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SPELARNAS RAKGRIUND TILL LAG AN&D-TYVILTNARN 

"Mer fläderte?"., Den gamla hushållerskan s'a frågande ot dan hro- 
kigqa samling som satt runt bordet. Mae hade suttit där i två timmar nu, 
och hon undrade vilka de var. Minga underliga npaersoner passerade madi- 
kern Zarabas hus, men dessa hade varit här flera gånger förut. Hon 
undrade i sitt stilla sinne vilka de egentligen var, men det skulle 
aldrig komma henne för att fråga. 

När hon gått, tog Ehalt upp flaskan han gömt bakom stolen och tog 
en rejäl klunk. Elena tittade stint ni honom, och han log urskuldande 
när han druckit färdigt. "Mår inte bra av fläderte. Magen blir konstia." 
Elena vände sig till sin make Algernon och viskade något. Ebalt stonpade 
undan sin flaska. "Blir aldrig den där jeppen klar? Jan har varit där 
inne i timmar nn." 

"Hav respekt för en magikers krafter, soldat." Den märke, gänglige 
mannen på andra sidan hordet lutade sig fram och sg den storväxte 
krigaren rakt i ögonen. "Den som har kontroll över maqin, har ocks” 
kontroll äver Världen." 

"Pet verkar som om det tar lång tid att hantera magin" replikerade 
Ehbalt, besvärad av den genomträngande hlicken. "Själv föredrar jag den 
snabba makten i mitt bastardsvärd framför den långsamma marten i magin. 
Och jag förstår inte varför du släpar omkring på den där ugglan. Den 
verkar ju inte ens slåss för dig." Dan svarta fågeln på maqikerns axel 
slog upp sina Ägon och tittade på honom. 

"Det Är mycket du inte har förstått." Detta pistiende kom från 
gnomen vid magikerns sida, och fick Fbalt att höja Nå AÄgonbrynen. Den 
fule lille gnomens förolämpningar började bli irriterande... 

Vi måste undvika inre stridigheter i gänget, tänkte Algernon. Fbalt 
irriterar dem mer än vanligt nu. Det är alldeles nödväindiat att ha med 
sig magikerna och illusionisten när vi ger oss iväg efter Allwyns Vita 
Kittel. Hopnbas Zarabas kommer fram till något med den där spegeln vi 
hittade i Storsprickan ... 

"Vad tror du det kan vara för något, Algernon?" Flena talade visk- 
ande till sin make och överordnade i kyrkan. "Jag funderade just nå 
det", svarade han. "Jaq har faktiskt ingen aning, Flena." 

Alven som varit tyst hittills, vände sig mot paret och sade som i 
förbigående: "Det skulle kunna vara nästan vad som helst. Net enda som 
ir säkert är att det är någon slags förändrande magi. Det skulle kunna 
vara en magisk port eller liknande." 

Den där alven verkade höra allting man sade, tänkte Flena. "Det har 
faktiskt tagit en bra stund nu", sade hon. "Hoppas verkligen att det 

”Vinte har hänt något..." 
Algernon reste sig upp. "Det finns hara ett sätt att kolla." Han 

gick fram till den bastanta trädärren och knackade. Tnget resultat. Han 
bankade hårdare och ropade magikerns namn. Fortfarande inget resnoltat. 
Han rynkade nannan. "Hur lång tid sa han att det skulle ta?" undrade 

han. "Inte över en timme", svarade gnomen. "Det är dags att göra något. 
Krigarn, visa att du är så stark som du pistår." 

FEhalt hehövde inte uppmanas två gånger. Han reste sig upp och tog 
sats mot dörren. Lendol, som magikern hette, log för sig själv. Han 
visste att en magiker inte litar till mekaniska lås för att låsa sin 
dörr. Desto större hlev hans färvåning när därren gav after och Fhalt 
for in i rummet. Algernon var inne i samma Ägonblick, och de andra 
hörde ett förvånat utrop från honom. Han ropade att de skulle komma 
efter. Inne i rummet fanns inte mycket, Det var snarsamt möblerat, och 
mitt på golvet lig en stor, mjuk matta. Av den gamle magikern syntes 
inte ett spår. Lutad mot en vädqg stod spegeln som de kommit för att 
få identifierad. Men den såg inte riktigt ut som när de lämnade den. 
Den glödde svagt med ett blått sken, och man kunde skymta något hakom 

glaset...



"Vad har han nu gjort" utbrast Flena. "Säq inte att han försvunnit 
någonstans." Algernon tittade närmare Må spegeln. "Man kan se ett svagt 
ljus som rör sig, men det g'r inte urskilja något." I samma ögonblick 
flackade det blå skenet något. "Spaqgeln håller nå att slocknal" Han 
stack in handen och den sjönk in i snegeln. "Nen fungerar fortfarande! 

Vi måste skynda oss! Ner till hästarna och hämta utrustningen! Vi har 
inte lång tid Nå oss!" 

"vänta lite nu", tyckte Perinon. "Om nu wizard Zarahas verkligen 
har sugits in i Spegeln, varför skalle vi anstränga oss för att gå samma 
öde till mötes?" 

Algernon hejdade sig och vände sig till alven. "Han rikar vara en 
gammal vän till oss, och vi är skyldiga honom det. Sneqgeln tillhör ju 

faktiskt oss. Jag kände inget tvång att gå igenom, och därför har nog 
ZAarabas gått igenom av fri vilja. Men han borde kommit tillhaka med en 
gång och därför är det uppenbart att han hindrats av någon eller något." 

"Jag tycker fortfarande att det verkar riskabelt", genmälde Darinon. 
"Hjältemodiga räddningsaktioner för folk jag inte känner har aldrig 
varit min melodi. Jag tror jag stannar här tills ni kommer tillhaka." 

Alqernons ansikte antog en körsbäirsröd nyans, ett säkert tancken på 
stigande ilska. "Lyssna nu här, min långfingrade vän..." 

"Detta är inta ett tillfälle att dela sillskapet", sa Elena snabbt. 
"Vi har kommit Äverens om att samarbeta. Jag föreslår att det avtalet 
gäller frin och med nu. Zarabas Är en framstående magiker, Perinon. Han 
kommer nog att känna en viss tacksamhet till de som hjälper honom. fin 

ny formel kanske skulle vara belöning nog..." 
Alven var övertygad. Lendol och Gordrik nickade på huvudena. "nå 

si", konstaterade Algernon, nu med normal färg Ni ansiktet. "Vi har 
ett sällskap." 

Alla rusade ner till stallet där hästarna stod. Packningen åkte av 

med stor hastighet och tio minuter senare stod de allihopa vid spegeln, 
iförda rustning och all utrustning. Ffter en sista kontroll att allt 
var med, steq de igenom spegeln, en efter en...



SAMMANSÄTTNING AV ROLLFTGJRER TILL LAG-ADED 

ALSERMON, man präst 7, AC 3, mv 5", 24 hp, AL LG, 45 år 
Värden: 12-14-198-9-13-12 

fatt: 1, Skada: anl vanen 

Vanen: Mace of Disruntion( +1, AT, NG ), Hammer, Staff 
Utrustning: "late, Potion of Flying, Ouaal”s Teather Token Itmin), 

Pod of Ahsorption(190) ( AA, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1 en 

Scroll: Prayer(12)Y, Spiritual hammer(12)Y, Snaak with dead(l(13) 
Helig symbol: Uggla (Pallas Athana) 

Antal formler: 5/5 / 2/2? 

Gift med Elena. Han har vigt sitt liv åt att hakämpa vandöda och den 
ondska som står bakom dem, Det dröjde tio År innan han började Sventyra 
på riktigt, och detta efter en upnenharelse. Jan hade just nupnnått en 
plats som Prefekt nir hans kvrka attackerades av en arme zombier som on 

ond magiker skapat. NÅ upnpenbarade sig Pallas Athena själv fär honom, 

och gav honom IIppÅraget. Han Återvände till sin samla hemkyrka och 

träiffade dir Flena. 

ELENA, kvinna paladin 4/pristinna 5, AC 2, mv 12", 20 hp, AL L6, 24 År 
Värden: 15-11-17-15-17-17 

— fatt: 1, Skada: enl! vapen 

Vapen: Tvåhandssvird +29, Slaga +2, Polk, Lönqgsvärd, Kastsniut 
Utrustning: Chain +2, Potion of Fire Giant Strength, 

Scroll: find the Path(12), Locate ohject (12?) 
Helig symbol: fggla (Pallas Athena) 

Speciellt: Saknar eqenskapnpen Petect Fvil. 

Antal formler: 5 / 5 / 23 

Hon började sin äiventyrarkarri5r som paladin i Pallas Athenas tijönst, 
och var en mycket lovande sådan. Hon hade gjort Athenas namn känt i 

sin del av Världen, när hon vid ett tillfälle attackerades av tre troll 

och lämnade kvar sin Krigshäst i tron att den var död. Pet var den 
inte, och Athena meddelande henne att hon aldrig mer skulle kanna känna 

oOnÄska hos varelser, och att hon inte skulle få nästa Kriqshäst förrän 
hon hade en egen kyrka, Hon studerade till präst Pp rakordtid och fr 
nu på god väg att bli överstenristinna. Hon studerade under Algernon 
och de gifte siq sedermera. 

— 

ERALT, man krigare 7, AC -2, mv 9", 61 hn, AL CCG, 29 År 
Värden: 12(76)-7-9-16-17-12 

fatt: 3/2, Skada: enl vapen +4 

Vapen: Rastardsvird +1 / +3 mot reqenererande varelser, 

Stridsyxa +2 AGiantslaver, Polk, Tungt armborst 

Utrustning: ”late +2, Stor metallsköäld, Potion of Levitation, 

Net of Fntrapment 

En urstark hbhonleson. Han har äventyrat en del med lqernon och Flena 

på sista tiden. Tidigare har han mest färdats nå eqen hand, och hans 
magiska vapen ir minnen från denna tid. Yxan fick han som ava från en 
mindre stam hbergsdvirgar när han jagade en familj jittar på flykten. 

Rustningen och svärdet är byten från senare Sventvr. Tan Er mycket för 

att lisa problem med kraft istället för "intellgens".



PERINON, man alv magiker 5 / tjuv 5, AT 4, mv 12", 20 hp, AL M, 222 år 
Värden: 114-17-10-19-16-12-14 

fatt: 1, Skada: ent vanen 

Vapnen: Sling of Seeking +2, Lingsvärd, Dolk 
Utrustning: Leather, Cloak of Elvenkind, Ring of Snallturning( 308), 

Scroll: Protection from Mormal Missiles(2), Mending(2), 
Scroll: vasswallf13), Identifyll3), TAdentifyll2) 
Reseformelbok (6 formler lvl 1-2) 

Antal formler: 4 / 2 / 1 

Han utbildades hemma i alvbyn och var djuvt inblandad i politiken där, 
Trots sin ungdom erhöll viss rospekt, ända tills han tog en Alvkanppa 

som "betalning" för ajorda tjänster, och vart tvungen att hastigt lämna 
området. Han slog sig ihop med Gordrik och Lendol för ett tag sedan, 
och da har S5ventyrat sedan dass. Yan har dock fortfarande en tendens 

att tilldela sig själv helöningar när han har tillfille, och på så sitt 
har Man kommit äver Slungan och Ringen. 

— 

GORDRIK, man gnome krigare 5/illus. 6, AC Nf, mv 6", 27 ho, AL CM, 140 År 
Vä3rden: 13-17-10-17-10-19 

— fatt: 1, Skada: enl vapen 

Vapen: Lingsvärd +? Ljusbringare (avger ljus av variabel styrka upp 
till lanterna), Dolk +4 RBärsirk (ger immunitet mot rädsta), 
Korthåg>2 

Utrustning: Plate, Brooch of Shieldinqg(72), Potion of Haeroism, 
Scroll: Improved Phantasmal Forcel1l), Suggestion(11) 
Reseformelhbok (6 formler lv1 1-2 eller 4 formler 1lv1 2) 

Antal formler: 4 / 3 / 1 

Han känner sig inte riktiat hemma bland vare siq minniskor eller 
gnomer. Han Är rastlös och något naranoid, eftersom han misstänker att 
ingen vill ha honom i sitt gäng DPå grund av honom själv, utan enhart 
för hans krafter. Därför försöker han ofta verka viktigare än han 
egentligen ir, och han har ett lånasvärd som gör att man unpmärksammar 
honom. Dolken har han alltid nerstucken i skidan, men han skulle inte 
tveka att dra den om det verkligen skulle krävas. 

o 

LEMDOL, man magiker 7, AC 3, mv 12", 19+4 hp, AL IM, 47 Ör 

Värden: 2-17-17-12-14-2 

fatt: 1, Skada: onl vapen 

Vapnen: Dolk +2 / +3 mot stora varelser, XKastnpilar 
Utrustning: ”loak of Protection +2, Bracers of hefence An 5, 

Wand of Negation(16), Potion of Slairvovance, 
Scroll: Wizard Fyel12), fire shield(12), Airy waterl15), 

Delayed Blast fireball(l1l5) 
Raeseformelborx (6 formler lvl 1-3 eller 4 formler 1v1 4) 

Familiar: Svart uggla "Midnatt", Rina of Troll Regeneration 
Antal formler: 4 / 3 / 2 / 1 

Han hyser mycket höga tankar om sig själv, och anser sig vara onmmh5Erlig 
i ett iventyrargäng. Han håller hårt på "ganderäitt, och det skall 
mycket till för att han skall låna ut sin magi. Hans familiar, den 
svarta ugglan Midnatt, fick on sång ett löfte att välja först ur en 

skattgämma, och tog då en Ring of Troll Regeneration. Lendol gnisslande 
tänder först, men insigd att han nu kunde ha med sig Midnatt utan att 
vara rädd för att han skulle dö, an färdades med Gordrik ett tag innan 
de mötte Parinon.



ROLLA TGNIPERMAS FAPMLER 

När iventyret härjar, antas alla ha varit hemma och läst in formler. 
Magikerna kan allts)i ha läst in vilka som helst av de formler de kan. 
De har Även ett antal formler inskrivna i sina resa-foörmelhöcker, 

Lendols formler: 

1) Burning hands, Nhancing lights, NDetect magic, frase, ind familiar, 
friends, "Told portal, Macic missile, Moendina, Nvstul”s magic anra, 

Push, Read magic, Shield, Spider climb, Tenser's floating disc, 
Unseen servant, 'Uritae. 

2) Darkness 15” rad, "SP, Tools gold, Knock, Locate object, Mirror 
image, Pyrotechnics, Shatter. 

3) Fireball, 'laste, Monster summoning T, Protection from avil 190” rad, 

TONgUes. 

4) Fire shield, Tee storm, Leomund”s tiny hut. 

Gordritks formler: 

1) Change self, Colour soray, Detect illusion, Gaze reflection, Light, 

Phantasmal force, "all of fog. 

2) Daafness, 7og cloud, Improved phantasmal force, Magic mouth, 

Misdirection. 

3) Dispel illusion, Spectral force, Rope trick, 

Parinons formler: 
1) Charm person, Petact magic, TAontifv, Light, Magins missile, Massage, 

Read magic, Shield, Shocking grasn, Sleep, Snider climh, Write 
2) Audibhle glamer, Continnal light, SP, Knock, Mirror image, Web, 
3) Clairaudience, Protection from evil 10” rad, Slow. 

FÄRBERENFRLSER TNYMAN TÄVLTMNMATN 

1. Skriv upp all utrustning rollfigurerna har pi siq, samt vad de väger. 
Allt birbart från utrustningslistan i PM Sr till tet. Rustning ingår 
inte i belastningen, men dess hashastighet gäller. Sköld skall räknas. 
Om man bär mer in tillåtet, sjunker ens hashastidhet till AO" och man 

kan inte springa. Ingen får hära mer än 250 GD Svar sin till tna vikt. 
Vikter Pp prylar står i MMG:n. 

Skriv en PRYDLTG lista över var all utrustning förvaras. 

2. Magikerra och illusionisten skall välja vilka formler de har skrivit 
in i sina reseformelhäckar. 

3. Alla skriver ner vilka formler de har inlästa när Sventvret börjar.



DM:;S BAKGRUND TTLL "RAKOM SDRGRTDORTEN!" 

För att Ärtusende sedan levde en mäktig Ärkemagiker i att nimera fallet 
och halvt bortglömt rike, Hans namn var JERTRAS, och han namn var känt 
i hela den civiliserade Världen. Man gjorde tjänster Åt framstående 
härskare och kallades "Nen Allom Märvarande" på grund av sin förmåga att 
kunna färdas långa sträckor på kort tid. Han hade palats runt om i 
Världen, och de var alla fyllda av fantastiska förem51, men det fanns 
en plats som han betraktade som sitt riktiga hem och som få andra kände 
till: ALZMZZ, PALATSET INGENSTAMS. 

Jeribas tillverkade minga magiska föreml som saknade motsvarighet i 
Världen. Bland annat tillverkade han fem nar speqlar, JFRTITRAS SPRGEL- 

PORTALER, som han använde för att ögonblickligen färdas mellan två platser. 

Anledningen till att det hara blev fem, var att den nödvändiga r'varan, 

snäckan till en jättelik havssnigel, var mycket svårfunnen. En snäcka 
gav ett spegelpar, och det toa Jerihbas tio år att hitta dessa fem. Nesen 
Spegelportar satte han sedan uop i sina palats, och gjorda på så sätt ett 

intryck av att vara överallt på en gång. Alla imponerades av detta. 

När Jeribas stod nå höjden av sin makt, upptäckte han hemligheten med 
att färdas astralt. Han gjorde ett antal sådana resor för att "erhålla 
vishet om tingens ordning." tInder en sådan resa träffade han på ett 
klippblock som svävade omkring i världsalltet och han förvånades över 

Aa detta, ty det var sällan han stötte på något i astralplanet. Det fanns 
inget på stenblocket som visade varifrån det kommit. Jerihas placerade 
en av sina Spegelportar dir, och när han kommit hem från resan, kunde 

han återvända till klippblocket. Via Speglarna kunde han nu uppföra ett 
palats på denna 5 i rymdhavet, och han kallade nalatset ALZAZZ. Han 
skattade sin lycka Äver en s'dan bostad, ty i astralnlanet behövde 
han varken mat eller sömn, och han Åldrades mycket långsamt. Detta 

gjorde att han kunde verka mycket längre än annars, och han fick rykte 

om sig att vara odödlig. 

