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BAKGRUND 

För tvåhundra år sedan samlades Kardiens största riddare 
i Ekeborg. De enades om att genomföra det slutgiltiga om - 
vändandet av Morelvidyns hedniska befolkning. till den lys- 
ande vägens religion. Det skulle ske med vapen i hand gen- 
om ett korståg. En stor flotta avseglade i hemlighet mot 
södern. Den stötte dock på ofantligt mycket större motstå- 
nd än vad man kunnat drömma om, :vilket ledde till att få 
någonsin återvände. En av dem som, mot alla odds, återvän- 
de var Haldan. Han var en ärrad veteran som flytt medan 
tid var. Haldan kunde pga sin stolthet inte återvända hem, 
han skulle inte bli någon förlorare som återvände, iställ- 
et skulle de få tro att han omkommit i striderna som den 
tappra riddare han borde ha varit. Därför lade han upp an- 
dra planer för sin framtid. Under återfärden till Kardien 

bordade han och ahns manskap ett Feliciskt handelsfartyg 
fulllastat med silver. Kapitalet skulle kunna komma till 
användning i framtiden tänkte Haldan. De lade till inne i 
Stirpazviken och vandrade inåt landet. De byggde en by i 

et lämpligt område och gömde skatten i en gammal dvärggru- 
va. Skatten skulle användas av byn när den hamnade i nöd, 
tex vid missväxt. Haldan skötte byn väl och den blev väl - 
mående. 

När Haldan dog utsågs en ny ledare över byn. Han såg ti- 
l att begrava Haldan tillsammans med silverskatten i gruv- 
an och byggde en del fällor för att skydde graven och ska- 
tten. Kunskapen om hur man passerade fällorna har gått i 
arv mellan några få personer i varje generation i byns hi- 
storia. 

I den nuvarande generationen i byn känner byälästens son 
Gismo och byns magiker Ahlrik till hur man kommer in i gr- 
aven. 

Ahlrik är en mycket framstående Animistmagiker. Han har 
inrett sitt Laboratorium i den annars tomma salen utanför 
Haldans grav. Mestadelen av sin forskning ägnar han åt att 
försöka lokalisera Svarta Tornet. Han ahr gjort betydande 
framsteg. Sitt arbete delar han med två andra magiker som 
lever som eremiter i närheten. De vet också hur man tar s- 
ig in till graven och tillbringar mycket. tid ti Ahlriks L- 
aboratorium som han upplåtit åt dem. 

Nekromantikern i SVarta Tornet har fått nys om deras ar- 
bete och har sänt ut en man med uppdrag att oskadliggöra 
dem och förstöra allt som har med deras forskning att göra 
Den mannen är yrkesmördaren Carbelar som anlände till Hal- 
dana (Byn heter så) på kvällen dagen innan karaktärerna 
anländer. 

Tidigt på morgonen steg Carbelar upp och lokaliserade 
Ahlriks hus. Carbelar väntade sedan tills Ahlrik lämnade 
huset och tog sig in. Hans ögon föll direkt på den enorma 
mjölsäck som stod alldeles innanför dörren. När han senare 
lämnade huset var det översta lagret i mjölsäcken rikligt 
utblandat med krossad Vitmossa (ett dödligt gift). Nu var 
det bara för honom att vänta. 

Senare på dagen bakade Ahlrik en sats dödligt bröd som 
han under kvällen förtärde tillsammans med vännen Siron, 

  

 



  

        

då de träflades över ett pati schack. Ingen av dem vaknade 
nästa morgon. Så långt enligt CArbelar planer. Nästa morg- 
on besökte Gismo (byäldstens son) Ahlrik och upptäckte att 
han var död. Var Carbelar inte räknat med var att Gismo d- 
irekt upptäckte symptomen på förgiftning eftersom han var 
en stor expert på droger och gifter. 

Gismos far beordrade direkt att ingen av värdshusets gär- 
ster får lämna värdshuset innan mrdet är färdigutrett. Hon 
har också väldigt starka skäl att tro att det är någon ut- 
ifrån som utfört dådet då alla i byn förlorar på att Ahlr- 
ik är död. 

INTRODUKTION FÖR SL. 

Det här är ett ganska kort scenario för Darkar och Demo- 
ner. För att kunna spelleda det kan man behöva själva spe- 
let men inga andra spelhjälpmedel är direkt nödvändiga. SL 
bör dock, om han vill föstå bakgrunden, ha ett hum om sp - 
elvärlden Ereb Altor. 

Allting i scenariot är allmänt beskrivet och du som SL 
får göra bedömningar av vad karaktärerna ser själv. Det är 
inget direkt Hack'n'slash scenario men det finns möjlighet 
att låta karaktärerna avreagera sig. Det går å andra sidan 
bra att klara äv hela scenariot utan att använda en gnutta 
våld. 

En viktig förändring jag gjort i spelet är att alla pri- 
ser och värden delas med tio. Detta pga att jag tycker il- 
la om tanken att inflationen i en fantazyvärld gått så lå- 
ngt att en Hillebard är värd lika mycket som 9 1/2 kg sil- 
ver. 

Karaktärerna anländer till Haldana den femte dagen i år- 
ets nionde månad, skördemånaden. Det är mulet och cirka 5C 
ute, natten smyger sig sakta på 

Oo 

HALDANA t 

Byn består av ett tjugotal hus, de mest utmärkande är v- 
ärdshuset och templet. Här finns även en handelsbod med en 
liten vindkvarn för att mala säd till mjöl. I övrigt år r- 
esten av husen vanliga boningshus, ofta med tillhörande h- 
äsrhage. 

