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'r,0 Aù *, ei.r¡ents¡ra rr L <J. d l. rnrn í Ære¡' lce rg€¡rf,

siclan av dimniga bergen,
att det land som ska bli lloran

man jämför med hur det blir

okänt och oinLressant, men
I,

itventyret utspelar sig vid östra
och äventyrarna kornmer att f inr¡a
ser garrska frnnorlunda ut rltl , om

i rin€lens krig.
Mer exakt tid och datum tir både
äventyret utspelar sig På våren'

L I Al- l-rnä.rr írrf orrrra't iort

Rohan år. víd denna tÍd en clel i det Gondoranska riket ' men

inf lytandet f rån lanclets huvudstad åir mycket lite-b '

Den öppna landskapstrildeusom f anns underringens krig år
inte ãf i" så uppenbar, utan i stället f inns de1 eott om

både dungar och Iite större skoÊismarker'
IdestörreskogarnaleverredanDruedairr,ochpåsina
st¿illen f inns det alver., som her ganska god kontakt med

folket i sYllene skogen'
I ber€iens östsluttnirrgar bor det gott om vi Ida
dunlenningsstarnmar,ochånnuvildaretroliochorcher_
s tammar' .

itven en och ar¡nan cÌvärsf'auril'i har grävt ut sina dTupn
grottor i beréens sluttningar '
ute på slritterna lever en hel del rnånniskor, vanligtvis i
snå byar eIIer städer". De tir gondor"aner ti11 blodet, merl då

dessa invandrar., kommer. cleras €ittlingar att uppgä i Rohorrim '

Iledan vid denna tid är folket sulirår'iga och irËrller'
hÉistskötsefn som ett årofuI1t värv'
Frrân och till hörs det också rykten om dr"akar" och andr"a

rnonstersomgömmersigcliuptinneibergen'ditslåitterinas
måinniskor" Ytterst ogårna sår'
Den vüIclisa blandnÍngen av f olk' och ocksrå den ticlvis
ganskastoraströmmetravresande,Börattfolksinstäl}nine
tilt fråimlingar inte rir alltför mísstëinksam, så lËinse de't'

inte finns anledning att tro att de sysslar med magi'
eller liknande hËixkonster, göl' cle det bör de lvnchas '

.l{.ven den po} i t i ska makten år" ganska sp} i t trad ' om än inte
obef int l- ie .

Be f ct f-1çrrirrg:ens 1rr-r l- tr-rr

De olika f olken f öt jer i princip den kultur 5onì Èir deras
folks centrala, Gondoríanerna ber ti11 Mnnwe och Javanna,
Dunlenningarna offrar nåinniskor tiIl sina primitiva gudar'
Alverna sjunger stiÉirnesånger ti11 Vardas ara, Dvärgarna
ber tiII Aulë, och orcher och trolI dyrkar mðrkrets makte¡''
i f1.as.r om tekniska och naturvetenskapliga upptückter
ri**"" frrfìn Iåne.t f r amne , ungef år' som vid t iden f ör rin€iens
kríe.
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Oína.ur och hïa.ínaur

En av de viktigaste spelledarharaktÈirerna är oinaur.
oínaur ö.r dock död redan nÈir Ëiventyret bör'iar, mördad âv

två slenma nordborr gom hyrdes av Arahaim'
Han var ca 165 cm läne och hans kroppsbyggnad visade, att
han i s jn sedan ltinge svunna ungd<¡m hacle haf 1; en

muskelstyrka soro f å kunnat bestrida. HeIa derl garnla dvår'gen

utstralatle ett slags värdigt lugn, då ìran gick runt på sina
lånsa promenader.
Oinãur Ìrar vÍigrat inse att han har blivÍt garnrnal, och trots
att han numer.à låter sin stora tveeggade yxa ligga hemma,

tr.c¡r harr att han kan försvara sic lika effektivt med den

Ií114, rnen fina kastyxa som han btir på sie'
under sina många och långa resor i fråimmande Iëirrder fick
han mrË¡nga, båd; vånner och ovänner' och' tack vare sÍn
dusl isa yxf öring f ick han en rnycket stor
personl- ig f örmögenhet . l

Dettatyckerhanomat.tvisaupp,ochbaradesrnyckenhan
btir på sig tär vara värda ca 30000-40000 cp' Delta vâr
anledningentíllattArahaintycktehanvar'ettmycket
}timplistmê¡I,dessutomtycktelrarrattoina'urstodiskuld
;;îï-ñärro*. ( Han kurrcle iu inte veta a.rt han skul le f å årva

Nainaur rir oilaur.s betiåint, .ch även honom har åldern
börja.b ansätte. Dock ínte våirr"e än att denrra hraftica dvåirg

skulle kunna försvara 5ic f'ramgåugsrikt mot de flesta som

på nåso.t sätt hotar honom. Han har bott i oinaurs hus i ca

f emt,io Ë,r, det viIl såisa sedan oinaur def ini'tiv L drog sig
tillbaka, och uncler denrra tiden har han kornmit att skatte
" sin mästare " mycket hðst.
s jtilv har han varit mycke't på vandring, lnen aidris har han

nåttdenframgångsomOinaurhargior"t'kanskedeirföt"att
hans initíativkraf t inte är stor nog f ör' cletta.

som hjål"per till mecl
och har in'te vari't
hunnit bli g:anska

I huset f Ínns även två andra dvår'gar'
allehancla göronå1, De ür relativt unga
irär speciel lt IÊinse ' dock har de redan
1o.jala rnot sin, nunerê döde rnåistare'

I)r¡ä. r gæL r.ne¡. s lcorr í rr.cs'€r r

Grottor.na i k¡er gssidan Èir f rrån bör jan natur"Iiea grottor ' men

sedan har de f örcliupats, f ör'storats och f örshö¡rats av
dvärgarna.
Det g" en mychet stor boning för' de bara fyra dvËirgar solfi

bor hrir, och där'f'ör står stàra delar av derrLom ooh oanvärrd'
Boningarna har, f örutorn " entre plane b " , -bre våníngar
uppåt och fyra neclrît. Det tir de övr"e våninsarna som

anvånds , och de neclre t iänar enclast sotn en f örvarings pla ts
för diverse skatter.
Neclerst¿r vräningen ser ut som e'tt Mausoleeum över den gs¡nle

dvtirgen
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SI>e a a,rl¿er,rer. lçf ä'r e rne'

Aral'raim Feowul
Arahaim är å1dsta barne't i en stor f'amiIj från f jeirrSn

llarad, och trois att han har bott Iärrge htir j' de'L kalla
nordlanclet har han fortfarande kontakt med sina
stamf rtinder. Denna kontakt kan man tille.xempel se genom

att titta Í hans Perrninelpung '

Arahaim åtr krigare, oc}t i enrishet med sitt f olks sed tir
hans I ivsttn *l.f."i gÌ"ym ' Döaandet kan vara ett medel ' och

den som inte kan f örsvara s ic åir inte värd att leva '

Arahaim var i desperat behov av pengar ' och därför hyrde
han två landsvägsstrykare att döda oinaur ochs'tiäla hans

smycken. s jËilv iycker han att han har slitit vacl hen skall '

och betraktar sig n¿irmast som pensionerad, de't, vûr därf öt

haninteutför.decietsjåtv.Arahaimtr.oratt}ran}rartappat
sitt kappspänne, men i sjåilva verket var det rövarna som

stal de"t,.

Camborn Barenweid
Carnborn är alv av sindas släkte ' och hans tíclisare
bekantsirap med oinaur. består av att han drog upp den då

;;;;'-.i;li*ä.r "" en clamrn, i vilken Ìta' hade fa'llit.under e'
kamp mot någrd f iender. Detta tir ell av de hlindelsersom har'

präslat Oinaur mest av allt' dvärelars vanliga ovilja har

hos honcm bytts ut mot etr panisk skrËickt som c{îr över erlla

Êiråinser, Seclan den,a trtindeise i*tr"åif f aile, Ìrar ?r¡rrl ti11 oclt

medsåttlångar.underl^untminstavattenpol,ocirskulle
aldrie f rivilliet s{ir ' ens ínom synhå1I av strömmr¡nde

vat ten .