Detta palats var synnerligen svårfunnet,och han ajorde det till sitt 
högkvarter. Han förde dit en Spegel ur varje par. Fyra av dem gick till 
hans palats i Världen, och den femte, som dolts väl i palatsets källare, 
gick till hans allra hemligaste gömställe. Djupt inne i ett berg hade 
han grävt ur ett valv som han planerade skulle bli hans sista viloplats, 
och dir hade han samlat det han skattade allra högst av sina "Sgodelar. 

”W'ågra år senare hände det sig att en liten behållare av silver strandade 
Pp” klippblocket. Denna händelse fann Jerihas givetvis mycket förvånans- 
värd och han tog in behållaren i palatset för att undersöka den närmara. 
Han satte ifrin sig den på ett bord medan han gick till sin studiekammare 

> för att memorera lämpliga formler. Det har sig into hättra än att en 
kvinna, vars namn förlorats för eftervärlden, råkade passera bordet, 
och 4Å hon trodde att det var en gåva till henna, Öppnade hon heh3ll- 
arens lock. 

Ut ur behållaren kom djävulen Herodias, Hertig av Stygia och Gaeryons chef 
för ordningsmakten. Han hade varit inlåst i 200 år och var fylla Av 
hämndlystnad därför. Kvinnan gick en snabb död till mötes. TI samma Äqon- 
blick kom Jeribas in i rummet, och han rusade till för att hjälpa henne, 
men han kom för nära behållaren och sögs in i den. Locket hoppade på av 
sig själv, och han var fånge tills det öppnades iqen. Herodias jublade 
av skadeglädje och han kastade ut behållaren i rymdhavet med all sin 
kraft. Rehillaren svävar fortfarande omkring där och Jeribas fär alltifmt 
fången, ty i astralplanet verkar tusen Är som en dag.



Nu kunde Harodias härja fritt i palatset, och i sitt ursinne vräkte han 
ut allt han kunde hitta i det omslutande astralplanet. Ibland kan det 
hända att något av allt det som fanns i palatset den gången, Kommer in 
i det materiella planet och faller ner på Världen. Innan allt var 
utkastat, tog dock Jaerondias reda på allt som fanns att veta om nlatsen, 
inklusive Spegelportarna. Dock fanns det ingen kvar som visste hur man 
aktiverade dem, vilket retade Herodias alldeles ohvggligt. Tan insig 
dock platsens viktiga stragetiska läge, och när han Stervände till 
Helvetets femte olan, såg han till att konstruera en magisk FANA-Gona 

som han skulle hära var han än befann sig. 

Riken och Kungadömen bildades, blomstrade och försvann, utan att någon 

slog i gong-gonagen. Jeribas fvra spegelportar hytte ägare ofta, men ingen 
insåg feras riktiga funktion. Hans tänkta gravvalv öppnades av ett jord- 

skalv, och äver en natt skingrades hans skatter för vinden. Mans namn 

glömdes bort alltmer, och de som väntade på honom allt färre. 

ATill slut nådde en av dessa Spegelportaler en magiker vid namn Locehan. 

Han fann dess hemlighet och även kommandnordet, och tog sig igenom Spegeln 
till Alzazz. Där undersökte han hela nalatset, och fann till slut så 
gong-gongen. Han fylldes av en svårartad lust att stå på den, vilket var 
en det av dess förtrollning, och kallade på så sätt dit Herodias. Denne 

sig till att han hade en lämvlia förklädnad i form av en gammal man 

innan han visade sig. Han gjorde sig till magikern förtrogne genom sina 
naturliga charm-egenskaper och Loceban använde sin magi för att ta rada 
på kommandoorden till de andra speglarna. Merodias försökte själv qå 
igenom, men fann att han inte kunde, Detta berodde på att an djävul inte 
kan ta sig till det Materiella planet om det inte finns någon där som 

kallar honom. Yan skyllde på "ond magi" inför magikern, men inom sig 
blev han alldeles ursinnig. 

När han lugnat sig, lit han Locedan beritta om sia själv, och med tal 
om stora rikedomar och världsherravälde fick han snart magikern att gå 
sina Ärenden. Genom att placera de Ävriga Spegelportarna hos "lämpliga" 
personer, kunde han bygga upp en subversiv verksamhet av icke tidigare 
skådat slag. Ledarkretsen består av en MAGTKER (Locedan), en MIJNK, en 
LÖNNMÖRDARE, och en ÄVERSTRDRÄST i DPruagas kyrka. Speglarna är länkar 
mellan Alzazz och deras egna högkvarter, och endast deras närmaste 
medhjälpare känner palatsets existens. Dessa fyra personer litar av 
nödvändighet inte på varandra, och de har följakligen inrättat sina 
flyglar i palatset till veritabla föstningar. De manipuleras ständigt av 
Herodias, som ofta gapskrattar åt deras enfald. Den verkliga anledningen 
till att han gör detta, är att hans stolthet och ambition leder honom 
att tro att han själv en gång skall vara kung över YTJelvetet. Han styr 
de andra som marionetter, och skulle inte tveka att göra sig av med 
någon av dem om han tvekte det var nödvändigt. 

Den femte Spegeln, som togs ur det tilltänkta qravvalvet, upplevde 
sällsamma Äden och äventyr innan den alldeles nyligen hamnade hos ett 
Äventyrargång som hittat den som en adel av en större skattqgöämma. De 
hetalade en magiker de kände för att ta reda nå dess funktion, och han 
lyckades finna det magiska kommandoordet för att aktivera den. När han 
gick igenom den, vandrade han rakt in i armarna på Locedan och hans 
mannar. De hade varit i källaren för att gå igenom skräphögarna, och 
hade hört honom. Locedan trodde att han tagit sig dit själv, och förde 
honom upp till Herodias för att sjäilv överlämna fången. "Terodias tackade 
givetvis magikern, men han hade brådskande ärenden i Helvetet just nu 
och förde fången till en cell innan han Åtaervände. 

”ventyrarna hittade Spegeln, fortfarande aktiverad, när da blev ot95iliga 
på att fX reda på vad den gamle magikern kommit fram till. De insida att 
något häönt magikern, och samlade i hast ihop sin utrustning och gick 

igenom speqeln innan den hunnit stockna.



STRIDSSYSTEM FÖR LAG-AD&D-TURNERINGEN, GOTYCON X 

fHländelseordning under en round: 
1. Korta förflyttningar. 

. Alla bestämmer sig för vad de skall göra. 

. Initiativ. 

. Attacker. 

.« Formler. U
T
 
B
O
N
 

Initiativ: Råda sidorna i striden slår samma tärnina. Pen som slår 
högst börjar stridsrundan. Alla på en sida slår Ni samma gåna, 
därefter alla på andra sidan. Vid lika täirningsslag, slå om. 

Attacker: Alla som attackerar fysiskt, slår som vanligt för att tr"iffa,. 

Här kommer Även attacker med stavar och liknande in. Den som har 

flera attacker i samma round, gär allihop nå en gång. Om man skadar 
nigon som håller på och 1l5qager en formel, får formeln ingen effert. 

Formler: "Casting time" avrundas neråt till hela rounds och kommer ofter 
— den eqna sidans fysiska attacker. Om man blir triffad innan man 

fått iväg formeln, blir den effektlös. 

Medvetslöshet: När man kommer under 1 hp hlir man medvetslös och tappar 
alla formler man har inlästa. Man behöver dock ingen endacars-vila 

AA utan kan fungera med en gång (av praktiska skäl). 

Död: Mär en karaktär kommer ner nå -10 hn eller lägre, dör den. 

Formelinläsning: Man skall vila normal tid (DMG 40) innan man kan läsa 
in formler.



— 

SPECIELLA REGLER FÖR SPRIL TI DALATEET 

Alzazz ligger i astralplanet. Trots att det på grund av Jerihas är 
en del saker som skiljer palatset från astralplanet, si kvarstår det 
några grundläggande likheter. Bland annat hehäsver man varken mat, 

syra eller vila. Kroppsnrocesserna saktas ner med faktor 1 : 365.000, 

vilket bland annat medför att gifter behöver väldigt ling tid för att 
träda i effekt (ca 6 månader). I palatset sker inga förändringar på 
magiska föremål PÅ grund av Jeribas maqi och klinpblockets natur. 
Likas3 kan man också läsa in nya formler mer än en gång. 

I astralplanet förflyttar man sig normalt enhart med hjälp av intelli- 
gensen, men eftersom Jeribas har infört qravitation Nå klinppblocket, 

fungerar denna transportmetod endast om man laeviterar. 

Tidsfaktor: 1 dag = 1000 Sr, 
1 timma = 41 År 9 mån, 
1 minut = 8 mån 1N dagar. 

ATT KOMMA TH?G 

Fäljande saker gäller: 

Oo Man kan INTE 35 (eller påverkas) av gift under vistelsen i palatset 
(minskad ämnesomsättning, se ovan). Alla som fött "förgiftnings- 
rutan" ikryssad, kommer att d5 omedelbart när de kommer tillbaka 
till Världen. 

Oo Om man äter något, kommer det inte att "sjunka undan" förrän efter 
approximativt 1090 år. Man kommer att vara mätt LÄNGRE. Likadant tar 
det en evinnerlig tid att bli av med alkohol ur blodet. 

Oo Hemliga dörrar hittas vid FÖRSTA sökningen av rätt plats. 

Oo Alla prylar skall slå räddningsslag näir så krävs. 

Oc Präster identifierar utan vidare scrolls med formler de kan. Alla 
känner direkt igen en protection-scroll.



FÄRÄNNRIMGAR DÅ PORMLER I PALATART 

för fullstindig lista för astralplanet i Ävrigt, se PRAGON f67. 

Präistformler: Endast formler av lvl 1 0 2? kan arhillas. 
Aerial servant: fungerar ej. 
Astral spell: fungerar ej. 
Communa: fungerar ej. 

Conjure animals: fungerar ej. 
Detect magic: 58 kumulativ chans att lyckas sålla bort bakarunden. 
Divination: fungerar ej. 

Insect olague: fungerar ej. 
Raise daad: 153 chans att en Astral Searcher tar över kroppen. 

Resurrection: 58 chans att en Astral Searcher tar övar kronpen. 

Spiritual hammer: fungerar ej. 
True seeing: 103 risk / lvl att prästen överväldigas och 5r inaktiv. 
Word of recall: 1N28 risk att man försvinner för gott. 

(Druidformlerna borttagna pga platsbrist. SA PRAGON £47) 
AN 

Maqikerformler: 
Astral spell: fungerar ej. 
Anti-magic shell: fungerar ej. 

Clone: fungerar ej. 
AA Conjure elemental: fungerar oj. 

Contact other plane: Ej Pos/Meq materiella planet eller Flementarnlan. 
Detect madgic: 538 kamulativ chans att lyckas sttla hort bakgrunden. 
Prawmij”s instant summons: Tar an round. 
Duo-dimension: fungerar aj. 
Enchant an item: fungerar ej. 
Enchanted weanon: fungerar oj. 
Find familiar: Endast varelser från de Yttre Planen. 
Hasta: Man Aldras inte. 
Invisible stalker: fungerar ej. 
Leomund”s secret chest: fungerar oj. 

Magic jar: 103 chans att en Astral Searcher bes5tter kroppen. 
Maze: Inlist i en 5'-diameter Globe of Torce, 
Monster summoning: Endast monster från de Yttre Planen. 
Mordenkainen”s faithfnl hound: Cirklar inom 3", 
Rope trick: fungerar ej. 
Tran the soul: Om varelsens eqentliga kropp finns någon annan stans 

dör den. Om själen sadan släpps i astralplanet dör den , och om 
den släpps någon annan stans skanas det en ny kropp. 

Vanish: fungerar ej. 

Web: Man kan inte kväivas. 

OM llusionistformler: 
Astral spell: fungerar ej. 
Conjure animals: fungerar ej. 
Detect magic: 58 kumulativ chans att lyckas sålla bort hakgrunden. 
Maze: Inlist i en 5'-diameter Globe of Torce. 
Rope trick: fungerar ej. 
Summon shadow: fungerar ej. 
True sight: 108 chans / lvl att man inte överväldigas och är inaktiv. 
Vision: Ej med väsen på Flementarplan eller Pos/Neg materiella planet.



NYA MAGTSKA SAKER 

JERTBAS SPEGELPORTALER: Finns endast i fom nar. Varje nar ger möjlighet 
till ägonblicklig förflyttning mellan sig, under förutsättning att 
aktiveringsordet är känt. Det Sr samma ord för håda speglarna i ett par. 
Yttrande av ordet gör att en av dem lyser upp med ett hlått skan,. Porten 
är Öppen i 30 minuter och allt som nasserar in genom den aktiverada 
Spegeln kommer ut genom den andra. Till skillnad frin vanliga "teleport" 
fungerar dessa Portar även mellan olika Plan. 

Ramen Är två meter hög, en meter bred och en decimeter djup. 

FYRA ÄDLA INTRÄNKESSTENAR: IT Alzaz7 finns en magisk "hiss" konstruerad 
av Jerihas. Den styrs med ankla kommandoord som "upp" och "ner" och 
liknande. Den fungerar endast när da fyra magiska Sdelstenarna sitter i 
rätt "fack" i hissen. De fvra stenarna är: on Aiamant (5N0NM an), en 

smaragd (1000 an), en rubin (3009 gp), och en onal (2500 gp). Pessa 
"Gems of Fntrance" har inga andra egenskaper. 

LÄNGSVÄRD, LTJTUSBRINGARB: Detta +2 vapen skapades för en paladin som var 
vansinnigt rädd för mörker. Pen justerar siq till den stvrka som bäraren 
önskar, från totalt mörk till samma ljusmängd som en lanterna. 

DOLK BÄPSÄRK: Detta är ett i dubbel bemärkelse tveeggat vapen. Den som 
fattar tag i den, fylls av ett gränslöst hat och attackerar den som är 
närmast. Bärsärken sitter i så länge man vet att det finns någon i 
närheten (inkluderar kamrater som gömt sig). Denna otämjda aqqresivitet 
har den fördelen att man inte kan påverkas av rädsla, magisk eller annan. 

RIMG OF TROLL REGENERATTON: Den läker 1 hp/turn. Om bäraren dör, liker 
den upp kroppen på samma sätt som på ett troll, och sedan Aterunnvicks 
varelsen. Om man sätter den nå en död varelse, kommer kropnen att läikas 
men varelsen Återuppväcks INTE.



Z. MUJVIINDPYGGNADEN 

Till skillnad från flyglarna, är det ingen som bor i själva huvuddelen 
av palatset. Spelarna kommer ut från Spegeln i rum XNa. Zarahas hills 
fången i X4a.



— 

XN. Källarvåningen 

4N meter ner i klippblocket finns finns fyra källarrum, fyllda med all- 
sköns skrin. Allt som Herodias inte kastade ut under sitt raserianfall 
slängdes ner i källarna och fyllde nästan igen dessa. Det var under en 
sådan hög som den famte Spegelnporten doldes. Nessa är normalt mörka. 

Om äventyrarna söker iqenom högarna, kommer de att hitta en (1) hel sak 
per round (slå 242): 

01 Liten klocka av brons 57 Kritsting 
02-03 Pyrfat av järn 52 rimglas 
N4-05 Kandelaber av silver 53-54 Horn av stort djur 
06-07 144 stearinljus 55-549 Putrk av metall 
A2-N09 Tygstyckae 57-52 Kittel 
10-11 "fat av kopnar 59 glaslins (konvex) 
12-13 Liten gong-gong i koppar 4N-461 Mortel med stöt 
14 Statyett i silver 62 Prisma 
15-15 Fackla 63 Fjäder av stor fågel 
17 Lanterna utan olja 64-65 Rullat Papper (scroll) 
18 Mosaik med ram 66-67 Scrollfodral 
19 Hoprullad målning 6A-69 S15 papnerskniv 
20-21 Träask 70 Dödskalle 

22 Musikinstrument 71-72 oMfMpnstonnat divur 
23 Litet träbord 73 Pincett 
24-26 Stort träborada 74-75 Rulle metalltrån 
27-22 Stol 76-77 Padkar av porslin 
29-30 Kappa i brun nyans 779-79 Borste 
31-32 Hoprullat draperi RN Spatserkiovn 
33 RBalansvåg med vikter 21-92 NParfymerat vatten i flaska 
34-36 flaska 25-946 Kopp 
37-38 146 boksidor (svårtvdda) 87-998 Gaffel 
39-40 Skål ARALONM Silversnegel 
41-42 Låda i metall 21 Nå 1 
43-44 Fågelbur i metall 90-04  RPRäkpina 
45-46 Gryta as TOhak 
47-42 Karaff i glas 26-97 1d10 meter rep 
49-50 oDPÅse med örter an Salva i burk 

99-00 KArk 

oo XNa. Mit kommer äventyrarna efter att ha stigit genom Snegeln. 

Ni kliver i in en väldig hög med skräp. Det verkar mest vara 
trasiga möbler och förvridna metallföremål. Bakom er ser ni en 
likadan Spegel som den ni gick in igenom, men den här lvser 
inte. Nan ligger halvdold bakom ett par stora borda. 

Mi befinner er i ett rum ungef'ir 30 meter i sida, men stor, 
cylindrisk konstruktion upptar en stor dat av rummet. Pet finns 
en dörr mitt emot er i cylindern. Alldeles intill era fötter 
ser ni något vitt tya som fastnat i en trasig glasflaska. 

Tygstycket är Zarahas näsduk. Den ir hbroderad med initialerna WW. 7. 
och känns igen av Flena som hans. Han "tapnade" dan när han togs 
tillfånga. flena vet att han brukar ha flera sådana på sig. 

Därren går lätt att Äpnna och leder till spiraltranppan. 

Spegeln kommandoord är ZOGRNC. 

XOb. PTullt med skräp. 

XOc. fullt med skrän. 

Xx0d. rullt med skräp.



X1. Pottenvåningen 

När du öpnnar dörren, tittar du ut i en anorm sal. Rakt fram 
ser du en pelare som verkar vara minst 20 meter i diameter, 
och du ser flera andra pelare i rummet. Du ser också ett par 

jättelika duhheldörrar, en Nn" varje vägg, och framför varie 

par står en människa med vapen och rustning. De verkar inte 
ha sett dig, Rummet är säkert 6N meter högt. 

Den största salen i palatset domineras av fem större nelare och Atta 

mindre. Mittpelaren är i själva verket en sofistikerad hiss, och styrs 

av fyra "delstenar. I UPPDläge är hissens plattform i jämnhöja med 
våningen ovanför, och i NERläge med denna våning. 

I de fyra hörnpelarna finns var sin dörr som leder till sniralttappan 
ner. De åtta mindre pelarna är solida. Tjuvar som klättrar upn längs 
någon av pelarna kommer 4 meter per round. 

