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Troglodyternas herre är en äventyrsmodul för 

fantasyrollspelet Monster & Magi. Spelarkarak-

tärernas sammanlagda erfarenhetsgrad bör ligga 

kring 18. Äventyret är skriven för en miljö som 
kallas Galanthus värld. Spelledaren kan givetvis 

använda andra namn på riken och geografiska 

platser så att äventyret passar en egen, eventuell 

kampanj. 

  Troglodyternas herre tillhandahålls utan illust-

rationer i digital version kostnadsfritt. Syn-
punkter och rättelser mottages med tacksamhet 

(se adresser på föregående sida). 

  Innan spelledaren drar igång är det viktigt att 

han eller hon läst igenom hela modulen. Spelar-

na ska givetvis inte läsa äventyret eller delar av 
det innan de spelar. 

Äventyrets karaktär 

Troglodyternas herre har till skillnad från de två 

föregående äventyrsmodulerna från Togo Galthus 
Äventyr, Skatter och skelett respektive Gyllen-
käfts sista resa, en mer okomplicerad struktur. 

Här gäller det i princip att gå in i tunnelsystemet, 

besegra monstren och ta deras skatter. Men det 

är tämligen tjockt med monster i tunnelsyste-

men, så försiktighet, list och andra förmågor än 

krigarens krävs nog för att lyckas hela vägen. 
  Vi har ett berättande tilltal i våra äventyr samti-

digt som vi strävar efter att göra modulen enkel 

att använda under spelets gång. Spelledaren re-

kommenderas alltså luta sig tillbaka och läsa 

äventyret i lugn och ro som en tidning eller bok i 

god tid innan spelet börjar. Sedan har spelleda-
ren också modulen tillgänglig under spelets gång 

som ett stöd. Det är bekvämt om man skriver ut 

modulen och placerar arken i en ringpärm, som 

gör det lätt att bläddra, markera monsters ska-

dor, och så vidare. 

Platser och monster 

Beskrivningar av platser som spelledaren kan 

läsa upp för spelarna, eller bara använda som 

inspiration för egna beskrivningar, är skrivna 
med typsnitt utan klackar, i en ruta: 

I texten är monster och andra varelser som befin-

ner sig på aktuell plats fetade. På detta sätt 

räcker det med en blick i modulen för att spelle-
daren ska bli påmind om denna kritiska omstän-

dighet. Av samma skäl är ord som ”fälla” och 

”lönndörr” fetade. 

  Monster och andra möjliga motståndare har 

sina värden listade i brödtexten, för spelledarens 

bekvämlighet (se nedan). Den första raden anger 
antal och typ, eller namn på en SLK. Därpå följer 

monstrets grundvärden: SV=Skyddsvärde; 

KPT=Kroppspoängstärningar; Att.=Antal och typ 

av attacker (ibland skada); AB=Attackbonus; 

Förfl.=Förflyttning; Moral; EP=Erfarenhetspoäng 
äventyrarna får om de besegrar monstret. 

  Sedan följer monstrets kroppspoäng, represen-

terat av rutor som spelledaren kan bocka för allt 

eftersom monstret blir skadat. Om det är flera 

monster kommer raderna av rutor att vara num-

rerade, och eventuellt huvudvapen att listas. Det 
gör det lättare för spelledaren att hålla reda på 

sina monster. Exempel: 

2 storvättar 

SV 14, KPT 3+1, Att. 1 vapen (ev. skada), AB 3, Förfl. 9, Moral 
15, EP 150 

#1 (Spjut, 1t8+1) □□□□□□□□□□ 

#2 (Långbåge, 1t8+1) □□□□□□□□□□□□□ 

Spelarlösa karaktärer har lite mer information än 

monster. För dessa listas även eventuell grad och 

klass, samt karaktärsegenskaper, som exempli-
fieras nedan. Magiker och präster har ibland sina 

besvärjelser listade. Vi skriver normalt inte ut 

information för nollgradiga karaktärer (däremot 

kroppspoäng om det är nollgradiga karaktärer 

som kan förväntas ta till vapen). 

NN 

2:a gradens krigare 

STY 15, SMI 13, FYS 16, INT 10, VIS 12, KAR 10 

SV 13, KPT 2, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 9, Moral 15, EP 75 

(Långsvärd, 1t8+1; Långbåge, 1t8+1) □□□□□□□□□□  

Kartor 

Kartor återfinns i modulen på de platser de blir 

aktuella. Men de är också samlade längst bak för 
snabb referens. 

Introduktion 

Så här ser formgivningen ut av en text som spelledaren lä-

ser eller parafraserar när äventyrarna kommer till platsen. 
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Ingången till äventyret 
Äventyrsmodulen kan spelas som en del av Ga-
lanthus-serien, där Skatter och skelett samt Gyl-
lenkäfts sista resa också ingår. Men den fungerar 

också utmärkt att spelas som en separat modul. 

Här följer tänkbara alternativ till hur spelarka-

raktärerna kommer in i detta äventyr. 

Galanthus-kampanjen 

Troglodyternas herre är fortsättningen på Gyllen-
käfts sista resa. Båda äventyr utspelar sig alltså i 

en miljö som kallas Galanthus värld. I Gyllen-
käfts sista resa befinner sig äventyrarna på 

Trappö ute i Lupaviken (se karta längre fram). 

Där möter de sannolikt två spejare från det forna 
grannriket Lupa Sol. Keiza och Nell har förföljt 

troglodyterna till Trappö för att skaffa sig under-

rättelser om deras planer. De har nämligen kom-

mit över en karta som tycks visa attack- eller ex-

pansionsplaner mot Okuda och Trappö, och från 
Trappö vidare till Galanthus södra kust. Planer-

na utgår från bergsområdet söder om viken. Spe-

jarna vet att det finns en troglodythåla i dessa 

regioner, som den markerade platsen på kartan 

säkert avser. Själva saknar de förmågor som 

krävs för att framgångsrikt utforska tunnelsy-
stem som sannolikt innehåller fällor, monster 

och magi. De ber äventyrarna om hjälp. Det lig-

ger också i äventyrarnas intresse, som hjältar 

från Galanthus, att inhämta mer information om 

monsterplanerna, och kanske rentav kväsa en 
befarad invasion i sin linda. 

Isolerat äventyr 

Om Troglodyternas herre inte spelas som en fort-

sättning på Gyllenkäfts sista resa, utan som ett 

enskilt äventyr, kan spelledaren låta äventyrarna 
hitta troglodytkartan som gör det möjligt att loka-

lisera hålan. För att få äventyret att i högre grad 

utspelas som det är skrivet, kan spelledaren låta 

äventyrarna möta spejarna från Okuda (eller vad 

nu spelledaren vill att staden heter) och så att 

säga ta det vidare därifrån. Eftersom spejarna 
kan erbjuda hjälp som möjligtvis är nödvändig 

för en mer oerfaren grupp spelare (vi återkommer 

till det) kan detta vara ett föredraget scenario. 

Spelledarens sandlåda 

Om spelledaren har eller skapar ett geografiskt 

område med olika äventyr som spelarkaraktärer-

na får utforska enligt egna infall, fungerar troglo-

dyternas håla alldeles utmärkt som en intressant 

plats bland andra. I så fall är det ju bara att pla-
cera den övergivna gruvan och dalen utanför på 

lämpligt ställe och invänta de aningslösa äventy-

rarna. 

På uppdrag av Galanthus 

Ett alternativ är att troglodyternas karta kommit 

till centralmaktens kännedom, och en grupp 

äventyrare ombeds att undersöka bakgrunden. 

Den övergivna gruvan ligger i så fall utanför ri-

kets gränser och uppdraget blir något av en expe-

dition för specialiserad personal (äventyrare). 

  Även detta scenario är lätt att överföra till en 

egen kampanjvärld. I princip krävs det ju bara att 

spelledaren ritar en ny ”troglodytkarta”. Den bör 
ju under alla omständigheter vara enkel. 

Bakgrund 
Landet som äventyrarna reser till, Lupa Sol, ha-

sade för tre hundra år sedan ned i monsterkaos. 

Riket upphörde under påföljande decennier att 
existera. Endast självstyrande öar av mänsklig 

civilisation återstår. En av dessa är stadsstaten 

Okuda. Spejare från Okuda, vars uppdrag det är 

att kartlägga monsteraktivitet, kom händelsevis 

över en karta efter en oplanerad strid med troglo-
dyter. Kartan föreföll visa expansionsplaner med 

utgångspunkt från Neibulak-dalen. Spejarna vet 

att det i Neibulak finns en gruva som för tre 

hundra år sedan övergavs till följd av monsterin-

vasion, och att den sedan decennier är ett tillhåll 

för troglodyter. 
  Kartan var förbryllande och något oroväckande. 

Pilar utgick från Neibulak mot och bortom 

Okuda, men också mot och bortom Trappö i Lu-

paviken norr om Lupa Sol. Enliga aktuella under-

rättelser är inte troglodytbandet i den gamla gru-
van tillräckligt stort för mer omfattande trupprö-

relser. Så vad visar kartan? 

  Spejarna Keiza och Nell tog sig till Trappö för att 

undersöka om troglodyter höll till där, hur många 

de var, och om möjligt få en uppfattning om de-

ras nästa steg. Samtidigt undersökte andra spe-
jare andra, antagna rutter. På detta sätt strävar 

de efter att förstå vad pilarna på kartan betyder: 

Något som pågår, och i så fall vad, eller något 

som planeras? 

  Vad spejarna och deras uppdragsgivare i Okuda 
inte vet är att ett ödlemonster av hög militär 

rang, en så kallad jerl, i lönndom upprättat en 

bas i den gamla gruvan. Det är denne Jerl Tilia 

som planerar expansion och som nu börjat 

skicka ut troglodyterna på rekognosceringsrutter. 

Vad spejarna vet 

Kartan spejarna tog från ett troglodytbefäl tycks 

visa ambitiösa attack- eller expansionsplaner mot 

mänskliga civilisationer. Det är underligt, ef-

tersom troglodyterna varken varit så många eller 
så välorganiserade att de skulle kunna iscensätta 

dem. Keiza och Nell fortskred till Trappö, längs en 

av de markerade rutterna, för att försöka utröna 

vad pilarna på kartan indikerade. De troglodyter 

som upprättat en bas på ön bestod inte av någon 
större truppsamling, utan en enhet av plutons 

storlek. Pilarna på kartan tycks på så vis inte in-

dikera omedelbart förestående expansion, men 

möjligen förberedande rekognosceringsrutter. 

  Spejarna vet som nämnts att troglodyter har sin 

håla i en övergiven gruva i Neibulak-dalen, unge-
fär där den svarta fyrkanten är på kartan. Om 
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äventyrarna vill utforska denna kan Keiza och 

Nell leda dem dit. 

  De är känt att gruvan övergavs på grund av att 

utgrävningar ledde till sammanstötning med un-
derjordiska monster. De vet däremot ingenting 

om Jerl Tilia och den senaste utvecklingen i gru-

vans tunnelsystem. 

Troglodytkartan 

Den karta spejarna hittade på det troglodytbefäl 

de besegrade, återges nedan. Den visar rekogno-

seringsrutter (streckade linjer), vid denna tid-

punkt planerade truppförflyttningar (heldragna 

pilar), samt tänkta stödjepunkter (cirklar). Den 
fyllda fyrkanten markerar Jerl Tilias bas i Nei-

bulakdalen, och den ofyllda fyrkanten i öst 

stadsstaten Okuda. Den ofullständiga fyrkanten i 

väster markerar ruinstaden Gebeze. 

  Vattnet i mitten är Lupaviken, landet i söder 

Lupa Sol, och landet i norr Galanthus. Den stora 
ön är Trappö och den lilla Skogsholmen. 

  Tecknen som ser ut som bokstäver är namn på 

geografiska platser skrivna på Jerl Tilias i dessa 

trakter helt okända språk. 

  Kartan visar inte hela operationen, utan endast 
den del som är relevant för viss personal. Det var 

uppenbart på originalkartan som spejarna hade 

att östra och södra delen var avrivna. 

Tunnelsystemet 

Troglodyternas herre utspelar sig nästan helt i ett 

tunnelsystem vars ingång är en av människor 

övergiven gruva. Tunnelsystemet delas upp i fyra 
delar som introduceras här för att ge spelledaren 

en överblick. 

Gruvan 

Den gruva äventyrarna hittar med hjälp av spe-

jarna (om det scenariot används) är sedan 300 år 

övergiven av människor. Anledningen till att 
Keiza och Nell känner till den är att de som spe-

jare från Okuda har mycket god lokalkännedom, 

och de tror sig veta att troglodyter har en håla 

där. 

Troglodyternas håla 

Troglodyter, dessa reptilliknande och hatiska 

monster som bor i grottor och tunnelsystem, eta-

blerade sig i gruvan för cirka 100 år sedan. Men i 

stället för att bebo själva gruvan, valde de att 

gräva ut ett tunnelsystem som utgår ifrån den. 

Det är inte alldeles nödvändigt att neutralisera 
denna håla för att äventyret ska betraktas som 

genomfört, men klart önskvärt. Denna del av 

äventyret karaktäriseras av upprepade strider. 

Men spelarna bör nog vara taktiska om deras 

karaktärer ska mäkta med alla troglodyter. 

Jerlsalarna 

Det som satte den utveckling i rullning som 

äventyrarna nu blivit en del av, var ödlejerlens 

ankomst till Neibulak. Jerl Tilia är en av fyra mi-

litära ledare som sänts ut i olika väderstreck för 

att utplåna människorna i denna del av världen. 
Det är Jerl Tilia som ligger bakom de planer spe-

jarna undersöker, och som äventyrarna har att 

sätta stopp för. 

  Jerl Tilia anlände i lönndom till området för 

några år sedan och har sedan dess låtit bygga ut 
ett eget tunnelsystem. Även detta har sin ut-

gångspunkt i den gamla gruvan och fungerar 

som en bas för den planerade expansionen norr-

rut och österut. Denna del av det underjordiska 

komplexet kallas jerlsalarna. 

Djupgnomernas tunnelsystem 

Gruvdriften i Neibulak tog slut när utgrävandet 

stötte samman med djupgnomernas tunnelsy-

stem. Det var inte en slump, utan enligt de sena-

res planer. De expanderade nämligen mot gruvan 

för att få en öppning till den och ta över fyndig-
heten. Djupgnomerna övergav kort därpå denna 

del av sitt tunnelsystem och den erövrade gru-

van, eftersom gruvan sinade och odöda började 

härja i området. Djupgnomer är ett nytt monster 

som beskrivs längre fram. 

  Denna del av det underjordiska systemet är inte 
central för äventyret. Men den har en egen ka-

raktär och är väl värd att utforska.  

Troglodyternas karta 



6 

 

Vägen till 
Troglodyternas håla 

Hur resan till hålan ter sig beror förstås på om 

äventyret är en fortsättning på Gyllenkäfts sista 
resa, eller presenteras i ett sammanhang spelle-

daren själv valt. Här utgår vi ifrån det förra sce-

nariot, men lejonparten av detta avsnitt är rele-
vant oavsett. 

Lupaviken 

Om äventyrarna tagit sig till Trappö i en båt, har 

de säkert tillgång till den även vid detta äventyrs 
början. Om de inte har ett flytetyg redan kan de 

bygga en flotte. Det är 5,4 sjömil (tio kilometer) 

till Lupa Sols norra kust, och viken är vanligtvis 

lugn. Vi tänker oss att resan över vattnet är hän-

delselös. 

Lupa Sol 

De landområden som förr låg inom riket Lupa 

Sols gränser, innan det föll ned i kaos, är kargare 

än landet norr om viken. Träden är mindre, 
känns strävare och hårdare, har ofta lägre sit-

tande grenar som river en över armar och ben. 

Buskarna har styva, torra grenar med taggar. 

Marken är inte grönskande utan stenig, vass, 

dammig, och så vidare. Med den inre bild som 

denna korta beskrivning måhända ger kan spel-
ledaren ge sina spelare intryck av en mindre väl-

komnande nejd och besvärligare geografi, där 

man kanske river sig och snubblar, drar upp 

damm, blir törstig fortare än äventyrarna är vana 

vid, etcetera. Utan vidare dramatik vill vi beskriva 
detta land som mindre angenämt än det äventy-

rarna är vana vid.  

  Från Lupa Sols norra kust till dalen där troglo-

dyternas håla ligger är det ytterligare ungefär en 

mil. 

  Bergen på kartan är inte höga. De kräver ingen 

avancerad klättring, men det är återkommande 
rätt fysiskt krävande. Vi kan anta att det tar en 

halv dag från kusten till dalen. 

  Om spelledaren tror att en strid med vandrande 

monster skulle vara uppiggande kan denne gott 

planera för och slänga in några monster i äventy-

rarnas väg. Det bör inte vara troglodyter eller 
andra människolika monster, utan hellre jätte-

spindlar, eller blinkhundar eller förflyttnings-

bestar om mer fantastiska monster vore att före-

dra, för att understryka landets omänsklighet. 

  För den spelledare som vill överlämna alla slag 
till slumpen är det 10% risk att äventyrarna stö-

ter på ett vandrande monster på sin väg mot hå-

lan, och denne kan i så fall slå på tabellen 

”Möten i vildmark” i Monster & Magi-kapitlet 

ÄVENTYRET. 

Neibulak-dalen 
Ingången till troglodyternas håla är en övergiven 

silvergruva belägen vid foten av Neibulak-dalens 

södra sida. Namnet ”neibulak” har eller hade en 

gång i tiden betydelsen ”nederdalen” eller ”bortre 

dalen”. 
  Fyndigheterna prospekterades och grävdes ut 

av människor i det forna riket Lupa Sol. Intill 

gruvan växte allt eftersom ett litet gruvsamhälle 

upp. Samhället kallades Neibulaki, då efterledet 

”i” på det lokala språket angav att det var en 
plats i Neibulak. 

  Dalen är från söder till norr ungefär en kilome-

ter bred. Sidorna är inte särskilt höga. Det rör 

sig snarare om klippor och kullar än om berg 

just här. Från väster mot öster rinner ett vatten-

drag, som på våren kan bli tre meter brett och 
någon meter djupt, men som under sommaren 

typiskt är hälften så bred respektive djup. 

  Det är en tämligen karg trakt, men inte värre 

än att det växer små ogästvänliga skogar här och 

var, och det är inte långt mellan enskilda träd. 
För att ta sig genom dalen osedd måste man vara 

försiktig och dra fördel av det skydd som finns. 

  Mellan vattendraget och dalens södra sida lig-

ger ruinerna efter Neibulaki. Somliga husväggar 

efter sten- och timmerhus står ännu kvar, men 

efter de mer typiska småhusen – stugorna, får-
husen, och så vidare – är sällan mer än grunden 

kvar. 

  Från de yttersta huslämningarna i söder, slut-

tar det ganska skarpt uppåt tjugo meter till en Norra Lupa Sol 
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naturlig plattform, som förbättrats av gruvarbe-

tarna. Vid plattformen återfinns ingången (eller 
”stollen”) till gruvan. Vid plattformens sydöstra 

ände går en väg ned till byn. 

  Plattformen är ungefär tjugo gånger tjugo meter 

stor. Ovanför ingången till gruvan är det ett rejält 

tak av grova bräder som ännu står stadigt; det 
hålls upp av breda bjälkar. 

