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Name LII HitsAI nB Sb GE Melee OB Misl OB 142xM

Rollpersoner
Arinjawdarn 4 49 5/SL 10 No No +30 ss +50 sb
Rur£er. Track +50 (+70), Perc +67, Climb +37, Swim 45, Stalk/Hide +60 (+80),
Ridiig 46, Navig. +35, Forage +80 Outdoorswoman: +20 Stalk&Track outdoors, +50
to For-age, MA SR 1&2 ++0 ( C)hv. said) Animal Friend: Vegetarian, 45% tnfHending
alimd.–RR Ess. +10, RR Chan+15, RR Poison +25, RR Disease +25. 8PP, +0 Base
Spelk. Dunadar. St75, Ag90, Qu92, Em94, Co 90, SDzU, In96, Re59, Me48, Ig55,
Pr79, App 80.

+10

YaronLakura 5 36 1/No 0 No No #10 qs -
Cleric/Animist. Attune (magic items) +50, Runes +50, Perception +60, Publ.Speak +H.
RR Ess. +5, RR Chan +25, RR Poison +5, RR Dis +5. 15 PP, +5 Base Spells.
Gondorian. St50, Ag66, Qu58, Em79, Co77, SD98, InI(D, Re68, Me86, Ig79, Pr54,
App70

+0

Marion l£rnonn 4 66 13/C 10 No No +75 bs
Paladin/Fighter. Stalk/Hide+15, Climb h15, Swim +45, Acting +45, Sing +45,
Tumbling +55, PublSpeak 40, Perception +48. RR Ess. +0, RR Chan. +15, RR
Poison&Disease +15.8PP. St90, Co95, Ag91, Qu92, Em50, SD90, In96, Re56, Me60,
Ig61, Pr90, App 83.

+0

KiraBelmk 4 34 1/No 25 No No +15 da +15 da
Magician/Mage. Swim ++0, Dance +35, Sing wt5, Directed Srnlls +112, Duping +50,
Attune (magic items) +40, Tumbling +40, Perception +30, Runes +30. RR Ess. +75,
RR Chan+o, RFIpoison&Disease +5. Exceptionally Enchanted: +50 RR vs. Essence,
+25 Essence Magic. Base Spells + 29. Aura: x2 PP. 24 PP. St40, Co76, AglCX),
QuI(X), Em100, SD34, In39, Re70, Me61, IglCX), Pr98, App85.

+25

AlricLendaar 4 40 1/No 15 No No +45 ss -
Bard/Bard. Spela Lyra +55, Sing 40, PublSpeak +58, Acting +50, Stalk/Hide ++5,
Trickery +60: Perception #O, Climb +35, Swim +35, Pick Lock +15. RR Ess+15, RR
Chan +0, RR Poison & Disease +o. Base Spells A. 8 PP. St60, Ag96, Qu95, Co51,
Em50, SD65, In48, Re95, Me78, Ig96, Pr 95, App70.

+15

Kapten Alien Havoc 6 80 1/No 10 No No +99 cutlass +25 sb
Fighter/Fighter. Navigation +60, Weather-Watch ++5, Perception +69, Sailing +60,
Climbing ;60, Saeetwise +40, Rope Mastery #O. RR Ess. +0, RR Chan +10, RR
Poison & Disease +10. St98, Ag9i, Qu93, Co92, Em46, SD95, In90, Re56, Me45,
Ig55, Pr 60, App50.

