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Expedition till 

gnomernas gruva 

En introduktionsmodul för 1:a gradens äventyrare, 

för fantasyrollspelet Monster & Magi 

Äventyrarna sitter på värdshuset i den lilla staden Månsta, belägen i 
skuggan av Vagnsbergen, då en extravagant klädd handelsman kom-

mer in och uppjagat ser sig omkring. 

När blicken faller på äventyrarna går han genast fram till dem och sä-

ger att de måste hjälpa honom, situationen är desperat! 

”Äntligen – vårt första äventyr!”, tänker de, men håller masken och 

frågar honom bistert: ”Hjälpa dig med vad då?” 

”Gnomerna! Var är gnomerna!” utbrister han. 

Expedition till gnomernas gruva är en äventyrsmodul för första gra-
dens äventyrare. Den har skrivits för spelledare som har liten eller 

ingen erfarenhet av att leda ett rollspelsäventyr. 
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Expedition till gnomernas gruva är en äventyrs-

modul för fantasyrollspelet Monster & Magi, av-

sett för nybörjare. Spelarkaraktärerna bör vara 

cirka fem stycken äventyrare av första erfaren-

hetsgraden. (Är det färre spelare än kan somliga 

spela två karaktärer.) 

  Synpunkter och rättelser mottages med tack-

samhet. Se adresser på föregående sida. 

  Innan spelledaren drar igång äventyret är det 

viktigt att han eller hon läst igenom hela modu-

len. Spelarna ska inte läsa modulen innan även-

tyret börjar, då de lika lite som deras äventyrare 

ska veta vad som ligger framför dem. 

Tips till den nye spelledaren 

Expedition till gnomernas gruva är ett kortare 

äventyr skrivet för nybörjare. I sidantal är modu-

len i förhållande till berättelsen omfångsrik, för vi 
tar inga kunskaper för givna (vid sidan av att 

spelledaren är bekant med reglerna). Givetvis 

kan även mer erfarna spelare och spelledare ha 

glädje av Expedition till gnomernas gruva, men vi 

strävar efter att ge spelledaren en hjälpande 

hand längs vägen, kommer med allmänna tips, 
och reser rätt typiska utmaningar framför spelar-

na. 

  Det förtjänar att upprepas att spelledaren bör 

läsa igenom hela modulen innan spelet börjar, 

gärna två gånger om tid finns; och gör han eller 

hon understrykningar eller anteckningar vid läs-
ning underlättar det säkert för att det ska flyta 

på när äventyret rullat igång. Det finns vissa 

rum med långa beskrivningar och en del med 

någorlunda komplicerat innehåll, som är särskilt 

bra att känna sig bekväm med innan äventyrar-
na kommer dit. Vi tänker främst på Spring-

brunnsrummet A3, med sina många magiska 

effekter och eventuella vättar, korridor A9 med 

sina vakter och risk för att de slår larm, och den 

förmodade slutstriden i G3. 

  Spelledaren har äventyrsmodulen till hands un-
der spelets gång, i synnerhet för att påminna sig 

om innehåll i tunnelsystemets rum och korrido-

rer. För att snabbt hitta relevanta detaljer i bröd-

texten är nyckelord och monster fetmarkerade. 

På så vis kan spelledaren läsa eller parafrasera 
beskrivningen av platsen, och därpå låta blicken 

svepa över påföljande brödtext, och ser då raskt 

nyckelord som vättar och lönndörrar. 

  I en äventyrsmodul av klassisk typ, som Expe-
dition till gnomernas gruva, är ofta central in-

formation insprängd i övrig brödtext. Det är en 

huvudorsak till att spelledaren måste vara be-

kant med hela innehållet innan han eller hon 

börjar. Till exempel finns det inte nödvändigtvis 

särskilda avsnitt med rubriker för motståndarens 

taktik eller viss varelses roll i äventyret, utan 

denna information kan dyka upp där den först 
blir relevant, till exempel som en del av beskriv-

ningen av aktuella rum. 

  Efter äventyret följer en karta som spelledaren 

har tillgång till under spelets gång. Ofta är det 

bekvämt för spelledaren att ha en skärm framför 

sina papper, så att spelarna inte ser kartan och 
annan hemlig information (eller tärningsslag). 

  Expedition till gnomernas gruva följer ett typiskt 

mönster: Äventyret börjar med tämligen fritt roll-

spelande (utan kartor eller färdiga beskrivningar 

av området), för att sedan gå över till en mer kon-

trollerad del av äventyret där spelarkaraktärerna 
är tänkta att gå i en viss riktning, men där vi 

fortfarande saknar detaljerade beskrivningar; 

varpå vi kommer till själva tunnelsystemet, där 

lejonparten av äventyret utspelar sig. Den plat-

sen är beskriven i detalj och det finns som sagt 
en karta över tunnelsystemet i slutet av modulen. 

När denna äventyrets huvuddel är avslutad, run-

das äventyret antagligen av i en friare form, på 

ett sätt som motsvarar dess inledning. 

  Precis som spelledaren bör läsa hela äventyret 

innan spelet börjar, är det bra om han eller hon 
kontemplerar i synnerhet äventyrets början, för 

att få lite styrsel på inledningen. Spelledaren kan 

fundera på vad det är för en ort äventyrarna be-

finner sig i, ungefär vad spelarlösa karaktärer 

(SLK:er) kommer att säga, och lite grann hur han 
eller hon ska få spelarna mot tunnelsystemet. 

  Om det är första gången du leder ett äventyr 

kan du med fördel läsa bilagan ”Rollspels-

exempel” i Monster & Magi igen, när du läst ige-

nom Expedition till gnomernas gruva. 

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 textruta: 

 
I brödtexten som följer är monster och andra va-

relser som befinner sig på aktuell plats fetade, 
som vi nämnde tidigare, för att spelledaren bara 

ska behöva kasta en blick i modulen för att 

snabbt bli påmind om att det exempelvis drar ett 

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

ser eller parafraserar när äventyrarna kommer till platsen. 

Introduktion 
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monster i ett visst rum. På samma sätt är som 

sagt fällor och annan kritisk information fetad. 

  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 föl-

jer monstrets grundvärden: 

 

SV = Skyddsvärde 
KPT = Kroppspoängstärningar 

Att. = Antal och typ av attacker 

AB = Attackbonus 

Förfl. = Förflyttning 

RS = Räddningsslag 
EP = Erfarenhetspoäng äventyrarna får om de 

besegrar monstret. 

 

Sedan följer monstrets kroppspoäng, represente-

rade av rutor i grupper om fem som spelledaren 

kan bocka för allt eftersom monstret blir skadat. 
Om det är flera monster kommer raderna av ru-

tor att vara numrerade, och monstrets huvudva-

pen att listas; på detta sätt blir det lättare för 

spelledaren att hålla reda på sina monster. Ex-

empel följer nedan. 
 

2 storvättar 
SV 14, KPT 3+1, Att. 1 vapen (ev. skada), AB 3, Förfl. 30, RS 
K3, Moral 15, EP 150 

#1 (Spjut, 1t8+1) 10: □□□□□ □□□□□ 

#2 (Långbåge, 1t8+1) 13: □□□□□ □□□□□ □□□ 

Spelarlösa karaktärer har lite mer information 

än monster; för dessa listas även eventuell grad 
och klass, samt karaktärsegenskaper, som ex-

emplifieras nedan. Magiker och präster har som 

regel aktuella besvärjelser listade. Vi skriver inte 

ut information för nollgradiga karaktärer, såsom 

vanliga bybor. 

 
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. 30, Moral 15, EP 75 

(Långsvärd, 1t8+1) 9: □□□□□ □□□□ 
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Äventyret i sammandrag 

Äventyrarna sitter på ett värdshus i staden 
Månsta då de blir uppsökta av en handelsman, 

Jonas från Aspösund. Han erbjuder dem pengar 

för att gå upp i Vagnsbergen och ta reda på var-

för gnomerna inte kommit honom till mötes för 

att köpa kol, som de brukar. Äventyrarna går 

upp i bergen och hittar en dörr. Den leder till ett 
övergivet tunnelsystem som uppenbarligen be-

botts av alver. Äventyrarna vet inte detta, men 

alver har samarbetat med gnomerna, och hållit 

till i angränsande tunnelsystem. När de undersö-

ker rum och korridorer stöter de på vättar, och 
så småningom den onde trollkarlen Gregor 

Frostfot, som tagit alven Erais och gnomerna till 

fånga. De besegrar Gregor och vättarna, och be-

friar fångarna. Sannolikt blir de belönade för 

detta, och vänder sedan tillbaka till Månsta med 

representanter från gnomerna, som tar kontakt 
med Jonas från Aspösund. 

Äventyrets bakgrund 

Ett äventyr består av en eller flera platser, varel-

ser som befolkar dem, bakgrund och tänkt ut-
veckling. Äventyrarna kliver in på en förutbe-

stämd scen, men genom deras handlingar avgör 

de själva var berättelsen tar vägen. Deras val 

kommer ofta som en överraskning för spelleda-

ren, och utvecklingen är inte sällan oväntad för 

honom och henne också. För många spelledare 
är det tjusningen, att känna till äventyrets bygg-

stenar men inte ha en aning om vad spelarna gör 

med dem. 

  Detta äventyrets första avsnitt redogör övergrip-

ligt för platsen, bakgrunden, de huvudsakliga 
karaktärerna, och utvecklingen. 

Staden 

Äventyret inleds i en liten stad, Månsta, där spe-

larkaraktärerna av en eller annan orsak befinner 

sig. Är det första sessionen för spelarna och de-

ras karaktärer, brukar det räcka med att helt 

enkelt säga de klassiska orden: ”Ni sitter på ett 

värdshus...” Om spelledaren vill kan han eller 
hon förstås brodera ut omständigheterna, men 

det är verkligen inget kriterium för att första-

gångsspelare ska ha roligt. 

  Eftersom äventyret i allt väsentligt utspelar sig 

utanför Månsta tillhandahålls ingen detaljin-
formation för själva staden. Spelledaren behöver 

inte heller slå på slumptabeller för möten i sta-

den, utan denna del av äventyret vinner nog på 

att vara odramatisk. Om det inte blir forcerat 

kan spelledaren låta äventyrarna höra rykten att 

det stryker alver på berget, till och med om en 

häxa i uppe i skogen (vi återkommer till varför). 

  Om detta inte är spelledarens första äventyr, 

utan det finns en pågående kampanj i ett visst 
geografiskt område, kan han eller hon säkert låta 

en befintlig stad vara den ort vi utgår ifrån här. 

För de spelledare som inte behöver förhålla sig 

till detta kallar vi staden Månsta. 

  Äventyret börjar med ett erbjudande från en 

handelsman. Vi återkommer till detta i 
”Äventyrets början”. 

Gruvan 

En dagsmarsch väster om staden (ca 25 km) lig-

ger en gammal järngruva i Vagnsbergen. (Bergen 

kallas så efter en vagn-liknande stjärnbild som 

på vintern tycks rulla över bergskedjan.) Gruvan 

har länge varit i drift av gnomer. De påbörjade 
sin utvinning utan dialog med Månsta. Överhu-

vudtaget har de mycket liten, nästan ingen kon-

takt med människor, utan får sina förnödenheter 

från annat håll. 

  Malmen de utvinner förädlar de och fraktar re-

gelbundet hem till ett gnomsamhälle ungefär 200 
kilometer norrut. Det ömsesidiga intresset mel-

lan gruvan och staden är mycket svalt. De kon-

takter som ändå tagits från staden – det var 

länge sedan sist nu – har kategoriskt avvisats. 

  Gruvan är alltså uthuggen av gnomer, men de-
lar av den är förfinade av alver, som vi återkom-

mer till. Porten in i tunnelsystemet som äventy-

rarna förväntas ta är gjord av alver, och går man 

in i berget därifrån kommer man till alvernas del 

av tunnelsystemet. 

Ädelsilvret 

I gruvan hittade gnomerna för tio år sedan en 

smärre åder av ädelsilver. Inte så långt från de-
ras hem norrut finns det ett alvsamhälle och 

gnomerna kände väl till deras fascination för 

denna metall. De närmade sig sina grannar med 

informationen att de funnit en liten fyndighet. 

  Ädelsilvrets värde bland människor är tio 
gånger högre än guldets, men för dessa alver har 

ädelsilvret en andlig kvalitet, rentav ett religiöst 

värde. De slöt en överenskommelse med gnomer-

na som i korthet gick ut på att allt ädelsilver de 

utvinner endast säljs till alverna; som motpre-

station övertar alverna beskyddet av gruvan och 
förser gnomerna med regelbundna sändningar av 

förstklassig mat och dryck, och andra varor 

gruvarbetarna önskade. 

Äventyret 
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  Alvernas beredskap att placera eget folk i gnom-

grottan tillfredsställde deras känsla av att kon-

trollera fyndigheten. De var inte bara angelägna 
om att få så mycket ädelsilver som möjligt, utan 

blotta tanken på att delar av det skulle tillfalla 

lägre stående raser som inte förstod dess verkliga 

värde var motbjudande. 

  Denna överenskommelse har fungerat bra för 

båda parter sedan den slöts, men som framgår 
nedan har alvernas kontrollbehov minskat med 

tiden. 