De byggnader som ahr någon betydelse i scenariot är dock 
bara värdshuset och Ahlriks hus. 

Byns befolkning känner alla till silverskatten men yppar 
ingenting om den till främlingar, då dessa kan få för sig - 
att börja leta efter den. De är ganska misstänksamma mot 
främlingar och håller ihop mot yttre hot. 

Byns isolerade läge och bybornas motvilja mot att låta 
främlingar bosätta sig i byn har lett till inavel. Vilket 
i sin tur ahr lett till att ninnevånarna är mer småväxta 
och krumbenta än vanligt. 

    

  

 



  

  

VÄRDSHUSET 

Är ett enkelt trähus i två våningar med vidhängande sta- 
ll. Nedre våningen består av en utskänkningslokal och ett 
kök som tar upp lika stor del var av våningen. Från utskär- 
nkningslokalen går en trappa upp till andra -. våningen. 
Trappan slutar i en korridor med tre dörrar på höger sida 
och två dörrar på vänster sida. Dörrarna på höger sida le- der in till tvåbäddsrum. De på vänster sida är fyrbäddsrum 
Karaktärerna inhyses i det bortre fyrbäddsrummet. Vill kv- innliga karaktärer ha ett eget rum så får de sova i det b- ortre tvåbäddsrummet. Värden och hans fru bor i tvåbädds - 
rummet närmast trappen. 

I utskänkningslokalen roar sig folk på ett lungt och st- ädat sätt med kort och brädspel. Värdshuset besöks även 
flitigt av byborna. Priserna är de normala, enligt utrust- 
ningslistan, delat med tio(l av den orsak jag nämnt tidiga- re). Värdparet är trevliga och samtidigt de mest öppna in- nevånarna i hela byn. De ger ofta mängdrabatter och likna=." nde men även de håller benhårt på byns heder. 

ÖVRIGA” GÄSTER PÅVÄRDSHUSET 

CARBELAR 

Storväxt, tystlåten man. Bär enkla och diskreta kläder. DEt enda man kan finna på honom eller i hans packning som 
tyder på att ahn är en lönnmördare är att han är beväpnad 
med en dolk, vilket isig inte är speciellt konstigt. Und - ersöker man man repet han bär runt midjan väldigt noga kan man finna att det är förstärkt med ståltråd. All annan ut- rustning som hör till hans yrke gömde han direkt efter ut- förandet av mordet/förgiftningen på ett säkert ställe en bra bit utanför byn. Han är en extremt slipad lönnmördare, säkerligen en av de skickligare på Ereb, enda anledningen till att han stannar kvar i byn är att han vill förvissa sig om att hans värv lyckats. 

Han utger sig för att vara munk och uppträder som en så- dan. Är stillsam och uppträder värdigt och uttrycker sig ytterst filosofiskt när han väl talar. Han bor i det fyr - bäddsrum som är ledigt. 

DIDRISH 

En Dalkisk köpman som utger sig för att vara Zorakier f- ör att undvika att bli hatad av ortenefolkningen och för att lätare kunna göra affärer, Anlände samtidigt som kara- ktärerna till värdshuset. Undersöks hans utrustning så m - ärker man direkt att han är Dalkier. Hans knappar bär en Dalkisk vapensköld (Lyckas man med ett Finna Dolda Ting - slag och ett Heraldik-slag så lägger man märke till det). Han ahr en bunt anteckningar på ett främmande språk (Dalk- iska) och hans Kardiska är bruten på ett underligt sätt f- Ör att vara talad av en Zorakier. 
Vidare så är hans kläder extremt färgglada vilket man o- ckså kan förknippa med Dalkier då de alla är: 'färgblinda.  



  

Lyckas karaktärerna komma fram till att han är Dalkier f- 
år du slå ett slag i Kulturkännedom eller Historia med +5 i 
CL, lyckas det kommer man fram till att det på Caddo är fö- 
renat med dödsstraff att kunna och utöva magi. 

Skulle man avslöja hans förklädnad blir han mycket ånger- 
full och försäkrar att han bara är en ahndelsman och aldrig 
skulle kunna göra någon person förnär. 

Didrisk bor i det mittersta tvåbäddsrummet-. 

RAHLIN OCH DAGOMIR 
Två högfärdiga krigare från Zorakin på genomresa västerut 

De anländer samma kväll som karaktärerna och bor i fyrbädd- 
srummet tillsammans med Carbelar. De tolererar inte att nå- 
gon genomsöker deras packning eller ens antyder att de sku- 
lle ha något med mordet att göra. Den som gör det attacker- 
as omedelbart och dödas om inget annat skulle komma emellan 
Alla som försöker lägga sig i striden/slakten (ifall den s- 
om sa något var obeväpnad) kommer de försöka att döda, var- 
efter de skyndsamt lämnar byn. Det är deras syn på hur rät- 
tvisa skipas. Liknande handlande kan man finna hos dem ifa- 
11 någon skulle förolämpa dem men då kan de tänka sig att 
godta en mycket ödmjuk och förudmjukande ursäkt istället 
för att slakta den berörde personen. 

Har man nergjort dem och genomsöker deras packning hittar 
man inget misstänkt. Skulle karaktärerna hamna i strid och 
nergöra de bägge ligger det inte dem så mycket till last i 
byn då man i byn starkt ogillade de stroppiga krigarna. 