+10
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Rap un A£nn IGloo
Personlighet och historia: Jammu, snyft. Skeppet har gatt i kvav, min havets
parla! Och raddad av en ung flicka vid skeppsbrottet ocksa. Som om man intc skulle
hara sig sjalv vad? Visserligen var ju sa fallet, Allen har ju alddg kunnat simm&
Kapten Alren Havoc ar en bitter man som praglats av ett han liv pa havet. Han tycker
sig sjalv standigt f6rfdljd av otur, och nu har den st6rsta katastrofen i hans liv
f6}verkligats med hans stolta handelsskepps f6rst6relse. Han blev raddad av Adnja,
som kastade sig i efter honom ach riddade honom fran drunkning. Havoc hyser stor
tacksalnhetsskuld dll henne, och tnstamde sig fdr att f61ja med dem. Efter tjugo ar pa
haven kanner han sig mycket ensam och rot16s. Han har rest mycket och sett det mesta
av varlden, men ar nu u6tt pa att aka omkring och viII garna dra sig tillbaka, heIst med
en stor penningsumma som han kan leva pa under resten av sitt liv. Darf6r later det har
med att–s6ka efter gyllene skatter som ett mycket attraktivt pahitt Allen har ingen tanke
pa aa stalla dll detf6r "ungdomarna" pa nagot satt, men viII garna ha sin del av skatter
ach fynd de kan komma att g6ra. Dessutom viII han garna atergalda sin skuld till Adnja
och kommer att f6rs6ka skydda henne (och de andra) vid farr Havoc anser sig mycket
erfaren och fdrs6ker uppf6ra sig som det ocksa (utartxta planer etc).
Han har ett haftigt hum6r och har tyvan pa senare ar tBrjat hange sig mer at sprit Han
f6rs6ker att dricka sa lite som n6jligt, ann i ensamheten ar det intc latt. Hans harda liv
har gjort honom ganska hard sjalv och han har inte mycket till 6vers fdr sina fiender.
Utseende och egenskaper: Kapten Havoc ar 52 ar, med svart kortklippt har och
kaptensm6ssa. Han har vaderbitna anletsdrag (ganska stor nasa), ar 180 lang och vager
ca-85 kg. Han ar bastant byggd och ganska stark. Han har en tatuering av ett ankare pa
br6stet. Han r6ker ofta pipa.
Sprak: Som kapten maste man ju kunna manga sprak. Kapten Havoc talar flytande
vasu6na, g(xi apysaiska (spraket i sekira Harad), lite sindadn, g(xi adunaiska och en del
logathig
Fardigheter: Kapten Havoc ar en riktig gammal sj6bj6rn och kan det mesa en kapten
och gai sj6man beir kunna. (se bifogat papper far fdrdigheter . Inga bonusar dr
anle6knade, de }taKer din speUedare reda pd, men det star vaIl du dr bra pa och inte) .
Utrustning: Sextant, vattenflaska, torkat k6tt, torkad fnrkt, sack, en flaska whiskey,
lite tuggtobak, en pipa med vanlig tobak, tXRs med 8gp, 6sp, 4bp, 3cp ach till sist hans
valda vapen: en huggan. Han gar far nawarande kladd i kaptensklader (bia sweater,
svana byxor, kaptensm6ssa).
Vad som hint nyligen: Skeppet sj6nk...
Allmanna asikter om situationen: Hoppas att oturen f6rsvinner nu nar den tagit
en rejal tugg& Det von fint om man kunde hitta lite skatter eller bh rik pa annat satt.

!i = = == A : : n : ;i n5pa

-, .n . __ :l..B, nJ_,ii .F ...+ L:; UP+. _ I . == _. ._- n _ .bn + _ _- _,+ _ . _ _.. _ _ , . e -nHL I ip +,. HUA B
+ + = R n •+ + + n =r w + = v + + +renTnUJrT

i n ] i :

.: ' {– - -+- _.':--:__II!$=::=='. '_= . .-_J - .- _ _- '- - ':J:==:A':
-- -–- . ---'– - – –- - - - ––- ––T+ -=

P• - :•---- = - : r r : I r ; • - .- . : . , . _ _. P : _'! -- , '.: q.P



KaptatJ{avocs ydT(£igheteT
Dessa fardigheter ar han
Navigation
Cutlass (huggare, MERP: 1-H Edged)
Star-Gadng
Weathu-Watching
Sailing
Climbing
Rowing
Grappling Hook
Perception (en vaksam man lever langre)
F61jande fardigheter ar Havoc hyfsad pa:
Britxry
Streetwise
Foraging
First Aid
Cookery
Diplomacy
Drug Toluance: Alcohol
Dirwtion Sense
Appraisal (vardesatta allt m6jligt)
Stone&Metal Evaluadon
Stone Lore
Metal Inn
Martial Arts Sweeps & Throws Rank 1 (MERP: obevapnad said)
Rope Mastery
Dessa har han begransade kunskaper om:
Public Speaking
Pick Ux:ks
Fauna Ix)re: Water
Basic Mathematics (8 ganga 8...)
Poison Lore
Middle-Earth History
Martial Arts Strike Rank 1 (MERP: otnvapnad said)
Riding
Tracking

