Gyllenkäfts sista resa
En äventyrsmodul för 2:a gradens äventyrare,
för fantasyrollspelet Monster & Magi

Äventyrarna ror mot Trappö för att göra slut på Justin Gyllenkäfts sjöröveri och oheliga hantering av mänskliga kvarlevor. Inte nödvändigtvis lätt, men åtminstone ett okomplicerat uppdrag.
Eller?
Inte riktigt. Röd-Ann, Revansch, Trappborgen och troglodyter riskerar
att trassla till det hela.
Gyllenkäfts sista resa är en utmanande samling äventyr som utspelar sig på Trappö.
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Introduktion
Gyllenkäfts sista resa är en äventyrsmodul för
fantasyrollspelet Monster & Magi. Spelarkaraktärernas sammanlagda erfarenhetsgrad bör ligga
kring 12. Äventyret är skriven för en miljö som
kallas Galanthus värld. Spelledaren kan givetvis
använda andra namn på riken och geografiska
platser så att äventyret passar en egen, eventuell
kampanj.
Rättelser och synpunkter mottages med tacksamhet. Se adresser på föregående sida.
Innan spelledaren drar igång är det viktigt att
denne läst igenom hela modulen. Spelarna ska
givetvis inte läsa äventyret eller delar av det innan de spelar.

inspiration för egna beskrivningar, är skrivna
med typsnitt utan klackar, i en ruta:
Så här ser formgivningen ut av en text som spelledaren läser eller parafraserar när äventyrarna kommer till platsen.

I texten är monster och andra varelser som befinner sig på aktuell plats fetade. På detta sätt
räcker det med en blick i äventyret för att spelledaren ska bli påmind om denna omständighet.
Av samma skäl är exempelvis fällor fetade.
Monster och andra möjliga motståndare har
sina värden listade i brödtexten, för spelledarens
bekvämlighet (se exempel nedan). Den första raden anger antal och typ, eller namn på en SLK.
Därpå
följer
monstret s
grundvär den:
SV=Skyddsvärde; KPT=Kroppspoängstärningar;
Att.=Antal och typ av attacker (ibland skada);
AB=Attackbonus; Förfl.=Förflyttning; KS=Räddningsslag; EP=Erfarenhetspoäng äventyrarna får
om de besegrar monstret.
Sedan följer monstrets kroppspoäng, representerade av rutor i grupper om fem som spelledaren
kan bocka för allt eftersom monstret blir skadat.
Om det är flera monster kommer raderna av rutor att vara numrerade, och eventuellt huvudvapen att listas. Det gör det lättare för spelledaren
att hålla reda på sina monster. Exempel:

Äventyrets karaktär
Gyllenkäfts sista resa är en tämligen voluminös
äventyrsmodul. Den har något av en sandlådekaraktär i så måtto att det inte finns en utstakad
väg som äventyrarna förväntas följa när de väl
anlänt till platsen för äventyret, Trappö. Men modulen består dessutom av flera sammanlänkade
uppdrag som spelledaren kan välja att använda
eller inte använda. Vi kallar dessa delar för
”intriger”.
Äventyrets karaktär kräver aktiva och nyfikna
spelare som tar egna initiativ. Det kräver nog
också av dem att de har tålamod och utforskar
och planerar innan de skrider till handling. De
kommer inte att nå framgång och de rätt och
slätt drar vapen och går för att göra slut på ”den
onda bossen”.

2 storvättar
SV 14, KPT 3+1, Att. 1 vapen (ev. skada), AB 3, Förfl. 9, KS K3,
Moral 15, EP 150
#1 (Spjut, 1t8+1) 10: □□□□□ □□□□□
#2 (Långbåge, 1t8+1) 12: □□□□□ □□□□□ □□

Kartor
Äventyret innehåller ett flertal kartor. De är avsedda för att spelledaren ska få en klar bild över
olika, viktiga platser. Med detta begränsade syfte
i åtanke är kartorna enkla men tydliga, liksom
våra kartor över tunnelsystem brukar vara.
Om spelarna vill få en bild över till exempel
Trappö eller Lupaviken får de låta sina spelarkaraktärer rikta sig till en spelarlös karaktär, och
spelledaren rekommenderas då rita en skiss efter
förlagan i modulen, såsom en spelarlös karaktär
kan tänkas rita kartan åt dem när äventyrarna
ber om det.
Kartorna återfinns i slutet på aktuell del av modulen, men de är också samlade i slutet av modulen om spelledaren snabbt vill påminna sig om
hur en eller flera såg ut.

Spelarlösa karaktärer har lite mer information än
monster. För dessa listas även eventuell grad och
klass, samt karaktärsegenskaper, som exemplifieras nedan. Magiker och präster har ibland aktuella besvärjelser listade. Vi skriver normalt inte
ut information för nollgradiga karaktärer
(däremot kroppspoäng om det är nollgradiga karaktärer som kan förväntas ta till vapen).
NN
2:a gradens krigare
STY 15, SMI 13, FYS 16, INT 10, VIS 12, KAR 10
SV 13, KPT 2, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 9, Moral 15, EP 75
(Långsvärd, 1t8+1; Långbåge, 1t8+1) 13: □□□□□

Platser och monster

□□□□□ □□□

Beskrivningar av platser som spelledaren kan
läsa upp för spelarna, eller bara använda som
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Intriger på Trappö

Trappborgen
Denna berättelse har i högre utsträckning än de
övriga intrigerna karaktären av ett sidospår (men
blev oväntat central under speltestet). På Trappö
står det en borg som ingen levande beträder, för
den är sedan länge i händerna på odöda.
Detta kan vara ett miniäventyr att utnyttja eller
inte. Borgen och ett eventuellt övertagande av
den kan ju också bli en del av dynamiken på
Trappö – en ö äventyrarna kanske ännu delar
med både pirater och troglodyter. Observera dock
att det är en mycket svår utmaning att överta
borgen från de odöda.

Äventyrarna har fått nys om en pirat som håller
till på en ö inte långt ifrån den plats där de befinner sig. De vet att han har ett pris på sitt huvud
och att han tillhandahållit människoskelett till en
ond präst för egen vinnings skull. De bestämmer
sig för att inkassera pengarna och göra slut på
Justin Gyllenkäfts mörka verksamhet. De ror ut i
Lupaviken mot piratnästet på Trappö.
Det är kärnberättelsen. Ett kort äventyr och en
rättfram historia som kan bli nog så spännande.
Men spelledaren kan också bygga på denna
kärna med upp till fem andra intriger som gör
äventyret större, mer komplext och intressantare,
och som dessutom (med sista intrigen) leder vidare till nästa äventyr i serien, Troglodyternas
herre. Spelledaren kan använda en, två, tre, eller
alla intriger för att fylla ut Gyllenkäfts sista resa,
helt enligt egna önskemål. På så vis ligger modulen öppen för spelledaren att välja mellan ett kortare och ett längre, ett simplare eller mer komplext äventyr, beroende på exempelvis spelarnas
erfarenhet och tiden de planerar att ägna det.
Här följer en sammanfattning av Trappös intriger utöver kärnberättelsen. Samtliga utvecklas
givetvis längre fram i modulen.

Spejarna
I piratnästet har Gyllenkäft två fångar – ett par
spejare från ett annat land. Om spelledaren planerar att spela nästa äventyr i serien, Troglodyternas herre, fungerar spejarnas berättelse som
en ingång till detta.
I den löpande texten utgår vi från att alla intriger
används, men påpekar när viss information är
viktig för en av dem (och alltså bör förbises om
den intrigen inte används). Vi har också så långt
som möjligt delat upp intrigerna i enskilda kapitel för att underlätta för spelledaren att förbise en
eller flera.
Spelarna kommer inte att uppleva Gyllenkäfts
sista resa som en samling separata berättelser
(möjligen med undantag för Trappborgen). Samtliga intriger har en trovärdig bakgrund och hakar
sömlöst i varandra, vilket blir uppenbart vid fortsatt läsning.

Revansch
Piraternas skepp Revansch ligger förankrat i
Trappöbukten utanför nästet. Det kan erbjuda
ytterligare en strid, eller bara göra utvecklingen
lite mer varierande och spännande. Skeppet är
en förutsättning för intrigen Myteri (se nedan).
Ett alternativ (där Myteri inte är nödvändigt) är
att skeppet inte ligger förankrat i Trappöbukten
när äventyrarna anländer, men kommer seglande
när de angriper eller har angripit nästet.

Motiv
Vi kan se tre huvudskäl till att äventyrarna beger
sig ut till Trappö för att oskadliggöra Gyllenkäft.
Det främsta är att spelarkaraktärerna valt äventyrets väg, och det närmaste äventyret är på ön i
Lupaviken.
Det andra motivet är den tänkta utgångspunkten i Monster & Magi, att våra äventyrare i högre
eller lägre utsträckning valt äventyrets väg för att
de har ett kall att bekämpa den ondska och det
kaos som i Galanthus värld alltid hotar människornas och de halvmänskliga folkens frihet och
levnadssätt. Även om Gyllenkäft inte är ett monster och utgör blott ett blygsamt hot, har han tillhandahållit kvarlevorna efter människor för att
de skall resas av en ond präst. Med andra ord
stöder han aktivt de kaosmakter som äventyrarna bekämpar, och är följaktligen en naturlig fiende till dem.
Det sista motivet till att besegra Gyllenkäft och
göra slut på hans karriär som pirat är att Galanthus utfärdat en belöning på 5 000 guldmynt för
hans huvud. Sedan kan man ju också anta att
piraterna har en skatt!

Myteri
Om spelledaren vill ha ett äventyr som kräver fler
val och mer rollspelande av spelarna låter han
eller hon Revansch ligga förankrat i Trappöbukten som ovan, men de pirater som håller till där
planerar ett myteri mot Gyllenkäft under RödAnns ledning.
Piraterna som är lojala mot Röd-Ann är dock
färre än de som ännu är lojala mot Gyllenkäft. De
behöver något som förbättrar deras odds innan
de slår till.
Troglodyter
Monster har etablerat sig på ön och redan sammanstött med piraterna. Det gör Trappö mer farlig och piraterna – i synnerhet Gyllenkäft – mer
jäktade. Troglodyterna är ett överhängande hot
som är gemensamt för alla parter.
Troglodyterna kan användas för att erbjuda
spelarna en extra, oplanerad strid, för att jämna
ut oddsen med ett angrepp på nästet, och/eller
till att leda äventyrarna mot nästa äventyr.
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Underrättelser

Prästen Laurens Bot vet ingenting om kapten
Gyllenkäft. Han vet bara att ”piraterna” kommer
med skeletten. Om han besegras och ställs till
svars kommer han att bryta samman och utgöra
en ynklig och ångerfull figur.
Prästens dräng Hasman Ohem har heller inga
specifika underrättelser, bortsett från detaljkunskaper om skeletthanteringen från ruinen till
gamla templets tunnelsystem.
(Se Skatter och skelett för mer information om
dessa herrar och deras oheliga verksamhet.)

Om Gyllenkäfts sista resa spelas direkt efter
Skatter och skelett har äventyrarna sannolikt hittat brevet från Gyllenkäft i Walldun Ers underjordiska kammare. (Brevet återfinns längst bak i
denna modul som bilaga.) Detta förmodas väcka
spelarnas nyfikenhet och är alltså ingången till
äventyret. Här följer en sammanställning av den
information äventyrarna förmodas besitta i inledningen till Gyllenkäfts sista resa, tillsammans
med information de kan inhämta innan de styr
stegen mot piraterna.

Allmogen

Brevet

För att få närmare underrättelser är det möjligt
att äventyrarna hör sig för bland allmogen. Följande är allmänt känt:

Brevet tillsammans med erfarenhet och eftertanke avslöjar följande:

• Söder om Bergsör ligger Lupaviken som
leder ut mot havet österut.
• Den största ön i viken heter Trappö. Det
sägs att monster har etablerat sig på ön, så
det går inte att bo där.
• Nordost om Trappö ligger Skogsholmen. De
som bor där vet säkert mer om Trappö.
(För intrigen Myteri är detta särskilt viktigt.)
• Inte långt från Bergsör finns det en samling
hus och en brygga med båtar. Platsen kallas ”Bryggan”. Där brukar man kunna låna
en båt för en slant om man vill fara till
Skogsholmen till exempel.

• En kapten Justin Gyllenkäft och hans
”mannar” har tillhandahållit ”gods” till
Walldun Er.
• Av brevet att döma, tillsammans med det
märkliga uppmaningen att ”lämna skeletten här”, kan äventyrarna anta att det gods
mannarna hanterade var just skelett.
• Eftersom de blev attackerade av skelett i
tunnelsystemet under det gamla templet
kan man dra slutsatsen att Walldun Er
köpte skelett av piraterna just för att göra
dem till odöda monster.
• Gyllenkäft ägnar sig åt olaglig verksamhet,
titulerar sig som kapten, har mannar under sig, och håller tydligen till i en ”bukt”.
Man kan alltså anta att han är en piratledare.
• Söder om Bergsör ligger havet (eller mer
exakt en vik förbunden med havet). Man
kan alltså förmoda att piraternas tillhåll
(”bukten”) ligger i den riktningen.

Officiell information
Borgmästaren Anna Kunsmann, värdshusvärden
Julius Foog, vaktchefen Elgard och möjligen ytterligare någon person enligt spelledarens bedömning vet också följande:
• Galanthus utfärdade för länge sedan en
belöning för Gyllenkäft, död eller levande.
Anna Kunsmann kan leta fram en kungörelse som anger summan 5 000 guldmynt.
• De vet också att det står en liten borg på
Trappö som antagligen är övergiven.
(Spelledaren väljer förstås bort denna information om intrigen Trappborgen inte ska
vara med.)
• Trappö tillhör Galanthus, men den ligger i
rikets yttersta utkant, flera veckors färd
från huvudstaden, och är numer praktiskt
taget betydelselös för centralmakten.

Det besegrade triumviratet
Om äventyrarna besegrat men inte dödat Walldun Er, kommer han efter påtryckningar att berätta sanningen: Kapten Gyllenkäft håller till på
Trappö i Lupaviken och har försett honom med
skelett mot betalning. Han antar att piraterna är
20-25 stycken och han vet att de har ett skepp.
Han har inga närmare detaljkunskaper om dem;
till exempel har han aldrig varit på Trappö.
Om det är vaktchefen Elgard de förhör, har de
en svårare nöt att knäcka. Elgard är soldat, före
detta stolt befäl i Galanthus armé och kommer
inte att lättvindigt tillhandahålla underrättelser.
Att han är besegrad gör honom bara mer förbittrad och tillknäppt. Något som emellertid skulle
kunna få honom att berätta vad han vet är om
han behandlas med respekt, får fri lejd och tillåts
gå med vapen och pengar som en gentleman. I så
fall kan han berätta samma sak som Walldun Er,
plus det som står under ”Officiell information”
nedan. Hot kommer att få motsatt effekt, han
låter sig inte skrämmas till att tala.

Invånarna i Bergsör har ingen omedelbar relation
till viken eller dess öar (förutom enstaka individer som har släkt på Skogsholmen), och saknar
alltså detaljkunskaper om Trappö till exempel.
Det forna riket Lupa Sol söder om viken är det
ingen i dessa trakter som vet någonting om, även
om många hört berättelser om monsterinvasioner och andra hemskheter.
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Vägen till nästet
Bakgrunden till Gyllenkäfts sista resa återfinns i
Skatter och skelett. I korthet har äventyrarna förhindrat den onde prästen Walldun Er att etablera
sig i Bergsör. I samband med det hittade de ett
brev från en kapten Justin Gyllenkäft, där det
framgår att han levererat skeletten Walldun Er
rest, och äventyrarna bekämpat.
Om Gyllenkäfts sista resa spelas som isolerat
äventyr eller som en del av en annan kampanj
(Trappö kan ju till exempel vara en del av en
sandlåda spelledaren skapat) är det upp till spelledaren att själv hitta en ingång till äventyret.

Om de är otydliga med sitt syfte eller inte särskilt trovärdiga (till exempel om de säger att de
ska ut och fiska) vill han ha två silvermynt per
dag och en pant med ett värde på 300 guldmynt.
Om äventyrarna ska till Trappö varnar han dem
för detta företag, och vill ha fem silvermynt per
dag och en pant om 400 guldmynt.
Spelledaren kan ta hänsyn till förhandlarens
karisma och hur väl spelaren framför sin sak.
Givetvis är ovanstående endast riktlinjer för spelledaren, som ju själv avgör Ragnars pris och beredvillighet.

Bryggan

Underrättelser

Ungefär tre kilometer sydöst om Bergsör finns det
en båtbrygga med några små fiskebåtar. I
Bergsör kallas platsen kort och gott för
”Bryggan”. Området runt omkring är kuperat,
med blandskog och stenig mark, och klippor i
synnerhet västerut.
Vid bryggan står det tre boningshus på en röjd
plats tillsammans med ett antal bihus. Det är
sammanlagt fem båtar förtöjda på natten och 1t4
om dagen, men spelledaren kan ta hänsyn till
väder och årstid. Samtliga båtar är avsedda för
fiske i viken. De är av olika storlek men alla har
ett årpar och tre stycken har mast.
Två familjer bor i två av husen, och en ensam,
äldre karl i det tredje. Det finns en båt för varje
hus, plus två som hör till personer som bor närmare Bergsör.
Av de som bor här är det den ensamboende fiskaren Ragnar som är mest benägen att låna ut
sin båt mot betalning. Om det är upp till sex
äventyrare räcker det med en båt av den större
modellen (som Ragnars), men är äventyrarna fler
än så vill de nog ha två.
Familjerna som bor här är helt beroende av sina
båtar och kommer inte att vilja låna ut dem. Tarvar det två båtar får äventyrarna lov att söka upp
ägarna till de två andra båtarna. Men det är lätt
gjort (”bryggfolket” vet var de bor) och spelledaren
ska nog inte göra båthyrandet till ett besvär för
spelarna. Dessa båtar är något mindre och saknar mast.
De som hyr ut sina båtar vill ha betalt per dag
plus en pant. Kostnaden är beroende på vad
äventyrarna säger att de ska använda båten till.
Nedan följer Ragnars krav. De mindre båtarna
kan hyras för ungefär halva priset.
Säger äventyrarna att de ska till Skogsholmen
vill Ragnar ha en pant med ett värde om 200
guldmynt, samt ett silvermynt per dag. Hyran per
dag gäller också om äventyrarna säger att de
bara ska iväg över dagen.

De som bor vid Bryggan har vid enstaka tillfällen
sett piratskeppet Revansch när de fiskat på viken. Någon kanske till och med sett henne förankrad i bukten, men man vet inte att piraterna
bor på Trappö. Det händer inte ofta, men det förekommer att skepp seglar in mot Kerev i vikens
västra ände. Ett skepp i viken är i sig ingenting
märkvärdigt. Det kan redan nu nämnas att kapten Gyllenkäft och hans pirater aldrig rövar i Lupaviken, enligt det gamla talesättet att det är
blott en dålig fågel som kackar i eget bo.
Men något underligt hände för cirka ett halvår
sedan: En imposant sjökapten med grått skägg
la till vid bryggan, från en mindre båt som roddes av till synes osympatiska och beväpnade typer. Utan att se på eller tilltala någon väntade
han tills en ung man i slängkappa plötsligt kom
gående som från ingenstans. De samtalade lågmält på bryggan i en halvtimme, varpå de skiljdes åt. Sjökaptenen rodde ut, den unge mannen
gick upp längs vägen genom skogen. Ingen av
dem har de sett sedan dess. Ragnar och de
andra vet inte att det var Walldun Er och Justin
Gyllenkäft som möttes för första och med all
sannolikhet sista gången.

