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Landets bakgrund 

Det råder för närvarande stort oro i landet och 

ett krig drar fram sakta längre och längre 

norrut. 

Kungen hotas av en stort här bestående av 

upproriska baroner som är ute efter att störta 

honom och själva ta makten över landet. An- 

ledningen till detta är att kungen under åren har 

regerat bra och skapat rikedom och överflöd i 

landet. 

Tyvärr har det funnits några baroner som har 

fejdat mot kungen enda sedan han började 

regera. Detta har lett till att kungen har varit 

desto mer givmild mot de övriga baronerena för 

att underkuva de fejdande fraktionerna i lan- 

det. 

Dessvärre har kungens givmildhet varit för stor 

gentemot vissa lojala baroner och har därmed 
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skapat avundsjuka och maktlystnad hos de 

andra baronerna, varför ett antal av dem har 

beslutat sig för att marschera mot kungen. 

Kriget har nu dragit fram till floden Swift och 

närmar sig PCs gård. 

PCs bakgrund 

PCs är allesammans en typ av lärlingar till en 

person de kallar för mästaren hos vilken de till 

stor del bor. Förutom att bo hos mästaren får de 

även kunskaper som de personligen har nytta av 

isina arbeten. Kunskaperna kan röra sig om allt 

ifrån Shamanism till Necromantik. Mästaren 

kallas inte Mästaren för intet. 

I gengäld får spelarna göra uppgifter och quests 

åt mästaren. Slutmålet av varje uppgift eller 

quest oavsett tillvägagångsätt är att få svaret på 

fler av livets mysterier, aldrig personlig rike- 

dom eller matriell vinning. Fast det är ju klart 

att mästaren är allt annat än fattig. 

Utanför livet med mästaren och gården som tar 

upp till halva PCs tid, är PCs väl ansedda ute 

1 det vanliga livet men tycks vara lite underliga 

med tanke på sin trofasthet till Mästaren. 

Dagsläget 

Om tre dagar så är det en stor helig dag då man 

förutom att prisa gudarna dessutom skall avgö- 

ra vem som skall bli bymästaren över gården 

och de två intilliggande byarna. Mästern har 

varit bymästaren de senast sju åren och skall 

som vanligt om tre dagar försvara sin post som 

bymästare. Det finns endast ett litet problem i 

dagsläget och den är följande: Mästaren är död. 

Därför har hela hushållet samlats denna kväll
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för ett stormöte där man skall avgöra vad som 

skall göras. När alla plus PCs har bänkat sig 

börjar äldsten på gården med att berätta varför 

alla är samlade (för den som inte redan visste 

det). 

Ingen vet riktigt vad som hände men äldsten 

ropar fram stalldrängen Brolle som nervöst, 

med vridandes mössan i de svettiga händerna 

berättar följande. 

Stalldrängen: ” Joooooo... de” var ju så att ja” 

sto” inne hos galten, ja” han e' ju så pratglad av 

sig så ja” tänkte fö” maj själv >> Ja” ha” ju ente 

snackat me” galta ida” han har säkert nåt intres- 

sant å berätta åså >> tänkte ja ser ni. 

Så sto” ja” där å hade int” mer än hunnit å börja 

snacka då Galta, ja” kalla” honom så förstår i, 

då Galta tittar ut mot gubb... Mästarns” fönster. 

Å då ser ja” att den är öppen å så ser ja” en massa 

skuggor och sånt och röster å grejer och så 

tjillevips! Fort som en sork ner i ena” höl så kom 

det en pippi, fågel asså, och dimpar in genom 

fönstra, nästa sak ja” hör är liksom Mästaren 

som när han ätit” fö mycke” gröt åsså en dunk 

åsså ut flaxar pippin, fågeln alltså. 

Sen efter en liten stund säger Galta”, jag kallar 

homonm så, säger Galta att han känner brandrök. 

Så ja” upp och hoppa som ena” sköten hare å 

springer in i huset. Så knackar ja” liksom värdit” 

liksom på hos Gubb... Mästarn” åsså hör ja inte 

annat än >> knaster knaster knaster knaster 

knaster knaster knister knaster knaster knaster 

knaster knaster sprak >> åsså fatta ja att det 

brinner rejält därinne. 

Så ja” in å springa [med gråten i halsen] å se” 

mästarn ligga på golva, alldeles utslagen liksom. 

Så ja” tar första bästa största flaska ja” hittar å 

slänger det i elden. Å då jädrans, då small det 

så att nattskjorta lyfte. 

Ja landa på hövvet men ja ä” klisp, kilps 

kipsksk... smart så ja tänka” >> Nu Brolle >> de” 

ä ja” alltå >> Nu Brolle få du tänka snabbt >> 

åsså greppa ja” Gubb... Mästarn” och sliter 

honom från en stor svart bok som han låg på. 

Åsså släpa” ja” ut en”. Men så va” han redan dö” 

[Brister ut i gråt]. 
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Om PCs frågar vad det var för bok kan inte 

drängen säga någonting speciellt om den då han 

ej kan läsa. Men vidare frågor leder till att 

boken hade en stor röd sol på framsidan. 

PCs ropas nu fram till äldsten varvid han 

förklara att han har kommit fram till den enda 

lösningen: Kroppen måste föras bort härifrån 

till Mästarens bror som bor strax utanför staden 

Yellaheim, 3 dagsresor härifrån. 

Där kan mästaren förberedas på sin sista och 

längsta resa. Äldsten berättar vidare att han 

planerar att spela Mästaren på den heliga dagen 

för att behålla makten vid gården tills tragedin 

har blåst över. Därför måste PCs smuggla ut 

kroppen till staden bäst de vill. 

PCs kan få göra vad de vill för att komma iväg 

till exempel som resande mattförsäljare eller 

någonting, men tänk på att bedöma dem efter 

hur innovativa obemärkta smuggelplaner de 

kommer på. 

Anmärk på hur värdigt brorsonen Toff Puf- 

fington anser att kroppen skall transporteras. 

Ifall det behövs kan alltid någon klipsk bybo 

alltid erbjuda en stor och tung kista att trans- 

portera kroppen i ifall PCs ej själva kommer på 

tanken. 

Färdens början 

PCs kan ge sig av när som helst från och med 

nu. Just som de ger sig iväg får de rådet de att 

passa sig för spioner och annat otyg. Ett gott råd 

då det redan utanförgårdens grindar där vägen 

till gården möter den stora vägen redan sitter en 

skum figur i buskarna. 

Ifall spelarna lyckas spana in spionen och även 

fånga (det skulle inte falla PCs in att bruka våld 

förutom brottning i den här situationen) honom 

kan de efter en frågestund (15 till 30 minuter 

då spionen först låtsas ej förstå språket, sedan 

vara byfåne och därefter berättar en lång 

historia om hur han kände på sig att det var just 

här han tappade den där elfenbensknappen som 

han fick från sin mormor, ja ni vet ju hon med
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träbenet och glasögat... Agda var det... väl? Inte 

det...) kan få veta att det är byn Borington som 

har placerat en "vakt här för att se till att "inte 

den andra byn Sapton försöker med nåt”. 

Den första dagen fortlöper utan några större 

händelser förutom att PCs känner sig iaktagna. 

Under eftermiddagen prasslar det till i buskar- 

na och träden intill vägen. Slå ifall någon ser 

något, oavsett hur bra resultat ser de bara en 

skugga som försvinner in i skogen. Den går ej 

att följa förutom att höra någonting som 

springer vidare in i skogen. 

Ett par tre gånger under dagen kan SL slå ifall 

spelarna ser den korp som tidvis förföljer dem. 

Till kvällen kommer de att vilja slå läger, och 

under natten kommer någon av vakterna (om de 

har några) att höra något som prasslar och 

skrapar borta vid kistan. 

Om PC är snabb och tyst kommer han att kunna 

smyga fram och överraska spionen varvid spio- 

nen försöker att fly, ifall han är fast kommer 

han att försvara sig med kortsvärd och dolk. 

Ifall PC klantar till det kommer han/hon att se 

en skugga som försvinner in i mörkret trots en 

god LOOK roll. PC kan följa skepnaden in i 

skogen varvid han kommer att vakna på mor- 

gonen med en bula i huvudet. 
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Dag två 

Vädret har dragit ihop sig och det är lätt 

gråmulet. Ett lyckat spot hidden gör att PCs 

ännu en gång kan skåda korpen. 

Under dagen kommer det även att prassla till ett 

par gånger i buskaget. Någon gång kan någon 

få skymta ett hukande figur eller varelse som 

skuttar över vägen bakom dem. 

Halvvägs genom dag två kommer ett skärande 

ljud att uppstå som gnisslar och tuggar med 

starkare ljud hela tiden. Antingen det har gått 

ett par spelminuter eller om PC upptäcker att 

det är vagnens enda axel som låter, kommer 

vagnen att braka ihop under dem. Nu får PCs 

bära kistan bäst de vill. 

Mot senare delen av eftermiddagen känner PCs 

lukten av brandrök. Längre uppför vägen ser de 

en gumma som står och tittar på sitt hus som har 

börjat brinna. Hon håller för huvudet och 

skriker att hennes barn håller på att brinna ihjäl 

inne i huset. 

Den tappra äventyrare som ger sig in i huset 

kommer snart underfund med att 1) ungarna är 

på övervåningen 2) att gumman antagligen inte 

är annat än en troll- eller spåkvinna. 

På övervåningen kommer PC att upptäcka en 

korg med kattungar som håller ett väldigt 

oväsen. Häruppe brinner taket och PC får 

snabbt ta korgen från rummet. 

Han ser även stor kista som på sätt och vis ser 

värdefull ut. Nu får spelaren välja. Springa 

härifrån eller chansa att titta i kistan. 

2 Försöka ta med kistan också går ej (för 

tung). Taket börjar rasa kostar 1D4 hit 

points + brända kläder. 

: Öppna kistan bara obehagligt. 

+ Rota igenom kläderna inuti kistan. Taket 

fortsätter rasa kostar 1D4 hitpoints + 

förbrända kläder. 