  På plattformen och vägen ifrån den är det spår 

efter troglodyter, gamla som nya. 

  Ovanför ingången står klippväggen i nästan 90 

graders vinkel, lite drygt 20 meter hög. Mitt på är 

det en öppning till en tunnel (eller ”dagort”) in i 
berget. På dess nedre kant växer det buskar, så 

man ser den antagligen inte på håll. 

  På klippans ovansida är det ett schakt ned i 

berget, tidigare för transport av människor och 

materiel. Resterna efter maskineri och tak ligger 
ännu kvar. Förr i tiden löpte en väg härifrån väs-

terut, och vidare norrut ned i dalen, men den har 

inte använts på hundratals år och går nästan 

inte att urskilja längre. När gruvan var i drift an-

vändes stegar för att ta sig upp och ned längs 

klippväggen mellan plattformen och schaktet. 
Det finns inga spår av dessa kvar idag. 

  Denna beskrivning av gruvans omnejd räcker 

nog för att spelledaren i sin tur ska kunna besk-

riva den för spelarna. Men vill spelarna eller 

spelledaren ha en karta över dalen, kan den se-
nare givetvis göra en skiss. 

De hjälpsamma spejarna 

Tunnelsystemet som äventyret huvudsakligen 

utspelar sig i kan vara utmanande, inte minst på 
grund av att äventyrarna saknar en trygg plats i 

Neibulak-dalen. (Trygga platser i Lupa Sols vild-

mark är över huvud taget sällsynta.) Ofta upp-

står ju behovet att dra sig tillbaka för vård och 

återhämtning, besvärjelseförberedelse, och så 

vidare. De kommer också att få svårt att anskaffa 
förnödenheter. För erfarna spelare kan detta 

vara alldeles utmärkt, men om spelledaren vill 

göra det lite lättare att lyckas för mindre erfarna 

spelare, kan denne låta spejarna erbjuda en 

fristad i omgivningen. Om spejarna från Okuda 
och äventyrarna från Galanthus kommer överens 

om att de senare går in i monstergrottan, är det 

ju inte alldeles orimligt att Okuda gör vad de kan 

för att hjälpa dem. Således kan spejarna och 

äventyrarna komma överens om att de förra upp-

rättar en bas som äventyrarna tillfälligt kan dra 
sig tillbaka till, efter en vända i monsterhålan. 

Basen kan även bli en källa till förnödenheter, 

som annars kan vara svårt att anskaffa i Lupa 

Sols ödemarker. 

  Vi föreslår i så fall en dold skreva bland klip-
porna i dalens norra sida, som leder till ett 

grottutrymme där 2-4 spejare håller till under 

tiden äventyrarna angriper monsterhålan. 

Kanske de rentav har en präst där, som kan hela 
lätta skador? 

  Någon större ansamling trupp kommer Okuda 

däremot inte att bidra med, eftersom det endast 

skulle dra till sig allehanda människohatande 

monster. De kommer heller inte att tillhandahålla 

en mindre trupp för utforskandet av monsterhå-

lan, eftersom varken vildmarksspejare eller regul-
jära soldater tycker sig ha de färdigheter som 

krävs för sådana irrationella expeditioner i un-

derjorden (något deras befäl håller med om). En-

staka spejare kan dock undantagsvis följa med 

äventyrare, om spelledaren vill ge möjlighet att 
förstärka gruppen. 

Vandrande monster 

Troglodyterna som har sin håla ett stycke in i 

gruvan, bakom en låst dörr, bemödar sig inte 
med att ha konstant uppsikt över dalen, varje 

dag, året om. Det är nämligen inte utan risk. Nei-

bulaks dal inte är säker för dem heller. Kring-

vandrande jättespindlar, band med vättefolk och 

andra monster är lika farliga för dem som för 

äventyrare. 
  Spelledaren kan göra intrånget mer utmanande 

genom att placera ett par troglodyter på plattfor-

men utanför grottöppningen. Samtidigt kan 

känslan av osäkerhet och möjligen kuslighet öka 

om spelarkaraktärerna närmar sig den svarta 
öppningen som något helt okänt, något som ver-

kar övergivet men som säkert inte är det. 

  Var fjärde timme äventyrarna befinner sig i da-

len (eller dess omedelbara omnejd) slår spelleda-

ren 1t6. Ett slag på 1-2 resulterar i monstermöte. 

Vi vill påpeka att ett möte inte nödvändigtvis in-
nebär en strid, utan kan betyda att äventyrarna 

ser eller hör monster på håll – eller att dessa ser 

eller hör äventyrarna. Slumpmässiga möten i Nei-

bulak-dalen riskerar att göra det för svårt för 

äventyrarna om det alltid innebär strid. 
  Slå på nedanstående tabell med 1t10 för att av-

göra vad för slags monster som drar i dalen sam-

tidigt som spelarkaraktärerna. 

 

1 1t4 förflyttningsbestar 

2 1t10 jättefladdermöss (endast natt) 
3 2t10 illvättar 

4-5 1t12 jättespindlar 

6 3t6 orker 

7 Jordskalv (se nedan) 

8-10 1t20+1 troglodyter 
 

I Lupa Sol är jordskalv vanligare än i Galanthus. 

De är dock nästan alltid av svagare sort och för-

modligen helt ofarliga för äventyrare utomhus 

eller i tunnelsystem. Jorden skakar kännbart i 

några sekunder. Fler än två skalv bör inte in-
träffa under spelarkaraktärernas tid i Neibulak-

dalen, även om tärningsslagen slumpar sig så. 
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Neibulaks gruva 

Neibulakgruvan grävdes som nämnts ut av män-

niskor på den tiden Lupa Sol var ett väl funge-
rande rike. Fyndigheten var huvudsakligen en 

vertikalt löpande silverådra. Malm kan ännu ut-

vinnas men det är såvitt man kan bedöma en för 

liten mängd för att det skulle betala sig för exem-

pelvis Okuda att ta den i bruk igen. Även om 
tunnelsystemet vore tomt skulle det kräva stå-

ende trupp och kostsam logistik, etcetera, ef-

tersom området är ”monsterland”. 

  Den övergivna gruvan är huvudsakligen tom 

när äventyrarna anländer, men det finns risk för 

monstermöten. Från och till både troglodythålan 
och jerlsalarna kommer och går ödlemonster, 

och från djupgnomernas tunnelsystem slinker 

ibland en odöd ut. Dessutom kan förstås andra 

monster ta sig in i grottan utifrån. 

  Slå 1t6 var fjärde timme om natten och var 
åttonde timme om dagen, som äventyrarna be-

finner sig i gruvan. Blir resultatet 1-2 finns det 

monster i närheten. Slå 1t8 på nedanstående 

tabell för att avgöra typ av monster. 

 

1-2 1t6+1 troglodyter 
3 1 skugga 

4 1t6 jättespindlar 

5 1t6 jättefladdermöss 

6 1 fantom 

7 1t20 troglodyter 

8 2t4 ökentroglodyter 

Planerade monstermöten 

Vill spelledaren att det ska vara monster i gruvan 

som äventyrarna utforskar, kan vi föreslå att 

denne placerar ut upp till tre monster eller grup-
per av monster: Jättespindlar i gruvgång C, ett 

par troglodyter i utrymme F, samt eventuellt en 

fantom i gång H:s norra änden eller schakt G:s 

lägre partier. Alla tre möten kan vara onödigt 

slitsamt om de följer på varandra, men om en 
eller ett par strider ökar spänningen och under-

hållningen kan det vara värt att överväga. I så 

fall används inte slumptabellen första gången 

äventyrarna är i gruvan. 

Platser i gruvan 

Nedan följer information om gruvans olika plat-

ser, A-K på kartan här intill. Större delen av gru-

van är helt mörk även under dagen. Ju längre 

ned i gruvan äventyrarna kommer, desto fukti-

gare blir det.  
  Om äventyrarna fortskrider till platser I, J och 

K övergår spelledaren till att använda kartan 

över respektive tunnelsystem. 

A – Gruvans ingång 

Gruvingången (”stollen”) är knappt två meter 
bred och nästan två meter hög. Ovanför in-

gången är det ett tak av rejält timmer som ännu 

står kvar, trots alla år som gått. 

  Klippväggen ovanför taket är cirka 25 meter 

hög; halvvägs upp växer det buskar. 

  Stollen är fem meter djup, innan den når 
schaktet (B). 

B – Schaktet 

Ovanför klippan är det ett hål mot ett lodrätt 

schakt, nästan 40 meter djupt, ned till F. Det 

bröts för att följa fyndigheten ned i berget, och 
därpå för att transportera manskap och materiel. 

När gruvan var i drift stod det en mindre tornlik-

nande byggnad ovanför hålet med bland annat 

hissanordning, en så kallad lave. Den har rasat 

med tiden, men rester efter byggmaterialet ligger 

kvar. 
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  Öster om hålet sluttar klippan vagt nedåt, och i 

den riktningen finns ännu rikligt med bergrester 

som dragits upp ur gruvan. Går man härifrån 
snett ned längs sluttningen i nordlig riktning, 

kan man finna en bäck som rinner ur bergssi-

dan. En halvling kan klämma sig in där och med 

viss möda följa strömmen cirka femtio meter inåt 

berget, till I7 i troglodyternas håla.  
  Schaktet är ungefär en och en halv meter brett. 

Det är tomt, det finns inga rep, stegar eller sär-

skilda fästen i väggarna. En tjuv kan säkert ta sig 

upp och ned utan besvär, men andra behöver 

nog hjälp av ett rep. 

C – Övre ort 

Denna gruvgång eller ”fältort”, går djupt och av-

smalnande norrut in i berget. Vid dess öppning 

är den ungefär en och en halv meter hög och 

bred, men efter halva sträckan (drygt fem meter) 

börjar den smalna av tills den är inte ens hälften 
så rymlig. 

  Första gången äventyrarna tar sig hit kan det 

vara 1t4 jättespindlar en bit in i denna ort om 

spelledaren vill ha ett planerat monstermöte. 

D – Undre ort 

Denna fältort har i stort sett samma dimensioner 
som C, ovan, men avsmalnar inte lika mycket. 

E - Dagort 

Dagorten löper några meter mellan klippans yttre 

vägg och schaktet. Den är ungefär en och en halv 

meter bred och hög, något lägre mot söder till. 
Hålet är nästan helt dolt av buskage som växer 

på dess yttersta kant. 

F – Handspelskammare 

Detta är gruvans största utrymme; en kammare 

som sträcker tio meter i syd-nordlig riktning. 

Men det är fortfarande inte mer än knappt två 
meter brett. Kvar ligger bråte efter handspelet 

som användes för att dra upp malm, berg och 

inte minst vatten från schakt G. Ovanför taket är 

det delvis utgrävt efter en avbruten ort. Väggar 

och tak är med jämna mellanrum förstärkta med 
timmer. Golvet och delar av väggarna är fuktiga. 

  I den södra väggen har troglodyterna huggit ur 

rader av grepp i väggen, så att det blir nästan 

lika lätt att klättra upp och ned som om det var 

en stege. Dessa grepp syns inte om man står i A 

och tittar ned över kanten, såvida man inte 
sträcker sig över kanten med en ljuskälla och in-

spekterar väggen under. 

  Hålet mot schakt G sträcker sig på bredden 

nästan från vägg till vägg. Det är enkelt för en 

äventyrare att hoppa över det, men det kan ställa 
till problem om de av någon orsak trevar sig fram 

i mörkret eller om det uppstår strid i gången. 

  På andra sidan hålet är det en dörr mot troglo-

dyternas håla, I. Äventyrare som tar sig fram till 

hålet i fackelsken eller motsvarande ljuskälla 

kommer att se den. En granskning av dörren vi-
sar att den är mycket nyare än de rester av tim-

mer som ligger i gruvan, till exempel vid schaktet 

ned här intill; men också att det inte är en allde-

les ny dör. (Den är runt 50 år gammal.) Dörren 
är låst och tillverkad av bastanta brädor. Låset 

är gediget men av enkel konstruktion. En tjuv får 

+2 till sin fördel om han eller hon försöker dyrka 

upp det. Det går att forcera dörren med yxor och 

stridshammare, men det kommer att dra till sig 

troglodyternas uppmärksamhet. 
  Vill spelledaren ha en strid i detta utrymme när 

äventyrarna först kommer hit kan han eller hon 

låta ett par troglodyter befinna sig på denna 

plats. Givet att äventyrarna inte använder magi 

som osynlighet kommer troglodyterna antagligen 

att överraska dem. Om spelledaren vill göra det 
enklare för spelarna kan denne låta en av troglo-

dyterna ha en nyckel till dörren till K, vid sidan 

av nyckel till I. Troglodyterna har normalt inte 

vakter här, eftersom det händer att fantomer och 

andra odöda stryker omkring. Människolika 
monster undviker att strida mot odöda. 

G – Lägre schakt 

Schaktet är över tjugo meter djupt och knappt en 

och en halv meter brett. Till skillnad från schak-

tet B är det både smala avsatser längs väggarna 

och stegar mellan dessa. Allt detta är i gott skick, 
och det är uppenbart för den som ägnar det ett 

ögonblicks uppmärksamhet, att det inte endast 

är lämningar från den tiden då gruvan var i 

bruk. 

  Spelledaren kan välja att en fantom far nedan-
för schaktet eller i dess nedre ände, med spök-

lika väsanden. Den kommer i så fall från djup-

gnomernas forna salar, J. Tänk på att det blir 

svårt för en äventyrare som klättrar ned att värja 

sig mot en fantom som kommer upp. Så liksom 

spelledaren kan vara ”elak” nog att ha en fantom 
där, kan han eller hon vara ”snäll” nog att låta 

äventyraren fly upp till de andra innan monstret 

kommer efter (om äventyraren är klok nog att fly 

tillbaka upp!). Ett alternativ är att bara låta fan-

tomen spöka där nere. Vem vill i så fall gå ned 
för stegen först? 

H – Sista etagen 

I denna djupast liggande ort droppar vattnet från 

taket, små rännilar slingrar sig nedför väggarna, 

och golvet är fullt av pölar. Även här är väggar 

och tak förstärkta med stockar varannan meter. 
  I norr rasade taket för länge sedan ned och 

blottade en öppning mellan djupgnomernas och 

människornas tunnlar. En äventyrare som lyck-

as med ett egenskapsslag mot styrka eller smi-

dighet (det denne föredrar) kan klättra upp till 

djupgnomernas gamla tunnelsystem, område J. 
Får man hjälp går det utan egenskapsslag. 

  Över hålet till schaktet i söder har monstren 

lagt brädor. Det är bara att flytta på dem för att 

komma åt schaktet. Tre meter nedanför hålet ser 

man en vattenyta. Schaktet fortsätter ytterligare 
tre meter, men det går inte att avgöra med blotta 

ögat hur djupt det är. 
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  I schaktets botten ligger två skelett efter djup-

gnomer. Men där finns också slam, stenar och 

bara allmänt skräp som rester efter trämaterial. 

Det kan dock vara värt att undersöka skeletten 

och materialet omkring dem, för i så fall hittar 

man en vial som innehåller den magiska dryck-
en gasform. De monster som undersökt hålet 

har antingen missat flaskan eller inte brytt sig 

om den, utan i stället plundrat de döda på ma-

giska föremål och värdefulla metaller. På sidan 

av den lilla glasflaskan är det en rökslinga ingra-

verad. 
  Den södra sidan av orten slutar med en väl-

gjord stendörr av grå granit. Den är låst och har 

ett nyckelhål. Låset är av en underlig typ som 

tjuvar från norr sannolikt aldrig stött på förut. 

De får -2 till sin nackdel på dyrka-slag. Det går 

inte att forcera dörren med normal muskelkraft. 
På dörren är det ett märke inristat, ungefär 20 

gånger 20 centimeter stort. (Se bild.) 

  Märket betecknar de så kallade ödlejerlarna, 

varav en har sin håla i tunnelsystemet på andra 

sidan. 

Jerlmärket. Det stiliserade ansiktet symboliserar 
ödlerasen, med nedåtsträvande form för att un-
derstryka dess underjordiska ursprung. Strecket 
ovanför ansiktet betecknar jordytan. Pentagonen 
är en bild för ödlekungen (den översta spetsen) 
och dennes fyra jerlar. Det svarta sfären illustre-
rar den gudomliga makt de representerar. 
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Troglodyternas tunnelsystem 

Troglodyternas tunnelsystem höggs ut för cirka 

hundra år sedan. Deras dåvarande ledare Torogh 

ville hålla hålan så hemlig som möjligt, och 

själva gruvan som ett slags buffert snarare än en 

boning. Under hans levnad kamouflerades också 
dörren in till hålan, men efter hans död har inte 

senare generationers troglodyter brytt sig om 

detta. 

  Skälet till dessa försiktighets- och försvarsåt-

gärder var (och är) att andra monster ofta drar 

genom Neibulak-dalen. Det finns ju mycket 
monster i Lupa Sol som helhet, men mer speci-

fikt löper dalen med sitt vattendrag som en väg 

genom en annars besvärlig terräng. Monster tar 

med andra ord gärna just denna väg och ibland 

vilar de i gruvan. 

  Troglodyter brukar utnyttja naturliga grottsy-
stem för sina hålor, som de förbättrar efter be-

hov. De är som ras inga framstående tunnelbyg-

gare. Hålan i Neibulaks gruva är på så vis lite 

ovanlig för troglodyter. Men så är den också ut-

huggen av orker, slavar till troglodytbandet. De 
fick i uppgift att hugga ut ett rum här, en korri-

dor där, en trappa ned, och så vidare, och högg 

enligt anvisningarna. På så vis är troglodythålan 

tämligen prydligt uthuggen. Samtidigt noterar 

erfarna äventyrare och i synnerhet dvärgar att 

det är något av ett hastverk. Väggarna är rätt 
ojämna, hörnen rundade, ja det finns inga 

spikraka linjer någonstans egentligen. 

  Om inget annat sägs ligger rum och korridorer i 

mörker. 

  Hålan omfattar 50 monster, men det är aldrig 

så många här samtidigt. Åtminstone hälften är 

under normala omständigheter ute vid en given 
tidpunkt. Vanliga troglodyter har ingen personlig 

sovplats eller personliga ägodelar som de inte bär 

på sig. 

  En troglodyt har i typfallet 1t10-2 guldmynt, 

1t20-2 silvermynt och 1t10-2 kopparmynt på sig. 
Det är 10% chans att var och en har en slumpvis 

utvald ädelsten tillsammans med sina mynt. 

Troglodyternas slavar 

Under alla de hundra år troglodyterna hållit till 

här har de använt sig av orkslavar, eller andra 
människolika monster som är svagare än dem 

själva. De gör gärna bakhåll på smärre band, 

dödar och äter somliga, och tar andra som sla-

var. Att vara slav under troglodyter är för vätte-

folk en oerhörd prövning. Inte bara för att troglo-
dyternas medkänsla ligger på en orms nivå, utan 

även för att dessa reptilmonster är dem så vä-

sensskilda och helt omöjliga att respektera eller 

relatera till som ett slags härskare. Orkslavarna 

hatar och föraktar sina ”herrar” besinningslöst. 

