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. Iatroc£uJQion ti£t Spet[ec£aTat
Som lite riktlinju fdr spelledandet av detta aventyr kan detta sagas:
1. Det ar du som haller reda pa aIIa plus, minus etc. Spelarna far inga egentliga
karaktarsblad utan en sammanfattningstext pa vad deras rollfigurer kan och inte kan,
saInt en personlighetstnskIivning. Lat spelarna sjalva sla de fIesta slagen, och sa laggu
du till tx)nusen, da detta ar nekivandigt. Bonusar ar bara angivna fdr fardigheter dar de
har stor txtydelse (OB's, man6vrar m.m.). Detta ar f6r att mer ge en kansla av en
personlighet och inte bara en massa siffror pa en rad. Formler och kraftpoang far de
sjalva halla oaining pa. I snider far du halla nda pa deras "hits" sjalv, och tala om nar
de b6rjar ma daligt. F6rs6k att undvika rena speltermer som t ex "du ar stunnad ue
rundor" utan anvand istallet malande txskHvningar.
2. Aventynt ar inte menat som nagot liv- och dad aventyr dar risken att dd ar stor. Det
ar du som slar alla kritiska traffar och dylikt, sa det ar ju ingen som marker om du
fuskar lite nar du rakade sla "66" pa en "E"-huggskada eller nar fulingarna kastar
fireballs och slar CX). Spelarna ska heIst inte d6 pa ren otur, aaninstone inte om det intc
fanns en bra m6jlighet att undvika faran.
3. Det kvittar egentligen vilket system ni anvander. Alla formler ooh fXrdigheter som
intc finns i MERP ar inkluderade i speIartnskIivningarna (detta galler exempelvis
Marions, "paladinnans", fonnler.
4. Anvandandet av fardigheter: Ibland kommer det i aventyret att sta att om en viss
spelarkaraktar f6rs6ker kommer det automatiskt att lyckas, 6vriga som f6rs6ker maste
sla ett slag. Detta ar f6r att aventyret inte ska sabbas av att man fumlar hela aden.
F6rs6k att anvanda tHrningarna sa lite som m6jligt, rollspela istallet.

Slut pa f6nlasningen. Nu gar vi istallet dYer all bakgrunden...

'BalgnLn££
Tiden ar pa sensommaren IMO i Tredj;Aldern. Det hela tBrjade med att Kalron
Lendaar (Aldcs farbror, txskdvning finns langre ham) fick hara talas om Ladnocas
Gyllene Ogon, tva stora (ca 10 cm i diameter) guldklot med en mycket stor diamant
inlagd i varje. De skulle ha funnits i en gudabild f6restallande Ladnoca, mangudinnan,
men blivit stulna q9h sedan spar16st f6rsvunnit. De tva guldkloten hade namnet
"Ladnocas Gyllene Ogon". Det ryktades aven att de hade magiska egenskaper. Kakon
txdrev vissa efterforskningar nme i Harad, men anade till slut att det inte endast var han
som var intresserad av 6gonen. (Kalron ar bara intresserad av 6gonens arkeologiska
varde men ar ocksa nyfrken pa om de kan vara magiska ach i sa fall pa vilket satt). Han
reste hem f6r att saker' och ting skulle lugna ner sig lite och akte ca ett halvar senare
tillbaka ner till Harad. :Nu v$ste han att han kunde hamna i fara (aven om han tankte
halla sig mera anonymjden W gangen) ach &jorde darf6r upp med sin brorson Aldc att
om han intc atervant inbm tva=och en halv manad tnh6vde han hjalp och Allie ach hans
vanner skulle komrha neilfdr att hjalpa honom. De gjorde upp om en viss
kontaktperson vid nunn K4§areh, en g(xi van till Kalron som hjalpt honom i hans
efterforskningar nere i Haha. Kasareh skulle finnas pa Svarta Ornens vardshus i
staden Rijesha vid fkxien Rij6ha. Spelarnas karaktinr tnfinner sig nar aventyret ttirju
vid inloppet till hamne4 i BoHsha-Dar, den st6rsta staden i Harad.
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sjalva intrigen ligger till sa har: Kabon Lendaar ar den ende som ungefarligen vet van
dgonen finns. Flera parter har dock fatt h6ra talas om de tnryktade skattema:
1. Pulric Glasec, palatsherre och styrande i staden Rijesha. Han har arvt makten efter
sin far, sam var en gcxi och vis ledare. PuBic sjalv ar lat och sjalvisk. Han har gjort av
med aIIa pengar hans familj hade och alla skatter fran staden pa uppnrstning av sitt
palats, lyxliv, daliga investeringm, onekliga skrytbyggen i staden m.m. Hans vakter
haller staden han och tillampar gjna egna lagar. Folket i Rijesha blU mer ach mer
missn6jt och det tiirjar bli fara fdr uppror. PuBic ar medveten om detta och har nu sett
en lysande chang att klara ekdnomin i dessa tva 69on, som raknas till de st6rsta
skatterna i landet.. Hans spioner-ar satta pa Kalron Lendaar med order om att kidnappa
honom och f6ra honom till palatset.
2. Tama (betyder "m6rker"), en magikersamling som till st6rsta delen ar ond och
anvander m6rknts krafter fdr att uppna sina maI. lk kanner till aIIa magiska egenskaper
som de tva gyllene 6gonen har ach vill absolut ha tag i dem (se txskdvning av 6gonen
langre ham) ann de yet inte var de finns, darf6r vill aven de ha tag pa Kalron Lendaar.
3.Junastkulten, de som f61jer Junasts vag. Junast var en legendarisk hjalte som
f6rhindrade den hemske solguden Vatra att ta mansklig form och f6rst6ra
mangudinnans land. De ar saklart intresserade av att aterbringa 6gonen till deras ratta
agare, dvs gudabilden av Ladnoca. Denna staty har i hemlighet vadt i Junastkultens ago
alltsedan 6gonen f6rsvann. De vill ocksa ha tag pa Kalron fdr att 6vertala honom att ge
dem 6gonen.
sa det kommer att bli mycket problem...
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I{arnrten i 'Bozisha-a)aT
Det ar inga svadgheter att ta sig iland fran b&en. Det ar ungefar vid halv femtiden pa
eftermiddagen och solen lyser i vaster. Rollfigurerna far sitt bagage och eventuellt ett
tips om ett bra vardshus (Hitta pa ett bra nunn, det spelar ingen st6rre roll, "Anden i
flaskan'’ kan duga). Det ir in# problem att ta sig iland–och in ihamnkvarteren, linn det
ar jobbigt att slapa pa dll packning. (Se kanan 6ver Bozisha-Dar). Om Spelarna inte
kanner sig nsa6tta efter farden kan de ju hurtigt inleda aventyret med att cfhekt ga och
hyra nagra hastar eller ta reda pa en karavan som gar mot Rijesha, alternadvt fixa en
guide. Det gar utm&kt. Annars kan de vila 6ver natten pa nagot vardshus eller
inspektera nattlivet i denna fr$mmande milj6.
Kommentar: Kira kan nog dla till sig en del uppmarksamhet om hon bestammer sig
f6r att bara sina lattare klader (kortkort vit kjol och blus). Det ar en frammande kultur
rollpersonuna komnnr till, och ingen utom Ahh har mycket kannedom om vilka seder
och lagar som galler. Det ar darf6r latt att g6ra bolt sig genom att bryta en sed eller en
lag. Medan rollpersonerna rdr sig omkdng i staden kan mycket inu6ffa. Bland annat
finns det otaliga mangder affarer och marknader, och man kan fa tag pa det mesta har.
Dessutom kommer nagot av lner dramatisk art att inuaffa
En tIng, vacker kvinna i rena men s6nderrivna klader (hon har inte mycket under!) och
marken efter slag i ansiktet komnnr springande med tarar i 6gonen. Nagra meter senan
springer en storvaxt man med ettjatteston svard vid baltet efter henne. Hon kastar sig i
famnen pa en av de manliga rollpersonerna och ber f6rtvivlat pa sitt m(xlersmal att de
ska skydda henne frtn mannen somjagar henne. Han ar mycket aggnssiv ceh anklagar
sin fru f6r ouogenhet (en helt osann anklagelse, men mannen (som heter Aloren) ar
extremt svartsjuk och haller sin hu nastan som en fange). Han fraser nagra skallsord
mot kvinnan pa sitt modersmal (kallar henne f6r slyna, slampa etc.) och kraver sedan
(pa knagglig vasa6na) att de ska 6verlamna kvinnan dll honom, annan...
Det ar meningen att karaktarerna ska hjalpa henne att fly. De kommer da att fa en
van(irIna) som kan hjalpa dem och fungera som informadonskalla etc. awk Able,(
kommer att jaga dem, eller, om de star kvar, hota dem med svardet om de inte ger
honom kvinnan (hon heter Meshera). Till slut gar han till attack. Han hugger vilt men
kommer inte att traffa nagon allvarligt, snarare rakar han hugga ner nagot bredvid
(flaggstang, person el. dyl.), och rollpersonerna kan ta sig undan. Iscensatt ganla en
jakt genom tradgardar, 6ver marknader och upp pa hustak m.m. dar rollfigunrna och
Meshera alldd ligger steget fare och Aloren bakom springer ner allt som ar ivagen fdr
honom, t ex torgstAnd, korgar etc. Till slut kommer rollpersonerna i aIIa fall undan och
kan pusta ut. Mer om Aloren f61jer senare.

