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i\.rr1Een va. det atlheraöna
f6. spe1hu.s.1sa

Broadsvords ned

r,bck.r (inådisa lunio.ii) r rern-
insa. öch a1la and.a ttna son man

uråh på etr spel-

Två las aed dei f.uktade san-
,\t\ssnant\eL "D.o.h 2nnI n9."
sannanst.årade i c.änna den 31l10

en obetydl rg .ie 1

no.arhijjande

kon!..issta .inai dvs 1 err stad

TidiaL nästa mo.so..ullade v1
vå.§ fö.sta Bo.ås

dä. insrarr€råde sis
i .n esån rokaj

och öve.huvud.aser f&ns all r
vara nycker vär o.gån1se.ät, bra

oraanisatirrer, EoLL
on plats m.n. SDelaffäre.na oDp-

målsa stunder ti r.1-
b.i.gade nan lnre där?r sJåIv 1n-
handlade Jae no'lulen "oueen of
ihe spl're.s" lett illa5l.nat.yk-
psa d. på utslda.
avbildade ..p.esenta.rerna fö.

fästas vid detta
uppenbå.t falska st.untp.at.) och

cär'es och b1å få

.a om rsr (sla.kars cary).
xåväl, på söndaaen

vå.a inrentr.ne. var lnaa nrnd.e
skaccer: av alla o.h
r vå. väs. R1k rist

,;ir ,r.k dcr .u inLe och då kan
dct jD vara på

rr!re. 1r på s..

besr:od r korthet
skulIe esk..r:era

trrl helnes brallop,

r.r f, j.rL (rdn riLås vå. 1a.v::.-

Borås spelkonvent 4

ina) och håste åte.frnnas på
knappa 24 tlnmar. spå.en efLer
de sreunå skurkarna led.r Lilt,

råte. Ju Eanska b.ai nen tyva..i
enrrsL min ås1k r,
skrr r b.a konsi.ueraL Läv1i.ss-
äventy.- Detta be.or pä åLr del

hårr atL så å. och

elrer inie avsiJr
nåson.hans
Dcnna sIutrpbåse.ade sol lnin!s-

jas inte specre] )t
lyckad i ett

va.a att E.rt.adc ski.kliAa. ..scIkunnira, k.ea
riva lase! 4.ån

fii. dem sorl

run, knerigL
ddr.ar som tu.se.a.

eLL iest av sperar-

rrå8å. mrq ofl

och i n:rsa

ro. d. soo såft ål rel håll av-

e. 21:a nlvåns "ragic-use." i en
slop" (e: e nrvå

ro.m.1). ras
vrrr,som sce.a.ro.örrarta..n/ na

ondJlis srtuärro.
så rlnns der
de. på än art

(Pu s.e). varfo.
to.kla.a. sra ganskå bra om ni

tred e.2r:ä nlvå

Ircnna nåqoL blstfa k.ritk qar
att Eå aver

av själva Lur

.tt o.sä.1särb.c.na hå11e. med
jås som my.k.t

p.si.j !., |å

kvalirei på de
i Borås. m(jiriren

t)c.oe.de på b.i:rand€ scnomsån!

tirenDal på detra
'r1.d rh. parh

DX:å. t.Lkades på

o.h k.i. i k, nåsoL

r.nka på, aLr va.a
kriiLk. rndast på

30.åsko.verrer i
dert. a":.c.de' a I 1.5:i.

nan.r v:.1r onskva.r, di d.LLa

virr sae: Då

skal1 :Pclas o.h
(kånsk," rra.a) hå./hon ha. .rn

Iu....r.i,.r avEjo.lrcs på crr i
::1I,.,,. .;il!r

5

.ån..covisadcs

fö. f.årsåns i
Jag a. vrktrst

då d.tta scr
fij.utsättni.sar son Eårle. just

nåsoi son Jag
ej ka. f.jrrikas ned. Dels så bri.

