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ATON-RXZI'S PRO}ETIA DEADD 02

De1 1: Garfae väg

"I begynroelsen 1åg d.imman tät över värld.en. &ärkligt
och plötsligt eteg ser gudar fra,n. Det var ÅIPORT }ivets
och ekapelsernas k*gr DERO§IE' kunskapene ocb visdomens

nästarinaa, BEIN-IAR, kanpens och det god.a krigets gud,,

ECT0N, det trägaa arbetets och vardagens ledsagare'
CIDELIA, skönhetens och kärlekens ungmö. Sist steg GAABE

fra.m, ued kunskap i al}a d.e arrd.ra gud.arnae onrådenr uterl

utan öeras erpertis. Dessuton bar Gaarh ett mörker i
sitt eiruxer BD avundsjuka mot d.e and.ras kunekaper. Men

hans oå}sättniag var från btirjau god.
Och arbetet tog fart. Det var mycket att ord.na i

den vär1d. de ekulle styra och skapa. Gaarh var ivrig

att bjälpa ti]I, men det fanns alltid någÖn annan gud

til} hantle som kunde tEttre. Gaarh blev uiesnöJd, haa

vil}e vara ti11 nytta, han ville känna att han gjort
något när arbetet var färdigt. Så han biirJade utforska
egrca områdeu att arbeta i. Han fann att han kuncie göra
gaker eom förstörde det som de and,ra redan gjort. Sed.anr

1§,visad.e harr för de aaclra att de oisslyckats oeh skulle
låta bonon I ta hand on d.et istäl}et. Men d.e andra genotr-

skådade hoaom och hans illvi1li.ga dåd. De insåg vllken
fara han utgjord.e för värLden on han fick fortsätta,
därför gick cle sa"Enan och fåiagsfade honom i Uittens
berg.t

llea tiden förflöt oeh Gaarh arbetade enträget ued. att
fria eina händ.er. IiIl elut fick han sin balva frihet
och han ekapade åt eig en stad, fylld av oncla varelser

som tillbad honom. Det tog lite tid innan de andra upp-

täckte vacl ba.n gjort och under tid.en ökade oadskan i
världea.
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Återigen glck de övrj.ga gudaraa 6åmmån för ptt nineka det

Lot a@tr Gaarh och Lang ekapeleer ilnebar. Det var därför

Eoun GÅRPÅS skapades. Garfas är ea god kraft son de god'a

gudaraa placerade i. ett Lalsband.ssnycke, tots banal Gaarh

och liaskade lans onda nakt nåir han bar d.et.

Hen vart serlundrade år hade kraften utoattate eå att
dea iute längre Lade aågon verkanr. De fen gudanra Sjorcle
elärför så att krafteu återföddes i ett nytt Lalsbaads-
stsycke aär d.e serhuxdra årea förflutit. Därefter ekulle
d.et renas i Renheteus kälLa och återföras ti}l Gaarhe

oada staö och biad.a honon i-gen. Eftersou Gaarh §oY av

utmathciag efter att La burit Garfas ku.u.d.e åetta utföras
on någon harurr göra det irnaa han vaknade. Och Oaarh sov

i ser dygn. -

I. ElII att börja Bed...

Kbawas, där detta äventyr utsBelar §i8, är ett litet
kr:ngadöne beläget 16 en ö I sydosthöraet av -d.ea käiada

värld.en". Den politiska situationea är nyeket stabil'
nycket beroeade på avståad.en ti11 övriga Iä:rd.er och

de goda religioaernas starka stäIlning.
Befolkniagen uppgår tiI1 nånstans kriag 2OO OO0 in-

vånare, varay c;a ]0 000 iurtiknas i Öe 19 "städeraa".