uppvacxt med (mycket kunnig
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KiTa'BetmiT
Personlighet och historia: Kira Belmir ar en mycket glad och nyfiken ung flicka
(18 ar). Hon har stor talang inom magins konst men ar intc nagon hart studerande (har
svan att sitta stilla under lektionerna t ex) utan vill ha roligt med sin magi. Detta har
orsakat trubbel och flera baklaxor hos hennes mastare. Under resan till Harad har Kira
hela aden suttit och last in de ca 10 formler hon ska kunna tnharska nar hon atervander
Kira ar mycket livlig och aevlig, och pratar mycket 6ppet med folk hon inte kanner.
Hon har i tx)tten lite daligt sjalvf6rtroende som hon f6rs6ker uanga txrrt genom att hela
tiden vara igang, alltid hitta pa nagot. Det skulle txtyda mycket fdr henne att fa g6ra
nagot ston nagon gang, verkligen vara till nytta. (T ex radda livet pa en van). Hon ar
vidare ganska oansvars16s ceh of6rsiktig, men g6r naturligtvis aldrig nagon illa med
mening. Hon ar mycket arlig och ar inn add fdr att saga vad hon tycker rent ut.
Kira alskar sin magi och anvander den till vad som heIst som kan tHnkas txh6vas, koka
vatten, hamta kaket etc. Hon ar ganska intresserad av det motsatta k6net f6r tillfallet
(Ahic ar f6nesten ratt trevlig). Av sina vanner anses hon som mycket trevlig men en
smula Hvlig.
Utseende och egenskaper: Kira ar mycket vacker i sitt langa, lockiga, blonda har
och sina stora klarbla 6gon. Hon ar 18 ar, ca 168 lang, (langa hn, WOW!) och vager
lite under 60 kg. Hon ar fysiskt hyfsat stark och smidig (sitta inne i magiskolan med de
andra innesittarna ar inget roligt) och har en mycket stark vilja.
Sprak: Annu atkigan att Usa. Hon talar i aIIa fall vastr6na flytande, lite sindaralviska
och lite adunaiska.
Speciella F6rmagor: Kira ar mycket stark i anden. Hon har stor magitalang och
mycket magisk kraft.
Fardigheter: Kira tycker inte om att plugga, sa hon ar intc sa kunnig pa det
akademiska omrtdet. Sin magi har hon f6rstas, ceh tycker om gymnastik. (se bifogade
papper far magifownler ochfdrdigheter . Fdrdigheternas bonusar star inte utsatta, dem
hatter spelledaren reda pd, dZiremot fdr du vetavad du dr ocR trIte dr bra pa) .
Utrustning: Formelbok, vaska med smink, parfymerad tval, kam, pmfym och rena
klader (inkluderar mycket vagade festklader), lgp, 8sp, 4bp, 2cp (mycket pengar!).
Hon bar just au sina resklader (kilt, blus ceh mantel) men planerar att byta till nagot
nln komfonakxlt (en vit konkon kjol och vit blus, ganska vagat) nar de kommer i land.
Vad som hint nyligen: Nan kapten som Arinja raddade tnstamde sig f6r att f61ja
med. Hoppas han intc blir ivagen. Han ser sa dyster ut efter f6rlusten av sitt skepp.
Man tx)rdc kanske muntra upp den stackarn?
Allmanna asikter om situitionen: Det adr kul att aka bat, och att fa aka anda ner
till det sydliga Harad ar ju dr6mnnn. Antligen tx)rta fran skolan f6r eu tag! Hoppas det
inte hant stackars Aldcs farbror nagot allvarligt, eftersom han kallade pa oss f6r att
hjalpa honom.
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WTas YdTc£i9Futu
Dessa har Kira faktiskt orkat lara in sedan hon var liten och
Pa
Swimming
Alchemy (det ar kul att blanda saker sa att det hander nagot)
Dancing (dansa ar det roligaste som finns!)
Play harp (musik ar harligt!)
Singing (Kira gar ofta och sjunger f6r sig sjalv nar hon ar pa gott hum&, och det ar
hon ofta)
Music
First Aid (man maste kunna ta hand om sina polare)
Directed Spells
Duping (tala snabbt, 6vertygande och f6rvirrande f6r att paverka nagon att g6ra nagot
han ar tveksam till. Anvands bast pa dumskallar)
Dess fardigheter har Kira viss kunskap om:
Attunement (det ar skoj med Wands. Zap!)
Demon/Devil Ix)re (hjalp, vad demoner ar hemska! Men det ar ju spannande att lasa om
dem. . .)
Basic Mathematics (hmm, vad blir 12 ganger 12? Lat se nu...)
Riding
Painting (konstkritiker kan ta sig i hacken! )
Tumbling (Whee!)
Public Speaking
Seducdon (sndlla, kan du intc hamta ett glas till?)
Acting (spela oskyldig maste man kunna)
Perception
F61jande ar de kunskaper hon bristfalligt lart sig (inte orkat plugga)
Read Runes
Middle-Earth History (Ar-Pharaz6n ar smA tWig)
Administration (byrakrater ar trakigast av alla. ..)
PhilosophyMigious [Xx;trine
Mardal Arts Strike Rank 1 (MERP: obevapnad said)
Diplomacy (8aska fdr byrakrater ar menings16st)