MORGONEN DEN 6:E 

Tidigt på morgonen posterar byäldsten ut tolv bybor runt 
värdshuset så att ingen ska kunna smita därifrån. Gismo hå- 
ller vakt vid Ahlriks hus då han är helt säker på att en 
brottsling alltid återvänder till brottsplatsen. (riktigt i 
det här fallet). Byborna talar inte om vad saken gäller fö- 
rrän de blivit förhörda av byäldsten. Gästerna förs ner en 
och en till utskänkningslokalen där de förhörs av byälsten 
som vaktas av fyra välbeväpnade bybor. Han har ännu ingen- ting att gå efter så han ställer bara allmäna frågor som: 
Namn? Yrke? (inte så smart att svara lönnmördare) Var de kommer ifrån? Vart de är på väg? Varför de valt den här 
vägen? Vad de är ute i för ärende? OSV. 

Efter att en person blivit förhörd får han stanna kvar 
nere i utskänkningslokalen tills alla blivit förhörda. De 
sista som byborna tänker föra ner för förhör blir Rahlin 
och Dagomir. De har dock gjort sig beredda att försvara sig 
i- sitt rum, -att misstänka dem för ett så allvarligt brott 
som mord är en förolämpning som de inte låter passera ostr- 
affad. 

När tt par bybor går upp för att hämta ner dem hörs ett kvävt skri följt av tydliga ljud som av strid. Om karaktär- 
erna tar sig upp direkt tillsammans med alla andra i utskä- nkningslokalen så pågår striden för fullt i fyrbäddsrummet 
närmast trappen. Två bybor ligger nergjorda på golvet och de övriga backar undan mot dörren. Ett klart läge för kara- ktärerna att ingripa. 

    

 



  

De bägge krigarna slåss till sista blodsdroppen och försök- 
er pressa sig ner för trappan och sedan ut genom ytterdörr- 
en varefter de beger sig därifrån. 

Vid stridens slut är byäldsten fortfarande tveksam till 
ifall de bägge krigarna var skyldiga och ber de övriga på 
värdshuset att stanna kvar över natten. De får röra sig i 
byn dock under uppsikt av byborna. 

AULRIKS HUS 

Huset är ett envåningshus med ett enda rum. Det domineras 
av flera bokhyllor innehållande mängder med böcker i ett 
flertal olika ämnen. En halväten limpa och ett schackbräde 
med ett avslutat parti står framställt på bordet. Hela gol- 
vet är täckt med ett tunt lager mjöl som virvlat upp från 
en mjölsäck som står alldeles innanför dörren. Liket ligger fortfarande kvar i sängen och visar inga tecken på att ha 
blivit förgiftat.( Såvida man inte lyckas med” ett Giftkun- 
skapsslag med -5 i CL, då märker man de knappt urskiljbara 
symptomen på förgiftning av ismossa -vilket Gismo gjorde). 

SIRONS HUS 

I Sirons hus finns inget att hämta förutom om man under - söker likets fötter då man hittar rester av mjöl där. Unde- rsöker man liket i största allmänhet måste de lyckas med e- tt Finna Dolda Ting-slag för att finna ovanstående. 

KVÄLLEN DEN 6:E 
Carbelar ber att få titta på Ahlriks hus och det beviljas av byäldsten. En bybo följer med honom dit för att vakta h- onmo och för att visa vägen. Väl framme vid huset stryps 

bybon varefter Gismo sticks ner innan han hunnit reagera. 
Carbelar söker snabbt igenom bokhyllan och finner vad han söker; en vägbeskrivning till Ahlriks laboratorium. För att avleda bränner han några böcker ur bokhyllan innan han 

ger sig iväg. 

Redan samma kväll upptäcks dådet av en bybo som såg att det brann inne i Ahlriks hus. 
Det nya man kan finna inne i huset är nu en kolhög mitt på golvet och att det förmodligen var böcker som har brun- nit. Vad dessa böcker handlat om är svårt att avgöra men d- et finns ett antal luckor i bokhyllan och de andra böckerna runt dessa luckor handlar om historia och biologi. 
Dessutom ligger liket av en för karaktårerna okänd bybo utanför husets dörr. Han har blivit strypt vilket man kan konstatera efter en snabb undersökning. I dörren ligger li- ket av Gismo som fått halsen avskuren och dessutom har ett sticksår i magen. Undersöker någon karaktär liket noggrann- are och lyckas med ett Finna dolda Ting.slag så märker de att han med ett finger skrivit bokstaven H i mjöldammet 

  

  

  
  

  

 



    

  

UPPDRAGET 

Byäldsten kontaktar karaktärerna under kvällen. Han vill 
ha deras hjälp då han har en uppgift som han tror att ing- 
en bybo skulle klara av. (Om sanningen ska fram tycker han 
det är dumt att riskera några bybors liv då det finns ett 
gäng duma äventyrare i byn). Uppgiften består i att ta sig 
in i en gammal dvärggruva som ligger i närheten. Det finns 
en del fällor och sådant där men,menar han, det är nog in- 
ga som helst problem för karaktärerna som verkar vara ett 
väldigt erfaret sällskap. Där inne i dvärggruvan finns by- 
ns skatt gömd sedan uråldriga tider, dessutom finns Ahlri-: 
ks forskningsmateriel där. Han ber dem hämta ner dessa sa- 
ker till byn och som belöning ska de få en fjärdedel av 
allt guld i skatten (han nämner naturligtvis inte någonti- 
ng om att det är en silverskatt). Ahlriks forskningsmater- 
iel ska lämnas till fösta bästa Animistmagiker som passer- 
ar byn så allt hans arbete inte var förgäves. 

Byäldsten som är en man som fäster stor ära i att hålla 
sit ord tycker själv att han planerat det här fint. Han 
har lovat att ge en fjärdedel av guldet i skatten till ka- 
raktärerna, vilket är ett hederligt erbjudande, men behöv- 
er inte ge dem det minsta av skatten och håller ändå sitt 
ord. (Han har blivit lite underlig med åren). Byborna in - vigs snabbt i äldsten plan så att alla känner till den f - öljande morgon. 