Men de hålls förstås korta, är vanligtvis fastked-
jade, och dessutom i ganska dåligt skick. 
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I1 – Slussen 

 
Den södra dörren är låst och består av bastanta 

brädor, som nämndes i beskrivningen av rum F. 
Den norra dörren är av samma typ, både brädor 

och lås, och den är också låst. I dörren är det 

fullt synligt en lucka som uppenbarligen kan 

dras åt sidan inifrån. (Även utifrån kan man med 

visst besvär stötvis skjuta den åt sidan.) Luckan 

är på cirka 160 centimeters höjd. 
  Korridoren fungerar som en sluss. När troglody-

terna öppnar dörren till gruvan utanför vet de 

aldrig vad de möter. Om det är fiender som rusar 

på dem vill de inte att dessa bara kan storma vi-

dare in i hålan. Innan de öppnar södra dörren är 
den norra stängd och låst, och vice versa (om det 

inte är en större patrull som passerar igenom). 

  I rummet innanför den norra dörren är det alltid 

vakter. De är inte speciellt uppmärksamma, men 

åverkan på dörren och liknande ljud får dem för-

stås att reagera. Om en äventyrare lyssnar mot 
dörren är det 35% chans att denne hör troglody-

ter på andra sidan. En tjuv kan använda sin 

lyssna-förmåga med en modifiering på +2 till sin 

fördel. Endast två spelarkaraktärer har chans att 

lyckas; hör ingen av dem något kan vi anta att 

troglodyterna inte ger ifrån sig några ljud, så det 
är inte lönt att ytterligare andra försöker. 

(Spelledaren kan ge en vink om att det är så det 

fungerar, så att inte alla spelarkaraktärer ställer 

sig och lyssnar, den ena efter den andra, vid varje 

dörr de kommer till.) 
  Troglodytsoldater har utmärkt sinne för strid 

och taktik, men allmänt sett är de rätt ointelli-

genta. Det är inte alls omöjligt att äventyrarna 

kan lura dem att öppna dörren, om de kommer 

på en list. 

I2 – Vaktrummet 

 
Detta kala, grå och trista rum med ojämnt ut-

huggna väggar är alltså ett rum där troglodyterna 

alltid har vakter. Det har till synes inga dörrar 

(förutom den södra), och det är för att inkräktare 
inte ska komma vidare in i hålan. När tunnelsy-

Denna tio meter långa korridor är uppenbarligen uthuggen 
som en del av ett tunnelsystem, och inte som en gruvort. 
Den är två meter bred och cirka två meter och trettio 
centimeter hög. Väggar och tak är rätt grovt uthuggna, 
man har inte gjort sig några större ansträngningar att 
jämna ut dessa ytor, eller skapa nittiogradiga vinklar där 
väggen möter golv respektive tak. I slutet av korridoren är 
det en annan, snarlik dörr. 

Ett sex gånger sex meter stort rum, med ett bord i mitten. 
Längs östra väggen ligger det kvistar, torrt löv och gräs, 
som en lång bädd. Det finns någon låda och någon kagge 
här, men annars är rummet kalt och tomt (bortsett från 
troglodyterna). 

stemet byggdes för hundra år sedan beordrades 

orkslavarna att skapa lönndörrar. 
  Troglodyterna kommer givetvis att gå till attack 

omedelbart när de ser en människa eller en halv-

mänsklig varelse. Sannolikt oavsett vad det är för 

varelse som inte ser ut som dem själva. 

3 troglodyter 

SV 15, KPT 2, Att. 1 vapen (1t8) eller 2 klor/1 bett 
(1t4/1t4/1t4), AB 2, Förfl. 12, Moral 14, EP 75 

#1 (Kroksabel, 1t8+1) □□□□□□□□□□□ 

#2 (Spjut, 1t8, kortsvärd, 1t6) □□□□□□□□□ 

#3 (Långsvärd, 1t8) □□□□□□□□□ 
 

Det stinker gammal ödla och ruttnande mat i 

detta rum, likt ett terrarium som aldrig rengjorts. 

Det nämns inte i beskrivningen som är avsedd för 

spelledaren att läsa upp, eftersom äventyrarna 
kanske har annat att tänka på när dörren öpp-

nas, men nämn det gärna när dammet lagt sig, 

om inte förr. Det här rummet är värre i det avse-

endet än andra rum i troglodyternas tunnelsy-

stem. 

  Bädden med kvistar och löv är just en bädd för 
att vila på. Troglodytvakterna riskerar att förbli i 

vaktrummet en längre tid. Att ha vakten är en 

bestraffning för någon förseelse, och man blir av-

löst först när någon annan får lov att ha vakten. 

  Lådor och kaggar innehåller mat och dryck. 
Det är helt vämjeliga substanser för människor 

och halvmänskliga varelser; huvudsakligen rått, 

stinkande gammalt kött av odefinierat slag och 

grumligt vatten med någon sorts skummande 

beläggning på. 

  Båda lönndörrarna är förhållandevis lätta att 
upptäcka för erfarna äventyrare. Bara genom att 

låta blicken glida över rummet upptäcker alver 

och dvärgar 1t2 av lönndörrarna i rummet 

(slumpa fram vilken), om spelledaren slår 1-2 på 

1t6. Letar äventyrarna aktivt efter lönndörrar 
kommer de att hitta dem. Men slumpa fram vil-

ken de hittar först! För när de hittat en slutar de 

antagligen att leta efter en annan. Om de åter-

upptar (eller fortsätter) sitt sökande när de hittat 

en dörr, hittar de automatiskt den andra också 

efter några minuter. Lönndörrarna kan dras upp 
genom att sätta fingrarna över en ojämnhet i väg-

gen, som först skjuts ned någon centimeter, och 

sedan fungerar som ett handtag man kan dra 

mot sig. (Detta är ett skäl till att lönndörrarna 

drar uppmärksamma blickar till sig; annars är 
ojämnheterna i väggarna mindre distinkta.) 

I3 – Spindelmonstrets håla 

 

Rummet är åtta meter långt och sex meter brett. Det ligger 
damm, skelett och sörja på golvet. En gigantisk spindel 
med grå, luden kropp, två drypande, halvmeter långa 
huggtänder, och åtta långsmala ben, stirrar på er med två 
rader livlösa ögon. 
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Monstret är en gigantspindel. Den kommer inte 

att attackera i samma ögonblick som dörren 

öppnas, men påföljande rond. De äventyrare 
som inte blir överraskade har alltså möjlighet att 

få en ”fri” handling. Däremot försvarar den sig 

och har normalt skyddsvärde. Äventyrarna vet 

inte att spindeln inte kommer att attackera dem 

samma rond som den ser dem. 

  Spindeln är som helt mörkerlevande varelse 
praktiskt taget blind, men den känner vibration-

er i golvet och lukten av äventyrare extremt väl. 

Den får inga särskilda minus för strid i mörker. 

Däremot har den viss överkänslighet mot ljus. 

Den får -1 på sina attackslag i fackelsken, und-
viker att attackera ljusbärande varelser (så länge 

det finns andra att attackera), och får -2 på at-

tackslag och -1 på skyddsvärde i magiskt ljus. 

Gigantspindel 

SV 16, KPT 4+4, Att. 1 bett (2t4 + gift), AB 4, Förfl. 18, Moral 
13, EP 250 

□□□□□□□□□□□□□□ 

 

Spindeln är hemsk men inte så tålig som den 

skulle kunna vara, förslöad som den blivit efter 
decennier i detta rum. Den har slutat att bygga 

nät. 

  Söker man igenom rummet kan man hitta 

skatter: Ett halsband värt 20 guldmynt, en ring 

värd 5 guldmynt, ett magiskt vattenskinn 

(vattnet tar aldrig slut), två juveler värda 50 re-
spektive 70 guldmynt; samt 24 guldmynt, 30 

silvermynt och 56 kopparmynt. Det är resterna 

efter olyckliga varelser som kastats in här eller 

förirrat sig hit. Föremålen är huvudsakligen icke 

nedbrytbara ting som passerat genom spindel-

kroppen. Troglodyterna går aldrig in här frivilligt 
och därför ligger alltså föremålen kvar bland 

damm och spillning. Det går antagligen inte att 

se eller hitta skatterna innan spindeln är för-

gjord. 

  Exakt hur spindeln tog sig in här är det förres-
ten ingen nu levande varelse som vet. Men den 

förste troglodytledaren, Torogh, som ledde tun-

nelbygget, lät spindeln vara kvar bakom lönn-

dörren, och byggde i stället en annan ingång till 

hålans inre. I ett snillrikt drag hittade han på ett 

system att alla troglodyter som kom in i rummet 
utanför (I2) alltid gick fram till denna lönndörr, 

torkade av fötterna på en matta, och fortskred 

först därefter till den andra lönndörren (till I4). 

På så vis kunde inkräktare följa spåren till spin-

deldörren i stället för troglodytdörren. Det här 
systemet övergav dock troglodyterna efter sin 

ambitiöse ledares död. Sedan den tiden används 

spindelrummet endast som bestraffning för nå-

got brott. Det är också främst benknotor efter 

troglodyter på golvet. 

  Om dörren stängs går den inte att öppna ini-
från eftersom det inte finns möjlighet att påverka 

låskolven. 

I4 – Inre vaktrum och orker

 

Orkerna är fångar. Den uppmärksamme äventy-

raren noterar att åtminstone en av dem har en 

boja längs fotleden. Från bojan löper en kätting 
längs golvet västerut. I själva verket är alla fyra 

orker fjättrade på detta sätt, med en järnring 

runt ankeln och en kedja till en ring i västra väg-

gen. De kan röra sig obehindrat över de fyra ru-

tor på kartan som rummet utgörs av (givet att 

deras kedjor inte trasslar till sig vid exempelvis 
strid.) 

  Orkerna uppskattar att äventyrarna bryter de-

ras tristess och kommer att håna i synnerhet 

alver och dvärgar i sällskapet. Blir de beskjutna 

av äventyrarna tar de alla beteckning bakom 
hörnet. Observera att deras moral är lägre än 

normalt. 

4 orker 

SV 14, KPT 1, Att. 1 vapen (1t8), AB 1, Förfl. 9, Moral 11, EP 
45 

#1 (Kroksabel, 1t8) □□□□ 

#2 (Kortsvärd, 1t6) □□□□ 

#3 (Kortspjut, 1t6) □□□ 

#4 (Yxa, 1t6) □□□□□ 
 
En orkfånge kan faktiskt vara ganska värdefull, 

för denne har rätt bra koll på tunnelsystemet på 

andra sidan dörren. Men för att avslöja vad han 

vet kommer orken att kräva fri lejd med vapen, 

och känna sig trygg med det löfte han får. (Det 

gynnar äventyrarna om det inte är en alv som för 
deras talan.) Hot om våld och plågsam död har 

mindre chans att ge information eftersom orken 

vet att reptilmonstrens straff blir mycket värre. 

  En utfrågad orkfånge kommer att prata lågt, 

väsande och osammanhängande. Nämn 
”grodmonster” och ”troglodytbossen” och kanske 

”reptilfursten” (som han bara hört nämnas), och 

andra hemska, konstiga saker utan nämnvärt 

sammanhang. Fången kan också rita en ungefär-

lig karta över tunnelsystemet, men det ska 

mycket till för att nå denna grad av hjälpsamhet. 
  Orkerna har varit här länge som ”vakthundar”. 

Om det kommer in monster de kan besegra för-

väntas de göra det; kommer det in fiender de inte 

kan besegra förväntas de skrika och bulta på 

dörren (om inget annat så av självbevarelsedrift). 
Orkerna är dock så förvånade och uppiggade av 

detta oväntade möte att de inte tänker längre än 

kroksabelns klinga. De har inget intressant på 

sig och rummet är också i sig helt innehållslöst. 

  Dörren är låst och orkerna saknar förstås 

nyckeln dit. 

Efter bara två meter viker korridoren av norrut. Den nord-
gående tunneln är sex meter lång, sedan upphör den 
västra väggen, som om det öppnar upp mot ett rum där. 
Rakt norrut, fyra meter efter hörnet, är det en dörr. Men 
det är också ett par orker som glor på er, bortifrån rum-
met. 
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I5 – Uppställningsplats 

 
Innan troglodyter går ut på sina frekventa pat-

rulleringar eller ”sök och nedgör”-uppdrag eller 

andra planerade operationer, ställer gruppen 

upp sig i detta rum. (Den ena efter den andra om 

det är flera grupper.) Åtminstone i denna håla 
har troglodyterna en utpräglat militär struktur. 

De ställer även upp sig här efter uppdrag. 

  Bilden i norra väggen är ett porträtt av Torogh. 

Han är än idag respekterad för sin styrka och 

intelligens. Andra troglodytledare som följt på 
denne har också velat ha sina porträtt väggen, 

men dessa har suddats ut av påföljande ledare. 

Det är den nuvarande ledarens porträtt på södra 

väggen. Om originalbilden är grotesk, är den nya 

bilden närmast komisk. Troglodyter är inga stora 

bildkonstnärer. Den som noggrant undersöker de 
hafsigt utsuddade bilderna kan dra slutsatsen 

att de just föreställt troglodythuvuden. 

  Går man närmare endera tunneln ser att den är 

helt kort och slutar med en dörr. Den som lyss-
nar vid den norra dörren kan höra ett kväkande 

ljud. Inte som av små grodor, utan monsterlikt, 
men inte desto mindre ett kväkande. 

  Det finns annars inget av intresse i detta rum. 

Man kan påminna om att väggarna inte – som 

kartan över tunnelsystemet ger intryck av – är 

spikraka; de är ännu lite ojämna, och hörnen 

inte i skarpt nittiogradiga vinklar. 

I6 – Förråd

 

Det finns inget speciellt värdefullt här, men rum-

met ger äventyrarna möjlighet att fylla på eller 

komplettera sin utrustning med till exempel rep, 
olja, pilar och facklor. Vapnen är mestadels av 

troglodyttyp, men det finns även klingor tillver-

kade av exempelvis orker och människor. Det 

finns också två ringbrynjor i människostorlek 

och ett par hjälmar. Det kan också finnas andra 
mer eller mindre vanliga föremål enligt spelleda-

rens bedömning. 

Den två meter långa trappan leder ned till ett sex gånger 
sex meter stort rum, med en kort korridor i varje väder-
streck. Rummet verkar helt tomt. Till höger om den norra 
gången är det en målning på väggen. Den är inte alltför 
konstnärlig, dessutom gammal och sliten, men det är up-
penbart att den föreställer en imposant troglodyts ansikte, 
med överdrivet stora huggtänder och ”tuppkam”. När ni 
nu sett denna bild, lägger ni också märke till att det funnits 
andra bilder på andra väggar, men dessa har nästan helt 
skrapats bort. – Då ni tagit in ett par steg i rummet ser ni 
att det mitt emot det gamla porträttet är ett nytt; det före-
ställer också en troglodyt med stora huggtänder och hög 
kam. Den är inte särskilt välgjord. 

Rummet är sex gånger fyra meter stort. Det är uppenbarli-
gen ett förråd. Vapen, sköldar, rep, verktyg med mera lig-
ger eller står på golvet längs väggarna, och på hyllor längs 
den bortre väggen. 

I7 – Grodgrotta

 

En jättegroda sitter några meter till höger om 

ingången, och två på den lilla ön. En fjärde jätte-
groda är i vattnet och kommer simmande vid 

strid. 

4 jättegrodor 

SV 13, KPT 3, Att. 1 tunga el. 1 bett (special el. 1t4+1), AB 6 
el. 2, Förfl. 9/9, Moral 10, EP 100 

#1 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

#2 □□□□□□□□□□□□□□□□ 

#3 □□□□□□□□□□□ 

#4 □□□□□□□□□□□□□ 
 

Taket i grottan är mellan tre och (i mitten) sju 

meter högt. Från taket sträcker sig mindre 

stalaktiter ned, som längst någon halvmeter 

långa. 

  Den del av vattnet som är ljus på kartan är 
1t4x50 centimeter meter djupt på en given plats. 

En normalstor varelse kan vada genom det, här 

och där med viss möda, men en dvärg eller halv-

ling måste simma på vissa partier. Den mörka 

delen av vattnet är fem till åtta meter djupt. 

Gränsen mellan det ljusa och mörka partiet är 
tvär. Det går inte att se att det är djupare där när 

man exempelvis vadar fram med en fackla i han-

den. 

  På bottnen i djupet ligger rester efter varelser 

som grodorna ätit upp, men inte kunnat smälta 
ned. Det är sällan varelser kommer in här, men 

det har hänt några gånger de senaste hundra 

åren. Endast ädla metaller och magiska föremål 

har överlevt tiden i vattnet. Skatterna på bott-

nen består av en ringbrynja +1 (dvärg- eller män-

niskostorlek enligt spelledarens önskemål, eller 
enligt 25% respektive 75% chans); en slunga +1 

och en omärkt vial med kontrollera människa-
dryck. Dessutom finns här 54 guldmynt och 30 

silvermynt, samt fyra bergkristaller värda 60 

guldmynt styck. 

  I det stora grottrummet finns det många små 
och stora sprickor och ojämnheter i väggarna. 

Därför krävs det nog närmare granskning för att 

se de tre sprickor som också leder till andra 

rum. Om äventyrarna letar i allmänhet i rummet 

upptäcks de som lönndörrar. Men om spelarna 
berättar att de går mot väggen där det är en 

spricka som leder till ett annat rum, och under-

söker den på nära håll, upptäcks den under nor-

mala omständigheter automatiskt. 

På andra sida dörren är det en kort korridor som öppnar 
upp mot ett stort, naturligt grottrum. I fackelsken går det 
inte att se andra änden av det. Bortsett från en två-tre 
meter bred och cirka tio meter lång plattform i södra än-
den upptas rummet helt av vatten. Det är dock en liten ”ö” 
några meter ut från klippan ni står på. Men det ni framför 
allt lägger märke till är jättegrodorna. 
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  Via den östra sprickan rinner vatten ut och 

fortsätter längs en liten naturlig tunnel till källan 

som nämndes i beskrivningen för B under 

”Platser i gruvan”. Sätter man ansiktet vid öpp-
ningen känner man också ett luftdrag och man 

kan sluta sig till att håligheten leder ut. En halv-

ling kan ta sig genom tunneln, men måste lämna 

ryggsäck, sköld och motsvarande utrustning 

bakom sig. Hålet är en bit upp på väggen, vid 

vattenytan. De perioder som vattenståndet är 
lägre i grottan sinar alltså bäcken utanför. 

  Den norra sprickan har vidgats av jordskalv 

och erosion sedan troglodyterna lät hugga ut sitt 

tunnelsystem för hundra år sedan. Den leder 

numer till ett av deras rum, I14. Genom denna 
spricka kan en slank människa ta sig igenom, 

men det går långsamt och är nog en smula 

klaustrofobiskt. Denne kan i så fall inte ha pack-

ning, sköld eller plåtrustning på sig. Sprickan 

börjar ovanför vattenytan. Observera att rummet 

på andra sidan är upplyst. Man ser ljus sippra in 
i sprickan när man är halvvägs igenom. 

  Den västra sprickan leder till ett litet grottrum 

under korridor I11, och fortsätter sedan till kö-

ket, I9. En halvling kan ta sig hela vägen dit, 

men inte längre än så. Vattnet i sjön kommer 

huvudsakligen från denna ström, men det rinner 
så långsamt att det verkar stillastående. 