  Spelledaren kanske reagerar på att vi för in en 

omständighet i spelvärlden som inte finns i 

Monster & Magi – ädelsilver. Vi kommer senare 
även att stöta på en talande katt, ett ”monster” 

som inte heller finns i grundreglerna. Det illu-

strerar friheter man kan ta sig som spelledare 

och äventyrsförfattare (givet att det inte rubbar 

spelvärldens balans). Det gör också att en värld 

som denna aldrig blir uttömd och förutsägbar. 
Även spelare som till äventyrs kan Monster & 

Magi utantill kommer att bli överraskade ibland, 

stöta på monster han eller hon inte visste fanns, 

och oväntade magiska effekter. 

Alverna 

Alverna anlände till gruvan i hemlighet, så det är 

inte allmänt känt att de bott med gnomerna. 
Visst kan rykten ha förekommit att alver setts i 

skogen, och så vidare, men alver är ju inte så 

ovanliga att det väcker någon särskild uppmärk-

samhet. 

  De började genast bygga ut tunnelsystemet för 

att passa eget kynne bättre, och i varje fall vore 
de ansträngt att dela utrymme med gnomer. De 

fann snart att så länge de själva höll sin del av 

avtalet var gnomerna pålitliga; några konflikter 

eller slitningar uppstod aldrig. 

  Men gruvan, tunnelsystemet, det karga berget 
med spridda granskogar var påfrestande för 

dessa skogsalver, vars hemmiljö var lövskogarna 

i norr. Bergrummen var klaustrofobiska och ber-

get ödsligt, deras tillvaro dominerades av tristess 

och hemlängtan. 

  Som åren gick, och enskilda alvers motstånd till 
att tillbringa tid i gruvan växte tillsammans med 

deras allmänna förtroende för gnomerna, blev de 

färre och färre, och till slut hade de övergett sin 

vakthållning. Gnomerna brydde sig inte speciellt 

om detta – en gnom behöver ingen hjälp att 
skydda egen gruva, trodde de – så länge de 

många gånger skräddarsydda sändningarna fort-

satte som vanligt. 

Stjärnskådaren Erais 

Men det var en alv som stannade kvar: Erais, 

stjärnskådaren. När alverna bestämt sig för att 

skicka trupp till gruvan valde hon att följa med. 

Grottor och granar lockade inte, men väl ett berg 
söderöver, där möjligheterna att avläsa himlaval-

vets hemligheter var oemotståndliga. För att göra 

sina diagram behövde hon ett decennium på 

denna plats, och då hennes fränder började 

vända hemåt stannade hon kvar. 

  Så djupt försjunken i sina studier var hon att 
hon inte brydde sig speciellt om att bli ensam 

med gnomerna (som hon förresten hade blott yt-

lig kontakt med). De regelbundna sändningarna 

med varor från hemlandet höll henne vid gott 

mod. Klara nätter satt hon på berget, de mulna 

ägnade hon åt att arbeta med sina diagram, och 
om dagarna sov hon. 

  En och annan gång har hon setts ensam på 

berget och möjligen har hon förjagat någon när-

gången jägare med magi vid något tillfälle. Hur 

det än må ha uppkommit finns det i alla fall ett 
rykte i Månsta om en häxa på berget, som enligt 

somliga bor med gnomerna. Andra beteckningar 

vid sidan av häxan är alvprinsessan, spöket och 

silverfrun. 

  De undanglidande gnomerna, berättelserna om 

den mystiska prinsessan, den ibland bolmande 
röken från berget – allt detta har svept en mys-

tisk slöja över gruvan. 

Handelsmannen Jonas av Aspösund 

Ett par gånger per år kommer Jonas från 

Aspösund till Månsta, huvudsakligen för att sälja 

glasprodukter och köpa tyger. (Ortnamn och pro-

dukter kan givetvis bytas ut för att passa på-
gående eller planerad kampanj.) Det är han som 

kommer att hyra äventyrarnas tjänster, om de 

accepterar hans uppdrag. 

  Jonas från Aspösund har tagit en vagn in till 

Månsta för handel, men låtit fyra stå kvar utan-

för staden. De har ett läger där mellan vagnarna. 
Åtta man har till uppgift att vakta dem, fyra åt 

gången (de avlöser varandra, fyra är alltid i 

Månstas bekvämlighet); en första gradens krigare 

och tre nollgradiga karaktärer. 

  Slädarna är lastade med trä- och stenkol som 
Jonas brukar sälja till gnomerna. De använder 

stenkolet i sina masugnar. Ibland har han alltså 

haft med sig glasprodukter att sälja i staden, för 

pengar han brukar köpa tyg för; men denna gång 

kommer han i första hand med kol. 

  Denna handel mellan gnomerna och handels-
mannen är allmänt känd och Månstaborna hyser 

inga särskilda åsikter om den. Jonas från 

Aspösund betalar också lokal skatt för transakt-

ionerna. 

  Handelsmannen har varit i området i tio dagar 
nu, i väntan på att gnomerna ska ta kontakt. 

Tidigare har han aldrig behövt vänta mer än en 

vecka. Jonas har försökt kommendera ett par 

vakter ur sin eskort att leta reda på gnomernas 

gruva och ta reda på vad som pågår, men de väg-

rar att gå upp i de mystiska Vagnsbergen i blindo 
– de är vakter, inte äventyrare! 

Gregor Frostfot och vättarna 

Anledningen till att gnomerna inte kommit för att 

handla med Jonas från Aspösund är att gruvan 

invaderats av vättar, ledda av den förbittrade 
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magikern Gregor Frostfot. De hade inga särskilda 

avsikter med det, de råkade se röken från mas-

ugnarna på avstånd och Gregor Frostfot kunde 
inte sluta frysa – rök antyder värme. 

  De hittade gnomernas ingång till gruvan och 

med hjälp av Gregors besvärjelser tog de sig in 

snabbt, dödligt och tyst. De övermannade gno-

merna och Erais märkte ingenting förrän det var 

försent. 
  Såvitt Gregor Frostfot kan bedöma har turen 

äntligen vänt. Ett präktigt tunnelsystem med en 

särskild, smakfull avdelning för honom – och en 

annan för de stinkande vättarna. Ovanpå detta 

en betagande alvkvinna som säkert lär sig upp-
skatta Den store Gregor om hon bara får lite tid 

på sig. 

Äventyrets början 

Som framgår av ovanstående inleds äventyret, 

åtminstone den del som här nedtecknas, med att 
handelsmannen söker upp våra äventyrare. Det 

är möjligt att han ser dem, eller att hans vakter 

berättar om dem, när de anländer till Månsta; 

det är möjligt att de sitter på något värdshus när 

handelsmannen kommer in just för att hitta 
äventyrligt folk; men det är också möjligt att 

spelledaren hittar en mer originell ingång. 

  Jonas från Aspösund är mycket angelägen. Han 

har färdats långt och länge med sin last och kan 

inte bara vända tillbaka med den. Även om han 

säkert kan hitta köpare av träkol, är stenkol en 
besvärligare historia. En påse guldmynt är en 

lättare börda på vägen hem. 

Handelsmannens erbjudande 

Jonas av Aspösund erbjuder äventyrarna 250 

guldmynt för att gå upp i Vagnsbergen och un-

dersöka vad som står på. Som handelsman inle-

der han dock med att erbjuda dem 50 guldmynt. 
  Det tar ungefär en dag (12 timmar med kortare 

pauser och en längre rast) att gå dit, givet att 

man hittar, och lika lång tid att gå tillbaka. 

  Om Jonas får signaler att även 250 guldmynt är 

alldeles för snålt brottas han mentalt en stund 

med sig själv, och sedan tackar han artigt men 
bekymrat för sig och går, med avsikten att hitta 

andra äventyrare. 

  Dessvärre är ingen i Månsta beredd att gå upp 

till de dimhöljda bergen just nu. Jonas vrider 

nervöst sina händer och söker upp våra äventy-
rare på nytt. (Exakt när är beroende på omstän-

digheter, men kanske senare på kvällen, på nat-

ten, tidigt på morgonen, eller ett dygn senare, 

beroende på spelarkaraktärernas göranden och 

spelledarens önskemål.) 

Jonas av Aspösund 

Faktum är att handelsmannen är desperat. Kom-

mer han tillbaka till Aspösund med ingenting 
annat än kol i vagnarna är han slut. Han har 

inga pengar, han har inte ens 250 guldmynt. 

Hans samlade förmögenhet uppgår till 75 guld-

mynt (som han kan erbjuda äventyrarna i för-

skott om saken kommer på tal, men som i själva 

verket behövs till annat), och resterande mängd 
föreställer han sig att han kommer att få så fort 

kontakt med gnomerna upprättas. I nödfall kan 

han sälja sina smycken´; på något sätt kan han 

få ihop 250 guldmynt – men mer än så blir svårt. 

  Så här ligger det nämligen till: Han har inget 

glas att sälja, för tyget han kom hem med sist 
står ännu på lagret. Alla som ser Jonas från 

Aspösund förstår att han tycker om att spendera 

sina pengar – siden, pälsar och guld, väldoftande 

och välansat skägg, guldbroderier på mössan och 

ringar på fingrarna; en värja med guldknapp och 
handtag av porslin. Han har inga pengar un-

danstoppade och skrädderierna i Aspösund kö-

per numer sitt tyg från annat håll – “bättre och 

billigare”, har de nöjt meddelat Jonas. 

  Nog kan han hitta nya sätt att tjäna pengar, 

men först måste han betala sina skulder och 
helst få en slant över för nya investeringar – kan 

han inte köpa kan han ju heller inte sälja. Den 

enda fungerande kanalen just nu är kolet till 

gnomerna; vänder han hem med deras guldmynt 

kan han åtminstone betala sin personal och sina 
skulder, och – vilket är nog så viktig för en köp-

man, även om han eller hon inte är så fåfäng 

som Jonas – hålla skenet av framgång uppe. 

  Får han inte kolet sålt inom en vecka är det, 

såvitt han kan bedöma i denna mörka stund, 

slut. 
  Han vrider sina händer, kniper ihop sina ögon 

och bestämmer sig för att spela ut sitt sista kort. 

Jonas skattkarta 

För länge sedan (”på den tiden jag ännu hade 

tur”) vann Jonas en skattkarta när han spelade 

tärning med en sjöman (möjligen pirat) i 

Aspösund, som satsade den som sin sista ägodel. 
  Kartan visar en ruin vid kusten, med ett kryss 

märkt intill muren. Enligt piraten (Jonas tänker 

sig honom som en pirat) ligger det där en skatt-

kista nedgrävd. 

  Exakt var ruinen ligger är oklart, men 

”västerut” från Aspösund enligt piraten. En gång 
i tiden företog sig Jonas en båtresa längs med 

kusten, men han såg ingen ruin. Han gissar att 

den på något sätt är dold från havet. Han har 

inte kommit sig för att göra en ny expedition ef-

tersom han inte haft möjlighet att ta sig den ti-
den och hyra den eskort som krävs. Han vet ju 

inte om piratens historia är sann, om projektet 

ens skulle betala sig. 

  Om äventyrarna inte nöjer sig med 250 guld-

mynt erbjuder Jonas skattkartan. Det är hans 

sista, desperata bud. 
  Om spelledaren vill att spelarna får med sig en 

skattkarta efter detta äventyr trots att Jonas ald-

rig erbjöd en (därför att de nöjde sig med guld-

mynten), kan han eller hon placera kartan bland 

Gregor Frostfots saker i rum G5. Vi återkommer 
till skattkartan mot slutet av modulen. 
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Expeditionen till gruvan 

Antingen går äventyrarna med på att anta upp-

draget för 250 guldmynt (det är ju inget stort 
uppdrag, av informationen att de har att döma), 

låter sig lockas av skattkartan, eller så sluter de 

en annan överenskommelse med Jonas; men vi 

utgår från att de går upp i bergen för att höra 

med gnomerna om de inte ska komma ned till 

Månsta och handla med köpmannen från 
Aspösund. 

  Månsta är en mindre stad med handelsförbin-

delser i norr, öster och söder (då bergen ligger 

till väster). Förmodligen finns allt äventyrarna 

behöver för sin expedition till försäljning i 
Månsta (utom magiska föremål). 

Bergen 

Jonas av Aspösund vet ungefär vägen till gno-

mernas gruva, för han har förhört sig i staden 

nu när gnomerna inte ville komma. Han kan be-

rätta att man går rakt västerut tills man kom-

mer till en fors, som man sedan följer uppåt ber-

gen. Efter några timmar ser man två runda 
bergstoppar på höger hand. Går man rakt mot 

dem kommer man, enligt uppgift, till gruvan, 

även om ingen Jonas pratat med vet exakt hur 

man tar sig in i den. 

  Resan till gruvan är tänkt att vara händelselös 
för att hålla äventyret kort och enkelt; men vill 

spelledaren kan han eller hon absolut slå en tär-

ning för att utröna om det blir slumpmässiga 

möten, enligt Monster & Magi. Många monster 

äventyrarna i så fall riskerar att möta är för 

svåra för dem. Men tänk på att de kan upptäcka 
monstren först och undvika dem, eller att de kan 

se monstren på långt håll. Ett monstermöte är 

inte liktydigt med strid. Denna typ av slag kan 

spelledaren också slå innan spelet börjar, så att 

han eller hon i förväg vet om det blir ett möte, 
och får möjlighet att förbereda sig på det. 