i\t£mdnt am'BodshPDm ochfoClcet i !}lmad
Harads folk ar langa och valbyggda, med svart har och m6rk hudfarg. Ogonen ar ocksa
m6rka, vanligen svana eller bnrn& Speciellt i staderna ar folket uppblandat med andra
raser
De fruktar intc d tHen, utan ser den som en lattnad fran livets sorger och gladjeamnen.
De mottar framlingar vanligt, sa lange de anwr att fI%mlingarna kan g6ra nytta. Man har
intc sa mycket dll 6vus f6r sk'!'aventyran" och twister. Man haller mycket pa familjens
och sitt eget rykte. Iht iI men#lgen att man ska tjana sitt land (som heter Bozisha-Miraz
pa apysaiska, som talas har)j8itt folk och sin gudinna (Mangudinnan Ladnoca). En
tnan vantas intc g6ra mer an+tan ar tvungen eller kan g6ra, men om hans plikt kraver
hans egen d&i vantas hail ge silt liv och inte mindre.
Officiillt ar intc folket bppdoht i klasser, men i praktiken finns det a? (men suddiga
granser mellan dem, del ar irigen adel som styr allt). Den h6gsta klassen txstar av de
rika familjer som styr BQzish41Dar. Sedan finns resten av folket i staderna, hantverkare
och affarsinnehavare. [>n Mje gruppen txstar av de som lever utanf6r stgderna, de
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olika klanernas medlemmar. Dessa ar mest jordbrukare. Utanf6r staderna anvands
sallan mynt utan man har byteshandel, men i staderna ar folk villiga att ge sina liv fdr de
runda metallbitarna
Man klar sig i vita klader, tunikor och langa tygstycken som viras runt kroppen. Vid
fester bar man ofta farggrannare klader. N6jen tristar mycket av said. Haraddm tycker
om strider. Atminstone-tjugo olika tavlingar som testar-krigarens stridskunnigh Jt och
hans f6rmaga att hantera hastar chkulerar i Harad. De tycker ocksa om att ddcka, och i
staderna pagar fester dlllangt,h pa natten.