Euvud.staclen heter l{nes [hik ocb Lar onkring 9 OOO i-a-
vå'rare. Härifrån styrs kuagaclömet av d.rottaiag Bwfnne.

tso väI aneedd kvinna från s}äIteu fbruf' son härskar
över Diealåh Ylon.

f,haras är ett valkungad.öne. Kungen

välJc av ett råd beståeaale av d.e 67

teaa.

eI]er drottaiugen

största aclelssläk-

I sjäIva inledaingen frankou iate att "uppdraget- att
föra Garfas tiII Gaarhs stad uppeabarades i sex näktj-ga

äventyrare, som i sin uppenbarelee fick ingiveleen att
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bege sig tiJ.1 gucleu Deronj.es tempel i llh.es.[hik. Där
skuLle d^e inforneras on vad. uppeabarelsen innebar och
hur cle slcu11e uppfylla sitt uppd.rag. I detta syfte fick
d.e ockaå ta deI av Aton-Rezi.to profetia. (Åton-Rezl var

en vis tjäi-uare til1 Deronier Bots nan iate vet nåir han

levd.e.) Profetiau är ur€ld.rig, den &rlses al-luänt vara

lika gaoual soa Garfas.
Detta äveatyr är bekräftelsen på att ltoa-Bezi,s

profetia fortfarande är verksam och att clen sexhundra-
åriga cykeln forteätter.

II. I Deronies tenpel
De sex spelarkaraktärer eon pedföljer är de eer även-
tyrare sos d.enna gång fått uppenbare]Ben. De har alla
skyndsant tagit eig tiI1 den plats som visats d.em i
uppenbarelsea, De tas euot av Toaiad., överetepräst av
15 : e nlvåu, ocL trogea Deroaie- tJä-uare.

|Iotiad berättar bakgrund,en för den och låter den ta

deI av Åton-Rezits profetia. Han förklarar att uppen-

bareleen förpliktar d.es att firaa Garfas, rer,a smycket

1 Reaheteae käILa ocb föra d,et till Oaarhs etad. IIan

vet att av ga.ula skrifter att d.öma fra"ngår d.et inte u
i profetlan var man flnner Gaarbs stad.. tid.i,gare även-
tyrare har uppsökt eraklet på leufros. Bx pelarfo:ruad.
närkIig ö i nsrdvästra höruet av. d,ea etörre ön Lenyk.
Renheteas källa säger lran vara liktydig ned er av guden

Ai.pors heliga platser - Aipore käl1a. Han vet att d.ea

ligger I en st6me skog öst oE Sfer fhik son beter
Raikan. "Där tjäraen ligger/aed.arrftir ekogens topp/vitl
ån nan fireer/ett träd, ett håI (...) Kullea höjer sLg/
över barkens kroaor/frti.det äter eig/ner i Jord". Den lär
lnte vara svår att finnl ots uan kiiraer skogen, nen desto

evårare att k1ara.

Ioaiad säger vlclare att det late atår I hans pa^kt att
tolka profetlaa - det är eadaet de ser utvald.a son har

5



den kraft gon krävs. Den kan för dep tyekas nycket enke1,

nea det beror på att gud.arna gjort tecknea eud.d.iga fiSr

alla utsu d.e utvalda.

III. åtoa-Rezits profetla
-Ser är gudaraa

Sex är talet sop konma skall
Ser årbund.radea

är Garfas låaga ka1l

Häktiga tj*iaare stiger fran
att lecia vägen

Den eop kväver ondska.a

är förgätea

I)åir j ord en brukas,

i Yindbitea fukt,
r1är bond.ea härdasr
där fiskar'a åldras

eka11 de finaa Garfas ud.c[

Över golvet eom rör sig
i sörker, uader jord

Avbl].d i Hildeas teckea
väasterr vägea. öppen

så snårliagom
inför strutsens bsrd.

