippa, 

men hennes stolthet och högmod hindrade 

henne från att tacka nej när man förfrågande 

en så ”inflytelserik och betydelsefull hobdam 

som hon”. Lobelia står inte över att ta emot 

mutor. 

 

Ulvar 
Ur Loremaster’s Book (s 81-82):  

”Den generella Ulven är en vild varg som är 

något större än en vanlig varg, och mycket 

mer vildsint. Den kan stötas på i flock, men 

också som en ensam jägare eller spejare, redo 

att yla och varna de andra ulvar och onda 

varelser på kilometers avstånd. Orcher lär sig 

rida på ulvar likadant som människor med 

hästar.”  

 

I äventyret träffar RP bara på två Ulvar, utan 

en större flock som väntar, eller orcher som 

rider på dem.  Skulle SL tycka att kampen mot 

Ulvarna går för enkelt kan ytterligare två Ulvar 

dyka upp. 

 

Attribute Level 
3 

Endurance Hate 
12 1 

Parry Armour 
13 2d 

Skills 
Personality, 1 Survival, 2 

Movement, 3 Custom, 0 

Perception, 2 Vocation, 0 
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Weapon Skills 
Bite 2 

Special Abilities* 
Fear of Fire Great Leap 

Seize Victim  
* sida 66-68 i Loremaster’s Book.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Weapon 
type 

Damage Edge Injury Called 
Shot 

Bite Attribute 
level 

10 14 Pierce 
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Handout #1: Rimmet på väggbonaden 

 

 

Rosor ensamma bland träden står,  
sprider sitt klara sken varje år 
Solens ljus de speglar, vackert och härligt 
Men att plocka dess blad är ack så besvärligt 
De är vaktade av tid och herde trogen, 
för att nå dem, ta dig tid att leka i skogen 
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Handout #2: Rosalindas recept 

 

 

 

 

 

 

 

Där gick du allt bet 

 

 

   /Rosalinda 
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Handout #3: Rosalindas recept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Där gick du allt bet 

 

 

   /Rosalinda 
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Handout #4: Rosalindas recept  

 

Mormors kalastårta 

En tårta för 20-24 bitar 

 

4 koppar mjöl 

8 ägg 

2 koppar socker 

1 kanna komjölk 

2 rågade skedar honung - har testat get. Blev inte bra, Bell var dålig i 

en vecka 

3 kannor grädde 

 2 kannor med bär, eller liknande mängd sylt - björnbär och hallon 

förslagsvis, fantastiskt tillsammans 

10 hackade blad Aftonmynta - hör med Enock om förrådet är litet 

Saften från en kopp med Vinterpärla - hör med Enock om förrådet är 

litet 

Riven barn från en Kopparlind - var noga med att inte blanda ihop 

med annan bark, inte lika bra. 

Den hemliga ingrediensen, minst tre blad 

Kannor med kärlek  

 

Börja med att blanda smeten till botten. Blanda ägg, mjöl, socker, mjölk 

och honung i en stor bunke. Rör om till dess har blivit en jämn smet. 

Strö över den riva barken, var försiktig så det inte klumpar. Tillsätt till 

sist den hemliga ingrediensen, nermald till ett fint pulver. Låt smeten 

stå till sig en stund innan den hälls i en stor form. Sätt formen i ungen 

och låt stå tills botten har fått en fin färg. Ställ sedan för att svalna - 

ställ högt, så inte pyttarna kan komma åt. 

 

Fyllningen blandas efter behag, men för mormors kalastårta vispa först 

grädden - färgsätt med önskad färg för ökad effekt. Blanda i saften 

från Vinterpärlorna i grädden. Dekorera sedan med bären och den 

hackade Aftonmyntan - alternativt tillsätt i smetens tidigare skede - 

eller vad man nu vill ha.  

 

 

 

 



 

 
 

Bello / Belladonna ”Bell” Boffer (24 år) 
 

”Gräddtårta i tre lager med fem olika syltsmaker, jordgubbar, 
hasselnötskross och 102 ljus? Snälla nån, ge mig en utmaning!” 

 

Du har vuxit upp i Hobsala, Västfjärdingen, Fylke tillsammans med dina 
föräldrar och ditt storasyskon Mel. Redan som liten var du enormt 
självsäker. Du visste att du var bäst på allt och hur du ville ha saker, något 
du gärna lät Mel veta. Dina föräldrar sa att det bara skulle vara en fas, 
som med alla barn - men den verkar inte har gått över ännu. Du har enormt 
mycket skinn på näsan och är inte rädd för att visa framfötterna - vissa 
menar att du är skrytsam, medan du inte ser någon poäng i att inte visa 
hur bra man faktiskt är.  
 