TaTc£ex tilt sta{fen ®juFw
Man kan valja annan att ida till Rijesha och att aka bat dil Avstandet ar ungefar 85 km
(ca 55 miles) vilket fdrdsatt man an valjer. valjer man att dda tar arden 12 timmar
(OBS: 12 amman oavbruten ritt. Pauser ar ej inraknade). Med bat (uppstr6ms) tar det
runt 15 amman Det ar ganska latt att fa tag pa hastar (5gp/styck fdr normala hastar om
man k6per, kan ocksa hyras f6r 3sp/dygn exkl. fcxier). Vill spelarna ta en bat kan de
efter vissa f6rB%gningar i hamnkvaneren fa aka med en mindn bat f6r 2sp per man. Pa
vagen passeras twa st6rre byar (Gerishe och Moratsoh) dar man kan ta en avkopplande
drink pa nagot vardshus om man vill. Landskapet ar slatt vid vagen och fl(xien (som
gar parallellt med varandra) med kullar i sekler och 6ster. I non syns Suza Sumar,
"Tararnas Skog", som en stor dunkel skugga.
Om spelarna txstammu sig f6r att ta hastar kommer f61jande handelser att intl%ffa:
1. Nar aventyrarna slar lager efter vagen kommer de efter att ha atit och vilat lite marka
att nagot slags utterliknande djur haller pa och leker med deras packningar (balanserar
dem pa nosen, sliter ur innehallet och leker med det). Det ar en sk stetan, ett
utterliknande djur som ar mycket oskyggt och lekfullt. Om nagon rusar f:ram mot den
stannar han och tittar pa personen med stora, oskyldiga 6gon. Adnja blir latt van med
den om hon f6rs6ker (och det bottle hon g6ra!), och den kommer att f61ja efter henne
och gruppen fram till narmaste stad, da den tar ett varmt avsked av Arinja och
f6rsvinner.
2. Ett annat sallskap komrrnr fan motsatta hallet f6rbi pa vagen. Stannar man och talar
med dem far man hara senaste nytt fran Rijesha. Staden verkar vara i oro och Pubic,
harskarens, styre ar hotat eftersom hans "budget" f6rst6rt stadens ekonomi. Hans
vakterjobbar nu fdr h69tryck fdr att halla ordning pa staden ach vakten runt hans palats
har tredubblats.

Med bat gar resan lugnare och inget sarskilt intraffar. Pa vardshusen i nagon av
staderna kan man fa nda pa det allmHnna laget i Rijesha om man samtalar lite.

®j6ha
Rijesha ar en medelstor stad vid den stora f1(xien som ocksa kallas Rijesha. Den omges
av murar (ca 6m h6ga) och har tva st6rre ponar samt ett antal mindre. Flcxlen gar ratt
igenom staden ooh hamnen ar byggd mellan en liten d och den norra sidan av staden.
Till hast fragas karaktarerna ut vid vastra porten av tva tungt tnvapnade vakter. De
omhds upplysa namn ach arende. Det mesta kan duga, men om man sager nagot dumt
eller onekii£t som skal slapps. !nan inte in. Man kan f6rs6ka igen med en ny story vi(}
6sua porten (varor att salj-a g& bra om man har lite packning med sig). Stimningen i
staden verkar tryckt. Vakter +8rdrar omkring i grupper om fyra, ganska bra txvapnade.
Folk haller sig i sma grUpper tEh & nm an villiga att tnratta om situationen. Har f61jer
en f6rklaring av siffrorna pa k&tan 6ver Rijesha.
1. Svarta Ornens vardshus
2. Pulrics Palats
3. Klocktornet ! !!
4 & 5. vastra resp. Ostra' porten.
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Svarta {)rnens vardshus
Ett finare vardshus, ganska stott med tva vaningar.
dagarna i anda folk med dryck, mat och historier. Nar
endast ett fatal persona i skanksalen, bland annat en i
dunkelt hOrn. Det ar naturligtvis Kasareh. Han gar ham
StamIna
"Herr Alric Lendaar, fdrmcxlbtjag?"
Nar han fatt sitt antagande tnkraftat ber han dem f61ja med upp pa hans rum d& de

kan tala ost6n. Det ligger pa andra vaningen och val-uppe tar–han av sig huvan och
presenterar sig som Kasareh, professorns medhjalpare. Han bar mycket rikdgt en ring
med en svan 6rn ingraverad som igenkanningstecken. Men den sitter pa vansua
ringfingnt, dvs pa feI hand! Om nagon av spelarna fragar om han har ringen sa ar det
latt att se. Men fdr att uptg£ka att ringen sittu pa feI hand maste nagon spelare frtga vut
ringen sitter (pa vilken hand). Da kan det m6jligtvis ana att nagot –ar feI. Kasmeh
upplyser om att Kalron (som han refererar dII som "Professorn")–nu har en tillfalhg
fristad i ett gammalt hus en kilometer eller sa fran staden. KaIrI)n vill garna Mfa deli
sa fort som m6jligt. Kasareh tnr8ttar vidare att de varit f6rf61jda av svartkladda man
f6r en vecka sedan men lyckats unkomma dem ach Kalron nu haller sig g6md. (Allt
detta ar 16gn. Kasareh heter egentligen inte Kasareh utan ar en spion utsand–av Pubic. I
det gamla huset vantar endast en grupp soldater pa att tinfangata rollpersonerna. KaRen
och Kasareh txfinner sig i palatset som fangar).

Spelarna kan nu ana odd och testa Kasareh (t ex Amc staller intima fragor om sin
farbror som "Kasareh" svarar suddigt eller feI pa). De riktigt handlingskraftiga km
b6rja fItga ut honom direkt. Han komanr dll en tijrjan att nek–a dll aIIa airklagelier och
pasta att han ar en mycket god van till "professorn". Om man pressar honom lite
komnnr han dock att txratta allt, professorn och den rikdge Kasareh ar fangna i palatset
och att det vantar soldater pa att fanga dem i det gamla huset.
Om de f61ju med (den falske Kasareh sager aft han maste packa och att de kan vanta

dar nerc sa lange. Under aden varskor han de vakter som ar del i planen att de ska bege
sig ut till huset i h6gsta fart och lagga sig i bakhall) ut till huset (en handelse16s ritt ell–er

promenad) leder "Kasareh" dem in i hallen och in i vardagsrummet. Nar han ropar
"Herr Kalron, ar ni inne?" reser sig sex arnRnrstbevapnade man tIpp fran racket vid
vaningen ovanf6r (det stora vardagsrummet gar igenom bada vaningarna) och riktar
sina vapen mot vara hjaltar. "Kasanh" gu tIpp ett f6rn6jt flin ach sager:
"Haha! Ni kan se fram emot att g6ra er van och slakting sallskap i en av Pulrics m6rka
palatscellu! F61j med h& nu tItan motstAnd. Kasta era vapen!"