Ihder finae renhet

f,ä1lan är där den är

två vaktar

ti1ls ele utvaldas orii

§er är gudaraa
ser är talet son kosma skalI
eex ärbuld.rad.ea

är Garfas 1åuga kal1
öppnar vägen

t111 .å,ipors heliga bord
Oeh Garfaa reues



i dryckeas djup
Xallet ltrnyttföde

ser århundrad.en I oudska

IiLl Leafros
oraklets boaing,
visleteus ö

Genon berget
över... tld.ea sIår

ilagisk flykt
slutet Hi1jan aår

Yiagar bär vägen

tJ.lI krmekapeas EaJB

Haa vlsar, Iäser ord.ea

leder ti1l portens rand.

Så elutar nia ingivelsee ord.

Så slutar min uppenbarelses kal1
Begravae i godhetens Jord.
II4ltt livE ech uppgiftene all"

Aton-Rezi i Dersniea na.Elrr

IY. Årras Doelyk

& barden, tClatterlagt åilhie anaänds1' aig av ein Iregend

Ipre på profetias får hsn fra,u ordea Arras Doslyk på det

stii].].e ilär "Yiaclbitea fukt- etår. fsa f,änner lgen språket
aou nycket ganmal dlalekt fr€n aydvästra f,haras. äattay of
Yasfar Länqer igen orden. Han kormer Etrar tiIl iaeikt oB

att ea by ned det naanet finas efter kustea ne11an Iasfar
och llhernyk.

Årran Doelyk llgger i ett viadhåI rid kugtera. I sJäIva byn
bor neet fiskare och eu d.e1 hantverkare. Bunt onkring finns
nycket bönder, för jordea är nyeket fin och viss skog skyd-
dar den fr6n att flyta ivä9. 8p åir ea lugn plats ned. upp-
enot 150 invånrae, aedräknat de aärmaste Hinderna.



Det finns för äveatyrarua fen viktiga purkter i byn:
1) trISEIA'S IUN: Byns end.a värd.shus. ilgareu är en f.A.
fhief från l|laes tbik, BoB kon hit och köpte stäUet för
11 år sedan. Sedan d^ess har ru]. jansen. blivit uarkant

bättre beroeade på- att Lan firngerar oon eäljare ocL

köp,are av stulet gods. Det var också i detta ayfte ha^n

köpte värd.ehuset, Aran Doslyk är en undanskyud. p1ate.

Ean tar annars nornala priser och vet givetvis ea hel
de1 om byinvåaama. Han h.eter Jiar och är 1O:e nivåns
tbief (Ep:41 r41 :!IrÅc:?) .
2)HOUSE 0F sCIOtr: I byn dyrkas Ectoa (franf6r allt).
Euset är eukelt inrett, ned. biinerun, och ead.ast två
acolytes. Irästea är av 5;e aivåa. BJrlt är gud.fruktig
så han vet ea hel del oE byns iavåaare. *§,.,ä?lfo

5)IHE f,.EEP: Är nera en berrgård. ued. torn coh aur än

en regelrätt borg. Kuageus nan I b3ra heter 3asa1 of
f,ien och är 9:e aivåns Iighter. Eane etyrka består
ay ea LY14 }öjtnaut, tre LY}, kapteaer och lE I'YI,O

fighters. AIIa vet J.ite grann om bya, I§jhaaten negt.

llattay har träffat Basal tid.igare.

fItr 1)IISHEB.S GUIIOHOUSE: Här santa§ allaflskare varJe

Eorgon lnnan de ger sig ut på sJöa och nåuga äveu när

de koupit tiIlbala. Glllets ledare beter }aåek ocl eitter
naturligtvie iane på kunskap oE byas iavåuare.
5)P0§§IL OF AIFBÅS: & bontle son i.nte är fråa byn. Eaa
kon hit för ser åre sedatoeh köpte d.enna bit r land.
Ean har tidigare varit äveatyrare och är Fighter av Ere
nivån. '(Hp:56rÅ1:CNrAc:1O or 2). Han äger ett lougsword,
t2t Chaia +2, Shield. Utöver detta har han ett eilver-
snyeke i lätlerkedja, BoB aer ut euligt teckn:iag 1å nåista
glda. Ponnil of Åtfras är gift eob barulös. h enstöring.