subjekriv och
dels gå11ande någ. ryckei ,,skumma,

hå kvar 1..tr 1e. vid
Att ha ejorr åv

mcd månsa rormler
.ikä.iön Då
därlo. ej besL.affas
bedönnine. TydlrEen
d.ttå poänssyslem, n.. då inset

att .i1Eå så

poaresLårr.i.sen åndå.
vinnarlaaer son

om än u. resersynpunkt nåot dubl
.is, losninE
p.öbrcmer. Nämnas birr också ras.r

3,5 0rnutcr
var ur sper. Dc åte.vande dr.ckL

rar, då hön hade
blcv naru.rigt!is

soa sannanfallnins kan säsas

åLe.vånde Irå måndäEen r.å! etr

orcanisarör.r, ncr
cet här lasei lrnd

sirLa..a inre !a. heli n.jda ne.
samt.le. pn

ovår:ståenae

vad I 5.jalva
kUnnn.i].a.d..:i/



FIGURMALNING

rr,{r, P^Ls, rYc d.tr:
anva.da irrish

I irhr"-fr.rodcn. I].rja måt. .re
Larjen (r.ex cn veckad nsnrer ) L

er fä.9 sof,
dnskade fa.sen. Na. denna sedan

penser (sto.1ek ,r i er ,2i ),
en rJusa.e la.r an

ro.kar ur den så
ba.a riie fä.s
nå1a.. Iresul iaieL
Iä.e r,'dJUpa.e,
d.e Fi rröar.,

P.oceduren. Efrekten ma. få. ir.
en djueve.käh, som nån lnre få.

fiuslNrNc^n: Även
effektiv. undvik
på rust.ins.., ra

s1rve., så bt1.

sl{0Lp^lt: rlånBa
upphdjr märk,Ä a!t håla. Helr

Eer möjrtsh.r tirr
har tålaf,od och bra pcnsLar. Upp-
sragsbijcke.nas he.aldlkavsnlrr
kan ae Eod insperation.

skall srrra
kva., .lå flsu.ernå

med matt lack nöd
exL.a jobb, men vä]

fornekas at! fi-
Eu.må]nr.E k.äve. råldod och ta
dock rå tinå .esurrat och ju ner

n'.. vana får n3.

fö. att experinente.å och ge å1

sjukr beDrd.år de s å näs!e.ve.
ry. ks ku..a mj 1.1

på .n kal r.rasi? Lå kan jås )JiL.

mårnin!srerod.r.a.

tr,i ... nv trrr ri,t
då ro. åri iLåra

de.? F.i.st iiåsre
rixur.. f.. mårni,4r o.rr dri 5!-

man sjutskasr .ch ltnje. .fr:er
0n r.. rnLr rra. ai-

rå. kan man {.n i,rn a. sLadir pa
h3.d) ånvå.da

på .n L.hkloss så na. har rå!.r
aLL hå11ä i .lå rar xLilä.. ,i. .r r

ärr det fä.digå
!i i så b.i sort
rfundnå1a fisu.e.

r'r.r (..dy)..rr
1n dcrJl...nr kjj

s.)arvn idrnl.Eså.b.ter börJ..

k.r. r,.r ivå J,c.siar av sr!.trk

d., rr 2!.:rro.t0r.ra k!rl i r.I
(.il,ra pensri. iiprår hlr,r. ii.rr

kva. rrf.1.3r il rL L,l
hlll L l. lr.scr

1rl i.. iå)l.r

cn tids socrupp.hjrl. i d..r;sr.fal1 Eår deL Lälr arr däfloa kan:

trLr.'t.. spetsirssion.
etler råtL på

k.isa.c så;. spcr-ktådån dänDad

rrE s:l k.r de.

.l ,"i. , t,.].!', " 'l.i r.,"

o.h sta.kå.t. Då
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Elttto s<A /w€D 24E ByEE-4s
vlrr ha €n .iktlat stor stad Ö.h
arr dä koncent.e.a en tlonder av
ett lånds 3Oo ooo rnvåna.e kan
re st4 rlie konstlat. Fö. råntå-
srta,öanrer kan en mder På Io
tlII 259( med tonvtkten På 2o9( vå-
ra .rmrtg. Hur sto. kan då en

