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hrtroduktion
Detta scenario_utspelar sig i Porto Prizone, största och end.a stad på
den lilla fängelseön Grosscello. Grosscello ligger utanftir kusten av
Lire, det imperium som nu använder ön som en lämplig plats ftir
att göra sig av med misshagliga individer.

Staden behärskas av ett stort fort, vilket frirrrtom järngruvorna är
den enda del av ön som behärskas av imperiestyrkorna. Det som
håIler fångarna kvar på ön är flottan, sä- pa[ruilerar runt ön,
-9d .iry galärer. Fångarna har i princip hela ön att röra sig på,
och soldaterna, det värsta sIöddret från Lires arm6, sticker inte ut
näsan från fortet. I staden råder full anarki, och oht u ungd.oms-
gä19 och gangsterledare ligger ständigt i väpnad fejd mäd var-
andra.

Men nu har kommendanten på ön bekymmer. En fånge, Lemax
Isopoda, skall friges, men han vågar inte skicka sina soläaier efter
denne, eftersom de med säkerhet inte skulle klara av d.et med. Iiveti behåll. Men så får han en snilleblixt! Han kan ju lova några
nytillkomna fångar friheten, om de hämtar ut fången åt honom...

sartidigt hålter en av gangsterledarna, don scorpio, på att
fiirbereda sin flykt. Med trialp av en (galen) vetenskapsman så hat
han låtit bygga en sorts ballong i en gammal vattenciste"n. En av
hans underhuggare, Bela Lugosi, har fått nys om att Lemax skall
friges, och har beslutat sig ftir att kidnappa denne och begära en
lösensumma. Denna skall han ge till don Scorpio som &t tit"t
startkapital (Pengar är nämligen värdelösa i de[ta fångsamhälle
på gl:und av sin sällsynthet.) och därigenom ställa sig in så mycket
att han får överta ledarskapet ftir Scorpios gangstergäng när
denne f1ytt.

Spelet kan börja...



ENCYKLOPEDICA IMPERICA

Grosscello
Lirisk ö, belägen mellan Capone och fast-
landet, 12 km utanliir Lires kust. 224km2.
Som mest fanns 300.000 invånare varav 15.000
bodde i Porto Prizone, öns huvudort.
Nuvarande folkmängd är okänd.

Ön är bergig med bergstoppen Monte Bello
(1,019 m.ö.h) som högsta punkt.
Bergsluttningarna är beklädda med kastanje -
lundar, och runt de få bergsbyarna finns teras-
serade fält där man odlar mest vindruvor,
men även en del annan frukt. Resten av ön
består mest av hedar bevuxna med ljung och
ginst.

På öns östra kust finns mäktiga järnmalms-
fyndigheter brutna under Imperiets hela era.
Tidigare var fisket betydande men numera

fiskas enbart utan båtar, direkt från
stränderna.

Tidigare fanns en självständig nation med en
betydande flotta på Grosscello. Men pga sina
malmfondigheter fick de storhetsvansinne och
ställde absurda krav till lmperiet. Till slut
gick det så långt att de utmanade imperiets
hela styrka. I kriget som ftiljde blev Imperiet
slaget i tre mindre sjöslag men Iyckades till
slut landsätta en större infanteri styrka på ön,
något som blev en vändpunkt i hela kriget. Då
Porto Prizones fiirsvar är 321Ii,ll ftir imperiets
stormtrupper kapitulerade även majoriteten
av Grosscellos flotta. Flottan upplöstes och
sedan dess får inte några skepp angöra eller
tillverkas på Grossceilo. Numera är ön mest
känd som kejserlig korrektionsanstalt.

GROSSCELLO
lr.rpeRrers rÄxegrse ö

Av mÄsren S.erHr

otr-r---s.t 6y



NY
KOMMENDAhITI
PORIOPRTZONE

vår utsände i Raposa fick en intervju
med tribun Fransisco Valeccio innan
han avreste till Grosscello, den ökända
fängelseön. Där ska han tillträda
posten som kommendant över garni-
sonen i Porto Prizone.

- En utnäynning till ko'n,nendant i Porto
Prizone är det verkligen attbebakta som en
befodmn?
- Naturligtvis! Att leda den garnisonen är en
krävande uppgift !

- Så den har inget att göra med de mut-
enl«la gelffr som rihats mot et'?

- Mutanklagelserna var ett lömskt påhopp
från mina politiska motståndare som jag,
vilket rii borde vara väI medveten om, helt
friadeg ifrån! Min utnämning är en värdig
utmaning; det är en ära att få hålla imperiets
fiender i säkert förvar. Dessutom är det
trevligt att på nytt få tjäna i imperiets väpnade
styrkor nu när jag, tillfälligt, har lämnat
politiken.

- Men det sägp ju att soldater siom rnisskött sig,
diciplinbrott t ex, ofta fär sbmfrkommendering
iPortoPrizone?
- NÅ det är väl inte alltid gudarnas bästa barn
i garnisonen, men kom ihåg att det inte finns
plats fiir någta veklingar. Det är minsann
ingen slumpmässig uttagning till tjänst-
göring på Porto Prizone. Dessutom är det inte
alls någon tvångskommendering. Soldaterna
skriver, helt frivilligt, kontrakt på en viss tids
tjänstgöring.

-Är det santatt soldatema inte vågargå utpå
ön?
- Bah! Vågar och vågar! Det år inte en fråga
om att våga! Det finns bara ingen anledning
ftir soldaterna att beblanda sig med drägget i
staden. !!e{L har full kogftoll från fortet.

- Men vad har dA soldaterna för arbets-
trppgifred
- Garnisonen är uppdelad i två delar. Den ena

bevakar öns enda hamn i Porto Prizone och
håller uppsikt över staden. Den andra halvan
övervakar arbetet och arbetarna i de stora
järngruvorna på motsatta sidan ön.

- Ryktet säger att aldrig någonsin har en
fånge lyckats rlrmma iffin Grosscello. iir det
verkligen eant?
- Jojo! Som jag nämnt ligger öns enda hamn
vid Porto Prizone. Bevakningen pÅ de få skepp
som anlöper där är rigorös. Att ftirsöka bygga
en båt och segla iväg är lönlöst, Imperiets flotta
bevakar hela- kusten. De få naturliga
hamnarna kontrolleras ständigt och nog-
grannt. Små båtar skulle ändå inte klara de
starka strömmarna. De dÅrar som försöker
flyta sig ut med en planka eller dylikt blir
snabbt offer ftir hajarna. Nej, det avskum som
hamnar på Grosscello kommer aldrig där-
ifrån, lita på det!

Med de stolta självsäkra orden sätter tribunen
punkt ftir vårt samtal, som med kraIt, motvisar
de vidriga anklaglser från anarkister, revo-
lutionärer, kaotiker och annat löst folk som
vill srnutskasta vårt ärorika imperiums stor-
het!



Inledning

Det har uarit en lång, smutsig och allrntint
uidrig sjöresa uid å,rorna på, imperiets
galar. Allas hrinder cir så.riga au de groua
&rorna. Ncir galtiren lade till i porto
Prizone och få.ngarna fordes i tand bleu ni
fem kuarhd.llna pd b&ten titt sist. Ni har
sedan bliuit forda upp i fortet och står nu
framfor en pampig dörc.

- Få,ngarna cir hör, tribun, sciger uakten
ntir han sld"r upp dönen.
Rummet cir öuerdödigl dekorerat. Vid, en
pulpet sitter en rnan som ni först&r rir
h,ommendanten, Tribun Franc'isco
Weccio.
Han rnönstrar er rned ett nedlåtand,e
leende.

- Man kan knappast tro det nrirunan ser
er, men ni tir de bösta man fann för den
uppgift jag har att erbjuda er. Ja, det ör
faktiskt ett enastå.ende erbjudande.
Insatsen tir ert samarbete, priset iir er
frihet. Intresserar d.et er? Ja, jag ttinkte uöl

det. Nå; uppdraget ör egentligen enkelt. Ni
ska bara hrimta en rnan i staden som jag
uill ha. Han cir en gammal storgodscigare
sorn behandlade sina bönder lite hårt, och
den garnle mjukistönten titl kejsare scind,e
hit honom. Nu har ui öntligen fött en starh
man pd tronen. Han uill ha riktiga mön
omkring sig, som Lemax Isopoda, tnannen
ni ska htimta. Han cir allts& benödad, och
ntir ni kommer hit med honom få,r ni åka
tillbaka med saryma båt som han. Ni fårlite utrustning; rustning och uapen.
Magikerna fdr titta en stund i 

"nrnagikerbok och lösa in lömpliga formler.
Dessutom får ni en karta öuer stad.en och
en medaljong med Lema* Isopodas portriitt
i. Det rir allt. Ni kan gå..
Vahterna for ut er och tar er till ett rurn diir
ni få.r frtischa upp er, proua. ut ltimpliga
rustningar och lösa in kimpliga forrnler ur
en bok sonx en srirskild uakt hå,ller ett
strdngt uakande ögo på. Kuöllen tir lå,ngt
Liden nrir ni cir redo att ge er au.
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Det rir strat före midnatt ntir uakterna
h,ommer för att hcimta er. Ni förs i
fladdrande fackelsken genom små. trdnga
gångar och uppfor uindlande trappor.
Till slut kommer ni upp på krönet au den
stora rnur som omger fristningen och
hamnen. Trots den salta uinden som
blå,ser in från hauet ktinner ni den
genomtrtingande stanken frdn staden som
mörk och ogöstutinlig breder ut sig
nedanfor er.

Bild Omslag

Knuffande kör uakterna in er i en stor
fldtad korg som står uppsttilld under
bommen på. en kraftig hran. Sd snart ni
kommit in i korgen bArjar piskcr uina öuer
dussinet slauar uid ett stort spel och ni och
h,orgen börjar l&ngsarnt uinschas upp&t.
Plötsligt suiinger kranens' bom till och

h,orgen far ut öuer murkrönet.
15 meter ner ser ni den tomma grdnszonen
runt sjcilua fringelsemuren och sd, börjar
nedfrirden.
Ntir det bara iir ndgra meter kuar hör ni
någon ropa "Ha en treulig dag" uppifrå,n
murkrönet och ni faller handlöst neråt och
slår h&rt i marken. Repet ltigger sig likt en
orm öuer er.

Gruppen får en liten stund att trassla sig ur
den krossade korgen och hämta andan.
Korgen: omöjlig att anvåinda
Repet: Tross bestående av tre stycken 15
meters rep som tvinnats ihop till en mycket
otymplig tross,
vikt 12kg. 5 minuter krävs att tvinna isär
repen.

Så snart gruppen samlat sig sker händelse
nr 1.

WJt'n<ti,:
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DM:s kom-i-håg:

Plats€roch möten:

Scenariot är uppdelat i dels ett antal platser
(numerade Pl till PlI) och dels ett antal möten
(Ml till M7, samt ett extra: MX). Meningen är
att ett möte skall inträffa varje gång gruppen
förflyttar sig mellan två ställen (skilda P-
nummer), observera dock att de olika
Don:erna, templen och kajplatserna räknas
som skilda platser trots att de ligger under
samma P.

Mötena skall tas i tur och ordning, börjande
med Ml mellan muren (Pl) och platsen fiir
brottet (P2). Om gnrppen kör fast ordentligt, så
finns ett extramöte (1VD0 att sliinga in i /ctersta
nödfall. Endast de möten som finns i scenariot
skall anvåindas, inga random encounters. Om
möteslistan tar slut, återanvänd M2, M5 och
1v17.

Sagittarios gift kunskap.

Barbarer har enligt Unearthed Arcana
möjlighet att motverka naturliga gifter.
Sagittario har l}Vo, +507o om han kåinner till
giftet + CON på offret, vilket blir c:a 757o. I
detta scenario kommer dock Sagittario
automatiskt att lyckas de frra ftirsta gångerna
han brukar denna ftirmåga, och han känner
till gift,et.

De i detta scenario ftirekommande gifter som
han känner till är ormgift och skorpiongift.

Formelbe griinsnin gar.

Dessa formler finns ej i Fortmagikerns
formelsamling:

1: Climb
Friends
Spider Climb

2: Fools Gold
Invisibility
Levitate

Fireball
Flv
Suggestion

3:

@-stt" $",irt r
nuemec dema,

Fbtr rlE.
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Pl:
fillbaka t'Il muren

Framfor er reser sig p& nytt rnurarna till porto
Prizones ftistning. Murarna tir 16 meter höga
och rir fulla med krokar och hullingar for att
auskrcicka tom de mest dumdristiga frd,n att
ftrsök att klöttra öuer dem. Högt dciruppe kon
man höra garnisonens soldater samtala eller
slamrande gä sina uaktpass.