På morgonen den sjunde eskorteras de upp till gruvan av 
åtta bybor som är försedda med kärror och hästar. De blir 
dock inte eskorterade ända fram utan byborna stannar och 
pekar ut en grotta åt dem, på ett avstånd av ungefär fem 
hundra meter. Någonting stort rör sig utanför grottan. By- 
borna ber karaktärerna att skynda s.:3; för de tänkte komma 
tillbaka till byn innan kvällen. De törklara också att de 
tänker stanna där de är och vänta på karaktäerna, de vill 
inte gå närmare grottan och de vill inte säga vad det är 
för någonting som rör sig utanför den. 

GRUVAN 

En gruvgång 4 meter bred och 3 meter hög öppnar sig in i berget. Utanför Öppningen finns ett slätt område av slagg - sten. Där sitter ett underligt djur som någon i gruppen ef- ter en stunds fnuderande identifierar som en Sfinx. 
När de kommer närmare lägger de märke till en stor alvru- na inhuggen i berget ovanför gruvöppningen (runan är ett H) KOmmer man i närheten av sfixen ställer den en gåta utan 

någon som helst presentation eller inledande samtal, gåtan lyder som följer; 

Det rullar, fast är ej runt, 
Bär ej ett uns men väl tio, 
formen spelar in. 

    

 



  

GÅTANS LÖSNING OCH VÄGVAL I GRUVAN 
Svaret är Havet, spelarna kanske har reagerat på att bok- 

staven H funnits på två konstiga ställen, har de inte gjort 
det får de ingen som helst hjälp med den här gåtan. Svara 
de fel eller försöker ta sig förbi Sfinxen utan att svara 
på gåtan så attackerar den och fortsätter striden tills ka- 
raktärerna är döda eller att han själv har 5 KP kvar eller 
mindre. - 

Tänker man på Hna är vägen genom gruvan inge större pro - 
blem, Havet, Höger, Högra, Haldan, Hackan. Den detalj som 
då blir största problemet är att pricka in Haldanmen det s- 
lipper karaktärerna göra då den fällan var av engångstyp 
och Carbelar har redan utlöst den. 

INNE I GRUVAN 

Innan karaktärerna går in i gruvan be att få deras marsch 
ordning. 

En T-korsning ligger tjugo meter in i berget, åt höger 
fortsätter gången och åt vänster skymtar en dörr i fackel - 
skenet. 

Här ska man gå åt höger, går man åt vänster så vippar go- 
lvet mot dörren när tyngdpunktenflyttas så att den ligger 
mer än halvvägs mot dörren (krångligt? se skissen över fä - 
lan bak i scenariot så blir det nog lättare att förstå). 
Alla karaktärer faller ner cirka ti1igofem meter och tar 1li- 
te mer är tjugo stycken T60or i skada och dör. Vill man kan 
man låta den siste klara sig om ett perfekt SMI-slag slås. 

Efter ytterligare tjugo meter stöter de på ett ställe där 
två branta spiraltrappor i sten går neråt. Här ska man ta 
den högra, tar man den vänstra så kan man gå neråt ett tio- 
talmeter. Då trampar den som går först på ett trappsteg så 
att hela trappan från två meter och neråt förvandlas till 
en perfekt slät rutschkana som efter ett tag övergår till 
frit fall ner i ett schackt som är trettio meter djupt. Det 
innebär en säker död för karaktärerna. 

De två sista personerna kan om de lyckas med ett halverat 
SMI-slag klara sig och få tag i något och de lyckas släpa 
sig upp efter väggarna om de lyckas med ett klättraslag. 
Trappan återgår till normalläge efter tio minuter som ruts- 
chkana och kan användas igen, om man så önskar. 

Tar man den korrekta trappan ner så kommer man efter 15 
meter ner till en grottsal på 5 gånger 13 meter och med en 
rejäl takhöjd. Grottans mitt är från vägg till vägg täckt 
med plattor (50x50 cm stora), vissa av dem har bokstäver. 
Det är Joriska bokstäver (sådana som används i Kardiska 
språket) 

Här skulle man gå på plattorna så ordet HALDAN bildades. 
Carbelar som gick här före karaktärerna klev på plattorna 
så ordet Haldana bildades och det ledde till att sigillet 
i tunneln aktiverades när han passerade där. 

  

  

     



    

Mer om det längre fram. Dock fanns bara ett sigill att ut- 
lösa (de andra har försvunnit med årens lopp) så vad än 
karaktärerna gör så sker ingenting som kan skada dem. Läng- 
st bak i Scenariot finns en överblick över golvet i salen. 

  
Alldeles efter grottslaen så kommer man till en tunnel 

60 60 cm stor, den spärras en bit in av någonting. Det som 
spärrar vägen är liket av Carbelar som helt uppenbarligen 
blivit mosat till d öds,det är en mycket obehaglig syn även 
för härdade äventyrare. Låt dem slå var sitt PSY-slag, mis- 
slyckas det spyr/svimmar karaktären. 

Det som mosat Carbelar är ett sigill med formeln ÖKA E14 
på personers storlek vilket gjorde att han blev på tok för 
stor för att rymmas i tunnels och mosades ihjäl. Nu är han 
tillbaka i sin ursprungliga storlek då besvärjelsens vara- 
ktighet löpt ut, så det är inga problem att dra ut honom ur 
tunneln. 