På varje sida finns ett par mäktiga dubbeldörrar, och framför var och 
en av dessa står en kraftig vakt. 

OM ÄVENTYRARNA går ut i salen, kommer de att se de andra därrarna och 
pelarna. Vakterna kommer att observera dem med vaksamma Äägon, men inte 
agera förrän äventyrarna attackerar någon. De känner inte igen äventyrarna, 
men tror att de skall till någon av de andra flyglarna. Om någon av 

dem blir attackerad, kommer de andra att attackera Sventyrarna. De har 

order om att ingripa i sådana fall, eftersom ingen av ledarna vill att 
någon av de andra skall ha för stor makt (genom att ha två flyglar). 

MITTPELAREN verkar vara solid sten. Ungefär en och en halv meter från 

golvet, vinkelrätt mot varandra, finns fyra knytnävsstora hål. Runt 
pelaren finns följande vers inhugaen: 

"Fyra stenar av värde stort, 

placerade DÅ var sin plats. 
Pelaren skall bli din port, 

till översta delen av detta palats." 

OM HTSSPMNM är i NERläge, kan man på toppen se en fyruddiaga stjärna med 
hål liknande de ovan nämnda i varje udd. 

T de fyra "facken" skall man l5aga de fyra Tnträdesstenarna som ledaren 
i respektive flygel har. Om alla fyra Sdelstenarna är insatta i nelaren, 
kan den kommenderas PP och NER. De fyra facken i sidan och de p5 toppen 
är magiskt sammankopplade och 5delstenarna kan plockas ut ur pelaren 
via båda nlatserna. 

TAKET är välvt runt pelarna, och ir ungefär 60 meter uno. 

NIJRBELDÖPRARNA består av två dörrar på vardera 4.5 x 2 meter.



Denna dubbelport ir mö lad klarqul. PÅ varje dörr finns det att stort 
djivulsansikte i relief. ”Tramför dörrarna står en vakt iförd lädar- 
rustning med gulfärgade metallplattor, och ett gnldhälte som håller 
ett kortsvärd och en scimitar. På händerna har han ett par handskar 
som det ligger var sin CONTINDAL LIGHT nå. Mannen har helsklöag och 
håret är hopknutet i en hästsvans. Han ser främmande ut. 

Alaplas (man), mv 12", krigare 8, AL LF, 24 År, AC 4, hp 64 
15 - 10 - 12 —- 16 —- 15 - 14 Save: 13 

fatt: 3/2, Skada: enl vapen, THACN: 13 
Utrustning: Scimitar (1498), Kortsvärd (146), Studded leather +1, 

två gula handskar med CONT LIGHT, guldbyilte (värt 500 ap). 
Övrigt: Talar bara babylonska. 

I "näishorren" på varje djävulsansikte finns en järnring som man kan 
dra i för att öppna därren. PMörrhalvorna fär helagda med var sin 
GLYPH Av PFIRFR (24/12 hp skada). FTNN TRAPS identifierar dem som 
sådana, och hÅda prästerna kan aå förbi den. 

Pörrarna på den här väggen är av jirn. Vakten framför dörrarna är 
iförd plåtrustning, och han håller ett långsvärd i ena handen och 
en liten metallskäöld i den andra. Vid sidan av honom ligder tre 
kastspjut. Runt huvudet på honom snurrar någon slags genomskinlig 
sten som gnistrar. Vid ena sidan hänger ett scrollfodral. 

Gall (man), mv 6", krigare 6, AL LF, 39 år, AC 1, hp 34 
19/91 - 13 — 6 - 15 - 15 - 1N Save: 14 
fatt: 1, Skada: enl vapen +5, TACO: 13 
Utrustning: Plate mail, Shield, Långsvärd +1 (149+1), 

3 Kastspjut (146), Ioun stone (klar, ger vatten och mat). 
Övrigt: Naturligt stum. 

Stenen är virdelös i astralplanet, men ser imponerande ut. 

Metallportarna är fulla av små etsningar. Alla visar samma man i 
olika miljöer och situationer: 

Står mitt i ett pilregn men lyckas undgå att träffas, 
Sitter på marken med flera sår på kroppen, 
Blir biten av en giftorm men ser oberörd ut, 
Står mitt bland en flock vargar som ser uppmärksamma ut, 
Faller längs med en SE är 
ora stor vanpenskicklighet 
”r oberörd mitt bland TSkseRek med fruktansvärda sjukdomar, 

Tittar med förakt Nå personer som 15qgqer formler mot nonoOm, 
Besegrar fiender med enbart händerna, 
Ligger död, 
Sitter på huk intill en qrästuva, 
Springer ifrån en höst. 0

0
0
0
0
0
0
0
0
 

0
0
0
 

Dörren är inte låst och går litt att Äppna med handtag.



sv Pe tvÅ dörrarna på den här väggen "ir metallklädda. Längs därrkarmen 
finns ett stort antal magiska tecken inskrinteradae, och nå håda 
dörrhalvorna har var sitt stort pentagram inristats. 

”ramför dörren står en medellång gestalt med en grön kappa som går 
ner till fötterna på honom. Han har kåpan Äver huvudet, vilket gör 
att man inte kan se hans huvud. Vid hans fötter ligger en långhåge, 
och på ryggen (som han aldrig visar) hänger ett långsvärd och ett 
koger med 2N pilar. 

Orwan (man), mv 12", krigare 7, AL LR, 22 År, AC 6, hp 59, 
13 —- 12 - 14 — 12 - 16 —- 1N Save: 

fatt: 3/2, Skada: enl vapen, TACA: 12 
Utrustning: Långbåge, 290 pilar, långsvärd 
Övrigt: Geas för att inte tala (svimmar om tvingad). 

Pentagramet är ofarligt, men det ligger en FTRF TRAP på varje 
dörr (14/7 skador inom 1.5 meter om någon rör dörren). 

Dessa dörrar verkar vara av tri, med flera metallnplåtar. Framför dem 
stir en kraftig person iförd svarta kläder och en svart huva Äver 
huvudet. Jan lutar siq mot en stor yxa. 

van Tang (man), mv 12", krigare 6, AL LR, 30 År, AC 3, hp 233 
17 - 10 —- 12 — 12 —- 14 —- 13 Save: 
fatt: 1, Skada: enl vapen +1, THACN: 13 
ftrustning: Stridsyxa (142), svart läderrustning, Slängkapna, 

huva med h51 för ögonen. 
Baskrivning: Under masken är han fruktansvärt vanställd, och 

han saknar tunga. 

på plåtarna finns ritsat bilder av människor plågas på de mest 
fantasifulla sätt. PÅ en ligger det nakna människor på en bädd av 
glid och blir duschade i svavelregn från ett ymnighetshorn. 

Rilderna ser så verkliga ut att ni känner hur äcklet kommer 
över er. Det ser nästan ut som det är levande varelser som 
plågas, och ni tycker till och med att ni känner igen era egna 
ansikten hland de p5 dörren. Fftaer ett kort tag blir det för 
mycket för er, och ni tittar bort från olåtarna. 

Det finns en järnrina på varje dörr. De går lätt att Snona och lider 
upp helt tyst. De ir fyra decimeter tjocka, men mycket lättrörliga. 
Ringarna är en fälla. 

OM MÅGOM av dörrarna Öppnas utan att järnringen vrids ett halvt varv 
medsols, kommer ett knippe pilar att avlossas mot dörren. Ratkom varje 
dörr finns en upphöjning, varifrån 12 pilar skuts iväg mot de Änpnna 
dörrarna. ”ilarna har TYACA 15, och det är lika chans att träffa alla 
som står framför dörren att träffas.



Rummet Är 120 meter i kvadrat, och ir helt tomt. Om hissen "ir nere, finns 
Oo , .- so. »”e , .» , 

det ett hål i golvet som är 297 meter tvärs "ver. IT taket finns en Ännning 
med en radie på 5 meter, Det är AN meter till taket. 

Rummet Är 930 meter i kvadrat och 390 meter högt. Det finns fyra npelare 
i rummet, men i övrigt finns det lite av intresse. Det finns en dörr i 
varje pelare, som leder in i ett litet rum. PÅ väggarna i rummen finns 
ett antal KOLSTRECK. 

Dessa rum är teleportrar upn till Ääversta rummet (X7). Om man står inne 
.' » . 0 

rummen och säger de magiska orden, flyttas man till en Pplati rakt 
ovanför pelaren. De magiska orden ir: 

- NÄ. XYZIY. 

B. ”LOUGH. 

OC. TIGRIS. 

PD. APRRACADARRA, 

Aa Det finns en LÖNNLUCKA i varje rum som innehåller en lapp med det 
. co .. 2 a 

magiska ordet. Strecken pr väggarna markerar hur många gånger folk har 

glömt det magiska ordet och varit tvungna att kolla.



Det här salen är 90 meter i kvadrat och 30 metar högt. Det mesta Är 
tomt utrymme, men vid en sida är det uppbyggt ett nodie med an TRAN- 
liknande stol pi. Under tronen finns en tjock, röd matta. ”ramför poriet 
står en magnifik GONG-GONG av guld, och vid sidan står en klubba av 
ebenholts. PÅ gongq-gqgongen finns skrivtecken. 

GoNng-gqongen är magisk. Det ir den som Herodias tog hit för att han 
skulle veta när någon tagit sig in i nalatset. hen har den magiska eqen- 
skapen att alla som kommer inom 46 meter från den kommer att känna ett 

tvång att slå på den, och måste klara räddningsslag mot magi för att 
kontrollera sig själv. De som inte klarar det, kommer att gq3 fram mot 
klubban, lyfta den och slå den i gona-gongen med all sin kraft. Andra 

spelare har 5 segment på sig att fatta vad som hänt och agera innan 
gong-gongen ljuder. 

Det är meningen att "iventyrarna skall ha skaffat sig kunskap om hur 
ledarna kontaktar "den gamle mannen", och att de försöker undvika gonag- 

Agongen. Om någon slår händer följande: 

När klubban träffar den stora plattan av guld, hörs ett väldigt 

dån och ni håller ofrivilligt för öronen. Ljudet rullar genom 
rummet och hela palatset verkar skaka, Det är med nöd och näppa 

AA ni kan hålla er på fötterna. Efter tio sekunder tystnar 1judet 
plötsligt, och ni ser att tronen inte längre är tom... 

Nu har Sventyrarna lyckats kalla Herodias uppmärksamhet till sig. Det 
krävs mycket av äventyrarna för att Äventyret inte skall sluta här. 

PÅ tronen sitter en man som verkar vara runt 70 år. Han har ett 
tunt, vitt hår och ett vitt skägg som räcker ner till bröstet. 

Han har en röd kappa svept omkring sin bräckliga lekamen, och 

i ena handen har han en käpp med handtaget format som ett gap- 

ande varghuvud. Han ser på er med kisande ägon och tar sedan 

upp en monokel ur kapnan. Genom den skärskådar han er noga, en 
efter en... 

Vad äventyrarna tycker ser ut som en monokel är i själva verket en SFM 
OF SFARING, med vilken han ser äventyrarna som de verkliqen ser ut och 
även deras alignment. Han kommer att fråga Sventyrarna vilka de är, och 
vad de har för ärende. Under tiden funderar han pi om han skall ha 
ihjäl dem med en gång eller om han kan använda dem till något. 

NN 

Om äventyrarna påstår sig vara mäktiga ledare av något slaq kan han 
tänka sig att använda dem till något (efter att ha charmat dom givetvis) 
annars kan DM spela follt ut. Fventuella jverlevande kommer han att 
placera i fängelsehålorna tills han har tid att ta hand om dem. 

Herodias (djävul), mv 18", HN ca 20, Sz MÅL), AL LR, AR —-2, hn 129 
fatt: I, Skada: 3A4/344, TYOACON: 7 Save: 4 
SN: +2 vapen för att träffa, regqgeneration ? hp/round. 
Magic resistance: 703 
1/round: Animate dead, Charm person, Netect invisibilitv, Detect 

magic, Dimension door, NMisvel magic, faear (touch, save -2), 
Hold monster, "old nerson, TcAe storm, (fulfill anothers) 
limited wish, Polymorph self, Produce flames, Pyrotechnics, 
Read magic, Suggestion, Teleport (no error), Wall of Tce. 
Summon 144 hone devils (602). 

2/daq: Feeblemind. 
1/dag: Disintegrate, Symbol of Hopelessness.



Nassa sneciella "förvarningsrum" kan normalt endast når genom Taloeport- 
porten i X7. Man hamnar pi en mindre platå i rummet, och kan komma 
tillbaka genom att stå Nå platån och VILTA tillbaka. 

Alla 

X5a. 

X5b. 

X5C. 

X5d. 

X5e. 

XEf. 

AX ,. 

X5nh . 

X5i. 

X51. 

X5k. 

Xx51. 

X5m. 

XA5n. 

xX50. 

X5p. 

rum är mörka, och takhöjden är 2 meter. 

Här finns en Displacer Reast som hatar alla varelser som kommer hit. 

Displacer Raeast, mv 15", IN 6, AL M, AC 4, hp 22 

fatt: 2, Skada: 204/244, Save: ÅR, TYACN: 14 
SA: Attackeras med -2,. 

Tomt. 

Tomt. 

TOmt. 

Tomt. 

Tomt. 

Tomt. 

Tomt. 

TOmt. 

Här inne finns tre flaskor p> ett bord, i övrigt ingenting. FPlask- 

orna innehåller: 

1. Glasflaska; orange, tunn vätska (gift, räddningsslag +2). 
2. Stenflaska; klar, simmig vätska (mycket lättantöndlig olja). 
3. Keramikkärl; vit vätska med gröna prickar (målarfära). 

MHär finns en cockatrice som skall ta hand om inkräktare. 

Cockatrice, mv 6"/1A", HN 5, SZ S, AC 6, hp 22 
fatt: 1, Skada: 143, Save: 14, TACA: 14 

SA: Skada kan förstena (r5ddningsslag). 

Tomt. 

TOmt. 

Tomt. 

Tomt. 

Tomt .



Dessa speciella "förvarningsrum" kan normalt endast når genom Taelenort- 
porten i X7. Man hamnar på en mindre platå i rummet, och kan komma 
tillbaka genom att stå på nlatån och VILTA tillbaka. 

Alla rum är mörka, och takhöjden Sr 3 meter, 

X6a. Här inne hålls Zarabas fången. Alla hans tillhörigheter, inklu- 
derade påsen med formelkomponenter, har tagits ifrån honom. Han 
har munkavle och är hakbunden till bidde händer och fötter. 

Zarahas, man maqiker 13, AC 10, mv 12", hp 53, SS M, ATL Ne, 60 Är 
12 - 17 - 13 —- 9 - 16 —- 11 Save: 3 

fatt: 1, Skada: Af, THACM: 15 

Kunskap: Tror att "den gamle mannen" är en djävul. 
Formler: 1) Tdentify x?2, Shield, Spider climh, Magic missile. 

2) ESP, Knock, Levitate, Stinking cloud, oh. 
3) Dispel magic, Fireball, Fly, Told nerson, 

Prot/norm missiles. 

) Fear, fire shield, Ice storm, Polymorph self. 
) Conjure elemental, Teehblemind, Passwall, Telenort. 

) Enchant an item. 

Han kommer att bli mycket lycklig och tacksam över att bli räddad. 
Han erbjuder sig att lägga en teleport hem (kommer inte att fungera). 

Han är tveksam till att samma kommandoord fungerar St bägge hållen 
(vilket det gör), men han är villig att pröva. 

X6b. Här sitter ett troll som attackerar alla som kommer hit. 

Troll, mv 12", HN 4+6, AL CE, SZ L, AC 4, hp 292 
fatt: 3, Skada: 1d4+4/1d4+4/?46, Save: 14, THACN: 123 
SA: Fördela attacker. 

SD: Regenererinq 3 hn/round efter 2 rounds. 

X60c. Tomt. 

X60. Tomt. 

X6e. Tomt. 

XAF. Tomt. 

X69. Tomt. 

X6h,. Tomt. 

XAi. Tomt. 

X5j3. Tomt. 

XAk. En gorilla attackerar de som kommer ner. 

Gorilla, mv 12", HP 4+1, AL MN, AC 6, hp 264 
Latt: 3, Skada: 1A3/1A42/1d6, Save: 16, TACO: 15 
SA: Om håda klorna triffar, river den för 146. 

X51. Tomt. 

XAm. Fn stor björn attackerar de som kommer ner. 

Brunbjörn, mv 12", HD 5+5, AL N, S7 L, AC 6, hp 25 

fatt: 3, Skada: 146/146/1A49, Save: 14, THACN: 14 
SA: Om ramträff med 19+, kramar den för 2086, 

XOön. Tomt. 

X6O. Tomt. 

X6p. Tomt.



X7. Övervåningen 

Spelarna som sagt det maqiska ordet i vbelarna i X3, kommer att befinna 
sig pri en mindre Dlattform ovannHÅ den pelare de tidigare hefann sig i. 
Samma ord fungerar åt andra hållet, dvs ner till pelaren igen. 

Hela nedre delen på väggarna består av det speciella glas som utgör 
fönster överallt i slottet. "Änsterväggen är tio meter hög, och man 
kan skåda obehindrat ut i astralplanet. 

Runt om er kan ni se ett oändligt område av ljus och märker, 
tumlande runt vartannat. Ni tittar fascinerade hur en stort, 
brandgult område expanderar snabbt, för att sedan lika snabbt 
försvinna. Ni har inte sett något liknande i hela ert liv. 

TI mitten av rummet finns en kontruktion som används för att transnortaera 
någon mellan detta rum och förvaringsrummen. 

Det är en stor glaskupa som står nå ett upphöjt område. Runt 
AN området går det nlatier upp som trapnor. Tnuti glaskunpan kan 

ni skönja något som ser ut som en skrivpulnet. 

Glaskupan verkar inte ha någon dörr, men materialet slipper igenom allt 
som pressar på det. Pulpeten är i själva verket ett kontrollbord fär 

Satt styra i vilket av de 32 rummen man hamnar när man teleporterar 
sig. Det finns fem spakar som man anger rum med. Ness funktion är: 

1. Undre (MER) eller övre (PP) våningen. 
2-5. PRumsnummer inom våningen (se karta). 

En stor, röd knapp vid sidan av snakarna sköter själva telenporter- 
funktionen. När den trycks ner, flyttas alla som finns innanför glaset 
till det rum som markeras av spakarna. från början står spakarna på 
rum nummer X5k (N tUNUM).