I8 - Matsal 

 
Om äventyrarna bara kommer in i rummet blir 

troglodyterna antagligen överraskade, 1-4 på en 
t6. Dels därför att äventyrarnas inträde är så 

fullständigt oväntat för monstren, men också för 

att simulera det faktum att de är ouppmärk-

samma när de äter och pratar i sin trygga och 

välkända matsal. 
  När de ser fienden träder så att säga reptilhjär-

nan annars omedelbart in. De går till furiös, 

blind attack, utan tankar på att varsko andra 

troglodyter. Ett misslyckat moralslag längre fram 

i striden kan dock väcka den tanken. 

6 troglodyter 

SV 15, KPT 2, Att. 1 vapen eller 2 klor/1 bett (1t4/1t4/1t4), 
AB 2, Förfl. 12, Moral 14, EP 75 

#1 (Kroksabel, 1t8) □□□□□□□□□ 

#2 (Tänder och klor, 1t4/1t4/1t4) □□□□□□ 

#3 (Yxa, 1t6) □□□□□□□□□ 

#4 (Kortsvärd, 1t6) □□□□□□□□□□□ 

#5 (Tänder och klor, 1t4/1t4/1t4) □□□□□□□□□ □□□ 

#6 (Kortsvärd, 1t6) □□□□□□□□□□ 

Ni kommer in i ett tio gånger tio meter stort rum med två 
långbord i mitten. Vid den motsatta väggen är det en staty 
av ett grodliknande monster. I norra väggen är det två 
dörrar, och i den södra en. Vid ett av borden sitter det sex 
troglodyter och äter. 

Troglodyterna äter halvt tillagade getter. I maten 

igår ben, inälvor och lite hud från djuren. 

  Statyn föreställer troglodyternas gud Logedz 
(eller Trog-Logedz som guden kallas när den vid-

talas som just troglodyternas gud). Den ser hu-

vudsakligen ut som en padda, men har vissa 

ödleliknande drag. Det gör den monstruös och 

frånstötande. Huden verkar klibbig och statyn 

avger en vag stank. Ögonen är av rubiner. De 
kan petas bort, men den som rör statyn förgiftas 

och tar 1t6 skada i 1t6 ronder. (Ett framgångs-

rikt räddningsslag halverar detta till två t3:or.) 

Den klibbiga substansen på statyn luktar alltså 

illa och är giftig. Används handskar fastnar gif-
tet på dem. Det går sedan inte att tillförlitligt 

tvättas bort utan att spendera rätt mycket tid på 

det och använda någon sorts tvättmedel, som 

såpa. Om äventyraren fortsätter använda sina 

otvättade handskar riskerar denne att få giftet 

mot huden (när han eller hon kliar sig i ansiktet 
eller tar av sig handskarna och så vidare), och 

tar då 1t3 i skada under 1t3 ronder. Ett fram-

gångsrikt slag mot gift gör att äventyraren inte 

tar skada, men det bränns lite och efterlämnar 

klåda och utslag under ett par timmar. Det går 
nog inte att bända loss rubinerna utan att ta på 

statyn – det räcker inte att peta med knivspet-

sen. Rubinerna är värda 800 guldmynt styck. 

  Förstör man statyn – exempelvis slår sönder 

den med en stridshammare eller välter den i gol-

vet, lösgörs ett gasmoln. (Statyn är ihålig, och 
gasen är fram till dess instängd.) Giftmolnet gör 

1t8 i skada under 1t6 ronder för dem som står 

alldeles intill, och 1t6 i skada under 1t4 för de 

som står inom två meter. Framgångsrika rädd-

ningsslag halverar detta. Personer ytterligare två 
meter bort får irriterade luftvägar och svidande 

ögon. Det går över efter några minuter. Platsen 

kring statyn är giftig under 1t4+1 ronder (men de 

som redan inhalerat giftet kan fortsätta ta skada, 

enligt ovan). 

  Dörrarna är av trä. Bara den södra är låst och 
den är också bastantare än de andra. Troglodyt 

#1 ovan har nyckel på sig. 

  En uppmärksam äventyrare noterar att det 

finns en del sprickor i väggarna och i taket; de 

flesta tunna som pennstreck och inget att be-
kymra sig för. (Små sprickor efter skalv förekom-

mer också i andra rum, men vi nämner dem inte 

fortsättningsvis.) 

I9 – Kök

 

Utrymmet på andra sidan är fyra gånger fyra meter stort, 
med en nisch på två gånger två meter i nordvästra hörnet. 
Det är uppenbarligen ett kök, och inte så olikt ett vanligt 
människokök: Det finns spis, kärl, arbetsbänk, knivar och 
så vidare. Men det luktar illa och lager av ingrodd smuts 
täcker många ytor. I taket längs västra väggen hänger ett 
antal mindre djur som dödats de senaste veckorna, till 
exempel ett par getter. 
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Det finns ingenting av intresse här. Nischen fun-

gerar som brunn. Bortre delen av utrymmet är 
nedsänkt för att låta vattnet passera i sin natur-

liga tunnel. Det rinner norrut mot sjön i I7. Ob-

servera att det flyter mycket långsamt och ser 

stillastående ut. 

I10 – Fängelsehåla 

 
Sakerna på väggen är ett par påkar med öglor av 

läderrem för att hänga dem här, två knutpiskor 

som använts i flera decennier, och en nyckel till 

dörrarna. Båda är nämligen låsta (och har nyck-

elhål endast på denna sida). 
  Den västra cellen är låst och inhyser fyra orker 

och en illvätte. De är inte fastkedjade, men obe-

väpnade och griniga. Illvätten har som det stark-

aste monstret viss auktoritet, men eftersom 

orkerna är flera lyder de honom inte som en le-
dare. 

Illvätte 

SV 12, KPT 1+1, Att. 1 bett el. 1 näve (1t4, 1t3), AB 2, Förfl. 
12, Moral 10, EP 50 

□□□□□□ 

4 orker 

SV 12, KPT 1, 1 bett el. 1 näve (1t4, 1t3), AB 1, Förfl. 9, Mo-
ral 11, EP 45 

#1 □□□ 

#2 □□□□ 

#3 □□□□□ 

#4 □□□□□ 
 

Fångarna är inte alltid inlåsta här, utan cellen 
fungerar en förvaringsplats när troglodyterna 

inte behöver dem för att lösa en uppgift (vakta, 

städa, eller annat arbete). Illvätten och orkerna 

hatar sina herrar och kan förmås till visst sam-

arbete med möjlighet att levande komma ut ur 

reptilmonstrens tunnelsystem. Men glöm ite att 
äventyrarna är deras ”naturliga fiender”, så nära 

allierade blir de knappast. 

  Den östra cellen är helt tom. Men om spelleda-

ren vill få in en ny spelarkaraktär i gruppen, till 

exempel för att en spelares äventyrare har dött 
eller för att en ny spelare tillkommit, kan han 

eller hon låta denna spelarkaraktär vara fånge 

här och befrias av äventyrarna. Det rör sig an-

tagligen om en människa från Okuda, i så fall. Är 

det en karaktär av annan ras eller ursprung är 

det nog en bra idé att ha en kort bakgrundshi-
storia som förklarar varför denne är fånge hos 

troglodyter i Lupa Sols vildmark. 

En sex meter lång korridor löper i sydlig riktning. På mot-
satta väggen hänger en del saker. I västra och östra väggen 
är det en dörr av järnbeslagna brädor. Båda har ett fyrkan-
tigt hål med galler för på övre halvan. 

I11 – Korridor med trappor upp och ned

 

Trappan i korridoren löper alltså upp en nivå, 

och efter bara sex meter är det en trappa ned 

igen, och korridoren fortsätter därpå två meter 

till och slutar med en dörr. 

  Korridorens högre nivå löper över ett naturligt 
grottrum förbundet med I7 och I9. Som framgår 

av kartan finns det en fälla här, en fallucka ned 

till det vattenfyllda grottrummet. Fällan blir end-

ast utlöst om man kommer från söder. Den osäk-

ras nämligen av att någon går där (vilket innebär 

att troglodyter aldrig passerar varandra vid fäl-
lan, jämför nedan.) 

  Gudabilderna är statyer som liknar den i I8, 

men dessa är mindre. De luktar inte och är inte 

klibbiga. De är mekaniskt kopplade till fällan. 

Falluckan osäkras som sagt av att någon går på 
södra sidan av ”bron”, men en säkring träder i 

kraft om man tar, eller närmare bestämt trycker 

lätt, på någon avgudabilds närmaste axel; sedan 

osäkras den kort därpå av att någon går på bron 

norrut. 

  Knappen på axeln som man pressar in en 
aning upptäcks som en lönndörr, men om en 

äventyrare undersöker endera statyn kommer 

denne att hitta den. Dels för att knappen helt 

enkelt syns om man tittar rakt på den från nära 

håll, och dels har det med tiden blivit en iögo-
nenfallande försänkning i stenen efter alla år då 

troglodyter placerat fingrarna där när de passe-

rat norrut. 

  Varje gång någon passerar statyerna utan att 

visa sin vördnad mot troglodyternas gud, är det 

80% risk att fällan blir utlöst när denne kliver på 
falluckan. Fallet är tre meter högt ned i vattnet, 

och gör 1t4-1 i skada. Vattnet är två meter djupt 

i mitten, men allt grundare mot kanterna. Luck-

an stängs om någon trycker på en av statyernas 

knappar. 
  Den religiöst hängivne Torogh placerade dessa 

statyer av deras gud Trog-Logedz här, och krävde 

att alla som passerade dem på väg in i tunnelsy-

stemets inre rum visade sin respekt genom att ta 

på dem. Detta var hans soldater inte så noga 

med. När Toroghs band senare fångade in kobol-
der, tvingade han dem att göra en fälla med ef-

fekten att den som inte vidrörde avgudabilden 

föll ned i vattnet under. 

I12 – Kasern 

Ett oregelbundet utrymme som detta kan vara 
svårt att beskriva för kartritaren. Föreslå gärna 

du ritar det åt denne. 

På andra sidan dörren är det en kort korridor fram till en 
knappt två meter hög trappa. Ovanför trappan kan man 
skönja den övre delen av två likadana gudabilder längs 
respektive vägg. 
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Kasernen har utrymme för 32, men endast åtta 

troglodyter är typiskt här en given tidpunkt. När 

de är i sina logement ligger de vanligtvis och 
slumrar (med närstridsvapnen bredvid sig). 

  Det är två troglodyter i logement A, sex troglody-

ter i logement B, och ingen i varken C eller D. 

Ljud (i högre volym än viskningar och smygande) 

och ljus kommer att få dem på fötter, men det 
kräver ett överraskningsslag först. Det kan också 

vara möjligt att de i A reagerar innan de i B. 

8 troglodyter 

SV 15, KPT 2, Att. 1 vapen eller 2 klor/1 bett (1t4/1t4/1t4), 
AB 2, Förfl. 12, Moral 14, EP 75 

#1 (Kortsvärd, 1t6) □□□□□□□□□□□□ 

#2 (Yxa, 1t6)) □□□□□□□□□□□□ 

#3 (Kroksabel, 1t8) □□□□□□ 

#4 (Kort spjut, 1t6) □□□□□□□□□□ 

#5 (Långsvärd, 1t8) □□□□□□□□□ 

#6 (Kortsvärd, 1t6) □□□□□□□□□□ 

#7 (Yxa, 1t6) □□□□□□□□□□□ 

#8 (Kortsvärd, 1t6) □□□□□□□□ 

Själva rummen är ointressanta. De innehåller 

endast enkla bäddar av gräs, löv och kvistar. 

  Högljudd strid kommer efter ett par-tre ronder 
att locka till sig befälen i I13i. 

  Bortom C och D är det en spricka i väggen, men 

den smalnar snabbt av. 

  Dörren till rum E är låst. Det är 25% chans att 

en given troglodyt har en av de många nycklarna 

dit. Stanken av ruttnande kött slår emot den 
äventyrare som öppnar dörren. Men förrådet in-

nehåller också 2t6 kastspjut och 2t4 närstridsva-

pen (svärd, yxa, etcetera, enligt spelledarens öns-

kemål). Det finns även viss utrustning som rep 

och vattenskinn, samt en mindre låda med blan-
dade mynt (43 guldmynt, 112 silvermynt och 86 

kopparmynt). 

I13 – Befälslogement

 

Den norra och södra trädörren är olåsta (i själva 

verket saknas lås). Den östra stendörren är låst. 
Alla troglodytbefäl har en nyckel dit. 

  Rummen till norr och söder är sovrum för befäl. 

Upp till fyra sover i varje, men vid ett givet ögon-

blick är det normalt två stycken i endera. 

  Det är två befälstroglodyter i rum i. Vid hög-
ljudd strid i I12 vaknar de och kommer till för-

stärkning. Det ena befälet (#2) haltar kraftigt på 

grund av ett tidigare benbrott. Han har lägre 

Rummet är cirka fyra meter brett och åtta meter långt, 
men oregelbundet med dörrar till höger och fyra dörrlösa 
ingångar till vänster. Det stinker av ödlemonster. 

På andra sidan ingången är det ett fyra gånger fyra meter 
stort rum, med trädörr till norr och söder, och stendörr 
rakt fram. 

skyddsvärde, attackbonus och förflyttning. Befä-

len är större och starkare än vanliga troglodyter 

och har +1 i skadebonus samt +2 i KP. 

2 troglodytbefäl 

SV 15/13, KPT 2+2, Att. 1 vapen eller 2 klor/1 bett 
(1t4/1t4/1t4), AB 3/1, Förfl. 12/6, Moral 16, EP 90 

#1 (Kroksabel, 1t8+1) □□□□□□□□□□□□□□ 

#2 (Långsvärd, 1t8+1) □□□□□□□□□□□□□ 

Troglodytbefälen har en varsin nyckel till I14 

(och I12E). De har också en börs i bältet med 
1t20+4 guldmynt och 2t10+10 silvermynt. 

  I rummen finns det bäddar av kvistar och gräs, 

men också små lådor och kaggar. Innehållet är 

huvudsakligen frånstötande föda. Men i en låda i 

respektive rum finns det skatter. I södra rummet 
(i) 120 guldmynt, 240 silvermynt och 180 

kopparmynt, samt en svart pärla värd 400 guld-

mynt. I norra rummet (ii) 25 guldmynt, 110 sil-

vermynt och 240 kopparmynt, samt två juveler 

värda 250 guldmynt styck. 

I14 – Vaktsal 

 
Salen avgränsar soldaternas utrymme och leda-

rens. Toroghs tanke var att man skulle fyllas 

med vördnad inför hans storhet innan man 

trädde in i hans sal. Efter sin död har han blivit 
något av en legend som troglodyterna fortfarande 

respekterar och är rädd att förarga. Toroghs reli-

giösa hängivenhet, ovanlig för troglodyter, har i 

detta band gjort honom förknippad med själve 

Trog-Logedz. 
  Porträttet av Torogh är inget avundsvärt 

konstverk, men han ser ruskig och farlig ut, med 

sina ödleögon, vassa, överdrivet stora tänder och 

höga huvudkam. Endast i sällskap med befäl får 

vanliga troglodyter (eller några andra för den de-

len) passera denna sal. 
  Troglodyterna har facklor här för att de mör-

kerseende monster som träder in ska bli en 

smula bländade av att se Toroghs porträtt. 

  Vakterna är inte på helspänn eftersom fiender 

aldrig trängt in här. Stendörren i väst utestänger 
helt ljud från I12 och I13. 

2 troglodytvakter 

SV 15, KPT 2, Att. 1 vapen eller 2 klor/1 bett (1t4/1t4/1t4), 
AB 2, Förfl. 12, Moral 14, EP 75 

#1 (Hillebard, 1t10; kortsvärd, 1t6) □□□□□□□□□□□ 

#2 (Hillebard, 1t10; kortsvärd, 1t6) □□□□□□□ 

Salen är åtta meter lång och fyra meter bred, den löper i 
öst-västlig riktning. Två brinnande facklor i fackelhållare 
lyser upp salen. Det är en stendörr västra änden, och en 
bastant trädörr i norra väggen. Vid östra väggen står två 
troglodyter på vakt med hillebarder. Mellan dem, på väg-
gen, är det en målad bild av en skräckinjagande troglodyt. 
En kraftig spricka löper nästan helt från golv till tak i södra 
väggen. 
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Sprickan i väggen leder till I7. Det går som 

nämndes i beskrivningen för grottrummet att 
med besvär och utan exempelvis plåtrustning 

och ryggsäck tränga sig mellan rummen. Sprick-

orna i berget uppstår av de jordskalv som är 

vanligare i Lupa Sol än i det nordliga grannriket 

Galanthus. Troglodyterna har diskuterat igen-

sättning av sprickan, som vidgats av påföljande 
skalv, men helt enkelt inte kommit sig före att 

göra det ännu. 

  Den norra trädörren är järnbeslagen. Den har 

ett lås men är vanligtvis olåst. Vakterna har 

nyckel. Den västra dörren går att öppna från 
detta håll utan nyckel. 

I15 – Troglodytledarens sal 

 
Det är 50% chans att troglodytledaren sitter vid 

bordet (annars är han i nästa kammare, I16). 
Han är större och ser mer skräckinjagande ut än 

vanliga troglodyter, men han är också något in-

telligentare. Hans resonerande förmåga motsva-

rar en normal människas, men åsynen av just 

människor gör honom förblindad av hat och 

stridsiver. Kommer människor (eller halvmänsk-
liga varelser) in här vräker han bordet åt sidan 

med ena handen och drar sin yxa med andra. 

Troglodytledare 

SV 16, KPT 3, Att. 1 vapen eller 2 klor/1 bett (1t4/1t4/1t4), 
AB 3, Förfl. 12, Moral 16, EP 145 

(Yxa, 1t8+1) □□□□□□□□□□□□□□□ 
 

Yxan är magisk, +1. Vapnet kan användas med 

en eller två händer (men det gör ingen regel-

mässig skillnad); halvlingar måste använda båda 
händerna för att svinga den effektivt. Klingans 

längd gör att vapnet påminner om en skäggyxa. 

Den är ett krigsbyte efter strid med människor. 

  I bältet har troglodyten nycklar till alla dörrar-

na i detta tunnelsystem, men också till låset på 
dörren som leder till jerlsalarna (H). Denna nyck-

el har längre skaft och mer komplicerat ax än de 

övriga. Dessutom finns det en mindre nyckel till 

kistan i troglodytens garderob (I16). 

  På bordet är det en mindre mängd mat och 

dryck, vedervärdigt att förtära för människor. 
  Bysten placerades här av Torogh, som ju gav 

större uttryck för religiositet än troglodyter i all-

mänhet. Men just denna avbild användes också 

för att avgöra om en planerad handling skulle 

falla väl ut eller inte, samt för att avgöra 
huruvida någon ljög eller talade sanning. Den 

har nämligen en magisk kvalitet som gör att den 

kan kännas het, varm, sval eller kall. Hettan och 

kylan kan till och med skada den som tar på 

En två meter kort korridor leder in till ett sex gånger sex 
meter stort rum med två dörrar. I mitten av rummet står 
det ett bord med fem stolar. På andra sidan, vid väggen, är 
det en byst av ett grodliknande ödlemonster på en piede-
stal. 

bysten. Effekten (som är helt slumpmässig, såvitt 

man kan bedöma) användes av Torogh som ett 
slags orakelsvar. 

  Om en spelarkaraktär rör bysten på ett eller 

annat sätt, slår spelledaren på följande tabell. 