  

Tunneln är bara fyra meter lång. På andra sidan finns ett 
litet rum med högt till tak och en bastant dörr i sten med 
fyra symboler i relief på. En blixt, ett moln, en hacka, en 
växt. Det finns ingen uppenbar Ööppringsanordning. 

Här ska hackan vidröras för att dörren ska Öppna sig 
Rör man vid blixten så drabbas personen i fråga av er BLIXT 
E3. Rör man vid molnet börjar en tung gas (den söker sig 
alltså mot golvet) pumpas in i rummet från taket. Dess sty- 
rka är 2 efter två SR och fördubblas sedan varje SR. Giftet 
är ett nervgift och motståndsslag slås varje SR. Från och 
med andra SR upptäcker karaktärerna gasen och försöker läm- 
pligen ta sig ut. DEt tar två SR per person att klämma sig 
in i tunneln och därigenom slippa gasen som inte sprider 
sig ut till grottsalen. Gasen blir dock kvar i flera dygn 
utanför dörren med en styrka av 32 vilket är den maximala 
den kkommer upp i. 

Rör man vid växten händer ingenting 
Man kan pröva en relief varje SR men man kan dock inte 

pröva flera samtidigt då händer ingenting. 

VÄL INNE 
(SE karta 1) 

Här finns ett enormt magiskt laboratorium, helt obegrip- 
ligt för en som inte är insatt. Här finns också ett tiotal 
hyllmeter böcker skrivna på Erdir, vad de handlar om hinner 
man inte sätta sig in i. En stor bok ligger uppslagen på en 
skrivpulpet. Den är till hälften fullskriven, det är uppen- 
barligen Ahlriks egna forskningsresultat. Boken väger för - 
modligen runt femton kg. 

Graven är en stilla kammare, helt tom, förutom en stor 
golvfast sarkofag (innehåller skelettet av en människa om någon verkligen tittar efter!) 

Skattkammare innehåller tjugofem små kistor, var och en 
innehållande tjugofyra silvertackor. Varje tacka väger upp- skattningsvis två kg. Nej kära spelare inget guld!. 

Slutligen nischen; allt som kommer in i den teleporteras 
nästa SR till det släta området utanför gruvan där Sfinxen 
höll till. Även om inte hela föremålet befinner sig i nis- 
chen så teleporteras hela föremålet ut. Lätt och bekvämt för karaktärerna.  



    

  

SLUTET 

Under tiden karaktärerna varit inne i gruvan har byborna 
tagit sig närmare ingången. Det är nu uteslutet att karak- 
tärerna skulle kunna fly därifrån utan att bli infångade 
av byborna. De tar sig lätt ner till byn igen sedan beror 
det på hur irriterade karaktärerna blir av att inte få 
någon betalning. Byäldsten vägrar att ge karaktärerna någ- 
onting av byskatten och ber dem försvinna och han har ett 
tjugotal beväpnade bybor som tyngd bakom sina ord 

  

  

         



    

  

SPELLEDARPERSONER PERSONDATA 

CARBELAR 

STY:14 FYS:14 SMI:21 INT:16 PSY:16 KAR:14 STO:14 SB: +1 Lönnmördare, Kardier, 27 år, högerhänt 
Färdigheter: Dolk 23, Smyga 21, Skådespeleri 18, Dra 
Vapen 23, Simma 13, Hasardspel 13, Giftkunskap 21. 

DIDRISH 

STY:10 FYS:10 SMI:10 INT:12 PSY:12 KAR:16 STO:12 SB: - Köpman, Dalkier, 42 år, högerhänt, Färgblind 
Färdigheter: Tala Dalkiska 17, Tala Kardiska 11, Läsa/ Skriva Kardiska 9, Läsa/Skriva Dalkiska 16, Köpslå 14, Skådespeleri 10, Schack&Brädspel 9, Tala Zorakiska 11. 

RAHLIN 

STY:15 FYS:15 SMI:13 INT:9 PSY:9 KAR:7 STO:15 SB:+1T2 
Krigare, Zorakier, 21 år, högerhänt ,Skydd: 4p H. Läder 
Färdigheter: Bredsvärd 20, Liten Rundsköld 17, Dolk 17. Äger ovanstående vapen. 

DAGOMIR 

STY:17 FYS:14 SMI:l13 INT:8 PSY:10 KAR:9 «STO:16 SB:+1T4 Krigare, Zorakier, 22 år, högerhänt ,Skydd: 4p H. Läder 
Färdigheter: Bastardsvärd 18, Liten Rundsköld 19, Schack& 
Brädspel 12. 
Äger ovanstående vapen. 

GISMO 

STY: 9 FYS: 7 SMI: 9 INT:17 PSY:12 KAR:12 STO:13 SB: - Lärd Man, Kardier, 37 år, vänsterhänt 
Giftkunskap 16, Språkkunskap 10, Örtkunskap 17, Finna 
Dolda Ting 9, Läsa/Skriva Kardiska 20. 

GENOMSNITTSLIG BYBO 
STY:13 FYS:13 SMI:10 INT:10 PSY:10 KAR:10 STO:132 SB: +1 Yrke varierar, Kardier, ålder varierar, ofta högerhänta Vapen 10 (Kortbåge och Långspjut eller Handyxa) Åger ovanstående vapen. 

SFINXEN 

STY:28 FYS:16 SMI:15 INT:15 PSY:15 KAR: - STO:20 SB:+1T6 
Färdigheter: Finna Dolda Ting 15, Upptäcka Fara 15, Klor 15, Bett 13, i Övrigt enligt reglerna. Skydd: 2p.. 