Cornan Marnare
Cornan är et1 skicklie dvËirsk¡'igare'

Ilaun ( Atrf aunain )

Baun är en f entioår.ís, respektabel, gonclcrran. Aven rrm

han idae är nog så snövit, har han förtjänat sin stor"a
f örmögenhet "oñ sydkungarikets skicklísaste t ir.rv. llans

favorÍtmetod har varit att osedd ta sic in i rj-ka
människors hus' garrotera dem' och sedan i lugn och ro
pI<rcka 1,iI1 sis vad lran vilI lra. Ilans arbetsrramn, Anfaunaírr,
betyder ungef Ëir' " skug;€ian sorn kväver " ' Detta namn använder
han givetvis inte Iångre

Wul f
WuIf år' rnänniskokrigare ( barbar ? ) f rån en s Lam som bor
ig"*t noÌ.r om tlimmiga bergen. Ilans f ork ligger ståndist i
f e jcl meci u"*s.rr" trãrI och orcher., och o¡n han mö-ber nägrä
såclana sår han automat i skt bärsårk '

Mot aridra f iender kan han väl ia s jÉilv '



För spelledaren ett låissa märke till om rollpersonerne , I

Camborn :

Kortsv¿irdet är +L5
Pannband, råknas som hiålm*tar bort 20% huvud criticals
Lutans besvÊirjelser är från bard base Controlling songs.
Eelna besvärjelser från Closed mentalist movement och spe
helan 1-10 och 5-50 hits ( kostar 1 resp 4 pp )

l.l

ed'

Cornan
yxan : dubbel
max fördeI )

Hjaln + mask
Bålte ökar st
kasthnivarna
svården +20
den explosiva

skeda
HOLY
tar upp
och co

+25

+- tom 20 på Criticals ( GM väljer till

B0% av huvud eriticals
till L02 ( behövs för yxan )

massan : GMs val

Arahaim
framsår av bladet

Anfaunain
framgår av bladet

\|luIf
Bärsärk orsakar dubbel
BesvÊirjelser i

'Ielepati, Levitation (

Helande L-10 5-50 ( f
Path mastery

skada, men hâr db på -30

3 : e och 5: e leve1 )

a och 4: e level )



3, L Aùf sta.rta. ä'r¡êr:r-t¡;zret

Når dventyr.et bör iar har^ spelarkarkarak Liirerns precis f ått
et.t br.el/ f rån u' gt*n,*1 vtin sorn de inte heir se t t på 1ëing'e 

'

dvärgen Oinaur r -r ---
Brevet}rallardemtillhansboningar,ochlrarrberdema.bt
"Lvrr¿t 

sis ef tersom ciet är et't viktigt ärende '

Brtvet skall clelas ut tilI a}la spelare '

Isjåilvaverketåir<letintea]lsOinaursomlrarskrivitbrevet,
u'ban hans trogna tieinare, Nainaur'
oinaur <jog f ö; två ciagar seclan, och enliet et"L clokument som

endast cien gamle dvëirgen, sofi¡ al1tid har vari'b rnycket

f örutseende, och hans t jänare kånner ti I I , kal i'ar: han titl
sítî åiventyrarna att clela på hans ti1lgånsar ' ef tersom han

inte har några naturliga arvingar'
Äventyrarna kan f å se dohumentet, metl endqst om cle ber orn de1 '

Alla karaktåirerna har ciort Oinaur en tiänst' av sådan grad

a.bt han anser. a-tt det är larnplist att de f år' clel" av arvet '

Vad respektive karaktär har" giort står i
karakttir sbe skr ivningen .

Nrir cle ¿rn1änder tilt rJinaurs hem, rnycke't smakfullt inhuss'ef
i en syclkl ippa visas de in i vars ett I itet rum '

Grottorna är mycket rikt clekoreracle , och cte t syûsr' 'att de

byggnreis'LErre "ótn 
t "t' byse'L dem l¡ar" haf 't' en vci'l'di s

"Hi.t t iehet i stenarbetets vür"v '

Titlenbörjanf'årirrgenaviiventyr.arnamötarrågonannâniin
;;" gamlei Liånare*, oavsett vilka påtrvckni'sar mern tar
'tiI1.(Detshu}Iejuvaraoturomrré¡gon<lödrrdecienmycket
st.lta tjÈina'en' ) -lå.. *ili'ar.¿ om vadsedanförsallatillettr.umdär.tjärrereninf.orrnerar
som har" hänt.
Var.jedaegíckoinaursinalåneapr<rmenacler.,tilllånetin
i åIderclomen, êr dag för nu sex dagar sedan kom han inte
hemviclvanlieticl,ochstr.axföremörkretsinbrcl.bt
böriade mall söka honom'
Vid tvåtiden hittade en av gr€.nnarna' en ung: rnänniska' hans

kropp på flodbanken - drunknad'
Man anterr att han har" f al1it i f rån en utsk ju'teinde klippa ca

500 m darif rån. I(tippan êir L0 m höe
En av spelarharaktårerna , ( Camborn ) känner' -b i 1l Oinaurs paniska

rÊidsla f ör vatten, nu skal I vi se om hon konmer ihåe den

och misstånker nrâeot " . '
Meníngenåirattiåiventyrarnainejutaenr.ä.t'tskaffens
.rtua* , och f å dem att f örsöka l'eta upp den slemnta mördaren '
Om ingerr reagerar på ntt en dvärg skall ha snubblat i

""ti"ãt t han var gammal, mell inte så gammal ) Itan GM

låimpligtvi" p.ko pÁ att alIa smyckena, det e'cla (? ) et1 av

karakt'tir,erna får ¿ir..rr. saknas, de återfanns el-drie på kroppe:r'
omingenharreagerê.tpåattderasgamlevÈinkanskehar.
mördats, f inns det inget annat att gör"a än att ge dem en

uppenbar.ledtråd,årdeintesarskiltdurnma.såkanskedet
*a"nu" med att, i en dröm påminna om episoden som visar"
Oinaurs stora vattenskråck, är' de mycket dumma får de

drömma om att de sirilva blir puttade i vattnet ' om de är'
jfitteídiotiska får nåson ha sett vad som hräncle och berä'bta
ãet ( Sitor skum sestalt knuffar dvars) '



1"4 Kr otr>I>en

Om speLÉìrna skulle vilja se på kropPen kommer det att vara
ganskasvrår.tattövertygatjtinaren.MedordsÕm''JagshalI
obducerq honom, för han blev mördad " kommer ingen ner'
men kanske om man vill ta ett sista avsked' och lämna en

hedersbetvs'else ti11 den döde ' ' '

Lyckas man snacka sic igenom kommer man'att'f öras lånst l'rell

i dväre kornplexets hiärta, dit det Ëir mvcket svårt a tt
hitta ùt*r, vägvisare , ti f I ett ceremonirum mecl väggar"

drypande av ruut, dåir oinaurs kropp 1ígger på ett guldeltare'
Rummet Ëir. ett homplett mausoleum ' med mycket shatter som

skall beelravas íhop mecl kroppen' Skulle nË'gon f ingre på

skatterrrakommerbetjiirrtenattvarnaförst,oc}rsedan
arrfalla,ävenomdetförmodligenskullebetydahansdöd.
Itroppen tir i bästa skick, som vore den iust död' En nårmare
títt kan avslöja att alla de mycket dyrbar"a smvcken som oinaur'
brukar Ï¡åra är borta och ersatta med bilieare' ( halsband kan

sköl ias âv, mell inte ringar ' ' ' )

Dessutom, oD någon vi11 undersöka kroppen nog'a ( 'trolisen
inte mö jligt med be.tiånten i när'heten ) kornrner han att
under frrf snraããr f inna 1ånga skÈirsår i haf sen. 'liuven kan

identif iera ¿äm som sprä* av en garrotlina ( OOOPS, vad har

ias i f'Íckan ) , 
*"

Betjänten h*"tavf'êir.dat dem so¡n " hernska vatte*alger som har
skadat måstaren rr

4,2 I)ocl.s¡>l-a.tsêrñ- '

På döclsplatsen, som består av ên ca tio meter trös klippa
som skiuter ut över ån, kommer f lera av karaktèil'erna att
kåinnasigklartilletillmcrds'övertankenettfallaí
vattnet' Detta helt utan någon vattenskråick'
Ën enda stía leder tíIl trtíppan, och den kommer rakt över 4

ljungheden, och inte från byu'
Sjålva klippan Ëir ttickt med liuns' och även om dar hade

funnits ndrgra spår, han man anta att de är utplånade av alla
som varit där" ".ft tittat på ståtlet dår den e;amle dvårg:en
dog.En sak som kan vara våird att notera ðir det skynke som

ligger en bit in i snåren, det tir onöilist att se från
stigen,mendetärtättattlrÍttaommangérrin'ibuskarna.
Detta är' det tygstycke som mördarna bar hit Oinaur i '

Men om nran f ölier stigen en bit bahlänges, kan nrågon som är
bra på att spåra, i en cyttiepöl finna spår av två män som

bär en börda mellan sig, spår"en kan nog vara etl vecka

c;aml a . .