Skogsholmen
Skogsholmen är en cirka två gånger två kilometer stor ö inte långt från Galanthus kust. På öns
nordvästra sida ligger det ett litet samhälle med
femtio invånare. De livnär sig på fiske men har
också smärre odlingar och viss djurhållning.
Den fjärdedel av ön som samhället upptar och
brukar är bördig och idyllisk. Skogsholmens övriga delar består främst av klippor och skogar.
Invånarna på Skogsholmen reser ibland till
fastlandet för att handla i Bergsör, varor som
mjöl och salt mot fisk. De har många båtar av
samma typ som dem man kan finna vid Bryggan.
Samhället är så pass litet att de inte har någon
egentlig administration eller politisk hierarki.
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gen Myteri används tog Röd-Ann emot dem på
Revansch och Erking fick känslan av att hon var
kapten på skeppet. När Erking nämnde Gyllenkäft sa Röd-Ann med en närmast förklenande
gest att ”Han är i land”. Erking tyckte det var
märkligt avvisande och återberättar historien eftertänksamt.
Någon ytterligare kontakt med piraterna har de
inte haft.
I alla fall har Justin Gyllenkäft med andra ord
vinnlagt sig om att göra ett gott intryck och Erking har inget ont att säga om honom eller piraterna i övrigt.
Erking antar att de är pirater, men pratar inte
om dem som sådana. På främlingars frågor svarar han att de nog är någon sorts handelsmän,
men påpekar att han inte har något med dem att
göra (förutom nämnda kontakter).
Trappö har Erking rätt bra kunskaper om, för
en man som aldrig beträder ön. Han kan dess
geografi (längs kusterna), vet som sagt var piraterna bor och känner till Trappborgen (om den
intrigen används av spelledaren). Han är övertygad om att det spökar på borgen, ”det har det alltid gjort” och ingen levande har bott där på århundranden. Han vet också att landet i söder,
Lupa Sol, för länge sedan hasade ned i monsterkaos. Han tror att monster från Lupa Sol etablerat sig på Trappö, åtminstone från och till genom
åren. (Lupa Sol och monster på Trappö är särskilt intressant för intrigerna Troglodyter och Spejarna.)
Erking är villig att hjälpa äventyrarna. Han kan
bjuda dem på mat och svara på deras frågor, och
skulle de komma hit skadade skulle de få vård.
Han skulle också kunna rita en karta över
Trappö om de bad honom. Men han kommer inte
utöver detta att hjälpa dem att besegra Gyllenkäft. Han kan respektera att äventyrarna vill
sätta stopp för piraternas verksamhet (om han
underrättas om skeletthanteringen, till exempel),
men han vill inte bli indragen stridigheter som
inte gäller hans egen ö eller invånarna på den.

Men för en besökande står det tidigt klart att en
två meter lång och bredaxlad karl vid namn Erking är den som talar för övriga, om någon. Erking har helt enkelt ett antal egenskaper som gör
honom till en naturlig ledare. Vid sidan av att
han är stor och stark och har en ledargestalts
utstrålning så är han också klok och vet alltid
råd. Det finns ingen anledning för äventyrarna
att förhöra sig om Trappö med ytterligare andra
invånare vid sidan av Erking. Han besitter byns
samlade kunskaper om ön.
Erking är i fyrtioårsåldern, har en liten gård
med sin familj och är en duktig fiskare. Han fungerar som en första gradens krigare och har alltid en yxa i bältet, både som verktyg och vapen.
Det är vanligt att de som jobbar på gård och i båt
är beväpnade med enhandsvapen. Det är som
bekant en farlig värld, men just Skogsholmen
har i hög utsträckning varit skonade från monster. Samhällets dynamik präglas av lugn, generositet och stabilitet; samma adjektiv skulle kunna
användas för att beskriva centralgestalten Erking.
Underrättelser
Om spelledaren vill utnyttja konflikten mellan
Röd-Ann och Gyllenkäft (Myteri-intrigen) kan det
vara avgörande att äventyrarna samtalar med
Erking. I så fall är det givetvis viktigt att spelledaren via en spelarlös karaktär underrättar spelarna att de kan mellanlanda på Skogsholmen på
väg till Trappö, därför att ”de vet säkert mer om
ön”.
Erking vet alltså att piraterna håller till på
Trappö, och han vet var på ön de bor, liksom att
Revansch brukar ligga förankrad ett hundratal
meter från land. Han gissar att de är 20-30
stycken.
Han har träffat Justin Gyllenkäft när denne
anlände till Skogsholm en senvinter för ungefär
arton månader sedan. Revansch låg under reparation och piraternas proviant sinade. Skogsholmsfolket hjälpte dem med det de kunde avvara.
Senare på året kom pirater från Trappö och betalade dem i guld. Det var oväntat eftersom provianten inte var ett köp utan en gåva till nödställda medmänniskor, och pengarna de fick
översteg vida värdet av allmosan. Gyllenkäft lät
skicka denna skatt för att etablera goda relationer till sina närmaste grannar, av helt taktiska
skäl.
Om spelledaren använder intrigen Myteri är det
viktigt att Erking berättar att den som kom med
guldet var Röd-Ann. Han minns henne som en
ung, vacker och respektingivande person, klädd i
klarröda kläder. Han fick intryck av att hon var
en ledare.
Senare på året, frampå hösten, drog skogsholmsborna upp mer fisk än de brukade få. Erking ville ge något tillbaka för guldet de fick från
de generösa ”handelsmännen” tidigare, och for
med ett par vänner till Trappöbukten. Om intri7
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Trappö
Trappö är den största ön i Lupaviken. Den ligger
fem kilometer från Galanthus fastland. Står man
på klippan vid ruinen utanför Bergsör (se Skatter
och skelett) ser man tydligt ön i viken; står man
däremot vid strandkanten, till exempel vid Bryggan, är det nästan omöjligt att se ön på grund av
jordens krökning.
Trappö är nästan sju gånger sju kilometer stor
och har varierad terräng och växtlighet. I norra
och södra kusten är det ett par kilometer sandstrand; den östra kustremsan upptas till stora
delar av träsk, och den västra av berg. Mellan
dessa områden domineras ön av kullar, klippor
och skogar. Flera mindre floder rinner från bergen i väster till våtmarkerna i öster. Det finns en
karta över ön på nästa sida. Den är i första hand
avsedd för spelledaren. Om äventyrarna förhör
sig om ön på Skogsholmen kan spelledaren låta
Erking rita en skiss över ön, eller mer exakt dess
kust.
Viken Trappö ligger i sträcker sig västerut från
havet. Den utgör delvis Galanthus södra gräns.
På andra sidan vattnet ligger riket Lupa Sol, varför man i Galanthus kallar viken för Lupaviken.
Historiskt har Galanthus och Lupa Sol omväxlande handlat och krigat med varandra. Mot slutet av den eran lät Galanthus uppföra en borg på
den strategiskt viktiga ön mitt i viken. (Detta ignoreras av spelledaren om denne inte använder
intrigen Trappborgen.) Den då kände befälhavaren Jona Trapp fick ansvar över borgen, ön och
viken. Hans person dominerade området och så
småningom kom borgen att kallas Trappborgen
och ön att kallas Trappö. Idag är det dock få
häromkring som minns mannen som gav ön dess
namn.
Inte långt efter Jona Trapps tid i området började Lupa Sol falla samman till följd av ökad
monsteraktivitet. Det gamla riket ligger numer i
kaos, och kuststaden Gebeze är såvitt man vet
övergiven sedan länge.
I och med grannlandets sammanbrott blev Lupaviken allt mer ointressant för Galanthus. Riket
övergav i påföljande dyrtider den avlägsna och i
stort sett betydelselösa Trappborgen.
Ön har bebotts från och till av människor, men
monster har också sökt sig hit och Trappö har
sedan länge betraktats som för farlig för vanligt
folk.
Det är väl känt att odöda stryker i Trappborgen.
Hur det kommer sig och hur de kom dit är däremot inte känt. (Se TRAPPBORGEN för mer information.)
Formellt sett tillhör ön och dess borg Galanthus. För ungefär femtio år sedan dokumenterades det i huvudstaden att den gamla Trappborgen är i händerna på odöda.
9

Viktiga platser
Om samtliga intriger används finns det tre särskilt viktiga platser på ön: Piratnästet med Revansch, Trappborgen och troglodyternas håla.
Borgen är lätt att hitta eftersom en väg leder dit
(se TRAPPBORGEN). För att hitta troglodyternas
håla kan det kräva att äventyrarna hittar spejarna (se SPEJARNA).
Om spelledaren vill kan han eller hon förstås
placera ut ytterligare platser och monster på
Trappö, givet att det inte stör öns inre dynamik.

KRINGVANDRANDE MONSTER
När äventyrarna är i Trappös vildmark slår spelledaren för slumpmässiga monstermöten. Utfallet skiljer sig dock om äventyrarna är i piratnästets hexagon eller i hexagoner intill denna, respektive övriga ön. Vi kallar dessa områden
”Nära nästet” respektive ”Övriga ön”.
Spelledaren slår 1t6 var fjärde timme äventyrarna rör på sig och en gång var åttonde timme de
är stillasittande. Är äventyrarna nära nästet blir
det ett möte om resultatet är 1-2; är äventyrarna
på övriga ön blir det ett möte om resultatet är 1.
Blir det ett möte slår spelledaren på endera av
följande tabeller beroende på var på ön äventyrarna befinner sig.
Om inte spelledaren vill införa dylikt på Trappö
finns det inga halvmänskliga varelser här, förutom de som ingår i äventyret.
Tänk på att ett möte inte behöver innebära att
de två grupperna springer på varandra. Äventyrarna kan höra mönster, se monster, eller rentav
råka i bakhåll av dem.
Slumpmässiga möten nära nästet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1t6 pirater
1t10 pirater
2 troglodyter (spanare, attackerar ej)
1t6+1 troglodyter
Vanligt djur (hjort, räv, etc.)
Avlägset, ohyggligt jämrande (se nedan)

Slumpmässiga möten på övriga ön
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1t6+1 troglodyter
2t6 vargar
1t3 jättespindlar
2t6 fladdermyggor
1 jättehök
1t4+1 jättegroda

Det ohyggliga jämrandet kommer från en jämrande ande i Trappborgen. Används inte den intrigen slår spelledaren om. (Till det nya monstret
jämrande ande återkommer vi i bilagan.)
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Piraterna
Detta var avgörande, för Justin Gyllenkäft hade
verkligen ingen lust att samla skelett till en främmande präst för några guldmynts skull. Men
Wallduns förförande visioner om hur Justin Gyllenkäft skulle få ett stort rum på Bergsörs värdshus, kunna leva i trygghet och lyx resten av sitt
liv, torrt och varmt och med alla bekvämligheter,
betraktad som en levande legend av lokalbefolkningen – ja, allt detta fick honom att acceptera
prästens förslag.
Justin Gyllenkäft kan inte bara kliva iland på
Galanthus kust och slå sig ned på ett värdshus.
Han är en känd och efterlyst pirat. Först måste
han försäkra sig om att bygden han slår sig ned i
är honom lojal, av en eller annan orsak. Å andra
sidan har Gyllenkäft skaffat sig så många fiender
i städer och bygder österut, där han härjat, rövat
och firat så ofta, att det inte föresvävar honom
att slå sig ned i sådana trakter för ”ett bekvämt
liv”.
Men Gyllenkäft litade förstås inte på prästen
Walldun Er. Han försökte informera sig om dennes verkliga makt och höll öppet för att ta
Bergsör ifrån honom när tiden var mogen.

Kapten Justin Gyllenkäft och hans sjörövare har
haft Trappö som bas i många år. De flyttade in i
övergivna stenhus som uppfördes men övergavs
av en tidigare koloni. Piraterna har rest en palissad kring byggnaderna. När de sätter segel är det
för att resa i havet österut i hopp om att stöta på
ett handelsskepp att borda. Förr i tiden var de
mer till havs och i avlägsna hamnar. De har som
åren gått kommit att spendera allt mer tid på
Trappö, och nu när Gyllenkäft är så plågad av
sin portvinstå har de nästan blivit strandade här.
Kaptenen har inte längre någon större önskan
att sätta segel. Helst skulle han dra sig tillbaka
och leva ett bekvämt liv med de skatter han samlat på sig genom åren.
I detta kapitel återkommer vi flera gånger till
konflikten mellan de unga piraterna kring RödAnn och de äldre kring Gyllenkäft. Dessa avsnitt
riktar sig förstås till den spelledare som använder intrigen Myteri som en del av äventyret.

Walldun Er och Bergsör
Den onde prästen Walldun Er närmade sig Justin Gyllenkäft för cirka sex månader sedan. Prästen hade slagit sig ned i byn Bergsör en bit in
från Lupavikens norra kust. Han planerade att
infiltrera och ta över byn, och använda det tempel och tillhörande tunnelsystem han påbörjade
som bas för ett ondskefullt styre. Om detta berättas det i äventyret Skatter och skelett.
Walldun Er efterfrågade skelett för att kunna
nyttja sin förmåga att skapa odöda med den stav
han stulit. Att i lönndom få tag i människoskelett
kan ju vara något en utmaning, även för en ondskefull präst. Walldun Er skulle aldrig själv börja
gräva upp gravar, och skulle knappast få någon i
en civiliserad bygd att göra det oheliga jobbet åt
honom. Men han fick höra talas om piraterna på
Trappö. Dessa sjöfarande banditer var säkert fria
från alla besvärande skrupler, och skulle möjligen som krigare känna till platser där folk stupat
och blivit liggande.
Under det enda mötet mellan Walldun Er och
Justin Gyllenkäft förstod magikern att piraten
hyste en växande önskan att dra sig tillbaka till
en bekväm och civiliserad tillvaro. Walldun Er
hade lätt för att läsa människors begär och förstod även att Justin Gyllenkäft var en stolt och
fåfäng person. På detta spelade han när han föreslog ett långsiktigt samarbete: Om Gyllenkäft
tillhandahåller de skelett Walldun Er behövde för
att bygga en odöd styrka, och på detta sätt hjälper honom att ta makten över bygden och etablera sitt välde, skulle piraten bli belönad bortom
guldmynt i utbyte mot skelett.

Konflikt!
Beslutet att hjälpa Walldun Er fick en pyrande
konflikt i manskapet att blossa upp. Det föregicks av de yngre piraternas rastlöshet och stigande tvivel på den åldrande ledarens entusiasm
och förmåga. Justin Gyllenkäft och ”de gamla”
kring honom betraktades som allt mer mätta och
lata efter framgångsrika år till sjöss. De unga
kring Röd-Ann har ju nyligen påbörjat sina karriärer som kapare! Men tankar och försiktigt viskande om myteri på Revansch uppstod först när
det framgick att kapten Gyllenkäft hade för avsikt att föra kvarlevorna efter hederliga människor till en ond präst.
Justin Gyllenkäft invigde inte alla i sina planer.
Han höll dem inom en nära krets, väl medveten
om att även sjörövare kan ha en känsla för moral
och respekt för de döda. Men ryktet spreds
snabbt och alla känner till skeletthandeln, även
om man inte pratar högt om det när något befäl
hör. De första skeletten var lätta att anskaffa;
några av kolonisterna som uppförde husen på
Trappö blev kvar här, och låg begravda i närheten. Gyllenkäft beordrade att saken inte fick vidtalas. Att trotsa kaptenens order hade dittills inte
föresvävat någon av hans mannar. Han är fruktad och respekterad, grym och obarmhärtig.
Men det är ändå en grupp unga pirater som
alltså börjat viska och mumla om att bryta sig
loss – göra myteri. De är samlade kring Röd-Ann,
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vecklade tjuvförmågor vann genast piraternas
respekt, inte minst just för att hon ännu var så
ung. Hon har seglat med dem i fem-sex år nu
som en allt mer respekterad pirat.
Ju äldre Röd-Ann blivit desto mer plats har hon
tagit. Hon är mycket ambitiös och driven och har
länge ansett att gamle Gyllenkäft bör ersättas.
Idag är hon något av en informell ledare för de
yngre piraterna, även om Gyllenkäfts auktoritet
för den skull inte är allmänt ifrågasatt. Skulle
någon knysta om hennes planer på myteri för
Gyllenkäft skulle hon antagligen gå en kvalfull
död till mötes, så hon är försiktig och planerar
att gå taktiskt till väga. Hon pratar inte illa om
Gyllenkäft, utan snarare väl om vidlyftiga planer
och unga, drivna piraters möjligheter. På detta
sätt sår hon frön hos det yngre manskapet, som
var och en börjar fundera.
Det var tjuven i Gatara som först kallade henne
”Röd-Ann”, helt enkelt för att hon hette Ann och
hade en röd klänning när han hittade henne. Sedan dess har hon alltid burit röda kläder och
namnet har följt henne genom åren.

den enda som inte verkar frukta Gyllenkäft. RödAnn håller numer till nästan uteslutande på
skeppet Revansch, och det gör vanligtvis hennes
närmast förtrogna också. Samtidigt stannar Gyllenkäft allt längre perioder i sitt hus, omgiven av
dem som seglat med honom längst, och som alltid visat oböjlig lojalitet och grymhet.
Piraterna kring Röd-Ann är färre än dem kring
Gyllenkäft, men om situationen vändes till deras
fördel skulle det nog kunna hända saker.
De som hanterade skeletten var Bisterbuk, Sepp
Höller, Dorritt, Ham, och i viss utsträckning
Neckett och Pirrip. Vi återkommer till dessa och
de andra piraterna i PIRATMATRIKEL.

Bakgrund: Justin Gyllenkäft
Piratledaren på Trappö var en gång kapten i en
reguljär flotta mycket långt från Lupaviken. Som
sådan utmärkte han sig främst för sin brinnande
stridsiver. Med freden infann sig en rastlöshet
som fick honom att desertera med sitt manskap
och sitt skepp, och söka kaparens väg.
”Gyllenkäft” var ett tillnamn han erhöll som pirat när tre utslagna framtänder i övre tandraden
ersatts med guldtänder.
Under de 15 år han tillbringat som pirat har
han både haft större och mindre styrka än nu. I
många år hade han både två och tre skepp, som
mest fem, men nu mot slutet av karriären har
han åter endast ett, Revansch. Det ser han inte
som ett misslyckande, utan en taktiskt begränsning har föredrar av praktiska skäl. Han har
samlat på sig så mycket skatter, och så länge
känt på sig att hans sjörövarliv närmar sig sitt
slut, att det var länge sedan han planerade för en
större operation som skulle kräva flera fartyg.
Ytterligare ett skäl till att Justin Gyllenkäft valt
att återgå till endast ett skepp är ju fler han
hade, desto mer tilldrog han sig reguljära sjöstridskrafters uppmärksamhet. Idag är han inte
särskilt intressant för exempelvis Galanthus, och
priset på hans huvud har stannat vid 5 000 guldmynt.

Gyllenkäft och Röd-Ann
Justin Gyllenkäft beundrade Röd-Ann från första
början, och när hon blivit sexton år började han
kurtisera henne skamlöst. Hon var dock kallsinnig och sedan öppet avvisande. Justin hyser frustrerad hat-kärlek till henne. Han är mån om att
inte avslöja sina känslor för henne, varken de
positiva eller negativa, men det står klart för var
och en att iskall logik inte är i främsta rummet
när Röd-Ann kommer på tal.
Gyllenkäfts oförmåga att se alldeles klart på
Röd-Ann innebär att han inte – som en yttre betraktare kanske skulle göra – ser henne som ett
hot; som om hon inte skulle kunna skada honom
(avvisande eller inte). Han misstänker att det
börjat mumlas i leden, men denna aning kopplar
han inte till Röd-Ann personligen. Om hon var
medveten om detta skulle det förmodligen underlätta ett framgångsrikt myteri, men det är hon
alltså inte.