  Annars beskriver spelledaren resan – berget, 

forsen, skogarna; nämner att de slår läger, frå-

gar om de gör en eld så att det får något varmt 

att äta, och slutligen de två runda bergstoppar-

na. Förbered gärna detta några minuter innan 
spel, men kom ihåg att korta beskrivningar ofta 

räcker utmärkt för att spelarna ska få en bild av 

landskapet. 

Porten 

Jonas från Aspösund känner inte till alvporten. 

Om äventyrarna ägnar tid (fyra timmar) i staden 
till att höra sig för om porten till gnomernas 

gruva, hittar de en person som sett den, om spel-

ledaren slår 1 på 1t6. Då får de reda på att om 

man går från forsen mot de runda topparna, 

kommer man att gå nästan rakt på porten efter 

en halvtimme eller så. 
  Men i vilket fall som helst förmodas de ta rikt-

ning mot topparna, och kommer på detta sätt att 

närma sig alvernas port till tunnelsystemet. 

Människor och halvlingar ser den där de går på 

en 1:a på 1t6; dvärgar på 1-2, och alver på 1-3. 
Då vi eftersträvar enkelhet i denna introdukt-

ionsmodul kan vi också bara säga att de ser por-

ten efter en stund. 

  Det som i staden är känt som ”gnomernas 

gruva” består vid sidan av själva gruvgångarna 

av gnomernas respektive alvernas tunnelsystem. 
– Vi utgår ifrån att äventyrarna kommer in i tun-

nelsystemen via alvernas port, men det är inte 

omöjligt att de kommer från andra hållet. (Se 

”Norra ingången”, område G14.) 

  I slutet av modulen finns det en karta över tun-
nelsystemet, både de delar som alverna bodde i 

och de delar som är gnomernas. Själva gruvans 

gångar är inte intressanta för uppdraget och kar-

tan sträcker sig inte till att omfatta dem. 
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Porten är av grönaktig sten och som nämnts 

halvt dold av växtlighet, men den syns ändå rätt 

tydligt om man går rakt mot den, som äventyrar-
na nog gör efter sin vägbeskrivning. 

  Porten står i bergväggen nedanför en klippav-

sats som är tiotalet meter bred; avsatsen sluttar 

ned i östra änden och i västra går den upp i en 

högre klippa. Avsatsen ovanför porten är tre och 

en halv meter upp, det vill säga cirka en och en 
halv meter ovanför dörren. 

Spår 

Vid dörren är det spår efter vättar. Äventyrarna 
ser dem om spelledaren slår 1 på 1t6, +1 om det 

är en alv i sällskapet. Spåren som leder österut, 

grovt sett, och fortsätter till vänster och – det här 

kräver att äventyrarna följer spåren för upptäcka 

– vänster igen, upp mot klippavsatsen ovanför 

dörren. Om äventyrarna undersöker eller följer 
spåren blir de attackerade av tre vättar som vän-

tar på dem. Se ”Bakhåll!”, nedan. 

Beskrivning och gåtan 

När äventyrarna kommer fram till dörren och ser 

närmare på den, kan spelledaren läsa följande:

 
Eftersom det underlättar om någon kan alviska 

är det rekommenderat att en nybörjargrupp an-

tingen har en alv i sällskapet, eller någon som 

kan alviska. Det här kan spelledaren tänka på 
när de slår fram sina spelarkaraktärer (eller när 

spelledaren gör det åt spelarna). 

  Den som kan alviska kan läsa texten på dörren. 

Det är en gåta, och dörren öppnas om någon sä-

ger svaret (”månen”) på alviska. 

  Med denna och påföljande gåta tänker vi oss 
yngre spelare. Passar den inte stämningen spel-

ledaren vill skapa för sina spelare kan han eller 

hon förstås byta ut den eller hitta på en annan 

utmaning. 

 

Vass som en skära 
rund som en pärla 
den skiner likt stål 
är svart som kol 

 

Porten är låst med magi. Det finns alltså inget 

handtag, och den är så välgjord att inget utom 

Dörren är av grönaktig sten, två meter hög och en dryg 
meter bred. Det finns inga handtag eller nyckelhål. Ett 
dekorativt mönster är inristat i ytan, som ger association-
er till lövträd. Längst upp är det en cirkel, och nedanför 
denna är det fyra rader text skrivna med alvbokstäver. 

den yttersta eggen på en dolk kan kilas in i dörr-
springorna. Stenporten går med andra ord inte 

att brytas upp. 

  Om ingen spelarkaraktär kan alviska, kan de 

kopiera texten, ta den tillbaka till Månsta och 

lokalisera en person som kan språket. De behö-

ver i så fall även få reda på vad svaret är på al-
viska. Även om det inte finns några alver i 

Månsta finns det en och annan som kan språ-

ket. 

  Spelledaren kan också låta besvärjelsen öppna 

fungera, om spelarkaraktärerna har tillgång till 

den, och om spelarna vill prova att använda den. 

Bakhåll! 

Under tiden de står framför porten blir de över-

raskade av vättar (se deras värden nedan). Tre 

stycken har satts att vakta porten vid varje given 

tidpunkt för den händelse att alver skulle 
komma hit. Gregor och vättarna har själva inte 

lyckats öppna porten, varken från in- eller utsi-

dan (de har inte hunnit lägga så mycket energi 

på det heller). 

  Om inte äventyrarna vidtar särskilda försiktig-

hetsåtgärder kommer vättarna att se eller höra 
dem, innan äventyrarna upptäcker vättarna. De 

kommer att vänta tills äventyrarna är vid porten, 

tills de stannar där och undersöker den. Vakter-

na har nämligen order att inte okynnesattackera 

förbipasserande, bara de som har för avsikt att 
ta sig in i tunnelsystemet. 

  Det är alltså tre vättar, en med kroksabel 

(samma värden som ett kortsvärd, eftersom vät-

tarna är små) och sköld; en med kortbåge och 

lång kniv (fungerar som dolk); och en med spjut. 

De har slitna ringbrynjor och enkla hjälmar. 
  De har blivit uttråkade och irriterade av att stå 

här, och de tänker inte efter. Till exempel väntar 

de inte tills främlingarna eventuellt avslöjat hur 

dörren öppnas, utan de vill bara bryta tristessen 

med klingor och bågar så snart som möjligt. 
  Äventyrarna upptäcker vättarna om spelleda-

ren slår en 1:a på 1t6. Om spelarna meddelar 

spelledaren att de är särskilt uppmärksamma på 

bakhåll eller liknande när de närmar sig porten, 

får de +1 på tärningsslaget. Har de en alv i säll-

skapet får de ytterligare +1 på tärningsslaget. 
Vad de ser, om de upptäcker vättarna, är två 

huvuden över kanten, på klippavsatsen ovanför 

dörren. I så fall räknas detta som ett ”möte” och 

äventyrarna slår på överraskning (inte vättarna, 

för de har ju redan sett dem), följt av initiativ för 
de som inte blev överraskade. 

  Vättarna attackerar annars genom att resa sig 

upp samtidigt som den ena skjuter en pil och 

Tunnelsystemet 
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den andra hoppar ned med svärd och sköld. Vät-

ten med spjut rusar ned för att attackera från 

äventyrarnas högra sida. Bågskytten kommer att 
prioritera mål enligt följande: 1. Alv, 2. Dvärg, 3. 

Magiker. 

  Den vätte som hoppar ned kommer i samma 

omgång att attackera den närmaste individen – 

om han kan: Slår spelledaren 1 på 1t6 vrickar 

han foten och faller ned på sidan (reser sig om 
möjligt påföljande rond); på en 2:a landar han så 

tungt att han inte hinner attackera denna rond, 

men är för övrigt stridsberedd denna (det vill 

säga, hans normala skyddsvärde gäller om han 

blir attackerad). 
  Observera utfallet av denna inledande strid (om 

det är den första striden): hur lätt eller svårt är 

det för spelarkaraktärerna att klara av dem? Är 

det för lätt kan spelledaren kasta in ytterligare 

ett par vättar vid möten längre fram; är det för 

svårt å andra sidan kan han eller hon ta bort 
enstaka vättar vid möten i tunnelsystemet. Men 

förhoppningsvis är det ganska lagom. 

3 vättar 

SV 14 (15), KPT 1-1, Att. 1 vapen (1t8), AB 1, Förfl. 6, RS K1, 
Moral 12, EP 20 

#1 (Kroksabel, 1t6) 6: □□□□□ □ 

#2 (Kortbåge, 1t6) 4: □□□□ 

#3 (Spjut, 1t6) 4: □□□□ 

In i tunnelsystemet 

När äventyrarna går in i tunnelsystemet, går dör-

ren ljudlöst igen bakom dem. Den går endast att 

öppna med magi eller genom att lösa gåtan på 
dörrens insida (även den på alviska): 

 

Mellan skymning och gryning 
söker de varann 
den som är falsk 
och den som är sann 

 

Det rätta svaret är ”solen och månen”, och orden 

måste uttalas på alviska. (I korthet kan det näm-
nas att månen enligt folktro var opålitlig eller 

falsk, eftersom den förändras från den ena nat-

ten till den andra; samtidigt som solen var pålit-

lig och sann, eftersom den alltid har samma 

form.) 
  Dörren saknar helt handtag och lås. Nu när 

äventyrarna är i tunnelsystemet använder spelle-

daren kartan i slutet av modulen. 

  Om äventyrarna vilar i tunnelsystemet (för att 

läka och förbereda besvärjelser) dyker 1t3+1 vät-

tar upp om spelledaren slår en 1:a på 1t6. 

A1 – Tunneln till alvernas rum 

Spelledaren berättar alltså att dörren gick igen. 

Han eller hon läser sedan följande text. Lite 

längre ned under denna rubrik kommer en till 

text som spelledaren läser eller parafraserar när 
äventyrarna går ned för den andra trappan. 

 
Alvernas del av tunnelsystemet har en viss ele-

gans. Det är inte en permanent boning, ingenting 
överdådigt, men alla linjer är spikraka och mer 

eller mindre snirkliga mönster är ristade i ste-

nen, som en bård uppe vid kanten. 

  Tunnlarna är i allmänhet två meter breda. Man 

kan gå och strida två stycken i bredd. Höjden är 
vanligtvis 2,3 meter. Om inget annat sägs är det 

mörkt i rum och korridorer, och dörrarna är om 

inget annat sägs stängda men olåsta. 

  Spelarna behöver alltså en ljuskälla, minst en 

fackla (eller motsvarande). Detta är en bra tid-

punkt för att komma överens om gångordning 
och vem eller vilka som håller facklor. (Tänk på 

att en person som använder båda händerna för 

att hantera sitt vapen, eller sköld vid sidan av 

vapnet, inte samtidigt kan hålla i en fackla.) En 

fackla lyser upp tio meter, plus fem lite vagare; 
sammanlagt sju rutor på kartan från den äventy-

rare som håller i den. 

  Även om spelledaren har tankar om optimal 

gångordning och liknande, blir det roligare för 

spelarna om de får komma fram till sådant på 

egen hand, och lära av sina misstag. 
  Trappan går ned med steg på bekväma avstånd. 

Den följs av två meter lång korridor, innan 

gången lämnar över till en ny trappa av samma 

typ som den första. När de går ned för denna 

andra trappa läser spelledaren följande: 

 
Rummet är avsett för att försvara tunnelsystemet 

mot angripare som tagit sig in genom porten. Al-

verna kan skjuta pilar, kasta spjut och besvärjel-

ser genom gallret mot attackerande part, som å 
sin sida, på grund av trappan, inte kan ställa 

upp sig i flera led med distansvapen, till exempel. 

  Fällgallret var inte alltid nedfällt när alverna 

bodde här, men sedan Erais blivit ensam har 

hon valt att ha gallret nere när hon är inomhus, 

och uppfällt när hon är utomhus. 
  På norra väggen, intill nordvästra hörnet, är 

mekanismen som höjer och sänker gallret. Det 

är en okomplicerad konstruktion med kedjor och 

vev på väggen, men också mycket välgjord och 

vem som helst kan utan ansträngning öppna 
gallret. 

  Så det gäller för äventyrarna att få igenom nå-

gon till andra sidan. Det finns minst tre sätt: 

Muskelkraft, magi, eller lönnluckan. 

Ni står med ryggen mot dörren och framför er är det en 
tunnel med en trappa ned bara två meter från dörren. 
Gången är mycket väl uthuggen. Det går som en bård 
intill taket med ett abstrakt, slingrande mönster, som 
följer med väggen nedåt. På väggarna är det fackelhål-
lare, men facklorna är inte tända. 

Där den andra trappan slutar är det ett fällgaller i grön-
skimrande metall. Ni ser genom gallret ett kvadratiskt 
rum, sex gånger sex meter stort. Det är en stängd dörr av 
sten i väggen på andra sidan rummet. Ingenting rör sig, 
det är tyst som i graven. 
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  Att med muskelkraft bända isär stängerna är 

svårt, det kräver ett slag på 1 plus styrkebonus 

med 1t20 (till exempel, en karaktär med 14 i be-
höver måste slå 1-2). Lyckas slaget kan en smi-

dig halvling eller alv utan utrustning eller rust-

ning mödosamt klämma sig igenom. Används 

styrkedryck, resarnas handskar, eller annan 

styrkemagi, kan vi anta att det lyckas. 
  Äventyrarna kan också använda magi, om de 

har tillgång till lämplig typ, såsom gasform, för 

att ta sig igenom; eller öppna, som lyfter gallret. 