, Plocka Flaska och läder pung som ligger
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i kistan. Plankor regnar ner från taket 

kostar 1D4 hitpoints + förbrända kläder. 

Om PC ackumulerar mer än 8 poäng brandska- 

da fattar kläderna eld och måste släckas enligt 

RQ regler. 

På vägen ut kommer PCn i fråga att automatiskt 

(slå i smyg) få ögonen sönder brända av en trä 

bit som råkar sticka in i ansiktet. Slå åt PCn ifall 

han lyckas hålla sig så sansad att han kommer 

ur huset, detta för att hålla uppe spänningen. 

Givetvis klarar han sig. 

Väl utanför med släckta kläder 

+ Spelaren räddade kattungarna: 

Gumman gullar med katterna och ifall 

spelaren tog saker ur kistan tittar hon 

sedan syrligt på räddaren och säger ”Jag 

märker att du redan tagit din belöning 

men trots din vinst har du förlorat 

ögonen. Här häll detta i ögonen på honom 

(ger spelarna en flaska), alltsammans 

skall i det är "Livets Vatten”” varvid hon 

vänder sig om och försvinner. 

+ Spelaren misslyckades med att rädda 

kattungarna: 

Gumman delar med sig av vattnet och 

därefter vänder sig om och försvinner. 

Plötsligt är det kväll, huset är nedbrunnet och 

bara en pyrande hög av aska och ruiner återstår. 

Det är läge att slå läger för natten föreslår 

någon. 

Under natten händer inte annat än det som 

hände föregående natt ifall besökaren ej utplå- 

nades föregående natt. En korp kraxar en stund 

1 ett träd i närheten. 

De retirerande soldaterna 

Följande kan ske antingen dag eller natt obe- 

roende på ifall spelarna vill sova genom natten 

eller fortsätta i mörkret. För övrigt bör påpekas 

att om det är natt så är det klart ute och 

fullmåne. 
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I buskarna och skogen hörs mycket prasslande 

och en hel del fjäderfä flyger ifrån floden. 

Bakom dem syns en pelare av rök (ifall det är 

natt syns ett rött sken mot rökmolnet). 

Plötsligt hörs trampandet av hundratals fötter 

längre bort längs med vägen. Genom att använ- 

da zoom-vision kan det urskiljas en trupp med 

soldater på väg mot PCs. De kan gömma sig i 

skogen om de vill. Om de stannar kvar kommer 

de knappt att bli uppmärsammade av de trötta 

och skadade soldaterna. 

På nära håll ser man att soldaterna är lojala till 

kungen. Om PCs frågar kan de få veta att dessa 

soldater just har åkt på stryk utan like och att 

det är ett hopplöst stort anstormning av soldater 

mot kungen. Det var uppenbarligen rena slak- 

ten på andra sidan floden. 

Just denna trupp blev överfallna i ryggen av en 

trupp av de egna. Trolösheten är stor. Dessutom 

har de just varit och bränt bron över floden för 

att täcka reträtten. Det finns nu två sätt att ta 

sig över floden: antingen båt eller den andra 

bron som finns några kilometer längre bort. 

 



Mästarens Resa 
  

  
Den andra bron 

Här ser man en massa soldater på väg över bron. 

De tillhör bandit-baronerna. I vattnet flyter en 

massa lik efter soldater som har stupat från 

båda sidorna av kriget. 

En bit in i skogen kan PCs springa in i ett gäng 

med kungens lojala soldater. Flera av dem är 

skadade, men ändå planerar de en motattack för 

att bränna bron. I kaoset som skulle bli kunde 

kanske PCs smita över men det gäller ändå att 

övertyga brovakten att det finns en bra anled- 

ning att ta sig över i fel riktning. 

Under provspelningen gjorde mina spelare så 
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här: De tog upp kroppar ur floden. Klädde sig 

i deras kläder. Angav stackarna i skogen. Påstod 

att de hade med sig kroppen av en av tvilling- 

generalerna och sprang över bron. 

Om de ej vågar sig över eller blir iväg jagade 

kan de alltid ta en pråm längs med floden. Här 

kan du vara riktigt elak mot PCs. 

Pråmen 

En typisk pråmägares inställning: 

”Att hyra båten och mig kostar bara 15 per 

resande. Va! genom träsket , nähä du inte med 

min pråm inte!” 

Detta kostar 300. Priset stiger succesivt ifall 

PCs är otrevliga eller väldigt dumma. Annars 

kan de göra en byteshandel om någonting minst 

lika värdefullt. 

Väl på pråmen kommer de att med en spot 

märka att korpen fortfarande är med. 

Efter en 4 till 5 timmar har de kommit in i 

saltträsket. Vädret börjar att dra ihop sig och 

det blir tungt och fuktigt i luften. Inifrån 

pråmen hör man ibland dunsandet från stora 

saftiga spindlar och skalbaggar som trillar mot 

däck. 

Vädret blir bara mera kvalmig och tryckande. 

Efter en stund börjar kanalen att bli trängre och 

trängre tills att det till sist inte går att komma 

framåt. Bakåt går det en bit tills det där också 

plötsligt smalnar till ingenting. 

Väl fast i gyttjan får PCs gå av och gå med 

hästar och allt. 

Träsket 

Efter att ha klafsat sig ur gyttjan befinner sig 

PCs på vad som skulle kunna beskrivas som fast 

mark. Tuvor med gräs som sitter tätt samman- 

vävda. Marken är lätt svampig men ej så svår- 

framkomlig. Hästarna har lite problem speciellt 

de som bär på kistan men med lite hjälp lyckas 

6 ——-
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karavanen krypa fram genom träsket. Solen 

håller på att gå ner så att spelarna kan lätt 

avgöra i vilket väderstreck de går i, men ärligt 

talat (oss spelledare emellan) spelar det ingen 

större roll vilket håll de går. De kommer ändå 

att hamna i den spännande fortsättningen 

nedan. 

Crimble, träsk tomten 

Efter en stunds slaskande hörs ett klafsande 

framifrån och runt en stor grästuva hoppar det 

fram en absurd figur endast iklädd kalsonger 

och filt. 

På fötterna har figuren knutit ett par stora bitar 

bark som han traskar fram på med hjälp av en 

stor påle. Figuren mumlar för sig själv och 

springer i princip på PCs innan han märker dem 

varvid han skriker till och faller bakåt i gyttjan. 

Läs om Crimble på respektive Character Sheet. 

Om PCs agerar hotfullt kommer han att bli 

väldigt rädd men kan tvingas att visa PCs runt 

i träsket, vilket inte är till någon hjälp. Om PCs 

är Öppna och snälla kommer han att erbjuda att 

visa PCs runt i träsket, vilket fortfarande inte 

är till någon hjälp. 

Oavsett om PCs är hotfulla eller öppna kommer 

han snart att vara sitt vanliga glada jag och 

gafflar på om träskliv, svampar och hur blött 

allting verkar nuförtiden. Kort sagt om Crim- 

ble, han är totalt värdelös både som människa 

och guide och är till mer förtret än hjälp. Han 

trillar i kvicksand, blir överfallen av ormar. 

Dessutom äter Crimble spindlar, skalbaggar 

och rå fisk vilket han mer än gärna erbjuder 

PCs. Han pratar högt och störande om allt och 

alla samt skrattar energiskt och nervöst åt allt 

PCs har att säga. Han har dessutom hemskt 

roligt åt Pratt. Han första reaktion är att skratta 

sig omkull. 

Spänningen stiger 

Ju längre PCs traskar genom träsket desto mju- 
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kare och sankare blir marken. Träden ser ut att 

bli spinkigare och mera förvridna, stora skal- 

baggar och långbenta spindlar hänger och 

klänger från träden. 

Om spelarna är oförssiktiga kan de bli överfall- 

na både under- och överifrån. Om spelarna 

stannar upp någon gång kanske en orm väljer 

att ta sig en matbit (se Ormar) och om de 

passerar genom vissa delar av träsket riskerar 

de att råka utför träskinvånare (enligt karta 

träsk b. Se även Träskinvånare). 

Efter en stund börjar terrängen bli ännu sämre: 

tuvorna blir glesare och marken sankare. Storm 

molnen samlar sig ovanför och regnet fullkom- 

ligen öser ner, det bildas en dimma och 

temperaturen sjunker. 

PCs känner sig matta och hungriga men det 

finns ingenstans att vila sig. Hela tiden rör sig 

gyttjan under spelarnas fötter, kvicksand kan 

bli ett faktum. Hästarna börjar nu att sjunka 

och är mer till hinder än hjälp. Spelarna kan 

lasta av hästarna och med möda släpa med sig 

kistan. 

Regnet fortsätter att ösa och åskan ålar sig fram 

över himlavalvet. 
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Den förlorade armén 

Plötsligt mitt uppe i eländet stöter PCs på 

relativt fast mark på vilket de kan kravla sig 

fast på och söka skydd under några träd som 

skänker skydd. 

PCs är nu så pass trötta att de i princip måste 

vila sig. Crimble studsar runt på sitt egendom- 

liga sätt och ojjar och pustar. Åskan slutar och 

regnet lättar lite, men dimman tjocknar och 

drar sig tätare omkring den lilla ön. 

En spöklik tystnad lägger sig över träsket 

endast störd av kväkandet från några grodor, 

surret från blodsugande insekter, ploppet från 

saker som trillar ner från träden och bubblandet 

av sumpgaser. Till och med Crimble lugnar ner 

sig lite. 

Ifall PCs har med sig någonting brännbart kan 

de göra en liten eld och försöka att inta en 

måltid, det behöver de. 

Antingen de äter eller inte kommer de snart att 

skåda de vackra figurer som sumpgaserna väver 
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i luften ovanför träskytan. Små ljusglimmtar 

och Willow-the-Wisp-lika former uppenbarar 

sig. 

Efter en stund börjar Crimble att röra sig lite 

oroligt och blicka envist ut över vattenytan 

mumlandes någonting. Han fumlar nervöst med 

alla de talismaner och saker han har kring 

halsen. 