BYÄLDSTEN (JANOSH) 
STY: 7 FYS: 8 SMI:10 INT:16 PSY:16 KAR:16 STO:12 SB: - Lärd Man, Kardier, 64 år, Högerhänt, Skydd: 2p Läder Färdigheter: Övertala 19, Bluffa 19, Räkning 19, Admini- stration 17, Trästav 14. 
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AYLYLLIN 

Ras: Halvalv 
Kön: Manligt 
Ålder: 35 år 
Yrke: Lönnmördare 
Socialt Stånd: Lägre Underklass 

Styrka: 13 Kroppspoäng: 12 Fysik: 15 
Smidighet: 17 
Intelligens: 10 
Psykisk Kraft 11 
Karisma: 12 
Storlek: 9 

FÄRDIGHETER 
Bluffa 10 Upptäcka Fara 13 Finna Dolda Ting 10 Värdera 2 Första Hjälpen 2 Övertala 2 Gömma Sig 10 Alvsvärd 9 Hoppa 13 Akrobatik 13 Klättra 13 Dra Vapen 4 Köpslå 2 Dolk 13 Lyssna 6 Giftkunskap 2 Rida 4 Låsdyrkning 10 Sjunga 2 Muta 2 Slagsmål 3 Simma 4 Smyga 15 oSkådespeleri 2 Spåra 2 Undre Världen 8 Stjäla föremål 4 Änterhake 4 

SPRÅK. St 
Satenu-Tala 16 Kardiska-Tala 16 

UTRUSTNING 
Alvsvärd (1T10+1 i skada, 13 i BV), Dolk Myntbälte, Ryggsäck, Skinnlägel, l00st Spel- kulor, Flinta&Stål, Komplett Dyrkset, Glas - skärare, Änterhake, Låsregelsavhakare, Gång- järnsknäckare, Halvtumsrep lOm, :- 2 Guldmynt, 5 Silvermynt. 

KLÄDER 
Lång mörkgrön tunika till strax ovanför knäna Grå kåpa med huva, Höga Läderstövlar, Bälte, Handskar, kortbyxor(under tunikan). 

  

 



  

  

Aylyllin Föddes som son till en människokvinna och en manlig alv. Då kombinationen egentligen inte hade någon biologisk förankning fick den till följd att modern dog vid födseln. Aylyllins far blev utstött från sitt alv- samhälle i Goiana så han tog med sig sonen och bosatte sig i ett avlägset hörn av skogen. Fadern ägnade sig mycket åt Smide, hans mest lyckade föremål blev ett sv- ärd. Det var mycket välbalanserat coh lätt. När Aylyllin blev äldre fick han ofta låna svärdet s- om han genom lek lärde Sig använda. Vid ett sådant till 
diter. Fadern dödades men sonen lyckades besgra den si- sta banditen själv. Ung och ovetande om världens alla Svårigheter gav sig Aylyllin ut på vandring. Till en b- Örjan hade han Svårt att klara Sig och han möttes av m- isstro bland både alver och människor då han var "oäkt- ing", varken människa eller alv. Först efter flera års svårigheter hittade Aylyllin en Sysselsättning som Passade honom ”LÖnnmördare. Han hade lätt för att döda utan några betänkligheter då han be - traktade varje mord Som en hämnd för sin fader. För tre månder sedan, efter att ha varit utan arbete i nästan ett halvår,så stötte han på en liten grupp äv- entyrare. De kom väl Överens och han behövdes i gruppen då de var ganska få. Efter en liten Misslyckad skatt - sökarexpidition så befinner han Sig nu på resa med sina vänner mot okända mål. 

  
  

Aylyllin underskattar ofta sig själv då han betraktar människor och alver som är "renrasiga" som honom över - lägsna. DE saker han vet att han är bra på tvekar han dock inte i. Han är fruktansvärt våghalsig och tar ofta stora risker för att kunna erhålla uppskattning från sin Omgivning. Han är deok yrkesman och ser alltid till att förbereda sig väl inför varje uppgift. 

Aylyllin har lätt Spetsiga öron, smala silvergrå ögon långt blont håt Som han ahr uppsatt i en hästsvanslikn- ande frisyr. Med ett hårt lindat band runt håret får han det att stå rakt upp på huvudet ungefär femton cen- timeter innan det faller ut i en hästsvans. I kvinnors 

 



JUNAR SIMPSI 

Ras: Människa 

Kön: Manligt 
Ålder: 39 år 
Yrke: Munk 

Socialt Stånd: 

Styrka: 
Fysik: 
Smidighet: 
Intelligens: 
Psykisk Kraft 
Karisma 
Storlek 

FÄRDIGHETER 
Drogkun skap 

Stridskonst 
Örtkunskap 
Läkekonst 

Historia 
Heraldik 
Kunskap om Magi 
Spela Flöjt 
Massage 

Bluffa 
Finna Dolda Ting 
Första Hjälpen 
Gömma Sig 

STRIDSKONST 

Normal Spark 
Normalt Slag 

Stålsättning 

SPRÅK vas 

Kardiska-Tala 

Nyjori-Tala 

Satenu-Tala 

UTRUSTNING 

2 Glasflaskor, Myntbälte, Ryggsäck, Fältflaska 
Flinta&Stål, Filt, 4 Dagsransoner torkat kött, 

KLÄDER 
Munkkåpa (Förstärkt så den fun 
äng rustning)-Gr 
aler, Handskar, 
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Gröna Byxor, 
Grå Tunika. 