Om nagon Gung-ho-typ skulle tRirja slass 6ppnar vakterna eld. Avg6r det da som en
riktig said, stor d6dlighet. Om nagon av magikerna i gruppen skulle g6ra ett
6venaskningsanfall (eller nagon annan som hittar pa nagot helt ovantat) skapar detta
stor f6rvirring hes deras motstandare. Gruppen kan da fly ut (en f6rtvivlad
sprtngmarsch med pilar visslande kang 6ronen. Ingen blir dock allvarligt aaffad, fast
en mitttxna orsakad av en armtnrstskakta ar ganska effektfullt). Om ingen g6r nagot
tas de tillfanga och fdrs till Puhics palats. De slangs i de djupaste fangelsehaiorna och
far nu antligen traffa Kalron. Nu far de garna f6rs6ka fly (se avsnittet om Pulrics Palats
fdr detalju).
Om de lyckas fly eller Mr tRirjan tagit hand om den falske Kasamh ar det nog dags att

fokusera sin uppmarks4mhe£pa slottet. Man har flera alternativ har. De ftamsta ar att
antingen agera kommandost}rrka och smyga in i slottet pa natten, eller f6r de mer
"diplomatiska", ddva fram etD uppror hos folket fdr att storma slottet den vagen. Det ar
litt att f6rsta att folkmassan & i upprorsstamning och latta att paverka, och om nagon
skicklig talare stiller sig upp '{Eh med kraftfulla ord piskar upp folkets ilska mot Pulric
sa lar upproret komma igang.' !

Lorseh serverar
kommer in finns

som r6ker pipa i ett
Alric ach sager med lag

HI-

Upproret ! ! !
Antingen spelarna stanar ett oIler intc komnnr det andA att bryta ut, det ar bara en fraga
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om dd. Lyckas spelarna stana ett kan de sjalva f6rs6ka g6ra upp en plan, men de maste
vara txstamda och distinkta i sina order, annars lar hela folkmassan ta saken i egna
hander och storma palatset. Harda snider kommer att uppsta, f6rst pa stan dar Puhics
vaktpaEuller anfaller folket, sedan vid palatset (i palatsugdgardama) och slutligen inne i
palatset. Puldcs vakter kommer inte att rgcka dII fdr att stoppa upproret, bara halla dem
tx)rta ett tag. Om spelarna txstammer sig f6r att sk6ta saken pa egen hand, kommer
upproret anda att bryta ut, men i ett senare skede, nagra timmar efter att rollfigurerna
tagit sig in i palatset och (f6rhoppningsvis) txfdat Kalron och Kasanh.

Under upproret kommer l\rlric att f6rs6ka fly. Om han tas tillfanga eller deidas av
rollpersonerna kommer de att hyllas som hjaltar av stadens folk nar upproret ar 6ver.
De far avg6ra vad Puldc ska ha far straff, stadsborna vill hanga honour. Han sjalv
kommer att be far sitt liv och f6rs6ka muta dem med de skatter han har fatt med sig
(adelstenar ooh smycken varda ca 9(X)gp)

Om de skulle ha blivit tillfangatagna av Pulrics man och har problem att ta sig ut
utbryter upproret efter halva natten i palatsfangelset. De marku f6rst att det ar nagot pa
gang utanf6r: skrik och rop och vapenskrammel. Sedan lamnar vakterna utanf6r deras
celler sin post och rusar ivag. Man kan nu hitta pa vad man vill fdr att ta sig ut utan att
det marks. Efter ett tag kommer nagra stadstx)r ner och slapper ut alla fangar inklusive
karaktanma. Man informeras om att Pubic har flytt och att vaktuna ar deklade eller har
gett sig. Karaktarema ar nu fria att ga som de vill.

Efter Upproret
Rollfigurerna anses som hjaltar om det var de som stanade upproret och/eller om de tog
tillfanga eller dekiade Pulric. De sma rikedomar han hade pa sig kan spelarna dela tIpp
mellan sig (se tnskdvning av Pubic langst bak). Vidare kommer de att tillfttgas om de
vill ta makten i staden efter PuBic. De tHr naturligMs tacka nej all detta f6rslag, om de
ska fonsatta det har aventyret. Har spelarna inte astadkommit nagot sarskilt under
upproret tar ingen nagon notis om dem.

Pulric Glasecs Palats
Palatset ligger 6verst pa en kulle i norra delen av staden. Kullen ar omg&dad av en
stenmur som ir ca 4 m hag (se kanan). Nu under txredskapen finns 4 vakter vid de
stora gdndarna i stklra sidan av mirren. Det finns en mindre port i vardera astra, norra
och vastra vaggen vilka txvakas av 2 vakter vid varje. De har order att inte slappa in
nagon som prinsen intc har godkant f6rst, sa att komma in den vagen ar ganska
om6jligt. Innanf6r munn ligger palatstradgardarna. En grusvag leder upp fran stora
gdnden till palatsets port, dar 4 vakter star pa post. Det aT ca 50m fran palatset ner till
munn och vagen dit ar fylld av fruktuad (persikotrad och appeltrad), buskar och
blommor. Uppe vid palatset ligger dessutom en stor pool, kantad med persikotrad.
Narnmst munn somgar runt hela nederdelen av kullen vaxer stora, h6ga taggbuskar
(rosenbuskar, jfr T6rnrosa). Palatset ar stort (ca 60m langt, har tre vaningar och har tva
femvaningstorn med kupoler. Det finns vakter har och dar (se "X:en" pa kaRan) som
gar omkHng pa sina poster. Det ar inte 6verddvet uppmarksamma utan gar mest runt
f6r att fa aden att ga. Man kan ta sig in utan att aIIa vakter blir larmade och man r6r sig
tyst och tar skydd bland Haden och buskarna. Man maste dessutom ta hand om
atminstone ett vaktpar vid nagon d6rr ganska tyst f6r att inte alla ska larmas. Pukics
kammare tnfinner sig uppe i _det 6sua tornet (det till h6ger). Tornen ar fern vaningar
h69a ach Puldc anvander all&vaningar i astra tornet till sig sjalv. Man kan klattra eller
flyga tIpp, f6nsuen ar $apas£stora att man kan pnssa sig igenom ganska latt. Pubic
b£6nner sig fan tBrjart i iittbibliotek pa femte vaningen. Man kan ocksa nlativt latt ta
sig in genom ett fdnster pa neduvaningen av sjalva palatsbyggnaden. Detta ar ett palats,
ingen fastning. Inud huset arldet ganska ont om folk, vakterna finns utanf6r. Ingangen
inne i byggnaden till v4rje torn txvakas av tva s16a vakter. Man kan raIn sig fin inne i
huset si l-ange man inteikonhunt£rar vakterna, tjanarna misstanker inget. En vaning ned
ligger fdngelsehalorna (se kaHa). Aven har ar vakterna s16a (sitter wh spelar koH). Om
kiraktarerna narmar sig dem Jugnt och fredligt kommer de att ogillande frtga om de
verk]igen har lov att vala haEfdr Pulric. De misstanker inget sa lange inte spelarna gdr
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nagot nasstarksamt. De vantar sig inte ett anfall sa gruppen far en fh runda om de
p16tsligt attackerar. I cellerna finns olika stadstxx, bade rattvist och oskyldigt d6mda.
bet skille vara mycket glada att fa slippa ut. I en cell finns aven Kasareh ceh Kalmn
(och i cellerna infill finns spelarnas karaktarer om de skulle ha blivit tillfangatagna.
Kalron berattar nar de uaffat honom (han tackar dem f6rst och omfamnar sin kare
brorson) om vad han fatt fram om 69onens nuvarande lage. Han talar om att de vadt
fangna i ca 4 dagar, PuIHcs man hade till slut funnit dem. De har dock inte lyckats fa ut
nagon viktig information om 69onen hittills, men talade om tortyr. Angaende 6gonens
lage tnrattar han f61jande:

Historien f6rtaljer att 6gonen bytt agare flera ganger, framst har de blivit stulna av
olika religi6sa kulter som velat ha dem till gjna egna avgudabilder. Aven skatts6kare
och gravplundrare har stddit f6r de dyrbara kloten. Fran b6rjan tillh6rde de
Junastkulfen (se inledningen). Enligt senaste uppgifterna skulle de ha blivit stulna av en
solgudsdyrkande kult, numera utd&l. Deras huvudtempel finns en bit in i Tararnas
Skog (Suza Sumar), och dar tDrde aven 69onen finnas.Kalron ar helt saker pa data,
han bar forskat ingaende i saken. Han f6reslar darf6r att man ska ge sig in till Tararnas
Skog fdr att aterfinna 6gonen. Dett verkar dessutom vara dee enda vettiga saken att
g6ra. Spelarna kan unusta sig far skogen hur de viII i Rijesha. Ar de stadens hjaltar kan
de fa tag pa hastar och uEustning utan kostnad, annars som vanligt. Kalron kan tnratta
om skogen om man fItgar honour. Det regnar mycket i tararnas skog. Legender sager
att det ir gudinnan Ladnocas tarar som ar regnet som faller 6ver skogen. Skogen ar
ganska lik-en regnskog, men mer 6ppen och mindre undervegetation. Den ar kand f6r
att haHa manga sallsynta vaxter ocxh djur.

Klocktornet.
Se mer txskdvning senare.

Ostra och vastra Porten.
Stadsportarna. Owiga ingangar till staden finns via f1(xien och via tornen. Bevakas lv
tva vakter som staller fragor om annde i staden, namn ceh van man kommer ifrtn. Ar
inte onndg6rliga, slappu in aIIa som har ett vettigt skal.

'TdTarnasSltog -StuaSumaT
Farden till skogen kan ske till fots eller till hast. Med hast tar det ca 6 timmar till
skogsbrynet och resen av dagen till att leda hastarna genom skogen till det 6vergivna
templet: Till fots tar det 12 timmar att na skogsbrynet och ca 5 Hmmm till att na det
ganila templet. Undu fhden komnnr en del handelser att intraffa:
Innan Skogen:
Om Arinja biivit van med den lekfulla stetanen pa vagen till Rijesha uppenbarar det lilla
utterliknande djuret sig nu igen. Den f61jer fortfarande gruppen pa nagra meters
avst&rd, och via pauser kommer den fram till Arinja och vill leka lite. De f61jer aven
med inne i skogen och kan komma till nytta dar ocksa. (se nedan).

Gruppen ar diskret f6rf61jda av en grupp magiker fran Tamaorganisationen (se
inledfiigen). Det ar mycket svan att upptacka dem. Om spelarna sarskilt sager att de ar
pa sin vikt mot f6rf61jan kan -de dA och da fa en skymt av nagra svankladda ryttare
i&ngt bakom dem bland kullarn4. Om gruppen stannar stannar ocksa ryttarna och haller
sig g&nda. Det ar om6jligt f6fbpelarna aft hitta dem aven om de rider tillbaka fdr att
konfrontera sa lange magikernEFralkr sig undan. Magikerna vantar pa att karaktanma
ska leda dem till stallet dir ago-pen finns.
Inne i skogen:
Det gar ganika sakta oni man :hn hastar med sig inne i skogen. De maste ledas eller
adas-i sal(ta mak genom pndeINegetadonen. Gar man till fots ar det lattan. Kalron tar
ledningen inne i siogen 6ch vi£ar vagen. Da och da stoppar han fbr att studera en kaRa
6ver omradet. : : i
P16tsligt hoppar ett stort kattdju ham fran eu Had. Om stetanen ar med flyger katten
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pa den, annars anfaller han den som ar sist i gruppen (han far sla ett Perception, lyckas
han kan han undvika katten som flyger 6ver honom i stallet) om det inte ar Adnja som
gar sist. Hon marker anfallet snabbt och kan genom att spanna 6gonen i katten och and
ett kommandolate fa den att stanna upp. Den som blev anfallen blir inte allvarligt skadad
innan Arinja hinner stoppa kissen, bara omkullslagen (1-10 hits). Kattdjuret lommar
sedan ivag och f6rsvinner in i skogen. Kalron kan identifiera det som en Unca, ett
rovdjur stort som en leopard men mer byggd som en vanlig huskatl

Till slut skymtar rwllan trgden en hag, nastan 6vertnvuxen stenbyggnad fram. Ett par
stora stenportar sitter i den. Kalron informerar om att det har ar templet och att de kan
b6rja unders6kningen.