Observera att detta gäller varje gång någon rör 

vid bysten. Om den som rör vid bysten har 
handskar på sig halveras effekten (0-1 i skada). 

 

1 Het, 1t2 i skada 

2 Varm 

3 Rumstempererad 

4 Sval 
5 Kall 

6 Iskall, 1t2 i skada 

 

Bysten är huggen ur ett magiskt stenblock och 

är värt cirka 500 guldmynt, främst som magiskt 
råmaterial. Den väger cirka tio kilo. 

  Ingen av dörrarna är låsta och båda är gjorda 

av trä. Den norra dörren leder till ett litet kök 

med dryckjom och matvaror; ingenting som in-

tresserar mänskliga och halvmänskliga varelser. 

I16 – Troglodytledarens kammare 

 
Om troglodytledaren inte var i I15 är han i detta 

rum, antagligen vid sitt skrivbord. Rummet har 

inte förändrats sedan Torogh bodde här. 

  På skrivbordet ligger kartor över Lupa Sol, Lu-
paviken och Galanthus södra kust. Det är enkla 

skisser, proportioner och avstånd stämmer inte 

riktigt med verkligheten och så vidare, men det 

är ändå uppenbart vad de föreställer för den som 

är bekant med området. Vissa kartor har pilar 
motsvarande dem på spejarnas karta. Jerlmär-

ket återfinns på en av kartorna. 

  Det finns också knapphändiga anteckningar 

på troglodytiska. Av dem framgår ”Jerl Tilias or-

der”, som omfattar rekognosering av ”stora ön i 

viken”, för att senare upprätta en bas där. Även-
tyrarna måste kunna troglodytiska eller ha till-

gång till förstå språk för att läsa detta. 

  På skrivbordet finns det också skrivdon, någon 

mugg, och så vidare. 

  I garderoben är det en rustning av läder och 

metall som ger skydd motsvarande ringbrynja. 
Den är gammal men lite använd. Eftersom den är 

väldigt ”troglodytisk” i sin utformning betingar 

den ett tämligen lågt värde. En människa kan 

bära den, men för varje strid är det 20% risk att 

den går sönder (en läderrem går av, till exempel). 
Rustningen var en gåva till Torogh en gång i ti-

den. Det ligger en del vapen här också (två kast-

spjut, ett svärd, ett kortsvärd, en kniv), men det 

är inga magiska eller på annat sätt märkvärdiga 

saker. 

Rummet på andra sidan dörren är fyra gånger sex meter 
stort. Det finns en säng, en garderob och ett skrivbord. 
Möblerna är gedigna, grova, och verkar ha stått här länge. 
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  Men under en prydligt hopvikt säck står det en 

kista i garderoben. Säcken är inte där för att 
dölja kistan, utanför för att den liksom innehållet 

i kistan är ett värdeföremål. Det är nämligen en 

äventyrssäck. Troglodytledaren tar den med på 

plundringståg; han vet alltså vad det är för nå-

got. Men den ser ut som en vanlig, välgjord säck 

bara. 
  Kistan är låst (troglodyten har nyckeln). Den 

innehåller följande: 

 

260 guldmynt 

340 silvermynt 
480 kopparmynt 

5 juveler á 400 guldmynt 

1 hela-dryck 

1 levitation-dryck 
 

De magiska dryckerna har troglodyterna kommit 

över i samband med strid mot människor. De vet 
inte vad det är för drycker, men antar att det kan 

vara värdefullt. Äventyrarna kan identifiera hela-
drycken eftersom den pryds av en för dem känd 

symbol för läkande. Levitationsdrycken går inte 

att identifiera genom att undersöka flaskan. 
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Jerlsalarna 

Detta tunnelsystem påbörjades för några år se-

dan, efter kontakt mellan Jerl Tilia och de lokala 

troglodyterna. Jerl Tilia, ”troglodyternas herre”, 

flyttade själv in här för cirka två år sedan. 

  Tunnelsystemet är i allt väsentligt färdigt, men 

eftersom Jerl Tilia väntar förstärkningar i framti-
den bygger de vidare på det för att kunna här-

bärgera ytterligare soldater. 

  Dessa salar är till skillnad från troglodyternas 

håla välbyggda; raka linjer och skarpa kanter. 

Ljuskälla saknas och dörrarna är av trä om inget 

annat sägs. 
  Det är många rum med monster i detta tunnel-

system. Inte desto mindre är det möjligt att ta sig 

till slutstriden utan att bekämpa fler än fem 

ökentroglodyter på vägen (nytt monster, se BI-

LAGA). 
  En given ökentroglodyt har 1t20 guldmynt och 

1t20 silvermynt på sig. 

Troglodyternas herre 

Tunnelsystemet utgör den norra basen för en 

strategisk, långsiktig expansion. Tilia är en av 

fem jerlar (överbefälhavare) under det huvudsak-

ligen okända monster som ibland kallas 
”ödlekungen”. 

  Jerl Tilias soldater är troglodyter av en sydlig 

sort, så kallade ökentroglodyter. Hans förlägg-

ning vid Neibulak-dalen omfattas idag av 64 sol-

dater, två präster och en magiker (alla ökentro-
glodyter). Det är dock sällan fler än en fjärdedel 

av denna styrka i tunnelsystemet. De gör ju ing-

en nytta här. Rekognosering, patrullering och 

etablering av stödjepunkter i närheten av Okuda 

tillhör huvuduppgifterna. (Rekognosering av öar-

na i Lupaviken och senare Galanthus södra kust 
har tillfallit de ”vanliga” troglodyterna som höll 

till här när Jerl Tilia anlände, medan ökentroglo-

dyterna alltså etablerar sig österut.) 
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  När Jerl Tilia har en god bild av sitt områdes 
samhällen, militär, geografi och monstertäthet, 

kommer han att begära den mängd trupp söderi-

från som han tror sig behöva för att ta över det. 

  Men om äventyrare tar sig in i basen och neut-

raliserar den genom att döda Jerl Tilia och hans 
präster, kommer ödlekungens planer för norra 

Lupa Sol omintetgöras, åtminstone för överskåd-

lig framtid. Ökentroglodyter som återvänder till 

jerlsalarna och finner Jerl Tilia död kommer inte 

våga sig tillbaka till ödlekungen med detta bud, 

utan övergår till att bli kringvandrande monster 
utan ledarskap; i synnerhet om prästerna också 

stupat. 

  Jerl Tilia och ökentroglodyterna beskrivs utför-

ligare i BILAGA. Detaljer kring ödlekungens planer 

med Lupa Sol och angränsande riken ligger ut-
anför ramen för detta äventyr och beskrivs inte 

utförligare. Huvudbasen för monsterledaren och 

dennes styrkor ligger mycket långt söderut och 

har inget inflytande över norra Lupa Sol, om Jerl 

Tilia dödas och hans soldater skingras. Men 

självklart ligger det öppet för spelledaren att 
spinna vidare på det scenariot (om spelarna mot 

förmodan inte fått nog av att bekämpa ödlemons-

ter när det här äventyret är slut.) 

K1 – Välkomsthall

 

Som alltid i dessa mörka utrymmen förutsätter vi 

att äventyrarna har facklor eller motsvarande 

ljuskälla; annars anpassar givetvis spelledaren 

beskrivningarna efter ljusförhållanden. 

  Salens storlek syftar till att inge en känsla av 
makt, det fyller ingen praktisk funktion. Jerl Ti-

lia fruktar inte att fiender forcerar stendörren 

längst ned i gruvan och invaderar hans salar, 

och lägger begränsade resurser på försvar i detta 

skede. 

  Inte desto mindre är det en rejäl fallucka fyra 
meter in i salen. Den blir utlöst av en tyngd på 

trettio kilo eller mer, om den inte beträds av ett 

troglodyt- eller ödleliknande monster. Den magi-

kunnige ökentroglodyten har möjliggjort denna 

omständighet. (Fällan kan säkras för övergång av 
andra varelser, men normalt är den förstås inte 

säkrad.) Falluckan kan också utlösas manuellt 

av vakterna, med en diskret spak på golvet bred-

vid dörren. (Det är också den som används för 

att säkra fällan.) Hålet är fyra meter djupt och 

den som faller tar 2t6 i skada. Ett räddningsslag 
mot dödsstråle ger 1t6. Om tärningsslaget blir 20 

minus smidighetsbonus hinner äventyraren 

klamra sig fast vid norra kanten. 

  Om främlingar träder in här genom att låsa upp 

dörren (eller dyrka, eller använda öppna) kom-

mer inte vakterna att ögonblickligen reagera fi-

En stor sal breder ut sig på andra sidan dörren. Bortre än-
den är knappt urskiljbar. Salen är helt tom, sex meter bred 
och tolv meter lång. I motsatta väggen är det en dörr som 
vaktas av två troglodytliknande monster, men halvmörkret 
i bortre änden av salen gör det svårt att urskilja detaljer. 

entligt, och ännu mindre ta till flykten. Om in-

kräktarna uppträder hotfullt kommer de att 

kasta sina spjut och därpå dra sina svärd. Först 

när det blir uppenbart att de inte kan stoppa in-

kräktarna – vilket det kan bli inom bara en 
stridsrond eller två – kommer de att ta sig in i 

korridoren bakom dörren för att varsko andra. 

Eftersom dörren är låst tar det en rond att bara 

öppna den. (Vakterna har alltså nyckel.) 

2 ökentroglodyter 

SV 16, KPT 3, Att. 1 vapen eller 2 klor/1 bett (1t4/1t4/1t4), 
AB 3, Förfl. 12, Moral 14, EP 145 

#1 (Lans, 1t8; kortsvärd, 1t6) □□□□□□□□□□□□□ 

□□□ 

#2 (Lans, 1t8; kortsvärd, 1t6) □□□□□□□□□□□□□□ 

Observera att ökentroglodyter inte som vanliga 

troglodyter utsöndrar stank som karaktärerna 

behöver slå räddningsslag mot. 

  Om inkräktarna inte uppträder omedelbart fi-

entligt kommer en av vakterna att högtidligt 

fråga dem vilka de är som träder in i dessa salar. 
Monstret kommer att tala samspråket, men bryta 

på eget språk. Det kräver ett mycket bra svar för 

att ökentroglodyterna inte ska betrakta inkräk-

tarna som fiender, och frågan är om ett bra svar 

(”Vi har blivit kallade av Jerl Tilia!”, till exempel), 
sänker äventyrarnas odds. I så fall går ena vak-

ten för att tala med prästerna i K2, under tiden 

den andre står kvar. Äventyrarna får fortfarande 

inte komma närmare än fyra meter från norra 

dörren, och ökentroglodyterna kommer inte att 

inlåta sig i samtal. 

K2 – Ohelig kammare 

Beskriv korridoren med trappor på fri hand. 

Upprepade trappor ned är typiska för ödlejerlar-

nas hålor, även när de inte fyller en praktisk 

funktion. De symboliserar nedstigning till under-
jorden, till deras domäner. 

 
Monstren är två ökentroglodyter. De har för-

mågor som motsvarar prästklassen. De är full-

komligt stilla, som en ohotad reptil på en solbe-
lyst sten. De verkar inte medvetna om sin omgiv-

ning, och på sätt och vis är de det inte heller. 

  Men om någon kliver in i rummet eller lyser 

upp det vaknar de till liv, öppnar ögonen, och 

kan agera blixtsnabbt som om de hela tiden varit 

vaksamma. De reagerar på normalt ljus, ljud, 
värme och rörelse. En tjuv som lyckas med sitt 

smyga-slag kan komma nästan ända fram till ett 

ödlemonster innan det slår upp ögonen. 

  Dessa omständigheter kan ge en försiktig även-

Den sista trappan slutar med ett sex gånger sex meter stor 
trum, med en stendörr i motsatta änden. Mitt i rummet är 
det ett nästan två meter i diameter stort hål. På vardera 
sida om hålet, strax bortom det, står två troglodytliknande 
monster, alldeles blickstilla i svarta kappor med ögonen 
slutna. 
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tyrare möjlighet att agera innan prästerna. Men 

när handlingen väl är utförd blir det (antagligen) 

strid som vanligt. 

2 ökentroglodytpräster 

SV 16, KPT 3, Att. 1 vapen eller 2 klor/1 bett (1t4/1t4/1t4), 
AB 3, Förfl. 12, Moral 14, EP 175 

#1 (Stridsklubba, 1t6+1) □□□□□□□□□□□ 

Förberedda besvärjelser: Rädsla □, Mörker □, Paralysera 

person □ 

#2 (Stridsklubba, 1t6+1) □□□□□□□□□□□□□□ 

Förberedda besvärjelser: Fristad □, Orsaka lätta skador □, 

Teckentydning □ 

Hålet i marken är jämnt och fint i ungefär en och 
en halv meter ned. Sedan lämnar det över till ett 

naturligt schakt av varierande bredd. Tittar man 

ned över kanten med fackelljus ser man enstaka 

mynt och andra blänkande föremål på två meters 

djup och längre ned. Föremålen ligger på små 
naturliga utsprång och liknande.  

  För en tjuv eller en äventyrare fastbunden i rep 

är det ingen konst att undersöka hålet. Det blir 

allt trängre ju längre ned man kommer och efter 

några meters djup går det inte att fortsätta. Den 

som ägnar tio minuter till att undersöka hålet 
hittar en del skatter: 18 guldmynt, 16 silvermynt 

och två kopparmynt; dessutom ett guldhalsband 

värt 20 guldmynt, en ring med ädelsten värd 80 

guldmynt, och en juvel värd 200 guldmynt. 

  Hålet representerar ödlejerlens underjordiska 
gudom. Det är det första man ser när man klivit 

ned i hans salar för att visa med vem man slutlig-

en har att göra. Men hålet används också för of-

fer. Ödlejerlen och även ökentroglodyter slänger 

ibland ned ädla metaller i hålet för att visa sin 

lojalitet, i hopp om gudens stöd. Det är vanligtvis 
utan vidare ceremonier. 

  Dörren är låst, men båda prästmonster har en 

nyckel. (Var och har också nyckeln till sin egen 

kista i deras kammare, K17.) 

  Ökentroglodyter står (eller ligger, sitter) ofta 
som prästerna gör i denna sal: Blickstilla, som 

livlösa, med slutna ögon. Har de inget att göra 

och inte har skäl till att vara vaksamma, faller de 

ned i detta tranceliknande tillstånd. På detta sätt 

kan de sedan stå länge. Men som framgår av de-

ras agerande som det beskrivs ovan, reagerar de 
även på vagt stimuli, och då vanligtvis kvickt som 

om de i själva verket varit vaksamma hela tiden. 

K3 – Östra sovsalen 

 
Det ligger två ökentroglodyter i varje kammare. 
De sover och om äventyrarna vill finns det en 

Efter en kort korridor på två meter är det ett stort rum, där 
bortre halvan är uppdelad i två lika stora delar. Golvet i 
dessa öppna kammare är täckta med sand, jord och små-
sten. I vardera kammaren ligger det två ödlemonster. Sö-
derut är det öppning till ett annat rum. 

chans att de kan smyga sig förbi dem utan att de 

vaknar. Oddsen förbättras avsevärt om de inte 
har en ljuskälla kraftigare än ett vaxljus (det vill 

säga inte en fackla eller motsvarande). Slå enligt 

nedanstående en gång per sovsal (K3 och K4, se 

nedan). 

  Med fackla vaknar 1t4 monster i den sovsal 

äventyrarna befinner sig i om spelledaren slår 1-
4 med 1t6. 

  Utan fackla vaknar 1t4 monster i den sovsal 

äventyrarna befinner sig i om spelledaren slår 1-

2 med 1t6. 

  Monster som vaknar av smygande äventyrare 
blir överraskade på 1-3 med 1t6. De som vaknar 

av strid eller motsvarande aktivitet i sovsalen 

blir överraskade på 1-2, som vanligt. 

4 ökentroglodyter 

SV 16, KPT 3, Att. 1 vapen eller 2 klor/1 bett (1t4/1t4/1t4), 
AB 3, Förfl. 12, Moral 14, EP 145 

#1 (Svärd, 1t8) □□□□□□□□□□□□□□□□ 

#2 (Svärd, 1t6) □□□□□□□□□ 

#3 (Spjut, 1t8) □□□□□□□□□□□ 

#4 (Spjut, 1t6) □□□□□□□□□□ 

Mötet i sovsalarna kan vara en kritisk punkt i 
äventyret. Det är inte osannolikt att äventyrarna 

är skadade efter strider med vakter och präster 

(och andra monster), och att de inte mäktar med 

en öppen strid med åtta ökentroglodyter. I KPT 

räknat kan monstren vara jämbördiga med även-

tyrarna, eller till och med den starkare parten. 
List och försiktighet är att rekommendera. 

  Om äventyrarna flyr kommer de överlevande 

från sovsalarna och ökentroglodyterna i matsa-

len (J12) att användas som vakter för den hän-

delse att inkräktarna kommer tillbaka. Sex pla-
ceras i K1 och två i K2, om inte spelledaren har 

andra tankar, och i sovsalarna ligger det på nytt 

åtta vakter som sover i väntan på avlösning. 

(Detta kan justeras efter antal stupade, om spel-

ledaren vill vara så nogräknad.) Rum K12 är i 

det scenariot tomt. Monstren kommer dock inte 
att söka efter fienden utanför egen håla förrän de 

fått förstärkning från någon av de grupper som 

är ute just nu, av det enkla skälet att ödlejerlen 

inte vill tömma sina salar på vakter. 

K4 – Västra sovsalen 

 
Liksom i östra sovsalen ligger det två ökentro-

glodyter och sover i vardera kammaren. (En 

strid i K3 kan förstås ha väckt dem innan även-

tyrarna kommer hit.) 

Rummet är likadant som det förra, men spegelvänt – de 
två öppna kamrarna är i öster. Det finns en korridor in till 
norr, en dörr i väster, och en annan i bortre hörnet, mot 
söder. Från dörren till söder hörs dämpat ljud av metall-
slag mot sten. 
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4 ökentroglodyter 

SV 16, KPT 3, Att. 1 vapen eller 2 klor/1 bett (1t4/1t4/1t4), 
AB 3, Förfl. 12, Moral 14, EP 145 

#1 (Kortbåge, 1t6, Kortsvärd, 1t6) □□□□□□□□□□□ 

□□□□ 

#2 (Kortbåge, 1t6, Kortsvärd, 1t6) □□□□□□□□□□□ 

□□□ 

#3 (Svärd, 1t8, slunga, 1t4) □□□□□□□□□□□□□□□ 

#4 (Svärd, 1t8, slunga, 1t4) □□□□□□□ 

Ingen dörr är låst. Utrymmet bakom södra dör-

ren är under utgrävning. Just nu är det två 

illvättar som arbetar här. Ökentroglodyterna 
har vant sig vid det dämpade ljudet av deras ar-

bete och störs inte av det i sin sömn. 

2 illvättar 

SV 11, KPT 1+1, Att. näve (1t3), AB 2, Förfl. 12, Moral 13, EP 
50 

#1 □□□□□□ 

#2 □□□□□ 

 

Illvättarna är slavar under de fasansfulla ödle-

monstren, samtidigt som människor och halv-
mänskliga varelser är deras naturliga fiender. 

Givet att en alv inte försvårar situationen för de 

äventyrare som vill inleda en dialog med dem, 

kan spelledaren slå på monsterreaktioner i 

Monster & Magi, och improvisera utvecklingen 
utifrån resultatet. 