Wflil är ctet euyeke sop Garfas "återfötts" 1. Ilet är
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därför nyeket vikti.gt att äveatyrarna finner boaon. Han

är en av d,e två -speciella" "byiavåaaraa (värclshusvärdea
Jiar är dea andre) vilket gör det lättare. Dessuton är
han ea enstöring oeh såclana brukar prat oeh skva]ler
yara populära uåI för. ÅIIa i bSra uton följande l6verkas
ay bardeas CHARM: I &irea, Basal of X.lea + tio helt
oviktiga byiavåaare. & Poanil of Atfras iute charnas

kan haa bli r besvärlig (nen knappaet ett probl€EE...).
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Y. Renheteas käl].a
Kef är aedan några år -bosatt" i Bf,er tHi,ks utkanter och

kä:aner aågra jägare soa kan ge en nyeket bra vägbeskrivni-ug
till den plats där källan 1är firaas.

§är vä1 trädet Elttate (aet 1är j.ate ta ner än 5 tu:ors
av effektivt epriagande bland träd) återstår clet lnte ner
åin att ta sig d,e 90t ner i nörkret.

1. Grottgåugea.

Det fiaas givetvis ingen lJuskäIla här och uörkret är

koopakt. NfX Över golvet kilar llte råttor oakring.
Båttorna anfaller inte såvida iate äventyrarna attac-
kerar d.em, tseIl' our de inte skräEe iväg ned erernpelvis
en fackla, konmer de och sauEar på och r iriterar
de ser utvalcla.
2rr)4. Grotthålor.
Eär finns större nängd.er råttor, vilka uppträder son
de i grottgånganla. I de södra änöanra finas atatyer
av gigantieka råttor (5'Iåaga, J'Wga, ned. en slingrande
§va.rrs cza 5 'lång).
5. Grotthåla.

Här kryllar d,et av råttor lrars beteendenöaeter överens-

st§Bner ned d.e råttor eon tidigare 18träffats. Iå av-

satsen finne en etaty föreetälIande Etr dhrlrr obskyr

korsning uelIaa nsänniska och råtta. ltrrder höger arn-
bå1a fir:ne en triild esm on d.en ieipekteras visar eig
yara borttagbar. 0o man tar bort d.en och plaeerar d.en

i uotevarand.e position und,er vänster atruhåla utlöses
en nekanlsm sour öppaar d.ea hepLiga dörrea vld. avsatsens
östra sid.a.

6.
Harkerat i de båila ruumen finns en etety. §är nan komner

inon 5'ut]öses eD. fäI}a son fungerar i enlighet ned pria-
cipen att golvet d.eIar sig på nitten och faller nedåt/
a{rr 1n uot väggama. Hela ytate från Å till 3 faller utom

en 2'kvadrat i varje börn där statyeraa står . Dessa är

11



helt okonstiga statyer förestä}lande 5'Iånga nännlskor
i k}äitrad^er (robes).

FäI1an ar 50'djup, vilket ou oaa faller tillfogar en

ea skada av 41 bp (tXe). Fä}1aus botten är hel-t vaaligt

grottgolv avstea.

Dea gång eon btirjade i sch necl d,en heuliga clörrea är

stealagö. I)iirren sou avslutar den är låst.

7.
Hela runpete väggar är kläÖda 1 draperier föreställanele
råttor och wererats i olika situatior€lr Draperierrla av-
ger nagi.

& raa konner fran oeh vid.rör d.ubbeLåörrarsa utan att
först ha s1äi"ngt Dispel l{agie el1er Diepel Evil 16r eig
opedelbart 12 Uererate ur d.raperierna och anfaller även-
tyrarrra.