Om gruppen återvänder utau Lernax Isopada :
-Försuinn luirifrån! Vi har annat att görd. dn
lyssna på. sadana som ni!

Om gruppen återvänder och begär att få pengar
till lösensumman:
-Jauisst, jorö! Alla uet att guld saknar ucirde
nere på, ön! Försök något annat!

Om gruppen återvåinder med Lerna= Isopada :

Efter en kort stund ser ni tribunens enomla
siluett uppe på. murkrönet. Snart ser ni en korg
åissos ned. Ni kliuer in i korgen och på uögen
upp kan ni ftr en sista gå,ng se ut öuer porto
Prizone, staden uarifrå,n ingen tidigare
å.teruiint.

SLI]T

P2:
Platsen for brottet.

f brappan:
P& ucig upp i trappan mrirker ni att det tir något
som inte strimmer. Dörren std,r på, gkint, och
en suag ljusstrimrna trdnger ut och rinner
nedfor de smutsiga trappstegen.

Vid en undersökning av trappan syns det
blodspår. som sträcker sig mellan dörren och
gatan. Följer man detta (Sagittario har L00Vo
om han aktivt spårar) kommer man så små-
ningom till kvarteret "grodan" (se d:o).

1. Vardagsrurn, 6xG m.
Hiir har nyligen en blodig strid, utspelat sig
(Irild P21).Möblernanget ör sönderslaget, och
på. goluet ligger en rnan, badande i blod.
Rurnrnet har tre fönster, och till höger on.
rnannen leder en dörröppning uidare in i
rummet.

Möblemanget bestod av ett bord, fem eller sex
stolar, och en hylla med böcker och bokrullar.
Vid undersökning kan man upptäcka
följande:

1. En liten keramikbricka med en mystisk
figur (bild P22) ligger på golvet vid
dörren.

2. Mannen är död (ftrrblödd) och är inte den
som gruppen söker. Undersöker Crassus
eller Sagitario såren, så kommer de

Platsenftrhottet

m



fram till att de troligtvis snarare giorts
med stridsyxa än svärd.

3. Ett blodspår leder ut genom dörren och
nedfiir trappan (se ovan).

Dessa ledb::idarfinns dolda i bilden:

På väggen har den döende mannen med sina
sista krafter ritat en skorpion med sitt eget
blod. Detta är Scorpios märke, en av de stora
bossarna i staden.

På väggen sitter ett kidnappningsbnev (separat
bild P23) fastsatt med en kniv.

Den döde mannen har slitit loss en bit tyg från
angriparnas klader.

Vittne i fijnstret (se nedan).

W, Grcdpolett

Separat blodpöI. Även en av angriparna blev
svårt skadad.

Slumptabell Sr böclrer:
l. "Imperiets kejsare."
2. "Militär strategi."
3. "§amlade poem av Cassius D.Ä-"
4. "Exotiska droger."
5. "Bortom ljuset - fikter av Fritz Larsson.,'
6. "En enkel klassifrcering av odöda.',
7. "I&irlek och smärta - handledning i tre

lektioner."
8. "Viner från norra Imperiet."
9. "Anatolus' fälttåg."

l0. "Kiirlekskulternas hemligheter."
11. "Marin krigftring - bläckader, Iand-

stigningar och sjöslag.',
12. "Offensiv taktik."

2. Sovnrm tiiinåre \4x4m.
Här finns en valbaddad säng och en öppen
kista, innehållande enkla klader av imperie-
snitt.

3. Mabmm,4xG m.
Lågt matbord med madrasser att ligga till
bords på. Skåp med porslin, muggar och
bestick.

Utpressningsbrev

4. Lemax' sovrun,4xG m.
fillstökad säng. Kista med en gång fina, men
nu slitna kläder i en stil som var modern i
Imperiet ftir så där en fem år sedan. Bord och
stolar.

5. Kök, tlx4m.
Stor murad spis. Typiska köksutensilier.

6. §ovnrm tiåinaxe 2r?.x4m-
§amma som rum 2.

7. Skafferi 6x2 m.
Tämligen magert. Några bitar rökt fårkött
hiinger och ser ensamma ut.

8. Vithret (Fönstret mot gården).
Ni uandrar runt kuarteret och iittor den trapp -
uppg&ng som borde leda titl rummet ni sett
från Lemox' kigenhet.



Knackar man hörs släpande steg, och dörren
öppnas av en mzrn med kryckor.

Lås: Normal open lock. Mannen innanftir blir
skrämd, men anfaller inte.

Lägenheten bebos av en krympling. Han är
mycket vänlig, och svarar på alla frågor han
kan besvara.

Om vilka det var:
"Äh, d.et uar den d,tir ryslige Bela Lugoei som
gjorde det. Hans kappa könner man igen uar
som helst. Och honom tir man toungen att
betala beskydd till. Tvi uale!"

Om var Bela Lugosi håller till:
"Jag tror de iir dom som bor diir borta ui.d d,en
dtir baren, uad den nu hette? Den htingd,a
po.ddan, eller uad uar det? tlppgång tolu uar det
i alla fall, det tir jag siiker på,."

Om siagsmålet:
"Var det inte hem,skt som de slogs! En slogs
meduetslös, och bands, och bars iutig, till -
sclrnmans med en anna.n sorn blödde sonT en
gris...
O.m gruppen visar keramikbrickan:
"Ar det inte så.dana dtir man kan köpa sprit

Annars vet han inte så mycket.
"Ni ftrsiå,r, det tir lite suårt for mig att uaru, u.te

2ch röy pd, migi' sciger han och-tittar på sitt
lama ben.

for?"
Om tygtrasin:
"Jd,d, ollt rir det drir Lugosis kappa. Synd, och
skam på. så. fint tyg!"

Jo^ *ou
l.4ED DerrA

A&S0LIJT ltlGEr
*-eNaQto Arr Ci;«e!
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fffi



Ovriga hus i lrvarteret:

A. Stort och delvis nedrasat hus. L?ingst in i har en
försupen man (0-levlare) skapat sig en liten lya.
Grisigt, lortigt och en trasiga prylar. Han har
varken hört eller sett något, och verkar tämligen
full.

B. Ungdomsgäng. Kal håla med sexton halm-
bäddar och tolv neddrogade (går ej att väcka)
ungdomar.

C. Nyligen övergiven bostad. Diverse möbler
finns kvar, men det finns inga sängkläder i
siingen, och skåp, kistor etc är tornma.

D. Låst bostad. Tomt och släckt. Ingen hemma.
Dörren kan öppnas med en normal open loeks,
men det finns inget av värde att ta: Kläder i
kistorna vid sängarna, köksutrustning samt
torkade och rökta matvaror i köket.

E. TiU hälften igenrasat hus. Övergivet sedan
något hundratal år. Tomma rum.

P3:
Kvarteret "grodan"
Välj A eller B, beroende på hur spelarna tagit
sig hit:

A. Siiikande våirdshuset:

Ntir ni ncirmar er ett gathörn hör ni ett dtimpat

Pt!1 Kvarterret Grodan
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sorl au röster, med d& oeh dö skratt och stoj in -
uriut. Bakom hörnet ligger ett lögt åus (bild
P31), uars uarrna, gula, upplysta
fonsteröppningar skarpt kontrasterar mot det
halla rnå.nljuset, skuggorna och de
igenbomrnade luckorna kring er.

Detta är värdshuset "Den hängda grodan'
(rum 1 och 2).

B. F«iljande blodspåret

Nrir ni niirmar er ett gathörn hör ni ett dtimpat
sorl au röster, med d& och då, skratt och stoj in -

utiat. Spå.ret leder forbi ett lågt åus (bild p3l),
ue.rs uarrna, gula, upplysta ftnsteröppningar
skarpt kontrasterar rnot det kalla mönljuset,
skuggorna och de igenbommade luckorna
h,ring er.

Detta är värdshuset'T)en hängda grodan'
(rum 1 och 2). Om gruppen fortsätter att f?ilja
spåret:

Spå,ret leder leder in till och uppftr en unket
luktande trap puppgång.

Detta iir trappan (14) upp till "det dtbnde
drägget".

Rumsbeskrivningarr'I(v. grodan":

L Förmmr 4x4 m-
Kalt och tomt. Pärldraperi in till 2.

2. Senrering§:urn'Den hängda
grcdan"r Gxl0 m.

Sorlet frå.n krogen tystnar i samnna ögonblick
som ni for ptirldraperict å.t sidan och stiger in.
Allas blickar ucinds mot er (bild P32) och
tnönstrar er frå.n topp till td, till synes
bedömande utirdet au aerje sak ni btir, och
uögande det mol pgsu41g|t qtt ta dem ifrå.n er...
I-aholen tir halufull och belyst au osand,e oliu -

oljelampor i taket. Yörd,en, en kraftfull typ i
uit skjorta och suart arist, betraktor er bistert,
och nickar sedan.

Sokta komrner uiskande sarntal ig&ng, ntir
krogens kunder å,ter ucind,er sig mot uar -
andra...

Personerna på bilden är:

Bela Lugosi (den ansvarige för kidnapp-
ningen) i rutig mantel, samt hans två mannar
nere i höger hörn.

.\toY

Pip Baren I{ängda Grcden



TVå kortspelare nere till vänster.

Våirdshusviirden bakom disken.

Fyra slynglar från ett ungdomsgiing.

Ettfyllo.

En människa och en gnoll i {iirgrunden.

Hur reagerar personerrur?

Awalrtar grupen, händer ingenting.
Det gårint€ att obemlirktavlyssna samtal

Ungdomsgänget:
Försöker man gå på ungdomsgänget,
kommer bara med spydiga kommen-
tarer ("Kommer du och sticker upp, gubb -
djävel?"), och är synnerligen lättprovo-
cerade till bråk.

Slåss gr-uppen med Bela's nannar, så
hoppar genast varje gängmedlem upp och
börjar banka på närmsta person, vem
som helst i baren, ivriga att ta del av
striden.

Bela Lugosi 6gh hans tnå rnannru:
Om gruppen börjar fråga andra om
kidnappningen, och vad gruppen sett i
Lemax' rum, så gör Bela backstab på
lämpligaste person, och de andra två
börjar slåss.

Om gruppen börjar fråga just dem:
Snäser av oskyldiga frågor, och mer
närgångna får dem genast att dra vapen,
och hoppar frenetiskt på äventyrarna.

Om gruppen hoppar på dem: Melee,
naturligtvis.

Börjar gruppen slåss med ungdoms-
gåinget, utan att ha avslöjat sig, drar sig
Bela och hans mannar undan utan att
blanda sig i.

Värrlshuwärden:
Vid ftrsta tecken på bråk, så fäller
Carbon omedelbart ned sin lucka (tar ett
segment). Ilånner han sig rejält hotad,
så använder han sitt lätta armborst
genom skottgluggar i luckan. Efter ett
bråk, så är han mycket tvär, och ber
gruppen att dra: "Och taglgarna\rned, er
liken nrir ni gå,r..." : '/

Tillfrågad om Scorpio eller skorpion -
märket, vet han att Scorpio är en av de
största bossarna i staden, har skorpionen

som symbol, och var han håller till (se
stadskartan).

Om Bela vet han att denne är en ganska
självständig underhuggare till Scorpio,
och bor i det här kvarteret, uppgång XIi.

Om råskis-vättar: Sådana kräk ser_
veras inte här. Läbbiga kryp, bor väl i
underjorden eller någon ruin har
någonstans. Lever pa ayfall.

Den dmcloe:
Sover, går ej att väcka.

Övriga:
Vid bråls Försöker smita ut så fort som
möjligt,

Veh Samma som värdshusvärden.

P83 BelasbrevffinScorpio

Kundenras ägodelar:
(Endast Bela L:s är vilrtiga)

Kortspelarna
Ett antal (14) grodpoletter på bordet och i
frckorna. Kläder (grod ylle och linne).
Varsin liten kniv av inte särskilt hög
kvalitd (-1 knife).

Ungdomsgänget
Svärtade läderrustningar. Vapen. 1d6
grodpoletter/man. Små bitar honungs-
konfekt. Träburkar med svart smörja att
ha i håret. En har en liten trästatyett av
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en naken kvinna, en annan en näsduk
märkt "Susanne".

Personen oeh gnollen i fiirgnrnden
1d6 grodpoletter och en dolk var. Vanliga
kläder.

Bela Lugosi
Mantel i ett egendomligt mönster. Läder-
rustning. Kortsvärd och dolk. Ett brev
från Scorpio (bild P 33). Nyckel, miirkt
"Kv. grodan. XII".