  Ödlejerlen har de salar han behöver för att hu-

sera sina plutoner. (Som nämnts är aldrig samt-

liga soldater här; med andra ord behövs det inte 

sovsalar och andra bekvämligheter för var och 

en.) Men inom kort kommer han att begära den 
styrka han tror sig behöva för att erövra norra 

Lupa Sol, och i synnerhet Okuda. När styrkan så 

småningom anländer kommer han att behöva 

flera rum i tunnelsystemet för förråd, sovsalar, 

och så vidare. Det är bakgrunden till att han på-
börjat vidareuthuggning av det underjordiska 

komplexet. 

K5 – Förråd

 

Utrymmet är ett förråd huvudsakligen för red-
skap och byggmaterial. Det finns verktyg 

(hackor, spadar, spett, hammare, såg, med 

mera), hinkar, säckar, virke, spik, tjära, rep, et-

cetera. Men det finns också osorterade vapen: 

Svärd, yxor, pilbågar, pilar, och så vidare. Ingen-

ting märkvärdigt, och somligt i dåligt skick. 
Många vapen är krigsbyten, liksom en del rust-

ning, som enstaka läderharnesk, hjälmar, någon 

ringbrynja. Den som letar hittar en påse med tre 

flaskor med magiska drycker: en hela lätta ska-
dor, en hela, och en styrka. De små flaskorna 

Ett fyra gånger sex meter stort rum. Hyllor av enkla brädor 
står längs ena väggen, med allehanda saker på. Säckar och 
kaggar på golvet. Verktyg och vapen längs väggarna. 

eller vialerna kommer från människor som beseg-

rats av ökentroglodyter, antingen när monstren 

var på väg till Neibulak-dalen, eller i senare sam-

manstötningar. Ökentroglodyterna förstår att det 
är någon sorts magiska drycker, men eftersom de 

är skapade för människor antas de vara skadliga 

för dem själva. I och med att flaskorna antas ha 

ett värde (liksom exempelvis en ringbrynja de 

själva inte använder) har de inte slängt dem. 
  Hela lätta skador har en mindre ringlande orm 

ristad på vialen, och hela har en större ringlande 

orm inristad. Även om det inte garanterar inne-

hållet vet äventyrarna att ormen ofta används 

som symbol för helande. Spejare från Okuda vet 

med säkerhet att hela-drycker ofta har detta 

märke i Lupa Sol. På vialen som innehåller styrke
-drycken är det ett björnhuvud inristad. Den som 
smuttar lite på drycken känner sig något star-

kare. Två tredjedelar är kvar och innehållet räck-

er till två doser. 

K6 – Grottrum

 

Det står också en ökentroglodyt på vakt ungefär 

två meter söder om korridoren norrut. Kommer 

ett gäng äventyrare ned för östra trappan blir 

monstret sannolikt överraskad (1-3 på 1t6). Vak-

ten är här för att bevaka fängelsehålan, inte östra 

dörren. 

Ökentroglodyt 

SV 16, KPT 3, Att. 1 vapen eller 2 klor/1 bett (1t4/1t4/1t4), 
AB 3, Förfl. 12, Moral 14, EP 145 

(Spjut, 1t8, Kortsvärd, 1t6) □□□□□□□□□□□□□□□ 

Vattnet är inte djupare än som mest en halv me-

ter. Det innebär inga svårigheter att vada ut till 

fängelsehålan, till exempel. Vattnet stiger och 

sjunker beroende på bland annat årstider. Det är 

skälet till den för ödlejerlar okaraktäristiska trap-
pan upp i norr, trots att den leder inåt tunnelsy-

stemet. 

  Det finns två grova sprickor i grottrummet. Den 

södra sprickan smalnar tämligen omgående av 

och leder så att säga ingenstans. Men den norra 

sprickan har med skalv som skakat berget sedan 
salarna byggdes bildat en passage till K9. Bred-

den motsvarar sprickan i troglodyternas tunnel-

system, se I7. 

  När äventyrarna tar sig längre in i grottrummet 

kommer de att se järngrinden som leder till fäng-

elsehålan, givet att de har en ljuskälla som når så 
långt (fackla eller motsvarande), och att de är så 

uppmärksamma som vi antar att äventyrare är 

när de rör sig genom främmande tunnelsystem. 

På andra sidan dörren är det en kort men brant trappa ned 
mot ett stort, naturligt grottrum. Man kan ana bortre väg-
gen; rummet sträcker sig alltså ungefär 15 meter västerut, 
och är som mest cirka tio meter brett. En uthuggen korri-
dor löper norrut. Det är flera sprickor i väggarna, varav ett 
par mycket kraftiga. Större delen av rummet är vattenfyllt. 
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K7 - Fängelsehåla 

Dörren är låst. Vakten i I6 har nyckel på sig. 

Låset är simpelt och en tjuv får +2 till sin fördel 

om denne försöker dyrka upp det. 

  Illvättarna sitter på ojämnheter i bergväggen 
för att så långt som möjligt slippa ständigt vara 

blöta. Arbetet, kosten och vätan har gjort dem 

sjuka. Ökentroglodyterna har även haft slavar av 

andra raser, men nu är det endast illvättar kvar. 

Somliga slavar har slagits ihjäl av ökentroglody-

ter, andra av slavar, och ytterligare en del har 
dött av andra orsaker. Ödlejerlen har nyligen 

beordrat sina trupper att skaffa flera slavar till 

det återupptagna tunnelbygget. 

  Om äventyrarna för ljus med sig kommer samt-

liga illvättar att se på dem och bländas av ljuset. 
Men i övrigt kommer de knappast att reagera 

annat än med vagt uttryck av förvåning. Om de 

fick chansen skulle de förstås fly. De är inte fast-

kedjade. Illvättarna kommer bara att attackera 

om de är fienden överlägsen (vilket nog kräver 

väldigt speciella omständigheter). 

4 illvättar 

SV 11, KPT 1+1, Att. näve (1t3), AB 2, Förfl. 12, Moral 13, EP 
50 

#1 □□□□□□ 

#2 □□□□ 

#3 □□□ 

#4 □□□□□ 

K8 – Korridor med sex dörrar

 

De två närmaste dörrarna till vänster (K9-K10) 

är låsta. Alla andra dörrar står olåsta. I norr är 

det en järnbeslagen dubbeldörr. Även den är 

olåst. 

K9 – Minotaurer

 

Dörren till detta rum är låst. Befäl och präster 

har nyckel. Skepnaderna är två minotaurer. De 

är retliga och aggressiva, men första ronden när-

mar de sig långsamt dörren med kisande ögon, 

bländade av förmodat ljus. Först när de har situ-
ationen klar för sig – att detta är inkräktare – går 

de till attack, sannolikt andra ronden. 

En kraftig, något rostig gallerdörr blockerar vägen till ett 
inre grottrum, ungefär fyra meter brett och sex meter 
långt. Fyra hålögda, hängiga och bleka illvättar sitter längs 
väggarna. 

Den korta, branta trappan leder upp till en korridor in i 
mörkret. Två meter in i korridoren är det en dörr till väns-
ter; sex meter in en dörr till höger; tio meter in en dörr till 
vänster. Längre bort än så är det svårt att urskilja detaljer. 

Ett sex gånger sex meter stort, mörkt rum. Det luktar fränt. 
Ni hör en fnysning och ser två resliga skepnader. 

2 minotaurer 

SV 14, KPT 6, Att. 1 vapen (1t10+2)/1 stånga (1t6)/1 bett 
(1t6), AB 7, Förfl. 9, Moral 19, EP 500 

#1 (Tvåhandsyxa)  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

#2 (Tvåhandsyxa)  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

 

I rummet finns rester efter mat och en halvfull 
kagge med vatten. Det finns också en kista vid 

bortre väggen. Den är låst och minotaur #1 har 

nyckeln på sig. Kistan innehåller 230 guldmynt 

och 120 silvermynt. 

  Jerl Tilia har medfört monstren söderifrån, som 

en del av hans här. Han låter behandla dem väl 
så länge de beter sig enligt hans önskemål, och 

betalar dem i guld och silver. Deras status pend-

lar mellan att vara fångar och legosoldater. De 

får inte lämna detta rum, men vid strid bryter de 

sig gärna ut. Det är inte omöjligt att de tar sina 

pengar och går ut ur jerlsalarna om tillfälle upp-
står. De hyser respekt för Jerl Tilia och dennes 

magiskt kunniga ökentroglodyter. 

K10 – Mantikora 

 
Mantikoran reser sig när dörren öppnas och ljus 
flödar in. Ansiktet är förvridet som av galenskap. 

Den avskjuter genast svanspilar och går till at-

tack. Monstret strider furiöst för att ta sig ut 

härifrån och döda allting som står i dess väg. 

Mantikora 

SV 18, KPT 6+1, Att. 2 klor/1 bett/6 taggar (1t4/1t4/2t4/1t6 
per tagg), AB 6, Förfl. 12, Flyga 16, Moral 15, EP 550 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ 
 

Tyvärr finns det inget av värde i detta rum, men 

kanske det är belöning nog att förgöra detta 

hemska monster. 

  Mantikoran infångades någon gång för länge 

sen. Den ingår liksom minotaurerna i Jerl Tilias 
armé. Monstren är inte bara förmögna att på 

egen hand nedgöra en smärre mänsklig styrka, 

utan dess blotta uppenbarelse injagar också 

skräck hos vanliga människor och enkla solda-

ter. 
  Detta monster är emellertid svårare att hantera 

än minotaurerna. Det har hittills varit nå-

gorlunda framgångsrikt tack vare att Jerl Tilias 

högra hand har en kontrollera mantikora-hjälm. 

Monstret är just nu fullständigt vilt och attacke-

rar alla, utom den som bär hjälmen. 

Ett sex gånger sex meter stort, mörkt rum. Ni ser en un-
derlig skepnad. Kroppen är som ett stort lejons, huvudet 
som ett groteskt människoansikte; den har läderartade 
vingar på ryggen och en svans som påminner om en spik-
klubba. 
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K11 – Monstersal under arbete 

 
Jerl Tilia hoppas få fler monster i den trupp han 

kommer att begära, och förbereder deras håla. 

Får han inte ytterligare monster kan detta bli 

förråd eller motsvarande. 

  Ibland jobbar slavar i detta rum, men om inte 
spelledaren önskar annorlunda är det tomt just 

nu. 

K12 – Matsal

 

Det är fem ökentroglodyter. Om eller när även-
tyrare inträder med en ljuskälla vänder de sig 

mot inkräktarna. Monstren får ett överrask-

ningslag med -1 i avdrag till deras nackdel. 

5 ökentroglodyter 

SV 16, KPT 3, Att. 1 vapen eller 2 klor/1 bett (1t4/1t4/1t4), 
AB 3, Förfl. 12, Moral 14, EP 145 

#1 (Kortsvärd, 1t6) □□□□□□□□□□□□ 

#2 (Långsvärd, 1t8) □□□□□□□□□□□□□ 

#3 (Kroksabel, 1t8) □□□□□□□□□□□□□□□ 

#4 (Svärd, 1t8) □□□□□□□□□□□ 

#5 (Kortsvärd, 1t6, slunga, 1t4) □□□□□□□□□□ 

Mot bortre väggen är det en plattform, som en 

mindre scen. När jerlen talar till sina mannar 

gör han det därifrån. 

  På väggen ovanför plattformen sitter en rund 
metallskiva som i fackelskenet blänker av guld. 

På vardera sida om plattan och scenen är det 

mörkgröna gobelänger med jerlmärket. Bakom 

den södra gobelängen är det en dörr till K13. 

  Att skivan inte är gjord av guld utan förgylld 

med bladguld framgår först efter närmare 
granskning av någon som kan antas ha viss 

kompetens inom området (som en dvärg). Den är 

gjord av järn, vilket är helt uppenbart om man 

ser den bakifrån. Den är cirka 50 centimeter i 

diameter. Ett mönster med upphöjda rektanglar 

löper i tolv cirklar från kanten in mot mitten. 
  I mitten av skivan sitter det en cirka 15 centi-

meter i diameter stor platta av polerad, nattsvart 

obsidian. Den svarta, cirkelrunda stenen är en 

symbol för ödlemonstrens underjordiske gud. 

Stenplattan har viss magisk energi som ger ut-
slag på upptäcka magi och upptäcka ondska. 

  Stenen är en smärre portal till underjorden. 

När Jerl Tilia står framför den kanaliseras mörk 

energi från underjorden via stenen till honom. 

Det gör att han framstår som en bottenlöst mäk-

Ett rum som ännu inte helt huggits ut ur berget. Det är 
grus och stenmaterial på golvet tillsammans med hackor, 
spadar, hinkar, med mera. Det verkar helt tomt. 

Ni kommer in i en stor sal med tre långbord. Det är som 
alla andra rum lagt i mörker. Vid ett av borden sitter några 
monster. De äter, grymtar och pratar med väsande, hesa 
röster. Något glimmar på den motsatta väggen. 

tig och ondskefull varelse, som alla monster 

fruktar och följer. Den är inte nödvändig för att 

få ökentroglodyter att lyda hans order, men den 

gör att han framstår som en halvgud de bugar 
sig för och lyder blint. Här håller han alltså sina 

tal och härifrån kommenderar han om nödvän-

digt sina trupper. Inför det planerade anfallet på 

Okuda kommer han att egga monstren, de som 

redan är här och de som kommer från södern, 
från denna plats. 

  Den äventyrare som vidrör stenen känner en 

hemsk kyla och får en vag känsla av svindel. 

Han eller hon kommer inte att uppleva en yta 

mot fingertopparna – stenen upplevs snarare 

som ett hål. Den som sätter in om så bara top-
pen av ett finger innanför ”ytan” sugs omedelbart 

och hjälplöst in i hålet. Lyckligtvis får äventyra-

ren inte rum i det, utan blott armen sugs in. Det 

går inte att ta sig loss, inte ens med hjälp. Armen 

blir kylslagen och tar 1t4 i skada. Äventyraren 
kommer inte att ta ytterligare skada, men upple-

ver det som att armen långsamt förtvinar och 

försvinner. Han eller hon kan fortfarande inte 

lösgöra sig. 

  Om en god präst lägger hela, välsignelse, ta bort 
förbannelse eller motsvarande besvärjelse enligt 

spelledarens önskemål, kan äventyraren lösgöra 
sig. 

  Alternativt kan den olyckliges kumpaner bända 

loss plattan från väggen. Används vanliga eggva-

pen och motsvarande ting tar det tio minuter. 

(Om spelledaren vill kan det komma in 1t6 
ökentroglodyter under tiden, säg om 1t6 visar 1 

eller 2.) För varje vapen är det 25% risk att eggen 

bryts varje minut det används, och ger i så fall -1 

i skada (vilket alltså kan göra vapnet obrukligt). 

Används magiska vapen kommer dessa inte att 

gå sönder, och det kommer att ta fem minuter. 
Används lämpliga verktyg (som kofot eller mot-

svarande) tar det en minut. 

  Föremål som stoppas in i hålet kommer bero-

ende på storlek att sugas in, och föremål som 

kastas eller skjuts mot stenen kommer att för-
svinna. 

  När plattan brutits från väggen upphör magin 

och den äventyrare som eventuellt fastnat i ste-

nen kommer loss. Det blir också uppenbart att 

det är en förgylld järnskiva. Tyvärr är den inte 

särskilt värdefull, men för stenen och guldet som 
råvaror kan man få 30 guldmynt, givet att köpa-

ren inte upplever stenen som alltför obehaglig. 

K13 - Kök och förråd

 

Eftersom dörren är dold bakom en gobeläng 
kanske det finns en förväntan på att den döljer 

något hemligt, men så är det alltså inte. Det är 

en enkel, olåst köksdörr. Faktum är att gobe-

Det första man lägger märke till är en vag lukt av förrutt-
nelse. Det verkar vara ett kök. Det finns arbetsbänk, kittel, 
en liten, öppen spis; slarvigt styckade djurdelar hänger 
från väggen, somliga rökta. 
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längerna hänger här inte minst för att dölja den 

estetiskt mindre tilltalande köksdörren bredvid 

podiet där den store jerlen står och håller tal. Det 

finns inget av intresse här. Ökentroglodyter äter 

sällan lagad mat, men röker, torkar och saltar 
för hållbarhet. 

K14 - Befälslogement

 

Detta är halvdussin befäls sovsal. Alla utom två 

är på andra håll. De två ökentroglodyter som 

ligger på sina getpälsar sover. Om äventyrarna 
kommer in i rummet med ljus är det 25% risk att 

båda vaknar och 50% riska att ena gör det. 

Sticks den ena ihjäl när de båda sover är det 

60% risk att den andre vaknar. 

2 ökentroglodytbefäl 

SV 16, KPT 3+2, Att. 1 vapen eller 2 klor/1 bett 
(1t4/1t4/1t4), AB 3, Förfl. 12, Moral 15, EP 160 

#1 (Kortsvärd, 1t6+1, Dolk, 1t4+2) □□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

#2 (Svärd, 1t8+1) □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□ 

 

Ökentroglodyt #1 har en magisk dolk +1 (ett 

krigsbyte). 

  Varje troglodyt som huserar i denna kammare 
har en personlig låda. Det är med andra ord sex 

små lådor i rummet. Samtliga är låsta, och varje 

befäl har nyckel till sin egen låda. En tjuv dyrkar 

lätt upp dem med +4 till sin fördel på öppna lås. 

De är också av så enkel typ att ett välriktat slag 

med yxa, stridsklubba eller motsvarande vapen i 
allt väsentligt krossar dem. 

  Ökentroglodyter har inte samma sorts ekonomi 

som människor och i synnerhet soldater har be-

gränsat behov av mynt. Men eftersom det ändå 

är ädla, eftertraktade metaller sparar enskilda 
ökentroglodyter ofta på de mynt de kommer över. 

Kistorna innehåller: 

 

#1: 88 gm., 73 sm., 88 km. 

#2: 90 gm., 92 sm., 2 km. 

#3: 47 gm., 100 sm., 49 km. 
#4: 85 gm., 98 sm., 47 km. 

#5: 14 gm., 146 sm., 75 km. 

#6: 22 gm., 132 sm., 2 km. 

 

Det vill säga, sammanlagt 346 guldmynt, 641 

silvermynt och 263 kopparmynt. I låda #5 finns 
det dessutom ett styrkearmband, som ger +1 i 

styrka för den som bär det. Den magiska effekten 

träder endast i kraft om det är en människa eller 

halvmänsklig varelse som bär det runt handle-

Ett sex gånger sex meter stort rum med en dörr i östra 
väggen. Längs väggarna är det låga bord och getpälsar på 
golvet. Det finns också en del vapen och små kistor. Två 
sandfärgade troglodyter ligger blickstilla på några av dessa 
pälsar. 

den. Det är av guld och cirka tre centimeter 

brett, utan mönster eller symboler. Trär man 

armbandet över handen känner man sig genast 

starkare. 
  Dörren i östra väggen är tjock och järnbesla-

gen. En kraftig hasp är säkrad med ett rejält 

hänglås. En av de sovande ökentroglodyterna 

har nyckeln. 

