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Detta är ett äventyr till Ensamma Vargen som är tänkt att spelas under ett speltillfälle som 

är cirka 4-5 timar. 

Äventyret är indelat i smådelar för en lättare överblick. Observera att alla kartor inte har 

samma skala. 

Notera: Detta är en fristående fortsättning på äventyret Koppartornets Grav. Man behöver 

inte spela det äventyret före detta men båda kan kombineras för att få ett längre äventyr. 

Koppartornets Grav går ut på att finna Makenstav medans detta äventyr går ut på att lista ut 

vad Makenstav egentligen gör och varför den är så vickig. 

Bakgrund 

En grupp personer sitter i ett residens och funderar. Framför dem ligger en vacker 

vandringsstav på ett stort stenbord. Efter många strapatser och faror har en grupp 

äventyrare lyckats ta staven till er. Det visade sig då att staven fungerar som en nyckel. 

Problemet är dock att ingen vet exakt vad nyckeln går till mer än att det ska vara av yttersta 

vikt att ni finner vad den nu än leder till. Nycklar leder oftast till dörrar, men det fins många 

dörrar i värden. Dock så fins en profetia om nycken, en profetia som förhoppningsvis leder 

fram till rätt dörr. 

Del 1: Nyckeln 

Denna del används om spelarna spelat Koppartornets Grav och detta äventyr blir en 

fortsättning: Efter att ha tagit Makenstav till säkerhet i Kaiklostret så undersöks den noga. 

Era mästare ger er rikligt med beröm för att ni klarat av uppdraget. Ni vet om att Solörnens 

profetia sade att staven var viktig i kampen mot mörkermästarna, men ni vet inte på vilket 

sätt. Dock så har mästarna listat ut en sak, staven är egentligen en form av nyckel. En nyckel 

som troligtvis låser upp det som är så viktigt i er kamp mot mörkret. Efter ett tag beslutar 

mästarna att staven skall tas till Holmgard där rikets arkiv fins. Där fins många gamla 

profetior som kanske kan hjälpa er finna svaret till vad nyckeln leder till. Ni utses att frakta 

staven dit. Spelarna får göra sig i ordning innan de beger sig mot Holmgard. Mäster Eldhök 

kommer och vinkar av er. - Arkivet i Holmgard har många gamla och intressanta texter, jag 

ber för att ni hittar information om staven och vad den leder till där, säger han. Därefter 

beger sig spelarna iväg. Resan till Holmgard går problemfritt och spelarna anländer till 

staden. De visas till ett residens där de får vänta på att deras kontakt i staden ska ge dem 

mer instruktioner. 

Denna del används om spelarna spelar detta äventyr separat: Spelarna är alla lojala till 

Sommerlund och har blivit inbjudna till ett residens. En tapper grupp äventyrare har lyckats 

finna en gammal vandringsstav kallad Makenstav. Staven visade sig vara en nyckel, men 

ingen vet vart den leder. Ni har blivit utsedda att försöka ta reda på vart nyckeln leder och 

vad den leder till. Enligt en gammal profetia ska det den leder till vara vickigt i kampen mot 

mörkermästarna, så det är av yttersta vikt att ni finner vad nyckeln leder till. Nu ligger staven 



på ett bord framför er medans ni väntar på att myndigheterna ska komma in och ge er 

tydligare instruktioner. 

Härifrån och framåt fortsätter äventyret likadant för båda alternativen: Ni sitter (eller står) 

alla och beundrar den magnifika staven. Staven ligger på ett stort stenbord. Den är gjord av 

ebenholts och cirka 1,5 meter lång och 4 cm i diameter. Den har en silverplatta längst ned 

och på tobben av den sitter en magnifik fågel av rent silver. En örn. Den är väldigt hård och 

verkar på något mystiskt sätt skyddad från förunnelse. 

Efter ett tag kommer tre personer in i rummet. De är Ferdinand (en lärd man), Månruna (en 

kaimästare) och sir Kristian (en adelsman). De presenterar sig och förklarar sedan varför alla 

är här. 

- För länge sedan utkallade den första kai munken, Solörnen, en profetia om Makenstav. 