Du och dina kusiner har vuxit upp tillsammans och har alltid spenderat 
alla högtider ihop, vilket har gjort att ni har en stark gruppanda, ni 
”Rosalindas små pyttingar”. Du tycker att det är särskilt viktigt att 
kusinerna håller ihop, och vid minsta tecken på gräl är du där och medlar. 
 

Du har tagit det som tradition att skicka julkort till dina föräldrar och dina 
kusiners föräldrar varje gång ni är i Sjöstorp. Detta har gjort att du känner 
personalen på postkontoret ganska bra. 
 

Av alla kusinerna är det du som har tagit till dig mest av Rosalindas 
bakning. Du älskar att baka, laga, koka, sylta - ja, allt som har med 
matlagning att göra! Det bästa du vet är att ordna en ordentlig fest för nära 
och kära, familj och vänner - och det brukar bli några stycken. 
 
Dina kusiner 
Cottar / Camellia Vittfot (23 år): Pilar alltid omkring. Är otroligt nyfiken och vetgirig. 
Tar efter Took allt för mycket, men är en fin hob innerst inne. 
Elric / Elinora Took (27 år): Varför vandra i flera veckor, när man kan stanna hemma? 
Underligt. Har ett klipskt huvud på axlarna, men är den som retas mest med oss andra. 
Hubbard ”Hubbe” / Hedvig ”Heddi” Bolger (29 år): En förnuftig hob; trofast och 
plikttrogen. Drömmer om att bli shirriff, precis som far sin. Kanske lite väl träig och 
tråkig ibland… borde försöka ha lite roligare. 
Melvin / Melissa ”Mel” Boffer (25 år): Älskade storasyskon! Alltid pålitlig med ett öga 
på mig. Inte lika bra på bakverk som jag är, men en mästare på örter och blommor.  
 



 

 
 

Cottar / Camellia Vittfot (23 år) 
 

”Snälla-snälla-snälla! Berätta om hoben som klättrade in i jättens öra! Ja, 
jag har hört den tusentals gånger. Berätta den igen!” 

 

Du har alltid älskat historier, gåtor, sagor och sägner. Enligt din mor 
berättade din far historier för dig medan du var i magen och dina första 
ord var ”det var en gång”. Du trivs bäst när du sitter runt elden, med ett 
stop öl i handen och kan lyssna på de andra hobernas sagor och gåtor. 
Du blir uppspelt när någon säger de bevingade orden ”Men har ni hört 
den här då?” eller ”Den här kan ni aldrig lista ut!” 
 

Din vilja att hitta svar på allt och kunna allt har beväpnat dig med en 
nästan ohälsosam nyfikenhet enligt vissa. Du ser det snarare som en 
enorm upptäckarglädje! Inte för att du skulle få för dig att bege dig rätt ut i 
vildmarken utan anledning, men att utforska saker i byn är alltid 
spännande. Du ogillar tanken på att lämna bekvämligheter, mat och dryck 
utom armlängds avstånd. Sjöstorp är det längsta du har rest från ditt hem i 
Mickelsklyft, där du är en del av den anrika Vittfot-familjen, även om det är 
på väldigt långt avstånd. 
 

När du får tråkigt, vilket sker ganska ofta, brukar du utmana folk på 
gåtlekar. Den ende som brukar besegra dig är Gamle Enock i Sjöstorp, 
som brukar finnas på värdshuset Murgrönan. 
 

Du och dina kusiner har vuxit upp tillsammans och har alltid spenderat 
alla högtider ihop, vilket har gjort att ni har en stark gruppanda, ni 
”Rosalindas små pyttingar”. Du älskar dem, men kan inte låta bli att hitta 
på bus nu och då, speciellt tillsammans med Took. 
 

Dina kusiner 
Bello / Belladonna ”Bell” Boffer (24 år): Ett stort självförtroende och lika stort hjärta. 
Gör inte lika goda tårtor som Rosalinda eller Mel, men verkar tro det själv. 
Elric / Elinora Took (27 år): En sann Took; frisinnad och lite underlig. Brukar ofta retas 
med oss andra, men en bra hob när det gäller. Definitivt min favoritkusin! 
Hubbard ”Hubbe” / Hedvig ”Heddi” Bolger (29 år): Stolt. Och högdragen. Och tråkig. 
Tar hela shirriff-saken på för stort allvar. Tror sig bestämma över oss andra. 
Melvin / Melissa ”Mel” Boffer (25 år): Inte lika rolig att retas med som de andra, är på 
tok för snäll för att reagera. Definitivt bäst på bakverk och brukar ofta hålla ett öga på 
Bell. 