  Slutligen finns en nödlösning för den händelse 

att alver skulle blir utestängda i samband med 

strid (till exempel förstärkning om fienden stängt 

gallret efter sig, eller om gallret skulle fällas av 
någon som är omedveten om att en annan alv är 

ute): Vid fällgallret är det en dold lucka i väggen. 

Den upptäcks på en 1:a på 1t6 om karaktärerna 

letar efter lönndörrar eller motsvarande, då alver 

och dvärgar har +1 på slaget. Luckan döljer en 
liten spak; drar man den till sig höjs gallret. 

  Om spelarna misslyckas med alla sina försök 

kan spelledaren, som kanske vill hjälpa dem 

framåt under sitt första uppdrag, låta sitt tär-

ningsslag vara en 1:a, oavsett vad det blev. Men 

ta inte för vana att göra så! En alltför hjälpsam 
spelledare gör att spelarna inte behöva anstränga 

sig, vilket förstås leder till ett tråkigare spel. Spe-

larna måste som regel få lösa sina egna utma-

ningar själva, det är sannolikt därför de tycker 

om rollspel. Men om de är alldeles nya spelare 
gör vi ett undantag här, om det krävs. 

A2 – Försvarspositionen 

 

Detta rum fungerar alltså som en försvarsposit-

ion vid invasion. Det är numer helt tomt; det 
enda ”intressanta” här är en fälla mitt i rummet. 

Dvärgar och tjuvar upptäcker den på 1-2 på 1t6. 

Alver kan inte utlösa fällan, den har en särskild 

sorts magi som förhindrar det. Det är en enkel 

men väl dold fallucka. Den karaktär som tram-

par på den får ett räddningsslag mot dödsstråle 
modifierat efter smidighet; lyckas slaget klamrar 

han eller hon sig fast vid kanten. Misslyckas sla-

get faller äventyraren tre meter innan han eller 

hon slår i marken och tar 1t6 i skada. Gropen är 

tom och låt oss säga oanvänd. Den olycklige be-
höver sannolikt hjälp för att ta sig upp (en tjuv 

tar sig upp om han eller hon lyckas med ett 

klättra-slag.) 

  Dörren till nästa rum, A3, är av sten, öppnas 

utåt, och är olåst. Spelledaren kan passa på att 

jaga upp spelarna en smula genom att fråga dem 
vem som öppnar, vilka som håller i facklor, och 

så vidare, innan han låter dem öppna dörren. Ett 

annat tips är att ibland slå ett par tärningar utan 

annan orsak än att hålla spelarna på tårna. 

Rummet är helt kvadratiskt, sex gånger sex meter stort. 
På ena sidan är det ett fällgaller, på andra sidan en sten-
dörr; på norra väggen mekanismen som höjer gallret. 
Det är ett helt tomt rum. 

A3 – Springbrunnsrummet 

 

Dörrarna till norr, öster och söder är av mörkt 

trä. De är inte särskilt tjocka, men hårda, järn-

beslagna och mycket välgjorda. Dörren äventy-

rarna antagligen kommer in genom är av sten, 
eftersom den ska stå emot angrepp. Endast den 

södra dörren är låst. Den är också märkt med 

ett elegant ”E” i silver. 

  Springbrunnsrummets funktion är att ge alver-

na en känsla av deras hemland. Det är en replika 
av en större och mer magisk brunn i deras 

hemtrakter. Det porlande vattnet påminde alver-

na som satt här om bäckarna i deras skogar, och 

för att förstärka känslan av hemlandet lades en 

magi på pjäsen, som gav illusionen av fågelsång. 

  Om äventyrarna undersöker springbrunnen 
närmare ser de att det vid varje vattennedslag är 

det en liten kåsa av tunt slaget silver, ett mycket 

elegant arbete i sin enkelhet. Ovanför varje 

”kran” är det en bild: Ett svärd, en spira, en stav, 

respektive en nyckel. Det ligger elva silverpen-

ningar i vattnet, det syns tydligt eftersom vattnet 
är helt klart. 

  Alverna kunde dricka från vattenstrålarna för 

att erhålla förmågor som stärkte dem i samband 

med eventuell strid. Men eftersom brunnens hu-

vudfunktion snarare var att skapa trivsel och 
lätta upp stämningen, lät de ingjuta viss humor i 

magin. 

  Om en god varelse (vi utgår från äventyrarna 

räknas till denna kategori) kastar en silverpeng i 

vattnet, och dricker ur den kran som motsvarar 

hans eller hennes klass, kommer denne att er-
hålla god magi. Om han eller hon dricker av vatt-

net som sprutar ut vid den symbol som motsva-

rar hans eller hennes klass, utan att ge brunnen 

en silverpeng, drabbas han eller hon av dålig 

magi. Om en varelse är ond, eller om denne 
dricker av en stråle som inte motsvarar hans el-

ler hennes klass, händer ingenting. Vattnet är 

under alla omständigheter gott, svalt och veder-

kvickande. 

  Svärdet symboliserar krigaren, spiran prästen, 

staven magikern, och nyckeln tjuven. Om kriga-
ren ger en silverpeng till springbrunnen och 

dricker från krigarens kran, får denne samma 

effekt som om han eller hon druckit en styrke-

dryck; prästen som bjuder en peng och dricker 

ur spirans kran kan hela lätta skador en gång 

(extra) per dygn; magikern kan återminnas en 

Rummet på andra sidan dörren är runt och tämligen 
stort, tio meter i diameter, med en dörr av trä i norra, 
östra och södra väggen. Golvet består av ljusgröna sten-
plattor, och väggarna är målade i en mörkare grön nyans. 
Längs med väggarna står det bänkar i mörkt trä, med 
rödbruna dynor på. I mitten av rummet är det en spring-
brunn i vit marmor. Den är dekorerad med bladformat 
mönster, och åt fyra håll sprutar en lätt stråle med klart 
vatten. Det porlar som av fyra små bäckar, och nu hör ni 
också fågelsång. Ni ser er omkring men alla dörrar är 
stängda och några fåglar ser ni inte. 
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besvärjelse han eller hon kastat eller kommer att 

kasta, utan att förbereda den (en gång per dygn); 

och tjuven erhåller samma effekt som om han 
eller hon druckit en snabbhetsdryck, en gång per 

dygn. Effekterna gäller endast om äventyraren 

dricker ur en av silverkåsorna samtidigt som han 

eller hon befinner sig i detta rum. Styrka och 

snabbhet räcker i 1t6 minuter. 

  Respektive äventyrare förstår vad för effekt som 

träder i kraft, det är en del av magin. Till exem-
pel, en magiker känner att han eller hon minns 

en besvärjelse som förberetts men kastats idag, 

alternativt känner att en besvärjelse han eller 

hon kommer att kasta, kan ”återminnas”. 

  Om äventyraren dricker från strålen vid sin 
klass symbol utan att ge brunnen en peng, trä-

der en mindre användbar magi i kraft: Krigaren 

leviterar. Prästen får förfärligt ont i magen och 

kan inte strida eller fördriva odöda (vilket knapp-

ast kommer att behövas); har halva förflyttnings-

värdet, men kan mödosamt kasta besvärjelser 
enligt spelledarens omdöme. Magikern blir stum 

(och kan alltså inte kasta besvärjelser). Tjuven 

blir långsam. Alla effekter håller i sig 1t6 minu-

ter, men om äventyraren lyckas med ett rädd-

ningsslag mot magiska stavar, håller effekten 

bara i sig 1t6 ronder. 
  Vättar patrullerar sporadiskt alvernas forna 

salar, men springbrunnsrummet gillar de så illa 

att de aldrig dröjer sig kvar här. Det är dock 10% 

risk att de tre patrullerande vättar oförmodat kli-

ver in i rummet under tiden äventyrarna uppe-

håller sig här, givet att de stannar minst tio mi-
nuter. Spelledaren kan i så fall slå 1t10 för antal 

minuter innan vättarna inträder. Om spelledaren 

inte vill hålla så noga reda på tiden kan vättarna 

komma in när han eller hon vill, givet att äventy-

rarna inte är i alltför utsatt position (leviterande 
krigare och stumma magiker). 

  Om vättarna varit ensamma i tunnelsystemet 

skulle de ha gått loss på springbrunnen med 

gnomernas hackor, spett och släggor för att få 

slut på oljudet, men Gregor Frostfot tillåter ingen 

vandalisering i hans nya högkvarter. 

3 eventuella vättar 

SV 14 (15), KPT 1-1, Att. 1 vapen (1t8), AB 1, Förfl. 6, Moral 
12, EP 20 

#1 (Kroksabel, 1t6) 6: □□□□□ □ 

#2 (Kortbåge, 1t6) 4: □□□□ 

#2 (Kortbåge, 1t6) 5: □□□□□ 

A4 – Erais kammare 

 
Detta är Erais kombinerade kök, matsal och var-

dagsrum. Hon tycker om att laga sin egen mat, 

och i synnerhet sedan hon blev ensam kvar lagar 
och äter hon nästan all sin mat i detta rum. Rå-

varorna hämtar hon från förråden. De två små 

faten är katten Skogstjärns (se A14). De är 

renslickade. 

  Burkar och påsar på hyllorna innehåller kryd-
dor, gryn, bönor, och så vidare. Böckerna är en 

salig blandning – recept, dikter, någon bok om 

astrologi. Ingenting synligt här inne betingar ett 

särskilt högt värde. 

  Den öppna spisen är väl använd genom åren, 

men det har inte eldats i den på flera dagar, och 
askan är kall. Under spiselkransen är det en 

lönnlucka, som upptäcks som en hemlig dörr 

om äventyrarna ägnar tid till att leta på och 

kring den öppna spisen. Lönnluckan innehåller 

ett halsband med blåa safirer och gröna grana-
ter, en födelsedagspresent från Erais far. Det är 

värt 3 000 guldmynt. I lönnfacket finns det också 

en liten påse med örter. Den sprider en väldoft, 

alldeles som en vårmorgon i en lövskog. Det är 

en avskedsgåva från Erais mor, och hon tar ofta 

fram den, men har den aldrig framme länge. Det 
är denna påse som ger rummet sin doft. Slutlig-

en det ett pergament med en barnteckning i 

lönnfacket, av ett ganska begåvat barn, som vi-

sar en kvinna vid ett träd; en gåva från Erais 

brorsdotter. Dessa personliga och högt värderade 
ting har Erais i sitt lönnfack för bibehålla käns-

lan att det är privat. Om det framkommer att 

äventyrarna tagit dessa föremål när/om de träf-

far Erais kommer de att sjunka i hennes aktning, 

och givetvis kräver hon att omedelbart få tillbaka 

sina kära ägodelar. 

A5 – Erais bibliotek 

 

Efter en kort hall på bara två meter öppnar sig ett rum, 
åtta meter långt och sex meter brett, med en dörr till 
väster och en till öster på långsidorna. Väggar är ljust 
gröna och taket ljusblå. Golvet är belagt med hyvlade 
brädor i ljust trä. Det ligger en vag doft i rummet som 
påminner om en lövskog om våren. I mitten av rummet 
står det ett bord med fyra stolar. Det finns en till synes 
bekväm soffa och en öppen spis. Ett par hyllor hänger på 
väggarna med böcker, men också burkar och små påsar. 
Vid den öppna spisen är det en korg med ved, ett litet 
bord med kittel, ett par slevar och lite annat husgeråd; ett 
par små kar för vatten, men också två små fat på golvet 
nedanför. 

Rummet är fyra meter brett och sträcker sig sex meter till 
söder. Det är ett bibliotek med femtiotalet böcker och en 
hel del pergamentrullar. Ett skrivbord med skrivdon, rit- 
och mätinstrument som linjaler och passare, står mot den 
östra väggen. Väggen framför skrivbordet har träpanel 
och på den hänger en stjärnkarta samt mindre ark med 
geometriska figurer. 
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Här spenderar Erais större delen av sin vakna tid 

inomhus. Böckerna handlar främst om astrologi, 

religiösa och mytologiska föreställningar, folktro, 
men också matematik, geometri, och kringlig-

gande områden. Många böcker är på samsprå-

ket, andra på alviska. Pergamentrullarna är hu-

vudsakligen ritningar över himlavalvet, delar av 

den, stjärntecken; beräkningar kring solens och 

månens och stjärnornas vandring över himlen, 
och så vidare. Många, men inte alla, är ritade av 

Erais. 

  För en äventyrare på jakt efter skatter och ma-

giska föremål finns det ingenting av intresse i 

biblioteket. Det är klart att böcker och andra fö-
remål betingar ett visst värde, men kanske det 

vore småaktigt att börja plocka på sig saker från 

en annans bibliotek (även om det inte är något 

spelledaren behöver påpeka). Det är uppenbart 

att biblioteket fortfarande används; även om det 

inte är någon här känns det inte som en sedan 
länge övergiven plats – det är till exempel inte 

dammigt, det är inte i oordning, etcetera. 

  Om äventyrarna undersöker skrifterna på bor-

det kommer de att kunna sluta sig till att den 

som använder biblioteket är en alv som heter 
Erais. 

A6 – Erais privata gemak 

 

I och på toalettbordet ligger det hårborstar, lite 

smink, och så vidare, samt enklare smycken till 
ett sammanlagt värde av 800 guldmynt. I en av 

lådorna ligger en besvärjelseskrift, öppna. Erais 

förvarar den här för ett specifikt nödläge: Om 

fiender tränger sig in genom alvernas port kan 

hon behöva fly till gnomernas del av tunnelsyste-

met, och risk finns att denna enda utväg är låst. 
Gnomerna vet för övrigt inte att hon vidtagit 

denna säkerhetsåtgärd. 