Profetian nämnde att makenstav skulle vara vickig i kampen mot mörkret. Profetian 

upphittades nyligen och en modig grupp lyckades finna den sedan länge förlorade staven 

och föra den till kaiklostret. Deras mästare lyckades urskilja att staven är en nyckel. Dock vet 

vi inte vart den leder , de vet dock att det lär finnas en profetia till om Makenstav. Solörnen 

uttalade nästan alltid två profetior varje gång han förutsåg någonting. Det fins mängder av 

tvådelade profetior så det är bara logiskt att det fins en om även denna. De beslöt därför att 

sicka den hit, eftersom här fins landets största arkiv och bibliotek. De hoppas att vi finner 

ledtrådar där. Ni har blivit utsedda att hjälpa till. Dels som sökhjälp men även som beskydd. 

Det rycktas nämligen om att fel personer har fått information om staven. Vi vet inte så 

mycket om dessa rycken men namnen Roberto och Trolle är återkommande. 

Spelarna får sedan diskutera vad de vill innan de blir visade till biblioteksbyggnaden. 

Ferdinand är den som fokuserar på att finna lösningar, Månruna representerar den grupp 

som fann staven (han är deras mästare och var inte själv med på äventyret att finna staven) 

och sir Kristian är ledaren. Ferdinand är vis, Månruna är tystlåten och sir Kristian är 

avskyvärd. Sir Kristian skryter om att han är svärdsmästare för att hans far var det, han 

skryter om pengar, han tycker at han är bättre än andra och är allmänt otrevlig. 

Biblioteket är stort och ni beger er mot arkivdelen. 

-Här fins många gamma profetior nedskrivna. Det är dock svårt att hitta saker här. Många av 

profetiorna är oviktiga eller dåliga så man har bara lagt allt i högar på hyllorna. Men om det 

fins en till profetia, som säger vad staven gör och vart den leder så borde den finnas här. Alla 

tvådelade profetior som hörde ihop började även på samma sätt. Eftersom den första 

profetian började med "en stav av betydelse" så måste även denna börja på det sättet. 

Spelarna letar och kan finna profetian. När de finner den tar Ferdinand den genast och läser. 



-En stav av betydelse. Staven som är nyckel. Nyckeln som låser upp porten. Porten som 

skyddar boken. Boken som ligger i valvet. Valvet som ligger bakom tallsilvret. Boken som inte 

får falla i mörkrets händer. 

Det är profetian. Medans spelarna diskuterar blir dock Ferdinand nedslagen och profetian 

eller staven stulen. Tjuven hoppar ned till våningen under och springer i väg. Spelarna 

springer antagligen efter. Jakten leder över hustaken och kräver många prövningar. Efter ett 

tag fångas tjuven in. Han fick 30 gulddaler för arbetet och rekryterades av Trolle vid 

värdshuset den talande skunken. Stridsvärde: 15 Uthållighet 18. 

Sir Kristian undrar hur i hela friden någon kunde känna till att de var är och letade efter 

profetian. När de kommer tillbaka kan de leta upp tallsilvret. Det var tydligen en silverrik 

kulle med en massa tallar i omgivningen. Den ska ha besökts av Solörnen. Det ska ha funnits 

naturliga grottor i kullen och senare ska en gruva ha startat där. Vid en olycka där många 

inklusive förmannen omkom lades den dock ned, men långt senare byggdes den om till 

vaktborg när man fruktade en attack mot området. Attacken kom dock aldrig och borgen 

övergavs. Tallsilvret ligger vid Ödemarksbergen lite norr om Madartornet. 

Del 2: Resan 

Innan resan börjar får spelarna slå en gång var för att se va de redan vet om 

Ödemarksbergen. Slår två lika får en slå om. 

T-10 Resultat T-10 Resultat 

0  Det är en bergskedja 
som ska ligga i en 
ödemark. 

5 Szaller gör ibland 
räder över bergen 
mot Sommerlund. 
De är klena och 
svaga men tillnamns 
utgör de ett hot. 

1 Att färdas via staden 
Östport är den 
snabbaste vägen. 

6 Det fins andra aktiva 
gruvor i området 
men ägarna är 
misstänksamma mot 
främlingar. 

2 Det lär finnas björnar 
i Sydlundaskogen. 

7 Trolle är en central 
figur i Holmgards 
svarta marknad. Ni 
får säkert en 
belöning om ni 
fångar honom. 

3 Medartornets 
befälhavare är en 
trevlig typ som 
säkert kan hjälpa till 
om det behövs. 

8 Tallsilvret ska ha ett 
hemligt rum där 
silvret förvarades. 



4 Det ska inte finnas så 
mycket vatten i 
området, så ni bör ta 
med er vatten själva. 

9 Du vet att det fans 
något mänskligt 
uthugget rum i 
Tallsilvret innan 
borgen och till och 
med innan gruvan. 

Spelarna beger sig dit. Ferdinand mår dåligt efter nedslagningen och följer inte med. Inte 

heller Månruna som beger sig mot Kai-klostret för att rapportera vad som hänt. SIr Kristian 

säger sig ha huvudvärk och följer således inte med. Spelarna beger sig mot Ödemarksbergen. 