Mannenmed skölden
Bronserad hjalm, sköld, spjut, läder-
rustning. I öwigt ingenting.

Belas andr:e hantlangare
Vanliga klader. Dolk. Platt lerflaska
med sprit i fickan, märkt med en hiingd
groda.

I!,en dnrclore
Tomma fickor.

Bakgnm&

Värdshuset sköts av en liten familj, bestående
av Carbon och Aurelia Perios samt deras
fiortonåriga dotter Argentia. Fadern är ftire
detta legoknekt och soldat (6:e nivåns fighter),
och deporterades hit med sin familj när han
råkade låta sig hyras av fel sida yid ett litet
gränsintermezzo mellan imperiet och den lilla
stadsstaten Sandra på imperiets östra kust.

Iluset är till stiirre delen en romersk enplans -
villa kring ett atrium. Familjen Perios har
spärrat igen alla ftinster, dörrar och andra
öppningar, så enda vägen in till den egentliga
bostadsarean är genom krogen, vilken består
av ett stort rum med bardisk i en öppning i
väggen. Den centrala gården har, till-
sammans med de rum som numera saknar
tak, gjorts om till köksträdgård.

Drycker finnes av två sorter. Dels en söt,
mörk och grumlig dricka, som hembryggs av
krögaren själv, dels en destillerad dryck,
kallad "helvetesgapet", snarare på grund av
sin smak än sin styrka.

Betalning sker in natura, eftersom stadens
kommers bygger på byteshandel. Man visar
upp en vara, så värderar Carbon den i drinkar.
(Ett stop öl kostar samma som ett litet glas
"helvetesgap". värderingen är enligt PH: ftr
vapen 2 drinkar/sp, ftir övrigt f diink/sp.)
Denna värdering är inte f«irhandlingsbar.
Stamkunder får sedan sitt namn uppskrivet på
en svart tavla, väl synlig bakom disken, till-
sammans med en notering på hur många
drinkar de har innestående. jlr man inte det,

så kan man i våixel få små "poletter" i lergods,
en ny id6, som Carbon är mycket stolt över.

Försvar. Carbon sköter hela tiden serveringen
från bakom baren, och går inte ut i rummet.
Vid fara eller bråk, kan han fälla ned en
bastant lucka, ftir att täppa till öppningen över
bardisken. Under disken {tirvaras ett antal
stadiga påkar, och ftr yttersta nödfall ett lätt
armborst.

3. Konddor bakom bardisken, 2x10 m.
Svart tavla (se Bild P32). Hyllor med lerkrus
och muggar. Örrer bardisköppningen finns en
massiv trälucka, med skuttgluggar, som
kvickt kan fällas genom att kapa ett rep.

Under bardisken förvarar Carbon några
ordentliga påkar och ett lätt armborst.

4. Lagemrm drickar Gx6 m-

5. Köh 4xG m.

&7.Sornrrmr4x4m.
Paret Perios, resp. deras dotter Argentia.

&9. Tftidgådsland.
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10. Husbehovsverkstad 4x4 m.

lL Tlfidgårdsredskap etc,4x4 m-

f2-8. Fölråd 4x4 m.

14. Trappa tiII'Det dti,ende driiggef'

Trappan leder upp en uåning och slutar uid en
dörr. Breduid dörren sitter en oljelampa.

Dörren rir låst.

Ilear noise: Inifrån hörs svaga skrik och
ljudet av vingar.

Open locks: Det är ett enkelt Iås, utan fälla
(Stephania t,ar 87Vo,Yito 72Vo)

15. Konddor 2 m bred 6 m lång.
Innonfor dömen finns en mörk korridor, men
i det suaga ljuset kan man skymta tuå. dörrar.
Det hörs ett gurglande ljud från dörren till
höger.

16.'T)rägget". Rum 4x6 m.
Då, ni öppnar dörren ser ni en fruktansucird
scez. (bild P34)

I rummet finns tre vulchling (MM2). De har
just brutit sig in genom ftinstret och tagit kål på
en av kidnapparna, lockade av blodlukten.
Utanftjr finns ytterligare fyra. Dessa anfaller
om de ftirsta råkar i strid.

Rummet är kalt så när som på bädden, liket,
likets kniv, och en mängd bandage och ftirsta
hjälpenutrustning. Ail förbandsmateriel är
märkt med Dechivons heiiga symbol.

17. fururrm 6x4m.
Ett ucilstridat rum: tud stycken b(iddade scingar,
en bokhylla, fytld. au tomflaskor och tre böcher,
somt ett skriubord. På skriubordet ligger
någa,dakumcnt.

Flaskor: Alla är tomma, gjorda i lergods med
en egendomlig etikett. föreställande ett
hängt groddjur..

Böcker: Underhållningsvåld.
Sängar: Under kuddarna ligger två knivar.
D,okument Se Bild PtlS).

18. Tomt rum,4x4 m.
19. Tomt rum med osäkert solv, 6x4 m.

DtiendeDriigget
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P4t
Andra barer.

Ni står framför baren. Den cir stringd och
öuergiuen.

Oberoende av vad gruppen gör fiirblir baren
stängd och ogästvänlig.

P5:
T,illa torget eller Råskisvättama.

L T,iIIa torget.

Det lilla torget ligger tomt och öaergiuet.
Någonstans hörs ett kort skrik, rnen annars
uilar ett forrridiskt lugn öuer staden.

Ni stå,r och betraktar torget. I mitten au torget
syns resterna au den brunn sorn en gdng
försörjde denna del au staden med försk -
uatten. Brunnen, egentligen en fontcin, ör
niistan helt raserad och i dess mitt kan rnan se
ett stinkande schnkt som leder nerdt.

Schaktet är 2 meter i diameter och10 meter
djupt.

Schaktets väggar är klädda med mossa men
erbjuder inga egentliga svårigheter fijr en tjuv,
normal climb walls-

Det är lätt att frsta rep i brunnsresterna.

2. Schakbrummet
3 meteri radie.

Scaktet slutar i ett litet rurn uars golu rir töckt
aa 7 meter smutsigt uatten. Under schaktet

ligger också en 2 meters hAg au aufall och
trtick.

En suagt uppå,t sluttande gång (1,5 meter hög
och 1 meter bred) leder bort&t, den rir mörk och
beurixt med alger.

Det finns ingentig av intresse i detta rum.

3 . Stor:a rummet
4 meteri radie.

Gd,ngen slutar i ett stort rum. Delar au taket
har rasat in. Goluet tir ttickt av aufall sorn
tycks slripats hit från schaktrurnmet.

Det finns tuö öppningar i rurnmet, den ena p& 1
meters höjd den andra på. tre meters höjd. Böda
leder till gångar sorn rir 1,5 meter höga och 1
meter breda.

Det går inte att göra climb walls på dessa
fuktiga och inåt sluttande väggar.

Den övre gången kan dock nås genom att t ex
ställa en ävent;rrare på någon annans axlar,
tex Rivil, Stephania eller Vito på Crassus eller
Sagittario.

Det finns ingenting av intresse i rummet.

4. Alggången
1 meter bred och Ir5 meter hög.

4 meter in i den unkna fuktiga gången
blockeras atigen aa nö,gon forrn au mossa eller
alguöxtlighet. (Bild P51) Den töcker hela
gd.nEen s&nrir som på nå.gra små hå,l ncirrnast
goluet.

llfio*ssn åir ca2 mefcn(iock

P52 Silverfiskar



Den är mycket lätt att
harmlös.

På grund av fukten är
för eld.

skrapa bor+. och är helt

mossan helt okänslig

5. Snedagången
1 meter bred och 2 meter hög.

Ni har just passerat genom resterna au
algerna dö göngen delar sig i tud,. Den ena
fortstitter snett fram&t ucinster, den andra snett
bakd,t hager.Goluet i den nya gången tigger
Irigre och tir uattenfyllt.

Om man kiinner sig ftir märker man att det är
0,5 meter vatten. Rör man runt i vattnet kan
man märka att det finns något som rör sig i
vattnet.

Går man ut i vattnet anfalls man av 6 st silver-
frskar, en otäck typ av små ödior.(tsild P52)
Det finns 12 st i vattnet, de förföljer ev.
flyende.

Inget av värde finns här.

6. trIöga gårrgen
1 meter bred och 1,5 meter hög.

Gången rir lika smal och ogristutinlig som de
andra gå,ngarna, rruen denna gång cir i alla
fall torr. En bit in i gången ligger en stege, ca 4
meeter lå.n1, tilluerhad au allehanda aufall.

Stegen är trots sitt utseende hållbar och är fullt
användbar, äventyrarana lägger dock märke
tiil att pinnarna sitter oerhört tätt.
Söker man spår kan Sagittario finna spår efter
små varelser, kanske humanoida. Dessa spår
går mellan rum 3 och gång 8.

7 eL 8 Btindgångarnra
1 meter bred och 1,5 meter hög.

Oberoende vilken av de tre gångarna gruppen
tar anfalls de av en Crupp om 6 stycken råskis-
vättar.

Om gruppen tar gång 7 sker anfailet bakifrån:
Ni börjar er mödosamme uandring in i den
mörka gången då plötsligt en hop smd uilda,
stinkande uarelser kastar sig öuer er
bakifrd,n!(Bild P53)

P53 Råskisvättar



Om gruppen tar gång 8 sker anfallet
framifrån:
Ni börjar er mödosamme uandring in i d,en
mörka gängen dä plötsligt en hop smd uild,a,
stinkande uarelser kommer rusande rnot er
och anfaller!(Bild p5g)

Dessa små varelser har en mycket bra dex. De
hoppl och springer runt och har 2attackerper
norrnd.

staplar au fastare aufall finns mitt i rummet.
På. detta bord ligger ett smutsigt dokument.
Desttutorn std,r det tre flaskor sprit frön hingd.a
grodan.(Bild P54, Bild PE5).

Råskisvättamas skatt

Råskisvtittamasbo
3 meteri radie.

Ni kommer in i ett oerhört stökigt och
stinkande rurn. Stora delar au taket och en
utigg har rasat in. I bortre öndan o,u rummet
bildar raset ytterligare ett ru.m, uarifrån
tjattrande röster hörs. Ytterligare en gång, l
gå.nger 7,5 meter leder ut från den ucinstra
delen au rummet,

Då gruppen går in i någon av gångarna
anfalls de av 12 st råskisvättar, 6 från varje
håll.

10 Råskisvättam.as hem
Oregelbundet fomaL

Har ligger högar med "sorterat" aufall kings
uciggarna och några mycket enkla baddar. Ett
enhelt bord, bestdende au nögra plankor och

P55 Råskiwättamas br:ev

11 flen smala gången

Gd.ngen iir tom nu. Den ör lika ogöstutinlig
och luktar lika unket som de öuriga. Den ör
7,5 m hög och 1 m bred, rnen smalnar efter en
suring au till end.ast 30 x 30 cm.

Om gruppen envisas med att ta denna väg, låt
den smalna av ytterligare, tills dess de ger
upp.

P6: DonSorpios palats
Iturta P61

Ni når fram till Don Scorpios kuarter och
mtirker snart att hans hcm tar upp nd.stan hela
huarteret. End,ast på, dönarrw särn Ar mörkto
med III - IV saknas hans uapenskötd, .

Gatoma runt haw kuorter tir tomna och
husets-uöggar btir hotfulla bud,skap till im
som skulle uilja bryta sig in.

Då och då. hörs muntra skratt och skråland,e
sång fr&n kuarterets rnitt-

Fönetr€n i kvarteret har alla kraftiga galler
och fiinsterluckor, spelarna kan intä fo-rcera
dem.
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llear Noise vid dörr:

I.
De hör inget men känner en
egendomlig lukt.
Crassus: "Det doftar logement..."
Rivil: "Det stinker Hobgoblin..."
De andra känner inte igen lukten.

II.V:
Tyst.

VI:
De hrir svaga morranden.
Saggitario: "Det luktar ju hund!".

vfl:
Svaga röster.
Rivil: "Goblins, de är sura över att de
inte frck vara med på festen."

Vid alla d.örrar:
På de ljud som hörs från festen verkar
den ha hållit på låinge. Sången är
skrålig och då och då skålas det ftir
"Don Scorpio och hans snara frihet"
och "Dråparen från Lire dräper snart
igen".

t.ås och fäIlor:

DörI:
Lrf,st. (Normal open locks)
Fälla: Larm i rum 1. Larmar
hobgoblins i rum I och väcker
dem i rum 2-6.

DörrII:

Om gruppen flyr lugnar sig larmet
efter 10 rounds
Knackar man: Sura röster fiirkunnar
på hobgoblin att man ska dra åt
helvete!