Från kistan hörs det en rörelse kanske ett dunk 

(spela detta som om det var någonting som föll 

från träden ner på kistan). 

Efter en stund då dimmorna tjocknat ytterliga- 

re hörs en rörelse från kistans håll, locket börjar 

sakta att tryckas utåt, antingen den är igenspi- 

kad eller ej. Spelarna får sätta sig på kistlock- 

et eller slå i spikarna men förr eller senare 

kommer locket att forceras. 

Mästaren, eller snarare hans kropp, kommer att 

resa sig ur kistan och stå lite vingligt på sina 

ben. Efter några sekunder tar kroppen några 

klumpiga nästan dockliknande steg mot vatte- 

nytan. 

PCs kan fortfarande forcera ner kroppen i 

kistan men snart kommer den upp igen med 

förnyad styrka. En möjlighet är att spärra 

kroppen i kistan och springa men den kommer 

frenetiskt att göra sitt bästa att slå sig fri. 

Dessutom är det svårt att fly genom träsket (se 

nedan). 

Om kroppen får lite tid på sig kommer den att 

ta några steg till mot vatten ytan. Nu syns en 

svag aura kring kroppen som känns isig och kall 

vid berörning. Sakta men säkert framträder 

konturerna av en rustning i skimmrande plåt. 

Nu går det inte längre att ta i kroppen, då man 

får en D6 kylskador på respektive kroppsdel. 

Crimble hoppar och skriker om att det är den 

förlorade armén som reser sig för att rädda 

kungen. Han springer fram till kroppen och 

försöker att hjälpa det stapplande liket fram till 

vattenytan. 

PCs måste nu göra vad måste göras för att rädda
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kroppen. Det bästa vore att låta anden som har 

besatt mästarens kropp få tillgång till en annan 

kropp. Tanken att offra sig själv för mästaren 

skall inte vara ett alltför främmande tanke för 

PCs men förhoppningsvis skall de inte binda sig 

alltför mycket vid den tanken utan istället 

tänka lite halvruttet och faktiskt offra Crimble. 

Nog för att det är ganska elakt men det är den 

intressantaste lösningen. Hoppet är inte heller 

ute för Crimble då man inom några dagar skulle 

kunna rädda hans själ från ande-planet. 

Själavandringen får gå till så här: Shamanen 

försätter sig i trans och får bekämpa Crimble 

som är ganska svag. Efter att ha förträngt 

Crimble kan Shamanen med en enkel vink (säg 

4 gånger hans kvarvarande POW mot krigsher- 

ren) för att förmå krigsherrens ande att lämna 

mästaren och istället överta Crimble. 

Crimbles kropp blir nu omgiven av ett gyllene 

sken och vandrar iväg mot vattenbrynet där han 

kliver på en sköld uppburen av några vandöda 

krigare. 

Krigarnas stridsrop låter som om de ekade ur en 

djup grotta. De dimhöljda skepnaderna tram- 

par stadigt mot spelarna viftandes med svärd 

och sköld. Ryttare rusar runt ekipaget och 

hojtar och ropar. 

Om PCSs står kvar börjar marken under dem att 

röra på sig och en D8 skelettala händer poppar 

upp och snor sig om fötterna. Händerna har 

bara STR 4 men de är många. Var tredje round 

dyker det upp ytterligare en D8 händer som 

försöker att hindra PCs framfart. 

Om PCs springer förbi det stora trädet närmar 

de sig snart en brant vall på 4-5 meters höjd. 

Den går att ta sig uppför med en climb roll men 

om de släpar på kistan får de -20960 på att kättra 

samt att de måset klara en roll med sin 

kombinerade styrka mot kistans tyngd. 

När PCs närmar sig vallen fördubblar spökar- 

mén sina insatser. Vålnaderna rör sig lika 

snabbt som en människa och attackerar med 

POW om de är i dimmform och som skelett för 

övrigt. Väl över vallen trillar PCs ut i stark 

solljus och en varm och frisk doftande morgon. 
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Dagen efter kvällen före 

Solen verkar vara några timmar över horisonten 

och träsket är mindre svårgenomtränglig. För- 

eslå frukost och läkestund. Beskriv den ljuva 

morgonen och det friska daggvåta gräset. Till- 

fälle för Pratt att larva sig och diskutera skor. 

Efter en timmes trampande hörs lite rörelse i 

vegetationen intill. Om någon vågar sig närma- 

re kommer prasslandet att sluta och det hörs ett 

vulgärt bubblande ljud. Slå en luck för PCn. 

Om det lyckas ser de att bland gräset framför 

dem finns en hop med tentakler utspridda 

framför deras fötter, varvid de får det första 

slaget vid det annalkande anfallet. Om de 

misslyckas måste de slå mot en styrka på 16 för 

att försöka rycka sig loss. 

Antingen de går i fällan eller ej reser sig en 

figur ur gyttjan underifrån tentaklerna. Varel- 

sen liknar mest en illa byggd människa med 

något för långa armar och ett platt huvud. 

Kroppen är blandat brun gul till färgen och 

dryper sumpvatten. Två små grisögon tittar ut 

från under den köttiga utväxt som skall före- 

ställa pannan. En stor bröstkorg och spinkiga 

men seniga ben med ett par knotiga och breda 

fötter kompletterar varelsens smaklösa kropp. 

Om PCn åkte fast så sitter han nu fasthållen på 

ryggen av varelsen där ett flertal tentaklar 

håller PCn i ett fast järngrepp. Varelsen hotar 

med ett långt och otäckt spjut och backar sakta 

undan från sällskapet. Samtidigt hörs ett gur- 

glande och slaskande bakom de övriga spelarna, 

och ett tiotal av varelserna uppenbarar sig ur 

gyttjan. 

Trollens anfall består mest av att försöka få tag 

på PCs och kila fast dem på ryggen av ett annat 

troll. De kan även under korta stunder dyka 

under träskets yta och simma genom lerig mark, 

sakta men säkert, och göra ett anfall underi- 

från. 

Om PCs lyckas ta sig ifrån trollen och tar upp 

förföljandet eller smyger efter kommer de att 

springa ien listig fälla av nät (STR 16). Ifall PCs 

trots dessa odds lyckas slita sig så se till att 
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trollen åtminstone lyckas röva bort mästarens 

kropp då det är framförallt den de är intresse- 

rade av. Ifall Pratt kommer på idén (ge honom 

en idea-roll på 6096) kan han smita ner i kistan 

även efter det att den har erövrats, allt som 

behövs är ett lyckat SNEAK. 

Anfallets avsikt är att locka undan PCs från 

kroppen eftersom denna är det primära målet 

för Trollen, men ett par fångar skadar ju heller 

aldrig. PCs får gärna spåra trollen om de kan, 

men om de upptäcks får du begrava några troll 

1 marken igen för göra ytterligare anfall. Slå i 

smyg ifall spelarna upptäcker fällorna. 

Trollägret ligger på en mjuk upphöjning som 

bildar en glänta i skogen. I gläntan finns cirka 

6 ovala hyddor ur vilka man kan se troll passera 

in och ut. 

Marken i lägret är full med olika föremål och 

som har tydligen libererats från förbiresande. 

Det framgår tydligt att trollen liknar skator i 

den mening att de samlar på sig glamm och 

prylar. 

12 till 15 troll engagerar sig med att öppna 

kistan och studera dess innehåll. Ifall Pratt 

fanns inuti kan han försöka ta sig loss, men 

helst skall han tillfångatas och bindas och 

hängas upp och ner i änden av ett 5 meter långt 

spö som fastsätts i ett trädstump. 

Om spelarna står något synligt för Pratt kan han 

slå sin SCAN och glimta till sina kamrater 

under tiden att han snurrar runt i änden av 

repet som binder honom. 

Om han har tillräckligt med power (8090+ av sin 

max) kan han fösöka att knyta upp repet med 

sin Pixie magic. Detta är något svårare än 

skosnören så han får -2090 på första försöket. 

PCs får försöka kommunicera med Pratt om 
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de vill (magiskt vore bäst annars riskerar de att 

märkas). Eld är tydligen någonting som trol- 

len ej har kommit över ännu då de verkar 

konsumera sina måltider (skalbaggar, sump- 

råttor, fisk mm) rått. 

Från den norra änden av gläntan (PCs antas stå 

i den norra änden) kan det periodvis höras ett 

väldigt gurglande och bubblande av vatten. 

Närmare undersökningar visar en liten göl eller 

källa som det med ca 200 hjärtslags mellanrum 

väller ett väldigt utblås av varm illaluktande 

luft. Den del av gölen som ligger närmast 

gläntan består av ett överhäng av mossig sten 

som leder upp mot bergshället som är upphöj- 

ningen som utgör byn. 

Om någon PC skulle plaska sig fram till 

Ööverhänget upptäcker de att det under den 

verkar finnas stenformationer som påminner 

om lavaflöden som vid berörning känns varma. 

Ifall PCs planerar ett överfall är det inte till 

någon större fördel för dem att anfalla under 

natten då det är troll de har att göra med. 

  

Lite mera om byn 

Byn råkar ligga uppe på ryggen av en gigantisk 

sköldpadda, därav bubblandet i den norra 

änden av byn. Varelsen ligger latent sedan 

många år tillbaka. 

Trollen är väl medvetna om sin boningsplats 

och har kontroll över varelsen. Sköldpaddan 

kan nämligen styras inifrån med ett par kät- 

tingar som sitter inuti varelsens huvud. Sköld-
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paddans huvud kan nås genom ett hål i dess skal 

(se kartan över byn). 

Hur de hamnar i hålet får spelledaren avgöra då 

de kanske anfaller byn eller råkar spana fram 

den. Om det krisar sig kan du väva ihop en 

historia där någon eller några av PCs (t. ex. 

Pratt) skall offras till sköldpaddan genom att 

trycka in dem i dess magsäck som har en 

öppning i den änden av tunneln. 

Väl nere i tunneln visar det sig att den sträcker 

sig åt två håll: det ena mot en avsmalnande gång 

och den andra mot en lång låg och trång gång 

som har en viss belysning längre fram. 