AA. PRÄSTERNAS FLYGEL 

vad är lämpligare för en djävul att ha som hantlangare, än en präst ur 
den habylonska djävulsguden DRIUMGAS kyrka? Överstepristen Andon Ammon 
var inte svår att övertala när det gällde att starta en världsomsnpinn- 
ande sammansvärjning, och bilda ett nytt, stort rike av alla gamla. 
Andon vet att "den gamle mannen" är en djävul, och tar det som en kom- 
plimang från sin gud att just han valts ut för att "skanna en ny Värld." 
I hans del av Världen har Pruaga kommit alltmer i skymundan, efterhand 
som riket Babylon har stabiliserats och "civiliserats", och han ser 
detta som det bästa sättet att motverka denna "trend". Som den ende 
prästen bland de fyra ledarna, tar han det för givet att Druaga skall 
bli den dominerande guden i det nya riket. 

Prästerna använder sin Spegelportal ofta, då de inte kan få formler av 
högre nivå 5n andragradens här i astralplanet. De har ett tempel med 
altare för att hedra Druaga, trots att de vet att han inte har någon 
eqentlig makt i astralplanet.



AI. Våning I 

Ala. Läs upp följande när Ääventvrarna fått upp en av Adubbeldörrarna: 

NÄär dörren glider upn, hör ni en mansröst som missar entonigt. 
Den verkar uppenbarligen komma från utrymmet bakom dörren. Ni 

ser ett gult draperi som hänger för dörröppningen, och det lvses 
. , , oo , oo 

upp av ett spelande, rött sken inifrån rummet. Nraveriet går 

ända ner till golvet. 

Om Tiventyrarna tar sig igenom Ädraperiet, kommer de att se följande: 

Ni finner snart 
det tunga tyget Åt sidan 
får er att rysa. Ungefär 
iförda endast höftskynke 

att Araperiet består av två delar och ni för 

när ni går in. Ni möts av en syn som 
sax meter framför er står två personer 
och svärdsskidor hängande i läderband 

över axlarna. Vad ni kan bedömma, verkar de vara halvorcer. 

Men det är inte de som får er att rysa. Vänstra delen av rummet 

består av en jittelik eldqgrop, varur det reser sig en 3 meter 
hög staty av en vidrig varelse med fyra reptilliknande ben, 
åtta kloförsedda armar och ett mänskligt ansikte. Flden lyser 
upp hola rummet med ett ett rött sken. ”ramme vid kanten nNå 

groven står 
en mänsklig 
höftskynke, 
vara i färd 

en storväxt människa och håller vad som verkar vara 

kropn över huvudet. Även han är endast iklädda ott 
Och det är han som mässar. Han verkar upnenhbarligen 

med att nedlägga ett offer... 

Vid A står Apler och håller en död manskronp. 

Apler (man), mv 12", präst 7, Sz M, AL LE, 40 år, AC 92, hp 2? 
14 —- 14 —- 17 —- 15 -—- 2 —- 12 Save: 12? 

fatt: 1, Skada: enl vapen, TRACN: 14 

Utrustning: Slaga (146+1), Potion of Fxtra Healind. 
Formler: 1) Command x?, CLNW x2, Sanctuary. 

2) Hold person x2, Silence 15”. 
3) Prayer, Animate dead, Dispel magic. 
4) CSN 

Vid R stir de bida halvorcerna. 

Ovelbez (halvorc), mv 12", präst/krig 4/6, AM, LR, AC 6, hp 24 
15 — 12 - 16 —- 13 - 16 —- 12 Save: 142 

fatt: 1, Skada: enl vanen, THACN: 15 

Utrustning: Långsvärd (1492), Mace (1d5+1), Armringar av guld, 
Rracers of Defence ACA (pannband av silver i form av orm). 

Formler: 1) Command x2, CLW, Light, Bless. 

2) Hold person x?, Silence, Find trans. 

Kykyrkos (halvorc), mv 12", präst/krig 4/4, AL LE, AC 6, hp 23 
17 - 109 - 13 - 17 —- 11 —- 1N Save: 14 

Latt: 2, Skada: enl två vanen +1, TYACN: 16/12 
Utrustning: LÅngsvärd (149), Dolk (144). 
Formler: 1) Command x2, Bless, "LW. 

2) Hold nerson, Know alignment. 

De två halvorcerna vänder sig om och drar svärd så fort de här 
något från inkränktarna. 
bedjare av Druaga. 

De är även krigare, och fanatiska till- 
Kykyrkos attackerar med två vapen.



AMC. 

Ald. 

Efter den första rounden, kommer mannen vid altaret att kasta ner 
den döda kroppen i elden. Därefter kommer han att lägga HOLD PARSAN, 

HOLPT DARSAN, STLEMCR och PRAYER i den ordningen. 

Om någon av halvorcerna "blir utan" motståndare, kommer han att 
lägga HOLN PERSON, COMMAND och LTGYT. 

OM ÄVEMTYRARNA väntar, kommer det entoniga missandet att fortsitta 
i tio minuter och sedan sluta. DÅ kommer alla tre prästerna att stå 

och samtala vid PR. 

Från väggen sticker det ut sex stycken fyrfat med glödande kol. 

TI andra änden av rummet finns tre stycken dörrar. Mittendörren har 
GLYDH OP SIRR (24/12 skador), och den nedre har GLYNY OP RLTNNNYRSS. 
Om någon har FIND TRAPS igång känner han/hon igen eldqglyfen men inte 
blindhetsglyfen. 

Det här är kombinerad klädkammare och garderob fär pristerna. Mär 
finns ett par gula kappor, två kompletta plåtrustningar, och fem 
par sandaler. 

Detta Är farvaringsrummet för ritualföremÅål. Det finns dolkar, fat, 
statyetter av Druaga, etc. Allt är av guld men det är vanhelgat och 
känns mycket obehagligt att ta i. Själva guldvärdet är 100 gp. 

Bakom dörren finns det en spiraltrappa som leder unppit. Lyssnar man 
noga, kan man höra vakterna på våningen ovanför.



AD. Vånina ? 

A2a. Alldeles innan travnpan slutar, hör äventyrarna tydligt vakterna. 

När ni "liver upn för den sista svänden av trappan, hör ni 
några som talar, men snrÅåket är okänt för er. De verkar ha 
trevligt för de skrattar an det. 

Trappan slutar i ett rum dir det sitter fyra vakter (fanatiska 
följare till översteprästen). 

När du kliver in i rummet, ser du hur fyra män stir och sam- 
talar. Da verkar inte ha sett er. Det finns en dörr rakt fram, 

bakom männen, och det finns en dörr till höger med en 
tvärslå hängande vid sidan. 

4 vakter, Men-at-Arms, Sz M, AL LF, AC 5, hp: 3, 4, 6, 3. 

fatt: 1, Skada: enl vapen, TITACN: 2N 

Utrustning: Lingsvärd (1498), Chain mail. 

Vakterna kommer att bli mycket förvånade äver att se andra än de 
egna prästerna. Pe två snelare som kommer först upp för trapnan 
Överraskar dem. 

Om de får någon chans kommer de att slå larm till de övriga 
vakterna i rummet intill. Dörren till det rummet går att låsa med 
en tvärslå utifrån. Pet är en gammal konstruktion som ingen tänkt 
på att ta bort. 

A2b. Detta är vakternas rum. Här finns bord, stolar och allsköns prylar 

som vakterna slipat hit, men framför allt finns här 12? soldater. 

12 vakter, Men-at-Arms, 5Sz M, AL LF, AC 5 
fatt: 1, Skada: enl vapen, TAACN: 20 

hp: 3, 5, 1, 4, 5, 6, 5, 3, 4, 1, 5, 1. 

Utrustning: Lånasvärd (148), Chain mail. 

MIC. Detta rum är alldeles tomt, sånär som på dörrarna. Den som tittar 
mycket noggrant, ser att två av dörrarna ir mer använda än de andra 
två. (Monstren behöver inte matas.) Dörrarna till monsterruammen Sr 
si konstruerade att de flyger upp fullständigt om de öpnnas. 

A2d. Detta rum inneh ller tre stora giftsnindlar. De kommer att hoppa ut 
ur rummet och attackera de som finns i närheten. 

3 Huge snpiders, AC Ah, mv 15", AON 242, Se M 
fatt: 1, Skada: 1045, THACN: 17 

SA: Hoppa 3", Gift (save +1). 
hp: 13, 7, 12. 

A2e. Fn Yeti hålls fången i detta rum. Han kommer att bli endast allt- 
för glad äver att komma ut. 

Yeti, AC 6, mv 12", IN 4+4, hn 27, Sz L (8), AL CE 
fatt: 2, Skada: 1459 / 145, THACN: 14 

SA: Om 2N på träff, kram för 249 köldskador. 
SW: Fld gör 5093 mer skada. 

A2f. En kort korridor leder in i ett större rum, Pet finns sex dörrar 
längs sidorna, och två rangliga spiraltrapnor av metall som leder 
upp till nästa våning. 

Om någon lyssnar noga, kan han höra klirrande av pengar frin AA.



AIg. Me flesta av dessa gästrum står tomma. 

Ah. I detta rum hor överstepristens bror. Han blev tvungen att fly 
från sitt hus i Världen när hans kollegor i handelsholaget upptäckte 
att han stulit pengar. Na sitter han här och räknar pengarna medan 
han funderar på vart han skall flvtta. 

Goron Ammon, AC 10, mv 12", hp 4, Sz M, AL LF, 45 År 
Utrustning: Säck med 1025 ap. 
Kunskap: Astralplanet. 
Övrigt: Talar enbart hbabylonska.



A3. Våning 3 

A3a. Om Äventyrarna inte smyger försiktigt upp för trappan, kommer 
D ooaee och ffJrea att vara beredda. Nha står vid AA och agerar när 
den första spelaren kommit upp pp” golvet. 

NÄr du kommer upp för trannan, ser du ännu en man ikläda 
endast höftskynke, men den här håller en hillebard i händerna. 

Han flinar elakt mot dig, och säger "Vet du inte att detta 
är en helig plats tillägnad Druaga, den mäktigaste av gudar? 
Pu borde verkligen lägga dig nå knä och tillbe honom." 

N'qaee använder sin naturliga SYUGGESTION-talana på den som kommer 

först upp. Om rollfiguren inte klarar räddningsslaget mot magi, 
"inser" han att han burit sia illa åt, och faller i bän till någon 
för honom okänd gud DNruaga. Detta kommer han att fortsätta med 

tills någon slår på honom eller spenderar 4 rounds med att ävertvga 
honom om det fåniga i hans beteende, dock som längst 9 timmar. 

P"qgaee (black ahishai), mv 9"/12", HN 2, AL LE, AC 2, hp 43 
f£att: 1, Skada: anl vapen +4, TACA: 12 

SA: Kan förstå och tala med alla varelser. 
SD: Reqenererar 1 hp/round, immun mot eld, köld ger 1/2 skada. 

Magic resistance: 253 

1/round: Animate dead, Change self, Charm nerson, Command, 

Tllusion, Infravision, Know aligqnment, Produce flames, 
Pyrotechnics, Scare, Suggestion, Summon another Abishai 
(208), Televort (no error). 

Hillebard (1410). 

DN gaee gör en ILLUSTON av att en annan av äventyrarna brinner för 

att sänka moralen. Den som drabbas tar 244 inbillade skador per 
round (om han inte lyckas misstro), och blir medvetslös om han 
förlorar alla sina hitpoints (tappar inga formler). Om P'gaee blir 

angripen, strider han med hilleharden och kan inte göra illusioner. 

Urea attackerar inkräktare med formlerna HOLP PRRSAM, (CANT) LIGHT 

och COMMAND, tills någon attackerar honom fysiskt. 

Urea (man), mv 12", präst 7, AL LE, 32 År, AC 10, hp 24 
A - 14 —- 15 - 12 - 12 —- 13 Save: 12 
fatt: 1, Skada: enl vapen, THACNM: 16 
Utrustning: Slaga (1A6+1), Ring of NDelusion (tala med ting). 
Formler: 1) CLW x2, Command x?, Light. 

2) Hold person x2, Silence 15”'r. 
3) Animate dead, Continnal liacht. 
4) CSW. 

OM PALANINSKAM (eller någon annan med PROT/FEVIL) närmar sig D'aaee, 
kommer han att plötsligt börja vrida sig i plågor, teleportera sig 
till en annan nlats i rummet och attackera den "skyldige" med 

PRODUCE FLAME (4", 3” rad, riäiddningsslag mot vanlig eld). om han 
fortfarande drabbas av PROT/FVTIL, hyter han form till medusa. Plir 
personen fortfarande inte avskräckt, lämnar han nlatsen för gott. 

RINGEN som Urea har, gör att bäraren tror att han kan tala med 

döda ting, och att de svarar honom "telepatiskt". Jan inbillar i 
själva verket sig att han hör röster, och svaren blir alltid som 
han vill. första gången han tar på sig den, kommer den att tala 
om vad den är. 

Pet finns två HEMLIGA DÖRRAR i rummet, som leder ut i var sin gåna.



A3b. 

A3c. 

A3d. 

AA32, 

A3e. 

I dessa rummen hor prästerna. Det finns bord och stolar, klider 
och liknande (dock inga sängar). 

Dessa rum är tomma. 

Dessa två gångar är spegelvända och tomma, förutom en inskription. 

När du får upp dörren, ser du att du står i änden av en 
korridor. Rakt fram på väggen står det något skrivet. 

Det står på ett språk som ingen av äventyrarna behärskar, nämnligen 
babylonska, men tjuvens READ LAMGIIAGE eller COMPRFUYRNN LAMGITAGRS 

duger gott. ms - - ms 
Pet står "TILLTRÄNE FÖRBJUDET. ORETÖRIGA KOMMER ATT NÄ" 

BÅngen slutar i en dörr. 

I det här rummet står en CPMTAUR vid AA. Han har on kedja om halsen, 

som sedan är fäst i taket. Han kan hara tala centaur. Han är i 
grunden en snäll och vänlig själ, men han vet att om någon öppnar 

dörren utan att desaktivera fällan Xxommer han att hängas i kedjan. 

På detta grymma sätt har prästerna försäkrat sig om hans samarbeta. 

Han kommer att agera avvaktande mot äventyrarna, och om de gör sken 

av att vilja gå mot dörren kommer han att vifta mot dem och säga 
obegrinliga saker pi centaur. Om äventyrarna beter siq vänligt, kommer 
han att peka nå kedjan i taket, och göra tecken av att någon skall 
ta loss den. Den är ganska tjock, men det går att lossa föstet 
i taket om Xventyrarna lägger ner lite tid. 

Kent (Centaur), AC 5, mv 18", ID 4, hn 15, Sz L, AL NG 
fatt: 2, Skada: 1d6 / 146, THACO: 15 

Om någon Äppnar dörren utan att trycka på rätt sten alldeles vid 
dörren, kommer golvet att "spricka" på mitten och glida undan i 
två delar. De som står nära någon av dörrarna, får ett räddnings- 
slag mot DEX för att hinna ut. 

Alla som faller i fällan, faller 3 meter ner på en matta av spikar 
och tar 206 skada vardera. 

fällan Återställs genom att man trycker på en sten nå andra sidan 
dörren. Golvet glider 4å tillbaks. 

Från det här rummet går det två trappor upp till nästa våning. Nen 
ena ser ut som ny, medan den andra verkar ha använts en lång tid. 
Råda är helt ofarliga.



A4a, 

N4Db. 

Trapnorna slutar i ett rum, tomt sånär som på n' ara flytthara trä- 
väggar. 

Det första ni ser när ni kommer unp, Är ännu ett lustiga hs 
av trä som finns utplacerade runt om i rummet. Lings ena 
väggen ser ni inte mindre än tio dörrar. 

Bakom varje "bås" döljer siq en zombie, De i A har order att, när. 
det slutar klampa i trappan, kasta var sin oljeflaska mot närmaste 

levande varelse, Om ingen kikat bakom skvddet innan alla kommit 
upn, kommer äventyrarna att bli öäverraskadae, 

2 zombier, mv 6", HD 23, SZ M, An 9 
fatt: 1, Skada: 1d8, THACN: 17 

SW: Slår alltid sist i en round. 
En flaska var med lättantändlig olja. 
hp: 10, 5, 10, RB, 7, 9, 6, 7. 

När de kastat flaskorna går de till anfall. 

Bakom mittbåset (RB) står en zombie till, och han hiller i en klocka 
som han kommer att klämta med samtidigt som de andra kastar olja. 

Flaskorna skall klara räddningsslag för att inte gå sönder när de 

träffar något. DPetta är 20 mot folk med rustning eller mot golv, 
och 17 mot folk utan rustning. Den som missar, blir indränkt i 
olja, och torde akta sig väldigt mycket för eld under en timma 
framåt! Endast DEX-bonus får räknas i M-väg. 

Prästerna vänder (förstör) automatiskt 1412 zombier varje round. 

En round efter det att klockan klämtat, kommer det ut en strid 
ström zomhbier ur dörrarna till A4b. Det kommer 10 stycken varje 
round, i två rounds. De bär på två tända facklor vardera, och 
kommer att slå med dessa mot alla icke-zombier. Den som träffas av 
en fackla och Är indränkt i olja, flammar upon och tar normala 
bränn-skador (2d5 / 146 / AO). Om man får hjälp med att släckas, 
lyckas man efter en round. 

20 zombier, AC RR, mv 6", HD 2, Sz M 
fatt: 1, Skada: 148 (+1 för eld), TACO: 17 

SW: Slår alltid sist i rounden. 
Två tända facklor vardera. 
hp: 12, 5, 9, 7, 14, 15, 9, 6, 11, 4, 

3, 11, 10, 9, 10, 13, 5, ÅR, I, 6. 

Bakom de tio dörrarna, syns en vägg med tio fyrfat och en gång i 
mitten. I fyrfaten brinner en evig eld. Om äventyrarna tagit siq 
hit ntan att klockan klämtat, står det två zombier vid varie elr 
med otända facklor i händerna. 

Runt Äppningen till gången ligger en GLYPH OP FTP, Om någon av 
prästerna har FIND TRAPS igång, kommer de att se den, och 3” kuonna 
gå förbi den. Om den som aktiverar Glynphen har olja på sig, kommer 
han att ta eld, oavsett om han klarar räddningsslaget eller ej. 
Glyphen ger 24 (12?) skador.



Ae, 

A4d. 

Dessa rummen innehåller 4N zomhbier vardera. De har inte fått några 
order, utan kommer att vara overksamma om de inte blir attackerade. 