nu ar bra

(

£Magi
Power Points: 24
Spell Lists Rolemaster: Lofty Bridge, Light Law, Wind Law, Essence Hand,
Water law
Spell Lists MERP: Lofty Bridge, Light Law, Wind Law, Essence Hand, Water
Law
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A£ric£ertdaar
Personlighet och historia: Alric ar brorsonen til Kalron Lendaar, en man i 50-
arsaldern och fanatisk samlare av rariteter och fynd fran varldens alla h6rn. Nyligen
h6rde han talas om nagon legend nere i Harad ceh reste tillbaks dit. Han sade till Abc
att om han inte var tillbaks efter lite drygt tva manader beh6vder han hjalp. Nar han
varit tx)rta nastan tre manader trummade Akic ihop sina vanner fdr att aka ner och leta
efter honom. De skulle m6ta nagon kontaktman nere i Harad, hans nunn var Kasareh
och han var tydligen en av Kalrons medhjalpare. Han skulle ha en ring pa h6gra
ringfingret med en svan 6rn ingraverad som igenkanningstocken.De skulle traffa
honour pa Svarta Ornens vardshus i staden Rijesha vid den stora f1(xlen Rijesha.
Aldc ar en ung bald frin Edador. Han ar skarpsinnig och har ofta varit en stor hjalp fdr
sin farbror, som han mycket haller av. Han har stor sa kallad "aventyrslust" och vill se
varlden sa som hans farbror har don.
Utseende och egenskaper: AIre ar tjugo ar, m6rkblond med blagra 6gon. Han ar
ca 172 lang och normalbyggd, men mycket snabb och smidig och framf6rallt mycket
intelligent. Han ser ganska bra ut och f6rs6ker att uppratthalla det utseendet.
Sprak: Alric har lart mycket av sin farbror, bl a Apysaiska (spraket i s6dra Harad)
nastan flytande, vastr6na flytande och mycket bra sindaralviska.
Fardigheter: Som bard har han plockat upp lite av varje, aven lite bardmagi. (Se
medf61jande papper far fdrdigheter och magi. Vid fardigheter star inte bomrsar
angivna, det hatter spelledaren reda pd, endast vaIl dun kan och hur bra du dr pa det
Star utsatt).
Utrustning: Kortsvard, lyra, notblad, vaska med rena klader (aven finare), tval,
vattenflaska, ryggsack, bars med 15 gp (reskassan), 8sp, 5bp, 2kp. Just nu kladd i
resklader
Vad som hint nyligen: Ett skepp i konvojen sj6nk och Adnja raddade kaptenen.
Han f61jde med, hoppas att han ar att lita pa. Undrar vad som har hant farbror Kalron?
Allmanna asikter om situationen: Det ar fdrsta gangen sa langt hemifran. Maste
verkligen se om det farbror Kalron tnrattat ir sant!
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i\CdcsLatc£mrs fdrc£igheta
Dessa fardigheter ar inom Lendars framsta kunskapsomraden:
Middle-Earth History
AnthrDpology Harad (kanner till seder, kulturen, lagu i omrtdet)
Basic Mathematics
Advanced Mathematics
Philosophy/Religious D(x;trine
Play Insuument (lyra)
Singing
Music
Public Speaking
Diplomacy
Perwption
Acdng
Stalk/Hide
Trickery
F61jande f6rmagor ar Alric hyfsad
Short Sword
Martial Arts Strike Rank 1: (MERP: otxvapnad said)
Hub Lore (northern climates)
Heraldry
Direction Sense
Riding
Climbing
Swimming
Streetwise
Paindng
Juggling Gonglua med fdremal)
First Aid
Tracking
Leaduship
Gambling
Duping (tala kvickt och f6rvinande fdr att fa nagon g6ra nagon han egentligen intc vill
ella far)
Dessa fardigheter kan han endast lite av:
Disarm Trap
Pick L(x:ks
Stone Lore
Tumbling
Cookery