Gången är trång och något töjbar vid beröring. 

Den tjugo meter långa gången mynnar ut i en 

svagt blågrön belyst rum som mera påminner 

om insidan på någons mage än någonting annat. 

Rummet är cika 4x4 meter stor. Väggen mitte- 

mot ingången är blekvit och slät, de övriga är 

gulnade, knöliga och ojämna. 

Från mitten av rummet hänger det ett par 

kättingar med 1.5 meters mellanrum, fastsatta 

i golv och tak med vad som kan liknas vid stora 

krokodilklämmor. I rummet finns också ett 

gammalt troll som för ett förskräckligt liv och 

hotar med en träpåk som han håller i ena 

handen som han tidigare höll på att hamra på 

delar av väggen med. 

Han anfaller hjärtligt och ljudligt. Om någon 

snuddar vid kedjorna under slaget kommer 

rummet att skaka lätt och bubblande kommer 

att höras. Efter att ha avverkat gammel-trollet 

kan PCs möta motstånd vid ingången till 

rummet. 

Intill ingången till rummet finns det ett par 

köttiga utväxter som kan slutas samman, vilka 

gör att ingången till rummet sluts av en vägg 

som närmast kan liknas vid muskelvävnad. 

Om PCs nu börjar att vicka på kättingen 

kommer saker att hända, det kommer att kännas 

som om rummet lyfts några meter och kastas i 

marken samtidigt som den vitbleka väggen 

ljusnar. 
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En suddig bild uppenbarar sig som tycks vara 

en upp- och nedvänd bild av skogen utanföri- 

bland mörknas bilden och döljs av någonting 

som fälls framför bilden men som blixtsnabbt 

försvinner igen. 

Om PCs fortsätter att dra i kättingen lyfts 

rummet ytterligare och kan svängas fram och 

tillbaka genom att dra i kättingarna. Och genom 

att succesivt dra höger sedan vänster osv känns 

det att rummet börjar att röra sig snabbt framåt 

genom skogen. 

Efter några timmar börjar träsket att bli torrare 

och glesare och snart leder den ut på öppen 

terräng. 

Plötsligt ur ett hål i marken uppenbarar sig en 

liten drake (fyll på med hur hemsk och elak den 

verkar vara: dess stora vingar och eldiga ande- 

dräkt, samt hur PCs traskar rätt över varelsen 

som fullständigt krossas av deras framfart). 

I närheten finns det en kulle som kan användas 

som utkikspost varifrån PCs kan skåda Staden 

på några timmars avstånd. En skugga skymtar 

till och någonting litet och svart landar på nosen 

framför fönstret. 
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Staden 

Vid närmare undersökning syns det att staden 

är belägrad. Krigsmaskiner och soldater omger 

staden, tjock och oljig rök bolmar upp från 

många eldar kring vilket det står grymma 

krigare och smider anfallsplaner. 

Både befolkningen på stadens murar och belä- 

grarna börjar att peka och springa runt när de 

ser spelarna i sin transport. Krigsmaskinerna 

vänds om mot det nya hotet och snart börjar det 

att regna skurar av pilar och sten mot PCs, men 

förutom ett dunsande från anfallet hindras inte 

resan nämnvärt. 
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Framför den norra muren finns 5 kastmaskiner 

samt två belägringstorn (se sektion krigsmaski- 

ner). Dessa är inte speciellt mobila eftersom de 

måste fastsättas i marken innan avfyrning, men 

trots detta kan de snabbt vändas upp mot nya 
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mål. De kan lätt slås ut genom att helt enkelt gå 

över dem. Belägringstornen är lite värre men 

knuffas lätt omkull. 

Då PCs har förintat hälften av maskinerna och 

dragit åt sig uppmärksamheten kommer det att 

flöda ut soldater och stadsbefolkning för att 

krossa belägrana. Dessa ger sig snart och flyr 

bort från staden. 

Ifall PCs inte visar sig i kontroll av sköldpaddan 

kommer stadens invånare att fly undan från det 

analkande ”hotet”. 

IIPITIJ OS 
Teg, UPP TTETTERA i 

  
Om spelarna frågar någon om vad som har hänt 

får de veta att det var en armé av baroniella 

soldater och legoknektar som var efter mat och 

värdesaker som i sin förtvivlan belägrade sta- 

den. 
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Nu får PCs trampa runt lite och förinta belä- 

grarna. Beskriv livligt hur de trampar sönder 

krigsmaskiner och konstruktioner. 

Inne i staden 

Toff vet hur han skall hitta till sin fars hus och 

leder snabbt PCs till platsen där familjemed- 

lemmar går klädda i svart och snyftar. Toff 

springer fram till sin far och faller på knä. 

Fadern klappar honom på huvudet och kisar på 

de övriga PCs. 

Om PCSs har med sig kroppen utan kista eller då 

kistan öppnas kommer folk att flänga omkring 

och storgråta, kvinnor svimmar och brodern 

sjunker ihop. 

Kroppen/kistan bärs in på en gård innanför 

huset där kroppen skall kremeras, detta skall 

göras innan solen hinner sjunka under horison- 

ten. Ljudnivån stiger efter allt jämrande och 

brodern, nu klädd i en svart-vit dräkt med 

enorma vingar och mångfärgade band släpan- 

des efter sig, springer runt på gården och 

tänder facklor och ljus i en spiralform som 

leder mot ett offerbål, varpå mästarens kropp 

skall ligga. 

PCs får äran att bära fram kroppen och lägga 

den på offerbålet. Snubblande och fumlande i 

sin sorg lägger PCs kroppen på plats och 

tillsammans ber de en sista bön. 

Mitt uppe i det värsta gråtande då brodern 

precis skall till att sätta fyr på offerbålet flaxar 

en korp ner från klar himmel och landar på 

bålet och kraxar åt de sörjande, och framfö- 

rallt åt PCs. 

De sörjande börjar att gråta om möjligt ännu 

mera och tolkar det hela som ett dåligt tecken. 

Somliga försöker att skrämma bort fågeln, men 

hur de än viftar och flaxar så håller den ett fast 

grepp med sina klor samt biter sig fast i 

mästarens näsa. 

Även PCs gråter av allt elände och framförallt 

den PC som förstörde sina ögon i branden. De 

andra spelarna kan se att där hans tårar faller 
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börjar saker att hända! På den torra marken 

växer det plötsligt upp svampar och ogräs bland 

kullerstenarna på marken. Ur de torkade träd- 

stockarna som offerbålet är byggt av växer det 

nya färska och gröna skott. Om den ögonska- 

dade medlemmen gråter över Mästaren kom- 

mer träden kring hans kropp att skjuta ut gröna 

skott och grenar, blomfön i trädet kommer att 

växa och blomma ut och mästaren lyfts en halv 

meter från offerbålet av växtligheten. Sedan 

tystnar alla... 

Korpen kraxar några gånger, hoppar runt på 

kroppen och kraxar igen, varefter den sträcker 

på sina vingar, kraxar en sista gång, lyfter mot 

skyn och försvinner över hustaken. 

Medan alla stirrar upp mot himlen hörs en 

mäktig nysning och Mästarens kropp gör en 

praktfull svandykning ner i den omgivande 

folkmassan! Folk springer skrikande och grå- 

tande från kroppen som har satt sig upp och 

håller för pannan där en härlig bula hopar sig. 

Mästaren säger ”kan inte någon tänka sig 

erbjuda mig en stol.?.”. Tystnad: alla står och 

gapar varvid Mästaren ien flytande rörelse drar 

fram en pall ur vänstra ärmen och sätter sig ner. 

Nu börjar alla att gråta och snyfta igen men 

denna gång givetvis av lycka. Den enda perso- 

nen som möjligen inte är glad är PCn som grät, 

eftersom han/hon har åter förlorat sin syn. För 

gott denna gång? 

Nu får Du, spelledaren, fylla ut vad som 

återstår av scenariot, det vill säga FEST! Ja just 

det, PCs vill givetvis veta vad som egentligen 

hände va? 
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Mästaren talar ut 

bli senil för mindre. På tal om senil var var jag 

nu? Nåja, kort sagt så var alltihopa ett misstag. 

Och nu till festandet [tar några steg men hålls 

tillbaka av de ivrigt lyssnande]. Måste jag? Nu? 

Verkligen? Hummpf... [tittar generat ner på 

marken och sveper fram och tillbaka med 

foten] OK OK va! Allright! Jag erkänner att jag 

gjorde ett misstag OK. Hur kunde jag veta att 

boken var besatt! Ebenezum, han hette så han 

som sålde boken till mig, ärlige Ebenezum. Han 

sade att boken bara hade haft en tidigare ägare. 

Jag menar, han sa ju "Titta på lädrets glans. 

Njut av dess tyngd och den sobra känsla som 

eminerar från den.” Men inte vid Scaramox sa 

han att den råkade ha hittats på en brant utanför 

en nyligen förintad borg tillhörande en av de 

mäktiga jordplansdemonenerna, Nayalete. Så 

jag slog upp ”Af önskan att kontrollera” och 

tänkte jag skulle ta en nattlig tur med någon ur 

den lokala faunan, och titta vad som hände. Det 

var ingen svår match att klå demonen som hade 

varit bunden i boken och skulle erövra min 

kropp men efter striden hade min själ förflyt- 

tats till ett annat plan och min kropp var i en 

farlig situation, mitt rum brann! Så jag blev så 

illa tvungen att ta fågelns kropp och hoppas 

snart hitta en annan kropp som inte användes. 

Men tack vare den enorma kraft som (den 

blinda) PCn bar i sina ögon - vi skall se om vi 

inte kan göra någonting åt dem - och hjärta 

kunde jag återvända till min gamla kropp som 

trots allt är ganska bekväm. Det är min berät- 

telse, får jag nu höra er...” 