4,3

4,4

Ä.+erl:.PI:>tåcl'tt sPaat sen '

IIär cör ån en brant krök, och kroppen hade f lutit
hëir. Strandbanken år ganska sterrig ' och det f inns

Í Iand
gott om

t

täta buskar'.
Att leta hår ger ing;a spånnande resultat ' húir har varit
alldeles för många nyfikna för att det ekal! svnas nåelra

spår . Ä andra tiãt,, i'at håir hel ler aldrie f un'i ts några
spëinnandesakerattlritta.Detendasomlråinthtiriiratterr
kroppharflutitiland,ochattenbondpojkeharhittat
den några timmar senare'

Vardskrtrset

Byns vii'dshus består av en storstu8;a, och i vinkel med

denna ett stall, och ett hus med de fyra eåstrumnen'
Det Èir väIkåint, såväl f ör sitt goda ö1 som f ör sina
välsmakandestekar'Härfinnsallti<lfleraresande,ochom
man inte uppför sig mycket konstict kommer ingen att lässa
måirke ti11 en.
Storstuganäruppdeladiet'tstortc¿iStrum,oçhettlitet
kök. I eäst"ummei är clet högt Í tak ' och i:Iarid räken och

stimmet är det alttid nråsot nvtt på cång'
På vtirdshuset f itrns det aI Itid inf ormation att hämta, oil

mrn lr*ro lyckas göra sic ti]I vëin ned bybornn'
ldettafal}etutgör"sinfclrmatörenavdenungeÌIr€InnenSonì
bor i huset strax bredvid stigen mot klippbranten dtir
Oinaur " föII " ner.
San¡ma kvåill som Oinaur dos såg han två mån komma bärande på

någotmellansic.DetVarcå]-70cmlånstochinsveptiett
sklnke. Han Èir inte såiker på om det var den kväilIen, men

det vår det.
på våirdshuset kan man också hÍtta ¿rdressen ( vËigbeskrivning )

tittallaibyn,blandannattilldenungemal1nensÕmfann
Oinaurs lik'
om någon skulle vil ja kolla i våirdshusets lissal'e t komrner

man att få det, men om man fr"ågar om de två utlånningar 5.)m

kom titl värdshuset för elve dagar sedan, kommer man att
trli kall"ir,niãì bemött, tills man har betala't den nota de

stack ifrån.
värdshusvården har då en komplett berËittelse, se sektion 4 ' e"

Frågarmanbesökarnaomfråimlingarnakommerdeattberiitta
omhurstoraochhemskadevarlhurelakablickardehade.
ochvilkahemskatr.o}Iformler.dehöIlpånredpårummet.

5Il VËirr d shr-rs\¡ä"r d'ern.s kri s t o r r a

NÉir man betelt råikningen ( 72 sm ) kommer marf att få höra
följandehistoria:FörSnarttvåvickor.senkomdartvå
l"oãt h j-t , ska ni veda. Ja ser mvcket f olk ' ske ni veda '

och ja cår. bra ihob med nåistan alla' det m¡äste man iu för"

af f iirorn'a, ska ni ve<la. Men disse tvé¡, ska ni veda, . ja matr

så de direkt att cle va två tyber, ja två riktia tvber. ska

ni veda. Meu man kan iu ente nega dom rom för de ' ska ni
veda,sådifickderommetsomligger.liingstbortmotvåen



te , ska ni veda , mall vi I le iu ente att di skul Ie skrÈimma di
andre gästorna liasom. Men ente höll di se på sitt rom'
utan söp o skreg i storstuan hele darna, ska ni veda.
Sen, ef ter nårrÀ daar så to pengana slud, o clå så di att di
venta på en som skulte ge di pellÉiar men sånt har man ju
hörd f ör.r, ska ni veda, så man eick ente på de, men man

vågte ente sti i f rôn, f'ör då hade man vél åd't å pressbetyget.
sen levcle o husera di var kvell, ska ni veda, men f olk
töckte nog om de, di kom i skaror so ia o pian fick konka
m jöd hela nÊitterna.
En da nåir cti va fulla ville den ene betala, men de va
konstia mönt, ska ni veda, dar va elefautor på di, ska ni
veda, men sonna valudor kan man aldri veda me so ja sa dÍ
f eck vexla, men clo hade di nock fott sina penga, ska ni veda.
Sen nesta mot'l'en va cli bara veck, gka ni vecla, o ente hade cli
jort re'bt f ör sê, ente.
so va de, o ja ved ente om ia vill ha di tebaga om en di va
bra för affärorna, ska ni veda.

lL, Var d s krr:.svd.r d.eÏas s í.g'ne' l- ernerrt

Om någop ber þonom beskriva dem kommer han nrecl föIiande :

Ja namnen de ved nÍ alle¡eclan if rån ies'tabogen, men dí va
röhåria begge två o blåa öon o röa mustacher de h¿rde di,
so man har allri sitt noe lignane på hele sitt liv, de ska
ni veda. De¡ ene va sohår'inga long, êh redi dyasut ( visal'
på nära två meter ), o en kraf 'li bid, ska ni veda, han hade
sÊikert t,at ell redi match for vim som.
Den lÍlie han va e¡te storre en so här ( visar 'på cirka 170
cm ) , knappt att han va not större en småfolket, om uttrycket
tillå'ts men han va kraf tí den osso ' men ente po a}la mina
dar som den s'tor e, ska ni veta'
Di hade höea resestövletter båa två, och dunketblåa kappor,
{e hade cti ska ni veda. St6ra svard hade di osso ' so de va
best o holla se ven me di.

4 ,'7 LJf l- åårrrrirrg€LrraeLs rlJ.rn

Rummet dëir de två bodde i f lera ciagar, har ånnu inte städats
ordentljgt,pågrundêvdeng:enomtrëingandeluktenhåirinne'
det enda som har giorts är att f önstr"et har öpprrats.
Rummet är í en otrolis röra, men man kan hitta ett pt¡r
víktise ledtrådar har (rm man Ietar ordentliet. Dels l.igger"
hËi¡två av de omtalade elef antmynten, och dels f inns har ett
kappspåilne med bomårke som en viss kt¡v'aktår siiker'l gåirna vill
smussla undan,
Det åir clet juvelbesatta kappspËinnet som A¡ahairn t¡odde han
hade tappat. på det s lår" det skr"ivet med juveler I'EOWUL '

N¿ir. de Jämnar. rulor¡êt blir" de uppsökta erv en gäs b som be¡ä ttar
f öI jancir, : I)et vâr kväIlen innan de gav sÍc ov, niir de sick
ut ur sitt rum som iag Ìrörde dem tala om att ta vägen österut.
Nrir jag kom ut slutade dom direkt 6ch såC ut sorn shyldiga barn'

6
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I-íI.{-f inrrerre13.

Den unse mannen som fann liket bor på en líten bondgård,
st¡ax u.Lanför byn. Han ar ca 20 år gammal, }éir:g och smal,
och hans namn Ëir Aaran.
Han har ett ganska ner"vöst sätt, och spelarna f år' f ör' sic
att han döljer något. Detta åir dock fel. men han niuter av
den respek.t och det Íntl"esse han har ådr;aeit sis genom att
det var han som fann kroppen, och detta hoppas han skall
vara ti1lräcklist lånee för,att han skal1 kunna vinna
flickan i sården bredvid, Marelas hjeirta' ( U* flesta
byborna anser att hen f örsås sig: ur of f re'bs f íckor, och
tr.or dåi¡f ör han har f ått en massa pengar. De vet dock inget
om försvunna smycken. ) Det är dock en smart ung man och om

spelarna skul1e hota honom kommer han att utan omsvep berättd:
a1lt för' dem.
om spel&Ì"na skulle f råga honc¡m om de två f rÈimling:ar som

huserat på vèirdshuset, kommer han att sûiga att han hörde
någ:on såga att de gav sic av österut.
.i{ven om de f rågar ef ter mi sstånkta , kommer han att trerËitta
om dem, men kanske rrågot rnindre f argstar"kt ärr vëirdshusvärden

De s tszdga På.es€trrr€t

De två stygga pågarna kommer båda f r'Ërn det kt)lla ngr"dlandet,
vilhet deras röda skåïee och hårfåir.e skvaÌ1r'ar tvdlist om.