(YEREBAIS(1z)AC 6;UY 121'r;ED J+1;hp 19 each;ÅI 1;D 1-E

(Iongsrord);SA surprise;SD hit only by eilver or nagic

wpns;lIR std;I§lt very;ÅI }E;SZ ll') d.esea kan inte "suntroa

giant rats". Ingen surpriee. (mmt).

Detta upprepas änita tils Diepel lilagie el1r Evil har
kastafs.

Dutbeldörrarna är låsta och tunga. Det krävs två per-
sorxer mecl ninst 15 i styrka för att ekjuta upp deul.
Bunnet är inte upplJrst.

*1.
E.
forridoreas väggar är täckta av likaand.e draperier, Derr

de avger iate nagi. Harkerat i gåagen finas ea fälla son

utlöses av en mekanisp gåeade yägg ti1l. vägg 1O' fråu
slutet Iå fa]luckan. }åil-lan är 50' djup och snalraar 8y

tilL en smal- råinaa i bottea d.är tjocka, uen speteiga

epikar finas utplacerad.e. Ialler nan åörax Ea4 eig själv
en ekada av 55hp(14d5).

Ile bortre clubbeld6rrartra är låstar Ben Late speciellt
tunga. Baksn den {löljer sig ett utr3rnne innehålLa^ude et}
yev. srJar Een veva börs ett kort kllckr B€d.an lJuil av
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friktion i ea rouncl. Yad. soa hänt är att den beul.iga d.örren
ti1l (9) öppaat sig bakon d.raperierBåo

9. Båttfureten.
Direkt irnasför d.ea beollga dörren fi.nns ytterligare
d.raperi.er, nea utarr (lekoratioD€ro Eakou d.en finae (9).

Golvet är fu].lt av sgute sch d,et luktar yqnsinalgt 111a.

I bortre iindan ay nrntset finne ett eukelt altare 1 §ten

oed tyclliga blotifläekar 1å ovangidan. Också 1å golvet

runt onlcrlag fins blodff.äckar.
Fren iasiöaa aer Earr att d.raperieraa är d,ekorerade

ned. stirraad.e "zåttaaslkten". Degsa är svarta och ut-
tryekea är galet oada. f,lädaadenra är äegsuton blotl-
beströdda.

h' obehaglig dlpna svävar snkring i rupnet avgivaades
en fruktansvärd doft. Detta er nÅfffiIBSfEN i eB av sina
tre nöjliga fomer. Ea:r invä^atar ett bra ti3-lfä1le att
anfalla Iå, vil-ket iutfäiffar efter 5 round.e e1ler när
äventyraraa btirjar intressera oig för den plats 1 go1-
vet d.är trappan "finae".

l{ed en true Seeing-forte} kaa nan se att det i go}vet

finae en trappa aedåt i golvet. Detta är ea niiktig il-
]ugloR. & man inte vet ots trappan [an 3an vanöra över

d.ea precis gsm on d.et yore noroalt go1v. &talar aågon
att det är en trappa, d.å ser nan trappan oeh illusionea
är bruten.

Bakon öraperieraa i bortre hörnet finnE en grottuaael
eou leder bra.ut aedåt.

Båttfuretea är ett nytt EoaBter.

1 O. Purpurtaekamas. bo.
Detta är en aaturlig grotta, givetvi.s utan lJuakäl1a.
Här har två hrrple llorts sitt bo'. De gi}lar iate in-
kråiktare ,och anfal]er så fortde upptäckt några.

(runrr,n UoRMS(Sz)Ac5;Hy gnrHD 15ibp 76 eaeh;AT 1 aad t;
D 2-24/2-6;SA Ehrallow whole, poisonous etlng tail;SD ai1;

1'



lltR std;INl non-;A], N;SZ L.)(e&tt)

31era gångar grävcla av dem finns .

1 1. Reliefgång.
Korrid.oren är etenlagd ued fiar putsad stea, Y?igganra

är reliefuthuggna med. bilder och situationer tagna ur
ÅIPORs tidiga a3häng&res 1iv.