  Garderoben innehåller kläder; någon enstaka 

klänning för fest, men annars tämligen vanliga, 

om än välgjorda plagg. Det finns inga saker här 

av särskilt intresse. Förresten kan det nämnas 
att kaminens skorsten går ut i taket, liksom 

skorstenar till öppna spisar i tunnelsystemet. De 

mynnar ut i berget ovan. 

  Den hemliga dörren upptäcks enligt grundreg-

lerna. Syftet med lönngången är att ge Erais en 
flyktväg om fiender tar sig in i A3. 

Rummet är fyra meter brett och sträcker sig sex meter 
söderut. En grön matta med mönster som en trädkrona 
upptar nästan hela golvet. Ett par gobelänger med skogs-
motiv ger rummet en ombonad känsla. Det finns en säng, 
en garderob, och ett toalettbord med spegel och lådor, 
samt en gjutjärnskamin. 

A7 – Logement 

 
Detta är sovsalen för de olyckliga alvkrigare som 

hade att bo i ett tunnelsystem ett antal månader, 

i väntan på avlösning. Sängkläder ligger prydligt 

hopvikta vid fotänden på varje säng, och över 
huvud taget vittnar platsen om ett städat uttåg, 

om man så vill. Men, vättarna har varit här och 

sökt igenom, så rummet ger inte ett oklanderligt 

soldatmannamässigt intryck: Somliga kistor står 

öppna, lite snett i förhållande till sängen; en del 

skåpdörrar står öppna, och så vidare. Gregor 
Frostfot har sagt åt vättarna att bete sig och att 

de absolut inte får vara i Erais privata kammare 

(vilket är orsaken till att värdeföremål där ligger 

orörda). 

  Alvkrigarna tog med sina alla sina pinaler när 
de lämnade platsen, och om nu någon glömt 

kvar ett silvermynt har vättarna tagit det. Ingen-

ting av intresse finns i detta rum för giriga även-

tyrare. 

A8 – Förråd 

 

Utrymmet användes en gång i tiden som ett för-

råd för alverna. Vapen, rep, ved, tyger, sydon, 

pergament, vatten, vattenskinn – allt sådant för-
varades här när logementet användes. Alverna 

tog med sig i stort sett allting när de for, och 

lämnades det mot förmodan kvar något av värde 

har vättarna lagt beslag på det. 

  Det verkar genomsökt på så vis att lådor är 
öppnade, ett par burkar har krossats mot golvet, 

och så vidare. 

A9 – Alvernas korridor 

Om äventyrarna kommer in i korridoren från 

västra dörren, läs nedanstående. Anpassa an-

nars beskrivningarna efter omständigheter. Ob-
servera att denna korridor är lång och mörk, och 

facklor lyser upp tio meter (plus vagare ljus fem 

meter till) och mörkerseende sträcker sig i all-

mänhet 20 meter. Äventyrarna ser förmodligen 

inte hela korridoren – det är åtminstone vad vi 
utgår ifrån i följande beskrivning. 

Efter en kort passage om två meter öppnar sig ett stort 
rum som är åtta meter långt och tio meter brett. I mitten 
står det ett långbord med 16 stolar, och längs väggarna till 
öster och väster är det fyra respektive tre våningssängar. 
Vid varje sängs fotända är det två enkla kistor, och bred-
vid varje säng är det ett mindre skåp. Mellan de två bortre 
sängarna på höger hand (österut) är det en dörr av trä. 
Golvet är belagt med enkel trätrall i naturfärg och väggar-
na grönmålade. Den bortre väggen är målad som ett 
skogslandskap. 

Efter en kort passage på två meter öppnar sig ett enkelt 
rum med stengolv och obehandlade stenväggar, sex 
gånger sex meter stort. Rummet upptas av flera hyllor. 
Det är en del lådor här, säckar, burkar, och så vidare, men 
det verkar genomsökt. 
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Inga dörrar i denna korridor är låsta, utom 

dubbeldörren i dess bortre ände (där det också 

finns vättar, se nedan). 
  Dörren på andra sida korridoren, som leder till 

gnomernas tunnelsystem, är låst. Till vänster om 

dörren är det en elegant kedja som går in i väg-

gen och vidare till en klocka på andra sidan. Till 

höger om dörren är det en klocka, med en ele-

gant kedja som går in i väggen till andra sidan. 
Med dessa klockor kunde alver och gnomer sig-

nalera att de ville att dörren skulle öppnas. Dör-

ren har handtag på båda sidor, och kan reglas 

på båda sidor, med en stång av stål som fälls ned 

över två klykor. Just nu är den nedfälld på gno-
mernas/vättarnas sida, men uppfälld på al-

vernas/äventyrarnas sida. Dörren är av sten och 

reglad går det inte att bryta upp med muskel-

kraft. Den öppnas mot A9. 

  Om äventyrarna ringer i klockan kommer en 

vakt från G2 att öppna åt dem, i tron att det är 
vakterna som vill något. Detta förutsätter förstås 

att vättarna på andra sidan inte blivit varnade 

för äventyrarna. 

  Annars kan de använda Erais öppna-

besvärjelse, det besvärjelsepergament hon har i 
sitt toalettbord (se A6). Läggs öppna på dörren, 

fälls regeln på andra sidan upp, och dörren kan 

utan vidare dras upp. 

  Vanligtvis står det två vättar på vakt vid trap-

pan. Om äventyrarna utan försiktighetsåtgärder 

går in i korridoren kommer vättarna antagligen 

att se dem, eftersom äventyrarna nog går med 
facklor. Observera att äventyrarna inte kommer 

att se vättarna. Detta är ett kritiskt ögonblick i 

äventyret, för vättarna kan varsko sina vänner. 

  Om vättarna vet att det är inkräktare i tunnel-

systemet kan spelledaren höja antalet vakter vid 
denna port till fyra; två bågskyttar och två med 

kroksabel. Det kommer förstås att göra det 

mycket svårare för spelarkaraktärerna. 

  Men det finns också en chans att de inte är här 

när äventyrarna går in i korridoren. Spelledaren 

slår 1t6, då de står på sin post om slaget blir 1-
3. Blir det 4 är de i matförrådet (A10) och 

tjuväter; blir det 5 är de i logen och roar sig med 

scenkläder (A16), och blir den en 6:a är de i mat-

salen (A15) och kommer ut därifrån när äventy-

rarna är i korridoren. 
  Om spelledaren och hans eller hennes spelare 

är nybörjare kan denne också bara välja var vät-

tarna ska vara, som en del av sina förberedelser. 

  Är de vid trappan, vilket är det svåraste alterna-

tivet, kommer de antagligen att se äventyrarna 

när de kommer in i korridoren, eftersom äventy-
rarna sannolikt har en ljuskälla med sig. Vättar-

En lång korridor sträcker sig inåt mörkret. Det är två dör-
rar mitt emot varandra fyra meter bort. [Ytterligare dörr-
par blir synliga när de går fram längs korridoren.] En lång, 
röd matta följer golvet inåt mörkret. Väggarna är släta, 
med ett inristat mönster uppe vid taket, som en bård. 
Med jämna mellanrum är det små oljelampor på väggar-
na, men de är inte tända. 

na har kortbåge och kortsvärd. De har inga sär-

skilda order för hur de ska bete sig om det kom-

mer någon, de har bara blivit tillsagda att stå här 
på vakt. 

  Om inte spelledaren tycker annat kommer de 

att börja skjuta pilar på äventyrarna, från sin 

dolda, mörka plats ett par steg ned för trappan, 

och verkar de framgångsrika kommer de att för-

söka bekämpa fienden tills striden är över. Miss-
lyckas de med ett moralslag kommer de att ta sig 

till dörren för att fly och varsko sina vänner (det 

är det som gör mötet kritiskt!). 

  Om en vätte lyckas fly kommer Gregor Frostfot 

att vänta i G2 med fyra vättar, och skicka fyra 
andra på patrull efter inkräktarna (detta förut-

sätter förstås att de hinner). De kommer att dyka 

upp efter några minuter, men det är inte säkert 

att de hittar äventyrarna omedelbart. Spelleda-

ren kan med en blick på kartan hålla ungefärlig 

koll på var han eller hon bedömer att vättarna är 
vid ett givet ögonblick. Det här är alltså en situ-

ation där spelledaren har att improvisera. 

2 vättar 

SV 14 (15), KPT 1-1, Att. 1 vapen (1t8), AB 1, Förfl. 6, Moral 
12, EP 20 

#1 (Kortbåge, 1t6, kortsvärd, 1t6) 4: □□□□ 

#2 (Kortbåge, 1t6, kortsvärd, 1t6) 4: □□□□ 

Om/när vättarna som står på vakt bestämmer 

sig för att varsko sina kumpaner, eller fly till 

dem, springer eller smyger de bort till dörren och 
ringer på. Det kommer därpå att ta tre ronder 

innan dörren öppnas av de två vättarna i G2. Be-

roende på situation kan de antingen fungera som 

förstärkning, eller bara släppa in vakterna under 

den fjärde ronden. 
  Om vättarna tar sig in i G2 och stänger dörren 

efter sig, kommer de att kalla på förstärkning 

och åtta vättar plus Gregor Frostfot samlas i G2, 

om de hinner, för att invänta fienden. Om fien-

den inte kommer, skickar Gregor ut fyra vättar 

som spanare. 
  Om äventyrarna tar sig in i G2 innan Gregor 

samlat sina trupper, tvingas vi överlåta till spel-

ledaren att ta reda på detaljerna, men vi måste 

utgå ifrån att vättar som varskotts tar sig till 

vaktrummet, och småningom även Gregor. Det 
kan bli en stökig historia, och vi får hoppas att 

äventyrarna undviker den situationen genom att 

agera snabbt när vakterna avslöjat sig. 

  Mycket text för två vättar! Glöm inte bort att 

egna infall och bedömningar duger minst lika 

bra, så länge ett minimum av trovärdighet upp-
rätthålls. 
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A10 – Matförråd 

 

Erais använder fortfarande förrådet, men mäng-

den mat som förvaras här är förstås inte lika stor 

som på den tiden många alver bodde här. Vättar-

na har plockat med sig köttstycken, ett par kag-

gar öl, och så vidare, till gnomernas del av tun-

nelsystemet. Det finns inte desto mindre mat 
kvar – inlagd fisk, inlagda grönsaker, torkad 

frukt, skorpor och en del vin. 

  Se ovan, A9: Om spelledaren väljer att slumpen 

får avgöra var vakterna vid trappan i korridoren 

är, finns det en risk att det är två vättar här, och 
– givet att äventyrarna varit tysta och försiktiga – 

överraskas av att dörren plötsligt öppnas. 

A11 – Köket 

 

Som vi har sett föredrar Erais att laga mat i sin 

egen kammare. För lite grövre göromål använder 

hon köket, men det är sällan hon eldar i spisen. 

(Det är en stor, nästan helt fylld vedkorg här). 

Det finns ingenting av intresse i köket. 

A12 och A13 – Befälens rum 

 

Dessa rum är i det närmaste identiska och därför 

nöjer vi oss med en beskrivning, som gäller för 

dem båda. 

  Rummen var avsedda för befäl, eller ett befäl 
respektive en någorlunda prominent gäst från 

hemlandet. Det innehåller ingenting av intresse. 

  Om äventyrarna varit i det ena rummet och går 

direkt till det andra, räcker det med att spelleda-

ren säger att det ser likadant ut som det förra, 

för att undvika att upprepa sig. 

På andra sidan dörren är det ett sex gånger sex meter 
stort matförråd med hyllor längs väggarna och enstaka 
tunnor på golven. Många hyllor står tomma; det verkar 
vara urplockat. Det luktar ännu av rökt kött, rökt fisk, 
kryddor och örter. Till vänster om dörren står det staplad 
ved. 

Detta är köket. Det är sex gånger sex meter stort, med 
vedspis, öppen spis, skåp och bänkar. Många krokar är 
tomma, men ni ser en del kopparkastruller och någon 
gjutjärnspanna på väggen, tillsammans med ett par vit-
löksflätor. Det känns lite fuktigt och kyligt med tanke på 
spisarna. 

Rummet är kvadratiskt, sex gånger sex meter stort. Det 
innehåller en säng, ett skrivbord, ett litet runt bord och 
ett par stolar; garderob och tvättfat med kanna. Golvet 
upptas nästan helt av en tjock och mjuk matta. På ena 
väggen hänger en huvudsakligen grön gobeläng och ger 
tillsammans med mattan stenrummet ett någorlunda 
hemtrevligt intryck. 

A14 – Sällskapsrum x 

 

Salen har inte använts på länge, den öppna spi-

sen är kall. Förr var detta alvernas sällskaps-

rum, där de berättade sagor, sjöng och spelade 

musik; bara samtalade vid elden, eller satt en-

sam en eftermiddag för att avnjuta en bok. 

  Rummet är inte helt tomt. Erais katt Skogs-
tjärn ligger och trycker bland kuddarna. Vore 

äventyrarna onda, skulle hon sluta ögonen och 

böja ned huvudet något, och förmodligen förbli 

oupptäckt. Men goda äventyrare kommer snart 

att se hennes ögon, då hon kattlikt tittar på dem 
och försöker utröna vad det är för några. Finns 

det en alv i sällskapet kommer hon att sätta sig 

upp, då en kudde faller till golvet. 