Den lil-1.e, som står f ör det i¡teIektueIIa i süL lskapet
heter Brywång, och hans större kumpan heter Narensen.
De använde, för omväxlings skull egna nann nar de skrev in
sic på clen lilIa byns vürdshus
Båda två Ëir de 8;arvade landsvägsrånate, dråpare och i största
a1lmêinhe.t cif ärdsmän. De åir tuf f e och star.ka , och ger"
knappast upp, utan att v€tra mycket ÍIIa ute. Om n$g:on skull-e
f örsöka har de dtiremot inget emot en kohandel rned

uppcifter, så l¿inse det bara gågnar deras egna syften'
De hade ståirnt möte med Arahaim i f örväe pa vëi¡dshuset 

'eftersonr han har använt dem tidieare i sina skumma affÈirer.
llan blev dock försenad, och detta var anledningen ti11 den
olychliea episoden med skulden på vtirdshuset '

Nar. Arahaim slutligen kom krävde de honom på ett förskott '
och han var tvunsen att betala med de enda mynt han hade
ti11 hands, som var av hans hemfolks, llaradans, valuta.
Detta rir. de elef antmynt som f inns strödda hrir och dåir.
( Det f j.nns åven ett antal i Arahaims penningpung. )

De passade ëiven på att stiala hans kappspänne, som de
tyvärr ei-1ömde kvar på värdshuset.
överallt där de två kumpanerna varÍt, kan man krinna en
rnycket f rån och påträngande dof t, hËirhörande f ¡'ån ett
nar.kotiskt prepar.at, Om man shulle påträf f a dem når' de år"
berusade av detta, kommer cle att val'a mycket vilda, oclt
omedelbart , vid mínsta antvdan t i 1Ì hot s& b¡ärsärk.
När cle vcil hade fått e1 Fångba¡ valuta, rasacle de i våie till
staden f'ör att göra av med den. De tog in på ett dyrt
vtirdshus, och hade shökor på rummet varie clas.
Nu har dock pengårnâ nästan taeit sLut och de står' att
finno på ett värdshus i slumdelen av staden. ( Urrder
falska rramrl )



5,2 Lå.rrel,rr ä.\teLr era Ma. r ek

En bÍt utanf ör staden bor Marek, tr"aktens gâlrgsterkung ' som

styr omr-,ådets unclre värd med jåirnha1d. Arahaim stod i skuld
till hol:om, och fðr att r"eglera denna, som var av det
stör.re slaget r var han tvungen att skaf f a in c{en gamle
dvärgens smycken. I)agen efter mordet red Arahaim ti1I
Marek, och blev }öst från den dödsdom såm Marek var fa¡die
at't slu¡1ga ut ef ter hongm. Mareh lämnar nråstern aldriS cìet
hus som han har byest upp tilI en veritabel fastning. Där
inne g;år: han runt, vaktad av ett sto¡t antal y¡kessoldater.
Orsaken tíI1 cletta är in'te a-bt Ma¡ek är" feg, han uppskattar
en cod s trid mer" åin en vacker kvinna I och det såget" inte
lite. Orsaken Ëir i sttillet att han Ëir vansinnigt
vidskepiig, och en spådom har uttalats över honom, att för
var.ie Ê:ång han lämnar sin borg, kommer en varelse som
består av s jälalna f ¡'ån al la han dödat ' e I ler sänt i
döden, att kornma ån närrnare honom.
Marek är cirka LBO cm låns, och kraftiet bygd, på ett s¿itt
som ver'Iiar onaturl iet f ör en mÄnniska.
tlan t¡Ëir at 1t id en hitilm , med ans ihtsmask över ans ihtet ' och
hans högra arm ar kapad st¡ax ovån armbågen, och ersa'tt med
en metaÏ1arm. A11t cletta bidra¡ titl att många tror Ma¡ek
är någon slaelg clemon, oclt masken över alsiktet är''verkligen
tiII för att b¿fj* ett hemskt ansikte, rnen inte det åv en
demon, utan det av otaliga strider ëirrade a¡siktet fr"ån en
Numenor.i-b. Att f å se hans ansikte bör', om mall är oberedd pdr

det, vara en svår chock för" nåstan vem som helst.
Merek kan vara en grym fiende, men han kal ocksðr vara en
trogen r,ån, och orn det btir kris kan han såikert tü¡kas
tr jtilpa Araheim , om denne kommer t i L I Marek.

5, 3 SI'{-¿tI,{-o rr:¡"eL

De .lvå skökor som Brywång och Narenserl köpte i staden går
att finna på vôir"dshuset GyLlene klockan, det bästa sättet
att hitts dem är' att sitta i baren och se rik ut' '.
Båda f Iickorna èir. långa c¡ch mörkhår'iga och ganska vackra.
De har inget emot at t ber.åtta, el ler gör.a någo-t annat bara
de f år betalt. spelledaren f år ev€iöra hur. mycke L de vilI ha
beroende på hur rnycke'b euld karaktåi¡el'na redan hunnit str"ö
runt sic. Det åir också lÄtt att hota sic tiII svären, men
det rir ju inte så trevligt mot f lickgr', och dessutom hommer'
värdshusvärden att se tilI att man f år statsvah'L,en på siC.
Om rnan övertalar clem berättar de f öl iande : Når de två
nordbortra kom tí1I staden kunde man dírekb se st"t de trade
t.ieinat mycket pengar som de ville g;ör'a av med. Uppe på
deras rLrm f ick vi seda¡ veta, a t't nrågon sydltin¡ing hade
betalat dem f <ir att f ixa nérgra smycken. Jag kommer inte
ihåe vad han hette, men det var något på Arhe..:..
Han skulle visst betala en skuld ti11 skurken rllarek.
Först ville de betala med konstiga utlänska nynt, men de
fíck allt te fram de vanliga. Efter några dasar hade de
f estat upp pengarna, och då blev de utsltingda. Jag tr"or de
talade om ett flyt,ta till I(orset och Kniven i slumrner¡.
Flickorna ken åiven ge en väg:beskrivníng tilI Kor"set och Kniveu'
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5.4 Vä.rd.slr"r-rset I{orset ockr I{¡=j.r¡en

Detta är nog det smutsigaste och skummaste sttillet i hela
slumomr.ådet. ,un ****"I skyl t över dör'r'en upplyser om att
man har komni;--"ätt, och Lg f ort man kommer irr möts man av

en motb i udande svn ' ! .r - r- (''

Staclens värstà ilt'tttt har hår samlats under e-Lt'lak
tiLlsamnans med åervitr"iser som set'ut som qn de skulIe
göravacisomhelstförettsilverstycke,(detcorde<rckså
ãrrt som oftast. )

Håir inne Lo"tã" 
' 
.i t männi skol iv bara två glas m jöcl , och

sturna saker tãr., top"s tilr kreftist rabatterade priser'
}iventyretre =o*--1,.o**"" in htir i e}änsande helrus Lning kommer

def initivt att uppmûirksammas ' oclt stikerligen rånas '

ntvrnarrs och Nare,,""tt tt"* ett rum på andra våningen' rnen

stárstÃ delen av 'tiden sitter de håir och super '

omnågonskullestartaetlstridhtir"komrnerdeallr"aflesta
att berer hänga p{ä, åiven om de inte vet för' och mot vilka de

slåss. )iästan tit* i lokalen bËir vapen svrrligt '

omBrywårrgochNarensenserAralraim,kommerdeattbelronom
om met' pensar f ör " det dåir med dvärgen' "

Resor. ?-lt rnöterr ?'

llesorna i äventyret rir ju mycket begränsade, men pËr resan

till staden kan iu alltid Gi4 låta slåssa susnô spelare möta

rrågra or"cher eller rövare '
Även inne i slumdelen av staden kan det hände intressanta
saker', då en söt liten flicka visar in dem i en erËind

full av slemma rövare

F,r:.írren

Just uternf'ör byn där äventyret
med lite hemskheter i ' Den har
utom at-b försena alla spelare
platser futIa med Iösningarna

böriar', lisser ciet en ¡'uin
egentligen ing:en f unktion '

som ser borg;ruiner som
till äventyr.
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Arahaim FeowuI

Arahaím är född Í den f iärr"an södern för 39 ¡ir sedan, och

är dåirmecl, med sitt eset f olks mått mätt redan lånst f örbi
medelåldern.Hanhadesjusyskorr,och"l*derräIdstaiskaran
fick han alltict se til1 att småsvskontn'fich vad de behövde'

Detta, att behöva sltipa på sina <tdusliga syskon ' giorde att
han tidist f ick in'trvcket av att han s jÄlv var " bäst i
vtirlden ,,, och han bör jede förakta alla som inte kunde leva
upp til1 hans eg;nâ må} ' 'A'ven ef ter llaracls seder och bruk blev
han ntvcket skoning:slös, och víd tretton års ålder dödade han

ett av sina yngre syskon' Han insåe snabbt vad han hade

gjort,ochmedsittkallaintelektsåghantillattkasta
skulden på ett 8v grannbarnen, som fÍck ta straffet'
Vid sexton års ålder giorde han sin första resa' tillsammans
mecl sÍn f ader..En af f årsresa tilt Gondor. Håir mårkte han hur

lrittlurade och svaga nordmÈinnen val" och f rån den stunden har

hans drö¡n alltid varit att slå och stjala tilt sic en

f örmögenhet i ,nordlanden ( Gondor ) Arahainr ëir galrska vacket"

men som en sk,lee* över" hans utseende lisser hans ögon'