20 zombier, AC 9, mv 4", HN 2, hn 9 var, S7 M 

fatt: 1, Skada: 1A98, TACA: 17 

SW: Slår alltid sist i rounden. 

T änden på korridoren finns en dörr in till Äverstevrästens rum. 

Detta ir Ääversteprästen Andon Ammon privata residens. T samma fÄdqon- 
blick som Ääventyrarna kommer in i rummet, kommer han inflygande 

genom Spegeln med en flicka i armarna. Han Sr iklädd en gul kappa 

och sandaler. När han ser äventyrarna, kommer han att skrika ett 
okvidningsord och flyga upp genom hålet i taket till övervåningen. 

Snaelarna får alltså en qratisomgånag attacker mot honom. 

Andon Ammon (man), mv 12", präst 12, AL LF, 50 år, AC 10, hp 43 
12 - 9 - 17 - 14 —- 7 —- 16 Save: 11 

fatt: 1, Skada: enl vapen, THACN: 13 

Utrustning: Gul kappa, Hammer +3 RPReturning, Ring of Flying, 
PoOtion of Slairvoyance, Scroll: Piepel magic(1?2), 
Neutralize poison(12) x2, Blade barrier(12), Heal(12). 
Scroll of Petrification Protection. 

Formler: 

1) Command x4, Sanctuary, Cause fear, Darkness, Resist cold. 

2) Hold person x2, Silence x2, Slow poison xvx?, Resist fira. 
3) Dispel magic x2, anse blindness xx”, Locate ohiect, 

Speak with dead. 

4) CSW, Sticks to snakes, Prot/aood 1N”. 
5) True seeing, Slay living. 
6) Heal, Blade hbarrier. 

Spegelporten sitter på väggen mellan fönstren. Pen är inte akti- 
verad, och dess kommandoord "ir AK"REYRI. I övrigt finns här en 
stor himmelssäng och ett skrivbord med två 1ådor. Lådorna har var 
sin GLYPH of POTSON på framsidan, och är låsta. Detta problem kan 
man lösa med våld, men 4å går flaskan sänder. L'dorna innehåller 
Gem of Fntrance (diamant) och en Potion of Clairvoyance. 

Kvinnan är ung och oskyldig (nästan), och har ingen aning om något. 

tHana, kvinna FÅ, AC 10, mv 12", hp 2, AL N



A5A. 

A5Db. 

A5d. 

A5d,. 

När äventyrarna kommer upp hit, kommer det förmodligen att ligga 
en BLADE BARRIER mitt i gången. Om de skyndat sig, kommer de att 
hinna upp innan han lagt den, men i så fall är den det första han 
lägger. "versteprästen står i mitten av korridoren. PLADE BARPRTER:n 
ligger kvar i 36 rounds. 

Om han har haft tid, har han lagt följande formler: 
RESTST FTRE (räcker i 129 rounds). 
RESIST COLP (räcker i 129 rounds). 
PROTECTION FROM GOOP 10” RADIUS (räcker i 120 rounds). 
TRUE SEEING (räcker i 12 rounds). 

Om äventyrarna inte kommit upp efter dessa fyra rounds, kommer han 
att gå ner till A4h via lönndörrarna, och kommendera in zomhierna. 

Mot äventyrarna gör han följande: 

Lägger SLAY LIVING (3") på någon formelkastare. Om han har TPRIR 
SERING kommer han att lägga på någon GOOD, annars slumovis. 

Lägger COMMAND "Kom" (1") enliqt kriterier ovan. Om ingen 
lyckas stonpna dessa (vanlig triff), kommer de att vandra in 

bland de roterande knivarna och ta 249 skador. 

Om det efter detta, finns mer än tre voersoner som rör sig, kommer 

han att smita ut genom dörren och qå genom länntrapnan ner till 

A4bHb. (Där han kommenderar in zombierna och attackerar med formler.) 

Annars lägger han båda sina MOLN PERSON. Är det bara en person 
kvar nu, lägger han DISPEL MAGIC på sin BLADF BARRTEP och går 
till attack. 

SÅ fort han kommer ner till 15 hitpoints eller mindre, lägger han 
sin HEAL. 

Tomt. 

Här finns en spiraltrappa som går till våning 5 och 7. I Ävrigt är 
det alldeles tomt. 

Två länndörrar döljer finns var sin trappa ner till A4b.



A6a. Denna våning används i mycket hegräinsad omfattning, men Äverste- 
prästen flyger igenom den ibland. 

A7a. Den här våningen besöks ibland av översteprästen Andon när han 
vill fundera i ensamhet. Här står en skön fit5lj framför ett av 
fönstren (AA), i övrigt finns ingenting.



3. MINKARMAS PRYCKT, 

henna flygel av nolatset hahos av MYstaren av Yästanvinden i muankarnas 
hierarki, fhunkt Yival, och munkar i hans skola. Han utnyttjar dan soam 
triningsnlats för sina favoritlirinnaar, och som en plats att meditera 
ni. Mans skola ligger nå toppen av ott svirhbostiget harg i da allra 
bergisrste området i Världen, och hans unngift i dot stundande eröv- 
ringskriget är att helägra och inta de besväirligasta st darna och 
slotten i borgstrakterna. 

samtliga munkar Är mycket Jiscinlinerada och asketiska, Pa har aldrig 
nigot annat PÅ siq "un ott höftskynka (kvinnorna bar on kort Elinnina) 
även under kalla förhjllandoen. Intet 1linad kommar Äver deras läppar när 
de strider, de stridar tills de faller, och de säger inoet för fiendan 
(ens under tortyr). Mmkarna har ett antal snecialeqonsktaner som gör 
dem till farliga motstindare, ha är följande: 

”aralvserar motståndaren om de slår 5 mer än vad som krävs för 
träff (1495 rounds, ACS chans att döda dirokt + 12/1v1 "ver 7). 

Imävikaer ickomaqgiska missiler om de räddar mot förstening. 
(lvl 3: 12, lvl 5,7: 11, 121 122 10) 

Tar ingen skada om da klarar sitt räddninasslag, 
(lvl 12: halv skada ven om han inte räddar.) 

Tjuvagenskaper som tjuvar av samma arad (ej ”ick pockots 
aller Rackstah). 

Muankar över lvl 4 kan falla 2" intill on vigg. 

lvl 3: Speak with animals. 

lvl 5: Motstå FÅr 263 
Immun mat sjukdomar. 
AP verkad av "hasta" och "slow". 
Snela död i 1920 minuter. 

lvl 7: Motst” Ran 242 
Ssnola 45d i 149 minuter. 

Lika egen skada: 1+144 hn (1/A42aq)Y. 
lv112: Motst? Ren 112, 

Snola d5d i 240 minnater, 

Lika eqen skada: 64144 hn (1/72aq). 
Speak with olants. 

Motsti "aharm" och "suggestion" 502, 
Tmmun mot gift, "qeas" och "Aauest".



RlaA. 

Ric. 

RA. 

P1. Våning I 

Nr någon av nortarna Äpnnas, kommer an flock av vanliaa TTARPER. 

MÄSS som sitter Nn) andra sidan att lvfta. Potta uppmärksammas av 

da munkar som sitter vid a. Nat är on Mästare (munk SY som tränar 

tv) Rräödar och on Svster i sinneskontroll (att motst? PSN). 

Na tre eleverna har var sitt Kkastsnjut bredvid sia. MÄär "ventyraAarna 
kommer in, kommer alla fvra att rasa sig, flaovaerna kammer att kasta 

sina kostsnjut och därefter qå in i nirstrid med sina vanen. 
Mistaran står kvar och nyttjar sitt armhorst tills nicon attarkerar 

honom. 

>
 a 

-
 J 43
) 

—
 Dihli (man), mv 20", munk 6, AT, LF, 26 ”r, MM 6, 

17 -— 13 —- 15 —- 15 —- 17 —- 11 Saver: 13 

fatt: 3/2 (1), Skada: 204 (enl van +2), THAT: 17 
Utrustnine: Light acrosshov of Sneed (+1, fatt: 2Y, 

12 +1 Rolts (144+1), Madallion of FRCP, 

Zvs (man), mv 17", munk 2, AT, LF, 22 År, AC f, hn 15 
17 -— 159 - 17 - 17 - 15 —- 1? Saver 15 

fatt: 1, Skada: 146 (enl vanen +1)Y, JAN: 1N 

Utrustning: Xastsnjut (1ASY, Snjut +1 (145+1). 

Riamar (kvinna), mv 17", manet 2, ATL LU, 20 År, AC 3, hn 12 
|A - 15 - 17 - 15 - 195 —- 17 Saves 15 

fatt: 1, Skada: 145 flenl vapen +1), TTACN: 19 
Utruastning: Xastsnjut (145), Millehara (1210). 

Svyrha (man), mv 17", munk 2, AL, LF, 22 År, AC 9, hn 13 
15 - 10 - 15 - 15 - 12 —- 12 Saver 15 

fatt: 1, Skada: 1895 (enl vanen +1), TAACN: 12 

Javelin (146), mand vxa (101+1). 

PRADDAPTA upn till nästa våning ir avhoggna, så det första steget 
härjar tre meter unn. Net krävs tjuvskicklighet för att klättra ann 
Jit, om man inte ställer sig NÅ varandra eller har ett ren. 

TI Svrigt finns dot RM MOPMALA PÖPRARP i rummet 

Net finns fvra rum roservorade för stridstrining. Massa ir helt 
tomma nir de inte använde, 

Pet här rummet används som läparhana, för att kontrallera snahbh- 
heten hAs munkarna. I håda sndar finns det an konstruktion men 
tv) pinnar och ett snöre som gr mellan ninnarna och sedan vidara 
till en tidsmitare i mitten. Net första snöret gör att sand härjar 
rinna ner i en skål, och det andra gör att flödet stonnas. Skålen 
sitter i on våga och Nn” skalan kan man läsa hur snabb man ir, 

Skyttohanan används för att träna fiördighet med kastvanen,. TI hartrae 
änden finns tre måltavlor, och På läimpliat avstiönd finns vanen 
utlagda. Tör finns 2? vardera av vannen armharst (1itt a tunat), 

kastsniut, tastknivar a handvsxor.



RIE, 

Rad. 

Ran, 

Bf. 

Petta rum har ott fönster och använde som maditationsnlats,. Net 
finns en löänndAörr i 1 Rog. 

Trappan slutar i en korridor som lader förhi tv? fönster, MY5r man 
kommer runt kröken, hör man lind av strid (snabba fotflyttnindgar, 
slag etc). Ljudet kommer från illusionen i BIG, 

NUr någon ser ILLUSTOIRY, läs unn följande: 

Hör verkar det unppenharligen nig” an strid. Net fr två min som 
cirklar runt varandra, och gör utfall med jämna mellanrum, 
Minnen verkar vara i 35-års ldaorn och Är fantastiskt svickliga 

oo a .. 

DA att sliss med hara hindarna,. 

Netta Är en illusior. Det ir an "insnelnina" (permanent illusion) 
av den mateh som gjorde fhunkt Vival till Möstare av Vistanvinden. 
NY gra minuter senare kommer Man att knocka den gamle Mästaren och 

deras bilder bleknar hort. Ytterligare ett par minuter senarae 
börjar matchen om. 

Tllusionen täcker Sven Äpnpningen till nöista rum, och det krivs att 

man "sett igenom" illusionen för att kunna 43 den vidden. 

Ohservera att de som tror n” illusionen, kommer att unnleva Minnen 
som högst reella om de ger sig in i striden. Pe kommer att knuffas 
3v Hharsonerna om de står ivigen, etc. Nock finns det insaen som 
styr illusionens reaktioner, och det kommer snart att stå unnenhbart 
vad det är frågan om, Maximalt kan "ventvrarna få +4 9” räddnings- 
slaget mot illusionen. 

Tllivusionen "ir 12:e gradens magi. 

Mir står en ”verligsen Mästare och heskidar "matahen". Tan ser när 
Nn igon står Ni andra sidan den illusioriska vöiqgen, s' han ir heradd 
att möta den som gir genom Sppninaen. 

Han kommenderar 33 fram sina kriqshundar som attackerar undar 
tvstnad, samtidigt som han skjuter medl en litt armhbarst. 

mv 12", IN 2+2, 357 M, AT ff, hn 12, 17, 11, 11. 4 Ja 1 

ÄN , Skada: 2744, Save: 17, TACA: 17 
dog 
i n

n
 

i
 

ON
 

OwAdy (man), mv 21", munk 7, AL LR, 29 År, AC 5, hp 19 
JA -— 12 -— 15 - 15 - 11 - 1N Save: 12? 
fatt: 3/2 (1), Skada: 24441 (enl vanan +?2), TACA: 16 
ftruastino: Litt armborst, 5 +2 Rolts (1A4+2)Y. 

Mir nigon kommer förbi hundarna, slåss han med händorna. 

Korridoren innehåller ingenting. Det står jnoaet 25 dörrarna. 

tt fötal av rummen innehåller fallfirliga singar, men do flasta 
stor holt tomma. 

hat hir har varit ott slags vardagsrum för längs sedan, men här 

syns Herodias härjningar mycket, Pummet Sr alldeles kalt, och 
fönstret ir sönderslaget. Om man ir försiktig, san man Klöttra ut 
maenom det. Nat finns on länndörr till P3, 

Dat gör en SPTRALTRAPPA uänn till nästa vinina. I I



R33, 

NIH, 

B3A. 

B22, 

När äiventyrarna kommer unn för sniraltrapnan, 1l5s följande: 

Det här rummet domineras av en stor hassing. Vattnet dalar av 
rummet i två Adelar, med en smal snalt golv nn” var sida. Alldelas 

Ar ni står finns resterna av vad som unnpenharligen on såna 
varit en hro, ”? andra sidan ser ni samma sat. 

Vattnet i hassänaen "r iskallt, och an nperson som inte ur van vi 

string kyla, kommer inte att hinna simma "ver innan loammarna damnar. 

Pet ör ingen risk att man drunknar, om man hara hller munnen 
stingd, efterson kraonnen inte hehövaer svre i astralnlanet, men när 

man Mar domnat, tar man 144 skador Her round av kylan, Not tar 4 

rounds sedan man kommit upn innan man "tinat". 

Anledningen till att vattnet ir så kallt "ir att det simmar omkring 
tre stycken TSFISKARP i hassingon,. PMoessa kyler nad vattnar till 
n'iistan noll qradaer, och det räcker med en fisk för hala hasesingen. 

3 Tsfiskar, AC I, mv //6", ID 1, hp 2, 3, 2 

SA: Kvlar vatten (domnar efter 1 ronnd, Aäreftar tar man 

1134 skador varie round). 

iskarna får normalt sin föda genom att äta kadaver som frusit 
ihj"l och "blötts upn" något. he har inte tillricklig intelligens 
för att sluta äta när de äir mätta, utan det är möjligt att mata 
ihijl dem. 

Am fiskarna dör, hlir vattnets temperatur acceptabel ofter 1 turn. 

Vid "vre kanten ni hassingen finns resterna av an hro som ledde 
över bassingen förut, men munkarna har rivit dan. 

När man Ännnar lönndörren, viller det ut en gröänaktia gas. Pummot 
hakam löänndörren ir fyllt mel en aas som nå verkar andningsoarganen 
sj att man hostar våldsamt. het är ofarligt, men det ir om5jliat 
att hedriva sökning av rummet nir man ir nåverkad av 
gasen. Om man liter hli att andas hostar man inrte och kan hitta 
lännd rren. 

Lönndäörren ledar in i ett rum med en massa stora avamnar i 140r. 
Dot ir dessa svamnar som ger gasen som var i föreg”aende rum. Om 
man krossar en 15Aaminga svamnar, fyller man att rim som Ph. Pot 
finns Åtta lidor. 

Pet Hr nigot lustigt formade rummet "ir helt kalt. Net finns tv? 
Järrar förutom den Sventyrarna kom ifrån. Den i mitten fanedst5112a 
väggen) är fjjidrad och slör unn om man st mycket som rör dan. 

Pan andra dörren ir helt normal. 

ir finns tv) troll som tagits hit via Snaeqglarna och stipnts mer 
genom alla falluckorna., Pa är tvirsnra Över sin sitnation och 

kastar sit glatt över alla da sar, 

2 Troll, mv 12", NM S+6, AL CF, AC 4, Mn: 30, 26 
fatt: 3, Skada: 1A4+4/104+4/2A6, TAN: 13 
SP: Pagenaeroring (2 hp/round efter 3 roundse), 

Riramet ir tomt, sånir som ni restarna av an trapna. Pet Sr 9 meter 
upp till nästa vining. fn tjuv kläittrar hir 1 motar nor round.



RA, Våning 4 

PAA. När man taqit siq unn genom h5 let i solvaet, ser man en korridor 
som går längs hela kortsidan. 

OM MÄGON kliver pi det streckade omr'det (1 meter från AH 1let), 
ker den rörliga viagen fram och stänger av korridoren, Den lider 
inte tillbaka förrän all vikt försvunnit från omr5det, 

Am någon med fart 12" rusar i full fart, hinner han precis slinka 

emellan innan den slir igen. PP” kommer han emellertid att falla 
nar i falluckan ner till P3e ftrollen) naedanfäör (344 stador). 

Pa enda sitt att ta sid ver är fäljanda: att snringa mycket fart 
(som munkar), att flvga, aller att dasattivera skjutviagen gonom 

att flytta snakon i den hemliga luckan allfaolos hredvid Aon, 

RAh,. Alldeles efter skjutdörren finns dot en Vönndörr. fiksom 1vnetkan 
efter skintviggen, leder falluackan i hortrae hörnat ner till trollen 
i N22, 

Pic. Dassa rum är helt tomma. 

BAd. Detta område fr helt svart, Nn grand av två CAMT NAPKMTSS, Pe 
kan släckas ut av var sin CONT LTS? aller med PTSPET, MAGTS mot 

A:e gqgradens magi. Pessa fungerar enligt "strålninastanorin" dvs 
en nunkt som strålar ut närker. 

I mittpartiet Här finns fyra Shriekers som härjar skrika ss” fort 
de ser ljus, eller förnimmer rörelse inom 3 metor,. Tjunven kan 
lyckas smvga siq förbi. Svamnparna är inlåsta i burar och kan inte 
komma någonstans. 

4 Shriekers, AC 7, mv 1", HN 2, hn: 2, 19, 11 

RAa, I det hör rummet finns två Överlsgsna Mästare som fördriver tiden 
med att snela döda. Am iventvrarna kommer förhi Shriekor-kolonin ntan 
att de hörs skrika, kommer de att Sverraska munkarna. 