 

 
 

Elric / Elvira Took (27 år) 
 

”Bara för att stigen inte fortsätter innebär det inte att den är slut.” 
 

Ja, du är en Took – och mäkta stolt är du över det, också! Alla som pratar 
strunt om Tookarna är bara avundsjuka.  Sedan du varit liten har du alltid 
tyckt om att vandra längs nya stigar och utforska okända snår. Det hela 
började med att du ”upptäckte” grannbyn. Du är född och uppvuxen i 
Mickelsklyft, Västfjärdingens huvudstad, och grannbyn var Hobsala. 
  
Varje vår brukar du bege dig ut på en lång vandring som ofta varar våren 
ut, för att återvända till Mickelsklyft lagom till sommaren. Att vandra ger 
dig en känsla av total frihet och det är något som du älskar, även om 
andra hober kanske tycker att du är lite underlig. Det får stå för dem! 
 

Ditt vandrande har gett dig en fri och äventyrlig själ, och du brukar ofta 
uppmuntra andra att våga ta steget utanför dörren och våga ta en smakbit 
av den stora kalastårtan som är livet! Denna inställning leder ibland till en 
del meningsskiljaktigheter mellan dig, vissa av dina kusiner och äldre mer 
konservativa hober. Under alla dina vandringar och återkommande besök 
till Sjöstorp har du stiftat bekantskap med en ung hob, en ”tween” precis 
som du, vid namn Hugo Grävare. Ni två brukar försöka ta ett stop 
tillsammans på Draken så fort ni får möjlighet. 
 

Du och dina kusiner har vuxit upp tillsammans och har alltid spenderat 
alla högtider ihop, vilket har gjort att ni har en stark gruppanda, ni 
”Rosalindas små pyttingar”. Du älskar dina kusiner, och försöker ofta få 
dem att vidga sina vyer. Nu och då tar sig detta uttryck i form av spratt. 
 

Dina kusiner: 
Bello / Belladonna ”Bell” Boffer (24 år): En fri själ, på sitt sätt. Den av oss som är mest 
lik gammelfaster Rosalinda. Gör fantastiska tårtor, men tror sig vara bättre än Mel. 
Cottar / Camellia Vittfot (23 år): En sann fri själ! Inte rädd för att utforska och fråga! 
Definitivt någon som är värd att skydda från präktige Bolgers fasoner. 
Hubbard ”Hubbe” / Hedvig ”Heddi” Bolger (29 år): Vill väl, men är väldigt ofta en aning 
uppblåst och högfärdig, men allt respekt till att vilja bli shirriff. Speciellt rolig att retas 
med, och ta hatten när ingen ser. 
Melvin / Melissa ”Mel” Boffer (25 år): På tok för fantastisk person för att vara så blyg 
som stackarn är. Förtjänar allt stöd vi kusiner kan ge. Bäst på tårtor. 



 

 
 

Hubbard ”Hubbe” / Hedvig ”Heddi” Bolger (29 år) 
 

”En shirriff måste alltid vara på sin vakt, man vet aldri- Sluta! Ge tillbaka 
min hatt!” 

 

Du är uppvuxen i din stora familj av Bolgrar från byn Knuffvadet i 
Östfjärdingen, Fylke. Din far är shirriff, den enda antydan av lagmän som 
finns i Fylke. Precis som din far var din farfar en shirriff, och dennes far 
före honom. Du är mäkta stolt över att komma från en lång rad av 
shirriffer, och när du har åldern inne tänker du också bli en av dessa 
tappra individer som patrullerar Fylkes gränser. 
 

Sedan barnsben har du fått höra berättelser om shirriffernas plikter. För 
dig innebär det ett enormt ansvar som lämnar lite utrymme för trams. Du 
har alltid varit en ansvarstagande hob, alltid ärlig och alltid ståndaktig, 
som en shirriff ska vara. Du tycker dessutom inte om att bli kallad för ditt 
smeknamn. Detta har gjort att vissa tycker att du är en ännu större 
tråkmåns, men det är ett offer du är villig att göra för ditt hem.  
 