S1ADSLUFT CöR DIC FRI
frEFiiGEEiTEiärilriorsrae tr r t
hu. hs ska kunnå beräkna hu.
nånar stader (och deras sto.lek)

etL led. Aven desså
siff.or båse.as På r3oo-tarels
Eu.öpa. (se tab.r1 1)

m;;änsa t en fantastvä.rd är
eEenLliaen annåt iin "nomal nen"
erler "o-revel flahte.s"? Hu.
nångå barone. frnns det? Hur
nånsa Pråster kan 1å8aa "cu.e
drsease.,? pä
rJuv? sva.et på d6ssa f.åsö. och
mänga åndra flhns 1 denna å.Llkel"
om man fö.utsätter
och lor( kan r€vå t nåeo äv ka.-
akiä.sktåsse.na aå. mån en Seska
rtmris siff.a. 

^v 
desså å. ca 5O,{

frghte.s, 30, cLerics, 15* Thiev-
es o.h 5,r xåalc-use.s. Dessa si-

nä.mevä.den och
vill nan t.er ha fte. M-U:s så

att ånd.å ProPortion-
e.nå. llu. månsa flhns det då På
var.ie " rever"?
..d att rå r.an detta ä. atl låta
det eå Lvå pe.so.er På vå.J.
pe.son pa nrvan

finds 200 1:sr level
l0o 2:nd, so
sto.slads Liuveilre. Vrlt nan ha
.n mlndre b.ani
p.oporiionen 2.5:1 ånvandas.

a

Ett p.oblen md för. e}le. se-
nä.e råkå. ut för t en fanta6l-
.öl lsperskaPanJ är hu. r:tnde.-
nas b.tolknl^g å. uppbysed och
f6.delad. DÅ Jåg siårv räeee.
sro. vlkt vld en.ealrstlsk bak-
crund rrll m1. k@PeJ, har JaB

system åvpåssat
fo. .n vä.ld som befhner sls På
unAefar samma nivå som Eu.oPå På
!1oo-I3oo tåle. o.h ned qaska
få "hiah revel NPC,si (nivå..na
14 och upp). D€§sutom e. det ut-
vecklat fö. Basrc 0&D nen ned
någ.a få änd.lnga.
ÅD&D m.fI. systen.

Fit;;i;I;-f o I k
bo 1;tl råntasrlånd? 

^tt 
g.1 tr-

ier sve.lEes 2 lnvÄna.e/km' kan
vara förledsde. Det bästa ä.
ått ta medeltldens Eu.oPå som
exenper. I Engldd bodd€ å.
r34o onk.ing 3.? mrrione. männr-
skor, vlrket ae. en rolktathet
på r6 rnv./km' som också ove.en-

Py.en6lsrå hålvöns-
ö.h Tyskrands
.lke och Italien vår ån me. lå.
befolkade, ca 321.v./kn'

o.h nordeuropå hode
å. lllo .a 6u mrl lo'.r r.våna.e
(20 inv./kn" ).
nan ta tlll gan§ka o.dentltat,
f,en mån måsie te hänsYn tirr nå_

föda och vatt.n.
Ett onråd. ned dårle jo.drån o.h
,å våttend.ag bö. ha färre rnvä-

om.åde oed bö.dlEå
jördår oöh månsa froder. Handel

ä. ytt..riEare fak
t..e.. så eLt ka.st land ned
t.",;n s"1ds."vå ka. ha månaa
invånare koncent.erade lill etr
)it.t om.åde och ned hjärp av
guldet handla de fÖ.nirde.hete.

vI gOR PA LANO!,T. '.
D-Ä L nedel rid.
folknina som nåstån uteslutdde
bodde utanrö. städe..a. Endasr
lo% bo{rd. i siadc. stö.re än
1o!o invånåre. Nu kanske man

I av u.bslserad bea. Yta (ha)

50 OOo+

25000-50000 5

roooo 250l)0

2000-1l]000
1()0()-2000 67

"r( av u.baniserad beforknrng" å.ae. hD. sto. an-
der av stadsbo.nå som bor 1 .esoektlvs storreks-
kräss pä stad. D([!ipEL: av 3rjoooo srådsbo., bo.
2ooooo i snå ståde. (1oo-2oo st); 54ooo 1 meder-

(5-25 st) oöh
( eI Ie. en 

'nycker 
sto.).