  Skogstjärn må ha varit en vanlig, svart bond-

katt en gång i tiden, men nu har hon bott med 

Erais i många år och blivit besjälad av alvisk 
magi. Hon fungerar visserligen i stort sett som en 

vanlig katt, men har människolik intelligens – 

och hon kan prata. Hon är för den skull inte spe-

ciellt pratsam och spelledaren får gärna låta 

henne säga sina första ord vid ett väl valt tillfälle, 

som en överraskning för spelarna. Till exempel, 
om någon artigt hälsar på henne kan hon hälsa 

tillbaka. 

  Om äventyrarna därpå frågar henne saker, kan 

hon berätta om vad som hänt i tunnelsystemet – 

i korthet, att vättar under en viss Gregor Frostfot 
invaderat och tagit Erais till fånga. Skogstjärn 

har ingen detaljkännedom om inkräktarnas gö-

randen, eftersom de huvudsakligen håller till i 

andra delar av tunnelsystemet. 

  Om äventyrarna gör klart att de kommer att 

befria Erais från Gregor och vättarna följer hon 
med dem, men på avstånd. Faktum är att Skogs-

tjärn kan hjälpa dem att ta sig in i G2, eftersom 

hon lätt slinker igenom gallren och är intelligent 

nog att hoppa upp på vevens handtag, gång efter 

annan, för att hissa upp gallret. Däremot kan 
hon förstås inte på något sätt hjälpa äventyrarna 

i strid. Hon har 1 KP. 

A15 – Alvernas matsal 

 

Det är en smärre sal ni kommer in – sex meter lång och 
tio meter bred. På väggen till öster är det en stor öppen 
spis. På stengolvet har ett trägolv lagts, och på trägolvet 
ligger det flera mattor. Längs väggarna står det djupa 
bänkar med dynor och kuddar, och på väggarna hänger 
det textilier: Gobeläng, vävd tavla, mönstrad matta, och 
så vidare. På en hylla står ett litet antal böcker. 

En större sal öppnar sig framför er; 14 meter lång och tio 
meter bred. Bortre änden av salen upptas av en scen, 
med fråndragen ridå av rött, sammetsliknande tyg. En-
klare kulisser står lutade mot väggen i scenens bakända. 
Annars står här två långbord med stolar, och längs väg-
garna flera, mer eller mindre likadana sidobord. Enklare 
gobelänger i grönt och blått hänger längs väggarna. 
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Till vardags var detta alvernas matsal, men fram-

för allt när de fick besök av fränder från hemlan-

det hölls här fester med teaterstycken och annan 
underhållning. Gästerna bodde som regel utom-

hus, åtminstone om de var många, men eftersom 

de inte önskade att det kom till allmän känne-

dom att alver höll till vid gnomernas grotta, hölls 

deras fester inomhus, trots att det stred mot 

skogsalvernas kynne. 
  Sidoborden innehåller serveringskärl, tallrikar, 

bestick, glas, muggar, etcetera. Det mesta har 

alverna tagit med sig tillbaka, men det finns 

ännu möjlighet att duka för ett dussin. 

A16 – Loge 

 

Om spelledaren slog en tärning vid korridoren 

(A9) för att utröna var vakterna håller hus, kan 
det finnas två vättar här (se A9 för egenskaper, 

kroppspoäng, etcetera). Annars är rummet av 

föga intresse för den som söker efter skatter, 

äventyr och utmaningar; även om möjligheterna 

att sminka sig och klä ut sig kan roa någon skoj-
frisk äventyrare några minuter. Liksom matsalen 

utanför har alverna tagit med sig det mesta hem, 

i synnerhet de plagg de lagt ned särskild möda 

på, och det smink som var av hög kvalitet. 

G1 – Till gnomernas tunnelsystem 

 

Gnomerna har alltså samma strategi för försvar 

som alverna, nämligen att kunna beskjuta en 

angripare genom gallret. 
  För att ta sig genom fällgallret gäller samma 

omständigheter som för A2. Äventyrarna har 

kanske även fått kontakt med katten Skogstjärn, 

som möjligtvis kan hjälpa dem (se A14). De 
kanske också har en öppna-besvärjelse. Vid 

detta fällgaller finns det ingen lönnlucka. 

  Normalt står det två vättar i vaktrummet på 

andra sidan fällgallret (se G2, nedan). De upp-

täcker sannolikt äventyrarna och öppnar eld. 

Äventyrarna kan granska vaktrummet från 

denna sida fällgallret (se i så fall G2:s beskriv-
ning). 

G2 – Vaktrummet 

 

Detta rum intill scenen är uppenbarligen skådespelarnas 
loge. Det finns ett par sminkbord, ett par garderober, ett 
par speglar på väggarna, och en klädhängare med några 
färgglada plagg. 

Det här är en kort korridor med en trappa ned till ett fäll-
galler. Det är väldigt likt korridoren med trapporna ni var 
i tidigare, när ni just kom in i tunnelsystemet; men dessa 
väggar är grå, och det är inget mönster på dem. 

Rummet på andra sidan fällgallret är kvadratiskt, sex 
gånger sex meter stort. På motsatta sidan om fällgallret 
är det en stängd stendörr. Längs väggarna sitter det va-
penrack, de flesta tomma, men det finns ändå ett halv-
dussin spjut, ett par sköldar, och två armborstar med ett 
litet förråd skäktor. 

Dörren till matsalen (G3) är normalt olåst. På 

andra sidan finns dock möjligheter att blockera 

den med en rejäl hasp, på samma sätt som dör-
ren mellan A9 och G1. Vi ska hoppas att Gregor 

Frostfot inte fått anledning att ge order om det. 

  Under normala omständigheter är det två vät-

tar i vaktrummet. Om de ser fiender på andra 

sidan gallret kommer de inte genast springa och 

larma (och dörren till G3 är stängd). Äventyrarna 
har alltså möjlighet att neutralisera dem utan att 

vättarna i gnomernas tunnelsystem blir 

varskodda, om de är snabba. 

2 vättar 

SV 14 (15), KPT 1-1, Att. 1 vapen (1t8), AB 1, Förfl. 6, RS K1, 
Moral 12, EP 20 

#1 (Kortbåge, 1t6, kortsvärd, 1t6) 3: □□□ 

#2 (Kortbåge, 1t6, kortsvärd, 1t6) 3: □□□ 

 

Om spelarna är nybörjare kan spelledaren låta 
vättarna känna sig trygga på denna sida gallret, 

överraskade men undersökande, och sedan, om 

äventyrarna attackerar dem, låta dem attackera 

tillbaka; och först när loppet verkar kört låta 

dem rusa mot dörren för att rädda sig själva och 
varna de andra. Är spelarna (och spelledaren) 

mer erfarna bör vättarnas beteende över huvud 

taget vara mer taktiskt i tunnelsystemet, enligt 

spelledarens önskemål. 

  Precis som i alvernas vaktrum finns här en 

mekanism för att höja och sänka gallret. De är 
båda gjorda av gnomer och utmärkta konstrukt-

ioner, som gör det fullt möjligt för en normal-

stark människa att helt utan ansträngning höja 

och sänka gallret. 

  Gnomerna har till skillnad från alverna ingen 
fälla i rummet; den skulle helt enkelt vara i 

vägen för dem själva och de har inte som alverna 

kunskaper i magi som annars kunde möjliggöra 

samma lösning som alverna har. – Även om gno-

merna hjälpt alverna med exempelvis deras fäll-

galler, har alverna inte velat nedlåta sig till att 
hjälpa gnomerna med sina specialistkunskaper. 

G3 – Gnomernas matsal 

 
 

Alla dörrar är praktiskt nog stängda, som de ten-

derar att vara i denna världens tunnelsystem.  
  Matsalen innehåller ingenting speciellt intres-

sant; det är tallrikar, bestick, muggar, enstaka 

ölkaggar, och så vidare. Facklorna är tända för 

Det är en trappa ned (två meter) till en kort korridor 
(också den två meter lång), som öppnar sig mot en stor 
matsal, som är 14 meter bred och tio meter lång. I mitten 
av norra och södra väggen är det en dörr, och på östra 
väggen, mot södra väggen till, en tredje dörr. Längs väg-
garna är det enstaka hyllor och skåp och golvet upptas 
huvudsakligen av två långbord med sammanlagt 24 sto-
lar. På väggarna är det tända facklor i fackelhållare. Vid 
ett av långbordet sitter fyra vättar och äter. 



17 

 

att göra det bekvämare för Gregor att röra sig i 

gnomernas tunnelsystem. (Eftersom vättarnas 

mörkerseende inte sträcker sig hur långt som 
helst, kan det nämnas att även dessa ibland har 

ljuskällor i sina hålor.) 

  Omständigheter kan göra att vättarna är be-

redda på inkräktare, och då har spelledaren att 

improvisera, men vi utgår ifrån att de inte är det. 

Spelarkaraktärerna blir överraskade på en 1:a 
(inte normala 1-2), men vättarna blir överraskade 

på 1-3, när de ser äventyrarna – vilket de nog gör 

nästan i samma ögonblick äventyrarna träder in 

i salen. 

  I det ögonblick vättarna får agera, kommer båg-
skyttarna att avfyra sina pilar, och en av de 

andra kommer att springa mot norra dörren för 

att hämta förstärkning, och den sista vätten att 

springa mot den östra dörren för att varsko Gre-

gor Frostfot. 
  Gregor kommer att göra sig osynlig, kliva ut 

genom dörren, och om striden fortfarande pågår, 

kasta besvärjelser mot äventyrarna (då han ju 

blir synlig igen). 

  Förstärkningen från G8 består av fyra vättar, 

och de kommer in i matsalen den fjärde ronden, 

räknat från den rond en vätte tagit sig ut genom 
norra dörren. 

  Beroende på äventyrets utveckling kan mötet 

med Gregor Frostfot och vättarna i matsalen 

mycket väl bli den stora finalen på äventyret, då 

resten av uppdraget omfattas av att befria fångar 
och rensa rum från eventuellt kvardröjande vät-

tar. 

4 vättar 

SV 14 (15), KPT 1-1, Att. 1 vapen (1t6), AB 1, Förfl. 6, RS K1 
Moral 12, EP 20 

#1 (Kortbåge, 1t6) 3: □□□ 

#2 (Kortbåge, 1t6) 2: □□ 

#3 (Kroksabel, 1t6) 3: □□□ 

#4 (Kroksabel, 1t6) 4: □□□□ 

4 vättar (ev. förstärkning från G8) 

SV 14 (15), KPT 1-1, Att. 1 vapen (1t8), AB 1, Förfl. 6, RS K1, 
Moral 12, EP 20 

#1 (Kortsvärd, 1t6) 3: □□□ 

#2 (Kroksabel, 1t6) 2: □□ 

#3 (Kortspjut, 1t6) 5: □□□□□ 

#4 (Yxa, 1t6) 6: □□□□□ □ 

Gregor Frostfot 

3:a gradens magiker 

STY 8, SMI 7, FYS 12, INT 14, VIS 7, KAR 10 

SV 12, KPT 3, Att. 1 vapen (1t4), AB 1, Förfl. 9, Moral 12, EP 
175 

(Stav) 7: □□□□□ □□ 

Första nivåns besvärjelser: Magisk missil □, Sömn □ 

Andra nivåns besvärjelser: Osynlighet □ 

Gregor Frostfots taktik är att lägga osynlighet på 

sig själv första ronden sedan han varskotts; 

komma in i rummet och kasta sömn mot fiender-

na och följa upp detta med en magisk missil på 

den som verkar farligast för honom själv. Själv-
klart tar dessa handlingar flera ronder att utföra. 

  Om allt går som det ska för honom, och vättar 

angriper äventyrarna samtidigt som han kastar 

besvärjelser, kan slutstriden i matsalen bli en 

tuff utmaning för äventyrarna. Men detta är 
äventyrets klimax och de väntar sig nog inget 

mindre! 

G4 – Gnomernas kök 

 
 

Vätten kommer sannolikt att bli överraskad av 

äventyrarna. Om inte striden i matsalen varit 
mer högljudd än normalt, har han hört att man 

slogs därute, men antagit att det var hans vän-

ner bråkade igen. Själv uppslukad av sin nya 

hobby (han har aldrig lagat mat i ett kök förut) 

har han inte brytt sig om det. 
  Om det kommer in två eller fler personer i köket 

kommer han att vara avvaktande och om tillfälle 

ges sträcka händerna i luften. Kommer det bara 

in en är han beredd att ta till strid. Är det en 

halvling drar han genast svärd, och oavsett antal 

drar han vapen om det är en alv i sällskapet 
(men går inte nödvändigtvis till blind attack om 

äventyrarna är flera). 

  Som ny spelledare får man hålla ett par saker i 

åtanke. Det ena är att vätten vill överleva, och 

kan som ett ensamt litet monster verka ynklig 
och harmlös. Samtidigt är vätten en ondskefull 

natur och skulle inte tveka att köra klingan i ryg-

gen på äventyrarna, även om de varit hyggliga 

mot honom, bara han fick chansen. Är det ”rätt” 

eller ”fel” att döda honom, i stället för att låta ho-

nom gå? Ja, det kan vara ett moraliskt dilemma 
som spelet i sig inte har några synpunkter på. 