Låst. (Normal open locks).
Fälla: Larm i rrm 7 väcker
människorna i rum 7-10.
I(nackar man: Från en liten lucka
hörs några röster ftirkunna att man
ska dra åt helvete!
De svarar inte på några frågor, men
säger man att man kommer från Bela
Lugosi vill de se guldet (genom
luckan).

DörrIII-V:
Olåsta, inga fällor.

I}ör:rVf:
Last. (Normal open locks).
Muren är 3 m och lätt att forcera.
Fälla: Liten klocka: Desarmeras
automatiskt. Försöker ingen ta bort
den, säger den "Plingeling' när man
passerar dörren. Ingen i huset hör den.
Knackar rnqn: Morrar hundarna.

DönVII!
Iäst. (Normal open locks).
Fälla: Nej.'l(nackar rnan: Sura röster ftirkunnar
på goblin att man ska dra åt helvete!

P61 Kopia på kar"ta'§corpios kvartet''
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Rumsbeskrirmingar:

L: Ahium 6x4 m
Ett sjaskigt rum, öppet till ud,ningen ouanför.
Det stinker sprit och logement. N&gra tomma
flaskor ligger på. goluet. Mitt i rummet finns
ett bord med btinkar. Det finns tre dörrar och
ytterligare en öppning.
Vid, bordet sitter 2 hobgoblins med uarsitt stop.

Om gnrppen kommer in genom dihr I (och
endast dä\: Dessutom stå,r en uakt rned ett
egendornlig leende lutad mot en ucigg.
Bild P62 Denne vakt står likadant hela
tiden, i stort sett i koma. Han ramlar omkull
vid minsta kontakt, fortfarande leende.

Hobgoblinerna springer mot varsinn dörr. Det
tar 1 nound fiir dem att ta sig in i de angråin-
sande rummen. Sedan väcker de 2 hobgoblins
per round.

2z Logement4x4m.
Ett rnycket lortigt rurn sorl stinker logement.
P& goluet finns 4 halmbaddar. Drir ligger 2
hobgoblins och souer ljudligt.

I rummet finns hobgoblinkläder, delar av
hobgoblinrustningar, två klubbor och ett kort-
svärd-I ytterväggen finns en igenmurad dtin.

3: Logement4x6m.
Hrir stinker uiime cin i ftrra rummet. De 6
baddarna ör i oordning. 2 hobgoblins ligger på,
goluet - nritt och jtimt på, btiddama. En au dem
har uiint upp ögonuitorna.

Här finns klädtrasor, en klubba, ett kortsvärd
och en halvfull spritflaska. Båda
hobgoblinerna är medvetslösa och går inte att
väcka.

4z Logement4x4m.
Ett smutsigt, stinkande rum med 4 böddar. B
hobgoblins ligger till synes utslagnn. En
ligger mitt på goluet.

I rummet finns de vanliga kläderna,
klubborna och ett svärd. Här finns också en
del matrester och barpoletter från Grodan. En
av hobgoblinerna går ej att väcka.

5: Logement4x4m.
Rummet ör fruktansuört nedgrisat. Flaskor,
matrester och skrcip belarnrar goluet. Det finns
tre btiddar. Stanken tir minst sagt
på.trringande. Hrir souer 2 hobgoblins. De dr
lite stöne tin de andra.

I detta rum finns 2 kortsvärd, 2 sköldar och
ganska gott om poletter från Grodan.
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6: Logement6x4m.
Hiir stinker uiirre cin i hallen. De 6 btidd,orna
tir i oordning.Hrir ligger en ens@tn hobgoblin
utstrcickt på. magen.

I rummet finns massor med klädtrasor, en
klubba, matrester och tomma flaskor.
Hobgoblinen gå inte att väcka.

7z Attriurn 6x4 m.
Ett kalt rum., öppet till uåningen ouanfor. Det
stinher sprit och luktar logement. Några
tomma flaskor finns pd goluet. Mitt i rummet
finns ett bord med bönkar. Det finns 4 d,örrrar
och ytterligare 1 öppning. Vid bordet sitter 2
mönniskor med uarsitt stop.

Omgnrppen kommerin genom dörtr (och
endast dA): Dessutom står en aakt mcd ett
egen"d.omligt leende lutad mot en uiigg.
Bild P&3. Denna vakt står kvar i samma
stållning hela tiden, i stort sett i koma. Han
faller omkull vid minsta kontakt, fortfarande
leende.

Människorna springer mot varsin dörr. Det
tar dom I round att ta sig in i dom angrän-
sande rummen. Därefter väcker dom 2
varelser per round.

8: Logement6x4m.
Ett rurn med 6 stingar. Rummet luktar sprit och
spyor. I en au siingarna ligger 7 mönnisko.

Det finns några klubbor i rummet, ett
bredsvärd, 5 spjut, flaskor, rustningsdelar och
en hel del poletter till Grodan. I en påse ligger
några järnbitar.

9: Ogrelogement6x4 m.
Rutnmet har tre rejölt storo bdddar. Det ör
mycket stökigt och luktar illa. På, en au
bd.d,darno ligger 7 ogre och drar rejtila
tirnmerstockar-

Ogren har en lädernrstning på sig Lutad mot
väggen står en stor klubba. För öwigt fins
skräp i form av ben, matrester, trasor och
hudar. På väggen h:tnger ett kranium, som vid
närmare beskådande visar sig vara ett
alvkranium.

10: Logement4x8m.
Rumrnet innehåller 7 söngar. En
genomtrcingande lukt au miinskligt ftrfall i
fonn au sprit, suett och spyor slå.r etnot er. 2
människor souer hcir.

Här finns 10 spjut, 4 dolkar under en kudde,
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rustningsdelar, matrester, massor med
tomflaskor.

11: fgflillrrrn 4x6 6.
Rummet cir uackert dekorerat. Det finns ett
bord med stolar på bå^d.a sidor. En soffa stå.r mot
en udgg. Alla möbler cir ou rtitt god kaalitet.
Det enda osnygga tir den hobgoblin som ligger
i den au hanorn sjtilu nedspydda soffan.

Hobgoblinen är medvetslös och går ej att
väcka. Rummet är annars helt tomt.

12:. T\:åidgård 8x18 m"
Det fuir iir kuarterets rnittpunkt, en inbyggd,
trtidg&rd. På grrismattan stå.r tre bord iid,
brinkar n nt om, forutom en tronliknand.e stol
som st&r på. kortsi.d,an uidett au bordtn. pä ena
ldngsid,an au gärden finns J nischer med, en
staty i uarje. P& andra långsid.an finns en
balkong 3 meter upp. på, en kortsi.d.o ftnns en
stor suart sten med en siluerdöd,skalle
ingrauerad. Ni ktinner omedelbart igen d,en
som syrnbolen for en Lagligt Ond kutt.
KartaP64.
BildP65.

Om hjältarna fångar §corpios flickor levande,
vet de ingenting om kidnappningen av Le -
Inaxr men de,kan peka_q-b_vägen till Scorpios
kontor. De vet inget mer om huset.

P&t 'Trädgården"
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Om någon i gruppen frågar om Scorpios
rustning så passar den ingen av dern-

9fe o*§frltsTE@RE'':*,

€-r-N'§§§i

) ///
h7/

F66 Festen

\



13: Lilla Matsalen 4x4 m-
Detta ör en liten rnatsal drir ntan kan ligga till
bords. På. en au diuanerna ligger en med.uets -
lös kainna. Det finns gott om matrester,
tomflaskor och muggar i rummet.

Kvinnan är ung, vacker och djupt medvetslös.
Hon stinker av sprit om någon känner efter
eller kommer nära henne.

14: Stom lVlatsalen 4x8 m.
En stor matsal, utomordenttigt stökig och
nersölad.. I mitten stdrr ett stort bord, och runt
bordet finns det diaaner på. uilka man kan
ligga till bords.

Rummet är tomt ftirutom diverse flaskor och
matrester.

15: Skorpionnrmnet4:r4m.
Dörren till detta rum ör en gallerdl)rr. Bakom
dörren kryper 2 etoro shorpioner/Ni tittar pd,
uarandra.i
Om hjält#na öppnar dörren kommer
skorpionerna genast ut och anfaller närmsta
personer.

16: fqgqrgådqql0xr4lx
Pö en stoi "sn*ig ocn-smu*ig innergerd sitter
8 gobliner och surar. De pratar till uorand,ra
med tj ottrand,e röster.

Rivil: "De är sura fiir att dom aldrig får vara
med".

Goblinerna anfaller omedelbart när de får syn
på gruppen. De väcker också sin ledare, en stor
fet hobgoblin som bor i nrm 21 . Han har
nyckeln till dörren som leder tiil trädgården
nr12.

L7: Goblinlogement4xtm.
2 sovande goblinen De vaknar om striden tar
mer än l round och anländer då round 2.
Rummet är smutsig, stökigt och i övrigt tomt.

18: Goblinlogernent4x4m.
Sarntnq somnrmlT.

19: Goblinlsgsrnent4x4m.
§qrnrna somnrmlT.

2§z Goblinlogement4xl4m.
8 gobliner sover här. I övrigt som rum 17.

272 Goblinofficerrtm4x4m.
Här sover goblinemas 2 serganter och
goblinernas ledare. De är druckna och måste
skakas liv i. Om de tas till fånga säger de
ingenting.

222 Köt{sb.,ädgård ca 12x10 m.
Dcir en gdng hryddud.xter blommade udxer nu
tistlar ,och bland, dessa uand,rar 6 storo
stridshundar ornkring. De krinner otnedelbart
uittringen au er och kommer morrande emot
er.

Sagittario känner igen dem som Cochinill-
mastiffer. Om Sagittarios spelare frågar om
han kan klara av dessa bestar så svara att det
är möjligt.
Försöker han gå in till dem så rulla ett par
trirningar och säg att han kan befalla dom att
ligga plats men att han intc kan få dem att
fii§a med honom.
Hundarna kommer under inga omständig-
heter att slåss på gruppens sida.

23: Grcvkök6xf m.
Ett ganska stort rurn, uppenbarligen ett kök. I
ena hörnet finns en öppen spis. Det finns ingen
mat i rurnmet, nrcn dtiremot 10 st balar. Det
finns en öppning till i rummet, och en lucka i
goluet.

I balarna finns fint tyg. Luckan i golvet leder
till en tom jordkällare.

Ztl;z Bagenii6x6m"
Rummet oerkar uoro ett bageri. Det finns en.
hel del tunnor , söckar och liknande i rummet.

Det finns 10 tunnor mjöl, 4 ölstånkor, 18
korvar (fortsätt om du har lust...) i rummet.
Inget av värde.

25t Tort5rrkammarel0xl0m.
Ett stort rurn. Verkar uara en tortyr -

hamrnare.En stor kroftig man sitter uid ett
bord slipande ett uerktyg. Just neir ni kommer
in hdr ni honom muttra "Dom bara tönker på,
nöjen...". Sed.an aönder han sig orn och
stirror på, er med fullkomligt nykter blick.

Reagerar gruppen snabbt nu får de
överraskning på den 6:e nivåns fighter som
sitter dåir och får slå varsitt extra slag.
Är de tveksamma:

Mannen reser sig och rusar ernot er, uift.ande
med ett bredsotird.

Rummet innehåller inget värdefullt, bara
diverse tortyrinstrument. (Notera om gruppen



tar med sig dessa, och speciellt om de senare
använder dom - minns att denna grupp är
god).

262 GmeffaUcal0x8m.
Ni kommer in i en L-formod hall som, leder
till en balkong med utsiht öuer trridgå.rden dtir
festen pågår. Det finns fyro dörar. Pö dörcen i
slutet pd. balkongen ör en skorpion rnå.lad.
Framfor en döt ligger en souande ogre och
framftr den sisto dörren ligger en tnasso
omagiska rullar.Karta P66.
Från balkongen kan gruppen se festen om de
inte redan har avbrutit den.Pågår festen
fortfarande och gruppen glömmer att gömma
sig bakom räcket när de tittar ner eller går
fram till rum 33, ropar någon: "Hej, vilka är
ni? Ni hör inte hemma här." Sedan går lar-
met.

Önre ha[en

272 Ogrelogement4xS m.
I detta rum finns tuä stora bii.ddar. Detta cir
uppenbarligen de tuö ogrenas sourum. Det
finns en tnassa skrtip, hud,ar och matrester i
rummet.

Ingenting här är värdefullt.

282 Laboratorir rn4x8u
Ni ser in i ett oerhört stökigt laboratorium med
rnassor au koluar och flaskor. Det finns ytter -
ligare en dörr i rwnmet.
Det rnest anmtirkningsucirda i rummet ör de
holuor, burkar och prourör som suciuar om -
kring i rummet.