Adlor (man), mv 21", munk 7, AT, LR, 35 Ör, AC OS, hn 19 
19 - 15 - 17 - 16 - 12 - IN Saver: 13 

fatt: 3/2 (1), Skada: ”A4+1 lanl vanen +3), TAACN: 164 

— Niboar (man), mv 21", munk 7, AL Lu, 325 Or, AC o 5, hn 21 
15 —- 19 —- 15 —- 15 - 11 > 14 Save: 123 
fatt: 3/2 (1), Skada: 28441 (onl vanen +3), THACN: 14 

PAf. Nir Sventyrarna kommer in i korridoren, 158 unn följande: 

NEr du liver genom lönndörren och tar St höger i korridoren, 
ser du nlötsligt en figur i andra Sndan, cirka 195 meter hart. 
Pa känner isen honom från den overkliga striden tv” vininsar 
ner, fan har sett dig, och han verkar heradd att rasa fram mot 
dig vilket Sqonblick som helst... 

T inden Pp” korridoren står en staty jver Mistaren, och mycket 
renlistisk,. Trapnan upp ir helt normal.



RNA. 

PEh, 

Tranonan slatar i ott tomt rum. Net finns tre dörrar i bortre vingen, 
och i hörnet finns an fallucka. Om Nn gon faller nar genom lnoksen, 
tar han 5446 skador av fallet, och hamnar hos trollen i 222, 

Am ventyrarna är vildiqt försiktiga, kommer inte hunnit Vival att 
upnmirksamma deras ankomst, och 45 hofinna sig vid A nt kartan. PD” 
kammer Smaragden och Stövlarna att ligoa nn” hardaet. 

T annat fall är han heradd vid PR, och ha allt på sig. 

”hHankt Yival (man), mv 245", munk 12, AL Le, 40 År, AT 1, 69 hn 

17 -—- 14 —- 195 - 19 - IA —- 12? Saver 11 

fatt: 5/2 (1), Skada: 14414 (enl vanen +6), THACN: 12 
Utruastning: Moots of Tlving, Emerald of Entrance, 

Ring of rena Action (skvdd mot LD och TR), 
Ping of Snell Storing (MMO, firoehall, Shattaer). 

Han kommer att ligga fireball uv ringen. NDirefter blir det närstrid, 

Bakom löänndörren finns spiraltrannan unp till nista vinino,



RGA Sniraltrappan kommer unn ur golvet och slutar i on ankol trigrind. 
Nn , 

4 Vöäningen vaktas av fyra vakthundar (modell dohhermann). Passa Hr 
dresserade att anfalla alla som inte har Fhuynkt Vival med sig, 

4 Vakthundar, mv 15", In 2, 2 M, AC 7, hn 4, 7, 14 ' 4 : 

fatt: 1, Skada: 145, TACA: 17 
190 

f 

T hörnet med falluckan Är det unnsatt ett galler. Detta givatvis 
för att inte hundarna skall ramla nar i den. T övrigt finns det 
hara trapnan unn. faller någon ner i falluckan, tar han NA46 skada 
och hamnar hos trollen i Re, 

Luta mot den ena väggen står Snegelporten. Men ”"r inte aktiverad. 
Kommandoordet för just den hör Snaegeln ir HAPTTNER, Nen andra sneseln 
hinger 20 meter uop Pp” en vidga inne i Mistarens borg. 

Det finns en fallucka i övre högra hörnet iven här unne. Skulle 
någon olycklig stackare falla ner i den, tar han 1234 skada och 
hamnar hos trollen i RB2e,



Loceban Thvin fr en av da onda som gör siq uppmärksammad som 
en av de most ktaktista och beräknande ledarna, ans nit av 
informstionsgivare snorider informationen till honom me? anorm 
hastighet, lans intelligens fr stor sisom hans styrka och 
visdom vilkat gör honom till on fruktansvärd motståndare. 

Alla magiker vet att da befinner sig i astralnlanet,. Da vet 
ockst att en del formler inte fungerar.



Cl 

CA 

OO
 

2 

Höj: 5, 5m tInolysning: ljvst 

"nNÄrrarna glider unp och Arinne sor ni ott oirkalrant 
rum med an diameter pi 20 m. Mitt i rummet står en statv 

pekande i rit vinkel frön snelarna "+ höger, Tvärs Ävar 

rummet finns en dörr. Viacarna Är klädda med ott halv 

spoglandae matorial som sor ot son strynklad föolios," 

Statvn fr 3.5m hög och står ot en I m hög pinsdesetal. Statyn 
frirestiller en naken man som står och natar Åt höger i rummet, 
För att undvika fillan som etatvn utgör skall man trycka np” statyns 
högra stortå. Sker man NP” statyn unntickaer man att tin ser sliten 
ut. föillan deaktiveras di man trycker ni tin och kommer inte att 
vrida siq mot dan som Äppnar dörren tvärs "ver rammot och lägga 
en delad (forkad) Lightning Polts med 5194 styck. 

Häjd: 4,5m Upplysning: ljust 

"T rummet håller en kinklädd man p” att lära ut nison- 
ting. Jan står framför två skrivhbora i rummaot medan 4 andra 
min Hiller på och blandar hackar och värmer olika kom 
ponanter såsom olika doolar av djur och olika metaller," 

L"rare 

MIT 4, man, MV 12", Al LE, 57 År, AT 10, ID 19? 
5 - 16 - 12 - 14 - 1 - 12 Save: 14/1 32/11/1 5/12 

tt:1l Pam:1l34 (dolt) TACA: IN 
Utrustning: köna, Aolk, förmelkomponenter till sina formlar, 
en seroll of Pirehall(4) 
PArmler: 1) MM xx"), Shield, fInseen Soryvant 

2) tab, Stinking Cloud 
Kunskap: "r anställd som lirare, hans chef ir högste läraren, 

känner till lokalerna unp till och med v'ning 4, 
känner till var ni befinner ar, 

Elov 1-4 

MU 0, man, MV 12", Al LF, AD 10, dn 2, 2, 1, ? 
Save: 16/17/12/20/12 TACA: IN 
no.att:1 Nam: 1344 d61E) 
Utrustning: köpa, Jo1lk 

formler: Tnga 

Kunskap: Gäir p> föreläsningar NÅ 4 viningen 1? och 2”, Alla vet 
var ni hefinner or. 

Möja: 4,5 m Unplysning: mörkt 

Möji: 4,5 om Mmplysning: ljust 

"Ds an hrits i hörnet ligger i XÄpklidA man och vilar. 
Han rasar upp när ni kommer in. Tan stillar sia och rabblar." 

Han försöker slönga on MM,



Sijlar 

MIT 5, man, MV 1", MM LR, 59 fr, MOS, 9 11 
12 -—- 16 - 3 - 15 - 12 —- 5 Save: 14/1 32/11 /15/712 
nO.att:1l ham: 104600 stav) TIIAMGA: IN 
Utrustning: kanna, staff 
Formler: 1) MM ox, Light 

2) Mirror Tmaga, Invisihiltv 
3) LR 

Kunskap: Tan vet hur dat ser ut till och med yi nina 4, vat var 
ni hefinner er, vet vad Loceban heter 

Längst bort i hörnet finns ott 3 m hål j talet, Dot fr an 

lvfts man mn Om man ställer siq under hålet och tänkaor ”unpn” st 
av en osynlig kraft. Om man ur döiruanne st'iller man sic n? 
lig ”nlatta” ni hilet och tuinkar ”ner”. Pn annan ayenhaet Sr 
när någon kommit unn dämpas ljudet kraftiat av Iraftföltet, 
Det ir ott kraftfilt som strickar siq från golvet och unn. Am man 
gör in i kraftfiltet kan man st" kvar i luftan men 
klittra i föltat, 

5jd: 4,5 m Unblysnina: märkt 

Carrion Crawler 

MY 12", HD o 3+1, Al M, Size: L, AC 32/7, 9 19 
Save: 132/14/15/16/15 
NO.Att:R Nam: NAN TINA: 19 

SA: ”aralysering om inte riddninasslag klaras 

man kan 

I detta lösta rum Alls en Carrion Srawler föngen. 

Paralvsen varar i on timme ellar tills nersonaen 
fir magisk läknina. 

Raeskrivning: Stor insektsliknande mad ” taontakler 
längst fram dör munnen horde varan 

” . ” 

hiss. 

er ASYyn- 

att 

inte



Cb 

Tijd: 4,5 m Upnlvening: ljast 

"Pummet ni kommer unn i ett stökigt ram. Ptt flertal hora 
ir bhelamrade med flaskor, skilar, konstiga kompononter och 
vågar. Vid ett av horden står en människa med ryggen mot, Man 
har en rock som on gång varit vit. Tan blandar och står i. 
NUr någon kommer upn vänder han sig om och ser förvinad ut. 

Hastigt stonnar han handen i fickan och när han tar upp dan 
kastar han ett moln av någon sort damm "ver sig och tycks 

försvinna i tomma intet hit för hit." 

NDammet Är Must of Nisappearancn. Men osynlige kan inta ens 

upptäckas av Netect Tnvisibhle och man hbhlir inte synlig am man 

attackerar, AC sinks med 4 stoq, Den varar i 22-20 turns. Man 
svns inte ans med infravision. 

Lahorant 
MITT 7, MV 12", AL LT, 72 fr, AM 4, 4? 20 
12 - 17 -— 13 - 14 - 12 =- 3 Save: 12/11 /0/1 2/1 

no.att:l] Dam: 1d4+2 TTACN: 17 

Utrustning: Jagger +2, kåpa, vit rock, Potion of lying 
Bracers Of Pafaonee AN 4 

Formler: 1) MM x2, Vantrilomiism 
2) Strength, Audibhlae flamer, "Toh 

2) Fly, Phantasmal TArce 
4) Paestow Cnrsa 

Kunskan: Mar kunskaner om "Mela flygeln, känner Locahan, 
känner till att de andra flyglarna existerar, 

vet att var och en av härskarna har varsin sten 

för att komma upp i hissen. 

När lahoranten hlivit osynlig ligger han en Pastow Mursa »n" 
den förste som kommer upn. MM slår en d6 och sänker det wirdet 
till 3. Ex. Om han slår 1 ss) gir styrkan ned till 2, en 24 Arar 
ne? rörligheten o.s.v, Petta varar i 7 turns. DNiroefter lägger 
han an Andible Glamer som litar som an flåsande Arake och 
slutligen en Phantasmal forca och "ventyrarna ser en svart 
drake sticka in sitt huvud genom dubbel dörrarna. Mir gänget 
föärhopnninasvis är fullt unntagqgnat med ÄAraten försvinner han 
ut ganom den ankla dörren och draken försvinner. 

Tnnae i det lilla rummet 15ggqer han an Tly och flyger undar 
taket st att spelarna inte ser honom, Han kan lura dem moa 
Yentriloguism och skjuta MM men bara Ad” han landat. Rärjdar dot 
bli för svårt för honom flyger han ut genom on Arr och lager 
en Heb och försvinner lUimnliatvis unnit för att varna de andra. 

Tj: 4,5 om ffinnlvsning: Tjust 

Laqgerutrvyvname med en massa konstiga alasflasgkor, stålar och 
burkar. 

Töje: 4,5 m Upplysning: ljust 

Vorkar vara ott arhotsrum med skrivbord och en massa nanner 
med icke-magiska skrifter. 

Mjd: 4,5 m finplysning: ljust



0 >»
 

Bibliotek, YJir finns alla unntänkliga höcker om he dat ena 
Och det andra. Inga formelhönrker. 

Dat finns en länndärr i on hokhylla som loder till ott liter 
utrymme hakom bokhvlilan. NÄr länndörren Sopnas skrikor an Magic 
Mont) "Lösenordet, Tackl i”, T utrymmet finns ett stort skåp mod 
färrar, PX varje dörr ligger on fire Tran, 144412 akador ner 
”ire Trap. Det finns fyra dörrar. Tnnanför dörrarna finns hicker 
som ser ut som foöormelhäcker men alla är falska. Nat finns 14 
formelböcker,. Att de fr falska unntärckas hara mad on Paad Magic, 

"Tje: 4,5 om IpPlysning: mörkt 

2 hritsar i rummet. 2 timglas (4 timmars). 

T5jd: 4,5 m Unnlysnino: ljust 

"Mi ser ett stort rim med an 19 & 27 m hassöna, Ture 
Över bassingen går en trapna unpn till nästa vånina. Dot 
finns gångar nå bida sidor om hassingen. Net verkar röra 
sid i bassängen som om Jet var nigot stort djur där nerna, 
Nej förresten dot ser ut att vara flera stor Ajur." 

I bassingen finns 3 st Giant Car som agentligen vaktar Locehans 
formelhox. 

3 fiant Gar, MV 20, TP 23, Sizo:fhlI17-207), An 3, Im 20, 320, 25 
Al MN, Save: 10/11/12/12/12 no.att:1 Nam: 5d4 TACA: 12? 
SA: DÅ AN sväljs hela offret. F/raund att offret dör, 

Man kan med oqgqvanen hugga sig ut om man gär 252 sv 
UP i skada. 

T en fönnlucka 3m unp På viggen vid g finns on speciell Part 
Hater som Locehan använder som reserv om han inta Mar Jen inlist. 

4 Oo o , .- . Varje gong han skall komma Åt sin hök läser han en Part Hatar i 
75 aradaers vinkel frin viggoen "+ vinster. Då hildas on 5 moter 
bred gång i hassinacen dir Locehan kan gg och hämta sin formalhal. 
Man kan inte läsa serollen utan Road Maggio. 

Oo o ,. a . Trapnan som gir unnit har (som vanliqt) en vinnande funttion och 
12:e steget gör s' att trapnan fälls ned och den enda och andra 
efterföljande ramlar ned. R'iddninasslag undar PY för att unAvila 
att trilla i vattnet. Undviks 17:e trapnsteget fills aldriq trannan.



C33a TMÄjaö: 4,5 m Upplysning: ljnst 

"Petta ir ett tomt rum förutom en tavla föraestllande on 
man med köna som städer sig np en stav och tittar stolt ut 
Sver rummet." 

cin Möjd: 4,5 m Unnlvsning: mörkt 

"Detta rom innehåller flera hyllmeter nargament och 
diverse gåsfjldrar och andra fisdaornennar." 

030 TT: 4,5 fnnlysning: mört 

i "H5r finns hvllor pi alla vfagar. "3 Alla står det flaskor 
fär användnina vid förvaring av vitskor." 

C2d Pi9d: 4,5 Implysning: mörkt 

FN Dörren till detta rum ir list, Tr förvaras ott Troll som man 
gjort experiment på. Tan Ur rätt vild vid det här lagat, 

Troll, MV 12", ID 5+46, Size:L, Al C6, AC 4, JP 31 
Save: 11/12/13/13/14 no.att:2, Dam: ld224/1A44+4/244, TACA: 12? 
SA: Kan attackera 3 fiender ni an gång. 
SP: Raegqgenerering, 2 rounds after första skadan härjar Ja 

ragenerera 2 hn/round. 

CA 1597: 4,5 Unnlysning: ljust 

Vaktrum. Det sitter 23 min i koddjenansar som tittar ump nr 
därren onisslar vid pnnNandaet, Pe sitter allihon och Pratar, Mir 

ni öppnar reser da siq ipn och arepnar sina vapen mer son tvekar 
de lite och tittar NS varann men sedan attanrkarar Ao, 

— Vakt Ploida 
” man, krigare 3, MV 4", Al LF, 22 Ör, AC 2, HIN IK 

]J4 - 10 - AA - 13 - 14 - 1? Save: 12/14/15/15/19 
nNO.att:l Nam: 1A1N TAN: 12 
Utrustning: nlåtrustning, tvihandsevird, 5 sp 

— Kunskan: Xänner till flygeln upn till 4 viningen, 
de har till unngift att vakta trollet, 

Vakt Handir 

man, krigare 3, MV 4", Al LR, 21 Sr, Ar 3, 9 22 
15 - 12 - 7 - 11 - 17 —- 35 Save: 12/14/15/15/16 
no.att:l ham: 1A1A TACA: 12 

Utrustning: plitruetning, tv>”handsevärd, 2? en 
Kunskap: Känner till flygeln upp till 4 väiningen, 

de har till unngift att vakta trolteot, 

Vakt Punnyguv 

man, krigare 2, MV 4", Al LR, 19 fr, Ar 2, 49 21 
12 - 11 - 12 - 14 - 12 - 0 Save: 12/14 /15/16/14 

nA.Aatt:l Nam: 1419 IAN: IP 

Ttruastning: Nl trustnins, tyvåhansssvird, 2? an 

Kunskan: Könner till flygeln unn till 4 viningen, 

1 har till unngift att vakta trollet,
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TI rummet finns 4 stolar, 1 hörd, en huärk konetiga förningar av 
olika form och föra. 

Nga: Zu, 5 fonlysning: ljnst 

Ett stort matbord med en duk som nog var vit an gång via till 
verkningen. PÅ hordet finns ritt myckat damm hland tallrikar 
omm glas som inte ser ut att ha varit anväinda ni mvakat Tinge, 
En stor <ristallkrona med stearinlius hängaor i taket. 

Höjd: 4,5 Unnlysning: ljust 

"P5 golvat står on stor v'q som ser ut att unna viga 
saker med hög noggrannhet, Man har ott ok som ir 4 mm mad 
en hel del sm vikter sam kan justeras n” att otal stött. 
TI hörnet finns att hl i taket och dot liknar hissan på 
viningan nedanför." 

Hissen ir likadan som don hissaon 2? viningar nad färgtam on 
Magic Mouth som vid unna nqen ronar: ”V=Elkomman Hijtltli”
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4590: 4,5 Mm InHlysning: ljust 

Litet samlingsram med ett nar soffor vid varia viga. Man tverkas 
se nt som en mottagning hos en doktar. 

54: 4,5 m fnnlysning: ljust 

Ser ut som h4a med div. soffor och ett par stolar. Väggarna DÅ 
andra sidan rummet ir täckta med tjocka Aranaerier, 

Dot går en korridor bort till höger frön dörren sett. 

HÖ Jj1: 4,5 om Innlysning: ljust 

Ftt ram med ett nar krokar p> viosen dur an kanna Anger, T takat 
finns en "hiss. Rakt fram finns on dubbeldörr. Tr”n dörren Hörs 
lite sorl som strax slutar och en mansröst tar vid. 

50: 4,5 m fInnlysning: ljust 

"Ni ser en skinnkläda duhholdörr som inta "Ir halt stönga, 
Prön springan hörs tal från en man som nratar om on Hol det 
saker ni inte förstår." 