Efter ett tag blir de överfallna av rövare som försöker stjäla staven. Lika många rövare som 

spelare + 2. En försöker lura dem i ett bakhåll genom att låtsas vara handelsman. Efter 

striden kan rövarna tala om att Trolle ligger bakom allt. Stridsvärde 15 Uthållighet 20 

Spelarna tar sig sedan till Tallsilvret. Eventuellt möter de en björn eller några Szaller. 

Del 3: Tallsilvret 

Tallsilverborgen är ganska anspråkslös på utsidan. Längre bort fins en massa hästar ine i en 

dalgång. Utgången är dock blockerad och en sovande vakt fins där. Stridsvärde 12 

Uthållighet 15 Det fins spår av aktivitet vid ingången. 

Till spelledaren: Trolle och hans kumpaner är redan i borgen och försöker hitta valvet. 

Här nedan förklaras rummen och områdena vid Tallsilvret mera ingående. Alla vackter i 

borgen har Stridsvärde 15 och Uthållighet 20. 

1a) Ingången. En öppning in i berget som svänger höger efter ett tag. 

1b) Ett stinkande avträde. 

1c) En liten sjö bredvid berget. En bäck rinner bort från sjön åt sydväst. Det syns dock inget 

inflöde. Det måste finnas en underjordisk bäck som kommer från berget. 

2) Ett vaktrum där två vacker sitter och spelar kort. De dricker öl. Blir de anfallna kommer två 

vacker till från stora salen. Ser de utan att förlora kommer en att springa och hämta 

förstärkning från rum 14. Han kan dock upphinnas och stoppas. 

3) Stora salen. Två vakter om de inte kom till striden i vaktrummet. En naturlig grotta med 3 

m takhöjd. Här fins fem sovplatser och en massa gammalt bråte. 

4) Detta är ett gamalt gruvschakt som leder nedåt. Ett stort galler täcker dock schaktet. Det 

fins en gallerdörr på det. Detta var rummet som gjordes om till ett fängelse när gruvan blev 

en borg. En sliten nyckel hänger på en gammal krok på väggen.  

5) Ett gamalt kök. Detta rum är ett av få med murade väggar. Det fins en vattensamling vid 

en av väggarna. Vattnet går att dricka. En gammal eldstad står i ett hörn och skorstenen 



verkar leda ut från berget. Den är dock för smal för någon människa. Det fins även en massa 

föremål i förvånansvärt gott skick. 

6) Även detta rum är murat. Det fins en massa hyllor här och verkar ha varit det gamla 

skafferiet. 

7) Den underjordiska bäcken rinner genom berget och mynnar ut i sjön (1.c)  på framsidan av 

berget. Bäcken startar troligtvis någonstans vid bergets topp. Vid köket bildar den en liten 

damm. Väldigt praktiskt vid en belägring. Man kan knappt simma motströms men däremot 

följa med den. Att hoppa i dammen och följa med bäcken till sjön är livsfarligt och spelaren 

måste klara en prövning med svårighetsgrad 7 för att klara av det. Misslyckas spelaren 

drunknar denne.  Men då har man en väg utan fiender ut ur berget. Om man vid dammen 

simmar motströms (svårighetsgrad 20, fysisk uppgift så + stridsvärde. ) kan man efter 2 m 

komma till en liten öppning där fins en låda. Lådan innehåller ett magiskt svärd. 

Magiskt svärd: Det lyser när Giaker eller Szaller är i närheten. Den ger +1 på stridsvärde. Det 

har även en kall aura omkring sig. Varje gång den träffar en fiende gör den två mer i skada än 

stridstabellen säger (frostskada). Den sänker även motståndarens stridsvärde med ett för 

resten av striden (köldutmatning). 

Det fins inget mer uppströms och om man simmar dit drunknar men antingen eller tvingas 

att vända. 

8) En lång gruvgång med träväggar insatta. Detta var soldaternas gamla sovrum. Det stinker 

av mögel här. Man kan finna föremål till ett värde av 4 gulddaler här. 

9) Ett gamalt förråd. Härifrån kan man höra oljud från rum 14. 