Bakgrund: Röd-Ann

Piraterna och deras lojalitet

Ann var ett gatubarn i den närmast laglösa kuststaden Gatara, som ligger någon veckas seglats
sydösterut. (Man får följa Lupa Sols norra kust
och sedan fortsätta längs kusten söderut för att
nå Gatara.) Hon har blott vaga minnen av sin
mor, och hon vet inte vem hennes far är. När hon
övergetts (hon vet inte varför hon övergavs) togs
hon omhand av en skurk som samlade gatubarn
kring sig för att lära dem stjäla åt honom. Som
flicka tvangs Ann att ständigt hävda sig mot de
fysiskt starkare pojkarna och utvecklade en sällsynt hårdhet och skicklighet.
Justin Gyllenkäft och hans pirater landade
ibland vid Gatara för att roa sig. Vid ett av dessa
tillfällen följde den då fjortonåriga Ann med ut på
havet. Hon hade lurat och bestulit för många i
Gatara för att kunna fortsätta sitt värv där. Hennes integritet, hårdkokta karaktär och väl ut-

Nedan följer en förteckning av alla 28 pirater,
med eventuell titel samt namn, grad och klass,
följt av en lojalitetsbeteckning. Grad och klass
uttrycks som en siffra för graden, och en bokstav
för klassen (K=Krigare, M=Magiker, T=Tjuv,
KT=Krigartjuv och NM=Normal människa). Lojaliteten uttrycks med ett värde mellan 1 och 20,
där låga värden indikerar lojalitet mot Röd-Ann,
och höga värden indikerar lojalitet till Gyllenkäft
(vi återkommer till det).
Piraterna beskrivs utförligt i PIRATMATRIKEL
längre fram i modulen. Nedanstående lista syftar
till att ge spelledaren en inledande överblick.
Lojalitetsbeteckningen avser huruvida piratens
lojalitet lutar åt Gyllenkäft eller Röd-Ann, om saken ställdes på sin spets. För observera att alla
pirater (med visst undantag för Röd-Ann) fruktar
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och följer Gyllenkäft en given dag, avseende en
given order utfärdad av honom. En situation som
faller inom ramen för att valet ”står på sin spets”
är öppen, intern strid (med osäker utgång) eller
att Röd-Ann föreslår myteri med någorlunda
goda utsikter.
Lojaliteten gentemot gamle Gyllenkäft är allmänt lägre nu än den varit tidigare om åren. Det
beror dels på den senaste tidens inaktivitet,
känslan av att Gyllenkäfts hälsa vacklar, men
framför allt på hanteringen av skelett, som de
flesta inte kan sympatisera med.
För att avgöra piraters lojalitet gentemot Gyllenkäft respektive Röd-Ann används alltså en 20gradig skala. Det sträcker sig från ”1”, som betecknar en fullständig lojalitet mot Röd-Ann, till
”20”, som betecknar en fullständig lojalitet mot
Gyllenkäft.
Till exempel, en pirat som har värdet 5 känner
stark lojalitet mot Röd-Ann, en pirat med 10 velar, och en pirat med 15 skulle välja Gyllenkäft
om saken ställdes på sin spets. Dessa värden ger
helt enkelt spelledaren en indikation om en given
pirats lojaliteter.
Men dessutom kan spelledaren använda skalan
för att slumpa fram hur en pirat agerar vid en
avgörande tidpunkt, när denne bildligt talat står
mellan Gyllenkäft och Röd-Ann. Om den senare
föreslår myteri skulle en pirat som är henne lojal,
och som har 5 i lojalitet, följa henne om spelledarens tärningsslag med 1t20 blev 5-20. För att en
pirat vars lojalitet lutar åt Gyllenkäft, säg 15,
skulle gå över till Röd-Ann när saken ställdes på
sin spets, skulle det krävas ett tärningsslag på
15-20. Spelledaren kan slå för Gyllenkäfts pirater vid särskilda tillfällen om Röd-Ann och äventyrarna gemensamt angriper nästet. Tärningsslaget modifieras lämpligen efter omständigheter,
men det kan i varje fall lämna en del till slumpen
för den spelledare som är så hågad.

Bukman, 1K, 17, husen
Dick: 1K, 12, husen
Dorritt, 1K, 10, husen
Dykarn, 2K, 5, husen
Fizkin, 1T, 5, Revansch
Gra’am, 1K, 7, Revansch
Ham, 1K, 15, husen
Jagg, 1T, 16, husen
Jasper, 1K, 17, husen
Kenwig, 1KT, 14, husen
Kettel, 2T, 15, husen
Korker, NM, 15, husen
Neckett, 1K, 10, husen
Pirrip, 1K, 10, husen
Raymon, 1K, 15, husen
Sten, NM, 14, husen

Skeppet och husen
Om de inte fiskar, jagar, hämtar ved eller liknande håller sig piraterna antingen i eller kring
husen eller på skeppet. I allmänhet föredrar man
att sova, äta och förströ sig på land, och har varit
på skeppet endast för att fylla sin del av vaktschemat eller för reparationer och underhåll.
Men som månaderna gått i Trappöbukten är
som bekant piratbandet på väg att delas upp i
två fraktioner. Röd-Ann känner en stigande
aversion mot Justin Gyllenkäft och dennes tilltagande oförmåga att leda bandet mot nya, höga
mål. När han lät gräva upp hederliga människors
gravar övergick aversionen till förakt. Hon vägrar
numer att befinna sig på samma plats som han.
Hon är dessa dagar nästan uteslutande på Revansch, och det yngre gardet har pö om pö följt
hennes exempel. På detta sätt har bandet nästan
fullständigt skiktats: Röd-Ann och de som känner en stigande lojalitet mot henne bor på skeppet; och Justin Gyllenkäft och det ”gamla gardet”
bor i husen.
Men tänk på att bilden man får av att läsa detta
äventyr inte är uppenbar för Justin Gyllenkäft
och männen kring honom. Även om de visst anar
att det muttras i leden är det i sig inget unikt
eller en omständighet som kräver åtgärder. Pirater är rastlösa och vill ut och kapa, och det är
klart att de yngsta är de ivrigaste. Ingenting
konstigt med det. Visst är det så att de två fraktionerna blänger på varandra ibland, men det
finns som nämnts ingen öppen konflikt.
Piraterna i närmaste kretsen kring Justin Gyllenkäft diskuterar Walldun Er, skatter, skelett,
Bergsör, möjligheten att sätta segel för att få ordningar på mannarna, och så vidare – kort sagt:
Nästa steg.
Röd-Ann och hennes förtrogna talar i princip
om samma saker, men med fokus på att sätta
segel för att plundra handelsfartyg.
Justin Gyllenkäft och Röd-Ann, liksom deras
närmast respektive förtrogna, diskuterar ingenting sinsemellan.

Befäl
Kapten Justin Gyllenkäft, 4K, 20
Kvartermästare Olav Bisterbuk, 2K, 18
Båtsman Sepp Höller, 3K, 16
Specialister
Navigatör Jonathan Lycks, 1K, 4
Kock Franz, NM, 12
Snickare Ruben, 1K, 8
Andra viktiga personer
Magikern Fant, 2M, 12
Piraten Röd-Ann, 2KT, 1
Övriga pirater
Nedan listas övriga pirater; deras namn, grad
och klass, lojalitet, samt var de befinner sig vid
äventyrets början (Revansch eller husen), vilket
också är den plats de i de flesta fall föredrar.
Bardell, 1KT, 6, Revansch
Barkis, 1T, 15, husen
Biddy, 1K, 4, Revansch
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Ett tredje sätt att sänka oddsen till spelarnas
fördel återkommer vi till längre fram, under TROGLODYTERNA. Nämligen att piraterna blir attackerade av troglodyter och slår tillbaka dem. Detta
kan följas av en expedition om tio pirater som
syftar till att spåra monstren för att lokalisera
deras håla. Om möjligt kommer de förstås att
neutralisera fienden, men expeditionen syftar till
att avgöra om troglodyter etablerat sig på ön eller
om det var ett tillfälligt strandhugg.
Dessa förslag riktar sig främst till spelledare
med en grupp oerfarna spelare. Den föredragna
hjälpen är förstås Röd-Ann och hennes myterister.

Behöver äventyrarna hjälp?
Om spelledaren bedömer att det blir för svårt för
äventyrarna att besegra Gyllenkäft på grund av
att han har för många män kring sig, kan denne
överväga den alternativa intrigen att lejonparten
av piraterna är ute till havs med Revansch. I så
fall är Gyllenkäft, Fant, Dick, Ham, Kenwig,
Jagg, Neckett och Kettel innanför palissaden.
Om spelarna spanar mot piratnästet och gör
den nyktra bedömningen att de inte kommer att
kunna besegra Gyllenkäft på grund av hans numerära överlägsenhet, kan spelledaren låta Revansch sätta segel under tiden de spanar (givet
att äventyrarna är kvar på ön en tid). Gyllenkäft
är i så fall kvar vid husen tillsammans med
nämnda pirater. Röd-Ann och övriga seglar ut för
att röva och kommer tillbaka flera veckor senare.
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Revansch
Revansch är ett tvåmastat skepp av briggtyp. Det
är relativt snabbt och lättmanövrerat. Justin
Gyllenkäft har huvudsakligen ägnat sig åt att
borda och plundra andra fartyg. Adliga passagerare kidnappas för lösen. Endast i undantagsfall,
och i synnerhet då de hade flera skepp och stort
manskap, har Gyllenkäfts pirater angripit kustsamhällen.
Historiskt har Revansch varit ute till havs eller i
suspekta städers hamnar mer än i Trappöbukten. Det är först det senaste året som piraterna
tillbringat mer tid vid Trappön än på resa, och
det är ju också ett skäl till Röd-Anns och andra
piraters rastlöshet.
Skeppet är 38 meter långt och åtta meter brett.
Den bakre masten är huvudmast och båda master är givetvis för råsegel. Akterut är det en 14
meter lång bom för gaffelsegel, och från fören
skjuter ett nästan tio meter långt bogspröt ut för
två försegel. (Se bild längre fram.)
Revansch är ett väl använt, slitet, men också
väl underhållet och yrkesmässigt reparerat
skepp. Om det skulle säljas bör det föras till en
större stads hamn där försäljningen annonseras.
Säljaren skulle behöva vänta 1t20 veckor på att
hitta en köpare. 6-8 000 guldmynt får nog betraktas som ett rimligt pris om säljaren inte vill
spendera ännu mer tid på att hitta rätt köpare
(det tar månader och garanterar inte framgång).
När skeppet ligger förankrat vid en hamn eller
vid Trappö ligger det ofta en förtöjd roddbåt med
två årpar intill kölen. Den används för att ta folk
från och till land. När de sätter segel hissas
roddbåten upp och läggs upp och ned på övre
däck jämte en annan, likadan båt. Dessa roddbåtar används också vid bordning av andra
skepp när de inte kan lägga Revansch alldeles
intill, eller när bordningen sker i lönndom om
natten. Om piraterna lyckas manövrera Revansch intill ett skepp de tänker borda kastar de
änterhakar och drar fartygen så nära varandra
att de kan hoppa mellan dem. Samtidigt som
några drar i repen, skjuter andra med armborst
mot fienden, i synnerhet mot de som försöker
kapa repen.
För att segla skeppet krävs minst sex personer
med yrkesmässig kunskap, men tolv kompetenta
sjömän (inklusive kapten och navigatör) för
längre seglats eller mer avancerade manövrer. En
vanlig grupp äventyrare kan inte på egen hand
sätta segel och resa iväg med ett skepp av denna
typ, inte ens med kompetent ledning. (Om nu
inte spelledaren vill att det ska vara så.) Det kan
vara en god idé att påpeka detta om spelledaren
uppfattar att det är spelarnas plan.

När Revansch ligger förankrad är det alltid
minst sex personer ombord. För enkelhets skull
har vi ett definierat antal pirater på Revansch vid
tidpunkten för äventyrarnas ankomst. Vi förutsätter att spelledaren valt scenariot att Revansch
ligger förankrat i Trappöbukten, med Röd-Ann
ombord tillsammans med sex andra pirater, och
Gyllenkäft i land med övriga. För andra scenarion överlåter vi till spelledaren att ta reda på
detaljer.
Just nu ligger alltså skeppet förankrat i Trappöbukten cirka hundra meter från strandkanten.

Piraterna på Revansch
När spelet börjar befinner sig följande sju pirater
på Revansch: Röd-Ann, Jonathan Lycks
(navigatören), Ruben (snickaren), Bardell, Biddy,
Fizkin och Gra’am. De är alla lojala mot RödAnn, men skulle inte gå i öppen strid mot Justin
Gyllenkäft om de inte kunde känna sig rätt säkra
på seger. De är färre än Gyllenkäfts sida.
Det är en till pirat som har stigande lojalitet
gentemot Röd-Ann och sjunkande gentemot Gyllenkäft: Dykarn. Men han föredrar att bo i husen
på land. Han är förresten lite äldre än de som
håller till på Revansch. Om äventyrarna tillsammans med Röd-Ann planerar för ett gemensamt
angrepp på Justin Gyllenkäft skulle Dykarn
kunna användas som deras man på insidan.
Om spelledaren vill öka chanserna att äventyrarna inte blint angriper besättningen utan lierar
sig med dem, eller åtminstone talar med dem,
kan denne låta äventyrarna höra talas om RödAnn innan de sätter ut (exempelvis på Skogsholmen). Det skulle ge att äventyrarna vet att de å
ena sidan har den onda gamla bossen, och å
andra en aktningsvärd ung kvinna. Redan det
kan få dem att bli tillräckligt intresserade av piratbandets inre dynamik för att inte genast attackera första bästa mål. Har de hört sig för vet
de att piraterna är så pass många att det nog blir
att svårt att besegra dem alla i öppen strid.

Att attackera Revansch
Det är säkert möjligt för äventyrarna att ta sig
upp på däck och besegra Röd-Ann och hennes
pirater för att ta över Revansch. Det vore inte alldeles omotiverat företag eftersom skeppet ju tillhör de pirater äventyrarna antagligen satt sig
före att besegra. I så fall ska spelledaren självklart tillåta det.
Det går inte att utan vidare ro en båt mot Revansch utan att upptäckas av pirater på skeppet,
och sannolikt av dem i land också om det är dag15

På dagen är det 1t6 pirater på däck, på natten
1t2. Är det dåligt väder är endast 1t3 på däck
dagtid.
Om spelledaren vill slumpa fram var vakten
står vid en given tidpunkt slår han eller hon t%.
01-30 innebär att vakten är på backen; 31-60 att
vakten är på övre däck; 61-90 att vakten är på
skansen; och 91-00 att vakten sitter uppe i huvudmastens översta märs eller mastkorg. Utkiksplatsen är för övrigt alltid är bemannad till sjöss,
men alltså sällan när skeppet ligger förankrat i
bukten. Skälet till att vara där uppe när skeppet
är förankrat är att somliga helt enkelt tycker om
utsikten, ensamheten och kanske även det långsamma vaggandet som buktens låga vågor ger.
Om det är natt är det troligast att alla utom de
som har vakten är på sina respektive sovplatser,
det vill säga i hängmattorna på undre däck.
Spelledaren kan förstås sprida ut dem lite om
han eller hon vill bjuda på överraskningar vid
attack; till exempel kanske det sitter att par i R2
och tar en nattgrogg.
För att avgöra vem eller vilka som har vakten
kan spelledaren först slå en 1t2 för att avgöra
antal, och sedan på nedanstående tabell för att
avgöra vilka de är:

tid. Nattetid ökar chanserna avsevärt. På morgonen kan dimma ligga över bukten som döljer en
liten båt från stranden, och delvis även från
skeppet.
Tänk på att Revansch är helt oundgänglig för
piraterna. Utan henne har de ingenting. Var och
en är beredda att gå nästan hur långt som helst
för att försvara, rädda eller återerövra skeppet.
Piraterna på båten är bara sex-sju stycken och
gissningsvis är äventyrarna den starkare gruppen i grader räknat. Men spela piraterna som
intelligenta krigare. De har stridit på skepp förut,
är i många fall beredda att gå i döden för Revansch, och de kan skeppet utan och innan.
En tjuv kan klättra upp längs skeppets köl,
men andra äventyrare måste ha hjälp av rep eller
repstege. Det finns på däck. En repstege löper
ned mot roddbåten om dagen, men både båt och
stege hissas upp om natten.
Piraterna har visselpipor som de blåser i vid
angrepp, både för att få alla på fötter, men också
för att varsko piraterna i land.
Går larmet från Revansch (en signal som betyder att de är under attack), kommer två båtar
omedelbart att besättas med fem pirater i varje:
Sepp Höller, Barkis, Bukman, Dorrit och Jagg i
den ena; respektive Dykarn, Jasper, Kettel, Pirrip
och Raymon i den andra. De ror för allt de är
värda och tvekar inte ett ögonblick att med risk
för eget liv ta sig upp på däck och rädda sitt
skepp. Det tar två minuter att sätta ut båtarna
från det att larmet går, och sedan nästan två minuter till att ro ut till Revansch.
Piraterna på roddbåtarna har två änterhakar
var som de använder för att klättra upp på sidan
av skeppet. Observera att Barkis, Jagg och Kettel
är tjuvar och kan klättra upp utan rep.
Gyllenkäft, Bisterbuk, Fant, Dick, Ham,
Kenwig, Neckett och kocken Franz är kvar på
land för att skydda Gyllenkäft och deras tillhörigheter. (Med andra ord skulle äventyrarna kunna
angripa Revansch först för att dra ut piraterna
från husen, och sedan anfalla Gyllenkäft på land
när två tredjedelar av piraterna är vid skeppet.
Men det kräver förmodligen en större styrka än
de har tillgång till.)
Sker en attack mot husen kommer inte piraterna på båten att överge henne för att komma till
undsättning, eftersom – återigen – Revansch är
det viktigaste de har.
Om äventyrarna attackerar Revansch kommer
de givetvis utgöra ett gemensamt hot för alla pirater och frågan om enskilda piraters lojaliteter
mot Röd-Ann eller Gyllenkäft blir betydelselösa.

T20

Röd-Ann

19-20

Jonathan Lycks

16-18

Ruben

13-15

Bardell

10-12

Biddy

7-9

Fizkin

4-6

Gra’am

1-3

Vill spelledaren göra det enkelt för sig när äventyrarna först kommer i kontakt med Revansch
dagtid, kan han eller hon i förväg bestämma att
Fizkin har vakten; att Ruben, Biddy och Bardell
är på övre däck; att Röd-Ann och Jonathan
Lycks sitter i R4 och pratar över ett glas vin; och
att Gra’am är på undre däck och ordnar med något. Det är åtminstone ganska typiska
”proportioner” och något spelledaren kan laborera med.
Om en pirat ser en båt i bukten ropar han ohoj!
eller motsvarande, för att få kontakt med båten
och för att med samma rop varsko sina kumpaner. Det är ovanligt med båtar i Trappöbukten,
så även om en annalkande båt inte verkar fientlig kommer de flesta pirater på Revansch fram till
relingen för att titta av ren nyfikenhet, om inget
annat.
Vad gör piraterna om äventyrarna dröjer kvar i
bukten helt öppet, men inte på ett hotfullt sätt?
Då finns det två omständigheter spelledaren kan
tänka på: Det ena är att Gyllenkäft inte vill ta till
våld mot lokalbefolkningen (som man kan anta

Utplacerade pirater
Det är alltid en eller flera pirater på däck, och
minst en har vakten. Denne är extra uppmärksam, förstås, men inte oupphörligt spanande och
verkligen inte på helspänn. I dagsljus är det
omöjligt att närma sig skeppet med båt utan att
upptäckas i god tid. På natten däremot är det
möjligt med lite tystnad och tur, i synnerhet om
det inte är månljus.

Vakt
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att äventyrarna tillhör); det andra är att Gyllenkäft faktiskt har ett pris på sitt huvud och kan
inte tolerera eventuella spioner. Spelledaren får
hantera oklara situationer efter eget huvud med
dylika förutsättningar i åtanke.

är det sällan någon alls är här så länge Revansch
ligger i bukten.
R5 - Kajuta
Detta är Gyllenkäfts kammare. Dörren är låst.
Gyllenkäft och Sepp Höller har en varsin nyckel. I
kajutan finns det säng, bord, stolar, hyllor med
böcker och föremål, kartor, loggböcker, och så
vidare.
Detta är det enda utrymme på skeppet med
fönster; två små i varje vägg mot sidorna. De är
blyinfattade och inte alldeles triviala att slå sönder för att tas sig in. En bredaxlad människa eller
dvärg kan inte utan vidare klämma sig genom
igenom hålet. Fönstren är öppningsbara inifrån
och det finns fönsterluckor på utsidan.
I en låda under sängen är det en låst kista med
en fälla som aktiveras om kistan dyrkas eller
bryts upp, utan att först hittas och desarmeras.
En gasmoln lösgörs som av en liten explosion och
alla inom två meter faller i sömn i 2t6 timmar,
och alla inom fyra meter under 1t6 timmar. Om
de inom två meter lyckas med ett räddningsslag
mot magi blir de vimmelkantiga (oförmögna att
strida, kasta besvärjelser, använda tjuvförmågor
etcetera) 2t6 minuter. De inom fyra meter som
lyckas med ett räddningsslag mot magi blir opåverkade. Molnet dröjer kvar en minut. De som
går in i molnet efter ”explosionen” blir vimmelkantiga, som det beskrivs ovan (om de inte håller
andan).
Kistan innehåller 112 guldmynt, 340 silvermynt
och 204 kopparmynt. Det finns också en nyckel
här till dörren i R11.
Bortsett från kistan (och att kristallglas, kompass, papper, skrivdon, och liknande, betingar ett
visst värde) finns det ingenting intressant här för
våra äventyrare.
Det lilla utrymmet akterut ger plats åt akterstocken som löper från rorkulten till rodret.