De Ëir. mörka som de shuggor som en gång f ör'mörkacle Angband,

och tittar man nÕga Í dem ryser man som i frossa '

llans kropp sttimmer Ëiven, på något dunkelt sÊit t itr i detta '

ênaxelbreddsomfåövertriiffar,ochennackesomåir"bred
sÕm en r,ðnlig människas midia. Arahaim kltir sig vanligtvis
i sandaler, ett sfags kilt, harnesk' och en lång kappa som

hanhål1erih<rpöveraxelnmedettaxelspänne.Detta
axelspänne har. han nylig;en tappat, så llu f år han hålla ih'p
kappannrederrbitlisjuvelbesattsak,istiil}etförden
familjeklenod, med efternarnnet satt i ametíster, som vandrat
meIlan rildste sonen i f amílien under f Iera generationer"
Han sku]1e mycket höst våirdestit'ba att f å tillbaka detta '

men han vet ínte hur' .

Arahaim mötte oinaur för fðrsta gången i Anduíns floddal ' då

han transporterade el1 vapenlast tilt en Gondoransk utpost'
'oirrrrr" .rr" en av sex överlevande mecllemmar av en dvärgpatrull '

sôm hade var.it österut mot Rhun siön, oclt dàir" lidit svåra

nederlas, och blivit av mecl nästan alla sina f ör'råd '

Nrir Arahaim mötte dem, hade cle nËistan íngen mat kvar, oclt

ett orcherbancl i hËilarna. I utbyte mot diverse f ina
föremåI i dvåirgsmide, fick de mat och vatten'
Bytet v€}r defÍnitivt ti}1 Arahaims fördeI, men utan det,
hade dvärgarna aldris haf t kraf 'ber nog att överleva'
Därför ansåg Arahaim att oinaur stod i skuld tí11 honom,

och då han desperat behövde pengar att betala tillbaha ett
lån tí11 traktens g;angsterkung ' Marek' sËrel han till att bvå

lös<lr.ivaredödade0ínaur,ochslåinedeliketif}oden..så
att det skulle se ut som ett olycksfall'
Dagen dåå'rpå betalade han sín skuld tiII Marek '

Någradagarsenarefíckhanbudattkommatilloinaurs
boningar'förettösonblichblevhanchockadniirhansås
att det var undertecknat med Oinaurs n€rmn' men sedan

beståimde han, att det måste ha blivit avsåint ínnan oinaur"

dos. Uncler sin resa böriade han dock undra' kanske hade han

överlevt, och fått veta vem som var skyldie till dådet '

Men Ar.ahaim år modíg, och ser clet som' att bästa sättet att
f å veta är att f r'åsa.

4.



Àr'rrha i ¡n

f r'åiu¡ s '1" a
ar nycke b cluhtis pti f öl jande , rârìgol'clnet sir a bt
1'¿irdigire'Ler-¡ konn¡er f ör'st .

L Crng svåi l cl

öi,et'"Lalning
llole¡1clik
Àr.mbors t
V i I clrna r l(s öve r.l e vrrerd

Snyga,/gö¡nn¡a s ic

II¡-in 'la1ar f öt jarrcle spr'åk, också rarrgo¡dp¿r't ef t.e¡ kunskap :

LI¿rraclik
Väs'i: röna
0::'k i s k¿r

ll¿¡r¡ hal f'öliande speciella för'emå1

Lång sv ürd , Salrclens
Siå¡' clubl¡el t anLa j

andar' :

gårlger, ¡necl knivshar¡: egg

llurlresl¡.,
ilÍr:cl I'arni1 jen¿rt¡rne L I'q:owul i för'såirrht sulclskrif't
( Iiör' samnlein rned kalrpsp¡rnne t )

ì!f E: t ¿r l- l heind s; ka r" ,

GËrr at L Éìnv¿inda at"L a'1,'takera, el ler f orsvara sig rned.

Bt¿srlt.ta med me l¡a1I spikar' .

'I'urng t eirtnbors t
Myoke L f int arbe la L , med 20 sk¿iktor' .

Ir()nning:pung i¡rnehér I Ic¡nde

GuI dnryn t
Silverrnynt

Li te snårnyn'b

4ij liaraclansha utynt, e¡v oliha valör'er

;
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Camborn Barenweid

Camborn är en alvbard av sindas släkte, Hon har vandrat
vida omkrinet i Mideård, efter sin födelse i början av andre
åldern. Dessa vandringar har fört henne ti11 så skilda
platser, s<¡m den eviga isen tånet norrut, Ardors kungarike
låinest söderut, Rhuns siö i öster, ç¡ch till Mordors redan
skuggiga land.
Camborn har aldrie haft som sitt mål att samla på sig en
massa skatter, utan i stältet har hennes resor varit till för
att hon skall få se allt det som Valar har skapat, och
c¡ckså det som de stora fienderna har förstört.
För varje skðn, obeflåickad blomma i sommargräset, eller för
varje konstverk eller sång, som stora personligheter har
skapat, till odöd1iga minnen av deras hortlivade
personligheter, ser hon den himmelska skönheten som utgår
från Valar, Oamborn är en mycket mild person, och åven om

iron skulle råka i stor f ara, f örsciher hon alltid att hallre
ordna det med en av sina sköna maktsånger, än att tilleripa
våldets medel,
Men Camborn är' dock en realÍst, formad av den stundtals
grymma vÉird hon lever i, och skulle alla andra lösning;ar"
tyckas ofrånkommliga, kommer hon att visa, att ërven i
bruket av svårdet och båsen, och inte bara i vridendet av
sköna toner på sin luta, är hon en rnåstare.
Dock är det alltid med stor sorg tamborn släcker ett 1iv,
eller ser ett liv släckas, och alltid ber hon Varda att, i
fortstittningen bespa¡a henne dessa obehagliea påminnelser
om skönhetens forsänelishet. Jtven ber hon ti11 Mandos, att
den döde, oavsett ras och geirningar shall behandlas
vänligt, når han får sin dom.
I{roppslist sett åir Canborn en skönhet, lång, smÉit't och
blond. Men hennes inre är f1äckat av ett siuklist förakt
mot de som förstör det vackra på jorden. Hon försöker att
aldrig visa detta, utan i stä11et omËirklist motarbeta denna
någon, Camborn mötte OÍnaur i en nåeot pressad situatic¡n,
han och hans folieslagare hade stðtt på några orcher', och
under" kampen hade han fa1lil i en damm. Som bekant är inte
dvär"gar några s immarchampions , särski 1t inte de i
helrustning. Så Camborn fick dra upp honom från bottnen,
och därmed kom han undan med blotta förskrtickelsen.
Dårefter reste de i hop ett tag, och Camborn lËirde känna
Oinaur som en mycket syrnpatisk dvårg, dock efter händelsen
vid deras första möte, el1 som nårde en panisk rädsla för
vatten,
camborn brukar at l tid resa i enkla, of tast g:röna klÊider ,

och bår aldrig någon tung r"ustning:. Ibland kan hon i rese
klåider vara svår att skilia från ell slank, urg man. Men

hennes alvvd,vda kappa skyddar aldeles utmtirkt mot de f lesta
hemskheter en resande kvlnna kan råka ut för, den år dessu:om
ett mychet bra hiÊitpmedel då det såller ett smålta in i
shogens grönska.
Under civilicerade förhål1anden tvcker Camborn om att båra
vachra kl¿ider och smycken ( som hon har med sig överallt )

Även hennes luta, som är skuren av en av de största
lutmakarna genom tiderna, bär hc¡n ståndiet med sig, och hon
ackornpanjerar gär'na sin sång med dess skira toner vid alla
tänkbara tiIlftiIIen



Camborn
a t t cle't

ânser srg var'Ët
hon Èir båist på

bra på f öI iarrde saker', r'rrngordna'b så
sLår'l'ör'st :

tiåns och IutersPel
[ìoIosång
I{ons thünnedom
Botarrik
Zoo I ogi
I{ortsviärd
Sarnmansat't båse
Vi ldmarksfårdisheter

I-lon taltrr f öl jancle sprak, ochså cle ran8:ordnade ef i;er
kunsknp :

Sindarirr
Si lvan
Quenya
Aclu¡ra i c
Väs't r'öna
Dunae I
Varacl.ia
Losa th ig
llaracl i c