12. Yalcterna.
Strar fra,nf?ir dörraraa in ti1l Aipore heliga källa står
två Movanic Devas och vaktar. Dessa har i uPpdrag att
inte s1äppa igeaom några otrogna.

(uovurc DEYAS(2);lc -5;HY 12n /ron?;w 7+28;hp 6.1 eacb;

AT 5;D 1-E +5(str);§A spells, +1 Flane $ongue Loagsword;

§d +1 or better tsgc upa to hit' immurte to death maglct

plants will aot attack theu nor ri1l animals;W 55%;

INf ereeptional;A} good.;SZ U) (MUz)

De båda vaktenra sIäpper in äventJrrarna i det inre
nrmnet om d.e läser rätt ord för d.en ur profetian ("Ser
är guclarna/ set är talet som komna eka1l/eer århuxdradeu/
är Garfas 1ånga ka11").

0n de båd.a vakteraa skuLle dödas kan cLörrarna öppnas

ued en f,.nock-foroe1, mea i så fall väntar tre i].ekna
Åstra1 Devas därirne, blirtinkal.latle av Aipor ftir att
skydda kä}lan. Dessa har lOE hp.(mte).

15. Åipors heliga kälIa.
Det är bebagligt upplyet, kanske lite svagt, med. en natt

fo::n av CoatinuaL liight. Det vilar ea stor fritl härinne.

Yäggar, tak oeh golv är av vit nar:uor necl fantaståska

uålningar av anhäagare till- ÅIPOR. Yattnet i bassängeu

är vamt och sköat och reoar kroppea ocb sjäIen 1å en

rättroeaete god (iate enbart Aipor-ilyrkare).
Altaret i södra delen är av typiskt Åiporskt snitt

(tigonfomat). Eelt i marusr av olika färger. Ultt på

etår en bägare. I talet ovaqför finns en droppsten ut-
stickande ur ta}ets vita maroor. Det clroppar inte au och
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bägarea är fuIl. Yattaet i bägarea utstrålar en viss aura
(upptäcks ued. Detect-formler) r €It }eteet Oood skul"le slå
volter. I iletta vattea skaIl Garfae doppas. Det fräser alå

fnrkta"asvåirt och åaga eIår upp ur bägarea. Efter ser
rouad.s slutar d.et tvärt. Yattaet är borta, EeD suycket

är kvar. Xär det tas upp utetrålar d.et aanna aura eos vattnet

gjord.e inran och d,et vita pärlorna lyaer. Det är Bu en

god relik. Direkt efter att Garfas* tagite upp ur vatt-
net börjar en d.roppe falla fzån d.roppsteaea 1 talet. En'

droppe.Efter serbr:adra nya år är trägaren fu11 igen.
Statyerna bred.vid altaret föreetäIler Aipors två nest

kåincta tJåinare: Ufn och f,ubia.
I dea aorra väggen finns ett gigantiskt 6ga utbugget

i relief i aaturliga färger.
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I:
YI. §ytt Eorrster.

Bat lord
Frequency:
Xo. appearing:
A:mor c].asg:
Hit öice:
96 in lair:
freasure type:
§o. of attacks:

Danage/attack:

Special attacks:

Special defenses:

l{agic resistance:
Intelligence i
Alignnent:
Slze:
Psionie ability:
Levelfx.P.value:
Dlove:

Ibique (very rare)
1

-10
a1 hp (HD 15 )

1?6

rrY
1or1
2-11/2-1',t/l-t7/2-5

see below

Bee below

90 
'6Genius

Iawful evi-l
S or tI or n/a
ail ancl lmnune

x/ 1r'goo
24n

SA: Bite causes d.isease if save vs polsoa is aot mad.e.

Ihe d.isease causes shlvering and terrible frsziness
and. d.eath through eonvulsions yithia 15 hours(Ate+t).

is not made.

the bite can be nad.e as a speeial attack and. ia
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