K15 – Kompaniförråd

 

Förrådet innehåller en mängd vapen, inte minst 

kastspjut, men också sköldar. Somligt är medfört 

från söder för kriget, annat är krigsbyte. Letar 

äventyrarna efter ett speciellt vapen – som yxa, 

svärd, kortsvärd, och så vidare – finns det säkert 
här. 

  Detsamma gäller verktyg – hammare, spik, 

stämjärn, rep, etcetera – det som eftersöks finns 

säkert. 

  Tunnor, lådor och säckar innehåller vatten, tor-
kat kött, saltad fisk och inlagd, mer odefinierbar 

föda. Skulle äventyrarna vara desperata kan de 

fylla på sina matförråd. Men de som äter av 

denna mat riskerar att bli sjuk. 25% risk att bli 

magsjuk (motsvarar en grads energitömning), 

och 10% risk att bli matförgiftad (motsvarar tre 
graders energitömning). 

  Djurhudarna och pälsarna är från olika, vanliga 

djur som björn, varg och get. Men den som letar 

igenom dem hittar panterliknande pälsar; blå-

svarta hudar med kort, glänsande hår. Det är två 

stycken blinkhundspälsar. De är värda 2 000 
guldmynt styck i en någorlunda stor stad, 500 i 

en mindre ort. Specialiserade magiker med höga 

grader kan använda dem till att skapa föremål 

och drycker för teleporterings-magi. Hittar man 

rätt köpare vid rätt tillfälle är blinkhundspälsar-
na värda dubbelt så mycket. 

K16 – Jerl Tilias tronsal

 

Jerl Tilia sitter på sin tron. Nedanför står magi-

kern och två präster. Magikern och prästerna är 

ökentroglodyter med ovanligt hög intelligens för 
reptilmonster och har magiska förmågor som 

motsvarar nämnda klasser. Äventyrarna överras-

kar dem i ett samtal. 

  Det fullständigt osannolika i att dörren till jer-

lens sal öppnas av fackelbärande äventyrare gör 
att reptilmonstren måste ägna några sekunder 

till att förstå situationen; till exempel, är det 

fångar som förs in i salen – men varför bär de i 

Ett förråd på sex gånger fyra meter. Ni ser vapen, verktyg, 
rep, tunnor, lådor och en hög med djurhudar. 

En kort korridor leder in i en stor sal, tio meter bred och 
fyra meter hög. Till höger och vänster är det ett stort, runt 
hål i golvet, och bortom dem dörrar i väggen. Pelare håller 
upp taket. Salen fortsätter in i mörkret, men ni kan ana 
skepnader i andra änden. 
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så fall facklor och vapen? Först därpå agerar de. 

Detta ger att de äventyrare som i sin tur inte blir 

överraskande får en riskfri handling första ron-

den. (Beroende på styrkeförhållandena kan spel-

ledaren låta monstren slå ett vanligt överrask-
ningsslag, för att höja ribban något för spelarka-

raktärerna.) 

  Om äventyrarna retirerar ut i korridoren de 

kom ifrån kommer Jerl Tilia att gå till attack, 

oavsett om dörren stängs efter äventyrarna eller 

inte. Han är en stor krigare och stolt härförare 
och det finns ingen impuls i hans ondskefulla 

ödlekropp att dröja kvar i salen, även om det 

finns tänkbara taktiska fördelar med det. Utan 

fruktan, kallt och mordiskt kommer Jerl Tilia att 

följa efter äventyrarna för att dräpa dem oavsett 
omständigheter, alldeles som vore han oövervin-

nerlig. Hans besvärjare följer sin ledare tveklöst. 

För äventyrarna kan det vara en god idé att inte 

hamna i närstrid med Jerl Tilia. 

Jerl Tilia 

SV 18, KPT 7, Att. 1 vapen (1t8+4, +5 mot människor), AB 7, 
Förfl. 12, Moral 19, EP 690 

(Långsvärd, 1t8+2) □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Ökentroglodytmagiker 

SV 16, KPT 3, Att. 1 vapen eller 2 klor/1 bett (1t4/1t4/1t4), 
AB 3, Förfl. 12, Moral 14, EP 175 

(Dolk, 1t4) □□□□□□□□□□□□□ 

Förberedda besvärjelser: Magisk missil □, Släcka □, Osyn-

lighet □ 

2 ökentroglodytpräster 

SV 16, KPT 3, Att. 1 vapen eller 2 klor/1 bett (1t4/1t4/1t4), 
AB 3, Förfl. 12, Moral 14, EP 175 

#1 (Stridsklubba, 1t6+1) □□□□□□□□□ □□□□□□□ 

Förberedda besvärjelser: Rädsla □, Mörker □, Förbannelse 

□ 

#2 (Stridsklubba, 1t6+1) □□□□□□□□□□ □□□□ 

Förberedda besvärjelser: Rädsla □, Mörker □, Förbannelse 

□ 

Magikern kommer att undvika närstrid. Det 
första han gör vid strid är att försöka släcka lju-

set äventyrarna medför, med besvärjelsen släcka 

(ny, se BILAGA). De två prästerna har en varsin 

stridsklubba +1. 

  Jerl Tilia har en så kallad jerlsabel. Alla ödleko-

nungens jerlar har erhållit ett. Klingan är kol-
svart och hjaltet generöst tilltaget och uppseen-

deväckande. Ej något för äventyrare som vill vara 

diskreta. Sabeln är +2 (plus ytterligare 1 mot 

människor i handen på ett reptilmonster). Jerl 

Tilia har sabeln i en svart, något grönskimrande 
skida. 

  Det finns inget speltekniskt hinder att använda 

sabeln för en mer eller mindre god krigare, men 

exempelvis en uttalad god eller ridderlig spelar-

karaktär vill inte ha 

det. Jerlsabeln har 

skapats för att be-

strida människor 
som ”ljusets” före-

trädare. Präster i 

sällskapet kan 

känna sig obe-

kväma med att ha 

det som en del av 
gruppens vapenar-

senal. Men det är 

upp till spelarna 

hur de vill göra med jerlsabeln, om de lyckas er-

övra det. 
  Jerl Tilia är immun mot charma monster, om 

besvärjelsen kastas av en människa eller en 

halvmänsklig varelse. 

  Han har två halsband runt halsen, båda helt 

synliga. Bägge kan vara av vikt för äventyret. Det 

ena och kortare halsbandet är av svärtad brons 
med en smaragd som hängsmycke. Det är ett 

slags gradbeteckning som visar att han är jerl. 

Smycket är värt 300 guldmynt. Halsbandet öpp-

nar lönndörren i Jerl Tilias kammare, K20. Spel-

ledaren bör vid tillfälle nämna smaragden för att 

spelarna ska kunna göra kopplingen mellan 
halsbandet och dörren (som har en infattad sma-

ragd av motsvarande storlek). – Det andra hals-

bandet är en läderrem med en (som det ser ut) 

rostig järnpeng som hängsmycke. Det är i själva 

verket av rostangripet stål. Ett pentagrams ud-
dar sträcker sig ut mot kanterna, och i mitten av 

pentagrammet är det en eldslåga. Smycket ger 

skydd mot kroppslösa odöda. Fantomer och 

skuggor och motsvarande monster attackerar 

bara bäraren om denne attackerar dem. (Monster 

med 6 KPT eller mer är för kraftfulla för att på-
verkas av medaljongen.) Jerl Tilia lät införskaffa 

föremålet när det kom till hans kännedom att 

denna typ av monster drog i Neibulak-gruvan. De 

var fler när han flyttade in än de är nu för tiden. 

Föremålet är i sig varken ont eller gott, men gi-

vetvis magiskt.  
  Hålen är tio meter djupa. Det finns 1t10x20 

guldmynt i varje. De har en helt ceremoniell 

funktion. Ingen av de fyra dörrarna är låsta. 

K17 – Prästernas kammare 

 
Detta är de fyra prästernas kammare. Alla kistor 

är låsta, och alla präster har nyckeln till sin egen 

kista. 

  Alla kistor innehåller ceremoniella kläder, rö-

kelsekar, rökelsestickor, elddon, och liknande; 

samt 3t10x10 guldmynt, 2t10x10 silvermynt och 
1t10x10 kopparmynt. (Kopparmynt har så lite 

värde för ökentroglodyter att de sällan samlar på 

sig nämnvärda mängder.) Dessutom innehåller 

kistorna följande: 

En kort korridor leder in i ett sex gånger sex meter stort 
rum, med fyra låga bäddar och fyra kistor. 
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  Kista #1: Bok på ökentroglodytiska som beskri-

ver underjordens mytologi, samt magisk skrift-

rulle skriven på ökentroglodytiska, med effekten 

skydd mot spindelmonster. 
  Kista #2: En styrkedryck som ger den som 

druckit elixiret 17 i styrka, oavsett vad denne 

hade tidigare. Den smakar mycket stark, är obe-

haglig att dricka för människor, men fungerar på 

alla levande varelser. Två neutralisera gift-
drycker. Även dessa är gjorda för reptilmonster 

men fungerar på alla levande varelser.  
  Kista #3: Flera lösa pergamentark, med enkla 

symboler, streck och punkter. Det påminner om 

stjärnor och stjärnbilder, men det går inte att 

förstå dessa ark. (Det har inget med stjärnor att 

göra.) En svart pärla, värde 400 guldmynt. 

  Kista #4: En magisk skriftrulle på ökentroglo-
dytiska, av typen skydd mot elementarandar. Ett 

kortsvärd +1. (Svärdet har tillhört en fånge. Präs-

ten kan själv inte använda det, men har det i sin 

ägo av girighet.) 

K18 – Magikerns kammare

 

Magiker är mycket ovanliga bland ökentroglody-

ter, och erhåller allmänt sett större respekt än de 

präster som ju ändå är högt ansedda. Namnen 

på respektive klasser och deras huvudfunktioner 

till trots, anses magiker stå i ett närmare och 
mer omedelbart förhållande till deras gudar. De 

fåtaliga magikerna är intelligentare än praktiskt 

taget alla andra ökentroglodyter, vilket är ett an-

nat skäl till att magikern är Jerl Tilias högra 

hand. 

  På bordet står det en del små burkar, en mor-
tel, pennor och papper, anteckningar, och tre 

små burar med en skorpion i varje. Anteckning-

arna är på magikerns eget språk och redogör för 

alkemistiska experiment. 

  På hyllan finns det böcker om magi, mytologi 
och geografi, bland annat; men också många 

små kärl och påsar med ingredienser för troll-

dom och vidskepelse. Det kan vara järnspån, 

pulver av krossat ben från vissa djur, skorpion-

gaddar, ormskinn och råttsvansar; fetter, tor-

kade inälvor, och så vidare. Ingenting av detta är 
magiskt. 

  Kistan är låst och försedd med en magisk fälla. 

Den som rör låset (i ett försök att dyrka det till 

exempel) tar elektrisk skada, får en stöt helt en-

kelt, med 2t6 i skada. Magin fungerar tre gånger 
innan den blir urladdad. Upptäcka magi avslöjar 

att låset har en magisk effekt. En tjuv kan dyrka 

upp låset med -2 på sitt slag utan att ta en stöt 

när fällan är upptäckt. Tjuven kan också desar-

mera fällan med -2 när den är upptäckt. 

  Kistan innehåller ointressanta kläder och per-

sonliga pinaler, men även magikerns formelbok 
med besvärjelserna magisk missil, mörker, 
släcka, levitera, osynlighet och spegelbild. (Med 

En kort korridor öppnar upp mot ett sex gånger sex meter 
stort rum, med en låg bädd, ett bord, en hylla och en kista. 

förstå språk är det möjligt för en magiker att 

överföra besvärjelserna till sin egen bok.) Dessu-

tom ligger det 320 guldmynt och 140 silvermynt i 
ett skrin, tillsammans med två safirer värda 800 

guldmynt styck. Slutligen en läderhjälm som lå-

ter bäraren kontrollera mantikora. (Det fungerar 

som charma, det vill säga mantikoran får rädd-

ningsslag mot magin, och får därpå regelbundna 

räddningsslag enligt charma person-reglerna. I 

detta avseende har monstret 12 i intelligens.) 
Hjälmen är ett professionellt arbete, men den sit-

ter väldigt illa på en människa eller en halv-

mänsklig varelse. Det ser kort sagt inte klokt ut 

och det är lätt att den faller av vid hastiga rörel-

ser. Men dess magi fungerar även när en männi-

ska bär den. 

K19 – Krigsrum

 

Rummet är byggt för att vara ett högkvarter när 

kriget drar igång. Det används nästan inte alls 

ännu. Vill Jerl Tilia föra samtal med befäl, präs-
ter och magiker gör han det i stora salen, sit-

tande på sin tron för att understryka avståndet 

mellan honom själv och ökentroglodyterna. Men 

när förstärkningen kommer tillsammans med 

högre befäl presenterar han sina planer här. 
  Den stora kartan visar Lupa Sols norra delar, 

med ruinstaden Gebeze till väster och Okuda till 

öster, samt kustlinjen mot Lupaviken. En av de 

mindre kartorna är över Lupaviken, med Trappö 

och Skogsholmen i mitten; och den andra visar 

Okuda. Kartorna är något mer detaljerade än 
spejarnas kopia av troglodyternas karta. Exem-

pelvis framgår skala och avstånd. 

K20 – Jerl Tilias kammare

 

På bordet ligger det en loggbok över erövringen 
av norra Lupa Sol, där Jerl Tilia listar alla steg i 

operationen. Anteckningarna är förda med hiero-

glyfliknande bokstäver. Det tar cirka ett år för en 

boklärd person att ”knäcka” alfabetet. Förstå 
språk gör att läsaren lär sig allting om Jerl Tilia 

och hans operationer och planer i och för områ-
det, så som det framgår av denna äventyrsmodul. 

Det finns också skrivdon på bordet, jämte ett 

krus med vatten och en skål med föda. 

  Hyllan är låg, står på marken och har tre hyll-

plan. På dessa står det böcker om militär strategi, 

logistik, geografi, och liknande ämnen. De är 
skrivna på det egna, hieroglyfliknande språket; 

Ett sex gånger sex meter stort rum som domineras av ett 
bord med sex stolar. Den bortre stolen har ett högre rygg-
stöd än de övriga. På väggarna hänger det en stor och två 
mindre kartor. 

Ett sex gånger sex meter stor rum på andra sidan en kort 
korridor. Större delen av bortre väggen är täckt av en 
mörkgrön gobeläng med ödlemärket. Det finns en bädd, 
ett bord, en hylla och en mindre kista här. 
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men det finns också ett par böcker på samsprå-

ket, som behandlar Lupa Sols historia samt 

gruvdrift. (Jerl Tilia har spekulerat i att åter-

uppta gruvdriften när området är erövrat.) I en 
bok om geografi är de femtio sista sidorna ut-

skurna för att rymma och dölja nyckeln till kis-

tan. Nyckeln ger vagt utslag på upptäcka magi. 
  Kistan är ett låst, rejält, järnbeslaget arbete. 

Låset ger utslag på upptäcka magi. Den som rör 

det med fingrar eller annat föremål än nyckeln 
blir paralyserad. Ett framgångsrikt räddnings-

slag med -2 i avdrag till karaktärens nackdel ger 

i stället 1t4 i elektrisk skada. Detta gäller varje 

gång låset vidrörs. En tjuv kan desarmera fällan 

med -2 på sitt tärningsslag. Används nyckeln 

händer ingenting. 
  Kistan innehåller 450 guldmynt och 300 silver-

mynt, samt fyra svarta pärlor á 500 guldmynt. 

  På en liten grön kudde i kistan ligger en krona 

av kontinuerlig rädsla. Den är gjord av järn och 

alla icke-onda varelser inom 10 meter måste 

lyckas med ett räddningsslag för att inte drab-
bas av rädsla. Den som misslyckas med rädd-

ningsslag backar ohjälpligt undan och håller sig 

minst 20 meter från bäraren under 10 ronder. 

Effekten är som namnet på föremålet anger ihål-

lande. En icke-ond person som sätter kronan på 

sitt eget huvud kommer att själv blir riktigt obe-

haglig till mods. Han eller hon måste klara ett 
räddningsslag mot paralysering varje rond kro-

nan är på huvudet för att inte panikslaget ta den 

av sig. Under tiden kronan är på huvudet har 

den inte desto mindre ovan beskrivna effekter. 

Föremålets magiska effekt är av ondskefull na-
tur. 

  I kistan ligger det också en prydligt hopvikt 

mantel. Den är vävd av silkesliknande trådar och 

skimrar i olika huvudsakligen mörkgröna nyan-
ser. Jerl Tilia har den över axlarna när han leder 

trupper till strid. Det utsökta tyget ger den ett 

värde om 100 guldmynt. 

  Bakom gobelängen är det en lönndörr. Den är 

förhållandevis enkel att upptäcka. Dels förväntar 
sig äventyrarna antagligen en lönndörr där, och 

dessutom är det en smaragd infattad i mitten av 

den dolda dörren. Äventyrarna får +1 på tär-

ningsslaget till sin fördel. Smaragden är ett par 

centimeter i diameter, det vill säga av motsva-

rande storlek som smaragden Jerl Tilia bär i sitt 
halsband (se K16). Kommer safirerna i halsban-

det respektive väggen inom två meter och inom 

synhåll från varandra, öppnas dörren. Annars går 

det bara att öppna eller forcera dörren med lämp-

lig besvärjelse (öppna, passage, eller motsva-

rande). Smaragden i dörren kan petas bort och är 
värd 300 guldmynt. 

  I lönnrummet är det en olåst kista med Jerl Ti-

lias krigskassa: 4 400 guldmynt och 6 000 silver-

mynt. 
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Djupgnomernas 
tunnelsystem 

Detta det tredje tunnelsystemet som utgår ifrån 

Neibulaks gruva saknar betydelse för äventyrets 

mål. Men sedan är ju inte heller allting i världen 
till för äventyrarna. 

  Djupgnomer (nytt monster, se BILAGA) var eta-

blerade i bergen söder om Neibulak-dalen, men 

hade ingen kontakt med människorna. När det 

kom till deras kännedom att gruvan i norr var rik 
på silver, beslöt de sig att ta över den. Detta 

sammanföll i tiden med den allmänt ökade 

monsteraktiviteten i Lupa Sol. Om djupgnomer-

nas aggressiva uppträdande hade någon kopp-

ling till andra monsters attacker på människo-

samhällen förblir outrett. 
  De grävde sig norrut, och när deras tunnel var 

nära gruvans ort, högg de en öppning mellan sy-

stemen och attackerade människorna. Både gru-

van och Neibulaki övergavs. Soldater anlände så 

småningom, men hade inga möjligheter att återta 
gruvan från djupgnomerna. På grund av 

monsterattacker runt om i riket nöjde man sig 

med att bevaka gruvan för att hindra vidare ex-

pansion, och övergav så småningom även detta i 

samband med monsterattacker på andra, vikti-

gare platser. Gruvans fyndigheter var vid denna 
tid nästan helt uttömda. Djupgnomerna upp-

täckte snart detta, och i samband med att odöda 

började härja i området drog de sig tillbaka in i 

berget på nytt. De har inte synts till i Neibulak-

regionen sedan dess. 

  Djupgnomernas tunnelsystem är påfallande väl 
uthugget. I synnerhet dvärgar imponeras av 

hantverket.  