(

CM qi
Power Points: 8
Spell Lists Rolemaster: Lore, Controlling Songs, Item lore
Spell Lists MERP: Controlling Songs, Lore, Item Lore
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cy'aTartLaIGLra
Personlighet och historia: Yaron Lakura ar en slags prast/helare, ocksa han fran
Gondor. Hans tempel ar tillagnat Eru och skapelsen, darf6r helar man ocksa folk.
Yaron ar en ganska stillsam man som intc tycker om langa resor ach sadant (dvs
"aventyrande'’). Han ar mycket irdterad 6ver att tnh6va lamna sin stad och tempel, men
har f61jt med fdr att halla ett vakande aga 6ver sina yngre och oansvariga vanner. Alric
brukar ju kunna ta vara pa sig sjalv, det ar en redig pojke, men speciellt de unga
damerna beh6ver skydd.
Yaron ar van att bli atlydd och har inte mycket huanG men uppf6r sig inn ovanligt utan
skal. Han ar cynisk och sarkastisk i sina konversationer. Han ar saklig och lugn i sin
uppf6rande, och kan f6ra en vettig konversation med vein som heIst (t ex brukar han
sk6ta snacket med aIIa myndighetspersoner och liknande). Yaron raknar sig sjalv som
gruppens stadiga punkt.
Sprak: Yaron Lakura talar flytande vastr6na, bra Adunaiska, hyfsad Sindarin och
aven lite Apaysaiska (spraket nere i s&ha Harad) som han lan sig av Alric ach hans
farbror
Utseende och egenskaper: 30 ar, ca 185 lang, SInaI, konklippt ljust har, bia 6gon.
Ganska stilig, man skulle inte kunna tro att han ar prast vid fdrsta anblicken. (Yaron ar
ingen "cehbatlevande prast" om nagon skulle ha fatt fdr sig det, men han ar saklan
ingen kvinnokarl).
Han ar inte sa fysiskt framstaende, men mycket intelligent ceh ar en skicklig
magianvandare.
Fardigheter: Yaron ar mycket lard f6r att vara sa ung och har aven lan sig lite
stddsfardigheter fdr att kunna f6rsvara sig. Han gar alltid otxvapnad (en stav ar val inte
ett vapen...eller?). (se bifogat papper med fdrdigheter och formler. Din spelledare
hauer nda pd aIIa bomtsar, daf(ir bam nda pd \pad du dr bra och intc bra pd).
Utrustning: Vattenflaska, vanddngsstav, mantel, bars med 4gp, 6sp, 4bp 6cp, vaska
med rena nader, kam och tval. Bar sina resklader och sin klarbla mantel med
silverbr(xieringar f6r stunden.
Vad som nyligen hint: Resan, st666n. Det ar jobbigt att resa, speciellt pa en
otnkvam bat. Adnja, den vilda tjejen, hoppade naturligtvis i utan att du han hejda henne
f6r att raddda den gamle gubtnn. Naja, hon lyckades ju, nu har vi en till som delar pa
suapatsuna. Taskigt att hans skepp sj6nk, men det ar smallar man far ta.
Allmanna Asikter: Maste den gaulle mannen (Alrics farbror)_ vara sa ivrig och aka
ner anda till Harad nar han visste att han kunde-hamna i fara. Aka bat i tva-veckor ar
inte skojigt Harad ar intc hella inbjudande.
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PI