- SLUT - 
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Träsk troll: 

Träsk troll är ett tidigare ganska okänt typ av 

troll. Kroppen liknar mest en illa byggt män- 

niska med något för långa armar och ett platt 

huvud. Kroppen är blandat brun gul till färgen 

oh dryper sump vatten. Två små grisögon tittar 

ut från under den köttiga utväxt som skall 

föreställa pannan. En stor bröstkorg och spink- 

iga men seniga ben med med ett par knotiga och 

breda fötter kompletterar varelsens smaklösa 

kropp. Dess rygg består av ett tiotal tentakler 

som den använder för att fånga byten och gripa 

saker med. Det ryktas att varelsen egentligen 

lever i symbios med tentaklerna då de yngre 

trollen inte visar några tendenser till tentakel 

utveckling. Trollen tycker också om glittrande 

föremål och stora runda saker ( typ styr rattar 

på båtar, lanternor, tunnor ). De tillber ingen 

gud utan håller sig till shamanism och tron på 

andarna som bor i träsket. De har även mörker- 

seende. De är för övrigt egentligen inte elaka 

utan snarare otaktiska och burdusa samt har 

smak för att äta det mesta. 

Stats 

STR 3d6+6 

CON 3d6 

SIZ 3d6+8 

INT 2d6 

POW 2d6 

DEX 3d6 

APP 3d6 

Hit location: se Dark Troll RQ book I. 

Att?o Parr'Yo Dam 

Pike 20+8 20-4 2d6+2 

Staff 30+10 30+5 1d6+2 

Club 25+8 25-4 1d10 

Vapen: Spjut och påk eller käpp. 

Skills: Agility-4; Ride 00, Swim 90, Commu- 

nication +5, i 

Knowledge +3, Manipulation +8, Perception 

+5, Listen 35, 

Darksense/search 15, Darksense/scan 15, Stealth 

-3, Hide 20, 
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sneak 20. 

Armour: Hud ger 1 poäng i skydd. Regenera- 

tion 1 poäng per 5 

ronder. 

Magic: Befuddle, Speedart, Protection, Sum- 

mon Gorp, Drench. 

Drench spell: 

3 poäng. 

Räckvidd, temporär, aktiv. 

Denna formel manar vattendemonerna att väva 

en bubbla med vatten kring kroppen på mot- 

ståndaren. Vattnet stiger längs med kroppen i 

10 SIZ per round. 

Motståndaren måste bekämpa kastaren med 

POW mot POW. Om kastaren störs bryts för- 

trollningen och demonerna upplöses. Betrakta 

skador som drunkningsskador. 

Specialbeteende: Träsk trollen brukar nyttja 

sina tentakler genom att dyka ner i gyttjan och 

vänta på att någonting skall komma tillräckligt 

nära dem för att gripa bytet. 

Om bytet skall slita sig måste den slå mot STR 

hos trollet. 

Will-O-the-Wisp: (irrbloss) 

En dimmlik figur som kanhända dyker upp om 

spelarna inte rör på sig eller om någon skulle 

befinna sig ensam. Will-O-the-Wisp uppträder 

både som ljuv musik, röster eller någonting 

annat lockande hos PCs. Will-O-the-Wisp 

uppträder gärna som en subtil längtan eller 

önskan hos sitt offer. Offrett kanske känner 

mat lukt, en trygg brasa i skogen, någon han 

känner eller som i detta fallet t.ex. mästarens 

kropp som irrar runt bland träden. Will-O-the- 

Wisp lockar sedan ner offret i kvicksand och 

därefter konsumerar honom/henne. Strax in- 

nan det att offret når kvicksanden kommer 

Will-O-the-Wisp, ifall det behövs, att försöka 

hypnotisera offret med POW mot POW. Will- 

O-the-Wisp kan f.ö. inte försvara sig själv och 

försvinner ifall han möter motstånd.



Mästarens Resa 
  

Ormar, spindlar och blodiglar: 

Om du skulle känna att det behövs kan du alltid 

lätta på stämningen genom att slänga in en orm 

eller två, eller någon spindel. Låt gärna ormar 

anfalla hästarna och därmed göra PCs av med 

bärhjälpen. Stats finns i RQ regelbok I. 

Blodiglar bor i vattnet och en D6 med dem 

biter sig fast vid ett slag på 9090+. De gör I HP 

i skada per 2 blodiglar/timme. De dödas med 

eld. Salt hjälper inte då detta är salt träsket. 

Krigsmakiner: 

Kastmaskinerna består av träställningar som 

hivar iväg stenar och brandbomber med hjälp 

av en motvikt. De är tunga och svårmanövre- 

rade men kan vändas relativt snabbt. Denna 

manöver tar 1 min. 

Dessa maskiner finns: 

1 Arbalest 3d6+1 3096 425m 1/5 min 

3 Springal 3d6 4096 300m 1/5 min 

1 Trebuchet 12d6 2090 300m 1/10 min 

Observera att de kan avfiras utan att ha 

fastbundits men detta ger -15 på att träffa samt 

60960 chans att maskinen kastar omkull och slår 

sönder sig själv. Varje Kastmaskin behöver en 

besättning på två till fyra operatörer. 

Belägringstornen är 10 - 12 meter höga. Längst 

ner har de en bräcka sonm kan användas mot 

sköldpaddan. De kan heller inte röra sig snabbt 

men om du bedömmer läget som trovärdig kan 

du låta någon av tornen anfalla. De välts lätt så 

jag struntar i stats förutom movement 3 meter/ 

round. 

Sköldpaddan 

Den här sköldpaddan är stor, alltså jätte jätte 

stor, med detta vill jag mena ca: SO0m lång och 

rör sig lika snabbt som en häst. Hit points = 

massor och massor och ännu några massor till. 

Trollen uppskattar inte att deras by bara 
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springer iväg varför det kan finnas några troll 

kvar uppepå dess rygg vid framkomsten. Efter 

att ha lämnats kommer sköldpaddan att åter- 

vända till träsket. 
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Spelledarens kartor 
Troll byn och 
landet + händelser. 
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Billoboloxien den Oerhört Sanna 

Billoboloxien är en demon som, på grund av sin 

godhet och förmåga att alltid tala sanning, har 
kastats ut ur demonplanet för att vandra på 

jordplanets eländiga yta. 

Trots sin plåga, att alltid tala sanning, har han 
blivit mästare på att istället för lögn helt enkelt 

inte berätta hela sanningen. 

Billoboloxien har dock ett om ännu värre 
problem: han är allergisk, och inte mot vad som 

helst. Han är nämligen allergisk mot brownies 
och framförallt en liten brownie vid namnet 
Pratt. Billoboloxien drar sig för att tillfoga sin 
kamrat skada, utan ger sig istället in i närstrid 
endast beväpnad med kalla resonemang. 

Utseendemässigt har Billoboloxien inte så mycket 
att sätta till förutom möjligen för en annan 
demon. Han är cirka 90 cm lång och illröd. Hans 
huvud är platt och triangulär i stil med en 

plattmask. Han har bara tre fingrar i vardera 

handen, men det han saknar i mångfald tar han 

igen på fingrarnas längd och klor. 

Billoboloxien brukar svepa in sig i en lång röd 
mantel med ärmar och kåpa. Detta för att inte 

verka alltför konspikuös. När han blir kall (luft 
temperatur under 15 grader) står hans svans 
rakt bakut. 

Speciella färdigheter: 

Oberörd av tyngdlagen 
Då Billoboloxien tillhör en annan dimension 
bryr sig inte tyngdkraften särskilt mycket om 
honom, och han kan därför gå uppför lodräta 

ytor. Han kan däremot inte flyga, sväva eller 

liknande. I princip kan man sammanfatta med 

att Billoboloxien själv kan välja vilken riktning 
som för tillfället skall betraktas som ner, 

förutsett att han kan gå dit. Inga luftfärder här 
inte! 

Regenerera skador 

Billoboloxien har egenskapen att han läker I HP 

per två rounds. 

Koka blod 

Sedan Billoboloxien lämnade sin dimension har 
han förlorat förmågan till att använda magi. 
Han har däremot egenskapen att kunna koka 

blodet på en motståndare genom att bekämpa 

deras POW (som vid bekämpning av spirits). 
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Den första ronden utdelar han 1d4 i skada. För 
varje round därefter som han fortsätter att 
koncentrera sig gör han akumelativt ytterligare 
1d4 poäng i skada. 

Klösa 

Billoboloxien kan peta tänderna på en mygga 
samtidigt som den suger blod. 
Som du förstår är han skicklig och snabb, men 

han är däremot inte så stark. Han har 70960 på 

att träffa om han är inom räckvidd och gör 1d4 
i skada per klo. Han parerar med sin mantel. 
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Personallnformation Equipment ENC 

Adventurer Name BuLOBOLOXIEN PlayerName — HH pennies BO 

Species PEMON Homeland/Clan armor a 

Age 32&> Gender: ? Male 2 Female Parent Occupation CAPE - 

Culture DEMONPLAN a Adventurer Occupations 

Religion SMYHLEE MEDACION 
— OF EO RESAS 

Characteristics TEUTEH 

current: STR.Å Con I sz & INTIS Pow t3 pex IH are SE 

original: STR CON SIZL INT POW DX APP fe 

Selected Attributes 
Damage Modifier. O— Move Rate... DEX SRMS + SIZ SRMAS — = MELEE SRM E || — 

Skills 
| 

Agility (tf 6 ) Knowledge ( 25 ) Manipulation ct ) 

Boat (05) (Ir oc Animal Lore (05) OS Conceal (05) 35 oa 

Climb (40) 49 Craft (10) Devise (05) JC fn 

Dodge (05) 20 - = I Sleight (05) 25 ol 

| Jump (25) so - oo Play Instrument (00) SS FE 

Ride (05) OF I Evaluate (05) Kr gene — 

Swim (15) - I First Aid (10) 20 - ee por fl) AR a 0 

Throw (25) 3 Human Lore (05) dJ5 Rn 

Martial Arts (00), Perception [ )H] oe 

Communication (So) Mineral Lore (05) Sr Listen (25) 4 Rene NR — 

Fast Talk (05) 20 > = Plantlore(O) JO Scan (25) JR 0 

Orate (05) grn Read/Write Language (00) Search (25) SO Total ENC: oe 

Sing (05) 45 = Track (05) O subtracttotal ES CHombatigu: 