I'lon har följande speciella för'emåI

Alvkappa ( ue text )

Alvsni t'L kort svåir'<J

P¿rnnband, skvdclaÌ' som en hièilm

Luta, so¡n f orutom a tt f ratnbringa shörra toner 
'

f öl jande besvtir jelser , to tel t 2eer/dag I

Lugnels sËrnt ( 5 glader )

Sömnens sång
VËinnens sêrng
Shr'äckens såncl
Glömskans sång

r¿ ,6 :ìilvermyn"t,

Carnborn k¿rn föliancle besvåir".i elser l

Floppande , Landande , Levi tal;iol't, Långclykning
llastiehet ( 4 st"ader )

ÌIelancle ( egr"ader )

h¿rn hasta

T'Èirrk på at'b rnagÍker INTE är'pofrr"rtåira ö'vera11t



Cc¡r'¡ran Marneire ( Drakdödaren )

üorrran är'{e¡ encla av karak'Lür'el'na som tricl¡iS ha¡'n¡ött
C)t-ì1Erur. üorn&tte f ar däre¡not ' vâr Oinaurs närrnas.Le våin

u¡rcler n¡ånga år', n¡en [a¡ clog f or" e.t t liotal år sedan' garroter¿rd
lärn.gb henrmifr'å¡r, f)ti vacl g;o¡ll skulIe b1i [ans sisla r€så'
inn¿rn hatt drog s ic t i I Ibaka .

Cr-rr.nan ha¡ pti ¿rllei sËitt försökt att Ievn upp ti11 sin fars
r'"r-!rl.e som en stot'krigtrre, och han rir nog på gc¡d vfig a.LL

i.yckas nu, llerns vanclringar har huv,ucisakl igen f ör't l¡onorn

ï'¡rpl i dinmiga be¡geu, clcir þatt, tillsêmm€rrls ned tré¡g¡a
.t;:ogna vèinner hät. fört e't-L rörligL kris nro't bergerrs oroher".
S¿rrnllra såIlskeip har aven gjr:r'L en raid in i sr'å bergetr, och
p,iuuc{ra t Lvå drairar s }rå1<¡r" .

NÈir clverrgarrra vaf mitt uppe i skal-Lbürandet, k<'¡m dock der:

eïr¡r clraken tillbaha, och uncler dett hår'cla stricl sout föIjcle
<1og två {1v cor.na¡s ti"e t'ðIies}agar"e, itluelt"t Ic¡n ]-yckndes
fi,itra cirerkeri rned en rnäktig sving fiv sin 5';¿¡'
I'r.ån clenn¿r l¡andelse heirstanullal' de t. iralsb¿rnd av drakttinder',
och clen rustrr-i-ng, av drakhuclt soln Oorrlan bär'
Alicìr'a ¡ni¡uen ef'-L,er striden tir iu-te så behagliga' numera

h¿r,L1.ar Lloru¿¡n svërlt på värIstel" bon. I'lans til"Illa¡nnr
D:'¿rliclödaren irär'hör l'r"¿¡n dcnr¡u stricl '

üor.Lian ser., i cien f ul" ls s triclsrnundering Ìran }lar f ör' varla

&L-l ,¡Ilt'icl k¡ür'¿r' ûlyckQt imponer'ürlde ut'
Mi_.rn får j.ätt fôr sig, att" heins krol>p Èir styrhan och

u i..i'ràllighe len f ör'kloppslisad.
i)äi uen horl.o halsen, sorn nas-Larl hs:1t dö1js av etb 1ång'l,
$-r.0.1'l-r v¿iIskött shäSe, siL'Ler et'L stolt och stell' a¡sih.te'
C<-:r'neln lrivs ¡necl sina hitil'becläcl ' c'ch tycker otn drä någorr

uj,Irnr¡ir.kstrn¡nar clcn¡. Il¿rrr f ij¡söker, att i al Ia Itigel upptrcrcla

I r.trra s l-<-rr s i¡t I e;ouì cle s tora dv är'gkurrìgâr11€r '

Ð¿ì tjorp¿rrr f ick ntedclel¿rlcle L v¿r¡ ha¡ i Millas 'fhi.rith, i
.lrer¡ciclsarrgelägenlte-Ler', c,ch pa vägen tilI Oinattrs boni¡gerr
siot'Le han pa etì g:t¡rlmäl dvtire! soln kuncle ber¿i-t'ta êr¡

irrs-i.cl¡'ia so¡n irart satte slol't våirclo pa'
i)c,1 gcrmle dvar'€aen pås lud siS h¿r vur';it tillsanr¡a¡s med her¡s

^f'err., r)r.ecis ilr6e¡p cìe¡¡a.clös, och Ìr(r¡ sköt skulclel på ell

s rr-'ylrat e av ¡iallrisko¡tlas slcrhte, kallcrd ¡\1f su¡airr.
üi-)r.r)rar'¡ ar i11te säke¡ pa sr¡rrrrin{asir{rlten i c'ienn¿r histc¡ria'
nrè11 mäl1 kan ju c¡lclr"ig veLa..
$¿r i.ort vr¡d*cle'c--rru-Ìirr-ür', år' över', lioppas Çorrrart pËr att hertr,

sìierj l. trru¡rrr,r þit'l.a tluei-is't f ol-]¡", sotlt skall kunna 1'ö].ja hortolt

ut)p tiJl ett {åv ciinrrligcr trerge¡s lordligaste utIöpare' för'
{r.i.-L i-rr¡.1¿, den guIcl, ,¡c}r ädelstetr.s f'ynciighet sotl¡ shall
l':.nrt¡¡s; hü¡'.
Cc,r.r'ralr har också fu¡rclera-t lite gr"anrt, prå a"LL skaffa siC en

ironj.¡g gch sl"a¡ta en furnili, metl hitintill.s lrar h¿rn konnri'L

i:ii.i- cien slutsatsetl, a't't, Ìratrs L0B drr bör ökas rnecl nð¡8r'¿r i

tjli innart hstr tar <ieLta steg'.
D¡akr".lis tr¡ingen ar så bekvarn, och också ser uplrsee¡rde
v¿1 ci,i.a¡rcìe, €¡tt cleÌr pass¿rr' lika bra i saloirgel' som pé¡

siagf¿ilte't. I str.icl brir Corrrau clessutom en bung hië¡1m' lne(l

ë1ì ansiktsrnask snridd av llelegosts müster.smeder'
Cr;rnan .för"stÉrr" a-b't uppshat'1,¿t vacke]:'l hanciarbeter och aven
oni Lrar¡ ¡år'en fr.r-rh,Lansväi'd erf¿rrc+rrhs't för (ìtf fiende' ül'han
n¡vcriie't. lo.i¿rl. o<.h haIIer alli,icl sit.L orcl.



Corrian trar" s¿irskild fardigl're'be'L
sliicklishet :

1 fölisndr; rangc'r'drrat ef 'Ler

2 h¿rnds y riâ
Mr,rnövrar i lus tning
r\,1 i n <¿ r a I iltlnnt: dorn

T¿ikt ih
$¡'gga/ cie serlure ra f'a i 1o r
V i I durtrlks kürrne doul

I:'¡r'l'o Lehnik

I-iei¡ terlsr. f öl ialcle spr'åk, rangorclnade ef Le¡' kunskap

hiruz- du 1

Vàstrona

C,..¡rnan har f öI iancle speciel la f ole'm¿rI

2 Ìrartcls y;.i.Êr, " Dr"c¡kklyva¡'e11
" irå àir cle fiender, sorft set"t cle¡rna vxû, och överIevb
Srnicicl tìv l{,}rtrz¿rd duu¡'s rnüs Lersrt¡eder"

Di-¿rk¡'us ttring'
ilI.''c1;.eL v¿rchel', trtyckeI användbar'

lì.jål r¡r uted r¡rtsihtsnersh
l),:"{. ia Èil en h.j erlnr av serültn6} llyp $ol1¡

g¡ïng bar. Med masken rredf¿ifld, k¿ttt

mc, is trå 'tom cirakelcl .

cierr'f'lrrin I'ttrambar ett
den, korta stunder,

S-i¡rrke i¡ti I't e

Deti;a bä1te,
s t ár'ket' ltans

Corri¿rn har etl lilen ponny ¡ned sig, den trt¡r'

sr-¡rTr bl.rncl anna L ir¡nel.rÉrl Ier ha¡ts resekassÊì

jtciets'bena¡' ( vår'cla ca 300 gn/ s l¡ck )

h{iLhrilI mytrt
Ciu -l d¡nyn L

[4in<Ìre ntynt

i gulci, bär' Cornarr innanf ör' si¡l ¡'ustning ' De'L

kropp, och hóier hans u t hål l ishet .

pËr Lvêr okhi s tor" ,

¿ \-i

a/ì/\
'J 

(-r

Ç¿r i00()
il¡ang¿.ì

En uppsåti;rring smycken, sLt arrvända vicl hoetidlisa
trlif'tiilen.