Platser på Revansch
I slutet av detta avsnitt återfinns en ritning över
skeppet. Revansch kan spela en central roll i
äventyret, men skeppets olika platser är i sig av
mindre intresse. Det finns inte mycket skatter,
fällor och andra äventyrligheter här, och vi bryr
oss därför inte om att tillhandahålla textrutor
med beskrivningar för spelarna.

Back och skans
R1 – Back
Två branta trappor leder upp till skeppets back.
Ett långt bogspröt skjuter ut från fören. På styrbords sida är det ett ankarspel.
R2 – Skans
Två branta trappor leder upp till skeppets skans.
Mitt på skansen är rorkulten som styr rodret.

Övre däck och rum under back och
skans
R3 – Övre däck
Övre däck är nästan tjugo gånger åtta meter
stort, men det är inte en öppen yta. Vid sidan av
master och trappor upp och ned, finns här en
eller två stora roddbåtar, men även rep, repstegar, bord, stolar, redskap, verktygslådor, hinkar
och kaggar, etcetera. Allting är prydligt placerat
och rent, men övre däck är alltså rätt belamrat
(till skillnad från back och skans).
Från så kallade jungfrur i relingen löper vantrep
till masterna för att stadga dem i sidled. Varje
mast har tre vantrep på vardera sida. Mellan respektive tre rep har horisontella rep slagits så att
de bildar avsmalnande vevlingar. Vid sidan av att
de stadgar masterna fungerar de alltså som repstegar upp till mastkorgarna.
Det finns två dörrar i vardera ände av övre
däck. Ingen av dem brukar man låsa. Det finns
också två trappor ned till undre däck, samt en
lastlucka till samma utrymme. Trapporna ned
täcks med luckor vid kraftigare nederbörd, storm
samt om natten. Det går att regla luckorna inifrån, men det gör man normalt inte.

R6 – Bisterbuks kammare
Säng, bord och kista dominerar rummet. Det
finns ingenting av värde här eftersom Bisterbuk
tagit med sig sina värdeföremål till land.
R7 – Bod
Rummet upptas av en arbetsbänk, verktyg, askar
med spikar, och så vidare.
Rummet till styrbord ger utrymme åt ankare
och ankarkättingen.
R8 – Kök
En spis, två bänkar och husgeråd dominerar
detta utrymme. Det finns också torkad och rökt
mat hängande från taket och längs väggarna, någon kagge med salt sill, och så vidare.

R4 - Officersmäss
Rummet är en tämligen elegant matsal som domineras av ett långbord med stolar runt omkring.
Det finns skåp och hyllor med tallrikar, glas, och
så vidare.
De pirater kring Röd-Ann som närmast permanent bor på skeppet nu för tiden intar sina måltider här vid dåligt väder. (När det är bra väder
sitter de hellre utomhus, på övre däck.) Annars

R9 – Förråd
Till babord innanför dörren återfinns hårt bröd,
vin, öl, och kaggar med mat: till styrbord rep,
tjära, fiskenät, och annat. Utrymmet är något
avdelat av bogspröt. För att ta sig från babord till
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styrbord måste en människa böja sig för att undvika stocken.

R11 – Båtsmans hytt
Detta rum bebos av Sepp Höller, båtsman på
Revansch och den som har det dagliga befälet
över sjörövarna. Dörren står olåst.
I rummet finns det säng, bord och hylla. Kistan
har han tagit med sig till land.
Dörren till det lilla utrymmet akterut är låst.
Låset kan dyrkas upp av en tjuv utan modifieringar. En fälla aktiveras genom att låsa och dra
handtaget åt ”fel” håll; den deaktiveras genom
att låsa upp och dra handtaget åt fel håll. Men
just nu är dörren olåst och fällan deaktiverad.
Rummet innanför är nämligen i allt väsentligt
tomt. Men till sjöss är dörren låst och skeppets
eventuella skatter förvaras här.

R10 – Undre däck
Undre däck är en stor öppen yta med två trappor upp, tolv hängmattor, lika många kistor för
privata pinaler, ett bord med stolar och ett vindspel.
Under lastluckan är det ett segelförråd och
trossutrymme; mycket trångt, och under detta
utrymme återfinns barlasten.
Längs styrbords sidan hänger sex armborstar
och koger med skäktor, samt lika många änterhakar.
Det är 50% chans att det finns mynt i en given
kista. I så fall 1t20 guldmynt, 1t100 silvermynt
och 2t100 kopparmynt. Det kan också finnas
knivar och andra praktiska men inte särskilt
dyra föremål.
På natten sover de pirater som inte har vakten
här. De kan också kvällstid sitta och äta eller
spela kort. Röd-Ann umgås med de andra som
en jämlike, och kan alltså vara en av dem.
Vindspelet gör det möjligt att med rep dragna
via block på olika platser hissa tungt gods till
och från övre däck och (via lastluckan) undre
däck.
Det är två dörrar akterut. Ingen av dem är
låsta.

R12 – Förråd
I detta utrymme förvarar piraterna mellanstora
föremål som större sågar, hyvlade bräder och
rep; men också mer värdefullt och stöldbegärligt
gods som tobak och vin (det finns emellertid
inget av detta här nu).
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Karta: Skeppet Revansch
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Piratnästet
Justin Gyllenkäft och hans pirater har tagit över
en övergiven bosättning på Trappöbuktens södra
strand. Det är rejäla hus, de flesta i sten och
timmer. Runt den centrala ansamlingen byggnader har de rest en palissad av stockar, och innanför denna fyra enkla torn.
En given dag befinner sig de flesta som bor här
innanför palissaden, men de har både odlingar
och tillgång till vatten utanför den. Det är vanligt
att enstaka eller ett par-tre pirater är utanför palissaden, vid odlingen, för att hämta vatten, eller
i bukten för att fiska. Ibland beger sig ett par pirater ut för att jaga, men det är ovanligt numer
då troglodyter börjat stryka i skogen (givet att
den intrigen används). Dessa monster har ju ett
naturligt kamouflage som gör dem svåra att upptäcka innan de går till angrepp.
I allmänhet är man hellre utomhus än inomhus
under dygnets ljusa timmar. Piraterna ser om
sina odlingar, får, utför vapenvård, lagar fiskenät, kollar taket, lagar mat, förstärker palissaden, eller bara sitter vid ett bord utanför huset
och pratar, och så vidare.

hög. På insidan är det en upphöjd gång som gör
det möjligt att se över palissaden, avlossa pilar
och hugga mot angripare. Se illustrationen.
De har fyra enkla torn, ett i varje väderstreck.
De är två och en halv meter höga. Man når dem
via en repstege på baksidan. Övriga tre sidor har
ett enkelt värn av käppar som står emot pilar,
spjut och andra projektiler av motsvarande storlek och kraft.
Ett eller två torn är alltid bemannade. Spelledaren kan slå först 1t2 för att avgöra hur många
torn som är bemannade, och sedan en eller två t4
för att avgöra vilka. Vakterna har inte som på
Revansch visselpipa eller annan möjlighet att slå
larm. Närmar sig främmande människor eller
monster ropar vakten så fort han ser dem, och
palissad och torn besätts av de flesta pirater.
Nästet har två portar i palissaden. De öppnas
utåt och reglas från insidan, av en bjälke som
läggs över klykor på och vid sidan av dem. Reglade portar går inte att forceras endast med muskelkraft. Den norra är öppen dagtid och bred nog
för två människor att gå i bredd. Den östra vanligtvis stängd och bred nog för en människa.
Båda reglas om natten och vid angrepp.
Piraterna röjer området mellan palissaden och
skogsbrynet för att inte fiender ska kunna smyga
sig på nästet dolda av den sly som annars skulle
växa upp.

Byggnader
I slutet av detta avsnitt finns en karta över nästet. Nedan beskrivs numrerade byggnader. Vissa
hus är bebodda av pirater, som framgår av beskrivningarna. Se PIRATMATRIKEL för mer information om enskilda pirater. Tillsammans med beskrivningen av huset framgår vilka skatter och
andra eventuella föremål som kan vara intressanta. Skatter-värdet är en summa av de boendes värdeföremål. De boende förvarar inte sina
skatterna gemensamt, utan i skilda kistor eller
motsvarande utrymmen. Vi går inte på detaljer
kring just detta, utan har äventyrarna tid på sig
kan vi utgå ifrån att de hittar skatterna om de
genomsöker huset. De enskilda piraterna också
har ett Skatter-värde där de beskrivs i PIRATMATRIKEL. Det avser värdeföremål de alltid bär med
sig.
För enkelhetens skull kan spelledaren utgå från
att det finns en del extravapen i husen, inklusive
1t3 distansvapen per bebott hus (pilbåge eller
armborst). Detta är viktigt att ha i åtanke, för om
piraterna blir förvarnade om ett anfall kommer
de att besätta palissaden och alla torn, och 2/3
kommer att ha distansvapen i händerna.
Mer oväntade och kanske värdefulla föremål
som man kan hitta i ett givet hus noteras också.

2 – Stenhus
Ett typiskt stenhus med pergamentfönster (det
vill säga djurhud som skrapats och behandlats
så att det nästan blivit genomskinligt.) En gång
ett vanligt familjehus med två rum. Det stora
rummet är också kök. Dörren är aldrig låst.

1 – Palissad
Palissaden är av enkel konstruktion: Smala
stockar resta på rad. Den är lite drygt två meter
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Det lilla bihuset till väster används för förvaring
av fiskenät, tjära, med mera. Om den intrigen
används är dörren låst och spejarna från Okuda
sitter här. (Se SPEJARNA.)
Fem pirater bor här: Barkis, Dorritt, Jasper,
Kettel, och Raymon.
Skatter: 223 guldmynt, 820 silvermynt.
Föremål: Ringbrynja samt hänglås och nyckel
av bra kvalitet. (Om intrigen Spejarna används
finns deras vapen i detta hus.)

Vill spelledaren överlämna till slumpen vem
eller vilka som eventuellt är i huset, vid sidan av
Gyllenkäft, kan följande gälla:
Tidpunkt: 06:01-08:00
Bisterbuk
20%
Sepp Höller 10%
Fant
10%
Franz
20%
Tidpunkt: 08:01-20:00
Bisterbuk
80%
Sepp Höller 70%
Fant
60%
Franz
20%

3 – Timmerhus
Ett typiskt timmerhus med pergamentfönster.
Dörren är aldrig låst.
Fem pirater bor också i detta hus: Dykarn,
Jagg, Kenwig, Korker och Sten.
Skatter: 132 guldmynt, 29 silvermynt, 460
guldmynt. Ädelsten (värde 200 guldmynt).

Tidpunkt: 20:01-00:00
Bisterbuk
70%
Sepp Höller 60%
Fant
50%
Franz
10%

4 – Fårhus
Fårhuset ger plats för får, foder och fungerar
också som verktygsbod.
Bukman har hand om fåren och som inbiten
misantrop sover han här om nätterna. Han har
gjort det bekvämt för sig så det lider ingen brist
på honom.
Skatter: 250 guldmynt, 230 silvermynt.

Tidpunkt: 00:01-02:00
Bisterbuk
50%
Sepp Höller 30%
Fant
20%
Franz
-

5 – Större timmerhus

Tidpunkt: 02:01-06:00
Bisterbuk
20%
Sepp Höller 10%
Fant
Franz
-

En rejält uppförd bostad som de flesta andra.
Denna av timmer med pergamentfönster. Huset
har fyra olika rum och här bor Olav Bisterbuk,
Sepp Höller och Fant, var och en i eget rum.
Skatter: 660 guldmynt, 560 silvermynt, 800
kopparmynt.

Om Bisterbuk, Sepp Höller och/eller Fant är här
på natten, är det för att de sitter och pratar och
planerar i köket. Ofta dricker och äter de, men
som regel är det städade tillställningar. Ibland
sitter Bisterbuk och/eller Sepp Höller här hela
natten, och då kanske de pratar härliga piratminnen tills de vinglar hem när solen går upp.
Under mattan i köket är det en låst lucka ned
till en liten jordkällare. Här förvarar Gyllenkäft
delikatesser och dyrbart vin, tillsammans med
en kista. Kistan är av trä, men så ihärdigt beslagen med kraftiga metallband att den är omöjlig
att slå sönder med normala vapen och muskelkraft. Den innehåller 840 guldmynt, 400 silvermynt, och 18 små juveler värda 100 guldmynt i
genomsnitt. Kistan är låst och låset är en fälla.
Den som inte upptäcker och desarmerar fällan
träffas av en giftnål när denne försöker dyrka
upp låset. Giftet är potent nog att ta död på en
låggradig tjuv; det gör 1t6 i skada per rond under 6 ronder. Den som lyckas med sitt räddningsslag tar 1t3 i skada under 3 ronder. På
detta följer kraftigt illamående under tio minuter.
På hyllorna bland delikatesserna ligger det fyra
magiska drycker: 2 hela lätta skador, en förminskning och en tankeläsning.
Det lilla bihuset söder om det stora huset är ett
dass med två platser.

6 – Större stenhus
Man ser på håll att detta är ”finhuset”. Visserligen är det liksom övriga byggnader väderbitet,
men detta är vitkalkat ganska nyligen. Det har
också riktiga fönster. Däremot har det endast en
våning som alla andra byggnader i bukten. Dörren är låst om natten.
Justin Gyllenkäft bort här, men i huset finns
det inte mycket föremål av intresse. Han har
böcker, skrivdon, persedlar, ett par svärd, och
det finns också mat och dryck. Bortsett från källaren (se nedan) finns det inget av stort värde eller intresse.
Huset har tre rum: Kök och matsal, som man
kommer in till när man går via dörröppningen,
ett sovrum och en liten kammare som upptas
helt av en säng. Om piratnästet på ett eller annat
sätt befinner sig under hot om anfall eller liknande under en längre tid (flera dagar) skulle
Bisterbuk börja sova i kammaren som livvakt.
Vanligtvis är Gyllenkäft inte ensam. Bisterbuk,
Sepp Höller och/eller Fant är nästan jämt här
om dagarna och kvällarna. Ofta är även kocken
Franz i huset och lagar mat åt kaptenen. På
grund av sin portvinstå går Gyllenkäft sällan ut
ur huset.
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Piraterna känner förstås till Trappborgen. De
har i viss utsträckning undersökt den, men
odöda skrämde iväg dem. Varken Justin Gyllenkäft eller hans mannar vill gå till attack mot
odöda – det är en skillnad mellan pirater och
äventyrare. De har aldrig haft problem med
odöda i eller kring nästet och har dragit den riktiga slutsatsen att monstren aldrig lämnar borgen.
Om intrigen Trappborgen inte används var det
den tidigare kolonin som påbörjade ett vägarbete,
men avbröt det redan efter något hundratal meter. Om spelledaren gör en egen karta över nästet
kan vägen utelämnas helt, i så fall.

7 – Litet stenhus
Ett litet stenhus med pergamentfönster och två
rum. Dörren är aldrig låst.
Det bor fem pirater här: Kocken Franz, Dick,
Ham, Neckett och Pirripp.
Skatter: 231 guldmynt, 400 silvermynt.
8 – Övergivna hus
Inget hus utanför palissaden används av piraterna. På flera av byggnaderna har taken helt eller
delvis rasat in. Väggarna är antingen av sten eller timmer. I vissa av husen har det börjat växa
ogräs och sly. De kan fungera som utmärkta
gömställen. Piraterna går inte under normala
förhållanden runt och kollar dem.

12 – Trappöbukten
Från strandkanten ser man skeppet Revansch
bara 100 meter ut. Piraterna på land spanar inte
oupphörligt mot skeppet, men ser det tydligt dagtid och hör högre ljud från det under dygnets alla
timmar. Tidig morgon kan det ligga dimma över
bukten som nästan helt döljer skeppet. Annars
kommer även en mindre båt som närmar sig Revansch sannolikt upptäckas dagtid av piraterna
på land, om den kommer från öster, söder eller
väster; men kommer den rakt norrifrån kan
skeppets skrov dölja båten.

9 – Kajen
Piraterna har uppfört en rejäl brygga eller kaj på
fundament som tidigare bosättare la grunden för.
De har två båtar här med två årpar styck, samt
en liten mast för råsegel. De är byggda för sex
personer.
Båtarna används för att ta sig ut till Revansch,
men också för fiske; de lägger ut nät i bukten,
men somliga tycker också om att sitta och meta.
10 – Gravplatsen
Detta är gravar efter sex människor som dog under den tidigare bosättningen. De dödades av
träskmonster (odokumenterat exakt vad för typ).
Inte långt efter begravningen övergavs Trappö för
denna gång.
Det är alltså dessa gravar som Gyllenkäft lät
gräva upp för att frakta skelett till Walldun Er,
eller närmare bestämt till det lilla tunnelsystemet
under ruinen utanför byn (se Skatter och skelett).
Äventyrarna har sannolikt bekämpat just dessa
sex skelett i tunnelsystemet under gamla templet
i Bergsör. Gyllenkäft har sett till att gravarna
återställts så väl som möjligt, men uppmärksamma äventyrare ser att man grävt här nyligen.
Alla pirater skyr den här platsen efter den gravskändning de varit mer eller mindre delaktiga i.
På väg från nästet till gravplatsen passerar man
ett vattendrag. Det är helt litet och man kan lätt
hoppa över det. (De tidigare bosättarna byggde
en risbro över vattendraget, men den är sedan
länge borta.) Vattendraget förser piraterna med
färskvatten.

Piratskatten
Sin verkliga skatt har Justin Gyllenkäft grävt
ned i skogen. Endast Bisterbuk och Sepp Höller
vet var den är. Man följer bäcken inåt skogen
tills man efter 300 meter når en stor, rund sten.
Från denna viker man in bland träden hundra
steg. Tio steg framför en ek stannar man och gräver. Det finns ingen karta till skatten.
Kistan ligger på en och en halv meters djup och
innehåller 4 000 guldmynt, 20 juveler á 100
guldmynt (i genomsnitt), samt smycken för ytterligare 1 200 guldmynt.
Endast Justin Gyllenkäft har nyckeln till kistan. Han har den tillsammans med sina andra
nycklar i bältet. Han går aldrig ut till skatten.
Men skulle han företa sig sin sista resa skulle
han först gå och hämta kistan med Bisterbuk
och Sepp Höller.
Inte ens under galgen skulle Gyllenkäft avslöja
var skatten är. Ett tänkbart scenario för att lägga
vantarna på den (vid sidan av att Gyllenkäft
hämtar den själv, som nämndes) är att Gyllenkäft är död och Sepp Höller har skäl att avslöja
den.