Lägre Medelklass: 

Kroppspoäng: 14 

Hoppa 

Klättra 

Köpslå 
Lyssna 

Rida 

Sjunga 
Slagsmål 
Smyga 

Spåra 
Stjäla Föremål 
Upptäcka Fara 
Värdera 
Övertala 

Initiativbonus 
Uppresning 
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Kardiska-Läsa/Skriva 11 

Satenu-Läsa/Skriva 

Bälte, 
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gerar som 1 po- 
Sand - 

 



  

Junar är född och uppvuxen i Faltrax. Föräldrarna var köp- män liksom hela hans släkt. En syssla som han ogillade se- dan barnsben pga den giriga attityden som ligger i grunden Istället började han ägna sig åt studier tidigt. Redan vid fem årsålder läste han hjälpligt och var väl bevandrad i landets historia. Föräldrarna var besvikna på sin son som inte följde i deras fotspår. Såsmåningom ledsnade de helt på honom och han placerades i ett kloster. Iklostret und - ervisaades han dagligen i den lysande vägens religion. Ju- nar sökte dock annan kunskap och läste på kort tid igenom hela klostrets bibliotek. Den mesta litteraturen där hand- lade om Örter och deras olika andvändningsområden, följd - aktligen blev han mycket bevandrad i sådana saker. Efter sju år i klstret ledsnade Junar och gav sig av. ftir Han vandrade omkring i södra Kardien och besökte även Goi- ana och Jorpagna. Bland annat så tillbringade han fyra år i ett kloster uppe i Aidnebergen, där lärde han sig själv- försvar och fick viss insikt i hur magi fungerar. Vid ett besök i Ekeborg mötte han den kvinnliga magikern Lumina. De gav sig av på olika äventyr i omgivningarna. D- et gick dock inget vidare så de slog sig istället ner i E- keborgs utkant där de köpte sig ett litet hus. De levde t- illsammans i all vänskap ett lugnt och trevligt liv i någ- ra år. Deras kunskapshunger drev dem dock åter ut på även- tyr. Den här gången tillsammans med Karim, en före detta legosoldat. Under en tid reste de runt i södra Kardien ti- llsammans. Framgången var skiftande men deras kunskapstör- st drev dem vidare. För tre månader sedan utökades gruppen med halvalven Aylyllin. Just nu befinner ni er på resa mot något ännu inte planerat mål, ödet leder er. 

Junar är en trevlig bekantskap, han inger dock respekt och är en självklar ledargestalt. Han är självsäker, gene- rös och modig. 
En enda sak driver honom framåt och det är hans kunskap- störst. Sin kunskap inhämtar han dels genom konventionella studier i bibliotek och liknande, dels genom egna undersö- kningar av mer spektakulära slag, de vill säga äventyrande 

Junar ser ut att vara tio år yngr2 än vad han egentligen är. Han är smärt och omges av en aura av kraft och hälsa. Hans ögon är gröna och håret är mörkblont och kortklippt. 

 



LUMINA SAGESTO 

Ras: Människa 
Kön: Kvinnligt 
Ålder: 23 år 
Yrke: Magiker 
Socialt Stånd: Lägre Medelklass 

Styrka: 

Fysik: 

Smidighet: 
Intelligens: 

Psyke: 

Karisma: 
Storlek: 

FÄRDIGHETER 
Örtkunskap 
Elementarmagi 
Drogkunskap 
Zoologi 
Simma 
Giftkunskap 
Alkemi 
Geografi 
Massage 
Bluffa 
Finna Dolda Ting 
Första Hjälpen 
Gömma Sig 

BESVÄRJELSER 
Varseblivning 
Sköld 

SPRÅK 

Kardiska-Tala 

Erdir-Läsa/Skriv 

UTRUSTNING 

Ränsel, Sovfäll, 
3 Dagsransoner to 

8 
12 
14 
12 
17 
14 
11 
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Pennnigpung, Kniv, Fältflaska 
Flintag&Stål, 
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rkat kött, 

Kroppspoäng: 12 

Hoppa 

Klättra 
Köpslå 
Lyssna 

Rida 

Sjunga 
Slagsmål 
Smyga 

Spåra 
Stjäla Föremål 
Upptäcka Fara 
Värdera 
Övertala 

Ljus 
Blixt 

Kardiska-Läsa/Skriva 11 

8 Silvermynt, 8 Kopparmynt. 

KLÄDER 
Gröna Byxor, Bälte, Svart Ma 
Läderstövlar, Vitblus. 
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gikerkåpa, Höga 

 



  

Lumina växte upp, som enda barn,under trygga omständighet- 
er i Ekeborgs hantverkarkvarter. Hennes far var skomakare 
och sörjde väl för dotterns välbefinnande. Hon började t - 
idigt visa intresse för magi, fadern uppmärksammade detta. 
Han försökte uppmuntra henne så gott han kunde men då mag- 
ikerutbildning var mer än vad han kunde kosta på fick Lu - 
mina studera sitt tolfte år hos en Lärd man. Han lärde he- 
nne Alkemi och fornspråket Erdir. Det blev grunden för he- 
nes magikerkarriär. Som femtonåring lyckades hon efter må- 
nga svårigheter bli antagen som lärlingsstudent på stadens 
akademi för elementarmagi. Det innebar att studierna var 
gratis emot att han hjälpte till med diverse husgöromål 
Här stannade hon under tre år och lärde sig all magi hon 
nu kan. Efter sin tid på akademin började hon äventyra t - 
illsammans med vännen Junar i södra Kardien. Det gick till 
en början dåligt så de flyttade ganska snart tillbaka in i 
Ekeborg där de levde tillsammans,som vänner, i ett litet 
hus i stadens utkant. Efter några år tröttnade de äter på 
sin lugna tillvaro och gav sig åter av på äventyr. Denna 
gång i sällskap med Karim, en stor, stark bondson som gav 
gruppen mer vapenmakt. De reste runt i Kardien med skift - 
ande Icka. För tre månader sedan utökades gruppen med ha - 
lvalven Aylyllin, något underlig typ men lojal och trevlig 

Lumina är glad och tillmötesgåend2. Hon är även en obot- 
lig optimist och har ibland svårt att göra realistiska v - 
ppskattningar, vilket ibland leder rtil svårigheter. Hon 
är även frikostig och hjälpsam vilket leder till att hon 
har många vänner. 