Fn MU i gänget förstår en del och hoerittar att dat handlar om ott 
magiföredfrad som verkar intressant. Met sitter ungefir NM norsoner 
och lyssnar intresserat, Pfter ett nar minuter Sr försdragot slut 
och alla lärlingarna utom 3 som fr” gar om nigot vandrar ut vid a 
och fortsätter till h och till a där da Åkor nad, De tra qr "ven 
de ett nar minuter senare. Läraren går ut ur salen och "ker unn 
till våningen utanför. 

Am Nnigon attackerar under färelisningen kommer dat 2” missiler 
som gör 1A4+1 styck, Sedan kommer 3 "Hoehbar, Därefter 2? firehalls 
(FAS st). Om nigon Sverlever detta kommer färelisaren lanm tr 
hirskaron i denna flvgel) att kasta en 12 törningars Tirehall. 
(Loceban finns annars att besk”aa en tranna upn). 

Om någon anfaller när dot endast fr 2 kvar i färelisninassalan: 
Törst vindoer de sig om med ganpanda munnar. Sedan 1l5ggaer Locehan 
on 1236 Pirehaltl. "lever 15qqer var sina 21-42 1, och snringer 
sedan ut genom den andra dörren. följ sedan Locehans anfalls- 
taktik som heskrivs an våning nmnp färntom serall of Insulnara- 
bhilityv. 

Da tre eleverna: 

MU 3, MV 12", Al LF, 42 år, AC 190, UP 2 
11 - 15 - 12 - 14 - 6-7 Saver 1 /13/11/15/12 
nOo.att: I ham: 144 TITACA: 20 

Utrustning: XÄinAa, Polk 
TOrmlar: 1Y MM xx) 

2) Mirror Tmage 
Kunskan: Vat vem Locehan fr och täönner till alla vinjnear



na MU 3, MV 12", Al LB, 28 Är, AC 10, HH? 9 
9 16 -—- 11 - 11 - 2 - 11 Sava: 14/12/11/15/12 
NO.att: I Mam: 144 TITAN: IM 

Utrustning: Klpa, Nolr 
Formler: 1) MM, Light 

2) Stinkins lova 
Kuanskan: Vet vem T,ocehan "Ir och "inner till alla Yviningar 

13 - 15 = 12 - 22-12 2 12 Saver 14/12/11 /1 5/12 
nöo.att: I Mam: 144 TINAIN: 2N 
Utrustning: na, Polk 
formler: 1Y MM, "ash 

2)y PAnse TrjAal 

Kunskan: Vet vem Tocehan "ir och kiunnaor till alla viningar 

MIT 3, MV 12", AI LF, 20 r, AT 10, HP 11 

NAa Tj: 6 om Unnlysning: ljust 

Förelisningssal,. ffIngeffr 100 sittnlatsar pi dot lutande golvat. 

SAF 344: fom fInnlysnino: ljust 

Labhorationsnlatser, 270 stycken hard Pp” rad mer? liten unnsittnina 
laborationsmaterial vid varje nlats.
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3540: 4,5 om Inplysnina: ljust 

Et fritt flott rom. PHd tjock matta med träinanoler. fn tranna 
r i spiral upp. En dörr som verkar vara ott dvrt hantvert, 

na Magic Mouth Hi dörren säger: "Sir, ni har hesövl”. 

0
 7
 

1543: 4,5 m Upplysning: ljust 

"FEtt stort arbetsrum unnpenharar sia. Pummet har on Jal 
bord son alla ir fyllda ma? nanner och hönrkar." 

Om Locehan inte togs om hand våningen längre nad finns 

Mir. Läs då detta: 

"Töngst bort i rummet sitter föreläsaren mod näsan i 

en hok och siger "Stig nå”. Nr han tittat unn raser han 
sig snabbt och rycker Åt sid att npannar Pp hardet som 
han börjar läsa högt ur." 

Serollen fr on Globe of Tnyunlnerabilityvl12Y,. Pen gör formotl- 

kastaren immun mot farmler av 1-4 graden. Om snalarna skall 

göra effekt med magi mista de anvinda ni gon av serollarna. 
Globen varar i 12? ronunds, 

Locehan Thyin 

MIT 12, man, MV 12", AL LR, 74 Ör, MOA, HD 392 
16 - 192 -—- 16 - 14 = 1 - 11 Save: 11/1 AA 
nNO.att:] Dam:1Ad4+2 TIACA: 1A 
Prylar: PBracors of Pafoence AM o 4, Gem of Fntrancelruahin), 
Ring of Taeather Falling, Ring of Tire Paesistance, Coroll: 
Pimension Poor och Monster fummoning TT, DPotion Of 

Invisibility 
Mtrastning: Röd sammetskåna, Svart topnpig huva, Dagger +? 
Formler: 1) MM x2, 

2) Mirror Tmage, Darkness 15”, Heh 
3) Dispel Maqic, 'lIold Parson, Firahall 
4) Polymornh Other, Toa Storm, all of Vira 

) Zloudkill, ”asswall, Tanhlamina 
46) Roenulsion 

Kunskap: lan vet om allt oaffoar det han kom dit, han kan kamma 

upp till dan gamle mannen sjlilv, könner hara till 

sin egen flygel och mitten, "Ian kan sina kommandn- 
ord till allting ASrinne, 

[ö
r 

aktik: Uftor sorollaen kastar han on Meh tvirs vor hola 
: len första fastnar i den. MNMiraftor kastar han an 

rehlaemind Ni den förste som sor ut som farmaelliggara. 
Om någon kommer för nära med vanen lägrar han an MAA Parson,. 
Ffter aqna taqna skador ligger han en ”Masswall i molvet iINndaer 
sig så att någon följer med (ran har FPaather fall). 

Resten ir unn till PM, 

I
n
 SJ > + 

T rummet finns: En Doersisk matta ihanrnl1ad i 
(Flving Carpet, ”ommandnord:”artasia” för att 
Tn spegelportal med kommandnnrdat:””silwan”, 
Flora flaskor Nn” skrivhordat: Pation of Poison (märkt 
"Liöknina"), Potion of Plant Control, Potion of Toalins 
(PHdskallemirkt 
Liggande nå olika hard: Sarol1l mad Enoekl 12) och Hisara 
Fye(12), Dust of Anpnsaranceli liten arön Pisa), 3Soroll mes 
Pispel Magiel12)Y och Prot/Mormal Mijiasilaos(12), Hanna of 
MansiAn Dataontfan lammen doo 5 soo rt on Aa AA 

,



C53a Mäjd: 5 om Innlysning: mörkt 

HAlt tomt. Trapnan foöorts"tter unn”t. 

Vöning 7 

27aA Töjd: 5 om Mnnlysnina: mörkt 

Helt tomt.



Lönnmärdarinnans ”lvgal 

Den som hirskar i denna flvgel ir en Fyinnliga löännmärdarae vid 
namn Halena Coscher, "Ton tillhör en av Je få som kan skryta med 

att na uppnitt lännmärdartiteln, men Mon utnyttjar gärna andra 

lännmörfares godtrogenhet genom att utge sis för att vara fillaes- 

mistarinna,. Mannes Ariftiahet har henndrats av många men unn- 
skattas av fö. Fiender till hennes idaer har snabbt röäjtas ur väsen 
av någon av hennes medhäilnpare men en del har fått fran att av 

hennes hand fått möta Aden. 

Halena använder utrymmet i flygeln till att utbilda lovande 
länomördarämnen. Vakterna som finns Ht första viningen går ahsolut 
inte unn ovanför sin våning 25 de hlivit hotada med Aden om 22 

limnar sin post.



Dla. 

pD1ib. 

"Tnnanfär dörrarna sar ni ett rum med 7 dörrar. Soalvet 
täcks av en holtickande matta som en säng varit hlolröd, 

Vid viagarna dör facklorna brinner kan ni urskönja dan 
firg som mattan en gång haft, 15 m rakt fram med sor ni 

en viag med 2? svarta MVärrar symetriskt utnlacerade, Tilt 
höger och vänster finns dat 2 räda dörrar vardera viacden, 

Väqaoarna ir klädda till ungefär 1,5 m med tri och Avan för 

detta tar en blekröäd sammetstanet över." 

"Mitt i rimmet står on niedestall4N om i Aiameter och 

1 m hög) med on glaskunnol HN” toppen. Mmder konolen ligger 
an stor räd sten ni en sidenkudde, Mi tror att dat fr en 

ruhbin, men inta någon vanlig storlek utan en digantistk 

si4an." 

Om någon rör piedestalen ller kunnolen slungas de röda 

därrarna unn och ut störtar 4 hall-honnds, en ur vario. 

Da sprutar eld och hiter samtidigt. FlAavst'nd: 23,3 om, 

4 Hall Hounds, AC 4, IR 5, TIP 36, 21, 20, 22, Size MM, 
Al LR, Sava: 11/12/14/12/14, nos.att:1, Dam: 11-10, TRAC: AA 
SM: Areath fire: 4 hn or if save vs hreath 2 hn. 

Surprise: T fetta fall inget surprise. 
SP: nil 

Beskrivning: De ir röädhrana med glödande Agon. Tänderna 

och tungan "ir kolsvarta. 

"Rummet ir on Fal hall med on stor sköld nå vardera 
väggen. Skäöldarna är onormalt stora och det finns en 

svart dolk målad nt räd hakgruand p” dem, tInder var och 
en av sköldarna finns en ankel mon kraftig trädrr,." 

Om qindget har fört ovisan så hörs det ingentina av da vaktar 
som då är PX sin vakt där inne. Mar gänget däremot varit tysta 
så hörs det av slammer och kortspel från de hia dörrarna. 
Om Äventvrarna stannar i rummet mer än nädvindiat för att få 
sitt synintryck och rita karta slås nlötsliat den vinstra av 
ASrcarna upn och Act tagglar ot en mindre nykter vakt(Giki) och 

svamlar om att g> sin runda, "Tir han får syn ni gänget raonar 
han genast "ALARMILI TMERYKTARRI LI" och at rusar och ramlar 
det 5 vaktar. De verkar allihop stupfuilla och kan knannpt 

slåss. Pa had2ae an fest nå grund av sin nva anställning här 
flera månader sedan men ir Nn” grund av den lånasamma "imnes- 
omsättningen fortfarande fulla. Ne vågar inte visa sig för 

någon av de andra i flygeln utan försöker hålla sid dolda 
och si linge de inte slipner upn någon nt viningarna ovanför 
si triffar de inte någon av lännmärdarna. 

Vaktehef DPoltjev 
man, Krigare 3, MV Å", Al LE, 24 ir, 100 3, In 20 

14 - 2 - 12-12 - 17 - 11 Save: 12/114/15/15/15 
NO.att: 1, Skada: 1la2 (LI Nnasvird) TITAN: 1A 
ftrastning: "late, 1 nasväird, 7 on 

Kunskap: Känner hara till denna vining. Tördas men 

förbundna Sqon hit.



Nn1e 

D1A 

N12 

IN 

Vart Ali 

man, XMrigare 2, MY OO", AL LR, 21 År, AC 5, IP 13 
12 -—- 19 -— 7 = 15 - 11 - 2 Save: 1A/15/1 5/1 7/17 
NO.att: 1, Skada:149 (TLinasvärd) TACO: In 
ttrustning: Chain, linagsväird, 13 cn 

Kunskap: Männer hara till donna vinina,. Tärdas med 
förbundna "Sqon hit. 

Vakt Pasch 
man, Kriqare 2, Mv Ol Al LF, 20 Ör, AC 5, IP 11 
16 -—- 4 - RP? - 12 - 17 - 5 Sava: 14/15/156/1 7/17 

no.att: 1, Skada:204+1 (Rastardsvärd) TRACN: 12 
Utrastning: Chain, Pactardsvird, 2 on 

Kunskap: inner hara till danna vining,. färdes mon 
firbundna ögon hit. 

Vakt Ansgar 

ran, Krigare 2, MV O", Al LR, 292 Ör, AO 5, 19 15 
14 -—- 19 - 9 - 14 - 10 - 13 Save: 14/15/16/17/17 
NIO.att: 1, Skada: 1AN (Tf, nasvärad) TIACN: 12 

ftrastning: Chain, linasvirad, 17 cn 
Xunskan: X<Enner hara till donna vinina. färdae med 

förbundna äÄqon hit. 

Vakt Viktos 

man, Xrigare 2, MV OQO", Al LF, 25 Ör, AC 5, mm 19? 
15-99 - 12 -— 11 - 12 —- 3 Save: 14/15/14/17/17 
NO.att: 1, Skada:1049 fmace)Y TAN: 12 
Utrustning: Chain, mace, 12 cn 

Kunskan: Känner hara till denna våning, fördes mel 

förbundna iqon hit. 

"Petta är hostadan för två av vakterna. ?3 hordet ligger 
en kortlek och där står även en innnad nistan tom flaska 
med något som motsvarar n'igot av det hilligaste vin ai kännt 
liten av. Pet finns 4 sängar vid vYogarna i rummet men hara 
2 ser ut att ha använts. I Ävrigt finns inget intraossant i 
rummet." 

Pven detta är vaktbostad och sor ungefär likadant ut mod 
skillnad av det finns tre använda sängar, T ott av hörnen 
ligger dot ett par sönderslagna vinflaskor och lutar, 

"När den lilla korridoren slutar kommer ni in i ett mörkt 
rum. Pet ekar mycket i rummet." 

T hörnen ligger en del trasiga stolar och hard man ven an 
hel 21 gamla sammotsqardiner i olika firger. 

Dotta ram liknar Me men istället för möbler ligger Här 
en massa Ahaogrinlida träikonstruktioner med an hel Jae] fåldrar 
och smala metall och trifiirem)l som fr väldigt vassa. Detta 
rum används av lönnmördarna som skrotutrymme för gamla fällor 
som använts i utbildningen. Vissa av de vassa föramålen sor 
blodiga ut och om man känner p' dem "Ir nåara fortfarande 
kletiga.



Bakom den hemliga 
Dp? 

tjoalana till och kommer att 

Ser 

Jörren sittor en metallstaqn fast i vigden. 

den kan man komma Ända onn till våning 4. Naenna kinner andast 

henne Änpna löännjlöärrarna. 

qingen halt saknar ljus. 

anvindas med omsoarq Alvva.s. näir ingen 
Man sor inget unpåit därför att



"När ni kommer upp för trannpan ser ni hara ott litet rim 
pi 3 £ 6 m med en fackla stienda mitt ni golvet i en liten 
hållare. Pakt fram qår en sång och längre fram ser ni ott 

fladdrande ljus dansande ni väagarna vilket avslöjar vtter- 

ligare en fackla utom svnh” 11 för er. Till vinster om er 

förtsitter trannan unn't. Plötsligt "ärs ott hindisandse 
skriv som efterföljs av snrindganda steq,. It mot ar kommer 

en varelse snrinsande, fan ir manslöna med kläderna hängande 

i trasor runt kronpen,. "Invudet ir KkKlotigt av hla? och han 
springer rakt mot Jan or, Man slår omkring sig med armarna 

samtidigt som han upnhiver kvivda skrik." 

Datta är ina nqen till den träiningslabvrint som Melena har an- 
orånat för studier av sätt av lännmärda människor nå, Tast nu 

håller en 4 aradaens lVännmördare Nn” att öva siq i att smyga ni on 
finge utan tunga som släpots läs i labyrinten. Som instriktär 

har han en 7 aradens lännmöäördare, 

Fingen har just blivit utsatt för ott huag tvirs Över ansiktet 
och flyr i nanik. Tan har utsatts för tortyr i flera månader och 

kanmer att attackera den första han ser (Skada AV. Mr snalarna 

fått an eller att par chanser att reagera kastas en dolk från 

göngen. MAlken träffar mannen mellan skulderhladen och han dör 

omedaelhart. NÅGON i dänget ser att dolvoen kastats nr Nn gon Av 

skugoorna i gånaen. 

Lönnmäördare 4, male, mv 12", AM LR, 23 År, AC 6, In 12 
15 - 12 -— 7 - 16 - 14 —- 5 Save: 12/12/1A/16/715 THRACO: 12 
Utrastning: laggar(1732), laoather, haltinckande svarta kläder 

Assassination: 109 (alla snelande fiaurer har i 
praktiken 1v1 7) 

Kunskap: Känner till våningarna till och med 4, märdes I 
med förbundna ädgon. 

3 de
 

+
 

Lännmärdare 7, male, mv 12", Al L?, 2Qr, An AA, In 22 
14 7/13 7/0 7/12 15/2 Saver 12/11/12/15/13 TACA: 15 
Utrustning: dagaer +1(134+1), tlaather, svarta kläder + huva 
Assassination: 5598 (alla spelande karaktärer har i 

praktikan 1v1 7) 
Kunskap: Känner till våininoarna till och med 4, TWlirdas hit 

med förbundna ägan. 

Råda fr klädda i helsvart och har endast en kniv som vanen 
utom Jan mer erfarna som har två. Net ir den 7 gradens linne 
miirdare som kastat dolkan 43 han upptäckte de ovilkomna göisterna. 

Efter kastet tar han sig in i labyrinten och konfererar med den 
andre. Nirefter tar de sig var och on till lännruammen bh och 2. 

Mär det går spelare förbi kommer dot att ske ett försök till 
löännmord på den siste som går förbi. När mordfiörsäket har skett 

tar siqj förövaren ut ur labyrinten och soprinder upn för 
trannorna. Om gänget inta gor sig in i labyrinten kommer Jae 
att förföljas i smyg av de tv5 lönnmördarna.



TI labvrinten vid Ad sitter on Stun Jellv nå viggen. 

Stun Jelly, AND 4, Sia L, Al M, AC 0, mn 15 
Sava:1?2/1A/15/15/15, nosatt:l, Dam: 149, TARA: 15 
SA: Vid träff naralysoeras den träffade 547 roumdås. 

RÄödAningsslag nesgerar offakten,. 

Trasrsures: Tnuti finns 2? goems (1AN SN/et) 
Boaskrivning: Den ser precis ut som vingen bakom 
men om man tittar Nn” den i starkt 114us svns det 

att den är lite, lite genomskinlig.



"Ftt par trannsteq ned frin det Sversta staget för trapnan 

plötsligt on ny bhekl'dnad in den don sten som ni tramnat nn” 
hittills. Allting varkar ha öndérat stil nir ni kommer unn. 