Hur sto. ar då staden rilr yr-
an? Eh sifara son stämme. på de
fIesLa medeltida
inv./ha (t ha- roooo m') med
hjä]p av denna stffra kan mah
enkelt be.äkna en stads yta, vi
Iket kan varå
skalr .1ta en ka.rå bve. sraden.

Fö. att av.unda dennå artiker
kan den samf,anfattas r fötjånde
erenrpel: Barohe.ier Habi tarion
ha. en via oå
20 thvåna.e på va.je kn:, vlrk-
et ee. forkmänsden 20 OOo invän-

bo. 2;% 1 sLäde.
rooo invänå.. lvid

räs.e invåna.antar ån r00o.äk,
by isrä11et). Des-

sa 4OOO pe.sone. bör i två städ-
e. eed 15OO resp. 2soo invånare.
1O% av rrabi raiions

aer 1000 t lghle.s,
600 cr€.ics, 3oO thieves såmt

rOO maglc-use.s. Den hösste fis-
hte.n har rever 10, cle.icen 9.
tjuven 3 ööh måsic-usern en ynk

ke man få u.
ått t.el. arm6n tnte kan omfatta

niwån fighters,
vlrl md ha ett storkrtg bri.
det att skaflå legoknekta., ..
vida.e fr.ns det tngen cre.ic

av - och så vrd

Söfr syn€s ka
bete få en trovärdig uppbyssnad

5om spelarnas.örr-
fiau.e. skarr reva 1.

VAD S<I\ KLUBBTIDNINGEN HETA ?
'rl hae ar sr 

"t 
Fö.sr& ru N^vNÅNbqN6 

^! r,oN,N6.!. Der EN^ Åe Ea!^Nsre^ av NNsÅ€döe,aursi e-rie6,^o* .ö**,"., *;; 
";":EöpsLAG€r'v,(,, LN-e . oer o!^^rsrÅeNDe H,

i^e ou lLLe Eäesu§rkAe 
"" "Å.* ",";:::*T,§"TlT5!],.sru _supL6Ns. e€DAmonr o(H aALA oM vAo ou rrccee t T^cr ei Föprir.Jo.
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Solotiventyr lor ' ninia'. nivå
Sleil:rås
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,rt r:l dun. Jivur
an t.arspo.iera. vapnen nied bår

från (rnosala, cn r.sa På lle.a
dcn undcr naLLen på

si.a.den sydo.t
spo.Le.a. d.m r.d å:no. up, t.iI1
cn Batunål avc.slven E.ansfastnins:
shorashijo Lo

va.o..a innan kbpei Eår isenom.
med (a.obia

b..jåd. place.åde Jlyu Lt e.

(kvin.1i6 ninja) i riyus lJ..si
:om i hctr I I Ehet

samla vardshusct och charnade
ht..e ti I lsLånd .rr

utpr'ara och
ar nycker f6.tjust l

i snuEalinss
:1. alllså r.ån

Busl soI hela sn'ugg
Li.3e. ko..di.c.as.

Ninjan (spcla.ens .oLl f isu.l

rin (mel lanhanden'nel ran fanirJe-
Jonrn - o.h spela.-
-,r..in) aLL j.re

,f, er nås.r
.aki oril rjasr,i (dcLLa skullc.ju

air han/h.n bli.
avslöJad som ninja).
upD.r.åsot ä. atl avsröJå hur

smugglins.n lunrte.a. o.h ail s:
Det kan ske gen.
Miisui (son' ko(

djncrä. al rtihop) i
lno - xanobias sändeLu'1, avstöj

uran att tn Pea-
.an1lo h,nroht ned sua4@o ac|t i

han skalr hinna ln
s.lPa elle. fij.sLbra själva va
penlae.et i shosäshljo-to. l,åt
spela.en sjä1v
deL bast åstadkotrE.
I.formera spela.en otr att dei

slilla aråsor Lirl fel

4!r:
rörhårrandena
sLarra fo.srktisa fråsö. t111 r
vådarna t byn. IrörJande taberr

son hjä]p att ta
t.ad 1.fo.nation. slå en no.al-
konr.oll (DMc sid.67) 1.j. va.
och en son tillfråsas crLc.soni

p.:, chans...a
liLe qrand lar

av Niklas

Jiy:: yarutraklri L!.rrrlr )

!:r;Lo::ira 1.. ?na jdkrT!r) xop.r
rjrp vr!,r1 ;,å .lrka hiil i I !.Jvrr -
sen. faP.cn smr:s11s vrta.. rj l.