Speak Languages 

Oun (30) 7 a Stealth (3 )J|| Attribute Tallies 

(00) LD Shiphandling (00) —— : Hide (10) HE = HMagic Points: O I 2 

(0) — mo  WorldLore(05) 202 — — Sneak(10) Ae Sa 3 4 5 6 7 & &u 
10 HI 2 3 14 15 14 

Magic alO ) (FreeINT — oo oo ) Hiro 16 19.260 210-22 23 

Intensity (00) : 24 25 26 27 28 29 3 

[Row Breop - 31 32 33 34 35 36 3 

Fatigue Points: | 

1 2 3 4 
5 6 7: 8 
9 10 II 12-13 14 18 

— 16 17 yu 20 21 27 

Weapon Skills (A2 modt1 ) (P2 modb6 ) 230024 25026 270-28 29 
Weapon CLAW Damage  1D4 30 31 32 33 34 35 36 

SR LA2GE = P9 AP 37 38 39 40 41 420-33 

Weapon DAGLGER Damage ADUFT 
44 45 46 47 48 49 5 

SR LL AG4S > po 40 AP Hit Points: I 2 3 4 

Weapon — — oo Damage App wo 5 6 I: 8&B & 10 11 

SR = Ao = P9o AP HP 9 12 13 14 15 16 17 I8& 

Weapon Damage TT 19 20 21 22 23 24 25 

SR = Ao > Po AP 26 27 28 29 30 31 32 

Weapon — — oo Damage ABDOM 33 34 35 36 37 38 30 

SR - Ao = P9 AP ap I z a 
- : "lt Location Table 

Missile — Damage Hr 3 FR Araber 

Rate. I A9o P9 Range SR vargies Missile 

Missile = Damage 0508 Lieg 

Rate > A9o oo Pöo Range R LEG LLEG 2” 
> I I 

Shield = Damage AP I AP la 

SK LAR I Pe ARP ur ur $o   
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Laula 

”Kalla mig Laula” är en i raden av Laulas flora 
av hårdkokta repliker. Mycket attraktiv och 
välbyggd, smidig som en katt och tyvärr något 
girig spatserar hon genom sitt liv som krigsdan- 
sare med sina två svärd. 

Påpekas bör att Laula inte tycker om Osmorf 

och hans närmanden. Hon reflekterar sällan 

över liv och död och är bra på hårda punchlines 

istil med ”I say we pull out and newque the site 

from that mountain.” 

Har hon väl påbörjat en uppgift fullföljer hon 
den blint intill döden. Hon försvarar alltid 
gruppen som om de var hennes barn. Att vara 

ledare för gruppen vore inte så dumt, tycker 

Laula, eftersom de övriga är så vimsiga, föru- 
tom Toff förstås av någon oförklarlig anled- 
ning. 

Speciella färdigheter: 

Krigsdans 
En egenartad dans som mest påminner om 

kraftfull och rytmisk balett. Utövarna slåss 

mycket elegant, och är kända för sin smidighet. 
Dansen skänker styrka, hastighet och mod åt 

utövaren som reflekteras i att de automatiskt 

får en extra DEFENSE på 10960 under dansens 

gång. Dansen är energisk men subtil och tar 1 

FATIGUE per round. Om dansen utförs till 

passande musik (rytmisk), från t ex flöjt eller 
trumma, får utövaren ytterligare 590 på både 
anfall och parering. 

Det finns ett antal speciella danssteg som 

utövaren kan ta. Lyckas de påverkas förmågan 

att göra attack, misslyckas de faller utövaren 

och dansen avbryts. Det tar en round att komma 

igång igen. 

Danssteg Chans att lyckas Effekt 
Liten piruett 8090 +1D4 

i skada 
Piruett 6090 Dubbla 

attacker 

Hastig priuett 5090 Dubbla 

försvar 

Jet (kasthopp) 4090 +2090 
defence, 

flytta 5m 
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Magi: 

Bladesharp 

Heal 

Speed 

1 point Temporal 

Speed fördubblar hastigheten på ALLA rörel- 

ser hos den som mottar fortrollningen. Den 
håller i 5 rounds varav mottagaren automatiskt 

får -5 FATIGUE utöver övrig fatigue. 

—
Z
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Personallnformation Equipment EAC 

Adventurer Name Laura Player Name = pennies STP 

Species JÄUMAN = Homeland/Clan armor 

Age ZT Gender: I Male X Female ParentOccupation > 

Culture Adventurer Occupations GNU NTLETS > 

Religion Mano SHIRT 

Characteristics 
current:  STRÅ& COnll sz InTJÖ Pow FT DEX 19 are IT 

original: STR oo CON OSIZ- INT POW— DEX — APP LL LA 

Selected Attributes — 

Damage Modifier +ID4 Move Rate 4 — DEX SRM DL + SIZ SRM ZE = MELEE sem I 

Skills 
Agility (16 ) Knowledge (tf O ) Manipulation ett ) 

Boat (05) 25 2 — Animallore (05) 35 Conceal (05) 35 oc 

Climb (40) BO = Craft (10) Devise (05) 10: — 

Dodge (05) ef - — —- Z — Sleight (05) 410 soon 

Jump (25) BO - — Play Instrument (00) ESSaseeenesnEenE 

Ride (05) 60 - Evaluate (05) JO. oo — 

Swim (15) JO = First Aid (10) 2 — = — 
Throw (25) ke = Human Lore (05) 20 — —— na 

Martial Arts (00) JC Perception (0 )lJÄ rr — a 

Communication ( 4 ) Mineral Lore (05) OE- Listen (25) 30 : —— = Eee 

Fast Talk (05) OF > — PlantLlore(O5) ASL Scan (25) 23 oo —- uses 

Orate (05) oe - Read /Write Language (00) Search (25) 6 - Total ENC: a 

Sing (05) 2F - Track (05) se - tSubtracttotalENC from Fatigu: 

Speak Languages 

Own (30) ” 7 a Stealth oc) Attribute Tallies 

(00) — LL — Shiphandling (00) AC : Hide (10) 20 - Magic Points: Oo I 2 

(00) = — MorldLore (05) 85 — — Sneak(10) 20 ll 3 4 5 6M8 I 
10 11 12 13 14 15 IE 

Magic (12 ) (FreelNT = =) ll äa7 18 19 20 21-22-23 

Intensity (00) 24 25 26 27 28 29 30 

EBLADESPRD 31 32 33 34 35 36 37 

H Fatigue Points: 

1 2 3 4 

spser . 5 5 7 8 ee 
9 10 Il 12-13 14 13 

— 16 17 18 IY 20 21 22 

Weapon Skills (A2 mod tll) (P2 mod 46) 25024 QB26 2726 29 
Weapon$cim TAR Damage . 1042 30 31 32 33 34 35 36 

SR LARWBT I PLO AP 373 -39040 41-42 43 
Weapon $UMTAR Damage fDE1L 44 45 46 47 48 49 30 

SR DAR I PR FS AP CHEST Hit Points: 1 2 3 4 
Weapon HALLER Damage (PYFR 5 6 77 8& 9 10 II 

SRS LARÉO > På 30 AP Nå 12 13 (DD) 15 16 17 16 
Weapon SPEAR = Damage IDEH/ R ARM 19 20 21 22 23 24 25 

SR 2 LAREfe > P3. BE AP 26 27 26 29 30 31 32 

Weapon Damage Hr 4 OJ ABDOM 
SR TA Po AP NIE ä SN 

— FÖR rO TR AT 
Missile Damage Hr So humanoid). ; 

Rate. — > Nm P2. Range Pere a TEA 

Missile Damage bodd 

Rate Aon 20 Range RLEG LLUEG FT 

Shield Damage ar = AP. oe 

SK on I Ab Py AP — ur I up$yo   
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Ollsten Pagees 

Vid 65 års ålder och inga tänder håller Ollsten 
ett ännu hårdare tag om sin tro. Han har varit 
medlem i religionen Krixmax sedan, ja vem 
vet. Krixmax är en av de religioner på denna 
värld som inte kräver någonting speciellt av 

sina troende men däremot inte heller ger några 
större utdelningar varför, i denna matrialistiska 
värld, det inte finns mer än ett hanfull anhäng- 
are. 

Ollsten är en väldigt lugn och sansad person 
som tycker om blommor, katter, en god middag 

och ett glas med något före läggdags. Då han är 

botaniker har han med tiden kommit att samla 

på sig en mängd olika örter och växter varav 

han har några av de intressantare med sig. 

Ollsten är mycket vis och trots att han egent- 

ligen inte kan någon magi så är han väldigt bra 

på det här med andar, han påstår sig se dem 

ofta. Hans visdom tillåter honom att göra 

lysande slutsatser om varför till exempel fjä- 
drar faller saktare än äpplen (”det ryms relativt 

fler änglar under en fjäder än under ett äpple”). 

Man får passa sig för att ge sig in i teologiska 
diskussioner med Ollsten då han dels hör 

väldigt illa, samt talar väldigt illa pga brist på 
tänder och ett ihärdigt stammande. Därav slutar 

ibland samtalen med att Ollsten med ett an- 

klagnde ”Aha!” viftar med sin käpp i luften och 
förklara sig själv som segrare ur striden. Mot- 

ståndaren står oftast fortfarande och väntar på 
ett svar på sin förra fråga. 

Dessutom har han ett livsfarligt drag som kan 
få den mest bestämda motståndaren på fall: 
Estetisk senilitet. Det vill säga mitt uppe i ett 
slående tes av djupa resonemang och teologiska 

begrepp kan han slänga ur sig saker som ”till 

och med den blinda haren kan ibland se en 
njurpaj...” 

Speciella färdigheter: 

Vandra på vatten: Kan under korta obetänkta 
stunder vandra över små vattendrag som pölar 

och bäckar. 

Magi 

Beffuddle 

Heal 

Fördriva ande och vandöda: 

Halvera motståndarens POW mot Ollsten och 

jämför på tabell. 
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Prata och styra växter: 

Kostar 2 POW per kommando typ ”Blockera 

passage”. Tar 5 rounds att bruka. 