11 – Vägen till Trappborgen
När Trappborgen uppfördes anlades en väg från
bukten till borgen. Den stenlades också, men
arbetet blev aldrig klart. Den streckade linjen på
kartan visar var resterna av stenbeläggningen
löper. Det är innebär inga svårigheter att följa
vägen upp till Trappborgen, även om den nästan
aldrig används och till stora delar är övervuxen.
Den stenlagda delen upphör efter någon kilometer.
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Karta: Piratnästet
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Piratmatrikel
På följande sidor beskrivs samtliga pirater. Det
ger en god bild av gruppens dynamik och den
enskilde piratens karaktär. Särskilt för nybörjarspelledare vill vi framhålla att det verkligen inte
är nödvändigt att hålla reda på alla dessa detaljer. Men vi strävar efter att ge de olika SLK:erna
lite karaktär, så att de inte bara är likt pappdockor spelledaren ställer upp för att huggas ned av
spelarkaraktärerna. Är spelledaren inte intresserad av detta kan beskrivningarna helt förbises.
Matrikeln avslutas med en tabell över piraterna
som kan vara användbar i synnerhet om en
större strid bryter ut.
Gyllenkäft, Bisterbuk, Sepp Höller och Fant ger
utslag på magi som avslöjar ondska. Övriga pirater är varken goda eller onda till sin natur, om
man så uttrycker sig; däremot är de ju beredda
till handlingar som av goda varelser betraktas
som ondskefulla.
Piraterna har inte rustning. Dels är det ju bekvämare att inte ha det på sig, och dels prioriterar de snabbhet och smidighet i strid. Men dessutom är de i allmänhet av uppfattningen att det
inte anstår en pirat att bära rustning som en annan soldat. Sepp Höller är ett undantag, han har
som framgår av beskrivningen av honom läderrustning.
De skatter som listas nedan är det de har på sig
vid ett givet tillfälle.

framåt i flera led överlevde han länge på haven
och undkom alltid rättvisan i hamnarna.
Men det hårda livet på havets vågor och i hamnens krogar har tagit ut sin rätt. Trots inte alltför
många år gammal har en förtidig ålderdom börjat
tynga honom. Han har ont i leder och hjälpligt
läkta benbrott värker, och på senare tid plågas
han alltmer av gikt.
Gyllenkäft känner att manskapets respekt för
honom sjunker, i synnerhet bland de yngre piraterna. Han inser att tiden har kommit för gamle
Gyllenkäft att dra sig tillbaka. Men om det varit
svårt för honom att sent omsider medge det för
sig själv är det ännu omöjligt att erkänna det för
manskapet. Detta av skäl vid sidan av fåfänga:
En sådan kungörelse skulle frånta honom hans
auktoritet, och han vill ha så många pirater som
möjligt med sig på sin sista resa.
Kaptenen är över medellängd och har blivit något korpulent. Det tidigare rätt stiliga anletet är
numer tämligen plufsigt med framträdande,
mörka påsar under den oupphörligt stirrande
blicken. Han har grått helskägg och är mån om
sitt yttre. Inte pråligt klädd, men hela och rena
kläder och så vidare.
Justin Gyllenkäfts värden som spelarlös karaktär (SLK) är lägre än väntat för en fjärde gradens
krigare, på grund av krämporna som gör det ansträngande att bara gå.

Befäl

Olav Bisterbuk
Kvartermästare, Hus 5
Klass: 2:a gradens krigare
Lojalitet: 17 (Gyllenkäft)
Ålder: 46
Skatter: 8 guldmynt, 13 silvermynt, guldarmband (värde 20 guldmynt), guldring med rubin (80 guldmynt)

Justin Gyllenkäft
Piratkapten, Hus 6
Klass: 4:e gradens krigare
Lojalitet: 20 (Gyllenkäft)
Ålder: 48
Skatter: 18 guldmynt; 2 juveler (á 80
två guldringar (á 10 guldmynt); tre
med ädla stenar (á 60 guldmynt); två
(á 4 guldmynt); ett guldhalsband (20
skyddsring +1; kroksabel +1.

guldmynt);
guldringar
öronringar
guldmynt);

STY 16, SMI 10, FYS 13, INT 12, VIS 9, KAR 8
SV 12, KPT 4, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 12, Moral 15, EP 75
(Kroksabel, 1t8+2) 15: □□□□□ □□□□□ □□□□□

STY 16, SMI 8, FYS 15, INT 14, VIS 10, KAR 14

Olav var kvartermästare under Gyllenkäft redan
på den tiden de ingick i den reguljära flottan.
Han har alltid varit mycket lojal till Gyllenkäft,
men är i grund och botten sig själv närmast. Han
tillhör inte de som är beredda att gå i döden för
någon annan eller för ett högre mål.
Det är ingen som egentligen tycker om Olav Bisterbuk. Han betraktas allmänt som en ogin och
otrevlig karl som bara drar på läppen om det går
riktigt illa för någon annan. Gyllenkäft uppskattar hans lojalitet och talanger som kvartermäs-

SV 13, KPT 4, Att. 1 vapen, AB 3, Förfl. 6, Moral 19, EP 240
(Kroksabel +1, 1t8+3) 18: □□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□
I synnerhet som ung var Justin en stor och stark
ledare med naturlig pondus. Han karaktäriserades av energi, beslutsamhet och grymhet. Under
sina många år som sjörövare var han intelligent
och taktisk. Tack vare sin förmåga att tänka
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tande läderharnesk över bröst och mage, och
breda läderband om handlederna. Föredraget vapen är stridsklubba. Om det drar ihop sig till
strid griper han sin sköld (som annars försvaras i
hus 5).

tare, men någon djupare vänskap har aldrig
vuxit mellan dessa själviska banditer.
Olav har överlevt många bordningar och strider,
många år som soldat och pirat. Visst är han en
habil krigare, men han går nästan aldrig i bräschen heller. Det tycker han inte är hans jobb
som kvartermästare. Däremot ser han sig själv
som något av en livvakt till Gyllenkäft, och hans
avsikt är att försvara kaptenen så länge dennes
liv gynnar honom, och så länge eget eventuella
svek inte skadar honom själv.
Bisterbuk är flintskallig, har ett runt ansikte
och går ofta klädd i enkla byxor och öppen väst
som blottar hans solbrända kulmage.

Specialister
Jonathan Lycks
Navigatör, Revansch
Klass: 1:a gradens krigare
Lojalitet: 4 (Röd-Ann)
Ålder: 24
Skatter: 4 guldmynt, 14 silvermynt, 8 kopparmynt.

Båtsman Sepp Höller
Båtsman, Hus 5
Klass: 3:e gradens krigare
Lojalitet: 16 (Gyllenkäft)
Ålder: 42
Skatter: 24 guldmynt, 13 silvermynt; en öronring värd 2 guldmynt; skyddsring +1, en styrkedryck, en hela lätta skador-dryck.

STY 11, SMI 14, FYS 12, INT 16, VIS 9, KAR 13
SV 13, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 40, Moral 14, EP 25
(Kortsvärd, 1t6) 5: □□□□□
Jonathan Lycks växte upp på en gård intill havet
och visste tidigt att hans liv skulle tillbringas på
vågorna. Han mönstrade på som sjöman på en
fregatt men upptäckte att han inte trivdes som
soldat. I stället gick han som lärling hos en navigatör på ett handelsskepp, och nästan fullärd
kapades skeppet av pirater. Kapten Gyllenkäft
behövde en navigatör och Jonathan Lycks tvangs
tjäna honom. Det har han nu gjort i tre år.
Den unge navigatören har ett angenämt ansikte,
är tämligen inåtvänd och trivs bäst med kartor
och instrument, helst under stjärnhimlen på havets vågor. Det har fallit sig så att han och RödAnn ofta sitter ensamma och pratar; stillsamma
samtal, gärna över ett glas vin. Ingen av dem
skulle kunna sätta fingret på det, men de har något gemensamt och de kan också sitta tysta långa
stunder i varandras sällskap. Deras relation är
inte sentimental eller kärleksfull, utan bara ett
slags vänskap som är unik för dem båda.
Jonathan är uttråkad och irriterad över sakernas tillstånd. Han skulle gärna sätta segel med
Röd-Ann som kapten och komma ut på havet
igen. Han bär alltid kortsvärd men aldrig rustning; undviker strid men är inte på något sätt feg
eller oförmögen. Han har blivit förråad av soldatåren och av tiden med piraterna, så även om han
har ett sympatiskt och kanske till och med oskyldigt ansikte är han hårdare och mindre godhjärtad än man först kan tro.

STY 15, SMI 13, FYS 14, INT 14, VIS 10, KAR 11
SV 14 (+1), KPT 3, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 12, Moral 16, EP
145
(Stridsklubba, 1t6+1) 16: □□□□□ □□□□□ □□□□□
□
Till båtsmans uppgifter hör att vara manskapets
närmaste chef. Kaptenen går inte själv runt och
basar på skeppet eller utdelar order till enskilda
mannar. Han ger (om nödvändigt) ordern till
båtsman som ser till att den verkställs. Sepp
Höller är något av en tyrann med sadistiska
drag. Alla fruktar honom, han får gå hur långt
som helst vad Gyllenkäft anbelangar. Kaptenen
litar på att båtsmans metoder är de bästa. Manskapets respekt för Sepp Höllers person grundar
sig dock inte endast i fruktan. Genom åren har
deras båtsman visat sitt mod och sin stridsduglighet oräkneliga gånger. Han anses allmänt vara
den bäste piraten i bandet.
Sepp Höller har varit med Gyllenkäft i tio år.
Tidigare var han båtsman för en annan, mindre
lyckosam piratkapten, och mönstrade på Revansch när han träffade dessa sjörövare i en
hamnstad. Tämligen omgående blev han en av
Gyllenkäfts förtrogna. Det är inte uttalat men
både han själv och kaptenen betraktar Sepp Höller som den senares livvakt.
Sepp Höller är i god form, både stark och smidig, och förresten påfallande intelligent. Han
framstår inte som ett särskilt fysisk person. Han
är något kortare och något smalare än genomsnittsmannen. Han har små, smala ögon, nästan
som streck bara under ögonbrynen. Han flinar
ofta som om han gick och bar på något som han
har skäl att vara särskild nöjd över.
Till skillnad från övriga pirater bär han rustning, läderrustning: På huvudet har han alltid en
hjälm eller snarare hätta av läder; ett tätt åtsit-

Franz
Kock, Hus 7
Klass: Normal människa
Lojalitet: 12 (Gyllenkäft)
Ålder: 44
Skatter: 2 guldmynt, 12 silvermynt, 8 kopparmynt.
STY 13, SMI 7, FYS 8, INT 10, VIS 8, KAR 9
SV 10, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 0, Förfl. 9, Moral 10, EP 10
(Kniv, 1t4) 3: □□□
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Kocken Franz har en tilltagande rondör och är i
rätt dålig fysisk form. Han pustar och stånkar
när han skyndar sig, bär en kittel med mat eller
bara jobbar i köket. Han är trött på livet till sjöss
och skulle helst arbeta under ordnade förhållanden i ett stort kök. Deras till synes stadigvarande
boende i nästet har inte muntrat upp honom.
Han blir hunsad och hånad av den alltmer irriterade Gyllenkäft, som tydligen stör sig på kockens
kroppshydda och flåsande närvaro. Samtidigt
uppskattas maten han lagar av alla som äter den
(till vardags lagar han inte mat till hela manskapet när de befinner sig i nästet) och Gyllenkäft skulle ogärna mista sin kock. Franz har seglat med Gyllenkäft i många år men den senaste
tidens utveckling har alltså fått honom att börja
fantisera om en annan tillvaro. Han skulle välkomna en väg ut ur denna återvändsgränd.
Kocken Franz bär aldrig vapen eller rustning
och det ska mycket till för att han ska dra blankt
mot någon. Han har alltid förkläde som på håll
avslöjar hans yrke.

Andra viktiga personer
Fant
Magiker, Hus 5
Klass: 2:a gradens magiker
Lojalitet: 12 (Gyllenkäft)
Ålder: 24
Skatter: 23 guldmynt; villfarelsering (skydd mot
projektiler), upptäcka osynlighet-pergament; spira
+1.
STY 10, SMI 10, FYS 9, INT 15, VIS 8, KAR 9
SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 12, EP 100
(Spira +1, 1t6+1) 5: □□□□□
Förberedda besvärjelser: Charma person, Magisk missil
När Gyllenkäft och Walldun Er träffades på Bryggan avslöjade den senare oförsiktigt nog – eller
avsiktligt för att imponera eller antyda en överlägsenhet – att han ägde förmågan att bli osynlig.
Efter detta möte beordrade Justin Gyllenkäft genast Bukman att skaka fram en magiker som
kunde se osynliga varelser. I Aspösund, en kuststad i Galanthus, belägen österut, hittade Bukman den vinddrivne magikern Fant. Eftersom
denne var sysslolös och erbjöds rikligt med guld
följde han med tillbaka till Trappö.
Under de påföljande månaderna har Gyllenkäft
börjat uppskatta Fant allt mer. Magikern är intelligent och piraten finner nöje i att samtala med
en nykomling som har mycket att berätta om länder han själv aldrig sett. Just samtal och berättelser är ju en av de få dagliga förströelser som
finns att tillgå. När Fant berättar fabulerar han
gärna, men det spelar ju egentligen ingen roll.
Fant har höga tankar om sin egen person och
överdriver när han pratar om sig själv och sina
kunskaper. Gyllenkäft tror att han är en mäktigare magiker än han egentligen är. Som exempel
är Gyllenkäft övertygad om att Fant kan kasta
upptäcka osynlighet när han vill, men i själva verket behärskar han inte den besvärjelsen, utan
har blott ett besvärjelsepergament med formeln.
Fant har en villfarelsering på fingret. Han tror
att det är en skydd mot projektiler-ring, men det
är det alltså inte. Om någon riktade en pilbåge
mot honom skulle han reagera segervisst och
överlägset. (Ringen skyddar endast mot projektiler som är farliga för honom, enligt Fants övertygelse; om någon exempelvis kastade en kotte mot
honom kommer den träffa, det är han medveten
om.)
Fant bor hos Bukman och Sepp Höller. Inte för
att de är kamrater på något sätt, utan för att
Fant kräver ett bekvämt boende och ett eget rum.
Gyllenkäft menar också att det ger dem möjlighet
att hålla ett öga på främlingen. Man kan ju inte
lita på någon.
Magikern saknar riktning i livet. Han tenderar
att ge sig på olika projekt eller rikta in sig på
olika mål, men sedan ge upp dem av olika skäl.

Ruben
Snickare, Revansch
Klass: 1:a gradens krigare
Lojalitet: 8 (Röd-Ann)
Ålder: 28
Skatter: 7 guldmynt, 10 silvermynt, 4 kopparmynt.
STY 14, SMI 12, FYS 11, INT 11, VIS 13, KAR 14
SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 13, EP 25
(Kortsvärd, 1t6+1) 5: □□□□□
Ruben är utbildad snickare men verkar behärska
de flesta hantverk – enklare smide, repslagning,
alla tänkbara reparationer. Piraternas ovärderlige snickare är en påfallande social person, han
är tillmötesgående och pratglad utan att vara
påstridig. Men han har ett karaktärsdrag som
alltid förvånar den som först stöter på det hos
den annars så trevlige mannen: Han är nämligen
väldigt snål, blir brydd och tillknäppt om någon
vill låna något av honom, eller vid tillfällen där
man förväntas ge en slant till ett gemensamt utlägg, eller liknande situationer.
Så fort Ruben blev stor nog flydde han sitt
barndomshem och sin tyranniske far. Lärlingstiden som snickare tillbringade han till sjöss. Som
vore han jagad vill han hela tiden röra på sig och
gillar inte att gå och dra på ett stillaliggande
skepp.
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Fant är en gemen och ondskefull natur, djupt
otillfredsställd, och skulle inte tveka ett ögonblick att svika sin uppdragsgivare om det gynnade honom.

STY 14, SMI 15, FYS 12, INT 13, VIS 7, KAR 16
SV 13, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 16, EP 100
(Kortsvärd, 1t6+1, kastkniv, 1t3) 3: □□□

Röd-Ann

Bardell är en av Röd-Anns favoritpirater. Han är
också lätt att tycka om, kvick i tanken, och kan
liksom Röd-Ann vara påhittig och rentav
skälmsk i samband med strid och kapningar.
Också i likhet med Röd-Ann är hans mål att bli
så rik som möjligt.

Revansch
Klass: 2:a gradens krigartjuv
Lojalitet: 1 (Röd-Ann)
Ålder: 22
Skatter: 15 guldmynt, 14 silvermynt, 7 kopparmynt; skydd mot charma-halsband; kroksabel
+1.

Barkis
Hus 2
Klass: 1:a gradens tjuv
Lojalitet: 15 (Gyllenkäft)
Ålder: 32
Skatter: 18 guldmynt, 8 silvermynt, 9 kopparmynt.

STY 12, SMI 14, FYS 14, INT 13, VIS 12, KAR 15
SV 13, KPT 2, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 12, Moral 16, EP 200
(Kroksabel +1, 1t8+1) 8: □□□□□ □□□
Röd-Ann har levt hela sitt liv bland män, nästan
uteslutande banditer dessutom. Det finns ingen
man i hennes umgänge som särskiljer henne för
att hon är kvinna. Om hon står ut är det för
hennes mod, karaktär och naturliga auktoritet.
Inte desto mindre har hon långt, mörkt och välborstat hår och vissa attribut som framhäver
hennes kvinnlighet. Hon bär till exempel en röd
uniformsrock med långa, fladdrande skört och
vitt krås längs kanterna, som gör att plagget påminner om en klänning. Hennes ansikte är kantigt, som mejslat ur sten med markerade kindkotor. Hon är lång, smal och akrobatiskt – en egenskap hon gärna utnyttjar i strid.
Röd-Ann är som nämnts driven och ambitiös.
Det råder ingen tvekan för dem som känner
henne att hon en dag kommer att vara en stor
ledare för många tappra krigare.
Om inget annat så har hennes uppväxt gjort
henne osentimental och känslokall inför andras
lidanden. Hon tror på den starkes överlevnad
och att den som far illa får skylla sig själv. Han
eller hon är uppenbarligen inte stark nog för
denna grymma värld, och gör bäst i att lämna
den. Hon trivs i fara och kan bli euforisk av
strid. Hennes förakt för svaghet och feghet går så
djupt att hon är beredd att i affekt döda folk som
uppvisar dessa drag.
Hon vill aldrig vara fattig igen, aldrig vara behövande igen, aldrig vara i behov av någon annan.
Hennes ambition är att bli rik, förmögen, ha så
mycket pengar att värdet av guld till slut blir betydelselöst för henne.

STY 13, SMI 14, FYS 14, INT 15, VIS 6, KAR 11
SV 13, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 13, EP 25
(Dolk, 1t4; Kortbåge, 1t6) 7: □□□□□ □□
Barkis har goda förutsättningar till att bli en riktigt bra tjuv, men han är ganska lat och tenderar
att fatta fel beslut och utvecklar inte sin potential.
För Barkis är Gyllenkäft en bra ledare som
varje pirat gör klokt i att följa, annars går allt
säkert åt skogen.
Normalt går han endast beväpnad med dolk,
men håller han vakt eller om det blir strid hämtar han sin pilbåge.
Biddy
Revansch
Klass: 1:a gradens krigare
Lojalitet: 4 (Röd-Ann)
Ålder: 18
Skatter: 4 guldmynt, 14 silvermynt, 10 kopparmynt.
STY 9, SMI 10, FYS 9, INT 7, VIS 13, KAR 8
SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 12, EP 25
(Svärd, 1t8) 5: □□□□□
Biddys dröm är att bli en stor och respekterad
krigare. I samma takt som han börjar misstänka
att han saknar förutsättningarna, stiger hans
beundran för Röd-Ann, som personifierar de
egenskaper han önskar att han själv hade. Hans
bristande talanger för strid har han börjat kompensera med dödsförakt. Åtminstone är han inte
feg! Röd-Ann har skojat och sagt att hon ger honom 100 guldmynt när han fyller 20 år, med undermeningen att han aldrig överlever så länge.

Övriga pirater
Bardell
Revansch
Klass: 1:a gradens krigartjuv
Lojalitet: 6 (Röd-Ann)
Ålder: 24
Skatter: 6 guldmynt, 8 silvermynt, 12 kopparmynt; guldhalsband (20 guldmynt); guldring med
rubin (70 guldmynt).
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(Kroksabel, 1t8+2) 8: □□□□□ □□□

Bukman
Hus 4
Klass: 1:a gradens krigare
Lojalitet: 17 (Gyllenkäft)
Ålder: 38
Skatter: 32 guldmynt, 13 silvermynt, 13 kopparmynt.

Dorritt är stor och stark och respekterad i nästet. Han var en av dem som hade att gräva upp
och frakta skelett. Det var ingenting han gillade
men han trodde inte att det skulle påverka honom speciellt. Men det har det. Han blir alltmer
bekymrad och tyngd över sitt brott mot griftefriden, och han ångrar sig bittert och tänker ofta
på de vars vila han stört.
Dorritt har börjat blänga på Gyllenkäft och
dennes närmaste män, börjat tänka att det inte
är rätt, det som försiggår. Han är ännu en av
Gyllenkäfts pirater och lojal mot sina kumpaner,
men skulle ett alternativ till Gyllenkäfts ledarskap uppenbara sig skulle hans lojalitet mycket
väl kunna få en ny riktning.