:n 4rr-:r!.r 1.. iif::,. vrIir..
L!la!er !rri:rr r,

r.i:: i(u,i,i:.
l r,. ri l , r.)..-

AIAIPROVINSEN
l]l-]|t].IL:L1i..jfo.JiJsall,l,rn.noft

i!!:iryr.L: ro.jaiL,

.,rrLn.ii y.k:rft 3n
rr,nc :i, ii I I d.,: r;niaklan :om

i sr:å.d ri I i !rd
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b.t tar nn41.t. tåntn hnt!2 nnru
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rdh.. ., nh. r1.

.ittitd. etlLolto uptlö1 d", 1\rr,)
itnon. a!L/t t ho.L r1t'tatt..tnt
!,!,."-. ,1,q. 1ta -.tJ-,rt t:a) :
i;,.," -i"
Lö4rad,! r. te\velNlre!t o.h 1.1
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Fon 8YN tsusr (2d6).

2. Yakusa f.ån Mltsuts hus: ,,Jas ver r.genrina!!
rllr rtsul och anee. sperå.en.

:j. Ronin På
höråd. (aca, rvr 2i NoA 3/2. D
klat. ), bar lnsen.ustnlns

4- E. av Saaawas
byn? Dls *änner Jås lnre isen!!! (ac1o, rlv1r",
NoÅ r/2. D l-rO.L/r-3+r, sa Lrår,,, B.vap.dd
(kåLane t wakizdshl),

Bå1dao a. en .egurjä. kund r Hltsuis husr(
sedan deh E te aga.eh dos.

Må^sa f.ånrihsa. men få bybo. sår di.."
7. Ce spela.en nå8o! ovlktis intornatlon srler som det passa.

a. Hantve.ka.e t.ån ausl: .Det .e.b.u.na huset I urkanten
byn å. det samla b.ann ne. o.h äsa.en
hans r irJ omkon. cå inre nå.a
ruine.na nåLLetid. "
tsyboi "DeL händer
snygande fisu.e. konma och så natteiid. "
Bybo: "Det rinns andar vtd shösashito-1o(det sanrå o.!fåstei ). "
Ärd.lng från Eamle vir.dshusvä.den no.dades
sås jas nö.daren. jaa sås det i hans dao.. ltån arberar i

f.ån Busi.,, rrans

från Kyonosi: (Jas såa r.ius
båi soo lås i bukten. De !c.kade rasta åv nåsoL,ii (ljndast
das 3 och senare).

0n liiisul rår .eda på atl deL
rinns En sPron

åLAå.der for rrL
vaqen. Fors! sklck-

år hon Evå hanfranEåre och on
detta nisslyckas 3or hon Jobbet
sjärv. sof, Yakuza ha. hon 36%
chåhs ått få .eda på just sådana
såke. (!invesrisaten) som att nå-
sön så. ruit och slärre. f.åsor.
roo* om spela..n slärre. f.åsor i

l,rL-ka"te"
rö.kotnade.esle.na

b.ändes ne. på
3 nånåde. ridisafe.

sig rltn.n i skytrE
ningen er 1er

s.åt a.ån.uinen. rct
ä. den den förre vä.dshusvardens

kva. på pratsen lö. hennes och
he.nes famirjs döri. tsyborna ver:
ät! dei spöka. vid ruinen och Eår

Toshi manifesLe.ar sia soo en
aenomskinria lrl.keestatt. on hon
b 1i. ans.ipen
La E.årå och rirLa fijrcbrående på

om hon blrr tilltårad ko0me. hon

iljs dde och

tz 15

sp.]ä.en svA. !å äiL h.nnas kotr-
skihka honom/henne

en våcker, ov€.klls t.anspa ren:r.