  Dörren leder till ett skafferi som innehåller tor-

kat kött, mjölpåsar, säckar med lök, allehanda 

rovor, gryn, vatten och så vidare. 

1 vätte 

SV 14 (15), KPT 1-1, Att. 1 vapen (1t4), AB 1, Förfl. 6, KS R1, 
Moral 12, EP 20 

(Kortsvärd) 3: □□□ 

Detta är uppenbarligen köket. Det är en öppen spis med 
en kittel över elden, arbetsbänkar och kopparkärl, påsar 
och burkar på hyllorna, säckar och kaggar längs väggarna. 
Det är en enkel trädörr till vänster. På arbetsbänken lig-
ger det stora stycken slarvigt styckade bitar av oxkött. Det 
står en vätte med ryggen mot er och rör i grytan. 
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G5 – Ledarens kammare 

 

Om Gregor Frostfot inte gett sig i in i striden  

eller flytt in i G6 kommer att han vara i detta 

rum, beredd eller inte, beroende på omständig-

heter (se G3 för detaljer om Gregor som motstån-

dare). Givetvis infogar i så fall spelledaren detta i 

sin beskrivning av rummet (men observera att 
Gregor kan vara osynlig, efter spelledarens be-

dömning och äventyrets utveckling.) Om äventy-

rarna kommer in här utgår Gregor ögonblickligen 

ifrån att de är fiender, eftersom människor, alver, 

halvlingar eller dvärgar inte skulle ha släpps in 
av hans vättar. Han kastar i så fall sina besvär-

jelser (se G3). Om han deltar i striden men väljer 

att fly tillbaka in, kan han – i synnerhet om hans 

besvärjelser är uttömda – använda lönndörren 

och fly vidare in till G6, för att hålla sig dold där. 

  En av böckerna är Gregors besvärjelsebok. 
Den innehåller första nivåns besvärjelser fixera 
port, magisk missil och sömn; samt andra nivåns 

besvärjelser osynlighet och öppna. Finns det en 

magiker bland äventyrarna vill han eller hon sä-

kert ta boken med sig och när tid finns (efter 

äventyret) överföra besvärjelserna till sin egen 

formelbok. 
  Den andra boken är Erais besvärjelsebok. Den 

är också ganska tunn, bunden i vackert, rött lä-

der. Den innehåller första nivåns besvärjelser 

förstå språk, ljus och skydd mot ondska. 

  Om spelarna aldrig blev erbjudna en skatt-

karta (se ”Äventyrets början”), men om spelleda-
ren vill att de ska få en skattkarta med sig efter 

äventyret, kan spelledaren placera den på sekre-

tären. Skattkartan återkommer vi till i 

”Äventyrets avslutande”. 

  Kammaren är förstås inte Gregors, utan gnom-
hövdingen Tontus. Gregor planerar att flytta in i 

alvsalarna när Erais vill göra honom sällskap. 

Han vill inte spendera tid där alldeles ensam, 

han får nämligen hela tiden för sig att alverna 

ska komma när han är ensam i deras salar. 

  I sekretären finns det juveler för 5 000 guld-
mynt, i kistan 1 500 guldmynt, 2 300 silvermynt, 

och 240 kopparmynt. Det finns matsilver här för 

ett sammanlagt värde av 100 guldmynt; skrivdon 

av guld som är värda 120 guldmynt, och en ele-

gant liten ljusstake i ädelsilver som är värd minst 
1 200 guldmynt. 

  Det finns en låst lönndörr i norra väggen. 

Nyckeln har Gregor kring halsen (det är samma 

nyckel som går till lönndörren i G7). Låset blot-

tas genom att dra en liten, dold skiva åt sidan på 

lönndörren. Även den hittar man som vore det en 
lönndörr, men en tjuv som vet att lönndörren är 

Ett åtta gånger sex meter stort rum breder ut sig efter en 
kort, två meter lång hall. Det är en betydande persons 
kammare. Säng med dyrbara lakan, vackert matbord, en 
utsmyckad sekretär med bland annat ett par böcker; en 
kista, hylla med böcker, matta på golvet, och en brin-
nande härd. På golvet ligger det en hög med blanka va-
pen vars klingor glänser och glittrar i eldens sken. 

där hittar den utan tärningsslag, och en dvärg 

får +2 till sin fördel, på sitt tärningsslag. 

  Vapnen har Gregor av säkerhetsskäl släpat ut 
ur skattkammaren (G6), där han håller Erais in-

låst, och helt enkelt lagt på golvet här. De ser 

malplacerade ut där de slarvigt lagts i en hög, för 

det är dyrbara arbeten. Svärd, yxor, dolkar och 

ett par spjut, vart och ett värt 2t4 gånger mer än 

normalt. Stålklingorna är utsökt smidda och 
många vapen har guldinfattningar, ett och annat 

till och med ädelstenar på hjalt och handtag. 

  Böckerna i hyllan innehåller sagor, legender 

och andra berättelser, men det finns också fack-

litteratur om gruvdrift, ädelmetaller, ädelstenar, 
och så vidare. 

  Tänk på att alla saker tillhör gnomerna och 

även om de kan ha överseende med att äventy-

rarna får mig sig en näve guldmynt eller motsva-

rande, om de räddar dem, kommer de inte att 

acceptera att de girigt eller slentrianmässigt 
plockar på sig dyrbara ting. Allting värdefullt i 

dessa salar har ett högre eller lägre affektions-

värde för dem. Däremot kan äventyrarna få nå-

got de vill ha som belöning om de frågar efter det 

vid äventyrets slut. 

G6 – Hemlig skattkammare 

 

Här håller Gregor Erais fången. Han är som för-
häxad av hennes skönhet och fixerad vid tanken 

på att få henne att älska honom, så att de kan 

bo här tillsammans som furste och furstinna – 

ett äktenskap accepterat av alverna och respek-

terat av gnomerna. Eftersom hon verkar avsky 

honom just nu håller han henne instängd så att 
hon inte ska fly, i förhoppning om att hon mjuk-

nar med tiden och tar sitt förnuft till fånga – 

helst innan alverna kommer tillbaka. Han är 

mycket rädd för alverna, som säkert framgått, 

men vore han gift med Erais föreställer han sig 
att de bugar sig för honom. 

  I stjärnskådarens ögon är han förstås ingenting 

annat än en tölp, och hennes förakt för honom 

växer för varje dag han håller henne inlåst. 

Blotta tanken att hans vättar ränner runt i alver-

nas salar får henne att rysa och hon är på ut-
omordentligt dåligt humör för att hon – som hon 

upplever det – lät det hända. 

Det är ett åtta meter brett och sex meter långt rum, up-
penbarligen en skattkammare. Det står flera små kistor 
här, men också en hög med pälsar, små burkar på ett 
bord, ett par rullar med glansigt tyg, samt vinflaskor i ett 
ställ. En alvkvinna i elegant, silvergrå klänning med 
strängt anlete och mörka ögon ser undersökande på er. 
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Erais Stjärnskådaren 

2:a gradens magiker 

STY 13, SMI 15, FYS 12, INT 17, VIS 12, KAR 16 

SV 12, KPT 2, Att. 1 vapen (1t4), AB 1, Förfl. 12, Moral 16, 
EP 100 

6: □□□□□ □ 

Förberedda besvärjelser: Ljus □ 

 
Skatterna omfattar 4 000 guldmynt, 6 000 sil-

vermynt, pälsar till ett värde av 2 500 guldmynt, 

kryddor och tobak för 500 guldmynt, tyger värda 

750 guldmynt, och vin för 150 guldmynt; samt 

ett skrin med ädelsilver till ett värde av 5 000 

guldmynt. 
  Observera att äventyrarna inte kan ta gnomer-

nas skatter utan att få dem efter sig! Vore det 

möjligt för äventyrarna att utan vidare tillskansa 

sig alla skatter i gnomernas tunnelsystem skulle 

mängden vara alldeles för stor för detta äventyr. 
Expedition till gnomernas grotta skulle i så fall 

vara obalanserat i förhållandet mellan utmaning 

och belöning. 

G7 – Förråd 

 

Det finns ingenting här av värde. Spelarna får +1 

till sin fördel om de söker efter hemliga dörrar, 

eftersom  lönndörren (låst, se G5) är belägen 

där det inte finns några hyllor och endast ett par 
spadar har ställts i vägen – ytan där man i första 

hand söker är tämligen uppenbar. Spelledaren 

kan ge ytterligare +1 om det är en dvärg i säll-

skapet. (Om tärningen visar att de upptäckte 

lönndörren på grund av att det var en dvärg i 

sällskapet, säg gärna det: ”Dvärgen  ser en smal 
springa i väggen”, eller dylikt. Det ger mer liv till 

spelet än ett allmänt: ”Ni hittar en lönndörr”, 

och det är lite roligt för spelarna att få sina ka-

raktärer ”sedda”.) 

G8 – Sovsal med spelande vättar 

 

Om de fyra vättarna inte varskotts och sprungit 

till G3 (se detta rum) kommer de att vara kvar 
här. De sitter i så fall kring bordet och spelar 

tärning. Var och en har mynt i en hög framför 

sig, och det ligger en större hög med mynt mitt 

på bordet. Blir de inte överraskade drar de vapen 

och går till attack.  

Ett sex gånger åtta meter stort rum med djupa hyllor av 
rejäla brädor. Detta är ett förråd med verktyg, rep, käp-
par och stänger, mattor och målarfärg, vagnshjul, hinkar, 
snöskor och mycket mer. 

Ni kommer in i en sovsal. Det är tre korta sängar längs 
vardera vägg, bortom ett bord med sex stolar. Vid varje 
säng är det en kista, de flesta öppna, någon vält, och en 
del saker ligger kringströdda. Till vänster ligger det en hög 
med vapen. 

  Vapnen som ligger i hög tillhör gnomerna. Myn-

ten är plundrade från deras kistor; det är sam-

manlagd 150 guldmynt, 220 silvermynt och 450 
kopparmynt. 

G9 – Sovsal med gnomer 

 

Dörren till detta rum är låst, men nyckeln sitter i 

på utsidan. Det är 16 gnomer sammanlagt. 

Några av dem är skadade, men ingen speciellt 

allvarligt. Den som reser sig är ledaren Tontu. 

Han kommer att förstå att äventyrarna tagit sig 

in här via strid med vättar, i synnerhet om det är 
en alv, dvärg eller halvling i sällskapet, och kom-

mer i så fall värdigt buga sig, och presentera sig. 

  Sannolikt har äventyrarna i allt väsentligt be-

segrat vättarna när de kommit så här långt, och 

om de befriat Erais börjar äventyret med att ut-
forska tunnelsystemet gå mot sitt slut. Gnomer-

na är angelägna om att beväpna sig och se om 

det finns vättar kvar vid norra utgången eller i 

gruvsystemet. Spelledaren kan ge en vink om att 

äventyrarna kanske ska stanna kvar och prata 

med Tontu och Erais så länge. Se ”Äventyrets 
avslutande” längre fram. 

  Om äventyrarna inte hittat Erais (eller ens Gre-

gor!) kommer Tontu att fråga efter dem, och 

äventyrarna förstår att de har mer att göra. Sex 

gnomer följer gärna med i så fall, men Tontu 
själv kommer inte att gå i täten om det blir strid 

– han är för gammal för det. 

  Spelledaren har alltså starka dramaturgiska 

skäl till att låta Gregor Frostfot komma ut ur sin 

kammare när det blir strid i matsalen, så att 

äventyrarna inte missar honom. Det riskerar att 
blir en underlig slutstrid i så fall, med ett antal 

äventyrare i sällskap med ett halvdussin gnomer 

mot en ensam Gregor. Men, blir det så får spelle-

daren improvisera fram något dramatiskt. 

(Gregor kan använda lönngångar för bakhåll, ta 
Erais som gisslan, fly hals över huvud, men upp-

täckt, och så vidare.) 

Tontu 

2:a gradens krigare 

STY 12, SMI 7, FYS 10, INT 13, VIS 14, KAR 15 

SV 12, KPT 2, Att. 1 vapen (1t8), AB 2, Förfl. 9, KS K2, Moral 
14, EP 50 

10: □□□□□ □□□□□ 

6 gnomer 

SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen (1t6), AB 1, Förfl. 9, KS K1, Moral 
12, EP 25 

#1 (Kortsvärd, 1t6,) 2: □□ 

En sex gånger tio meter stor sovsal med sex sängar där 
det ligger och sitter en del gnomer, många bandagerade. 
Vid bordet närmast dörren sitter andra gnomer med 
dystra miner. Alla vänder blicken mot er, och en av dem, 
en äldre gnom med imposant, grått skägg, reser sig när ni 
kommer in. De är obeväpnade. 
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#2 (Spjut, 1t8) 6: □□□□□ □ 

#3 (Kortsvärd, 1t6) 4: □□□□ 

#4 (Långsvärd, 1t8) 1: □ 

#5 (Stridsklubba, 1t6) 6: □□□□□ □ 

#6 (Långsvärd, 1t8) 1: □ 

G10 – Sovsal med sovande vättar 

 

Spelledaren kan låta de fyra vättarna sova, men 

kan också låta någon vakna, eller låta någon 

vara vaken och kanske väcka de andra med ett 

tjut. Det beror på hur sugna deltagarna kring 

bordet är på strid. Om detta är i slutet av äventy-
ret, och kanske i slutet av spelsessionen, kan en 

strid kännas mer jobbig än rolig – låt i så fall vät-

tarna sova så får spelarna fundera på hur det 

ska hantera detta (kanske bara stänga och låsa 

dörren, låta gnomerna ta hand om dem?). Men 

har deltagarna tid och spelledaren känner att en 
till strid vore perfekt – för all del! 