10) Ett påbörjat gruvschakt som nu är helt tomt. Det kan ha används som förråd när borgen 

var aktiv. 

11) Ett gruvschakt som stäcker sig djupt ned i berget (25 m). Det fins en gulddaler på botten 

av schaktet. Gången som leder till detta rum slutar tvärt och en gammal hängbro leder över 

till en liten platå på andra sidan. Hängbron är gammal och sliten och håller bara för en 

person åt gången. Om alla personer går försiktigt håller den så pass för att spelarna borde 

kunna ta sig över och tillbaka igen. Det fins en lös sten vid platån. Vrider man den ett helt 

varv motsols så hörs ett litet klick. O nu spelarna knuffar på väggen så svänger en bit av den 

upp och avslöjar ett lönnrum. 

12) Detta lönnrum kan man komma till via rum 11 eller 14. Rummet är fullt av silvertackor. 

Här fins silver till ett värde av 1110 gulddaler. Det är väldigt dammigt och verkar orört. Här 

fins även en gammal dörr som leder till lönngång (nr 13). Det fins även en kista vid en vägg. 

Den är tom. Öppnar man den utlöses en fälla. En fallucka öppnas och spelaren och kistan 

faller ned i den. Det fins gamla spjut på botten och spelaren tar 20 i skada. 



13) Denna lönngång leder mellan rum 12 och 14. Från rum 12 går den lätt att finna men den 

är svårare att finna från rum 14. 

14) Detta är befälhavaren av borgens gamla rum. Alla väggar är murade liksom golvet och 

taket. Det är vackert murat. Vid golvet vid lönngången fins en lös sten. Om man trycker in 

den hörs ett litet klick. Trycker man sedan på väggen glider den upp och avslöjar lönngången 

(13). Det fins några gamla möbler men alla är hopstyrda till en hög. 10 giaker Stridsvärde 10 

Uthållighet 15 och 2 vakter. De har brutit upp lönngången till rum 16 och barrikaderat 

ingången från korridoren. SIr Kristian visar sig vara en förrädare och befinner sig här 

Stridsvärde 5 Uthållighet 20. De har satt upp en fälla om man kommer från korridoren. Ett 

nät skjuter ned över spelarna och de börjar skjuta pilar från barrikaden 

15) Korridor. 

16) En stor sal med vackra pelare. Golvet är belagt med marmor och två stora fyrfat står på i 

rummet. Längst bort står Trolle Stridsvärde 21 Uthållighet 30 och försöker dyrka upp ett lås 

med en magisk låsdyrk. Han blir förvånad när spelarna kommer och anfaller dem. Trolle 

använder en pilbåge som skjuter eldpilar (+3 eldskada) mot spelarna innan de hinner fram till 

honom. Då drar han en brinnande stridsyxa med en hemsk utstrålning. Magisk stridsyxa: 

Denna stridsyxa ger +1 på stridsvärde. Den ger även 4 mer i skada än stridstabellen säger 

(eldskada). Om spelarna hittade svärdet vid den underjordiska bäcken (7) kan de använda 

denna mot Trolle. När svärdet och yxan träffar varandra slår de båda ut varandras magiska 

förmågor. De ger båda fortfarande + på stridsvärdet men har inte kvar sin eld och is magi. 

Efter en dag får de dock tillbaka den. När Trolle kommit ned till halva sin uthållighet sparkar 

han omkull ett fyrfat mot spelarna. Prövning med svårighetsgrad 7 för att undvika. Alla som 

blir träffade av fyrfatet tar 6 i skada. När Trolle är nere på 5 eller mindre i uthållighet så 

försöker han fly. Spelarna kan hinna upp honom. 

Om selarna besegrar Trolle kan de låsa upp dörren genom att använda makenstav som 

nyckel. Dörren öppnar upp rum 17 

17) Rummet har svarta väggar, golv och tak. En ensam piedestal står mitt i rummet. På 

piedestalen fins några papper. Dessa papper är kopior av vissa delar av Magnakais bok. Även 

om bara en liten del av boken fins kopierade här är det ändå ett stort framsteg för 

Sommerlund. 

Del 4: Avslut 

Resan tillbaka går bra. Spelarna får 50 guldaler var i belöning och ytterligare 50 om de 

lämnar in Trolle till rättvisan. Sir Kristian hamnar i fängelse om han överlevde. Spelarna blir 

därefter tackade av Ferdinand och Månruna. Därefter avslutas äventyret. 