STY 12, SMI 7, FYS 12, INT 10, VIS 12, KAR 12
SV 10, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 16, EP 25
(Kroksabel, 1t8) 8: □□□□□ □□□
Trots att Bukman inte upplever något obehag
alls med att umgås tätt inpå andra karlar
(huvudsakligen) på ett skepp till havs, får han ett
slags klaustrofobi av att sova och leva för tätt
inpå andra när han kommer i land. Går de in till
en stad ser han alltid till att få ett eget rum på
värdshuset, och finns det inte att tillgå sover han
i stallet; slår de läger längs kusten går han undan femtio meter med sin filt för att sova; och i
nästet sover han i fårhuset.
Bukman har rest och kapat i många år under
Gyllenkäft. Han saknar uppfattningar om det
mesta och lägger sig aldrig i debatter. Praktiskt
taget viljelöst följer han Gyllenkäft. Alla alternativ
till sakernas tillstånd är obegripliga för honom.

Dykarn
Hus 3
Klass: 1:a gradens krigare
Lojalitet: 5 (Röd-Ann)
Ålder: 33
Skatter: 13 guldmynt, 4 silvermynt, 5 kopparmynt; andas under vatten-ring; dolk +1.
STY 14, SMI 13, FYS 12, INT 11, VIS 12, KAR 13
SV 13, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 15, EP 25
(Långsvärd, 1t8+1; Dolk +1, 1t4+2) 7: □□□□□ □□

Dick
Hus 7
Klass: 1:a gradens krigare
Lojalitet: 12 (Gyllenkäft)
Ålder: 35
Skatter: 17 guldmynt, 14 silvermynt, 13 kopparmynt; guldarmband (12 guldmynt); guldhalsband
(8 guldmynt); guldring (5 guldmynt); guldring i
örat (2 guldmynt).

Dykarn är en tystlåten karl med stark integritet.
Han är en av få pirater som Bukman och Sepp
Höller inte hunsar med. Han har helt enkelt en
utstrålning och uppsyn som motverkar det. Men
han lyder förstås order och är verkligen ingen
rebell. Däremot gillar han inte den senaste tidens utveckling och har i förbigående nämnt för
Röd-Ann att de borde sätta segel och lämna Gyllenkäft bakom. Han är beredd att utan betänkligheter dra blankt mot Gyllenkäft, Bisterbuk
och Sepp Höller om han trodde på seger.
Nästan dagligen går Dykarn ned i vattnet och
njuter av den tysta, förtrollade världen under
ytan. En vana han tog sig sedan den dag han
stal sin magiska ring för flera år sedan. Han kallas aldrig vid sitt riktiga namn, Jack Terkil.

STY 13, SMI 11, FYS 12, INT 10, VIS 5, KAR 10
SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 12, EP 25
(Kroksabel, 1t8) 5: □□□□□
Dick har rest med Gyllenkäft i många år, men
har börjat tvivla på om kaptenen verkligen är rätt
man att leda dem i framtiden. Det är inget han
pratar med någon om, men han lyssnar och känner av stämningarna och noterar vartåt det blåser.

Fizkin
Revansch
Klass: 1:a gradens tjuv
Lojalitet: 5 (Röd-Ann)
Ålder: 20
Skatter: 15 guldmynt, 16 silvermynt, 9 kopparmynt; pärlhalsband (120 guldmynt).

Dorritt
Hus 2
Klass: 1:a gradens krigare
Lojalitet: 10 (Gyllenkäft)
Ålder: 29
Skatter: 8 guldmynt, 5 silvermynt, 6 kopparmynt; silverarmband (2 guldmynt); silverhalsband (3 guldmynt).

STY 7, SMI 17, FYS 11, INT 9, VIS 9, KAR 9
SV 14, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 12, EP 25
(Kortsvärd, 1t6-1) 3: □□□

STY 16, SMI 13, FYS 14, INT 13, VIS 13, KAR 12

Fizkin är extremt smidig, akrobatisk och fingerfärdig. Han möter aldrig en fiende ansikte mot

SV 13, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 14, EP 25
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ansikte, utan ser alltid till att attackera bakifrån
eller ovanifrån. Är det inte möjligt ser han till att
ta sig ur striden eller hellre aldrig hamna i den.
Han har ett pärlhalsband runt halsen som han
stal från en rik kvinna för ett par år sedan. Han
hängde det kring sin egen hals som på skoj, men
sedan tog han helt enkelt aldrig av det, trots att
det försiktigt uttryckt inte klädde honom och
trots kamraternas hån. Nu har alla vant sig vid
det, men han får dras med smeknamn som
”Pärlan” eller rentav ”Damen”.

SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 12, EP 12
(Stridshammare, 1t6+3) 7: □□□□□ □□
Jaggs avsevärda muskelstyrka och tunga stridshammare används ofta för att slå in dörrar när
sjömän på bordade båtar barrikaderat sig. Det är
en gemen karaktär, som klippt och skuren för
piratlivet. Han gillar närstrid och visar ingen
pardon mot försvarslösa civilister.
Jagg är Gyllenkäft trogen, men däremot har
han byggt upp ett växande hat mot båtsman
Sepp Höller, som en gång lät bestraffa honom
förnedrande. Om situationen någon gång skulle
infinna sig där han utan risk för Gyllenkäfts påföljder kunde gå lös på Sepp Höller med hammaren, skulle han inte tveka ett ögonblick.

Gra’am
Revansch
Klass: 1:a gradens krigare
Lojalitet: 7 (Röd-Ann)
Ålder: 25
Skatter: 9 guldmynt, 17 silvermynt, 15 kopparmynt.

Jasper
Hus 2
Klass: 1:a gradens krigare
Lojalitet: 17 (Gyllenkäft)
Ålder: 38
Skatter: 11 guldmynt, 16 silvermynt, 16 kopparmynt.

STY 11, SMI 12, FYS 10, INT 13, VIS 8, KAR 12
SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 14, EP 25
(Yxa, 1t6; Dolk, 1t4+1) 7: □□□□□ □□
Gra’am är en rätt argsint pirat som visar sin lojalitet gentemot Röd-Ann främst för att han tror att
han själv får större makt under henne än under
Gyllenkäft. Maktlystnad är nämligen en av hans
starkaste drivkrafter. Han tar ofta plats och hävdar sig över andra på ett sätt som visserligen
väcker irritation snarare än beundran hos kumpanerna.

STY 9, SMI 10, FYS 7, INT 12, VIS 11, KAR 10
SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 13, EP 25
(Yxa, 1t6) 2: □□

SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 14, EP 25

Jasper är en av ”gamla gardet” som seglat och
kapat med Gyllenkäft så länge någon ids minnas. Han brukade vara en pirat man såg upp till
och lärde sig av. Men de senaste åren har hans
hälsa börjat svika honom. En odefinierad åtkomma gör honom långsamt allt svagare och
med detta mer håglös. I denna värld där styrka
och handlingskraft tillmäts så stor betydelse
börjar Jasper bli förbisedd och förlora den respekt han en gång hade. Jasper lever numer för
sina minnen av många år med Gyllenkäft och
känner inte bara en stigande lojalitet mot sin
gamla kapten, utan rentav tillgivenhet. En ödmjuk känsla för en pirat. Den är inte heller besvarad.

(Stridsgissel, 1t6; Dolk, 1t4) 9: □□□□□ □□□□

Kenwig

Ham är en särskilt rå och våldsbenägen pirat, en
av dem som beordrades att hantera skelett. Till
skillnad från Dorritt rörde det honom inte ryggen.
Han är under medellängd men bredaxlad och för
övrigt något hjulbent.

Hus 3
Klass: 1:a gradens krigartjuv
Lojalitet: 14 (Gyllenkäft)
Ålder: 26
Skatter: 12 guldmynt, 8 silvermynt, 6 kopparmynt.

Ham
Hus 7
Klass: 1:a gradens krigare
Lojalitet: 15 (Gyllenkäft)
Ålder: 38
Skatter: 10 guldmynt, 5 silvermynt, 7 kopparmynt; dolk med förgyllt hjalt och guldtråd på
handtaget (10 guldmynt), öronring (2 guldmynt)
STY 12, SMI 12, FYS 15, INT 12, VIS 13, KAR 10

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

Hus 3
Klass: 1:a gradens krigare
Lojalitet: 16 (Gyllenkäft)
Ålder: 31
Skatter: 3 guldmynt, 6 silvermynt, 5 kopparmynt.

SV 13, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 12, EP 75
(Kortsvärd, 1t6) 7: □□□□□ □□
Kenwig deserterade från Galanthus flotta för fem
år sedan och sökte sig till Gyllenkäft i stället.
Livet som sjöman var för tråkigt och utsiktslöst

STY 17, SMI 12, FYS 11, INT 12, VIS 13, KAR 13
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för honom. Det tog tid innan Gyllenkäft och de
andra litade på honom, men de underrättelser
han kom med visade sig stämma och var nyttiga
för piraterna, och idag är det ingen som ifrågasätter hans lojalitet. Under sin tid som pirat har
Kettel varit hans läromästare och Kenwig har
idag utvecklat tjuvförmågor, något han har talang för.

nom. Korker utför många enkla, helt praktiska
uppgifter både på Revansch när de är till sjöss,
och här i nästet. Hans lojalitet mot Gyllenkäft
grundar sig på rädsla och respekt.
Neckett
Hus 7
Klass: 1:a gradens krigare
Lojalitet: 10 (Gyllenkäft)
Ålder: 28
Skatter: 11 guldmynt, 6 silvermynt, 5 kopparmynt; 2 tärningar i elfenben (5 guldmynt).

Kettel
Hus 2
Klass: 2:a gradens tjuv
Lojalitet: 16 (Gyllenkäft)
Ålder: 41
Skatter: 8 guldmynt, 8 silvermynt, 10 kopparmynt; en juvel (120 guldmynt); ring med ädelsten
(50 guldmynt); guldhalsband (40 guldmynt).

STY 13, SMI 11, FYS 11, INT 10, VIS 12, KAR 11
SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 14, EP 25
(Kroksabel, 1t8+1) 5: □□□□□

STY 10, SMI 15, FYS 11, INT 15, VIS 10, KAR 14

Neckett och Pirrip (se nedan) deltog i uppgrävandet av skelett, men följde inte med i båten till ruinen utanför Bergsör. De behövdes inte till det. De
bor i samma hus och är båda mycket missnöjda
med denna nya verksamhet. Sinsemellan pratar
de om möjligheten att lämna Gyllenkäft och hans
pirater, och väntar väl egentligen bara på rätt tillfälle.
Neckett saknar sin hembygd och leker med tanken att ta sitt guld och fara hem, bygga en gård
och leva ett hederligt liv; kanske till och med gifta
sig och få barn.

SV 13, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 12, EP 75
(Kortsvärd, 1t6) 6: □□□□□ □
Kettel är en av de mer populära kamraterna. Han
är intelligent har ett generöst sätt gentemot sina
kumpaner. Han betraktas allmänt som den bästa
tjuven och han lär gärna andra allt han kan. Kettels lojalitet mot Gyllenkäft grundar sig i hans
övertygelse om att gruppen klarar sig bäst om de
alla följer sin ledare. Inget är så destruktivt som
inre stridigheter och konflikter inom bandet. Sådana tendenser måste slås ned fort och beslutsamt för det gemensamma bästa. Men skulle den
ena ledaren dö och den andra tillträda, skulle
hans lojalitet vara lika obändig gentemot den nya
(givet att denne hade lämpliga ledaregenskaper).
Kettel har alltid en dyrbar juvel i sin penningpung som han ofta leker med i handen. Han kan
till exempel elegant rulla den över ovansidan på
ena handens fingrar. Han är fäst vid sin juvel.
Med ett leende brukar han säga att han aldrig
kommer att vara fattig så länge han har sin juvel,
vad som än händer.

Pirrip
Hus 7
Klass: 1:a gradens krigare
Lojalitet: 10 (Gyllenkäft)
Ålder: 29
Skatter: 9 guldmynt, 11 silvermynt, 6 kopparmynt; 3 guldringar (á 2 guldmynt), 1 öronring (1
guldmynt).
STY 7, SMI 16, FYS 10, INT 8, VIS 4, KAR 8
SV 13, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 14, EP 25
(Kroksabel, 1t8-1) 5: □□□□□

Korker
Hus 3
Klass: Normal människa
Lojalitet: 15 (Gyllenkäft)
Ålder: 28
Skatter: 14 guldmynt, 4 silvermynt, 7 kopparmynt.

Ingen hade väl trott att Pirrip skulle bli pirat en
dag, han är väl egentligen inte den typen, varken
till kropp eller själ. Men en rad dumma beslut
gjorde att han hamnade under Gyllenkäft, och
förblev här. De andra piraterna har också rätt
låga tankar om honom som krigare. Men han har
något som alla uppskattar: Tur. Ska man iväg på
något farligt tar man gärna Pirrip med sig, för då
borde det gå bra, och folk klappar honom ofta på
axeln ute till sjöss som vore han en lyckobringande maskot.
Pirrip var en av de som hjälpte till att gräva upp
gravarna. Det har tagit honom hårt, han menar
att han inte haft någon tur sen dess. Och om han
blir av med sin tur – vad har han då kvar? Pirrip
och Neckett har som nämnts funderat på att
lämna Gyllenkäft, Trappö och Revansch för att
leva ett hederligt liv.

STY 13, SMI 10, FYS 9, INT 7, VIS 5, KAR 8
SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 0, Förfl. 12, Moral 10, EP 10
(Kniv, 1t4+1) 5: □□□□□
Korker är hjälpreda snarare än sjörövare. Han
tar aldrig aktiv del i stridigheter. Han sjanghajades för ett antal år sedan och anses allmänt vara
bakom flötet. De första åren var svåra för honom,
han hunsades och slogs, men som tiden gått har
piraterna i allmänhet blivit hyggligare mot ho30

Raymon

Sten

Hus 2
Klass: 1:a gradens krigare
Lojalitet: 15 (Gyllenkäft)
Ålder: 41
Skatter: 9 guldmynt, 15 silvermynt, 19 kopparmynt; stort bältespänne i guld (15 guldmynt).

Hus 3
Klass: Normal människa
Lojalitet: 14 (Gyllenkäft)
Ålder: 18
Skatter: 5 guldmynt, 5 silvermynt, 10 kopparmynt.

STY 15, SMI 10, FYS 16, INT 11, VIS 9, KAR 9

STY 13, SMI 13, FYS 11, INT 11, VIS 7, KAR 9

SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 14, EP 25

SV 13, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 0, Förfl. 12, Moral 13, EP 25

(Kroksabel, 1t8+2) 9: □□□□□ □□□□

(Kniv, 1t4+1) 3: □□□

Raymon är en lång och bredaxlad pirat med grå
streck i sitt svarta hår. Som för att riktigt framhäva sin styrka går han helst med bar överkropp. Han är ofta på gott humör och en av få
pirater som är ”du” med Gyllenkäft. De umgås
inte speciellt, men möts de i nästet till exempel
har de ett för Gyllenkäft ovanligt otvunget samtal. Han tilldelas ofta tillfälliga ledarroller. Bisterbuk och Sepp Höller ser honom som något av
ett hot till sin egna ställning och försöker så
långt som möjligt se till att Gyllenkäft och Raymon inte får tillfälle att umgås.
Raymon bryr sig inte om den skeletthantering
det mumlas om. Han utgår från att Gyllenkäft
vet vad han gör och tycker att ledarens beslut
inte är något för fotfolket att bekymra sig över.

Sten undflydde sina skuldindrivare genom att
simma ut till Revansch en natt när hon låg för
ankar utanför en kuststad för ett år sedan. Han
gömde sig där tills skeppet seglade ut på havet
igen. Han visste inte att det var den legendariske
Gyllenkäfts skepp. När det gick upp för honom
slogs han av beundran för den store kaptenen.
Gyllenkäft uppskattade hans mod och lät Sten
stanna kvar. Sedan den dagen har den unge
mannen arbetat hårt varje dag för att visa sig
nyttig och duglig och förtjäna kaptenens gunst.
Sten är ofta med Kettel för att lära sig tjuvförmågor.
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Lista över alla pirater

Namn

Grad/klass

Lojalitet

Plats

SV

AB

Skada

Gyllenkäft

4K

20

Hus 6

13

3

1t8+3

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Bisterbuk

2K

17

Hus 5

12

2

1t8+2

□□□□□□□□□□□□□□□

Sepp Höller

3K

16

Hus 5

14

2

1t6+2

□□□□□□□□□□□□□□□□

Franz

NM

12

Hus 7

10

0

1t4

Fant

2M

12

Hus 5

12

1

1t6+1

Barkis

1T

15

Hus 2

13

1

1t6

□□□□□□□

Bukman

1K

17

Hus 4

10

1

1t8

□□□□□□□□

Dick

1K

12

Hus 7

12

1

1t8

□□□□□

Dorritt

1K

10

Hus 2

13

1

1t8+2

□□□□□□□□

Dykarn

1K

5

Hus 3

13

1

1t8+1

□□□□□□□

Ham

1K

15

Hus 7

12

1

1t6

Jagg

1K

16

Hus 3

12

1

1t6+3

Jasper

1K

17

Hus 2

12

1

1t6

□□

Kenwig

1KT

14

Hus 3

13

1

1t6

□□□□□□□

Kettel

2T

16

Hus 2

13

1

1t6

□□□□□□

Korker

NM

15

Hus 3

12

0

1t4+1

□□□□□

Neckett

1K

10

Hus 7

12

1

1t8+1

□□□□□

Pirrip

1K

10

Hus 7

13

1

1t8-1

□□□□□

Raymon

1K

15

Hus 2

12

1

1t8+2

□□□□□□□□□

Sten

NM

14

Hus 3

13

0

1t4+1

□□□

Röd-Ann

2KT

1

Revansch

13

2

1t8+1

□□□□□□□□

J. Lycks

1K

4

Revansch

13

1

1t6

□□□□□

Ruben

1K

8

Revansch

12

1

1t6+1

□□□□□

Bardell

1K

6

Revansch

13

1

1t6+1

□□□

Biddy

1K

4

Revansch

12

1

1t8

Fizkin

1T

5

Revansch

14

1

1t6-1

Gra’am

1K

7

Revansch

12

1

1t6
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Kroppspoäng

□□□
□□□□□

□□□□□□□□□
□□□□□□□

□□□□□
□□□
□□□□□□□

Spejarna
Spejarna Keiza och Nel kommer från Okuda i
forna riket Lupa Sol. Om detta berättas det mer i
äventyret Troglodyternas herre, men ser man på
kartan över Lupaviken som följer med i detta
äventyr, ligger Okuda strax öster om dess östra
kant, längs vikens södra kust. Okuda var historiskt en provins i Lupa Sol, men är idag snarast
en stadsstat.
Keiza och Nels uppdrag var att ta reda på mer
om troglodyterna väster om Okuda. Troglodythålan var väl känd sedan tidigare men dessa monster hade inte utgjort ett allvarligt hot mot den
militariserade stadsstaten. Men så kom Okudas
spejare över en karta över deras närområde som
troglodyterna gjort. Den visade bland annat pilar
riktade från bergen med troglodyternas håla mot
Okuda. Det såg ut som en anfallsplan, men så
många var inte monstren att de kunde verkställa
ett krig mot stadsstaten.
Spejare skickades ut för att hämta mer information om troglodyternas göranden. Keiza och Nel
ingick i en grupp om fem man som gjorde framsteg. När de plundrade ett troglodytbefäl efter en
oplanerad strid kom över en till karta (se
”Spejarnas kopia av troglodyternas karta”). Kartan föreföll visa något slags förflyttningar mot
norr och öster. Keiza och Nel gjorde en kopia av
kartan och fortsatte norrut över Lupaviken på en
flotte, samtidigt som två andra spejare skyndade
tillbaka till Okuda med troglodyternas karta.
Keiza och Nels mål med resan till Trappö var att
ta reda på om det fanns troglodyter där, hur
många de var, och vad de över huvud taget
gjorde på ön. Det skulle nämligen kunna tänkas
ge ledtrådar till vad pilarna betyder: Aktuella omgrupperingar, förestående attack, tänkta rekognoseringsrutter, eller vad.
När spejarna landade vid Trappö fann de genast
spår efter monstren, och följde dessa till monstrens håla. Men mer än så hann Keiza och Nel
inte rekognosera, för när de spejade mot grottan
blev de attackerade av kamouflerade troglodyter.
De stred för sina liv men tvingades fly hals över
huvud genom skogen. Ett par hundra meter söder om piratnästet sprang de rakt in i famnen på
pirater. Gyllenkäfts mannar band dem, förhörde
dem och placerade dem bundna i en bod. Kaptenen har ännu inte bestämt sig för vad han ska
göra med dem.
Spejarna har inte avslöjat sitt egentliga uppdrag
(enligt den enkla men värdefulla principen att
inte berätta mer än man måste), utan sagt att de
fått i uppdrag att kartlägga Trappö av helt allmänstrategiska skäl. Det ligger ju i Okudas intresse att ha koll på öarna i Lupaviken. Kartan

är hopvikt och instoppad under Keizas bälte. Piraterna känner inte till den.
Om äventyrarna befriar spejarna kommer dessa
givetvis att ha en mer tillmötesgående attityd till
dem än till piraterna, men de kommer inte genast berätta allt de vet (om inte spelledaren har
skäl att hjälpa spelarna på traven). Däremot är
”äventyrare” ett känt begrepp i Galanthus värld,
som betecknar människor och halvmänskliga
varelser som satt sig före att bekämpa de kaosmakter som alltid hotar deras civilisation (och att
ta deras skatter). Med andra ord kan spejarna
tycka att de själva och dessa äventyrare har ett
gemensamt mål, och på den grundvalen – tillsammans med det faktum att äventyrarna befriat
dem och verkar ”goda” – samarbeta och dela med
sig av information.
På detta sätt blir denna intrig en ingång till
nästa äventyr – Troglodyternas herre. Det första
steget är i så fall att ta sig till monsterhålan (se
TROGLODYTERNA), och därpå över Lupaviken till
Lupa Sol. Om de planerar att göra detta hjälper
spejarna dem med underrättelser, de hjälper
dem att bestrida troglodyterna på Trappö, och de
hjälper dem att ta sig över Lupaviken, samt fram
till troglodyternas huvudhåla – om det är vad
äventyrarna vill.
Har en äventyrare stupat på Trappö är det möjligt att en spelare kan ta över en spejare som sin
karaktär, men detaljer som dessa är förstås upp
till spelledaren. Åtminstone en av dem måste
dock till Okuda med den information de inhämtat om troglodyternas framsteg och bakslag i Lupaviken, och kan inte följa med in i monsterhålan i Lupa Sol.