So19w£ens 'rempet
De stora stenportarna Xr inte latta att tvinga upp, men om man rensar tx)rt lite vaxtlighet
pa nedersidan kan man sa smaningom rut)ba dem. Portarna 6ppnas init. Bortom dem
vantar en stor, tom hall lagd i m6rker. (se kaRan). Kalron informerar gruppen om att de
ska r6ra sig _f6rsiktigt darinne. Solgudens anhangare var-grymma'och det-kan- '-
fonfarande finnas vakter i form av fallor dar inne. Templet ar egentligen bara en enkel
gudstjanstlokal, inget tx)fast salle. I f6nadsrummet finns gammal r6kelse, fyrbakar,
facklor och liknande. D6rrarna intill gudstjanstkammaren ar ocksa av sten och kan and
lite vald 6ppnas (inat). Inne i gudstjanstkammaren finns nagra fyrbakar stallda langs
vaggen. Mot norra vaggen finns ett altare av sten och tx)nom det, mot vaggen, en stor
grotesk avgudabild av Vatra, solguden. Den ar ca 6 m h6g och i dess groteska,
f6rwidna ansikte sitter de tva gyllene 6gonen, med diamanterna gnisuande. Nagon som
kan klatua kan ganska latt ta sig upp till ansiktet pa statyn (Med en rep. Utan rep aT det
svarare, man maste sla ett medelsvan slag fdr climbing och om man misslyckas inse att
man intc kan klara det och Iata nagon annan f6rs6ka. Om man unders6ker statyn noga
ser man nagot som liknar gHdspar istengolvet vid foten av statyn. Detta ar t£cken pa att
statyn ar flyttbar. Man kan kila in nagot under avgudabilden fdr att f6rhindra
f6rflyttning. Nar nagon petat ut bada 6gonen ur statyn t6rjar den svanga utat. (Om man
blockerat statyn dar nerc tBrjar (kn skaka ach man har gal dd pa sig att backa ivag och
hinna undan. Efter tva rundor springer i aIIa fall statyn tIpp pa vid gavel) Den som sitter
dar uppe maste lyckas med en nndelsvar man6ver f6r att halla sig kvar, annars faller
man fern meter ner pa stengolvet. Det som uppenbarar sig i nischen dar bakom kan
txskdvas som en lang skelettaktig kropp med svart kappa och en spira i sin knotiga
hand. Varelsen ar nagot diffus och har endast semi-kroppslig form. Detta ar den forna
6versteprasten som efter dtkien 6vergatt till (xieki form och vaktar sin guds tempel fran
vanhelgare nu nar det ar "ur tjanst". Se langst bak fdr beskdvning av varelsen. KaIrI)n
ropar: "Fly! Vi kan inget g6ra mot denna varelse. Men dagsljuset kan skydda oss sa att
vi kan komma undan! Spring! "

Kalron tkirjar springa mot ljuset. Om aIIa f61jer efter (den som sitter uppe i statyn
hinner klattra ner om han/hon intc har fallit ooh springer med de andra.hinner de ut
innan varelsen anfallit. Den f61ja efter i h6gsta fan ut i ljuset. Darute vantar en stor
6venaskning bade aventyrama och varelsen. I ring amt portarna star atta svartkladda
magiker med stavar i handerna hotfulit stinande mot karakt&rerna nar de springer ut i
ljuset. (karaktarerna blir sa fdrvanade att de stannar upp och hapet tntraktar skaran). En
av dem riktar sin hand mot detR & andra star och fMUnder attackfonnler.
KaIrI)n vet vilka Tamamagikerna ar ceh kHnnu igen en nar han ser en, men han har intc
vetat att de ocksa varit inUessei&k av 6gonen f6rran nu.
"Tack fdr att ni gjort hoJa joNnt at oss, vaser r6sten bakom den svana kapan. C)ch
nu..." Han avbryti av den cHiMe prastens uppenbarande i ponen. Nu ar det magikernas
tur att bli f6rvanade. matlga k6mmer av sig i sina fonnler, och de star och tittar mot
valnaden. P16tsligt skjuts en blixt ut fran den skelettliknande kroppens spira. Den
uaffar den svartkiadde ledareEsom rykande faller ihop. Nu drar det sig ihop till said
mellan magikerna ceh valnadeIl, och rollpersonerna kan smita undan i tumultet. star
hastarna utinf6r templet har do jngen m6jlighet att fa tag pa dem utan att ga in i striden.
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De har 6gonen och ska vara n6jda med det. Stdden mellan magikerna och varelsen blir
en akta fywerkeristdd med bia lightningbolts ceh flammor susande omkHng de
stridande.

'ntc6crJta
Var gruppen nu ska far spelarna bestamma sjalv. Kalron viII aka till Bozisha-Dar
via Rijesha, han sagu att han har en del saker att uuatta dar. Bl a vill han hama sina
saker ihuset han hade hyn i staden. Kalron bar 6gonen sjalv i en laderpase innanf6r
sin tunika. Om AIde insisterar pa att fa bara dem sjalv sa far han det, men Kahon
6verlater inte 6gonen till nagon annan i gruppen. Farden ar handelse16s. val
framme i Rijesha beger han sig rakt mot sitt hyrda hus. Rollpersonerna far garna
f61ja med, sarskilt som han bar pa sa dyrbara ag(xlelar. Under promenaden dit
st6ter den som bar guld6gonen ihop med en ung man pa gatan. Mannen ber om
ursakt och skyndar dadfrtn. Rollpersoner som ar med far en klar och tydlig bild av
mannens ansikte. Om Kalron bar pa 6gonen ar de f6rsvunna nar han instinktivt
kanner efter tre sekunder senare. Om Allie bar dem ar de stulna om han intc surTat
fast dal-i &rde-r-kladerna eller nagot Hknande. Nar han kanner efter sa ar U+sen
med 6gonen tx)rta. Om de reagerar direkt och f61jer efter mannen tiirjar han
springa. Han springer langs alla bakgator och grander han kan, och om de inte tar
honom med magi f6rlorar de honom nar de svanger in efter honom pa en tom
grtnd. Han ar spar16st bona. Skulle de ta honom ber han om nad ceh att de inte ska
6verlamna honom till stadspolisen. Annars verkar hoppet ute f6r dem. De kan
txvaka alla ponar om de vill fdr att f6rs6ka se till att han intc slipper ut ur staden.
De kan ocksa b6rja s6ka efter honom pa stan. I vilket faII sa kommer de pa sena
kvallen att tItffa honom igen, om bara nagon av rollpersonerna befinner sig ute pa
stan, och det lar de g6ra. Nar de/han/hon gar runt ett gath6rn st6ter de ihop med
ficktjuven som stal 6gonen. Det ar inga problem att fa tag i honom och hana fast
honour. Han kommer att vara mycket underdanig nar de f6rh6r honom. Minsta
press och han erkanner att han g6mt guld6gonen uppe i klocktomet (Den har killen
ar egentligen bara en vanlig ficktjuv och ar intc lejd av nagon pa nagot satt. Han
hade bara en valdig tur nar han valde offer. Han anser 6gonen som "Hot Stuff ' ach
har g6mt dem uppe i klocktornet fdr att han anser det vara en mycket saker plas.
sallan gar nagon upp utom fdr att underhalla klockan, och sjalva klockdngningen
g6rs nerifran.