J1 – Samlingsplats 

 
Nischerna i detta utrymme höggs ut för att för-

vara verktyg, fyllnadsmaterial, mat, vatten, och 

så vidare, under den sista delen av tunnelbygget, 
så att föremålen inte skulle vara i vägen vid en 

eventuellt hastig utmarsch. De hackor, hinkar, 

och andra föremål som står kvar, var i så dåligt 

skick att djupgnomerna inte brydde sig om att ta 

med just dessa tillbaka inåt berget. 
  Rummet mellan korridorerna tjänade som en 

samlingsplats för krigare inför invasionen av gru-

van. 

  Hålet i mitten av rummet var fällor, falluckor 

som blivit utlösta av monster. Det är tre meter 

djupt. Där nere stryker två gengångare och ger 
ifrån sig kusliga ljud, oförmögna att ta sig upp. 

2 gengångare  

SV 15, KPT 3, Att. 3 (2 klor / 1 bett), Skada 1t4 / 1t4 / 1t6, AB 
3, Förfl. 9, Moral 20, EP 200  

#1 □□□□□□□□□□□ 

#2 □□□□□□□□ 

En lång, mörk korridor leder norrut; den verkar öppna upp 
mot ett rum. Längs väggen till höger är det en lång nisch 
där det står gamla hinkar och verktyg. Från mörkret mot 
slutet av korridoren kommer gutturala läten och väsande 
ljud. 
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På den norra väggen i rummet är det utskurna 

bilder i stenen, som visar beväpnade djupgnomer 

med sköldar och hjälmar som tätt rör sig sö-

derut. De ser ut som gnomer, men har kantigare 

ansikten, spetsigare näsor och mer framträdande 

ögonbryn och hakor; de ser också ut att vara nå-
got smalare än vanliga gnomer. Det är ett slags 

minnesmärke över den kommande segern, som 

huvudsakligen höggs ut under tiden den södra 

korridoren avslutades. 

  Den norra dörren är av trä och står halvöppen. 

J2 – Hall

 

Alla dörrar är av trä. Den norra dörren har fast-

nat och måste forceras. 

  I det västra rummet, J3, finns det två skuggor 
(se detta rum för deras värden). De kommer att 

komma ut och attackera äventyrarna efter två 

ronder, om dessa inte omedelbart går in i J3; då 

attackerar de dem där. Observera att detta kan 

innebära att de attackerar äventyrarna bakifrån 

om dessa går in i J4 eller i samlad tropp går till 
norra dörren. 

J3 – Sovsal 

 
Rummet tjänade som sovsal för arbetare när 

denna den sydligaste delen av tunnelbygget 
höggs ut. Djupgnomerna tog med sig allting som 

fanns i sovsalen när de drog sig tillbaka, och det 

är mycket riktigt helt tomt. 

  Två skuggor håller till här när äventyrarna 

kommer in i J2. Det är möjligt att monstren läm-
nat rummet innan äventyrarna går in här (se J2). 

2 skuggor 

SV 13, KPT 2, Att. 1 beröring (1t4 + styrkeminskning), AB 3, 
Förfl. 9, Moral 20, EP 100 

#1 □□□□□□□□□ 

#2 □□□□□□□□□□ 

 

J4 – Förråd

 

Utrymmet var ett förråd med mat, byggnads-
material och annat, för de som arbetade i denna 

del av tunnelsystemet. Det finns inget av intresse 

här, endast halvtrasiga eller mycket slitna verk-

tyg och tomma kärl som behöver lagas. 

En tio meter lång och fyra meter bred hall med en dörr i 
varje vägg. Både den till öster och den till väster står halv-
öppna. Dörren rakt fram är stängd. 

Ett sex gånger sex meter stort rum som verkar helt tomt. 

Ett kvadratiskt rum med i stort sett tomma hyllor på södra 
väggen, och en del tunnor och kaggar på golvet. 

J5 – Raserad tunnel 

 
Det nedrasade materialet är så omfattande att 

det skulle ta dagar att röja undan det. Det vore 

dessutom ett livsfarligt arbete eftersom risken för 

ras vore överhängande. 
  Den äventyrare som undersöker om man kan 

ta sig förbi upptäcker dock en liten öppning i 

övre, högra hörnet. Klättrar man dit och tittar in 

känner man luftdrag från andra sidan, och det 

verkar som att man skulle kunna krypa igenom. 

Det tar en rond att kravla sig igenom, och endast 
en kan göra det i taget. 

  Men det är inte helt ofarligt. Inte bara är det en 

fantom på andra sidan (se J6), berget riskerar 

dessutom att rasa. 

  För varje äventyrare som kryper igenom hålig-
heten slås 1t6. En 1:a innebär att stenmaterial 

rasar ned på den som kryper igenom. Om detta 

sker slås ytterligare 1t6, och beskrivningarna 

nedan konsulteras för att se vad som händer. 

(Om äventyrarna måste gräva, hacka och dra 

loss nedrasat material går det fortare om de an-
vänder verktyg som finns i J1 och J4, även om 

dessa är i dåligt skick.) 

 

1-2 – Äventyraren tar sig igenom (eller till-

baka), möjligen något mörbultad och upp-
jagad, men utan skada. Den äventyrare 

som kryper igenom nästa gång råkar ut för 

ras på 1-2. 

3-4 – Som ovan, men äventyraren tar 1t4 i 

skada och måste lyckas med ett egen-

skapsslag mot styrka för att själv ta sig 

igenom (eller tillbaka). Andra äventyrare 

kan hjälpa honom eller henne, och så små-
ningom få loss sin kamrat. Nästa äventy-

rare drar på sig ett ras på 1-2. 

5 – Som ovan, men äventyraren tar 1t6 i 

skada och måste ha hjälp för att ta sig 

loss. För att kunna använda gången på 

nytt måste äventyrarna rensa den från fyll-

nadsmaterial. Det tar 10 minuter med 
verktyg (hackor, spadar, etcetera), och 30 

minuter utan. 

6 – Äventyraren begravs i sten och grus, 

tar 1t8 i skada och kan inte komma loss. 

Det nedrasade materialet är så tungt att de 

övriga äventyrarna inte kan dra ut sin 

kamrat. De måste gräva loss honom eller 
henne. Med verktyg tar det 10 minuter, 

utan verktyg 30 minuter. För varje minut 

som går är det 25% risk att offret tar 1 KP i 

skada. Räddas äventyraren är denne så 

medtagen att effekten motsvarar tre gra-

ders energitömning. De återställs emeller-
tid om denne får vila en halvtimme. Påföl-

jande äventyrare riskerar att hamna under 

ras på 1-3 när de passerar gången. 

På andra sidan dörren är korridoren igenrasad. 
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Den första äventyraren som tränger sig igenom 

tunneln kommer att möta fantomen i J6. Om 

äventyraren har ljus med sig ser nog denne 

monstret första ronden, och blir attackerad 

andra. Situationen kan bli prekär, men underlät-
tas om äventyrarna har Jerl Tilias skyddsamulett 

mot kroppslösa odöda (se K16). 

J6 – Brunnsrummet

 

Som nämnts under J5 är det en fantom i detta 
rum. Den håller till i rummets nordligare del när 

den först upptäcks. 

Fantom 

SV 15, KPT 4, Att. 1, AB 6, Förfl. Flyga 27, Moral 20, EP 350 

□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Den östra dörren är stängd och låst. Den västra 

dörren är stängd men olåst. På denna dörr sitter 

det en skylt, en träplatta med två korslagda 

svärd. Båda är gedigna, metallbeslagna trädör-

rar. 
  Det ligger ett fint, jämnt lager av damm över 

golvet som gör att det ser helt orört ut sedan 

hundratals år. 

  En fallucka i södra änden av salen sträcker sig 

från vägg till vägg. Det är en del av djupgnomer-
nas försvar för den händelse att fiender mot för-

modan skulle ta sig upp genom hålet i J1 och 

fortskrida inåt deras tunnelsystem. Hålet är tre 

meter djupt. 

  Statyn föreställer en djupgnom, långsmal för 

sin ras, obeväpnad och med jämnt och fint 
skägg. Anletsdragen är emellertid ganska grova 

och ger statyn en bister uppsyn. Det är en av-

bildning av en legendarisk och vis djupgnom som 

senare generationer känner vördnad för och som 

de tror ännu kan bistå dem. 
  Brunnen är liksom statyn fri från fällor, magi 

och hemligheter. Det är en hink med ett rep intill 

och det går ännu att dra upp klart, friskt bergs-

vatten. 

  Korridoren i norr tar slut efter några meter, i 

och med ett annat avsiktligt ras. När djupgno-
merna drog sig tillbaka från Neibulak raserade 

de tunneln i J5, ovan. Men när detta inte gav 

önskat resultat lät de göra ett nytt ras här. Detta 

är ogenomträngligt. 

På andra sidan raset är det ett rum som är cirka åtta meter 
långt och sex meter brett. Korridoren fortsätter i norr. Till 
öster och väster är det en stängd dörr. I bortre änden av 
rummet är det en brunn i ena hörnet och en staty i andra 
hörnet. 

J7 – Vapenförråd 

 
På hyllorna ligger det en sprucken hjälm, ett tra-

sigt armborst, en knippe pilar utan spets, samt 
ett spjut med en spricka i skaftet och böjd spets. 

  I söder är det en lönndörr. När man hittar den 

kan den helt enkelt skjutas upp, om man tar i 

lite. Den går sedan igen av sig själv, men på insi-

dan finns ett handtag som gör det lätt att öppna 

den inifrån också. 
  Här förvarande djupgnomerna mer värdefullt 

materiel. På grund av ett missförstånd har som-

ligt blivit kvar. Ett befäl trodde att en annan 

grupp skulle ta det. Befälet som var ytterst an-

svarig för det insåg sin blunder först när tunneln 
raserats och för att rädda sitt ansikte underlät 

han att nämna det för någon.  

  Det som ännu är kvar i rummet är två armbors-

tar och 20 skäktor +1. (När en magisk skäkta 

träffat sitt mål försvinner magin.) Armborstarna 

är i sig inte magiska, men dekorerade med utsku-
ret mönster och ovanligt vackra och värda 50% 

mer än vanliga armborst. 

J8 – Återhämningssal

 

Så länge muggen är i denna sal har den magiska 
kvaliteter, som försvinner när man tar den ut 

härifrån. Den fylls med klar vätska när den ställs 

på altaret. Dricker man innehållet helas man som 

av besvärjelsen hela. Det fungerar en gång per 

dygn per person. Vill spelledaren vara generös 

kan han eller hon också tilldela drycken andra 
helande effekter, som återställning, bota sjukdom, 

och så vidare. 

  Texterna är på djupgnomiska och är en hyll-

ning till den legendariske djupgnom som står som 

staty utanför. 

  Djupgnomerna var angelägna om att denna he-
liga sal inte skulle tillfalla fienden, varför de för-

sökte stänga vägen in med raset i J5. När detta 

misslyckades raserade de som nämnts nästa tun-

nel också. Av religiösa skäl var de tvungna att 

låta den heliga salen med kärlet stå kvar orört. 

Ett till synes tomt rum; tio meter brett och fyra meter 
djupt. En hylla står längs norra väggen med enstaka före-
mål. Rader av krokar sitter i de övriga väggarna. 

Ett helt cirkelrunt rum, cirka sex meter i diameter. Kupolta-
ket är fyra meter högt. Väggarna polerade och blanka. Två 
eleganta rader av text på ett främmande språk är ingrave-
rade i östra väggen. I mitten står det en silvermugg på ett 
smalt, rikt dekorerat altare. 
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Bilaga 

Äventyrets avslutande 
När Jerl Tilia är förgjord är uppdraget i allt vä-

sentligt avklarat. Situationen kan förstås kräva 

ytterligare strider, och har äventyrarna inte ne-

utraliserat troglodythålan kan det vara en god 

idé att passa på att göra det nu. Även djupgno-

mernas tunnelsystem kan återstå, men det är 
mindre angeläget. 

  Äventyrarnas seger över monstren i Neibulaks 

tunnelsystem har sannolikt gett dem magiska 

föremål och kanske tusentals guldmynt. De har 

med andra ord gjort vad de en gång satte sig före 

att göra: Förgöra monster och ta deras skatter. 
Kanske de reser tillbaka till Galanthus för att 

återhämta sig, träna för uppgradering, och se-

dan sätta av mot nästa äventyr. 

  De kan också ta sig till Okuda, spejarnas stad 

som Jerl Tilia riktade in sig på. Om de gör det 
och det är eller blir känt vad de uträttat erhåller 

de en medalj av kungamakten, och en mycket 

god relation med makthavarna i Okuda. De får 

också den vård de behöver, och möjlighet att 

träna för uppgradering till ett betydligt lägre pris 

än normalt. Däremot kommer de inte få någon 
belöning i reda pengar. 

Okuda 
Okuda är en starkt militariserad stadsstat med 

cirka 16 000 invånare. Runt stadskärnan löper 
en ringmur, och hundratalet meter längre ut lö-

per en till hög mur med många torn. Området 

mellan murarna domineras av gårdar med od-

lingar och djurhållning. Okuda ligger högt, ett 

par hundra meter från havet. Två murar löper 

från yttre ringmuren ned till kajen. Staden be-
driver viss handel men har få skepp, och knapp-

ast något krigsskepp alls. De importerar bland 

annat malm, mat och tyger, och exporterar väl 

ansedda vapen, rustningar och konstfull kera-

mik. Kulturen är osentimental och sträng. 
Många vanor och regler kan verka onödigt hårda 

och ibland omänskliga. Inte desto mindre 

präglas stadsstaten av dess utpräglade sinne för 

skönhet och ridderlighet.  

Nya Monster 

Ökentroglodyt 

 
 

Så kallade ökentroglodyter är ett troglodytsläkte 

som lever i sydligare, hetare områden. Till sitt 

yttre skiljer de sig från vanliga troglodyter i det 
att de är sandfärgade, något smalare och mer 

finlemmade; de har lägre ”tuppkam” och ett litet 

horn frampå nosen. Vid strid utsöndrar de be-

tydligt mindre stinkande sekret, så lite att det 

inte påverkar andra varelser. (De har inte mycket 

till övers för vanliga troglodyters stank, vilket är 
ett skäl till att inte delar boning med dem eller 

strider sida vid sida om de inte måste.) Ökentro-

glodyter är något tåligare och intelligentare än 

vanliga troglodyter, och tenderar att se ned på de 

senare. Slutligen har de ett mer ödlelikt bete-
ende. Särskilt utmärkande är deras tendens att 

plötsligt bli helt stilla, som förstenade (i nå-

gorlunda vilsam ställning). Det gäller i synnerhet 

om de inte har något särskilt för sig eller om de 

står vakt. De är i detta tillstånd knappt med-

vetna, men har ett slags instinktiv uppmärksam-
het som gör att de tycks övergå från dvala till 

fullständig uppmärksamhet och medvetenhet på 

ett ögonblick. De har 20 meters mörkerseende. 

  Ökentroglodyter ser människor och halvmänsk-

liga varelser som naturliga fiender, men de har 
inte som troglodyterna levt så tätt inpå männi-

skorna under så lång tid att de har samma till 

synes medfödda och besinningslösa hat mot 

människor.  

Antal 2t10 

Skyddsvärde 16 

KPT 3 

Sp. Försvar - 

Sp. Attack - 

Attacker Vapen eller bett/klor/klor 

Attackbonus 3 

Skada Vapen eller 1t4/1t4/1t4 

Förflyttning 12 

Moral 14 

Skatter XI 

EP 145 
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Ödlejerl 

 
 
De enda kända exemplaren av dessa monster är 

de fyra överbefälhavarna i den mystiske ödleko-

nungens krigsorganisation, de så kallade 

”jerlarna”. De lyder sin herre blint. Det är två 

meter långa ödlemonster som går upprätt, har 

tjock svans som når ned till golvet, kraftig skalle, 
grova tänder, sneda ögon och tämligen muskulös 

kropp. Ödlejerlarnas fjäll ger dem naturligt 

skydd, men det händer att de också har rust-

ning. Bortsett från ett höftskynke och mantel bär 

de sällan kläder. De är lika intelligenta som män-
niskor. Deras väsen är helt inriktad på strid och 

militära operationer. De är stolta och föraktfulla. 

Djupgnom 

 
 

Djupgnomer är lika och besläktade med den van-

liga gnomen, men har utvecklats till en egen gren 

under tusentals år av underjordisk och förhål-
landevis isolerad kultur. De är tvära till sinnet 

Antal 1 

Skyddsvärde 18 

KPT 7 

Sp. Försvar Immun mot charma 

Sp. Attack - 

Attacker 1 vapen 

Attackbonus 7 

Skada Vapen (+3 i styrkebonus) 

Förflyttning 12 

Moral 19 

Skatter Special 

EP 690 

Antal 3t6 

Skyddsvärde 18 

KPT 3 

Sp. Försvar - 

Sp. Attack - 

Attacker Vapen 

Attackbonus 3 

Skada Vapen 

Förflyttning 9 

Moral 14 

Skatter XIII 

EP 150 

och muskulösa till kroppen; deras hy är grådas-

kig, iris blekt och de blir tidigt flintskalliga. De 
bor under marken i stora och avancerade tun-

nelsystem, där de bygger maskiner och gräver 

efter mineraler. De gör inte mycket väsen av sig 

utanför sina underjordiska samhällen, och fak-

tum är att deras hålor ofta är helt okända för 

andra raser, till och med för varelser som bor 
nära dem ovan jord. Alla djupgnomer behärskar 

i viss mån magi. I underjordiska system kan de 

smyga och gömma sig som en tredje gradens 

tjuv, liksom använda smygattack. De blir över-

raskade på en 1:a, och överraskar på 1-4, i eget 
tunnelsystem. Den typiske djupgnomen bär 

mycket välgjord och ibland dyrbar ringbrynja, 

tyst och smidig som läderrustning. De använder 

ofta fantasifulla vapen, som kastpilar men en 

liten glasbehållare vid spetsen, som krossas vid 

träff och frigör en gas som paralyserar offret un-
der påföljande rond. Djupgnomer har utmärkt 

mörkerseende (30 meter) och använder eld end-

ast för matlagning, smide eller i ceremoniella 

sammanhang. 

 

Nya besvärjelser 

Släcka 

Klass: Magiker 

Nivå: 2 
Avstånd: 15 meter 

Varaktighet: Omedelbar 

Med denna besvärjelse kan magikern släcka alla 

naturliga ljuskällor inom en omkrets av tre me-

ter i diameter, från den plats där besvärjelsen 
läggs (detta inkluderar eldstäder och motsva-

rande). Magin lägger inte mörker utan får alltså 

eldbaserade ljuskällor att slockna. Det finns 

inget som hindrar en från att tända exempelvis 

en ny fackla eller samma fackla, som besvärjel-

sen släckt. De som håller i en ljuskälla (fackla, 
lykta, ljus) får ett räddningsslag mot magi; lyck-

as slaget slocknar inte elden. 

Fotnot 

Förlagan till Neibulaks gruva är Besucherbergwerk 
Freudenstadt i Schwarzwald. Originalbilden är ritad av 
W. Strittmatter och återfinns i Lagerstätten und Berg-

bau im Scharzwald (Bliedtner & Dennert, 2004). 
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Kartor 

Troglodyternas karta 

Norra Lupa Sol 



36 

 

Neibulaks gruva 

Troglodyternas tunnelsystem 
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Jerlsalarna 

Djupgnomernas tunnelsystem 
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