ymmsFaTc£i9Fwtu
Dessa fardigheter ar Yaron Lakura mycket kunnig
Adminisuation
Basic Mathematics (+,-,multiplikation, division)
Alchemy
Demon/Devil Lore
Heraldry
Philosophy/Religious lkx;uine
Middle-Earth History
Metal & Stone Evaluation
Cookery
Crafdng: Law & Justice
Attunennnt (MERP: Magic Items)
Read Runes
Symtx)1 Lore (kunskap om magiska symtx)ler)
First Aid
Diagnostics
Perception
Diplomacy
F61jande fardigheter ar han hyfsat kunnig i:
Mardal Arts Strike Rank 1 MRP: otxvapnad strid)
Quanerstaff
Public Speaking
Leaduship

(

!!

(

Acdng
Dance
Hub Lore (nonJrern climates)
Metal Inn
Stone Ix)re
Poison Lore
Remove Poison
Dess har han begransade kunskaper i
Duping (tala snabbt, 6vertygande och f6wirrande fdr att 6vertala nagon till nagot).
Star-Gadng
Riding
Weathu-Watching
Navigation
Direction Sense

(

£Magi
Power Points: 15
Spell Lists Rolemaster: Lore, Purification, Detection Mastery, Concussion's
Ways, Bkxxi Law, Muscle Law, Bone Law till niva 10.
Spell Lists MERP: Surface Ways, Detection Mastery, Blood Ways, Bone/Muscle
Ways, Purifications,
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Adnja'Wa£ann
Personlighet och historia: Arinja ar en dunadansk utbygdsjagare fran nona
Gondor. Hennes far var jagare, och han hade ofta med sig henne som larling pa sina
fdrder. Nyligen har hennes alskade far gatt bon, och hon s6rjer fortfarande. Arinja ar
lite blyg tillbakadragen, intc van vid folk och stadsliv (hon txxlde i en liten by), men
mycket trevlig nar man lart kanna henne. Hon har inga f6rdomar om nagot eller
nagonting utom m6rkrets varelser, och hennes familj har alltid vadt gastvanliga och
bem6tande, sarskilt mot ensamma vandrare. Hon ar i gnrnden oerh6rt m(xiig och
sjalvuppoffrande ifall det verkligen galler.

Adnja ar vegetarian och har svudt pa att aldrig skada djuren, som ar hennes vanner
(citat: "Varje gang ett djur ddr, d6r en del av varlden"). Hon har nagon konstig lank till
djuren och det ar inte ovanligt att hon t ex sitter och leker med sma ekorrar som hoppar
tIpp i hennes famn nar hon kallar pa dem.