-Inrmmet:

Svävande:
6 kolvar, 4 prowör och en burk. Alla
innehåller en stinkande gas. Om
hjältarna tar ned och öppnar en puffar
det till och en otiick (helt ofarlig) lukt
känns. Därefter kan burken inte
längre sväva.

Diverse små burkar:
38 st, innehållande diverse oidentifi-
erbara, egendomliga och ackliga små
saker. Allt är giftigt!

F d vit mycket stinkande rock.

En mumifierad katt, instiingd i ett skåp.

13 mycket tråkiga böcker.

En potta med mörkbrun vätska (katre).

En massa små bitar rep.

En massa små bitar siden och tyg uppspåinda
på träramar. De flesta tygbitar iir spruckna ocl
en kladdig lapp fiirkunnar: "§g bra, men trä
håller bättre".

En sandal.

292 LambertoDaCapoosovnrmdsm.
BildP67.

Denne ganle man är Lamberto DaCapo, ett
stort men tokigt geni. Han strrrntar
fullständigt i gruppen.

Om han anfalls slåinger han sig på golvet
skrikande: "Man slår inte liggande glasögon
med personer!".

Om man samtalar med honom svarar han
med ftiljande repliker:

-Om-någon i gruppen besltrtar sig fiir att kika
in i fiinstret in till rum BB, gå tilfdetta rum.

Ogren tir svårväckt men vaknar om gruppen
trampar och knuffar på den i sina ftiritik att
öppna dörren till nrm 27. Ognen i nrm 2?
kommer att vakna om det blir strid, och
kommer då ut.



(Obs Tag fraserna i denna ordning. När du
använt alla börja om eller hitta på egna!)

-Tack utan socker och grädde.
-Min herre?
-Lättare än luft, smart, smart!
-Snart är den klar min fina ballong!
-Kvadraten på hypotenusan är lika med

massan undanträngt vatten.
-E=MC ? E=1492 ? E=M2C...hmmm.
-Snart ska min skapelse flyga, flyga!
-Jag har uppfunnit...uppfunnit...äsch, nu har

jag gkimt det igen.
-Man kan inte gå härifrån, inte simma här-

ifrån men flyga!
-Var la jag den, min s-s-s-skatt, min älskade!
-Hoppsan, studsan, hejsan, svirr och snurr och

dingelidong.
-Tack bra hur mår ni själv?
-Hi, hi, flogiston och eter, lyfter allt,lyfter lätt!
-Neun und neunzig luftballong.
-Var är älgen?
Jojo, han ska flyga Scorpio, hi, hi!

Inrmmetfrnns fii§ande:
17 böcker:

10 st tråkiga
5 oerhört tråkiga.
2 paralyserande tråkiga.

AIlt på bilden:
Svart flaska med ögon i
Docka med blomkålsliknade

huvud.
Modeller av diverse mekaniska

egendomligheter.
En liten modell av ett klot med en

korg under.
Två skallar, en av demontyp.
Smutstvätt.
11 omagiska rullar.
En köttbit (ganska fiirsk)
Två smutsiga strumpor.
Massor med papper.
Ett defekt skelett.
Diverse anatomiska skisser.
Ritningar och skisser på egendom-

liga sftiriska ftiremål med kor-
gar hängande under.

T.amhertoIhCaIn



30: Korridor4x8 m, L-fonnaL
En hall. Ser ut som uilhen hall som helst, bara
smutsigare.

31: Logement 4x8 m.
Det ser ut som ett logement med I scingar.
S.tanhen ar riktig obehaglig I sringarna ligger
4 miinniskor. De souer djupt.

TVå av människorna är medvetslösa och
omöjliga att väcka. De övriga måste skakas
liv i . I rummet finns 4 spjut, 1 bredsvärd, B
kortsvärd samt flera tomma flaskor.

32: I-ogement4xl2 m.
Ett logement med 12 stingar. Det stinker
hrir.Det hörs suaga ljud frd,n rummet. Lcingst
bort ligger 7 mönniska och sjunger tyst ftisig
sjrilu. Han uerkar inte uara medueten onl er
nciruaro.

Mannen kommer inte att anfalla. Blir han
anfallen kommer han dock att ftrsvara sig.
Det finns 10 spjut, 3 bredsvärd, 1 klubba och
diverse rustningsdelar (läder) i rummet.

33: Scorpios kontor8xl0 m.
Om gnrppen tittar genom f«instnet
Man kan genorn fonstret se en leopard. kedjad
uid. uriggen. Kedjan uerkar uara sd. läng att
den ndr till dörren med ca 1 m marginal.

Niir gnrppen öppnar dön:en:
Nrir ni öppnar dörcen hör ni hur en kedja rass -

Lar till och en leopard kastar sig öuer er.
BiAW
Om gruppen inte känner till leoparden får den
automatiskt en övetraskningsattack med alla
4 klorna.
Om man känner till den får den inga extra
attaeker.

Rummet är vackert och rikt möblerat.
På dörren till rlm 34 frnns en fälIa. Denna
aktiverar en fallucka ner till rurn 15.

PM 'Dokurnent hos Scorpio"

Mz §eorpiocsormrm4:r4m
Detto uerkor uara ett kombinerat kontor xh
sot,rurn. Det finns ett skriubord och en sdng i
rumrnet. Möblerna iir fina.

fittar gruppen i skrivbordslådorna kommer
de att hitta en del papper.
Bitd F69.

35: Finkök I 6:6 m.
Detta ör ett typiskt kök. I hömet finns en öppen
spis. Det fi.nns ytterligore tu& dörrar i rutn -
met,samt ett fonster.

fittar dom ut ser dom hundarna (rum 22).
Det finns inget värdefullt i köket, bara köks-
attiraljer.
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36: Finkök II 6x6 m.
Detta iir ett typiskt kök. I hörnet ft.nns en öppen
spis. Det finns ytterligare en dörc i rummet.
Om gnrppen inte fatt Bild F62 ellerBild F63:
Det std,r en ensatn soldat i rummet. Han ler ett
egendomligt leende.
Bitd P70.
Mannen kommer inte att röra en fena. Vid
minsta kontakt kommer han att falla
baklänges, fortfarande med samma leende på
läpparna.

Om gnrppel lpden fflf,f en bild:
Det finns inget anmärkningsvärt här.

Om de lyssnar på dörren mot rum 22 kommer
de att höra hundarna morra. (se rum 22)

37: Solaltan4xl0rL
Det hiir ser ut son'L en solaltan. Det ft.nns 7 m
höga röcken. Det finns utsikt öuer gatan.En
trappa led,er ner i huset. Det finns en dörr.

fittar gruppen ner mot r:um 22 ser de 6
stridshundar. (se rum 22). Om någon i
gr:uppen hoppar ner till hundarna härifrån
anfaller de genast, om personen inte är
Sagittario och han uttryckligen sagt att han
vill lugna hundarna.

38: Badrum8x6m.
Ni komrner in i ett ru,nl. som iir 4x6 m. Rummet
ör marmorkltitt. Det ör ett au de tre sm& rum
som ingår i det romerska badet. Det finns
ingen mer utgAng från denna audelning.

ÖaeUuset

81: Öde atriraxa m.
Smutsigt och uppenbarligen oanucint rum.
Taket har deluis fallit in. Det finns en öpp -

ning till i rumrnet
Ingenting intressant här.

B2z §6q gtrirrrn 4x6 m.
Ett dammigt rum. Taket har dubbel höjd mot
normalt. En uå,ning upp finns ett meterhögt
rcicke. Det finns i rurnmet tuå öppningar och
forutom trappan ut gör en trappa nedöt .

Den ena öppningen leder in till ett fullkomligt
igenrasat rum. Trappan leder till rurn 84.

BB: ödetablitrr, 4x4m- .

Smutsigt, dammigt och ointressant rum. Det
finns en trappa ner i rutnmet.

Mt öaeHiagårdca6xgm.
Det rir en gammal öuergiuen trödgd.rd. Grriset
rir uilduuxet, och det uar lcingesedan någon
gjorde nå.got öt trridgå,rden.
I denna trädgård finns 2 ormar.De anfaller
endast om man går in i trädgården, och ftiljer
inte flyende.
Trädgården är i övrigt innehållslös.

B5: öde Orrenräning, oregelbunden
För att ta sig hit måste man klättra.
Smutsigt och övergiuet. Taket deluis borta.
Man kan se ner i en öuerauxen trtidgård, och
ett smutsigt rum (B.2)



Pilz
Don CarbonaraslPavarcttis/Carusos
residens

På vägtill Don Carbonara:
Ni har just kommit fram till Don Carbonaras
resident dd, ni blir anropade au ett gting
hårdföra miin. Det uerkar uara 4 st. De cir
hlcidda i mörkröda lcidenustningar, och brir
bredsurird och sköld . De undrar uilka i
heluete ni cir och uad faan ni gör htir?

På väg tiil Don Pavarotti:
Ni har just kommit fram till Don Pauarotttis
resident dö ni blir anropade au ett gdng
h&rdföra män. Det uerkar uara B st. De har
rakad,e huuuden och bör kortsutird och sköld .

De undrar uilka i heluete ni rir och uad faan ni
gör hdr?

På vi§ till Don Camso:
Ni har just kommit fram till Don Carusos
resident då ni blir anropade au ett gting
h&rd.fi5ra män. Det uerkar uara 4 st. De har
lciderrustningar med nitaroch biir spjut . De
undrar uilka i heloete ni rir och uad faan ni gör
har?

Alla Dons:
Dessa män är extremt ohjälpsamma. Vad äin
gruppen säger kräver männen att gruppen ska
fara ända in i ***. Kiiftar gruppen anfaller
männen. Uppstår strid kommer ld4 nya
vakter variannan round,( klädda i
läderrustning ,men beväpnade och utstyrda
som de ursprungliga vakterna), tills våra
hjältar flyr eller dör.

DrscH tvoN ppisr

F8:
DECHrVON-TAVIPI-ET (ar r-o p8o)

Dechivon är helandets gudinna och i templet
finns lokaler för sjukvård, potiontill -
verkning, studier, bön samt bostäder. Templet
år övergivet sedan 300 år. Det mesta av
;nöblemanget togs med vid avflyttning så
templet är ganska tomt.

Väggama är vitrappad sten.

Golvet på bv är sten medan alla golv på högr.e
pian är gjorda av trä.

Taket är gjort av trä. Delar av taket har und,er.
årens lopp rasat in liksom en del golv på de
övre våningarna.

Rasmassor är omöjliga att se över och att gå
eller klattra omkring på. Det senar.e pga av
deras inbyggda labilitet och "plocke-pinn-
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uppbyggnad". Om man skulle råka ramla ned
på ett ras så får man slå ett save. För att man
skall klara sig måste man slå under sin dex
minus 5. Klarar man sitt save så kan man
oskadd ta sig bort från raset. Dock under
rasmassornas hrigljudda knirkande vilket gör
att larmet går. Den stackare som missar sitt
save gör att raset kollapsar och begraver den
klumpige under tonvis av tjocka bjälkar och
annat med ytterligt negativ inverkan på den
mänskliga kroppen. Han blir alltså smet.
Givetvis går också larmet.

Fönsterna är ftirsedda med kraftiga galler,
samtliga intakta. Dessa galler är magiskt
skyddade mot "bend bars".

Hål i taket går alldeles utmärkt att klättra in
igenom, om man vågar...(Livsfarligt att hoppa
ner på ett ras).

Den kidnappade Lemax Isopoda hålls {iingslad
på våning 2. Han bevakas av 5 vakter
fuilaga...). Se även rum 53 och &[.

Spår av människor finner man om man letar
vid den streckade linjen som frnns på kartan.
Linjen markerar i själva verket den väg som
Scorpios mannar använder.

I huset bor även 7 Råttsvansapor (bilaga...).
Om man slåss tillräcktigt länge med dessa så
går larmet. Mer om detta i beskrivningen av
rum 41 och 48.

Skrivbord är av princip helt tomma.

Om larmet går så väcks de vakter som
sover. Man slinker i sina läderrust-
ningar och intar sina stridsställning-
ar. Niir man stridsgnrpperar så stiiller
sig L man vid dtirren i rum 62,L marl
vid dörren i rum 53, 1 man innanfiir
dömen vid spiraltmpp4n som leder ner

till köket och de 2 sista i mm 54. Här
står man sedan i 15 rounds, och om
inget har hänt då så återgår man tilI
sin vanliga beredskap med 3 vakna och
2 sovande.

NöRRAR

Dörr Beskrivning

I Låst dörr med rasmassor innanftir.
Tvärnit alltså.

tr Låst port. Spår som leder in.

m Iåst port.