Golvet och tranpnan verkar vara hek15dd mod on tjock Avrhar 

matta om Än lite sliten st i hyfsat akiock, Taneterna är röäd- 
mönstrade och matchar mattan. Mi befinnar er tydligen i en 
slags hall iqen och den Mir gången finns dat 3 Anhheldörrar 
i den c:a 9 + 15 m stora hallen. Muibhbeldäirrarna till höger 
har inte stängts ordentligt och ur snringan hör ni en röst 
som litar allvarlig. ”lötsligt Hörs on ktvinnostimma som ger 

ett kort kommando. Mireftar unAras don första röstan och 

börjar låta bönfallande och lidande. ffter on stund skor 

samma sak igen och rösten, som ir en mansröäst, härjar ISta 

glad och unnlvft. Trannan föortsittar unp?t." 

n2H Tnnanför dörrarna försigår en lektion i maskarina och skidon 
snpeleri. 

fn 

SCEne 

lite 

"Det står 5 nersoner NÅ scenen oc alla har olika Flider 
och förefaller vara olika Sldrar och t5n, framför dem str 
en dam ikl5idd stor svart CkKläinnina med kraftig hyect och ger 
kommando Åt de som str Pp” scenen, Sitt ar? hår har hon unN- 
satt i en stor knut och i detta sittar an star Hirn?1. IT 
handen har han en litan hok som hala tiden antocknar i same 
tidigt som hon kommenderar. Resten av lakaslen verkar tom," 

gänget skramlar mer in nödvändigt st kommar tanten sid 
n att q? fram mot dörren och säga: "Man ni inta vara 
tystaroe??! 1”. Diraftar stänger hon dörren och fortsätter 

med ott par kommando till da 2” scenen. 

ne 

blir 
Alla 

na 

kommer att fortsätta att snela teatersällaktan om da inte 
attackerade. Kunskap: Alla fördes hit med färbuinana Soon. 
käönnar till våningarna upp till och med 4. 

pi scenen: Marith, female, Assassin 5, AC IN, fn 21 
Al LF, 24 År 
13 - 15 - 11 — JA — 0 mo 17 
Save: 12/11/12/15/12 
no.att: I Nam: 1A4+1 TACA: 192 

Uttlidnad: Vackor flicka mad gyllenanl+t 
hår och ljusbli? klänning. 
(DO1Ik +1 i strumpehandet) 

Assassination: 452 på alla i qundet) 

', 

Alrath, man, Länpnmördare 4, Mr 7, tfn 15 

Al HF, 22 ”r 
15 - 14 -— 11 - 17 - 12 —- 11 
ave: 12/12/14/16/15 

no.att: I Nam: TATA TITAN: 20 

UtklsAnad: ”läre distinaera?d "Arra med 
kraftig bur och rökande nina. 

Utrastning: Tv åihandssvärd vil scoenkanten, 
Aasassination: 403 (PP alla i gänget)



D2e 

n3A 

RParelk, 

Al LF, 
16 — 
Save: 

no.att: I 

TIF KA 5 

, bännmördare 4, AC IN, 

År 

12 —- 12 - 

12/12/1A/15/15 
Nam: 1A2R TINA: 

idnad: Pam i 25 rs? 

man, 

21 

17 - 11 - 15 

20 
14arn. 

TTO i 
1? 

Varlkar strö 

Nr iliat klädda, Pengar omkring sig. 

Utrustning: 

Assassination: 

Shanian, 

1 

2 kFastnilar i fickan. 

AN? (fn alla i 

kvinna, Tännmärdare 2, MM 49 
21 ”r 

' 
' 

agingaet) 

TD 17? 

Sava: 
no.att: I 

Utklidnad: 

Utrustning: Karthåge och nilar, 2? 

"IA 

Tanten framför 

scenen: na 

"Allting i 
tavlor ir i ss 

TI taket finns 

LF, 
1? —- 15 - 7 - = La - 

12/0 /14 16/15 

Pam: 126 

Skogsvandrarae 

19 

ANN 

Assassination: 252 (nn? a 

TLÄännmärdare 1, 
12 Sä 

soa, man, 
Al LF, 

17 - 12 - 6 - 14 - 10 
Save: 13/12/14/15/15 
no.att: I Pam: 1010+1 TH 
Utkläidnad: Krigare med 1 

tvåhandssvirad,. 
Ttruastning: se utklödnad 

10 

: 17 

me? nilhige och 
Anlvar 

nilar. 
(1:40 

11la i gänget) 

Tyn MR nan : 
. ' 

ATA: IM 

"Aer rustning och 

Assassination: 252 (nn alla i gönger) 

rta, kvinna, Lännmöärdare 2, AC 10, TD 497 
AL LR, 2327 år 
17-15 - 2 15 - 17 - 1? 
Save: 117/1N0/10/14/11 

nOo.att: I Nam: 1A9+1 TACA: 15 

Utklsdnad: ”ldrae tant med manhaftiaqt stt 
samt ott travliact 

ftruastning: Linasvird, 
Rasistanece 

Assassination: 7N? (Dn? 

rummet går i ljusblått. 
amma stil. Man skulte 

en stor kristall? Irana 

alla i 

kanna 

utsaanda, 

DAtjan Of Fira 

qgändat) 

Taneter, mattor och 
Fa emot vyNnrmar, 

som klirrar lita 
när ni gir in i rumnet." 

lir man samlas innan do förostäillningar Datta ir foajen 

SOM eEeXAMANSNYNV. 

"LÖöng tråkig korridor med tre Aärrar Nn varia sida samt 

som ges av blivande lännmärdara 

en dubbeldörr i andra indans." 

Alla 

nuder av olika 

"FPlertalat nerukar och NPerukstockar 
spegeln som står som en central bunkt i rummet. En hal 

törckar hardet med 

klädeskrokar hänger ocks" över hela rummet." 

ser ungefir likadana ut. NP? 

sortor, 

Detta ir de loger som används vid maskliganing och klädhytae, 
i hordet finns ocks” smink och 

rad



"Klider, klider och "ter kltdar,. YJiär höngor Fläder i 
långa banor, Allt från luffarens Fostvn till konunqare 
mantlar. Mir förste man kommer in i riummet s? qlider 
en liten man fram ur kl=derna och frågar: "Vad kan jao 

st) till tjänst med?” samtidiqt som han rotar med handen 
i fickan efter n5aots," 

Klädförråd. tan kommentarer. Mir kan finnas allt i klädviad. 

Mannen Jd5rinne är skräddare och om ingen hindrar hHanom s” tar 

han upp att måttband och går fram till don förste i dinget och 
bäriar mäta samtidigt som han fråmar: "Yad Änskar min herra?”, 
Han vet var alla klädor finns i förridet och kommer att nlocka 
fram det ana klidesplagget oftar dat andra. 

FÅgar, man, Lv1l NN, Skriddare, Ar 10, TIP I, sige M, AT, M 

11-585 - 5 - 15 - 7 - 2 Aave: 16/17 /12/2N/19 

Utrustning: 1 sax, 3 n'lar, 1 tråidrulte med grön trias, 
1 mÖttband, ? st sm? knannar.



DA "Mi ser ett gigantiskt ram mad massor av mekaniska kon- 
struktionaoer, Ratt fram finns an modal av en Im brad Fara 

ridor. Via ”korridoren” johbhar ? svartklidda personer 
med att sitta en en föilla. Rradvid dam str en tredje 

och Ävaervakar." 

De mekaniska konstruktionerna hastår i diverse föllor hl.a. 
en fälla bestSende av en 2 & I m ator nlatta med massor av Hill. 
T vart och att av hålen finns I pil. Plattan slungas fram't av 
en «Kraftig fjäder och nilarna slungas ivig c:a 40 om. f511lan 
triggas om man går nå en platta 5 m därifrån. 

En annan fälla hestår av on karridarhit som det sninnts ? 

tunna metalltrådar "ver. Tr5ådarna sitter upnpspinda p” ungefir 

ND. 75m och 1. 23m, Rakom dessa finns an knanpt synliad tråd ocn 
0.5 m after metalltr'darna och NM, 5m uvn. AM Nigon rÄär danna 

skjuts 5 dussin nilar ut frn vardera vaden. 

Föllan som de 2 läirlingarna jobbade med var an filla som 
fäller ut ett rakhladsvasst hlad. Pladet räcker över hala 

gången. Pan triggas genom att man tramnar Nn” an platta i 

golvet. 

Liromäistare Ase”heninl 

Löännmnördare RAR, MY o 12", Al LR, 27 År, Ar 2, Tfn 39 
14 -— 15 - 12 = 19 — 16 - AA Sava: 11i/1N/10/14/12 
no.att:l Pam: 1ld4+1(S1uanas, slungkalaY TACA: 1A 

204-2(hastarasvirad) THACAS TR 

Jtrustning: Pastardsvird +", slunga + 25 hullets, 

1I5derrustning +1, 549, ”Potion Of 

Climbing. 

Assassination: 505 (Nå alla rollfiqurer i gänget) 

nlaev Kluster 

Lönnmördara 5, MV 12", Al LR, 24 Ör, AC 2, 9 15 
13 -— 14 - 9 - 15 - 12 —- 13 Save: 12/11/12/15/12 
no.att:l Nam: 141 (Tvåhandssevära)y TACN: 19 
Utrustning: Tvåhandesvird nt golvet hradvid sig, 

liiderrustnina, 1G7 

Assassination: 452 (H5 ar 7, alla rollfigurer) 

Floev Nischle 

Löännmärdare 5, MY 12", Al LF, 24 Sr, AC 9, AP 17 
14 = 11 - 12 - 132 - 19 - 3 Save: 12/11 /12/15/12 

no.att:1 Nham: 148 (TÄnasvärd)Y TACA: 19 
Mtrastning: Tvåhandesvärd ni golvet hredvid sin, 

liäiderrustning, 26GP 

Assassination: 4528 (rn Ar 7, alla roll fiduraer) 

När Hfventyrarna kommer unn för trannan kommer allihan att 
titta upn och greppa sina vapen. Täromistaren kommer att 

skrika ordar till de två lärlingarna varvid an av fem går 
mot Äventvrarna och attackerar från högar, P2” detta stt 
skyddar han dan andre som Ad? anringer St högar för att 

komma hort till sniraltrannan Nn" Aaingets vinstarsida. 

Läromistaren stannar kvar och slungar tills någon kommit 
för nära 49 Han hbvter vanon. Am han hinner unn för trannan 

s1 kommer han att fastna i fölla hop? nista vinina,



Då "Ni kommer up 
höger Am längre fram ser ni ot 

Om tjuven nå 

n i en korridor som gör tt vänster. Mill 
t rött Aranaerisv" 

färra våningen hann unp för trannan så 
ligger han strax hortom ÄAraporioct honvridan Nn” galvat. 

fälla Aa: 

Pr Y1T1a bh: 

Am nan rör 

ir unnsnind NM. 3 

att man hohäva 

tridaen så för 
mot sig. Pilarna kommer F 
Skada: 1AAN . Om triden kli 

m övar golvet. Tr'iven 
r leta för att se den. 
vadorhiäirande 2N nitar 

rn väinsterv”ggen. 

pns av triggas fillan,. 

THACN: 14 lam nn gon str i vinen) 

Fn oHolatt 

viggen med 

tillbaka t 

a i golvetl1i + 
10 vassa sylar 

ill ursnrunasl?" 

Varje syl gör 1d4 skada. 
o ner 

linga,. AT 

AÅ nlattan 
golver. Tr 

Jan kan unntörk 

som inta har r 

ATA: 15 (om nig 

3m)Y triggar on fälla i 
saom omedelbart gr 

ca efter utfört unnArad, 
Svylarna fr nästan 2? om 

38 Om MAN latar, Man ser 

iktigt samma firg som 
on stir framför) 

Net sitter ven här en tråd pi N.4m höja "ver 
golvet, Rärs tråden öppnas huren 4 och en flash 

Golom vandrar ut ratt mot 

”Losh GQ 

no.att 

lem, AC OO, HP 9 

2? Nam: 2490 /2A7 

5vaentyrarna. 

, MU At, In AN, Size:rr, 

SA: Tnqen härsirkaginag 
SN: Magiska vanen för 

mA A och 15131 magi 
att träffa, 

gär don 5935 1inasammare, 
Tloktriska skador liker st mnaa skador 
som dat används t 

Patta Är 

ovlatta (1 

"Mär man 

ingen fålla. DO? 
flm), Det Sr in 

sätter foten Pp” 

"rningar i formeln. 

viggaen sitter an metsl1i- 
get snaeciaellt mad dan, 

ninnt av da 2 första 

trappstegqen skjuts det ut 12 sylar från viaden 
som ger 187 1 skads stver. TACO: 195 (om nignn 
står nedanför första trapnstaegat) 

Ingefir after halva trannan skriker en Magic Mouth: 
”Tnkräktare, Alarmlili” Nan sitter Pp" vagen vid trannpan.



"Trappan slutar vid en gång med on tjock matta, 
avstickare till höger, Därefter svinger den av till höger 
ytterligara on göng." 

NäÄrren till rummet ir låst. Innanför dörren sitter an vacker 

nistan svarthirig flicka nt an divan och ser alldeles röädgriten 
ut. M5r iventyrarna kommer in rusar hon upp och kastar sia 
hakom divanen och ser vettskrimd ut. Ton ir iklädd on rildress 

med höga bruna stövlar. Mliderna ser ut som om Mon slänats 
omkring i dom. Mr hon Ävervannit sin rädsla berättar Han 

att hon är hitslänad och in låst av Xraftijg man med svarta 

kläidar och svart mask för ansiktaot, 

Rummet är inrett som arhatsarum med svrivhord, divan och 

ett nar fÖtöilier och stolar. 

Hon berittar också att hon ir dotter till haramästaren i 
Gochlaan. ”"ventyrarna har aldrig hört talas om staden men 4? 
harittar hon om an stad som dat härjat on brottsvåg i och 

ingen vigade ut eftoar kl 1NA.NA ni kvillarna. 

Fgentligen ljnger hon om alltihon,. fon "ir Helena Goscher 
löäönnmiördarskan som styr detta ställe: 

Helena Goscher 

Lännmördare 19, MV 12", Al LR, 20 Sr, AC 1, 99 45 
15 —- 15 -— 11 - 192 - 14 - 16 Saver 1N0/9/9/13/1N 
nNa.att:l Nam:enligt vapen THACN: 16 
Utrustning: Nagger of Venom ( ser ut som an vanlig +1 

dolk men skaftet innoh ller gift i en dold 
hah” llare, En träff nå MN modför st den 
triffade fir sl1å räddninasstlas mot aift aller 
dö. Hon har dan i stöveln.) Tv hanissvira 
som hon har Ovanför renstegen i dot märka 
rummet (1A10) samt i rummet nedanför DH” 
väggen. 

Drylar: Sam of FEntrancelsSvart Anal), scrolt of Stayf1N) 
seroll of Tnvisihilitv(10), sarot? of Tirehall 
(10), Pracers of doefanan AV 5, Njiadam AF 

Drotection +1. 

Assassination: 253 (pi alla i gänget) 
Kunskap: Ton känner till djävulen och de andra 1edarna, hon 

vet alla kodord till sater i hennes flygel. 

Holena komer att försiäka lura med sis rollfigurerna unn ti 

nästa vining. Då kommer hon att försöka få n' gon av dam s' at 
hon kan lännmärda nersonen i fråga, Malet vill hon komma unmn 

för renpstegen först och unp i det märka rummet för 43 kan hon 
lugnt och sansat lännmärda dem an och on näir de kommer unn. 

Hon kommer att försöka alla knon bl.a. heräittar hon att mannen 
som förde henne dit är en våning unn och att han har en snaegel 
som Mon hloev förd igenom, "Telst siqar hon att hon vill tillbaka 
hem till sin far i Gochlaan och till sina två ynare hridor men 

att han girna skulle se att mannen med dan svarta huvan fick 
sona sina brott.



DNAc 

NAA 

DN6e 

"Netta verkar vara ott litet l'innrum 2 + 2 mm, Tvtirs Ävaer 

finns en dörr Ät andra hiltaots" 

Jelena kan använda detta som gömställe om hon blir trängda. 

TEtt helt kalt ram, 

"Ett nästan tomt rum med att Aranaeri ni viggen längst 

bort som täcker hola viggen,." 

"Ytterligare ett kalt rum. DÅ väggen hinger tv? svira 
(Tv ihands) och upp genom ett Hl i taket sträcker siq en 
repstege, Avanför hålet verkar det helt märkt."



n7aA 

D7e 

D7A 

D7e 

Halt mörkt. DNDraperier tärcrkaor hola väggarna, Mnars tomt föratoam 
2 +. . [] 

ett tvåähandssvird som liqqer ni golvet. 

Det Sr Hit Helena vill lura dem om han fär först hit unn kommar 

han att vänta in dem on och en och ta kol NÅ dom, Om hon miss- 

lyckas kommer hon att ta tv'handssväirdet och försöka soringa 

hakom Araperict och ta siq ut qganom länndärren, snringa in i 
c och Äpnna dörren in till h där hon hållit on fttin insnäirrad. 

När hon öppnat dörren honpnar Pttinen ut och attackerar van- 

tyrarna. Helena sjäilv står haktom dörren tills fttinen snrangit 
ut. Därefter kutar hon i rummet och 1 ser däörran oeftaer sig. 

När inne läser hon en sernl1 of Tnyvisihilitv och ställer sia 
hakom därren för att lännmörda dan förste som kommer in. 

Ettin, AP 19, Al Ch, Size: L, Mt 2, TD 423 

no.aAtt:2 Nam: 2A2/3146 Save:ARN/S/1A/0/11, TACA: IN 

SD: "Mverraskning hara nå 1 
Baskrivning: Den är 13 fot låna och Påminner om an arc 

med den lilla ecenhaotoen att Aden har tv' 

huavuden.,. Pen är iklädd pöls, 

Ftt rum helt utan belysnina. Tnlist i rammot ir on Tttin. 

Kallt run. 

Natta ser not som ett vardagsrum med ott nar fÖtäljer och 
soffor, Pekvim inredning. Tri NÅ viagarna och persiska 
mattor ni golvet. 

FEt arbetsrum med raj5ält skrivbord mad en nryl på: fn 
soroll i fodral (en Scroll of Mirror Tmaqe). "5 an st5enda 
galje hänger en mantel. Netta Sr Jinas of Tha Mawk som man 
kan förvandla sig till hök on tinme om dagen. 12" fart, 

Raxom Araperiet som hänger på viggen ravt fram finns 
Helenas Snegel (Kodord: Adazza)yl. I skrivbordet finns inaen- 
ting som någon kan lösa (allt ”r kodat).
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