Du och dina kusiner har vuxit upp tillsammans och har alltid spenderat 
alla högtider ihop, vilket har gjort att ni har en stark gruppanda, ni 
”Rosalindas små pyttingar”. Du håller av alla dina kusiner, även om deras 
upptåg ofta har satt dig i trubbel. Du skulle ge allt för att beskydda dem 
om de skulle hamna i fara. Du ser dessutom upp till Baltasar af 
Hornenstöt, en shirriff som brukar besöka Sjöstorp vid juletid. 
 

Din käraste ägodel är din farfars hatt, den legendariske shirriffen 
Adalgrim Bolger, med en vacker ugglefjäder i bandet. Sedan du fick den 
som barn har du alltid burit den, och blivit arg om någon tagit den, vilket 
dina kusiner naturligtvis har gjort då och då.  
 

Dina kusiner: 
Bello / Belladonna ”Bell” Boffer (24 år): Den av oss kusiner med störst självförtroende, 
tar definitivt efter gamm’faster Rosalinda. Gör goda tårtor, men skryter lite väl mycket. 
Cottar / Camellia Vittfot  (23 år): Älskar gåtor och sagor. Är ibland lite för nyfiken för 
sitt eget bästa. Jag får se till att hålla ett vaksamt öga öppet i år igen. 
Elric / Elinora Took (27 år): Lite underlig, brukar tycka om att vandra mycket. Definitivt 
den mest provocerande kusinen, med sin lata inställning till ansvar och plikt.  
Melvin / Melissa ”Mel” Boffer (25 år): Ännu bättre på tårtor och bakverk än Bell (även 
om Bell tycks tro motsatsen). Mel har lite väl dåligt självförtroende, tycker jag.  



 

 
 

Melvin / Melissa ”Mel” Boffer (25 år) 
 

”Räkna upp alla blommor i Herr Baggers trädgård? Inga problem! Hursa? 
Äsch, inte då, jag gillar blommor bara…” 

 

Du har vuxit upp i Hobsala, Västfjärdingen, Fylke, tillsammans med dina 
föräldrar och Bell, ditt älskade lillasyskon. Du upptäckte tidigt en passion 
för växter och blommor. Dina föräldrar satte dig därför som lärling till 
Hamfast Gamgi, trädgårdsmäster till herr Bilbo Bagger. Där har du lärt dig 
det mesta som du nu vet om örter och blommor. Detta har kommit väl till 
pass även gällande din andra passion: matlagning.  
 

Du är en glad och inbjudande själ, som älskar att anstränga sig och göra 
det fint för andra. Du gör det också helt utan tankar på beröm eller 
belöning - tvärt om! Om någon ger dig beröm brukar du ha svårt att hålla 
rodnaden nere. Blyghet eller inte, dina kusiner brukar ömsom reta, ömsom 
stärka dig i ditt självförtroende, men alla vet att när det verkligen gäller, då 
finns du där att lita på. Vare sig det gäller en hjälpande hand, ett råd eller 
ett förslag försöker du alltid vara till hjälp. 
 

Du och dina kusiner har vuxit upp tillsammans och har alltid spenderat 
alla högtider ihop, vilket har gjort att ni har en stark gruppanda, ni 
”Rosalindas små pyttingar”. Du älskar alla kusiner, även om vissa kan 
vara lite prövande ibland, men Bell är ändå den som är viktigast att ta 
hand om. 
 

Av dina kusiner är det definitivt du och Bell som har tagit till sig 
Rosalindas kok- och bakkonst bäst. Du är helt klart Rosalindas bästa elev, 
något som du inte skryter med, det är något du överlåter till Bell.  
 

Dina kusiner 
Bello / Belladonna ”Bell” Boffer (24 år): Bells välmående och säkerhet är mitt ansvar, 
det har jag lovat mor och far. Bell kan prata nog för oss båda. Det passar mig bra… 
Cottar / Camellia Vittfot (23 år): Älskar gåtor och sagor, med en nyfikenhet som kan 
vara lite irriterande ibland, men vill oftast väl. Tar efter Took ganska mycket. 
Elric / Elinora Took (27 år): Den största retstickan och stigfinnaren i Västfjärdingen. 
Lite knepig kanske, men en fin hob i övrigt, alltid villig att hjälpa. 
Hubbard ”Hubbe” / Hedvig ”Heddi” Bolger (29 år): Präktig och ståtlig; någon att se upp 
till, men kan vara ganska tråkig och är lite väl brådmogen ibland. 