-MlNis h-us å. ausls enda vliirds-
å. arrtså lroIisL

Det ar också t.o-
konher ai! fdr

hå./ ,!i' \ imer Pa hur

år också t.o1ilrL u1t sPelaren
konmer avslöia s1g s.n' spl...ch

I i,tr ar..n vikti a
aLr utspelas i 14tt-

Iy.a ie.rnJilp-
a.c fi..s arrtid r hus€r (om de

på nåAoi i aventyrct
orö.urse.i ärende ). 'ränk på h!.
rr på c.. naturl 

'rjL

svaat vita bråd -
va. aåna ett plåd plockas dortå
blorman unde.bårt och herår 2-a

5ina dåstisa

n:lJö, Yost iui J

.ch und€.hår lt

,! på följände
rå. byLa ut sina sko. mot tioi
(trarorrlor)

s.ran röl.ie.



2b

a E1q
E/ t8

tl l{"o
t5t rr

W'wu,*o*

UNDERVÅNING o. r,ieosPr-r.nt bveRvÅNrN,6

1) rJrina.nås
de ly.a nän som skårr va*ta smu-
aselAodset I shogashrJo to efter
ait det anlanr ned båren. De 1äm-

mellän das 2 och

4) Nåtilosi adr
kort (anlande. natten me1lan dae

5) (;astrun.
6) uLsk:iIk.inES

för rrarada rno, l(a

9) Hä. bor riisuts båda manriså
nedh.järpare Yoshiuij och I4orön..
ro) cäst.un. sår bo. en shuk ija
från no..å atai. Hån är obevapnäd

11) cäsr.um.

tvivlat ihop
sjude. arla sina pensar rö. ått
få revå. Han har 2oo iael.

1.r) Hä. bo. Mrrsuls båda
I jEa medhjalpa.e: seishi

17 19i Mltsuis böstad. skJurba.a

1önste.l!cko.. De!
skusqade on.ådet
isr ba.t (häkte.galsEorv) soe

nåaon sä. på der. oft
nan gå. Iangs med väggen kan i,an
u.dvtka ljudet, vid krysseL i
rum I9 har rtsul ibåddnr r.uLLepå en sovnåtta Co. åLt lu.å .r
eventuerl lönnmö.da.e,
20) Mitsui s
skJutbå. våsg !i11 rum 1e. Mltsui
ha. sin ntnJå-to fäst unde. ei.

och några assskår s-
e.anaLer.:i.a

tarani (sov-

2l ) 8åkså.d.

sic ofö.siki1si i nä.heren avpla!sen, bir.jar

4 tn.ior a.vä.der svå.ra panie.ns
sp.åns. tin njuk/hård öch ned rås
:or huvudmetod (Åc7. No^ 2, Ir1 6). strtrlla anvån.te. Lock

^.c. 
1. Mirsui ånvänder dessu..

, ) 
^nvende. 

cn mjuk kåmp§Li l
LLcr och med kenslitra punkLer (4c5, N.a 2, Dl-6). ]lah

1 0.h vrral a.e.
HoId pe.son.

få. cn åv var.lshus

och rågses undan.
iYP kaiånå rånnas

öch bn.s l r. lr-

, f,,rr5rer rhurä:ri io Lo:

t.

*

använd.. Ninja-ro, r\ssskars
a.anåie. och'Ianto.
A.vä.'rer {akl zåshi.

Änv. r'reisubishi. splk. shu
.ikcns (Eiii,då i råreL) och

:irr!kdJ,jän

,4 som Scislii owan.

lt;",
s*..i
9.g ).

budbå.aren r.å. båt.n och dc ryrå

6.nrästet 1se ir..fåsrer) r.ma.
va.dshuset Ltllsaf,nans rcd bun-

ay.a åsno.. Das a
s.ndebud (se örn-

faster) rirr

(n,noDlas så.debud)

1.atr.n reilan dält I odr r).
arån i !surs hus 1ä-

qc.rl..j i:f.o,tr. rt 21.