Keiza och Nel
Keiza och Nel tillhör krigarklassen, men de är
specialiserade på spårning, spionage, kamouflage, och så vidare. Deras erfarenhet av att röra
sig i fientliga miljöer slår inte igenom på erfarenhetsgrader. Däremot kan spelledaren avgöra att
de närmast undantagslöst hittar spår, till exempel. Om någon spelare tar över en av dessa karaktärer fungerar de alltså som krigare, men
spelledaren kan ha i bakhuvudet att just den
spelarkaraktären har lättare att hitta mat i skogen, knappast går vilse i vildmarken, och så vidare. Det behövs inga särskilda regler för detta,
utan egna bedömningar, fingertoppskänsla och
inlevelseförmåga räcker långt.
Både Keiza och Nell är tänkta att vara män,
men om spelledaren vill att en av dem eller båda
ska vara kvinnor är det ju bara att bestämma
det. Namnen fungerar för både män och kvinnor.
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Keiza

Nell

2:a gradens krigare

2:a gradens krigare

STY 14, SMI 13, FYS 14, INT 13, VIS 12, KAR 11

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

SV 12, KPT 2, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 9, Moral 16, EP 75

SV 12, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 9, Moral 16, EP 75

□□□□□

(Långsvärd, 1t8; långbåge, 1t8+1) 12: □□□□□ □□□□□
□□

Keiza är tjugo år gammal, har lite mörkare nyans
på huden och svart, halvlångt och något ovårdat
hår. Liksom de flesta krigare från Okuda började
han tidigt sin vapenträning. Han har vigt sitt liv
till kampen mot monster. Det finns kort sagt
ingenting viktigare för honom.
Keiza är en hederlig och pålitlig man som gärna
för sin grupps talan.

Nell är något ljusare i hyn än Keiza (och de flesta
från Okuda) och har vagt röda inslag i sitt mörkbruna hår. När Keiza och Nell är i sällskap är det
alltid den förstnämnde som för deras talan. Nell
upplevs som oupphörligt iakttagande; oavsett om
det är en okänd omnejd eller ett nytt sällskap
läser han av det, som om det alltid fanns dold
information att hämta.
Liksom Keiza har Nell för närvarande inga
andra ambitioner än att hjälpa Okuda och andra
människosamhällen mot monsterhotet.

(Långsvärd, 1t8+1; långbåge, 1t8+1) 12:
□□□□□ □□
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Karta: Spejarnas kopia av troglodyternas karta
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Troglodyterna
I nästa äventyr från Togo Galthus Äventyr, Troglodyternas herre, berättas mer om bakgrunden
till troglodyternas inträde på Trappö. Men det
som är relevant för våra äventyrare när de anländer till Trappö är att troglodyter alltså etablerat
sig här (åtminstone om intrigen Troglodyter används). De har inrättat sig i en grotta på öns sydöstra sida, varifrån de sänder patruller för att i
första steget utforska ön. Deras ledares plan är
att besätta Trappö för vidare expansion norrut,
mot Skogsholm, Bergsör och andra kustnära
människosamhällen i Galanthus.
Om intrigen används har det varit en sammanstötning mellan piraterna och troglodyterna, då
två pirater och ett monster stupade. Piraterna var
i skogen för att jaga när de råkade ut för ett bakhåll. Två pirater överlevde och förföljdes tillbaka
till husen. Troglodyterna vände tillbaka när de
såg palissaden. Sedan dess har piraterna sett
troglodyter vid ett par tillfällen, senast när dessa
strök kring skogsbrynet inom synhåll från palissaden.
Den bereste och vetgirige Justin Gyllenkäft är
väl medveten om troglodyternas besinningslösa
hat mot människor och väntar sig ett anfall. De
har aldrig stött på troglodyter på Trappö tidigare,
och deras uppdykande här antyder att de nyligen
etablerat sig på ön. Han antar att de kommer
från Lupa Sol.
Han har skickat ut expeditioner om tio man för
att inhämta mer information. Eftersom troglodyter har ett naturligt kamouflage tvingas patrullerna vara ytterst försiktiga, och blir därmed mycket
långsamma. De har inte kartlagt mer än att troglodyterna sannolikt inte har sin håla inom en
kilometers radie runt nästet.
Troglodytproblemet har som nämnts påskyndat
Gyllenkäfts planer att dra sig tillbaka, företa sig
sin sista resa på Revansch. Eftersom han inte
har för avsikt att stanna på Trappö har han inget
starkt motiv till att agera beslutsamt mot det nya
hotet. Men det har också gjort andra pirater allt
mer missnöjda med Gyllenkäfts bristande handlingskraft – de vet ju inte hur han tänker eller
vad han väntar på.

Samarbete med piraterna
Under speltest av denna modul erbjöd sig äventyrarna att hjälpa piraterna med troglodyterna,
när de uppmärksammats på hotet. De uppnådde
genast framgångar och piraternas misstänksamhet och fientlighet blandades med nyfikenhet och
viss beundran. På detta oväntade vis fick äventyrarna en närmare relation till männen kring Gyllenkäft än vad som annars varit möjligt; det
skapade öppningar för att komma åt honom
(som de visserligen inte drog fördel av).

Decimering av piraterna
Om äventyrarna inte bryr sig om Röd-Ann och
Revansch utan genast och enkelspårigt riktar in
sig på att besegra Gyllenkäft och hans pirater i
strid, kan de tvingas konstatera att piraterna
helt enkelt är för många; att de inte kan attackera nästet öppet och segra. Kommer de inte på
några alternativ kör de helt enkelt fast. Vill spelledaren skapa en öppning för att denna enkelspårighet ändå ska ha chans att fungera kan
denne använda troglodyterna som en temporär,
oplanerad allierad; nämligen genom att låta
monstren attackera piratnästet när äventyrarna
bevakar det. En attack drar ju de allra flesta pirater mot den delen av palissaden, vilket antagligen gör det till en smal sak för äventyrarna att ta
sig in i nästet från andra hållet. Sedan kan de
falla den decimerade fienden i ryggen och/eller
leta reda på Gyllenkäft i stridens kaos. Men de
kan också – som goda äventyrare – bekämpa
monstren i stället och rädda piraterna. Det borde
underlätta nästa steg, att neutralisera Gyllenkäft, eftersom de nu skapat en relation till fienden.
Ett mindre dramatiskt sätt att låta troglodyternas närvaro sänka äventyrarnas odds vid attack,
om det blir påkallat, är att låta piraterna skicka
ut tio stycken (eller ett antal enligt spelledarens
avvägningar) på troglodytexpedition. Det borde
avsevärt underlätta en attack, även om list och
magi fortfarande kan vara nödvändigt.

Troglodyterna på Trappö

Oväntad hjälp

Om intrigen Troglodyter används är det en spaningspluton troglodytkrigare på Trappö just nu,
närmare bestämt 22 stycken vid äventyrets början. Spelledaren kan antingen hålla reda på dess
(minskande) antal under resans gång, eller höfta
för enkelhets skull. Vid en eventuell attack på
nästet kommer det att vara runt 15 monster som
angriper, men annars kommer äventyrarna an-

Spelledaren kan utnyttja intrigen för att påverka
äventyret i viss riktning (vid sidan av att troglodyterna erbjuder ett osäkerhetsmoment och eventuella möten i vildmarken.) Här följer ett par-tre
exempel.
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tagligen att stöta på en patrull om 1t6+1 troglodyter i vildmarken. Monstrens främsta verksamhet är vid äventyrets början som nämnts att rekognosera ön. De fiender som plutonen tror sig
kunna slå ut själva attackerar de, annars nöjer
de sig med att kartlägga och skicka information
till sin herre.
Den första troglodyten i listan nedan är spaningsplutonens ledare. Han har högre värden än
övriga, vilket framgår av siffran inom parentes
för SV, KPT, AB och EP.

andra kastar sina spjut (observera reglerna om
långa stötvapen i Monster & Magi). Om en troglodyt med kastspjut hamnar i närstrid utan att
ha hunnit slunga sitt kastvapen mot fienden
håller denne kvar dem i ena handen och strider
med kortsvärd med andra. Det har både sina för
- och nackdelar och påverkar inte attackbonus
eller skyddsvärde.
I synnerhet med erfarna spelare gör spelledaren klokt i att hantera sina troglodytspejare som
intelligenta monster som strider taktiskt och
drar fördel av sina distansvapen, naturliga kamouflage, och erfarenhet. Tänk dock på att de
drivs av hat mot människor och halvmänskliga
varelser och kan ha svårt att sluta slåss när striden väl börjat, och dessutom kan ge sig in i strid
med dessa även om oddsen inte är alldeles fördelaktiga.

22 troglodyter
SV 14 (15), KPT 2 (3), Att. 1 vapen (1t8) eller 2 klor/1 bett
(1t4/1t4/1t4), AB 2 (3), Förfl. 9, Moral 14, EP 75 (150)
#1 (Kroksabel, 1t8+2) 14: □□□□□ □□□□□ □□□□
#2 (Spjut, kortsvärd) 9: □□□□□ □□□□
#3 (Lans, 1t8, kortsvärd, 1t6) 7: □□□□□ □□
#4 (Kastspjut, 1t6, kortsvärd, 1t6) 8: □□□□□ □□□

Fångarna och kartan
Det finns en risk att spelledaren vill locka äventyrarna till Lupa Sol och Troglodyternas herre,
samtidigt som dessa helt missar spejarna och
deras karta. I så fall kan spelledaren låta äventyrarna möta spejarna i skogen och så att säga ta
det därifrån. Ett alternativ är att de stackars
spejarna är fångar hos troglodyterna i stället för
i piratnästet; och ytterligare ett alternativ som
kan övervägas, i synnerhet om de av någon orsak inte kan möta spejarna vildmarken (de
kanske vet att de är fångar hos piraterna), är att
troglodyterna i hålan har ”spejarnas karta”.
Kartan (se SPEJARNA) förefaller visa monsters
planerade framryckning mot Galanthus. Det är
en utveckling som inte gärna kan ignoreras av
äventyrare, dessa förkämpar mot kaos och
ondska. Om äventyrarna ändå gör det, och en
spelarlös karaktär ser kartan eller hör talas om
dem, rekommenderas spelledaren utnyttja
denne till att understryka situationens allvar. En
representant för centralmakten i Galanthus kan
också erbjuda belöning för en rekognosceringstur till Lupa Sol.

#5 (Lans, 1t8, kortsvärd, 1t6) 14: □□□□□ □□□□□
□□□□
#6 (Kastspjut, 1t6, kortsvärd, 1t6) 10: □□□□□ □□□□□
#7 (Lans, 1t8, kortsvärd, 1t6) 13: □□□□□ □□□□□
□□□
#8 (Kastspjut, 1t6, kortsvärd, 1t6) 10: □□□□□ □□□□□
#9 (Lans, 1t8, kortsvärd, 1t6) 8: □□□□□ □□□
#10 (Kastspjut, 1t6, kortsvärd, 1t6) 3: □□□
#11 (Lans, 1t8, kortsvärd, 1t6) 13: □□□□□ □□□□□
□□□
#12 (Kastspjut, 1t6, kortsvärd, 1t6) 11: □□□□□
□□□□□ □
#13 (Lans, 1t8, kortsvärd, 1t6) 11: □□□□□ □□□□□ □
#14 (Kastspjut, 1t6, kortsvärd, 1t6) 11: □□□□□
□□□□□ □
#15 (Lans, 1t8, kortsvärd, 1t6) 8: □□□□□ □□□
#16 (Kastspjut, 1t6, kortsvärd, 1t6) 9: □□□□□ □□□□
#17 (Lans, 1t8, kortsvärd, 1t6) 7: □□□□□ □□
#18 (Kastspjut, 1t6, kortsvärd, 1t6) 8: □□□□□ □□□

Troglodyternas håla
Monstren har etablerat sig i en naturlig grotta
cirka två kilometer sydöst
om piratnästet. Se bild
nedan.
Normalt har
troglodyterna
två patruller
(typiskt
4-5
stycken spejare) ute på
dagen, och tre
patruller ute
på natten. Vid
en given tidpunkt är det
2t4+3 troglo-

#19 (Lans, 1t8, kortsvärd, 1t6) 7: □□□□□ □□
#20 (Kastspjut, 1t6, kortsvärd, 1t6) 5: □□□□□
#21 (Lans, 1t8, kortsvärd, 1t6) 7: □□□□□ □□
#22 (Kastspjut, 1t6, kortsvärd, 1t6) 5: □□□□□
Troglodytspejare
Troglodyterna på Trappö är alltså spejare. De har
ingen rustning alls (vilket ju troglodyter sällan
har), och som vapen har de antingen ett kortsvärd och två kastspjut, eller ett kortsvärd och ett
längre stötspjut (lans). På patrull håller de alltid
sina spjut i händerna. De med kastspjut håller
båda spjuten i ena handen (ej svärdshanden).
Vid strid kastar de om möjligt kastspjuten först,
för att sedan dra svärd. De med lans kastar aldrig sitt vapen och står vanligtvis beredda när
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G5 – Stora grottsalen

dyter här, om inte utvecklingen på ön anger annat, varav 1t4 är utanför grottöppningen.
Tänk på att troglodyterna har utmärkt mörkerseende och naturligt kamouflage. Antagligen vill
inte äventyrarna närma sig deras håla på natten.
Om man i mörker går rätt på grottöppningen
utan vidare spaning är risken överhängande att
man helt enkelt inte ser dem; det samma gäller
om man spanar på håll i mörker.
Spelledaren kan i förväg slå tärningar eller bara
bestämma sig för hur många troglodyter det är i
hålan just nu, och var i respektive utanför grottan de befinner sig. Medelantal enligt tärningsslaget (2t4+3) är åtta. I så fall är följande bra riktvärden: 2 utanför, G1; 3 i G4 och 3 (inklusive
ledaren) i G5. Se karta till höger.

I detta stora grottrum huserar troglodytledaren
och sju troglodytspejare. Vi kan anta att ledaren
alltid är här. Normalt är han i sällskap med två
troglodyter.
Om spelledaren behöver den lösningen har ledaren ”spejarnas karta” på sig (då det givetvis
inte är spejarnas kopia utan ett original). Det
finns också 78 guldmynt och 80 silvermynt i två
säckar. Ledaren har dessutom en kroksabel +1
och två ringar värda 100 respektive 200 guldmynt.

Flottar
Både troglodyterna och spejarna kom till Trappö
på flottar. Båda grupper har också gömt sina respektive flytetyg. Från grottan sett är troglodyternas flottar i träskmarkerna öster om grottan, och
spejarnas är bland kullarna öster om grottan.

G1 – Grottöppningen
Grottöppningen är cirka tre meter bred och två
meter hög. Ovanför reser sig klippan femton meter. Utanför är det en öppen plats på ungefär 20
gånger 20 meter. Runt omkring är det både klippor, sten, buskar och träd som gör det möjligt att
smyga mot den öppna platsen utan att synas.
Som nämnts är det 1t4 troglodyter utanför
grottöppningen (normalt två stycken). Blir det
strid här kommer troglodyterna i grottan antagligen att bli varskodda.
G2 – Alkov
Ett cirka fyra gånger fyra meter stor nisch i grottväggen. Två troglodyter använder detta utrymme
för sömn och vila. Utrymmet är normalt tomt,
men kan användas för bakhåll mot angripare.
G3 – Sovsal
Ett naturligt grottrum på cirka fyra gånger åtta
meter. Det fungerar som sovsal för fyra troglodyter. Normalt är troglodyterna som huserar här
ute på patrull. Dessvärre finns inget av intresse
här, vid sidan av eventuella kastspjut, mat som
inte tilltalar äventyrare, vatten, och så vidare.
G4 – Sal med vattenansamling
Grottan breddas och fortsätter bortåt femton meter i nordöstlig riktning. Utrymmet används av
åtta troglodyter för rekreation. (En given tidpunkt är det normalt tre troglodyter här.)
(Om spejarna är fångar i troglodythålan sitter
de här, bundna intill ena väggen.)
Längst in i grottrummet är det en nästan två
gånger två meter stor vattenansamling. Den
verkar helt stillastående och är alldeles blank
som en spegel. Men det finns underjordiska tilloch frånflöden och vattnet är drickbart.
Vattenansamlingen är tre och en halv meter
djup. Den som dyker ned till botten med en ljuskälla eller mörkerseende kommer att se en magisk ring glimma på botten. Den som söker efter
något på bottnen utan ljuskälla har 25% chans
att hitta den. Det är en skyddsring +1.
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Trappborgen
Borgen är idag betydelselös för riket Galanthus
och den ligger också långt från huvudstaden.
Enligt kungen tillhör inte desto mindre ön fortfarande Galanthus. Uppstod skäl att besätta borgen på nytt skulle Galanthus skicka en expedition till Trappö för att utröna möjligheterna. Enligt dess arkiv är Strandöfästningen ett tillhåll för
odöda. Inom ramen för den kampanj som Gyllenkäfts sista resa ingår i finns det ingen tänkt utveckling som föranleder en kunglig expedition.
De som rensar Trappborgen på monster kan säkert besätta den själva, om de inte gör övertagandet till allmän kännedom, eller på annat sätt
provocerar en reaktion från Galanthus.