Adnja kanner sig (efter fdrlusten av sin far) nu mer ensam an nagonsin och s6ker mest
tr6st hos sina vanner och hes djuren. Hon skulle inte sta ut med att f6rlora flera hon
haller mycket av, sa hon kommer pa den har resan att agera lite 6vertxskyddande om
sina vanner (awA(ia dem fran det hon tycker ar onekiigt och riskfyllt, hela aden vara
uppmarksam etc.).
Utseende och egenskaper: Arinja ar ganska vacker med langt m6rkt har och m6rka
6gon (hon ar halften dunadan, halften noniman). Hon ar medveten om det och f&s6ker
halla sig sa kokett det gar, aven ute i vildmarkerna. Hon ar 22 ar gammal, ca 175 lang,
har normal kroppsbyggnad men rdr sig mycket graci6st. Adnja ar ganska stark, snabb
och vig och har aven ett starkt psyke och bra utsutlning.
Sprak–: Arinja talar vastr6na flyiande, hyfsad adunais–ka och har aven plockat tIpp en
del sindaralviska.
Speciella f6rmagor: Hennes relation till djuren ar mycket speciell. Det har aldrig
hana att hon blivit biten eller anfallen av nagot djur. De flesta ar helt oskygga i hennes
narvaro (om hon ar ensam med dem). Arinja har ocksa en viss talang inom magi, som
hon anvander da och da, nnst ute i naturen (se bifogat papper med fonnelhstor mm.).
Hon har ocksa en liten katt med sig som f61jer henne van hon gar. Hon kallar den far
Malddcus och de ar mycket gcxla vanner. Hon har ocksa lan honom lite trick.
Fardigheter: Arinja kan allt som txh6vs fdr att klara sig ensam i vildmarken, hon
var en god elev under sin far. Hon har fatt viss stridstraning i bagskytte och lite
otnvapnad said, aven om hon alddg har anvant sina kunskaper. Bage skjuter hon bara
f6r att det ar kIll, aldrig pa levande mal (kanske i sjalvf6rsvar). (se bifogat papper far
lista dyer fdrdigheter. Bonusar ar iMe angivna, det hIllier din Hire spelledare reda pd.
Ddremot star det wtgefdrliga varan dyer \lad du dr bra pd och inte.).
Utrustning: Kortbage, taljkniv, 6 pilar i koger, ladenustning (lattare typ), din fars
kortsvard, ryggsack, vattenflaska (du har hart att det ar varmt i 6knen), 3gp, 8sp, 7bp,
3tp i en liten ladertkirs, liten vaska med nna klader (aven finare klader), sax, kam, liten
handspegel och tval. Bar fdr 6gonblicket vandrarklader (gRin jacka, bia mantel, gr6n
kilt)
Vad som har hant nyligen: Ni har akt bat ett bra tag, lite f6r lange f6r din smak.
Farorna har redan dykt upp. Ett skepp sj6nk och du lyckades radda kaptenen pa det,
(f.d.) Kapten AIIen Havoc. Han vakade mycket tacksam och f61jde med er nu nar hans
skepp var tx)rta.
Alltnanna asikter om situationen: Det var of6rsiktigt av Alrics farbror att ge sig
ner till Harad igen nar_han visste att han kunde rtka illa ut. Nu maste man ju aBta annu
fler faror ceh oroa sig fdr sina kompisar hela aden. "I have a bad feeling about this..."
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ahajas ydTc£ighet£r

i

F61jande ar Arinjas framsta omraden, (har 6vat sedan
Tracking
Herb Inn (northern climates)
Foraging
Perception
Animal Healing (all animals)
Animal Training (birds, horses, cats)
Animal Handling (binds, horses, cats)
Fauna Lore (northern climates)
Climbing
Swimming
Mardal Arts Strike Rank 1 and 2 (MERP: otxvapnad stUd)
Dowsing (anna vatten)
First Aid
Sta]k/Hide
Dessa har hon utvecklat pa senare ar, men ar duglig
Weatha-Watching
Direction Sense
Tumbling
Cookery
Wo(xi-Crafts
Navigation
Rope Mastery
Fletching
Short Bow
Riding
Singing
Dess fardigheter har hon amat6rmassig insikt i:
Basic Mathematics (addition, multiphkation, division, subtraktion)
Poison Ix)re
Public Speaking
Short Sword
Dancing

hon var liten):