/v.rvå ins: r..n.

t._

l

t5



Ö.nrästet ä. en ödc .uln av e.
en sång vlkila A.ånsfästnl.s, be-
låsen dryat en kllometer f.ån Bu-
st. Nu använde. Jtyus smu8Arare
.ulnen son ilrrhårr. Nö.malr är

men fr.o.fr. natr
en nelld das 2 och 3 då smu8gel-
Aodset arände. (se tabelten ned-

per ) hå11e.
vakt da., om spclaren

kommer till platsen tldlaare ka
han/hon se spå. av en räae.eld
kanskc .ågra veckor Aahmar.

På kvärren dae 3 anränds. (an,

tsuis hus fö. att avslura afaä.en.
sändebudet hedlij. en köpesunna på

Ö.nfåsiet och årer-
vänder tlIl xåzuräp.ovlnsen och

åte.vänd.. titl va.d

besrår av 20
karaho.,2rro
båsar, 2ooo prla. och roo spJut.

rrän{telsefijrlopp
Das -3 Saaa{a

I So-ld_-' " ro- ) r. a-r
2 Natien nellan dag 2 och 3, souggla.nås båt f.ä. (inosaia an-

lande. iirl st.anden r k'i sydosi o'n Busi (utom synhålr), va.-
tilt c.nf;rsiei och cn budbärare aländer

öve.natlar på
han/hör nåson

r saeaia rraidäo väfdshuser u.de. kvå11er/naLtcn.
4 r.aiobiås sä.debur1 hus för atr avsruta

åLcrvände. ri11

r.a.ryacL I.ån på henne. ktr

i a.ieo1 2 I 1e4 tun.lea 1 noaa
dv le.luhtiraen .11e4 0v
'Juhtroln.t. ttn t. (,tt, ?r

a.i1!n.1. nvznry4et ta9e1 14./.int .n.t
aa.trtli'ilattor)n; t1hlu. \ 1." tån4,

fa11.11t.1. L!t

5r6"!t i"Lt 4iL,---,"1 4
+!r, .orÖ å,qJI?i ar

3";lr"rot ,,-,r;

S/l,i.rr'" {i,dvt zuÅ aua.n d.ant
i& lr;-a" u",h .cloJcoa at-lul,a

Tiuu:tana y'rå. /u,,Jt* m,- a,LL).r 7huL /,i.u/. uzl .h,/ f $ rw4a

l// Aid ,e1,/a rle4 ra a: thd,i/u nfuo,
tu blai'n aa .,aY a/ o,ä Aap o

*,yq, at ur.t'lttl d-d al *,*.ryf
llr /-",, ,,**a ft "u rur1 ar.A A/t

Li fut" a^,,/;"a rcl 
^oä"t . ilrl4 /i,+,ihe.,k;d/t o."."a/t

/ur{Z" a4r gä4a /rat od.ra'n+*,
Le,',at odl 7å o,L /.1 raf1.

e /**

/ M k,d o,, 
"c /2"fu,a ä qtp,/o.,ral-

au lo/*t a oL L.a,tkl ui.(kZ/,zd
l/a ä'"na ah wi,t^ea aA åkt o/< /t,
do*a 7,a,.47-,n öb "Ura /drll.U( //

/h,.il[" t/"-a Ånw
foal,,ellt 75 a

t+



kammare

Grotlka

E38glitrlt ( oivinariD. ) ÅD&D

ourali.n: L..Lnd/rv1

ca.tlng Lltre: 1 :€q,
savinq rthrou: n...

md irrqh.L alt
sake. på val.lisr ,:n,sr håll som

dc av kirld å. blå...h

sfär.n får sk3.ro.. 'såve
i.s Lh..r( troL spell (-

e.dy. ) ..h klara. mån d.t
1år nan harva skado..

r'1e.a på.n såns nL.d

rai.r.rei k. Lr]<a smrdishc! (^rrc.ario.) 
^LrL

D!..r1!'.: r rr!u./ !r1

,,, ,,,,,' ,:
smidrsher td.x)

!.iins jon kJ.axL.n.i .rhå1 1.r
bc... på ka.akra.ens klri! ir.1 jL:Lr JL.!,r r,l

nåsrå hi.:rt.ån rrån err sairrrL aJu., r.cx från
.rei rfådte!.,rr rIn' .