Frammana mat 

3 points Instant 

Kan dubblera mängden mat som finns tillgäng- 

ligt. Behöver endast korg eller behållare, helst 

en korg, av lämplig storlek för att hålla maten. 

Kostar 3 POW. 

Åska från klar himmel 

1 Point Instant Stackable Ranged 

En grön blå blixt slår ner från klar himmel. 
Om det är helt mulet fungerar inte denna 

spellskadan. Om det finns en lucka i molnen 

har den halverad effekt. 
Skada = 1d6.
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Personallnformation Equipment EnC 

Adventurer Name OkeTEN PAnEES Player Name pennies so 

Species Huma4Wd = Homeland/Clan armor 

Age OS Gender: K Male 5 Female Parent Occupation 

Culture . Adventurer Occupations STO 

Religion kex MAX ULASS EVE 

Characteristics 
current: STRÅ CON PT siz!3 InTIT pow IS pEx & Arr 

original: STR. (CON. = SIZ- INT POW- ODEX — APP NR 

Selected Attributes FA 

Damage Modifier Move Rate Z€ — DEX spm 4 + SIZ SRM-LZ = MELEE sme foo 

Skills 
| 

Agility (— ) Knowledge (IT ) Manipulation (tl ) 

Boat (05) 20 CC Animal Lore (05) 32 Conceal (05) 2 

Climb (40) 30 £ — Ccraft(10) Devise (05) 4 
Dodge (05) or = = — Sleight (05) fo | nn 

Jump (25) JO - a Play Instrument (00) 

Ride (05) 6 Evaluate (05) AK — ES 

Swim (15) 15 First Aid (10) 2 if — - 

Throw (25) 3 Human Lore (05) 6 — 

Martial Arts (00), Perception elle 

Communication (44) Mineral Lore (05) 3 Listen (25) Oo - a RR — 

Fast Talk (05) 40 - Plant Lore (05) «5 Scan (25) 20 oo. —— nr 

Orate (05) 4 2 Read /Write Language (00) Search (25) 35 = Total ENC: - 

Sing (05) of a Track (05) OF :SubtracttotalESCfromFatigu: 

Speak Languages 

Own (30) EE Stealth (4 , | Attribute Tallies 

(00) — = — Shiphandling (00) JO: Hide (10) 20 I Il Magic Points: Oo I 2 

(00) — OZ — WorldLore(03) FP > — Sneak(lo) 10 ra 3 4 5 6 7 BB I 
10 11 12-13 14 GÖ 16 

Magic CE | (FreelNT — — fär 18 19 20-21-22 -23 

Intensity (00) PANT TAL 24 25 26 27 28 29 MM 

LE ln 31 32 33 34 35 36 3 

:- MALE FED - Fatigue Points: - | | 

HEAL. : : SS SA 

THUNDER s a 8 4 & 

TURN DEAD - 
: 9 10 2 QQ 13 

— 16 17 18 19 20 21 22 

Weapon Skills (A2 mod) (P2 mod -T) 25 24 25 26 dr 28 29 
Weapon STICK Damage Å 30 31 32 33 34 35 30 

SR — SAR Y4l oo py 30 AP 2 37 38 39 40 41 42 43 

Weapon DSLKK — Damage IPA IL 44045 46 47 48-49 50 

SR TDAR3BO IP JO > AP Hit Points: 1 2 3 4 

Weapon — oo Damage 5 6 77 8& 9 0» 11 

SR — Ao = P9o AP 2 13 14 15 16 17 18 

Weapon — Damage 19 20 21 22-25 24 25 

SR — AY = P9o AP 26 27 28 29 30 31 32 

Weapon = oo Damage 33 34 35 36 37 3B 39 

SR — Ao = P9o AP | JON 
Mit Location Table 

Missile Damage shumanoidi - ” j) 

Rate. LAR I P9 Range SP SR NR 

Missile Damage 

Rate — " Ao Po Range — R LEG ILLEG 

Shield — — oo Damage apr. är. 

SK I AY I P9o AP up 4. ur I   
  

  
  

24 

 



Mästarens Resa 

RuneQuest, Wettcon V, 1989   

Osmorf Mittembar 

Om Osmorf hade varit i vår värld hade han 

varit teknolog. Osmorf Alskar att forska och 

delar gärna av sig av sina kunskaper. 

Han röker ständigt pipa och har en väldig 
fallenhet för damer. Speciellt svala, starka 
kvinnor. Därmed är han väldigt förtjust i den 
vackra Laula. 

Han tycker att Billoboloxien är intressant som 

forskningsobjekt och är avundsjuk på Pratts 
sko-magi samt Ollstens visdom. Han har svårt 
att koncentrera sig på en sak och hinner aldrig 
riktigt få klart sina projekt innan nya planer 

visar sig. 

Speciella färdigheter: 

Magi 

Binding Enchantment 

Disruption 

Drain 

Glow 

Haste 

Holdfast 

Skin of life 

Stupefication 

Treat wounds 

Resize 

Variable Instant Temporal 

Denna fötrollning ändrar storleken på något 

objekt med 1 SIZE per poäng som läggs på 

objektet. Observera att tyngden är dock kon- 
stant oavsett storlek. Storleks ändringen återgår 

efter en halvtimme oavsett hur många poäng 
har lagts. 
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Personallnformation Equipment ENG 
Adventurer Name ÖSMORFE = PlayerName = = ff pennies 220 

Species HUMAN = Homeland/Clan armor 

Age 25 Gender: K Male — Female Parent Occupation 

Culture s Adventurer Occupations LEAIYER 

Religion JACKET 

Characteristics RUNESTAFE 
current:  STRI4Y con DD) sSiz!3 int tt rowld pex 4 Arr 13 I DAMALE +? 

original: STR mÅOoCON — SIZ- INT POW — DEX — APP a - 

Selected Attributes Se 
Damage ModifiertlD4 Move Rate DEX SEMI +SIZ SRM D = MELEESRMG ff 

Skills S 
Agility ( FK ) Knowledge at ) Manipulation ( 4+L ) 

Boat (05) 10 - Animal Lore (05) 35 Conceal (05) 30 - 

Climb (40) €O = — Craft (10) Devise (05) 38 of 

Dodge (05) 25- = = Sleight (05) 35 a 
Jump (25) 40 a a Play Instrument (00) en 

Ride (05) so = Evaluate (05) 20 a me Rn — 

Swim (15) 35 - First Aid (10) 0 fee 
Throw (25) 3 = Human Lore (05) GG = — Se 

Martial Arts (00) Perception (HH )|] —- —— RR 

Communication (A+) Mineral Lore (05) SV Listen (25) so za —— FS 

Fast Talk (05) 20 Plant Lore (05) 20 Scan (25) <O - - SS 

Orate (05) Oo - Read /Write Language (00) Search (25) 40 Total ENC: 

Sing (05) 3 - Track (05) Oo : subtracttotalESCHHom Fatigue 

Speak Languages 

Ovn (30) OT oo oo oo Stealth (+! ) IH Attribute Tallies 
(00) — = — Shiphandling (00) 32 Hide (10) 395 - llmagic Points: Oo I 2 

(00) — = — WorldLore (OS) YE Sneak (10) 40 3 4 5 6 77 8& 9Y 
10 11 12 13 14 15-16 

Magic (HÖ (FreelNT fär (Big 20-21-22 23 
Intensity (00) > GLO STU EPA 24 25 26 27 28 29 30 
B-2ana . . 31 32 33 34 35 36 37 

Haste TEEAT WOMD: EB 0 
Fatigue Points: 

DisguPn Oo : : I 2 3 4 
HorDFAST : BES2C Rs 6 > & 

Des - ] 
, Y9 lo Il 12 13 14 15 

Sviv OF UR | GG 16 17 18 1Y 20 21 22 

Weapon Skills (A2 mod +t2) (P2 mod tE) 23-24 QD 2 27 26 29 

Weapon SAFE Damage — IL € oo 0 31 äl 535 34 35 36 

SR oo LAR640 IP BO APL ry a 3 an ar 42 35 

Weapon DAGULER Damage IDY4D Fr OF GU 47 AB 49 50 

SR CAYRJSO > Po — AP HitPoints: 1 2 3 4 

Weapon — Danet a APA 5 6 7 8 9 10 II 

SR = Ao IP oo APL ur (2.135 13 15-16 17 18 

Weapon — oo oo Damaqe 19 20 21 22 23 24 25 

SR LAW oo CC Pe AP 26 27 28 29 30 31 32 

Weapon = oi > Damages en ABDOM - 33 34 35 36 37 38 39 
SR Aon oc Po AP AP bo SO EA ; E 

oo :" fikt Location TaDie 
Missile = Damage HP G i humanoid: - NT 

Böle SAY oo OC PX Range >se fr dial 

Missile = Damage ; ERT 

Rate — i A9o Pio Range — R LIG ILLEG ö | 

Shield — = oo Damag AP ll Ar. on 

SK TAR Pie AP uv GQ. ur q.   
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Pratt the brownie 

Pratt är en brownie. För den som inte vet vad 

en brownie är kan jag upplysa om en brownie 
är liten figur på cirka 30 cm som ser ut som en 

typ av spinkig tomte, ja brownies har till och 
med små röda luvor. 

En egenskap som är gemensam för alla brow- 

nies, förutom att de jämnt är energiska och 
maniskt glada, är att de har en tendens att 

predika om skor. 

En brownie har nämligen följande livsåskåd- 
ning: För länge länge sedan fanns ingenting, sen 
var det Skon! Och Skon såg att rymden var tom 
och då sade han ”varde det skor!”. Och det var 
skor. Och så vidare. Kort sagt roterar en 
brownies liv kring skor. När han får tillfälle gör 
han saker som gynnar världen genom Skon. 

Vad gäller krigsföring är brownies inte speciellt 
kända för sina krigskonster, men de har sin 
”brownie power” (se nedan). För övrigt har 

Pratt nyligen fått svart skosnöre i Footsietsu. 