Mrdentligt låsta och tillbommade
portar. Diverse heliga sigill och
symboler gör det omöjligt att forcera
dörren. En "Forbiddance" (6-th level
Cl-spell) skyddar dessutom rlulor, 44,45,
46,47 samt hela tornet.

V Låsta dörrar med fälla på. Fällan är av
typ "Gifttagg i dörrhandtaget". Om
någon ftilla utlöses så går lamet.

RI]MSBESI{RIVNING

Normal takhöjd är 4m.

Rum Beskrivning

1. tädgård
20x16m
Trdd,gå,rd. I trödgårdens NÖ del finns
en 8m hög mur med l&st port.I V delen
finns tuö trappor sorn leder upp till en
uerondo på. u&ning 1. På de N och V
uciggarno ft.nns fonster.
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2. Sjul<sal
16x6m
8m högt i tak. Ltings utiggarna står
scingar med lm mellanrum. Allt Ar
töckt au ett tjockt lager damm och i
hörnen hringer spindeluriu i stora sjok.

Sjuksal
l4xGm
I övrigt som 2.

Sjul{sal
SxGm
I öwigt som 2.

Oper:ationssal
SxGm
Ytterligare en dörr. Rummet ör tomt
forutom rasrnassor och en tom, bok -
hylla.

Omklädningsrum
4x4m
Ett tomt skåp samt en btink med S
tutittfat- Ytterligare 2 dörrar.

Operationssal
4x6m
En tom hylla. På goluet ligger någro
plankor sorn hörcör från taket.
Ytterligare en döru.

Undenriikning§:um
3x4m
En sting, ett skriubord, och en stol.
Ytterligore en dörc.

Undersiihringsrum
4x4n
2 tomma hyllor.
I övrigt som 8.

Potionfiirråd
Orcgplfunaetfomat
4 tommo hyllor uorau en omkullaiilt.

Bårhus
Orcgelbundetfomat
Liings Ö uAggen står ett stort sk&p med,
7r7m luckor. 4 luckor på bredden och 4
på, höjden.
Om man öppnar en lucka finner man
en utdragbar brits där det luktar unket.
Alla britsar är tomma.

12. Expedition
/Lx4m,

13. Erpedition
3x4m
Ett skriubord och en stol som cir töckta
ao ett tjockt lager damrn.

14. Jourmm
3x4m
En sring.

15. Förnrm
2x.4m
Ytterligare en döt.

16. tsolering
4x4m
Tomt och skräpigt.

17. Isolering
Oregelbunaet fomat
I övrigt som 16.

18. Sovnrm
4$rm
En sring. Rummet cir oerhört smutsigt.

f9. Aröetgrum
41Sm
Ett skriubord och en stol. Ytterligare en
dörr.

20. Artetsnrm
4x6m
En tom hylla. Ytterligare en dön.

2L. Sovnrm
4x6m
Rutnmet ör fyllt au spindeluöu.

22. Sovrum
mrn
Det enda som finns i rurnmet ör en
otrolig möngd srnuts.

2& StorahallenBV
l0x24m
E n stor holt rned dönar utmed.
uiiggarna. Stöme delen ov taket
(6x16m) ör ett sclwkt uppåt. t Ö dclen
ou hallen syns resterna au en rasad
trapp och stora del,or au goluet tir töckt
au rosrnossor frå,n aå.ningomo ouon -

ftr. Schaktet fortsötter ytterligare 2
u&ningor uppåt och högst uppe i taket
finns ett galleri som sltipper in ljus.
Taket i S iind,en au gallerizt tir rasat. I S
önden au hallen dr taket stöttat med trri -

at
r).

4.

b.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

En toyn hvlla och massor ov spindcl

på.lar.



24. Föråd
4n6m
3 tomma hyllor.

25. r{ök
10xl4m
Ytterligare 5 dörrar. Några tomma
hyllor, 2 tunnor med förruultnat
innehå.Ll, en spis och en trappa uppåt. I ö
delen au rummet ör det fullt ou
rasrnassor och ouanfor dessa finns ett
hill i tuket. Breduid trappen finns en
öppning (1x1m) i utiggen.
Om man tittar in i öppningen ser man
ett schakt uppåt samt en vajer som
ligger runt ett hjul i botten på schaktet.
De två vajeriindarna ftirsvinner uppåt.

26. Bqrgeri
6drn
Ett stort kar, en tom hylla sannt en stor
metallbehdllare med fastskruuat lock.
Till behöllaren cir någro slangar och
tappkranar anslutna.
Den är tom.

27. Öt önåd
B,6rn
8 st liggande tunnor sonT ör 2m i
diameter.
Vissa av tunnorna kan innehålla (nu
ganska äckligt) ö1.

28. Vinlcällare
Triangulört rum,. Hyllor med vin -

tlaskor fyller rummet.
Vinet är ganska gott.

29. Bageri
8x10m
Tom,ma hyllor, 3 ugnar, ett bord och 5
tunnor rned formultnat innehåll uorau
en tunna har uiilt. Det luktar ganska
unket hörinne.

30. Potionfiirråd
Ej tömt pga rasmassorna utanför
dörren.
ffim
Hy llor med potionflashor.
10 Heal och 5 X-Heal.

31. Råvarufirrråd
- 

4x6rn
Hyllor fyllda med sm& burkar och
underliga pösor.
Dessa innehåller Fladdermusöron,
lnlagda drakögon, Ormtunga i sprit,

32. Råvanrfiinid
6x6m
I öwigt som 31.

Potionkokeri
46x18m dåir det är som bredast
Stor hall. 8m högt i tak. Stora hd.l i
taket. Rasrnassor tiicker V delen au
goluet. Ur rasmassorna går en trappa
upp till u&ning l.Ytterligare 6 dötar.
Dock ej säkert att man ser alla.
Nögra tomma hyllor stLr langs
uriggarna. 2 stora (4m diarn)
metallbehållare st&r på goluet. 3 stora
(4m diarn) samt 6 sm& (2m diam)
tunnor ligger på, goluet.
Samtliga tunnor är tomma.

Katakomber
Gdngar med kraftiga, små (1x1m)
luckor lcings udggarna. 4 luckor på
höjden.
Här finns det döingar som är
pedantiskt sorterade i små fack (2m
djupa).

35. Artetffirm
4x4m
Ytterligare en dörc.

36. Bctad
Triangukirt rurn. En omkullarilt
bokhylla ligger på. goluet.

37. Boståd
4x4m
Tomt förutom damrn, skrrip och
spindeluriu.

38. Bib[oteh
Hor oorit en stor sal- Ytterligare en
dörr. Största delen au taket har rasat in
och den del au goluet sorn inte ha,r rasat
ner till uåningen under cir till största
delen tdckt au rasnlassor. Vid V
uciggen stå.r en bokhylla med 2 böcker i.
Den ena boken bar titeln "För alla
sorters sår" (FASS) och innehåller en
otrolig mängd med läkemedels-
beskrivningar som ingen förstår
någonting av. Den andra boken heter
"Rätt injicerade Läkemedel" (RiL) och
är ftrfattad av C-G Sandoz. Bok 2 är
frlld av obegripliga fack-termer.

33.

M.

, snigelfiitter etc.



39. Veranda
ånbrcd
Veranda lcings trridgårdens v urigg. S
dörrar in till rum SB uarau 2 blockerade
au ras. Samtliga cir l&sta. Z trappor
leder ner till en trcidgå,rd.

40. I€ktionssal
8x10m
12 små. bcinkar, en tom hylla lcings S
uciggen. Ö uciggen upptas au en stor
suart taula.

41. Stora h.allen 1
l2x24rc-
En stor hall med dörrar utmed
uciggarna. Större delarna (6x16) ou
golu och tak ejr schakt uppdt resp ned,åt. I
O delen au hallen finns resterna au en
uppd,tgående trapp. Ett rricke löper runt
hålet nedåt förutom dcir trappen en
gdng fanns. Trappen tycks ha rasat ned,
till udningen under. S delen au hallen
iir tcickt cLU rasmassor. Schaktet
fortsritter ytterligare en uåning upp och
hOgst upp i taket finns ett galteri sorl
slripper in ljus. Taket i S rind,en au
galleriet dr resai.
Kliver man in i rurnmet anfalis man
av 4 Råttwansapor. (Bild p8l) Om man
strider mer än 5 rounds mot dessa går
larmet.

45.

Fönftåd
Oregelbundet format
Tomt forutom lite spindeluriu.

Matsal
14xl8m
8m högt i taket. Ytterligare 2 dörrar.
Några ld,nga bord sorn i SÖ delen au
rurnmet tir ttickt au rasmassor frå,n det
lindrigt intakta taket. En spiraltrappa
leder uppät och en uanlig trapp leder
nedå,t. Bredaid den uanliga trappen
finns en liten (1x1m) öppning i utiggen.
Om man tittar in i öppningen ser man
en vajer som ligger runt ett hjul i taket
påå schaktet. Vajerändarna försvinner
nedåt.

Tor:ret
Ett 9-kantigt rum som cir 12m taiirs
öuer. Ytterligare 2 dörrar. Rummet
fortsiitter 7 uåningar uppåt och bildar
sdledes ett torn. Pd, uöning 2 finns en
balkong som i ena cinden öuergår i en
trappa som löper liings tornets utiggar
fula utigen upp.
Här har en gång templets reliker ftjr-
varats men dessa är noggrant bort-
forslade.

Altare Bild...
6x11m
?rn högt i tak.Öppet mot SÖ dcir en trapp
leder ner till en stor sal. En
st dlk onstruk ti on htinger framfor NY
utiggen- (Bild P82). En halucir -
h,elformad 8m ldng hudde ligger på,
goluet framför st&lkonstruktionen.
Kudd,en tir erhört datnmig.

Kilrond y3.-hä- or*rå !
46. §toratempelsalen

Ett stort 8-kantigt rurn, 28m tuörs öoer.
12m högt i tak. Ytterh.gore 4 dörrar. P å,

golvet st&r löga tröbönkar och i NV
leder en trapp upp till en ausats ddr en
stor stölhonstruktion hönger framfor
en uögg. (Bild P82). I SÖ led.er en trappa.
upp till en ausats dtir ett draperi
forhindrar all insyn.

47. BegrawingScenemoniavsats
6vIIrn
7m högt i tak. Pö SÖ uöggen ör
Dechiuon-symbolen rnålad och i NV
hcinger ett draperi. En trappo leder
nedåt.

42.

43.

M.

R:ittsvansapor



51.48. Bostad
4x6m
Här bor Råttsvansaporna. Kliver man
in här anfalls man av ytterligare S
Råttsvansapor. Om man slåss mer än 3
rounds med dessa går larmet. Om man
genomsöker rummet finner man 2 X-
Eeal,4 lleal samt 15 frjrstörda potions.
En uidrig stank fyller rummet. .?

rättsuansapor anfaller er.

Bostad
&4n
Driuor au spindeluciu.

Arbetsnrm
Oregelbundet fomat
Ett skriubord, 3 stolar och 2 tomma
hyllor. Ytterligare en dörr.

52.

Sovnrm
Orregelbundetformat
Ett bord,3 stolar, S söngar, en tom hylla
och en öppen spis. Ytterligare en dörr.
Tjocka gardiner htinger ftr fonstren så.

att inget ljus kan trcinga uarken in
eller ut.

Hall
4Sm
Ett bord och 3 stolar. Ytterligare 2
dörrar.

53. Ilalt
Orcgelbundet forrat
Omlametejhargårtt
En tom hylla och tud siingar med 2
soaande mönniekor. Några tomrna
uinpauor ligger på. goluet.
Om larmet har gått se "Om larmet
går".

49.

50.

P82 Altarmmmet



il. Rum
Oregelbundet for:rnat
Om larmet ej har gått:
Ett bord och 4 stolar. Ytterligare en dörr.
I rummet sitter 3 vakter sorn tills för
några sekunder sedan spelade kort och
drack uin. De griper nu efter sina
uapen...
Om larmet har gått se "Om larmet
går".

Fönnåd
Oregelbundetformat
En söng i uilken en tnon tigger
fastkedjad.
Det ärLemax Isopoda som ligger diir .