(

tM qi
Power Points: 8
Spell Lists Rolemaster: Path Mastery, Concussion's Ways
Spell Lists MERP: Path Mastery, Surface Ways
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£MartarL£emortrt
Personlighet och historia: Marion ar barndomskamrat med Alric, och de har alltid
varit g(xIa vanner. Hon ar mycket envis, viljestark och sjalvsaker ceh var alltid ledann
f6r sina jamnariga kamrater under barndomen. Hon ar stolt ceh lite dominant, och det
var just -hon som skulle lyckas med att bli upptagen i en riddarorden (Silverstjarnans
Orden, som suavar efter att uppratthala rattvisa 6verallt och bekampa m6rkrets
krafter.). Hon m6tte saklan motstand fran andra ordensmedlemmar, men det st(xi intc
skrivet nagonstans i ordens stadgar att en kvinna inte kunde bli medlem, sa till slut
lyckades hon. Hon har imponerat stort pa sina ordensbRkler och ar mycket lojal mot
orden

Marion haller mycket av gjna vanner, ann har inte kant den dar kaptenen sa lange och
litar inte sa mycket pa honom. Hon ar mcxiig och impulsiv men har svurit att aldrig vara
den som inleder en strid (drar svardet sist).
Utseende och egenskaper: Marion ar ca 179 lang, mycket fysiskt uthallig och stark
fdr att vara kvinna. Hon har blont, vackert har ach bia 6gon och ar ganska snygg i det.
Sprak: Marion L£monn talar flytande vasu6na, hyfsad adunaiska, bra sindarin och lite
apysaiska (spraket nerc i Harad).
Fardigheter: Marion ar nastan lika bra stddsutbildad som de 6vriga riddarna i orden.
Hon har Ian sig det mesta som kravs av en riddarinna. Hon ar aven en av dem som lart
sig lite magi som hjalper mot onda varelser. (se separat papper far listning av
fdrdigheter ochformler . Din spettedare hatter reda pd aIIa bonusar , du sjalv far veta
\lad du dr bra pd och iMe).
Utrustning: svard (smalt och latthanterligt), ringbrynja, ryttarlans, vaska med rena
klader (inkluderar festklader), tval, kam, parfym, spegel, beRs med 2gp, 13sp, 8bps.
Bar inte sin rustning nu men har den pa sig nar hon rider langre strackor. Har resklader
f6r tillfallet.
Vad som hint nyligen: Allies farbror ar visst i fara, undrar vad som hant honour.
Kaptenen som led skeppsbrott har visst bestamt sig f6r att f61ja med. Han blir
antagligen till txsvar. Han kan saken inte slass ens, trots huggaren han bar pa.
Allmanna asikter om situationen: Finns det nagra onda typer har ska jag nog ta
hand om dem, sarskilt om de har gjort Kalron (Alrics farbror) nagot.
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£Mwtwts Tdrc£ighetu
Dessa fardigheter har Marion tranat ganska lange (duktig
Broadsword
Short Sword
Mounted Lance
Dennn/Devil Lore
Heraldry
Chain Mail Maneuvering
Riding
Horse Handling
Swimming
Surfing (Marion bor vid havet och alskar att surfa. Harad ar en dram!)
Darne
Tumbling
Public Speaking
Perception
Diplomacy
F61jande ar hon ganska duktig i:
Play lute
Singing
L£aduship
Music

(

r

Acdng
Direction Sense
Hub Ix)re (nonhem climates)
First Aid
Basic Mathematics
Dessa fardigheter
Dragon Lore
Climbing
Martial Arts Strike Rank 1 (MERP: obevapnad said)
Stalk/Hide
Cookery
Tracking

har hon endast lite traIling

£Ma9i
Power Points: 8
Spell Lists Rolemaster & MERP: Laying On Hands, Shielding Ways (se papper
fdr txskdvning av hstorna. Galler bade Rolemaster och MERP).
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