  Om spelledaren i stället vill överlämna utveckl-

ingen till slumpen, är det 25% chans två vättar 

är vakna, och 25% att en vätte är vaken (på t% 

då 01-25 innebär att två är vakna och 26-50 att 
en är det). De som är vakna kommer inte att 

vänta sig fiender, och reagerar inte omedelbart 

när dörren öppnas. Spelarkaraktärerna har 

minst en rond på sig att agera utan att de vakna 

vättarna får göra det, och sedan måste vättarna 

slå på överraskning. Det måste också alla vättar 
som vaknar göra. 

4 vättar 

SV 14, KPT 1-1, Att. 1 vapen (1t8), AB 1, Förfl. 6, KS K1, Mo-
ral 12, EP 20 

#1 (Kortsvärd, 1t4) 2: □□ 

#2 (Kort spjut, 1t6) 2: □□ 

#3 (Kroksabel, 1t6) 3: □□□ 

#4 (Kortbåge, 1t6, kniv, 1t3) 3: □□□ 

G11 – Matförråd 

 

Det finns egentligen inget av intresse här inne för 

en lycksökande äventyrare. 

G12 – Gästrum 

 

Ni kommer in i en sovsal med sex sängar och ett bord 
med sex stolar. Vi varje säng står det en kista, några om-
kullvälta, och saker ligger kringströdda. I fyra sängar lig-
ger det en vätte och sover med vapnet bredvid sig. 

Ni kommer in i ett sex gånger åtta meter stort matförråd. 
Torkat kött hänger från taket, säckar med mjöl står på 
golvet, påsar och burkar längs hyllorna; kaggar och tun-
nor står längs väggarna. 

Rummet är sex gånger åtta meter stort. Det står fyra 
sängar här inne, en kista vid varje; ett bord och ett par 
garderober. Rummet känns oanvänt. 

Detta är ett gästrum, i första hand för mer pro-

minenta gnomer som kommer med bud, på be-

sök, eller med proviant. 

G13 – Vägen till gruvan 

 

Om spelarna fortsätter gå ned här kommer de till 
olika gruvschakt; de kommer att se räls och de 

kommer att se någon vagn. Det finns inget av 

intresse här, och det kan spelledaren rentav våga 

sig på att konstatera för spelarna, åtminstone ge 

dem en vink. De kommer inte att hitta den dolda, 

sinande ådern med ädelsilver. 
  Någonstans i gruvsystemet leder en gång med 

räls norrut, sedan nordvästerut, och slutar med 

ett kraftigt fällgaller vid utgången som beskrivs i 

G14. Det är denna väg gnomerna tar malmen för 

vidare transport. 

G14 – Norra ingången 

Den första texten nedan förutsätter att äventy-

rarna kommer norrifrån, det vill säga inte från 

tunnelsystemet. Den andra texten utgår ifrån att 

de kommer inifrån tunnelsystemet.  

 

 
Det är tänkbart att äventyrarna kommer utifrån. 
Om spelarna vill får de förstås leta efter en an-

nan ingång när de väl hittat alvporten, och då 

kan de ju hitta hit. Eftersom äventyret bäst kom-

mer till sin rätt om äventyrarna tar sig in i tun-

nelsystemet från alvporten, bör spelledaren inte 
låta dem hitta denna ingång utan vidare, utan 

kanske beskriva svårigheterna att ta sig över 

bergsknallen, meddela att det inte ser något av 

intresse, och så vidare. Expedition till gnomernas 
grotta är ju tänkt som ett uppdrag för nybörjare 

och vi vill inte krångla till det. 

  Fällgallret höjs med en vev tio meter in i grot-
tan. Dörren går inte att öppna utifrån. En av 

vättarna har en visselpipa runt halsen. Om de 

blir angripna larmar de genom att blåsa med pi-

Korridoren leder ned i mörkret och ni inser snart att detta 
är vägen till gnomernas gruva. Väggarna blir mindre raka, 
golvet fuktigare och mörkret tätare. Det hänger otända 
lyktor med jämna mellanrum. Efter cirka 20 meter ser ni 
två stora rum med masugnar, men annars är det bara 
gruvschakt och gångar i olika riktningar, somliga med räls. 

Under en utskjutande klippa är det en väl använd 
plattform, delvis huggen ur berget. Den har blivit blank-
polerad av oräkneliga steg under lång tid. I sydöstra klipp-
väggen är det ett kraftigt fällgaller, och man kan se in i en 
grotta som löper vagt nedåt med en räls på golvet. I syd-
östra klippväggen är det en stängd dörr av sten, med två 
lås och en öppen skjutlucka. Utanför dörren står det två 
vättar på vakt. 

Korridoren leder norrut 20 meter, sedan åt nordöst tolv 
meter. Där slutar den i och med en stendörr med två lås. 
Nycklarna sitter i. Det är en öppen skjutlucka av metall i 
dörren. 
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pan mot den öppna luckan. När det är vaktom-

byte blir de helt enkelt avlösta, och en av de nya 
vakterna tar visselpipan. 

Gnomernas fordon 

Det går en enkel väg från norra ingången ned till 

en dal. Där nere har gnomerna huggit ut stall ur 

en naturlig grotta. Platsen är dold här uppifrån. 

De har två vagnar och två slädar i stallet, samt 
två oxar om de inte är i hagen utanför. Normalt 

är det en-två gnomer här också, men Gregor 

Frostfot och hans vättar övermannade dem på 

vägen till gruvan, så nu är de inte kvar. Oxarna 

har slaktats av vättarna. 
  När gnomerna köper kol av Jonas av 

Aspösund, går de ned hit, och för sina vagnar 

öster om bergsknallarna ned mot Månsta, och 

sedan tillbaka samma väg, men då hela vägen 

upp mot norra ingången, för vidare transport till 

masugnarna via gruvgångarna. 
  Denna information är i första hand till för spel-

ledaren om frågan om logistik uppstår – somliga 

spelare ställer frågor om allt! 

Äventyrets avslutande 

När Gregor Frostfot är besegrad och vättarna i 

huvudsak neutraliserade, Erais och Tontu befri-

ade, är äventyret i all väsentligt slut. Sannolikt 

kommer spelledaren och spelarna agera ut dialo-

gen mellan parterna (då det är mindre viktigt var 

i tunnelsystemet de befinner och hur mycket tid 
som förlöper, och så vidare.) Men det finns några 

återstående händelser och omständigheter som 

äventyret ännu omfattar, innan det är slut. 

Belöning 

Sannolikt vill gnomerna och alven belöna även-

tyrarna. Har spelarkaraktärerna varit riktigt 

hjältar och om det finns en alv i sällskapet, ger 
Erais honom eller henne ett halsband av ädelsil-

ver. Det är inte värt mer än 500 guldmynt, men 

det är ett tecken på hennes (och därmed hennes 

folks) tacksamhet – något som kan visa sig ovär-

derligt någon gång i framtiden. 

  Gnomerna, som är av mer pragmatisk natur 
ger äventyrarna 1 000 guldmynt ur skattkam-

maren. Om äventyrarna frågar om de inte kan få 

det-och-det, kan de mycket väl ge dem ytterli-

gare någon gåva som är värt högst 500 guld-

mynt. Men om äventyrarna nu grips av girighet 
kommer gnomernas respekt och generositet att 

sjunka. 

  Har äventyrarna betett sig mer småaktigt, girigt 

och kanske rentav en smula lumpet, kommer 

Erais inte att ge dem någon gåva alls. Hon för-

står mycket väl att deras mål med expeditionen 
inte var att befria henne, så varför ska hon be-

löna äventyrarna om hon kort sagt inte gillar 

dem? 

  Kommer det till Erais kännedom att äventyrar-

na vanhelgat alvernas tunnelsystem, vandali-
serat springbrunnen, tagit hennes privata ägo-

delar, eller liknande, kommer hon att betrakta 
dem som fiender, men antagligen inte vidta sär-

skilda åtgärder. 

  Gnomerna kommer att ge äventyrarna 500 

guldmynt om de inte sympatiserar med dem, gi-

vet att äventyrarna inte gjort bort sig alldeles. 

  Om vi leker med tanken att äventyrarna betett 
sig illa mot gnomerna kan dessa mycket väl bli 

deras fiender. Fundera i så fall på hur de följer 

upp detta. Har de skäl till hämnd? Låt dem i så 

fall beväpna sig och sätta efter äventyrarna! Ett 

sådant scenario ingår inte i denna äventyrsmo-
dul, men detta slags oväntade (och oönskade) 

utvecklingar gör spelvärlden mycket mer trovär-

dig, levande och dramatisk. Spelarnas handling-

ar ska få effekt i äventyrarnas värld, både bra 

och dåliga följder som gärna kan dröja sig kvar i 

kampanjen. (Då vi med kampanj menar en serie 
äventyr med mer eller mindre samma spelarka-

raktärer). Denna fantasivärld är inte nödvändigt-

vis spelarnas lekstuga. Det blir som regel mycket 

roligare i längden om spelarna har anledning att 

ta fantasivärlden på allvar (vilket givetvis inte 
utesluter den humor som ofta karaktäriserar ett 

bra äventyr.) 

  Men allt detta – belöningar, motiv, planer – 

skriver vi här för att ge den nye spelledaren in-

spiration till egna idéer. Till syvende och sist är 

det givetvis spelledaren som själv bestämmer vad 
som händer i hans eller hennes värld. Äventyr 

som Expedition till gnomernas grotta är liksom 

Monster & Magi ett ramverk som spelledaren 

kan fylla med egen kreativitet, om denne vill (och 

det brukar spelledaren vilja när denne känner 

sig trygg med materialet.)  

Gnomernas sändebud 

Och så var det ju en sak till: Själva syftet med 
expeditionen. Äventyrarna är här för att upprätta 

kontakt med gnomerna å Jonas av Aspösunds 

vägnar. De berättar säkert detta för gnomerna, 

som i så fall skickar sändebud till Jonas att de 

gärna köper hans kol och snart kommer med 
vagnar och guldmynt. Gnomerna kan mycket väl 

slå följe med äventyrarna, om de också går till-

baka till Månsta. 

Erfarenhetspoäng 

Om inte spelledaren har bestämt sig för en an-

nan modell, är det lämpligt att ge spelarkaraktä-

rerna erfarenhetspoäng (EP) efter expeditionen 
(när de är tillbaka i Månsta, till exempel). Han 

eller hon räknar EP för alla motståndare som 

besegrats och guld som erövrats (från fiender) 

och delar summan på antalet äventyrare. Spelar-

na kan också få en bonus för att de lyckats med 

ett uppdrag – kanske lika mycket till. Vidare kan 
spelledaren också ge en eller flera – eller alla – 

ytterligare en liten bonus för utmaningar som 

lösts på ett särskilt bra sätt, om det känns moti-

verat. De flesta spelledare har nog sina egna mo-

deller för EP. Som alldeles ny spelledare är det 
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nog bäst att göra det enkelt för sig, hålla sig till 

reglerna, och låta den egna modellen växa fram 

med tiden. 

Mot nya äventyr! 

Expedition till gnomernas gruva är nu avklarad, 

och spelarna är säkert sugna på mer, och spelle-

daren har det många gånger otacksamma jobbet 
att tillhandahålla ett nytt äventyr. 

  Han eller hon kan försöka sig på att skriva ett 

eget äventyr om skattkartan sätter igång fanta-

sin. Eller så skippas skattkartan och spelledaren 

skriver en annan berättelse, gärna med inspirat-
ion av befintliga moduler på internet (så att man 

kommer över det många gånger tidskrävande 

hindret att hitta på något eget ur tomma intet). I 

synnerhet om det är för privat bruk är det ju 

bara att låna idéer av hjärtats lust. Man kan 

också köpa eller hämta hem kostnadsfria även-
tyr, och konvertera dem till Monster & Magi. 

Spelarna vet inte hur originalet ser ut så spelle-

daren har inga förpliktelser när det gäller över-

ensstämmelser med förlagan. Slutligen kan spel-

ledaren gå till monsterochmagi.se och se om där 
finns andra äventyr de ännu inte använt. Togo 

Galthus Äventyr har publicerat ett äventyr för 

första gradens äventyrare som fungerar bra som 

en fortsättning på detta: Skatter och skelett. 

Skattkartan 

Det påminner oss om Jonas från Aspösunds 

skattkarta. Den är med i Expedition till gnomer-

nas gruva för att erbjuda en ingång till nästa 

äventyr. (Det ger ofta en angenämare spelupple-
velse om det ena äventyret leder till andra, än om 

spelarkaraktärerna finner sig i olika isolerade 

situationer som på ett oklart sätt följer på 

varandra.) Om spelledaren av någon orsak inte 

behöver eller inte vill ha med denna öppning, er-

sätter han eller hon den förstås med något an-
nat, om så krävs, i samband med förhandlingar 

med Jonas. 
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Karta över tunnelsystemet i anslutning till gnomernas gruva 
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Valfri skattkarta som Jonas från Aspösund eller Gregor Frostfot har 