Lumina har dock en liten nackdel; hon är fruktansvärt 1- 
ånsint och hämndlysten. Hon Har även lätt för att bli för- 
olämpad och kan inte ta en pik på rätt sätt. 

Lumina har rött, lockigt hår som räcker strax nedanför 
nacken, nuder resorna brukar hon binda upp det, dels för 
att deyt inte ska vara ivägen dels för att det inte ska 
förstöras. Hon är noga med att vårda sitt utseende, varje 
tillfälle till ett bad utnyttjar hon och hon älskar speg - 
lar. 

Hennes ögon är lila (!) en egenhet som är ett resultat 
av ett halvt misslyckat magiskt experiment utfört på aka- 
demin. 

Kroppen är smärt och klen och brukar ofta vara lätt so- 
lbränd. 

 



KARIM SALDOR 

Ras: Människa 

Kön: Manligt 

Ålder: 26 år 
Yrke: Krigare 

Socialt Stånd: 

Styrka: 

Fysik: 
Smidighet: 
Intelligens: 
Psyke: 

Karisma: 
Storlek: 

FÄRDIGHETER 
Stridsyxa 

Sköld 

Dolk 

Jordbruk 

Simma 

Hasardspel 

Bärsärkargång 
Dra Vapen 

Geografi 
Kulturkännedom 
Bredsvärd 

Finna Dolda Ting 
Första hjälpen 
Hoppa 

SPRÅK 

Kardiska-Tala 

Satenu-Tala 

UTRUSTNING 

  

Lägre Medelklass 

15 Kroppspoäng: 15 
16 Skadebonus: +1 
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Klättra 
Lyssna 

Rida 
Slagsmål 
Smyga 

Sjunga 
Gömma Sig 
Köpslå 
Bluffa 
Spåra 
Stjäla Föremål 
Upptäcka Fara 
Värdera 
Övertala 
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Stridsyxa (1T8+2 i skada, BV 11), Dolk (1T4+1 
i skada BV 9 ), Läderharnesk, ”enningpung, 
Filt, Ränsel, Flinta&Stål, Fältflaska, Fackla, 
3 Dygns torkat kött, Brynsten, Extra par byx- 
or, 8 Silvermynt, 8 Kopparmynt. 

KLÄDER 
Grå Byxor, Läderjacka, Bälte, Kängor, Grå 
Skjorta. 

 



  

  

Karim är uppväxt i en bondby strax £5öder om Ekeborg. Upp- 
växten var stökig och han hamnade tiävis i dåligt sällsk- 
ap. Vid sjutton års ålder stabiliserades dock hans liv då 
hans fader blev sjuk och han var tvungen att sköta gården 
Karim lärde sig snabbt att sköta gården då han trots allt 
hjälp till en del när han var en liten pojke. Hans gamla 
kompisar gillade inte tanken på att det skulle gå så så 
mycket bättre för Karim än för dem själva. Så en mörk hö- 
stnatt brändes gården ner till grunden av någon okänd fö- 
rövare. Bägge föräldrarna brändes inne medan Karim själv 
undkom oskadd. Han vågade inte invänta vad bystämmans ut- 
redning kam fram till utan flydde hals över huvud in till 
staden. Där fick han snabbt anställning hos stadsvakten 
pga sin stora styrka och uthållighet. Inte heller i stad- 
en kände sig Karim säker för sina okända förföljare utan 
han tog värvning i en kringvandrande legotrupp. Livet som 
legosoldat avr hårt men intressant. Han lärde sig mycket; 
bla att slåss med yxa och spela kort (!). Inom yrket sta- 
nnade han under fem år innan hans trupp blev skingrad un- 
der strider i Hynsolge. Sorgsen och förvirrad sökte sig 
Karim tillbaka till Kardien där han drev omkring några 
månader innan han träffade på äventyrar-paret Lumina och 
Junar som han slog följe med. Personkemin fungerade bra 
så de upplevde många äventyr tillsammans med skiftande f- 
ramgång. De är nu ute på en resa tillsammans på okända m- 
ål efter en något misslyckad skattsökarexpidition som de 
helst vill glömma. 

Karim är ganska trevlig och sympatisk men är dock gans- 
ak fåordig och innesluten i sig själv. Ibland har han pe- 
rioder av psykisk instabilitet. DEt yttrar sig i väldig 
tystlåtenhet och djupa grubblerier. Han har då , inte sä- 
llan, också sömnproblem. Ibland tycker han sig se person- 
er som han kände under sin ungdomstid,som han nu fruktar, 
vilket leder till att han blir tillfälligt paranoid. 

Den långa tiden som elgosoldat hhar på ett allvarligt 
sätt trubbat av Karims moral. Han stjäl och dödar nu utan 
några egentliga betänkligheter, i alla fall när det gäll- 
er främlingar. Han militära bana har också utvecklat en 
stark lojalitet mot överordnade och vänner. 

Karim är kraftig och välproportiorerad. Hyn är ganska 
blek och ärgad. Ögonen är bruna och håret är brunt och s- 
tripigt, klippt i någon sorts pottfrisyr. Han är strax u- 
nder sex fot lång och väger cirka 80 kg. 

 