Pratt kan vara väldigt påfrestande för sin 
omgivning med att alltid vara glad och hopp- 

full, sitt predikande och övriga dumhet. Han är 

fullt inställd på att få Billobolixien att inse den 

sanna vägen, nämligen ingen annan än skons. 

Speciella färdigheter: 

K nöteri 

Brownies är specialister på knutar, snören och 

rep. De kan så gott som alltid ta upp en knut. 

Jämför knutens svårighetsgrad mot deras nuva- 
rande POW. 

Brownie power: 

Fiidelix magiska knut 

1 point Ranged (20m), Instant 

Knyter samman skosnören på motståndaren. 

Detta förutsätter givetvis att motståndaren bär 
skor. Om pixien vill, kan han göra knuten 

praktiskt taget helt omöjlig att få upp. 

Fiidelix magiska steppdans 

1 point Touch, Instant 

Skorna blir okontrollerbara och sprätter hit och 

dit i tre rounds. Den drabbade får -2096 på att 

träffa och förlorar 2 FATIGUE/round, dubbelt 
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så mycket om han kämpar emot, dvs försöker 

slåss eller någonting liknande. 

Spypps skoskur 

1 pount/round <Ranged(l10Om), Instant 

Brownien börjar en frenetiskt steppande dans 
som resulterar i en skur från himlen av olika 

fotbeklädnader. För att upprätthålla skuren 

krävs det att dansen oavbrutet fortsätter, utan 
att brownien blir avbruten. Blir han avbruten 

måste han börja om från början. Han förlorar 
även 2 FATIGUE/round. 

Round 1 

Spridda skosnören, ovanläder mm. 

Ingen skada. 

Round 2 

Tofflor, dansskor, sandaler 

Skada 1D4 

Round 3 

Skor, korta stövlar, kängor. 

Skada 1D6 

Round 4+ 

Träskor, lårhöga stövlar, skridskor. 

Skada 2D4 
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Personallnformation BRipment ENC 
Adventurer Name PRÄATT =  PlayerName = IH pennies $S- 

Species BeLeuvIE Homeland/Clan BEetuNtELA armor ss 

Age? Gender: KMale = Female ParentOccupation BESWNIES Boers - 

Culture. BLOW E +. Adventurer Occupations BeowptE - 
Religion” BEewAW PowER 

Characteristics 
current: STR Con dd siz/ AnTLZ PoWw IG DEXx IN Arp 
original: STR mÅOoCON — SIZ- INT POW-—- DEX - APP LL oo - 

Selected Attributes — 
Damage Modifier 104 Move Rate Ö  DEX SRM-3S — +SIZ SRM3 = MELEE SRM É 

Skills 
| 

Agility Al ) Knowledge ( +2 ) Manipulation = ( + ) 

Boat (05) —"XT Animal Lore (05) 25 Conceal (05) CO - a 

Climb (40) 40 = craft (10) Devise (05) we fl 
Dodge (05) 40 =  $SKOES 47 —-  Sleight (05) 5 
Jump (25) 4 = le STERI 4 Play Instrument (00) — 

Ride (05) so E Evaluate (05) 10 NEN —— ee 

Swim (15) — I first Aid (10) 20 So en 
Throw (25) FO - Human Lore (05) ES Pen — 

Martial Arts (00) La Perception ( js ) HH — ense - a 

Communication (+4 ) <MineralLore (05) t(e Listen (25) €O0 i ll-—- - ee 

Fast Talk(05) = —— 2 = PlantLore(05) LO Scan (25) 10-07 ff on 
Orate (05) a Read /Write Language (00) Scarch (25) 30 Total ENC: 

Sing (05) 40 = Track (05) or g SubtracttotatESCfromFatigut 

Speak Languages 

Own (30) 7 a Stealth ( ) H Attribute Tallies 

(00) — 2 — Shiphandling(00) = Hide (10) 47 > Hl Magic Points: OO I 2 
(00) — ZI — WorldLore(05) RS — — Sneak(10) 1 - 3 4 5 6 7 BB I 

10 122-13 14 105 €) 

Magic (HÖ ) (FreeINT — lär 18 19-20 21-22-23 
Intensity (00) 24 25 26 27 28 29 3 

IkNUT 3 32 33 34 35 36 3 

STEFPDANS Faner Pont 

Seosk UR Son 3 
9 10 11 12 13 14 IS 

= (Oi 8 19 200 210-22 

Weapon Skills (AY mod:t5 ) (Po mod ill ) HEAD 23024 25 26 27 28 29 

Weapon SkoR Damage 702 -! Ar 30 31 32 33 34 35 M 

SRB LARESO IP IB AP UP SOSFS AN AT AR AE 
Weapon SCUINA Damage ABG AF OSS 46 47 048 049 5 

SRS IARJO IPL AP CHEST Hit Points: I 2 3 3 
Weapon Damage AP GC 6 77 8& 9 10 II 

SR Z—ANoo oo oo P9o AP Hr 3 12 13 14 15 16 17 I& 

Weapon Damage 9 20 21 23 23 IM 25 

SR Ao oc Po AP 20 27 2B 29 30 31 32 

Wcapon Damage ABDOM SV 3 33 3 IT 3 IV 

SR AR = P9o AP Är EEE | 
> -" lt Location Tate 

Missile Damage HP & ET Te nr 

Rate I AY P2 Range jr seg Pr 

Missile Damage 0508 ITleg 

Rate LAN P2. Range RLUEG LLEC DH 

Shield Damage a ar SL Fr 

SKR LAW Po AP ur 2 ur & AR   
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Toff 

Toff är ett rikt sötebrödsbarn. 

Han ser sig själv som vis, mäktig, den borne 
ledaren. Han skall alltid försöka styra gruppen 
efter sin vilja och behov och kräver respekt av 

alla andra. 

Han är ej intresserad av Laula då hon är av lägre 
börd. 

Han är trots allt i besittning av egenskapen att 

kunna snacka för sig. Berättar länge och gärna 
om sina stolta upptåg och tiden på universitetet. 

Toff är alltid perfekt klädd för situationen, 
hatar smuts och badar minst 2 gånger om dagen. 

Han är den typen som försöker sig mer än gärna 

på stolta bravader utan att veta vad han 

egentligen ger sig in på. 

För övrigt brukar han fälla kommentarer om 

låg bördighet men oftast inte om personerna i 

gruppen, iallafall inte när de är närvarande. 

Snackar gärna bakom ryggen på folk. 

Speciella färdigheter: 

Spells: 

Bladesharp 

Disruption 

Vapen: Rapier och pikestaff samt båge. 

Tillber solguden Gaoa, en snobb-religion. 
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Personallnformation Equipment ENC 

Adventurer Name TOFE Player Name = pennies 00 

Species Hu Homeland/Clan . armor 

Age 24 — Gender: K Male I Female ParentOccupation Qin BASTAPD 

Culture s Adventurer Occupations NOBLE Piwa Mao 

Religion GACA GVA TLET 

Ore HeELM 

Characteristics OO 

current: = STRIB COn IS siz1Y InTID Pow I opDEx !4 APP 19 | BEreuguciunwets 

original: STR OSDCON 3 SIZ ZINT POW— DEX APP PRYLAR, 

Selected Attributes MAST 

Damage Modifier t)D4 Move Rate DEX SRM IS -+SIZ SRM DE = MELEE seM So fo 

Skills 
Agility ( +6 ) Knowledge (+) Manipulation  ( 4+& ) 

Boat (05) SKL — Animallore (05) 22 — — Conceal(0O5) 20-- 

Climb (40) Oe - craft (10) Devise (05) 25 oo 

Dodge (05) 3 ör — I Sleight (03) TO ——— 2 RE 

Jump (25) So = me Play Instrument (00) Gm aan 

Ride (05) $0 - Evaluate (05) 3 Heep = 30 Sn 

Swim (15) HO = First Aid (10) 10 So omm 

Throw (25) 70 = Human Lore (05) son — pannan 

Martial Arts (00) — Perception (PE ee OR 

Communication 5 Mineral Lore (05) S — Listen (25) JO. = mr — 

Fast Talk(05) FO > — PlantLlore(05) ÖS Scan (25) €0 SSE FR 

Orate (05) 40 = Read/Write Language (00) Search (25) 60 Total ENC: a 

Sing (05) 3 or Track (05) 4 . isubtbravttotalESCfromFatigu: 

Speak Languages 

Own (30) — LE Fr Stealth (ti ) | Attribute Tallies 

(00) — I — Shiphandling (00) &F Hide (10) 257 > dMagic Points: Oo br 2 

(00) — I — WorldLore(05) = Q8  Sneak(10) 40 3 4 5 6 7 803 
10 II 12 13 14 15 16 

Magic (£2 ) (FreeINF lär 18 19 200 21-22-23 

Intensity (00) 2NS2S 2ö 27 26 29 3 

BLADESHARP 3! 32 33 34 35 36 37 

Fatigue Points: - TJ 

DiseuPTION 1 2 3 34 

5 6 7 8 

GY 10 11 12-13 14-13 

= 16 17 KV IG 20 21 22 

Weapon Skills (A2 mod1B) (P2 mod 8) 2r 2 25 26 27 28 29 
Weapon PRanER Damage ADB FL är ÖN 2 33 34 35 3 

SR TT LARÉO IP BEO AP 3roSB 3 40 41-42 045 

Weapon PUCE — Damage 2PEt2 HM AS AD AT OB 40 5 

SR O IAGGUO I P3S > AP CHEST HitPoints: I 2 3 4 

Weapon Damage Ar 3 5 6 7 Bg 9 10 II 

SR ZAYR I P9 AP 

Weapon Damage HP € 

SR = Ao 2 P9 AP 

Weapon Damage ABDOM 

SR I Ao > Poo AP : 
. KYSST TTR fr 

Missile Damage KE Rd É 

Rate I Ao Po Range SER Location Misslic 

Missile Damage odd 

Rate — . Ao Po Range ÖN 

Shield Damage 20.18 

SK I AN Po AP | no     
  

    

  

   

       

  

    

  

    
  

 