S Drycheskalkar""lcllyckes;horn, iuveIbes{rt, t' guld

Ëii h¿rlvt, <iussin ¡nycket firr¿r kastkrliv¿rr'

3 f ina svarcl

2 kj. 1'o erçplosiv rlíJsser



lfuI f

lTulf är en vild hrigare f rån elt stamm människor, som bor
bland de norra utlöparna av dimmiga bergen.
Han är lånehårig och blond, och har en kr'opp som inte
sväller av stora muskler, men som hlarar medelrnåttiga
strapatser hur länge som helst. Detta sammankopplat ned att
han är stum från födseln, ger lätt ett inntryck av att hen
är dum. Så êir dock inte fallet, men han tycker det är
båittre att folh eår i den tron, åin att de försöker smide
planer mot honom. l¡fulf Är' egentlieen en ganska skicklis
magiker, och hans intellekt Ëir bland de skarpaste bland
mrinni skor .

Han har vuxit upp som den typiska poiken av sin rasr med en
tidis start, först på jahtturer, och sedan på strider.
De krigiska stammarna htir uppe lisger ständist i kris med

något folk, on inte med orcher eller troll, så med
varandra, eIler dvärg:ar, eller vilka som helst som kommer
förbi för den delen.
Livsgnistan i honom har alltid varit mycket stark, vid
dryet fyra års ålder, när det blev hlart att han var stum,
blev han utsatt i skogen fðr att dö. Men dagen efter, när
några jägare paserade platsen, hÍttade de barnet, liggande
på marken bredvid en vargr som han hade dödat med sina bara
händer. Detta fick jËisarna att förstå, att barnet i aIIra
höesta etrad var livsdueligt, och han togs hem tíll bvn igen
Varg;en tog;s ochså hem, och det vargskin som ljìlulf bår över
sina axlar, harhör f rrån detta, den f örsta varelse han
dödade, Denna händelse eiav också honom hans namn.
Vid elva års ålder visade den unge poiken ha telepatiska
kraf ter, och hans förtildrar satte honom i ltåra hos stamnêns
medicinman. Det dröide dock inte Iånse, innan den unge
mannen hade paserat nedicinmannen i alIa kunskaper, och han
lämnade sín stam f'ör att söka diupare kunskap.
Under de resor som fölide kom l{ulf över" en dvåirgkungakrona,
och nëir han serlâre mötte Oinaur blev han mer an slad för
att få byta den mot en magibok.
j{ven Oinaur såg detta som ett mycket bra byte, och har
sedan dess håIi.t kontakten med WuIf .

Nåsot sënare tog han sic dock tillbaha tí11 sin stam, dår
han nu f ungerer som medicirrman.
Här i de norra bergen har han tränat upp sitt bfirsËirh
r.aseri, så att han c¡medelbart kastar sic in i striden med

fradga i munnen om fienderna ¿ir troll el1er orcher,
Mot andra f iender år båirsåirk raseriet ett f ritt val.
lïu1f eår nästan alltid, oavsett temperatur, k1ädd i bara
höftshynke, hög;a snör"ade stövlar och vargskinnsmantel.
Varg;skinnet börjar bli slitet, efter att ha hänet 29 år på
WuIf s äxlar, men det skall noel hränga med ett tag till.



Wulf h¿rr
ordni.rrg I

str¡eciariser'¿¡l srà:i p¿i föL.i ürrde, .L skickL ishets

Matenratik
Geome L r.i
V i I cl¡¡¡a rks f ä r'ct i elre t e l
'I'vål¡u¡¡cls svtir.d
Lånsbåee.

4q h ka-.,
lrulf' *{f*F Vestr.öua och Dun.lostir" l' l"},tt¡ncle. llan =E*n också
È-. Quenya

Wulf lrar. föl.jande L¡tr.us Lrriug

'I'vå har¡ds svård

e{
w

Sí Ive¡' my¡rt

l{an hc.r¡.r föt jande i¡esvtir..jclse¡'

Ne t'i;seencle , [ipå¡'¿¡¡rt.ie , U t rs I irrria¡rtìe
'I'elepa Li , Levi Lr¡ L it:lr
ilelerrrcle ( Z gr.eidet')

'i'tinh på att n¡esike¡.iNl'1. ulltid eir.väl.sectrlu



Beun ( Anfaturain )

Il¿rt.rn hittacles ¡rêr Lt'ap¡-rtru ti.l l et t barnhem vid någrn clngtrrs
ålcler' . lia¡r vãr' E;väl'1. r-rrrrir:r'niir',1 , oc)h ingetr trodde at. t hatr
s[çu.[le ]ri.ara sj,g. ñ{en clr;n I i I l¡r llt:rtiga urrgerì våiågrncle aLL
ge uJ)ß)! oc:h det. L¡r iir' on lri lrl :j()rn går' getlorn hela ltarrs
l:r¡r'rrdorn, en kanrt, rnc¡t Livr:r'nrnh. lr.rlr, som ltart ståirrdigt Ìrnr
vurrni t. .

l,,å bnrrrherrnme b irlr:v h¿rrr ct n l i,q t. irerhartdlacl , oclr de märrn j skc:r'
iiom hc¡m f'ör'trt1. arlopl.et'n el.L l>trltr, viIIe ha en stot'r;bnl'k.
rrojke ¡necl rosiga [rinclr:r' sorn kr-rrrclr: ]rjå1pa ti11 i arbr:tet,
el.Ler erì lit.etr söt fl.ichn m¡r<l f liuka händer',
Darf ijl' ry¡ncl e Bar¡tt v j.cl se K rå l s ü [der .

I lrq: år' levclr¡ lrnrr el. 1. hår'1 l i.r' på olika städeis gat<;r', cltir
han f tilsijr jcle s;ig tåen()tn ¿rt 1. r;1,) Í.ila och tigsa.
Vicl t.j-rr drls Ërl.<lr:l' Ërh.t.e llnu l¡¡r;1, rrrerl inf.e ltos stadsv¿rktetr.
utnrr hoss; orì ä.lcll'o hr.'t'r'(,r, :j()rn [r¿ttt hade försökt best.in]a.
Dr;rrne bes;tün¡<lr: ¡;ig f ijl at.t " ¡¿iit'n folk åv honom ", oc:h oI¡ì

clr:t irrt; e hr-rde veir'it- f iit'ntt cl ,.:n ¡¡rrmle manneìr blev rni-irciacl

sex Érr clül'erfter', hnclr,' kcrnskr¡ ¡¡i.dli-g en åv värdens
E;kicklig¡rl; tei t jut-nt" ùclr rniilclctt ¡,r r-r Lvecklats .

l'lrr s-;krek rlr.rck ljrrrurr; bIr,rr.i r:1 {.er' }r¿i¡nd, och ef ter att lrtr
sknfIeil. rig vèinrre,.r' i " l'iìt l: ' ht'rrt,sar, Iy<;kac{es hart fti ,..;itr

lrämci. l)enrra miir'<ìnlr,, \:rrl tìr,rl f iir'sì te människa som Bðulr
.Ç,1:rt'i''.r [.r:.r'¡trìr] t i.l j rl,.lc[l;.
l'ol t 1'nr'¡rrrcle vnl ilrrrr rrr¡'r;llr.,, I i.¡ r,: t r¡cir sn¡al , och hans r'èinrrr.:t'

Bri'v lrc:rtr-.,lrr cliil'l'i.il r{:ìrìur¡,rt. Arrl'rrrurt,ritt, vílhet betyder lurgefür'
" slttigg,nn f'jorlr hvürr:r'
Íj+¿clnrr <1r:sr; heil h¿rrr \'.i-r,i¡-ìL r,;.iÄ lltjra skäI fiìr c{et namtreL.
Ilnrr lrul l'r::)!ì t Irirr¡<' t lrr¡¡'L , or:;lt :;e t t vida platsc'r, nrell
.irrge:rrs t.nrr,.; hal il¿rtt l'trtr¡r i 1. r'(, rr t I sl-å sig lter',
llel¿r lrr¡ns¡ Iiv lrrrr'¡rlael.t¡t.:; {r\ lrissl;r"o mol- tr.l 1t och alJn,
r,r<:h lrnlr r¡vs; lij.i ¡¡r' ¿r Ictr'.it:, rrr'r¡,¡t., I t ör' någon, om ltan inte nr
tv itrs¿r(i t i I I cle l. .