StomIlallen2
l2x24m
En stor hall med dönar utrned
uöggarna. 6x16m au goluet tir schakt
ned&t. 10x24rn au taket har 8m takhöjd
dör de öure 4m au uöggarna tir fönster
och bildar alltså ett slogs galleri.Taket
i S rinden au galleriet cir rasat och de
ru.n7 sorn en gå.ng ldg S orn hallen
befinner sig nu på, uåningen under- Ett
rötke löper runt schaktet neddt utom i S
delen dcir goluet har gett uika och störtat
in. Rasmassor tticker goluet hring de
inrasade partierna i S delen au hallen.

fro.
I olo

Övrlga tempeL

Looner, frihetens Guds tenryel

En kall uind blå.ser tnot er. Det ni ser ör ett
tempel i ruiner. Det uerkar helt övergiuet.
Men till er storo gladje ser ni att diir altoret en
gång stod, ligge det förska blomrnor. Det
betyder att frihetens lå.go fortfarande brinner,
ciuen hiir.
Det enda gruppen hittar om de söker är ruiner,
och åter ruiner.

Phor\f,illiam, solgudens tempet:
Hcir cir lungt och tyst. Tempelbyggnaden tir
rnycket öppen i sin koraktcir, for att slöppa in
s& mycket sol sorn möjligt. Mycket snart har
ni dtirftr sett allting, och det oar ingenting.
Mycket lite skadegörelse. Men absolut inte en
pryl finns av intresse. Nästan kliniskt rent.

Tagina, Kiirleksgudinnqns tempel:
Sallan har ni skådat ett sö tillbommat tempel.
Inte minsta springa syns i de förspikade
fonstren eller dörrarna. Ni ftrstår omedelbort

oo.

olr.

att d.etta tempel cir öuergiaet, och har uarit det
Itinge.
Vad äventyrarna än hittar på kommer de inte
in.

P10 Ha:nnrrragasinen

Det blå,ser kallt och salt från hauet. Magasins-
byggnadernas mörka, ruuande skepnader
lutar sig öaer uattnet, dtir må.narno bltinker.

Om äventyrarna tittar närmare på magasinen
är dörrarna stängda men inte låsta.

Det dr mörkt hörinne och luktar d.amm. Ncir
du gå.r någto steg frarn&t trampar du på. md.got
mjukt. Det uisar sig uara en död, rötta. Runt
dig hör du ljudet au röttor som kilar runt.

Det enda äventyrarna kan hitta i magasinen
är d4 döda råttor , d8 råttbon och otaliga
levande råttor i varje.



/,//,/
,GI



P11:
Ornnilstet
Vakteroch larm, se tan.
Om gnrppen kommer över jor4 se även 2.
Om gnrppen kommer under jord, genom

akvedukten, se även 7.

L Vaktshrga.
Här sitter firra stycken vakter och surar fiir att
de inte fick vara med på Scorpios stora
avskedsfest. De har dock uppsikt över gården
genom ftinstren, och man måste lyckas med
hide in shadows ftir att undgå upptiickt.

2. Plar:]<,3m högt
Om gruppen kommer utifrån:
Kring den plats dtir cisternen skulle finnas
har nd.gon rest ett tre rneter högt plank. Det
enda som syns öuer planket tir nå.got som ser ut
sotn en kran i nota delen au det inhögnade
områ.det, och ett hustah i den nordöstra.

Tittar man efter visar sig planket vara
nybyggt, och det kommer rök ur skorstenen.

& Regnvattenstillopp till cistenren"
1 m djupt och två meter brett stensatt dike.
Avspärrat vid planket och försett med en
bastant lucka av ek mot cisternen.

4.I(rqn.
Kraftig kran. Klarar av att lyfta omkring
femhundra kilo. Går ej att operera ljudlöst.

5. Lucköppningsmekanismen
Vevar, kugghjul och en stor trumma som drar
upp järnkedjor, fästa i ekluckor nere i
cisternens tiil- och utlopp. Gistna och rostiga:
går att manövrera, men endast under stort
oväsen och minst 17 i styrka.

6. Lltlopp.
2x2 m stentunnel. 30 meter under markytan
vid cisternen. Spärras av av stor eklucka.

7. Tfllopp (från akvedukten).
2x2 m stentunnel. 4 meter under markyban vid
cisternen. Spärras av av stor eklucka.

Om gruppen liommer genom akvedukten:
Plötsligt spiirras er atig au au en rnassiu uiigg
au gammalt, uattendrönkt ektrii, nu torkat och
gistet.
Det går att få-gräpp om luckan och lyfta den om
rnan använder en sammmanlagd styrka på
minst 35, till priset av en hel del oljud.
Spelarna kan göra ett fiirsök per nouud, och två
misslyckade f<irsök genererar tillräckligt
qlfgk_et_gy3lsen ftir att lalqra vakterna. Håller
då fortfarande gruppen på och bullrar, hissar
en vakt upp luckan, medan de tre andra står
beredda med pilbågar på ballongdäcket.

Om gruppen lyckas lyfta luckan:
Ntir ni efter mycket möda fdtt upp den stora
luckan, sä fyller ett stort, cirkulört ffögolu
nöstan ut cisternen frarnfor er. Pö goluet st&r
tuå. tiilt, i klara ftirger och med fanor och
uimplar pA tuiltstolparna. Mellan goluet och.
cisternens utigg gapor en en meter bred
springa, sorn forsuinner ned i mörkret så
långt ni kan se...

w
"?.*.1 1rn

Smrr motstt

4.m

l: \oo

@



8. Cisterrrenr lS m dienr,30 m {iup.
Nedsprängd i berget och murad med stora sten-
block. Väggarna är fuktiga, och golvet täckt
med ett tunt lager vatten (1 dm), men detta syns
inte ovanifrån.

Om gruppen tar sig fram till cisternen
ovanifrån:
Ntir ni tagit er frarn så. att ni kan blicka ned i
cisternen, sä ser ni att ett stort, cirkukirt
trrigolu ncistan fuller ut den helt och hå,llet . Pö
goluet stå.r tuå, tdlt, i klara förger och med
fanor och uimplar på, ttiltstolparna. Mellan
goluet och cisternens ucigg ga.par en en meter
bred springa, son'L forsuinner ned i mörkret så,
ld.ngt ni kan se...

9. Ballongdiiclq 16 m diam-
När gruppen står på däcket:
Trtigoloet tir gjort au ordentliga, groua
planhor, och det sitter en lucka mitt i goluet.
Det krinns ntistan sorn orn goluet suajade
under er, rnen det rnå.ste uara ren inbittning...

10.Tälq4mdiam.
Innehåller bäddar ftlr fyra personer vardera.

lL Lucka, 1m diarn.
Ötast. Leder ned i en sjutton meter djup,
cirkulär träbrunn med järnkrampor i väggen.

12. GasbehåIlar.e. 16 m dienr, lZ m hög.
Träväggar, tätade med diverse tygbitar, fulld
med ren flogistongas (Illaluktande, men ej
giftig).

13. Undre &ick 16 m diam. B m hög.
Hiir finns i ena önden au ett cirkukirt rurn en
rnassa kernisk apparatur. Vid denna så stå,r en
stor kittel under en tratt i taket. I den andra
önden stå.r srichar och trd,lå.dor, och mitt i
ru.tunen finns en gigantisk uinch, uars
h,titting forsuinner ned i ett runt hå,I i goluet.

Runt uriggarna finns å,tta små, runda
gluggar, cirka sju decimeter i diameter,
genan uilko m.an kan se den fuktiga
cisternuöggen.

Fastspikad vid väggen vid apparaturen frnns
ett recept ftir "framställning av absolut rent
flogiston". Tillverkningen verkar i huvudsak
gå ut på att lösa upp bitar av caloric i eter i det
stora karet, så att flogistongasen puffar upp
genom tratten till gasbehållaren.

Säckarna och trälådorna är fyllda med
matvaror.

14. Hålet i botten, 2 m diarn-
Den groua ktittingen leder ned till ett stort
stenblock i en kiderpdse, som ligger pö uad
sont uerkar cisternens botten, töckt au ett deci -
metertjockt uattenlager. Runt hålets kan ter cir
fyra bastanta och spönda kAttingar frista med
sprintar.

Tittar gruppen ut genom hålet mot cisternens
väggar, så ser de något mycket märkligt:
Det uerkar inte aara något sotn hd.ller den htir
stora trricylindern uppe, inga pelare, ingen
ting...

Stenblocket är till ftir att hålla hela ekipaget på
rätt köI. Man kan hissa den upp och ner ftir att
kunna använda det som ankare när man
skall landa.

Drar man nu ur sprintarna, så kommer
"ballongen" att sakta börja stiga, uppåt, med
en hastighet på 10 m/round. Om Scorpios
vakter fortfarande är kvar i stugan börjar de
skrika och tjoa, men kan inte göra något annat
än att skicka iväg några pilar eft,er farkosten.
Dessa kan inte skada själva ballongen,
eftersom höljet är av stabilt trä.
Högre och högre lyfter ni. I må,nskenet kan ni
se den mörka skugga som iir Porto Prizone
försuinna under er i skenet fr&n de tre
rnå.narna. Den upplysta borggå,rden på. Imper -

icts fort ser ut sorn en liten, glödande fyrkant,
som glider bort mot horisonten. Ni btirs bort aa
uinden in i natten- Frihetens uind...
Bild P111...



Benlmäckargiinget
BiId Ml

Så snart gruppen sätter sig i rörelse drabbas de
av händelse nummer 1.

Ni rir på ucig uppftr en gata då ni plAtstigt hOr
suaga ljud bakom er.

Om de gör "hear noise": Tjuven lyckas auto-
matiskt. Smygande steg hörs då även framftjr
gruppen,

Bakom gruppen hörs nu uishande röster:

- Kom nu skithög!

- Dtir cir dom, nykomlingarna.

- Kolla in stöularna!

-Är inte det drir rikta siden!

Gruppen som närmar sig kallar sig
Benknäckargänget. (Se även karta) ftild M2)

Reaktionstabell
GnrppenshåIlning Reaktion av Benknäck-
arna

Anfall: Frenetiskt ftirsvar.

Offensiv hållning: Försiktig, men dock
reträtt, om anfallna frenetiskt försvar.

Förhandlande, neutral: - Snacka inte,
hit med era prylar, det där svärdet blir bra!

Defensiv: Börjar gruppen släppa
ifrån sig prylar, vill de bara ha mer. Gör
gruppen ingenting börjar de att försöka ta
saker.

Flykt:
knäckargänget

Gratis attack för ben-

{o. s}aås , Vänd .



Möte nr LBenlsnäckargänget.

RumMon. Ac Nivå HitPoints

1 8 Fi-3
2 Fi-2
3 Fi-1

4 Fi-1

5 7 Th-2
t)

Monster Nivå
Människa Fi-1

Fi-2
Fi-3

Th-1-4

Vapen
Klubba
Kniv

kastad 1" 2" 3" ?round
Kortsvärd
Mace,footm.

Vapen

Mace
Klubba d4
Kniv d4

Kortbåge d6

Kortsvärd d6
Kortsvärd d6

ToIIitAC
2345678910
18 17 16 15 14 t3 12 11 10
1716151413t211109
16 15 14 13 12 11 109 8

19 18 17 16 15 14 13 12 11

Ar:nor Class A{ustment
2 3 4 5 6 7 8 910
-5-4-3-2-1-100+1
-3-3-2-Z 0 0+1 +1 +3
-5 -4 -3 -2 -1 -1 0 0 +1
-3-2 -1 0 0 0+1 A+2
+1 +1 00000+1 -1

Beskrivning

Ledare
Stark +U+3
Bär 3 knivar.

Försöker falla gruppen i ryggen.
Move Silently:217o

SavingThnows
PPDmFeFo RSW BW Sp€[

74 15 16 L7 17
14 15 16 17 L7
13 74 15 16 16

13 L2 L4 16 15

Skada
d6
d4
d4
d6
d6+1

d6

18
15
I

I
6

Kortbåge 5" 10"15" 2/round -5 -4 -1 0 0 +L +Z +Z +2



]t{Z Möte med Don Carbonaras follc
Nåir gruppen drabbas av detta möte, slå en d6 fiir
att avgöra vilken Don skurkarna tror att gmppen
tillhor.
1-2IbnSorpio
3-4Ilon Cartrso
A6DonPavarctti

Ntir ni gAr gotan fram, stiger plotsligt 4 männi-
skor fram kltidda i rnörkröda ltiderrustningar ,
bredsutird och sköld, oclt. sciger till er: "öh, nt arju såna dcir Don (sätt in länpligt narnn här)
mannar. Pd. dom grabbar!'

M«ite nr å Miite med Don Carbonams rnän!