Wochornet
Det ar enkelt att hitta till klocktornet, det star mitt pa ett litet torg. Det gar att klatua
upp pa den stege som ar fastkilad i stenen tornet ar gjort av. Det tristar av en lang
stenbyggnad med en plattform med tak 6ver langst upp. Tjuven (han heter Mins)
uppger att han g6mt pasen med guld6gonen vid en av takbjalkarna. Om man klatuar
upp finner man att detta sUmmer mycket vaI. Precis nar den personen som klatuat
upp har kommit upp pa plattformen h6rs steg nedfran. De som tnfinner sig dar nerc
marker att de kommer nagon mot klocktornet fran en byggnad pa andra sidan
torget. Det ar klockaren. Han ska just ringa in den nye harskarens tilltrade. Om
gruppen dar nerc gar ivag tXirjar han dla i repet som ar fast vid klockan. Ar de kvar
halsar han vanlit pa dem och tRirjar dla i npet. Han ar lite lomh6rd och hM inte om
de sager att han ska’Iata bE an ringa i klockan, han ler istallet vanligt och sager
"Ursakta, jag h6r intQ sa ba. Vad sa du?" Sedan drar han i sn6nt. Den som ar uppe
iklocktornet har en ChaIrs at stoppa ringningen: sa fort klockan tHrjar r6ra sig kan
han/hon gdpa tag i den stoit pendeln som hanger inne i klockan. Man kan da halla
fast i den och de dar here kin fa dd att f6rklara f6r klockaren att det finns nagon dar
uppe. Det ar om6jligF att siQppa pendeln nar klockan vaI gatt igang. Om nagon nu
skulle tnfinna sig daf uppe :nar kiockan ringer kommer denne att fa stora problem.
Man hiller instinktivt f6r 6ronen. Om man har nagot i handerna nar klockan tHrjar
ringa tappar man ddt. Mm kan valja att inte halla fdr 6ronen: i MERP, sla ett
obegransat 1-100 slag ochilagg till PR bonus. I Rolemaster, sla ett likadant menla
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lagg till SD tx)nus och fa 6ver hundra. Lyckas man inte maste man halla fdr 6ronen.
Hauer man inte fdr 6ronen riskerar man d6vhet nar klockan ringt ett per ganga.
Ljudet ar fruktansvan. Man blir automatiskt stunnad aven om man haller f6r
6ronen, och att klattra ner utan hander fdr 6ronen ar nastan om6jhligt. Om inte ens
kamrata kan g6ra nagot ar det basta alternadvet att satta sig ner (star man upp maste
man lyckas med en medelsvar man6ver f6r att inte falla ned, -50 fdr stun galler intc
far denna man6ver som tur ar, f6r tornet ar 10m h6gt) och rida ut stormen tills
kamraterna hunnit stQppa klockaren. Han undrar natudigwis varf6r nagon klatuar
upp i tornet men kommer inte att braka om man f6rklarar vanligt och lattfattligt.
Annars beordrar han den dar uppe att genast komma ned och undrar varf6r
ungdormn maste vara som den ar i dessa dagar.

Nu har i alla fall gruppen fatt tillbaka sina 6gon och kan tBrja resan tillbaks mot
Bozisha-Dar och skeppet hem. Kalron ar ivrig att komma ivag, han planerar att
studera 6gonen under batresan. Med bat nedstr6ms tar arden dll Bozisha-Dar ca 10
Hmmm, till hast 12 timmar. Bada fardsatten kommer att vara utan speciella
handelser. Pa vardshusen h6r man f6rstas historier om hur Pulric Glasec st6rtats
och hur Rijesha nu ar en &istad.' -– -- -- - - -- -–-–'– -– - - - -

'Bozisha.CDm faT anITa 9an9at
Nar gruppen och Kalron anlander till Bozisha-Dar ar aIIa u6tta efter alla resor.
Kalron f6reslar, om ingen annan gdr det, att de tar in pa ett finare vardshus f6r
dagen (eller natten) medan de kan fixa ett skepp som gar tillbaka till Gondor. Men
det ar bast att inte ga ensam i hamnkvaneren i denna stora stad, speciellt inte vid
solnedgangen och darefter. Darf6r, sager Kalron, ar det batue att minst ue av oss
gar tillsammans.
Det later som ett klokt f6rslag, ach det ar bra om aIIa f61jer med. Kapten Havoc