Anf rrr,lrrcr iu ür' cil l{10 on iårre, nren väger bara 5B ks. Ilarr Ëil'

I i t e li:c.llrår:'i.g, ,rr;ll s(jl' r;nro i r.r,:lì ternig ut . iltyrkan har'
he I lre a Iclr'ig vnr. j t tr¡in$ (-)rnL'iì.t]o, utan lis b, snabbhe L ocir
l ,ju<Jlöslrtr t llal' çtrl' j t. rlr': nìr:j(lc I llull har f örsör,it sig l){i.
ìiågotr r:geut..[if,, I iìt'lrtci¡:letrire L lrrrr ir¡rrt a]drie .lyckats s.;¿rlnla på
s;ig, r¡l(:)rl rìt-1, t)o r;itt filtl¡-rl'r'; lriir,;1. Ìrar' han åtminstorlclr;
ì, IchnLs r;l,iì sig liil r'(, i orr Iiten stu€ía vicl Anduirrs; ]tarrt,
Iit1 clr¡nrrr¡ stug,{lrr }tonl i:)n giilr¡¡ ()ilrr¡ur', och rìv någ;on
nlrl-e-¡çl¡1i.¡1g kàindo r\rrI¿rrrrr¿rirr I)å i;ir¡, att cletta var nÉ¡t*orr hnn
kr.rrrde l"al u he I I ir¡r¡-re i nrç:tl . ()inntrr" tyckte upprihtigt sytrd om

clr-:¡r gerrnler <.lviiì'gr)n, o<;lr t[e rrrii',, tr,:.; f lera grìnger igen,
Alrl'erunrriu beulrqlr'¿rrlc ¡rl I t irl t-l ilrurrlr¡ smycken, en magnif ih
r"r1r¡rsiit lrr ing, t,rl t.rr morl r:,r'(.1 t,rì : ' 'låink om nran trade Iyçkats
s[Ér nlrnalrrtr r:)nì trfìÊot r;¿iclr-lnl .i :iin krafts dagar. "
ijn gËrrrg vnr f'nhliE;kl;\nInr.nrairr ¡rü vÈig att gör'a en slor'
ku¡rp, trrrjrr o tt.tt'orr 15 {.6-r¡r¡rilclr.: lrr.rlrr.rm , liu dv¿irg s(:)rn skul ].e
gí:rl'r'o t<-'r'as f j cir lii n (rrriì rìr'nr tu<:-l .lntt Iinan <¡cl¡ halserr, octr
hun l dr j vrig c¡ L t. sltliir j llr¡nn I .i nntr skurí t genom arn(-,n.
D+tt.a v¿ìr'ti[]r'iichliei frlir nt.i lrarts vånner skulle lusa clil,
nlc:n rrÈi r' <.le hon j n j r r.rtlur r: t. rnerl <lr¡n döende dvtirgen s tig cle

Ìrn¡'n erl skrtgH¿r fi(,)rn |¡r..¡¡r¡ri,11le rti iiver fönster ltarmen.
[)r,lrn¿t I i..l lr"r t:fri:.;,:.rcl ]rnr' ll¡-rn ¡r IrJl jÊ trer"fittat. f'ötr OÍnrrr.u'.
l..i r.r hal lrnn cl<-,c:k dt'¿rgit l;iq lr I[lrnlta, och råi<ld för' ¡¡lt bli



i¡¡il"la sie i foll¡, oc:ìr så i¡år'r'id 39 åt's åld,:r
i'<.¡r'tf trr'¿r¡rcle mycitc L l-¡r'.r lrå I ö1.i tr¡lde :

( Ilanserdtrul eftet'sirr.cki.i glrr¡[ )

AT I¡cr n

ijmyga / gcinirnas ig
Garrot I i¡t¡¡
Ahroba t, i li
Dy¡'ke upp l" ås
lj l unga
I"(as tdo Ih
[ì'i cks t ii 1 cle r'

tjpptäcka dolda f öretrtdi r

I-yssna

[Jaun trrl"a¡' Vàist¡'iircr, rrlerl i¡c¡lr k,rn i¡t f e shri.v¿r, och leiser
dål ie t

l{an l¡a¡. et t lritt lricle¡'ira¡'rrr..lrik på rii!,, <¡ch }re¡¡r ltcrl f öf jancle
sake¡' r¡¡ecl sig :

Gat'totlir¡cr, mychet l itr, sLrrlLrrr b'elei¡;r.t ¡tter-l Li,l.Llürdlìt r'plittel'
1öt' n L L t'rr i,¡tis !u ¡r¡ii,1 I r.[¿,¿r sh¡ir'vci'k¡.r¡ ,

Dyrkse [ l. , ctet lås $(r¡rr l¡¿¡¡r l rr i ç kleti'ur' ureti ci e'l i¿¡ .l s¡ in hatrcl
är' nog inte uppi'unui .. .

iíastdc¡rk

.10 Si lvcrr¡¡ynt



Jï r'EuI* ..,ê+êq*rr*ê rrErr.,r

Ðr{ú ÞrHtútúH#ÞIiltd hct rúo 'gHÞgåucr

ä2-H ÞIÞCÚUfoÈtr eI|I EÞ-rct HÞIfltIH 2-Þ-H

U.ÐfútúoÞf tlÞô"-H lilc¡sl Þf,äÞfHg tfntr
-Þ-glg tIHCI,Ðg S2ETICITT-H ÞIHI{ TIÞÞIH$

.?IÞCTLTHÞTg

ilJHÞ-g HrIrUf É.8 ËÐÐe¿r ÐuHsu.e

UJOS ÞTH:IEIF ÞCI tIÞÞTNgdãh ÞCI HfI

Þ-lÊuüJHsfluaÞr$ HÐr:IIatu HE-guez-g

(IÞCI HÐHhÞTHI h'Ê-H SICI ?IÞfl ÐHi
.HÞTgüHÞIfl ÞTOÞ-S ô.H C[(IÞN-S U.E I ÐIC(

ryLrrr_ gHÞ{Þrus ,rgryÞ:IlfHÞr HuuÞft
Þgï.ËLILIHÞf,



HÞ-f,o H$ LIHLI tI,rÞrÞd{úF Þct É"H

Htr-g,Êfl HÞTS ïÞCI STIIHIIÞHf,TIH

ËTIÞþD
TIIHTIÞHf,TTH

Þ?TETI?IHüJ TTETIãT(}Þ
C(I,ËþDTIÞÞTHfl tI?{Ofl TÚHT}

LIÞÞOÞf, {UIH¿{HTIE
ÞIIIHTIIE(I

' .Ëc[rrHfi:rof,

ô.H ÞIH:I.ÐCI HÈIIII I FHLI,$C(

u.sÞ-,strsrû.-n ÞolÚ Ð.ttÚ ulryng HÞIg

ilJOS ?IÞÞIH$ HC(IIHô.Þ-f ÞCt tTO2Þ

' HÞtrg dHÞr$u,ÊÞ-HfttrEaÞr 2Þrril

dHÞTStIÞÞ-HLIÞTHAÞtr LTITÚ A.H .ÐCITIE:I.ÐCIdd.f



lÊl r-t¿' wå-r¡l- f'-f ' t¡-o'+ Ê¡, lJ7

-r-r-T*¿,uãr,' E ÌrÌ'E/ì-prrrtzrfi'ìr/r-ú-*'r,,,'1¡-:o-H, lqz

/q¿, -Q"-a'1',1r-*' n*7.p.t il,tl¿lu' tt 1r?-tt-l' n"u.,r-,:d' a,d"vr.t''-tl--Vlv¡r,1¡'€,q. /þz

/9¿, T'?"-l¡"¡'v*-g' ( vrrTur,'& ago,¿' i o¿,Ll''-r}'ìrn'n,å'å"r-¡ /træ

/E¿ TrTl¡'¡'L,E¡ ur"c'-ql'l--p.":fÏ'1,','lr- 1tìrJ-irP1S. rJ,'l!-ll.Pu-''-!-qr lza

lEZ -q¡?-y¡1"6' o*f-o-.* Fìrur 1rn1/g'T¡.ì.r,T¡'ì¡*l[ /e¿

lZ¿ T-t-y¡1'5' (¿) ?-],"rv3d.?.?.{,-tÆ

/tr¿ rç/ìr-\áa'-Ey TT"b *rr +gl"77 ps r¿,-r ïyp'-û-rr, Tr'ff /a¿

/bL -v-a'1"'''*-*- &ì-t, y.tr't^[,v ;. pfvw'u'rv+' gt ?'-D']d'rygo /¿ç

/Læ, T-ry4'5"
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