Runa Mon.
M2 1

2
3
4

I\fionst€r
Människa

Vapen
Bredsvärd

Ac Nivå
7 fi-z

Nivå
Fi-2

HitPoints Vapen Beslcivning
11
t2
4
I

Bredsvärd 2d4 Don Carbonaras män.
Bredsvåird 2d4
Bredsvärd 2d4
Bredsvärd 2d4

ToEitAC savingThrows
2 3 4 5 6 7 8 I 10 ppDnnehnsw Bw
171615141312It109 14 15 16 L7

e€n
L7

Åmor ClassAdjustment
2345678910
-r-r-:0 0+1 +1 +L+2

Skadå
2d4



M3. Astralvarg (Bild M31):

Ni Ar pd, urig. Mdnen lyser på er dcir ni uandrar
gatan fram. Plötsligt ser ni en rörelse i ögonurdn.
Ni tittar dität och rner anar rin ser en stor uarg...
Ncir den kommer springande forstd,r ni att den htir
uargen inte tir helt au denna urirlden... Ni kan se
rakt igenom den, den cir bara till hAlften
materiell. Den anfaller, med ett suagt, aukigset
ylande..

Mötenr& Ashalvargen.

Rum Mon. Ae Nivå

M3

EitPoints

18
(36)

Attac&er

2d4+tillfällig
energy drain
d10 rounds

Beskrivning

Halvgenomskinlig varg
Halvskada av icke magiska
vapen och attacker.

SavingTbrcws
l0 ppr>.*h Rsw Bw toetr
21011t2L213

Monst€r Nivå 2 3
Astralvarg 8 10 g

To EitAC
456789
8 7 6 5 4 3

Special egenskapen hos ashalvargen:
Tar endast halvskada från attacker med icke magiska vapen. Kom ihåg att
Saggitarios attacker räknas som magiska.

Då monstret tagit halvskada (i vårt fall 18 hp) tynar det bort och kan inte längre
attackera eller attackeras från material planet.

Astralvargen fiirsöker få över sitt offer till astral planet fiir att där sluka dess
sjtil. Detta kommer i speltermer att betyda att de som drabbas av astralvargens bett
ftirlorar en nivå under d10 rounds. Detta är naturligtvis kumulativt
Då en karaktiir ftirlorat alla sina nivåer har hans sjät Airnyttats till astralplanet och
kommer där att fiirtiiras av astralvargen. Karaktäier som faller offer fiir
astralvargar kan ej resas.

Astralvargar anfaller oftast sovande offer.



Tliangeldrama
BiIdM4

Ncir ni ncirrnar er iinnu ett öd,e gathörn så stiger d,et
plötsligt ut en man i midnattsbtå kåpa och sparrar
au er ucig (se Bild M4 ) Han gör en hotfutt gest med
ett blcinkande metaltforemå.l i höger hand, och in-
tonerar dramatiskt:

- Lcimna ifrå.n er edra uapen, annars skall rnitt
magiska eldklot brcinna er till aska.
,--

Detta är Crosby, en magiker som drivits över
vansinnets gräns av chocken att mista alla sina
formelböcker och magiska ftiremål. Han driver
nu omkring i staden, muttrande fiir sig själv och
"kastande" inbillade formler och anvandände av
"magiska" föremå1.

Om äventyrarna inte reagerat på en round
kommer han att, mumiande my s ti sk a
besvärjelser, slå till sin triangel med eit ljudligt
"bing". När inget händer kommer han uit
fiirbanna gruppen som "magiresistenta demoner",
slå med händerna fram och tillbaka framftir
kroppen, knäppa med fingrarna och smyga iväg,
övertygad om att han är osynlig.

Möte nr 4 Tliangeldra'na!

Run Mon. Ac Nivå

M4 1 10 Mu-6

EitPoints

l2

Attacker

Nej

Beskrivning

Se bilden



M5. Möte med f)ron Carrrsos follc
Nar gruppen drabbas av detta möte, slå en d.6 ftir
att avgöra vilken Don skurkarna tror att gruppen
tillhör.
1-2DonSorpio
34DonCartonara
5-6DonPavarotti

Nrir n!. _ gdr gatan fram, stiger plötsligt 4
mönniekor fram kkidda i liiderrustningar rned,
nitar och btirande spjut, och sriger till er: ,,Oh, ni
cir ju så.na dcir Don (sätt in lämpligt na,nn här)
rlannar. På, dom grabbar!

Möte nr5: Möte medflon Carusos rnän!

fi-2 Don Carusos män.10
7
8
15

M5r7
2
3
4

Spjutd6
Spjut d6
Spjut d6
Spjut d6

Ilttronster
Människa

Vapen
Spjut

ToEitAC
2345
17 16 15 14

234
-2 -L -1

Nivå
Fi-2

w
L7

89
00

67
L3 12

67
00

ö
-1

SavingThrows
I I 10 ppD,oneh Rsw Bw
11109 14 15 16 L7

10 Skada
0d6



M6.Natffiäril (C.ee-Bee) (BildMG ):
Ni gå.r pö utigen dö ni plötsligt kcinner en
ftrrindring i luften omkring er, sorrl en suag
uindpust.

Om gruppen stannar och ser sig omkring, ser
dom ingenting.

Ni ktinner en suag syrlig doft. Plötsligt blir en
au er anfallen, det rir ndgot stort, mjuka uingar
slår ljudlöst, håriga klor rnot din kropp..

Den bakersta manliga figuren i gruppen blir
anfallen. Har gruppen ställt sig i en ring, slumpa
ut vem det blir. Nattfiärilen går inte att se med
infravision. Den är helt ljudlös.

Miite nr 6: Natt$åiril (Gee-Bee).

Rum Mon.

M6 1

Ac Nivå EitPoints Attacker

To HitAC
Monst€r Nivå 2 3 4 5 6 7 I I 10
Nattfiäril 6 U10987654 3

n 4x lHp + gift 24"
(se nedan)

Illlove Besliriwning

Se bild.

SavingTtrrows
PPIlmFeh RSW BW ften

111L21313t4

Special egenskaper hos Natfrärilen:
Anfaller i fiirsta hand miin, i vårat fall den bakersta rnannen.

Nattfiärilen anfaller fiirst med sina klor, 4 x thp+ gift.
Blir man triiffad av någon kloattack måste man slå ett saving throw mot gift eller bli
para[Vserad dorounds.

Om naffitirilen lyckas paralysera någon anfaller den med sitt blodsugande bett,
denna attack ffiffar alltid! Denna attack ger 2d10 i skada-

Så snart nattfiärilen lyckats med sitt blodsugande bett, flyr den.



1VI7. Möte med f),on Pavanottis follc
När gruppen drabbas av detta möte, slå en d6 ftir
att avgöra vilken Don skurkarna tror att gnrppen

- tillhör.
1-2DonScorpio
3-4DonCaruso

- 5-6 Don Carbonara

Ncir ni gd,r gatan fram, stiger plötsligt S mön-
niekor frarn. De rir rakade på huuudet, bör
hortsutird och sköld, xh stiger till er: "öh, ni tirju så.na dtir Don (sätt in lämpligt namn håir)
rrlannar. P& dom grabbar!

Möte nr 7: Möte med Don Pavarcttis rnåiu!

M7 1 I fi-3 18 Kortsvärd d6 Don pavarottis män.
2 l5 Iturtsvärd d6
3 12 Kortsvärd d6

ToHitAC SavingThrows
Iltlonster Nivå 2 3 4 5 G 7 I g lo pprlmnetuRswBw frdlMänniska Fi-3 16 15 14 13 12 It 10 9 8 13 L4 15 16 16

AmorClassA{ustment
Vapen2345G789t0Skada
Kortsvärd -3 -2 -L 0 0 0 +1 0 +2 d6



Extra hrcounter
Bild 1\,D(

Plötsligt bryts tystnaden runt er au skrik och
springande steg. En bl\dande man kommer
rusande ernot er och tritt bakom honorn springer
en man med bd,ge. Bd,gskytten stannar så och
sptinner bå,gen och ytterligare en springande
man sluter upp.

Bågskytten träffar automatiskt den flyende
mannen. Om gruppen inget gör flyr de 2
männen. Anfaller gruppen ftirsvarar de sig
till döds.
Den flyende blir svårt skadad av pilen men
orkar be gruppen hjalpa hans herre, den ädie
Lemax Isopoda. Mannen dör efter att ha yttrat
friljande:

- Jag hade just slutat ftr dagen nrir jag såg en
grupp busar gd upp i min herres trappuppgång.
Jag stannade kaar och sög hur de, ue och fasa,
slripade iutig min ridle herre, bunden till
hönder och fotter. Jag försökte föffilja dem,
men de delade upp sig och i mörkret föfiljdejag ...<snyft>... fel grupp. De jag förföljde
tycks ha gå,tt för att rapportera till sin ledare,
den uidrigt slemm.e Don Scorpio. Sntitla hjtilp
min herre! Hos Scorpio mäste det finnas
informatinn om uart han finns!

Bum Mon. Ac

MX110

Nivå Eit Points

ri-0

Fi-2

Ilrtronstcr
Människa

Vapen
Bredsvärd
Kortbåge 5"

Nivå
Fi-2

Exhr,aEncounter

OBS! Anviind denna encounter endast om spelarna ej funnit någfa ledtrådar!!

Vapen

Obeväpnad

Beslrivning

Skadad obeväpnad man

7
11

28
3

Armor Class A{ustrnent
2S456789
-3-2-L00+1 +1 +1
-5-4-100+L+2+2

Kortbåge d6 Agressiva förföljare
Bredsvärd 2d4

§avingThrows
PPDnRh RSW Bw

L4 15 16 t7

Skada
2d4
d6

spel

77

To HitAC
2346678910
17161514131211109

10
+2
+210" 15"



Vapen:

H*rrorxa
V pnt
Sp:vr
1r1q4y65vieo
Suvw(,t
§rarotvra
Kol:'gÅ<s

B reorviap

Sagittario:
Om dom smutsiga Imperiesvinen tror att dom kan
gltimlna mig, Sagittario, en prins av blodet, har
dom fel! Jag ska tillbaka, jag ska hamnas! Kräk,
typjr: veklingar är dom allihop. När jag kommer
tilibaka ska jag samla mitt folk på nyit äch mana
till uppror igen! Ikossa Imperiet!
Nu när jag är här, ska jag inte slösa en minut, jag
ska härifrån nu!



Vapen:
6ceosråro
SP:ur
1lva,,v
Vontrt'ito

(Drooarrc.
Crassus Panzeri:
Efter allt jag gjort ftir dom! För Imperiet var jag
beredd att offra mitt liv! Imperiet, det goda och rått-
visa, trodde jag. Hur kunde dom! Dom borde
uppskatta att man inte vill se Imperiet
korrumperat. Jag hade fräckheten att ha rätt mot
en överordnad också! Korrumperade kräk!
Imperiet kommer att falla sönder inifrån om man
inte rensar upp bland mutkolvarna. Jag måste ut
härifrån ftr att kämpa ft,r GoDHETEN i
Imperiet!!



Vapen:

Kou sÅar
L Å vasvÅ'to
Kstrv

Rivil:
Jaha, så har man hamnat här. Undrar varfiir? Jag
var ju bara ute och tittade mig omkring i Imperiet.
Det där barslagsmålet, jag råkade ju bära gå ftrbi,
vem som helst hade ju stannat och tittat! etOtsligt 

'

bara. slängde sig vakterna över mig. Mig! Inte
fick jag säga nå't heller. Jag borde-ha ly:ssnat när
dom sa att dom inte gillar alver i Imperiet.
Undrar hur det ser ut har? Undra" oL;rg kommer
häritån? Det borde gå fort att tröttna pa-d"t ha"
stället. Bäst att börja direkt ined att ta sig ut...



Vapen:
LÄvasvÄno
9( sttv

VitoDolce:
Intressant. Så är man här... Men tror dom att dom
kan håIla en Dolce inspärrad har dom feMnte
Don Vito i alla fall. Resten av familjen kanske.
Fast dom hade mer tåga iin jag hade trott. Dom
vågade sända mig hit! Nåja, det talar till deras
fiirdel att dom kan ta sig till nånting... Jag ska ge
dom det erkännandet när jag kommer tilibaka.
Man kanske kan få ut nånting av det här stiillet
också... Jag har alltid klarat mig ftrr. Varftjr
skulle det här vara något undantag...



Vapen:
Vortsvia,o
Sr-yv<n
Kpw ( Åvert r v. x,tvo)

StephaniaÅbbadria
Inte kunde jag tro att de skulle vara så småsinta.
Bara ftir några få affischer sänder dom mig hit!
§piskt imperialistel, blra trampar på smäfolket,
tillåter ingen personlig frihet! Oe Uorae kunna 

)

tole.rera några 1lagord målade på sina imperia_
listiska palats. Men dom ska inte tro att däm kan
kväva individualismens röst så latt. Jag kommer
tillbaka!
Jag ska nog klara mig,det här stiillet verkar inte
värre iin många andra. Allt går om man bara
vill.
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