tXir vilja f61ja med, efter som han anger sig mest kompetent att vardera en bat och
dess kapten. Om nagon eller nagra av karaktarerna som stannar kvar pa vardshuset
har de tva gyllene dgonen kommer det att vara de som rakar i trubtxl. Tama-
magikergillet har inte givit tIpp an. De har 6gonen pa gruppen och kommer nu att
g6ra annu ett f6rs6k att er6vra 6gonen. De avdelar tre stycken att kolla upp
vardshuset, och fern att ta hand om de som eventuellt gar ut pa stan (Det blir m6rkt
vid ca 21.00 just nu. De f6redrar att sla till efter m6rkret eller i nagon m6rk,
folktom grand som det finns gott om i hamnkvaneren). vardshuset kommer de intc
att upps6ka f6rran efter m6rkrets inbrott. De kommer att skugga karaktarer som gar
ut och pa lampligt stalle anfalla genom att f6rst f6rs6ka s6va dem och om det drar
ihop sig till ren said anvanda sina attackfonnler. Vid 6verfallets tXirjan far varje
karaktar sla ett iakttagelseslag av svadghetsgrad medium till mycket svar tnroende
pa hur vaksamma de sager att de ar nar de gar omkdng pa stan. Lyckas nagon
upptacker han magikerna och gruppen kan reagera fritt. I detta lage kommer
Tamamedlemmarna att anvanda attackformler. IX slass till d&len. Lyckas ingen far
deras motstAndare en fri runda att attackera. De inleder med s6vningsformler och
annat som oskaddligg6r men inn d&ian saras nagon av dem tBrjar de anvanda mer
tungt anilleri. Om det;tXirjar ga valdigt daligt fdr spelarna griper en annan fraktion
in: Junastkulten. Fyra man, tva kdgare och tva magiker i vinr€kia kappor undsatter
karaktarerna i deras bisigg lage. Om rollpersonerna klarar sig fint sjalva visar
Junastmedlemmarna lig in@ f6nan efter stdden. De bugar sig och pnsenterar sig
som medlemmar av Junastkulten. Om KaIrI)n ar med vander de sig rmt honom och
en av dem sager: '’H6rr Lehdaar, vi har delvis f61jt era efterforskningar om de
gyllene 6gonen men tar ink sakra pa vilken sida ni st(xi pa f6nan nu. var ledare
skulle valdigt garna yilja g6ra ett avtal med er om dessa tva rariteter. Var vanlig
samla ihop era f61jes149an, Mn lat oss f6ra er till var ledare." Ar intc Kalron med
txr de att fa atffa honom ach kommer da att sXga samma sak.



De Tamamagiker som avdelats f6r vardshuset inleder med att genom f6nstret
(antingen fiygande eller staende pa marken) kasta s6mnfonnler pa personer inne i
rummet. Sedan s6ker de igenom det. Om nagon vaknar eller motstar och inleder
said attackerar magikerna dem med offensivformler. Efter tre rundor kommer
vardshusvarden upp fdr att se vad som star pa. Han tillkallar senare vakten som
kommer dit tio minuter senare.
Om Tamamagikerna skulle fa tag i 6gonen vore det mycket olyckligt. Enda sattet

an fa tillbaka dem skulle v4ra att infiltrera Tamamagikerakdemien, vilket ar sa gott
som om6jligt. Aventyrarna far vara glada om de lever ooh kan rosa hem. Trots allt
har de ju vadt med om valdigt mycket i detta fr%mmande land.

Det tycldi9a stutet
Om de raddar 6gonen kommer de i alla handelser att bli upps6kta av Junastkulten
fdr en audiens med deras h6gste ledare, Lerashen Mitacro, som har ett mycket
intressant f6rslag. Lerashen ar en storvaxt gammal man med vtt skagg och
mustasch.
Kalron kanner till Junastkulten och vet att de dyrkar Ladnoca, manens och
g(xihetens gudinna, sa han kommer inte att tveka till inbjudan att aBta deras ledar&
Lerashen txrattar fdr hela den sammankallade gruppen att Gudabilden av Ladnoca,
som 6gonen ursprungligen satt i, har vaHt i deras ago i flera hundra ar. De skulle
mycket uppskatta att fa tillbaka 6gonen, somju faktiskt tillh6r dem. Kalron blir lite
besviken pa att han inte kan unders6ka dem, men inser till fullo ledarens
resonemang. Som ersattning och tack f6r hjalpen erbjudes gruppen en stor summa
pengm (10(X) gp var) och varsin hedersgava (magisk eller exceptionellt bra
dllverkad) som txstar av nagot som passar deras personlighet och yrke. T ex Kira
lar fa nagon magisk stav som hon kan leka med. Framtiden raddad f6r Kapten
Havoc! Tackar gruppen nej framhardar Lerashen att de med all laglig ratt ager
6gonen. Han sanker d&med tx16ningssumman till 1(X) gp var och inga f6remal.
vagrar de fortfarande f6rlorar han talam(xiet och hotar att fangsla dem om de intc
ger tillbaka st61dg(xiset. Ger de sig intc nu far de skylla sig sjalva.
Nar gruppen accepterar ler han och tackar dem fdr deras hjaltem(xI och g(xihet. De
far nawara vid ceremonin da 6gonen aterbringas till statyn. Lerashem uppbringar
aven ett skepp fdr resan hem endast fdr rollpersonerna ceh Kalron, dvs ett privat
skepp. Aventynt kan nu tnuaktas som avklarat. Hurra!
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'b©C' er i dventyret

Name Idl
7
3
7
2
4
5
10
7
3
2

Hits
89
50
52
30
46
90
110
40
80
35

AInB Sh
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N

hE Melee OB Misl OB
50 sb
40 lcb

MQEM
Pulric Glasec
Pulric's Vakter
Kalron
Kasareh
Falsk Kasareh
Alonn
[hn oi(kie
Tamagiker
Unca (Kattdjur)
Stetan

56L IO
9/RL 25
1/No 5
1/No 056L IO
1/No 15
12/RL 40
2/No 10
3/No 30
3/No 30

N
AL
N
N
N
A/No
N
N
N
N

70 bs
50 ss
85 ra
25 da
65 ss
90 bs
IOOLCI
15 da
80MBI
4{)MBI

10
5
0
5
15
15
30
10
FA/VF
VF/VF

Spira

Plllric: Fighter
Kalron: No Proffession (MERP Bard)
1kn (MOde: Skadas endast av magi och magiska vapen. Spiran kan
skicka ivag en +65 Lightning Bolt varannan nrnda. Varje gang vanlsen
uaffar maste man sla ett RR mot en 10:e nivans channelingformel eller
f(}rlora 1-10 constitution points.
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BOZrSHA-DAR

0 100' 200'
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bk Katedrala (The Hill)

b/
,b/ren

Q
Caravan Grounds

1 House of the RIver's Breeze
2 Mansion of the Moon
3 Palace of Water
4 House of Warcrafl
5 The Nomad's House
6 Palace of the Wood
7 Soul of the Desert
8 Great Theatre
9 Main Gate
10 Hall of Council of Regents
11 Vlsl Hall
12 Treasury
13 Bayward Gate
14 Port Gate
15 Stormward Gate
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