Historia
Borgen kallades ursprungligen för Strandöfästningen, efter öns dåvarande (och ännu officiella)
namn och byggnadens funktion. Den uppfördes
för 300 år sedan för att befästa denna den
största ön i Purpurviken (som numer kallas Lupaviken i folkmun).
Bakgrunden till uppförandet av en fästning på
Strandö var att en ny kung hade bestigit tronen i
riket på andra sidan viken, Lupa Sol. Kung Nazir
gjorde klart att han var en ”krigarkonung” och
uppträdde genast aggressivt mot sina grannar.
Det var väl känt att han var av uppfattningen att
hela Purpurviken (inkluderande Galanthus södra
kust) egentligen tillhörde Lupa Sol. Strandön befästes av Galanthus och sjöstridskrafter överfördes till Purpurviken för att möta Lupa Sols väntade aggression.
Befälhavaren Jona Trapp fick ansvar över borgen, ön och hela viken. Han var under sin levnad
en känd och inflytelserik härförare, och för lokalbefolkningen var det uppseendeväckande att en
så stor ledare omplacerades till denna (i eget
tycke) betydelselösa del av världen. Man började
omgående förknippa ön och senare borgen med
hans namn.
Sjöstridskrafterna som stod under Trapps befäl
och som omgrupperades till viken kallades för
Purpurflottan, efter vikens namn. Planen var att
den skulle utgå ifrån Strandön. Hamnbygget i
öns norra bukt realiserades dock aldrig, eftersom
behovet av en stående flotta i Purpurviken försvann.
Krigarkonungen Nazir fick nämligen aldrig möjlighet att nämnvärt expandera sitt rike. Strider
mot monster blossade upp på alla håll i Lupa
Sol. Av ännu okända orsaker uppstod ökad
monsteraktivitet i hela riket. Centralmakten förlorade kontrollen i samma takt som människor
inte längre upplevde att den inte kunde skydda
dem. Riket rasade snabbt ned i kaos där län för
län, stad för stad, by för by, hade att klara sitt
eget försvar.
När det södra grannlandets centralmakt i allt
väsentligt upphört att existera stod Strandöfästningen klar. Bara något år senare insåg man att
borgen och ön inte längre var strategiskt viktig.
Jona Trapp och Purpurflottan omgrupperades
österut, där ett krig rasade. Kvar i Trappborgen,
som den numer kallades, var endast en liten förläggning. Så småningom övergavs den helt. Ön
hade spelat ut sin roll och det utdragna, kostsamma kriget i öster krävde så småningom att
alla resurser sattes in där.

Jona Trapps öde
Det är inte allmänt känt i området kring Lupaviken, men Jona Trapps öde är ett mysterium. När
det krig han omgrupperades till var praktiskt
taget över, försvann hans eskader till havs. Den
kom helt enkelt aldrig tillbaka från en patrull och
har inte hörts av sedan dess.
Kring denna besynnerliga händelse har det
vävts många legender. Från och till berättas det
fortfarande om sjömän som sett ”Purpurflottan”,
som de försvunna fartygen började kallas (vilket
ju inte är helt korrekt). Begreppet har sedermera
fått en överförd betydelse till att avse risken att
bara försvinna på havet. Sjömän på det östra havet talar om ”purpurvatten”; ett odefinierat fenomen som får fartyg att plötsligt sjunka. I den delen av världen har purpur blivit ett allmänt begrepp för havets oförutsägbara krafter och är förknippat med allsköns vidskepelse.

De odöda träder in
De odöda monster som länge dragit i Trappborgen kommer från Lupa Sol, närmare bestämt
dess en gång så betydelsefulla kuststad Gebeze.
Lupa Sols hasande ned i kaos verkade inte bero
på en organiserad invasion av en särskild typ av
monster, utan på många håll verkade monster
bara växa i antal, till synes oberoende av
varandra. Området kring Gebeze invaderades av
odöda. Tack vare stadsmuren, garnisonen, prästerskapet och magikern Nuroman kunde staden
länge hålla kaosmakterna på avstånd, ännu sedan de förlorat kontakten med centralmakten.
Men handelsförbindelserna inåt landet upphörde
en efter en och köpstaden Gebeze blev fattigare
och alltmer avfolkad.
Under de allt mörkare åren arbetade Nuroman
på en lösning. Övertygad om att det inte gick att
besegra de odöda – de verkade inte ta slut – ville
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han locka dem från Gebeze. Helst till en ö, för
såvitt han visste kunde varken zombier, skelett
eller likätare ta sig över vatten själva. Tillsammans med översteprästerna och alkemisterna
skapade han Koaghulstenarna – två svarta kristaller (järnturmaliner), tolvsidigt slipade, stora
som nävar. De var laddade med svart energi som
drog till sig odöda.
Den ena stenen placerades i Trappborgen på
den övergivna ön. Ett kort stycke utanför Gebeze
och dess ringmur förtöjdes en pråm, som en
brygga ut från en naturlig hamn. I aktern på det
skepp som skulle bogsera pråmen placerades
den andra koaghulstenen. Sedan väntade man
på att monstren skulle gå ut på pråmen, dragna
av stenens energi. Efter några dygn var det en
handfull odöda på pråmen. Färre än Nuroman
hoppats på. De skeppades i alla fall över till
Trappö, där de så småningom sökte sig till borgen, dragna av den andra stenen.
Utan att gå in på alla detaljer var Nuromans
plan komplicerad, farlig och inte särskilt effektiv.
Stenarnas magiska effekt var svagare än han
hoppats, och förtöjningen och lossandet av pråmen var en vansklig uppgift (men genomförbar
eftersom människorna var snabbare än monstren). På den andra turen började monstren
klättra på repen, och den tredje slutade i katastrof. Den ena koaghulstenen ligger nu på Lupavikens botten, den andra är ännu kvar i
Trappborgen.
Nuromans avsikt var att stenarna skulle ha en
mycket starkare och omedelbar effekt på de
odöda. Men samtidigt som dess direkta effekt var
svagare än beräknat, hade de en låt oss säga
starkare indirekt effekt – den växte med tiden. De
odöda som nu drar i Trappborgen har varit under koaghulstenens magiska inflytande så länge
att de helt enkelt inte kan lämna platsen. Med
andra ord utgör monstren ingen fara för andra
invånare på ön. Såvida man inte går till borgen
förstås.

En lockbete för äventyrare
Om våra spelarkaraktärer inte kan motstå en
övergiven borg med monster, är de inte de första
som fallit för den äventyrliga frestelsen. Om det
så var en hjältemodig grupp som på något värdshus långt härifrån hörde talas om spökborgen på
Trappö för två hundra år sedan, eller ett girigt
gäng som hundra år senare råkade segla förbi ön
och såg de gapande fönstren bland klipporna,
eller någon av de andra ridderliga, lystna eller
bara aningslösa sällskapen, är det många som
varit här förut – och lämnat kvar sina guldmynt,
magiska svärd, och för evigt vandrande kroppar.
Jona Trapps ordnade uttåg lämnade inget mycket värdefullt kvar i borgen, men det finns med
andra ord ändå skatter att plundra för den som
vågar sig hit.

Borgen
Borgen är byggd i ett klippigt område, på den
högsta punkten i den omedelbara omnejden.
Marken sluttar på östra och södra sidan, och är
förhållandevis plan på norra och västra sidan.
Norr om borgen höggs och grävdes ett brett dike
upp som vallgrav. Planen var att leda ett vattendrag genom det, men det färdigställdes aldrig.
Illustrationen nedan är inte alldeles exakt i förhållande till borgens planritningar, men den fylller sitt syfte att ge spelledaren (och eventuellt
spelarna) en bild av borgens utseende och proportioner.
Spelledaren bör injaga en känsla av kuslighet
hos spelarna under tiden de undersöker borgen.
Inte bara drar odöda här, utan koaghulstenen i
källaren har en ryslig inverkan på platsens atmosfär.

Kringvandrande monster
Spelledaren slår för slumpmässiga möten en
gång per timme (i äventyrarnas tid), med 1t6. En
1:a innebär ett möte med kringvandrande monster. Slå sedan på tabellen nedan.
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klädd i rostande ringbrynja och har en tom
svärdsskida i bältet.

Använd gärna slumpmässiga möten för att höja
stämningen. Det kan till exempel vara kusligare
att höra ett monster i närheten än att ”bara” bli
attackerad av det; det kan vara läskigare om en
odöd smyger sig på bakifrån än om det bara står
där i nästa rum, och så vidare.

Zombie
SV 13, KPT 2, Att. 1, Skada 1t8, AB 2, Förfl. 6, RS K2, Moral
20, EP 75
8: □□□□□ □□□

1t12

Monster

1

1t6 skelett

2

1t3 jättespindlar

3

1 gult mögel

4

1t6 gastar

SV 14, KPT 2, Att. 2 klor, 1 bett, Skada 1t4/1t4/1t4, AB 2,
Förfl. 9, RS K2, Moral 15, EP 100

5

1 gråslam

8: □□□□□ □□□

6

1t3 gengångare

7

1t6 zombier

8

1t3 gargoiler

9

1t4 skuggor

10

1t6 ghouler

11

1t3 fantomer

12

1 vålnad

I brunnens torra botten jämrar sig en ghoul som
inte kan ta sig upp.
Ghoul

Ingen av dörrarna till tornen är låsta, men det är
25% risk att var och en har fastnat och behöver
forceras.

Byggnader på gården
B2 – Kök och matförråd
Huset är av sten och yttertak av tegelpannor. Som alla
strukturer är det slitet, men det står ännu stadigt. Endast
fåtalet tegelpannor har släppt och några har spruckit. Den
västra dörren (som zombien kom från) står öppen, den
östra, smalare dörren är stängd.

Port och borggård
I slutet av detta avsnitt återfinns en planritning
av borgen.

Om levande varelser närmar sig köket (B1a, nedan) utifrån kommer denne att höra en zombies
gutturala läten. Dröjer man sig kvar utanför
kommer zombien ut för att attackera, annars
kan det antagligen bli strid när äventyrarna går
in i köket. Zombien är klädd i vad som en gång
var en purpurfärgad kappa; på fingret är det en
guldring värd fyra guldmynt.
Köket är ett stenhus längs muren i stället för en
del av tornen eftersom det finns hög brandrisk i
kök.

P1 – Porten
Vägen leder upp till en rejäl bro av timmer som sträcker sig
ett par meter över ett dike. Den lämnar över till en nedfälld vindbrygga. Ena kättingen till vindbryggan är av och
hänger längs väggen. Skottgluggar gapar tomma och
svarta. Det råder en kuslig stillhet över borgen. Porten
mellan tornen är öppen.
Det finns inget som hindrar äventyrarna att bara
gå in till borggården. Vindbryggan är förstås sliten av tid, väder och vind, den har ett par hål
och så vidare, men den håller.

Zombie
SV 12, KPT 2, Att. 1, Skada 1t8, AB 2, Förfl. 6, Moral 20, EP
75

B1 – Borggård

8: □□□□□ □□□
B2a – Köket

Borggården är kvadratisk. Det är fem byggnader längs muren; tre med timmerväggar vars tak kollapsat och två i sten
som är lite bättre skick. Varje torn har en stängd dörr, och
vid varje hörntorn är det en brant trappa upp till muren. I
västra änden av borggården står det en brunn. Det är alldeles tyst, men ni hör vaga gutturala läten från obestämda
håll.

Ett mörkt, gammalt kök med rejäl spis. Det är skräpigt.
Inget hänger kvar på väggar eller i tak. I östra väggen är
det en stängd dörr.
Det kan vara en zombie här (se ovan, B1), men
annars finns inget av intresse.

Under tiden äventyrarna står här och ser sig omkring, eller när de går över borggården, vinglar
en zombie ut ur köksbyggnaden, B1. Den är
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B2b – Matförrådet

Bottenvåning

Det ligger brädor och bråte på golvet, huvudsakligen efter
hyllor som en gång täckte väggarna. I hörnet är det en
trappa ned.

P2a och P3a – Porttornens bottenvåning
Tornrummet är tomt. I väggen mot porten är det en skottglugg.

Det finns inget av intresse här. Trappan leder
ned till en källare med stentak och stenväggar.
På golvet ligger det ett skelett efter en äventyrare,
i rostande ringbrynja och med ett rostande
svärd. Den som undersöker kvarlevorna hittar 13
guldmynt och 4 silvermynt, en tom flaska som en
gång innehöll hela lätta skador, och en ännu full
med heligt vatten.

De båda tornen delar beskrivning. Taket ovanför,
till P2b respektive P3b, upptar endast två tredjedelar; den södra delen är öppen. Förr tog man sig
upp dit via en stege, men det står ingen stege
kvar här (eller så är det en del av bråten på golvet).
T1a – Nordvästra tornets bottenvåning

B3 – Lada

Tornrummet är fem gånger fem meter stort. Golvet är mer
eller mindre täckt av bråte, framförallt av trämaterial. Det
måste ha varit mycket länge sedan någon var här sist. I
nordvästra hörnet går det en trappa upp.

En mindre träbyggnad med igenrasat tak och breda kollapsade dörrar.
Väggarna av timmer står huvudsakligen kvar,
men man kan inte gå in i byggnaden eftersom
det bara är bråte innanför väggarna.

Tornets bottenvåning användes fordom som rustkammare. Eftersom Jona Trapps soldater tömde
borgen när den övergavs finns det inga tecken på
det nu. Den som noggrant undersöker rummet
noterar metallfästen i väggarna som antyder att
hyllor och föremål hängt här en gång i tiden.

B4 – Stall
Ett stall med stenväggar. Den södra delen av taket har kollapsat. Dörrarna till den breda ingången står öppna och
fallfärdiga.

T2a – Nordöstra tornets bottenvåning

Den södra änden av stallet är fullt med bråte och
ointressant. I två av spiltorna i norra änden ligger det skelett efter hästar, tillsammans med
ruttnande sadlar och remtyg samt stigbyglar och
bett av metall. Det är resterna efter ett par äventyrares riddjur och en påminnelse om att aldrig
ta hästen till monsterhålor.

Rummet är fem gånger fem meter stort, med en dörr i
sydvästra änden och en trappa upp i motsatta änden. Golvet är täckt av bråte, huvudsakligen av trämaterial.
Trämaterialet kommer främst från sängar och
kistor som stod här en gång i tiden. I bråten döljer sig en jättespindel som rusar fram när den
eller de främsta tagit några steg in i rummet.

B5 – Kornbod

Jättespindel
En mindre byggnad i trä vars tak har kollapsat fullständigt,
och som någon gång för länge sedan eldhärjats.

SV 14, KPT 2+2, Att. 1, Skada 1t6 plus gift, AB 2, Förfl. 15, RS
K2, Moral 12, EP 100
13: □□□□□ □□□□□ □□□

Om äventyrarna skulle få för sig att röja i den
före detta kornboden skulle de (efter 1t3 mantimmar) hitta skelettet efter en magiker som flydde
in här och kastade ett eldklot mot de odöda som
kom efter. Det skulle kanske vara värt det eftersom skelettet har en ring för mörkerseende (15
meters räckvidd) på fingret.

T3a – Sydvästra tornets bottenvåning
Rummet är tomt och skräpigt. Från trappan hörs hasande
steg och väsande ljud närma sig.
Monstren i trappan är två ghouler. Kommer
äventyrarna från dörren är ghoulerna på väg ner
för att äta upp dem. Kommer äventyrarna från
våningen ovanför (T3b) är monstren på väg upp.

B6 – Fårhus
En av de tre mindre husen av trä med tak som fallit in och
fyllt utrymmet mellan väggarna med bråte.

2 ghouler
SV 14, KPT 2, Att. 2 klor/1 bett (1t4/1t4/1t4 + special), AB 2,
Förfl. 30, Moral 15, EP 100

Det finns inget av intresse i resterna efter det
gamla fårhuset.

#1 14: □□□□□ □□□□□ □□□□
#2 13: □□□□□ □□□□□ □□□
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3 skuggor

T4a – Sydöstra tornets bottenvåning

SV 13, KPT 2, Att. 1 beröring (1t4 + styrkeminskning), AB 3,
Förfl. 9, RS K2, Moral 20, EP 100

Rummet verkar tomt. En trappa leder upp till våningen
ovanför; en annan leder ned. Det är med en rysning ni får
känslan av att borgens spöklika stämning har sin källa där
nere. Högre upp i tornet hör ni ett klagande läte komma
och gå.

#1 8: □□□□□ □□□
#2 10: □□□□□ □□□□□
#3 8: □□□□□ □□□
T2b – Nordöstra tornets första våning

Det finns inget av materiellt intresse här. Den
kusliga stämningen kommer från koaghulstenen
i källaren. Det är en jämrande ande som ger
ifrån sig det klagande lätet. Om den jämrande
anden redan besegrats nämner spelledaren inte
att de hör ett klagande läte.

Det finns tre skottgluggar i väggarna, en trappa upp och en
trappa ned. Det är en del skräp och bråte på golvet, bland
annat en öppen kista och ett skelett.
Skelettet är efter en tjuv som misslyckades att
upptäcka den fälla som dödade henne. Kistan är
sedan dess plundrad. Söker man igenom platsen
där skelettet ligger kan man hitta gamla tjuvverktyg och två flaskor heligt vatten. Verktygen
behöver restaureras, men gör man det har man
en sällsynt och exotisk uppsättning verktyg som
tjuvar säkert kan uppskatta. Det är i nuvarande
skick svårt att få mer än fem guldmynt för dem,
men professionellt restaurerade och i passande
ask eller motsvarande kan de säljas för 40 guldmynt.

Våning 1
P2b och P3b – Porttornens första våning
När man kommer upp till ovanvåningen i porttornen ser man genast att det är rätt trångt här.
Vinschen för att höja och sänka vindbryggan
upptar en stor del av utrymmet. Stocken eller
spolen löper från det ena porttornet till det
andra; i båda ändar är det handtag för att veva.
Stocken är fullt synlig uppe vid taket, om man
står utomhus vid porten. Från början var den av
estetiska skäl dold av plankor, men dessa har
inte klarat tidens tand. Ena kättingen är av, och
det går inte att höja vindbryggan; allt är förstås i
dåligt skick dessutom.
Vill man komma åt skottgluggen får man gå
runt vinschen, till vänster om den i västra tornet,
och till höger om den i högra tornet.
I P3b:s bortre hörn är det en hålighet i brädorna där en äventyrare gömde sina flaskor med
magisk dryck. Ett gräl inom gruppen ledde till
att alla skulle ”lämna in” sina magiska drycker
så att de skulle fördelas enligt ledarens bedömning. Men den här äventyraren smet iväg och
gömde två hela lätta skador och en heligt vatten
här i stället. Han är numer en av de zombier som
stryker kring.

T3b – Sydvästra tornets första våning
I södra och östra väggen gapar fyrkantiga fönster. Bråte
efter rejäla möbler med svarvade ben och stolpar ligger
huvudsakligen längs väggarna. Golvet är belagt med
snygga stenplattor.
Detta var ingen mindre än Jona Trapps kammare en gång i tiden.
Om äventyrarna aktivt letar efter lönnluckor i
golvet kan de upptäcka att en av stenplattorna
döljer ett lönnfack under golvet. Slå i så fall som
vore det lönndörrar, enligt reglerna. (Inte ens en
alv kan upptäcka lönnfacket utan att aktivt leta.)
Lönnfacket innehåller kärleksbrev från en Helena till Jona Trapp, samt ett furstligt guldhalsband med smaragder (värde 2 500 guldmynt).
Vid sidan av ömhetsbetygelser och kärleksförklaringar, i synnerhet i de äldsta breven, upprepar Helena att Jona Trapp måste komma hem.
Hon kan inte vänta längre, står det i de nyare
breven, förbli ogift och se ungdomen rinna förbi
under tiden hennes trolovade år ut och år in befinner sig i fält eller till sjöss. I det sista brevet
ställer hon ett ultimatum: Om han inte kommer
hem inom fyra månader måste hon bryta förlovningen. Vid den tidpunkten hade Jona Trapp fått
order om att lämna ön och ta Purpurflottan till
kriget i öster. Han gömde breven tillsammans
med ett halsband han tänkt ge henne, och satte
segel med sin flotta. Han ville varken förstöra
eller ta med sig dessa minnen av Helena, utan
bara lämna hela affären bakom sig.

T1b – Nordvästra tornets första våning
Ett stökigt men annars tomt rum med tre skottgluggar och
en trappa ned och en trappa upp. Från trappan sveper tre
skuggor ned.
Den som letar i bråten har 75% chans att hitta
en liten kruka med 23 guldmynt, en juvel värd
50 guldmynt och ett halsband värt 10 guldmynt.
Letar äventyrarna igenom utrymmet hittar de
den automatiskt.
De tre skuggorna sveper ned för trapporna och
angriper äventyrarna. Om äventyrarna kommer
ned till det här rummet (i motsats till upp) sveper
ned mot de som går längst bak.
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Att läsa dessa brev ger viss kunskap i Jona
Trapps yrkesliv och skälet till borgens uppförande. Tänk på att ön kallas Strandö och viken
Purpurviken i breven, inte Trappö respektive Lupaviken.

Zombierna går omedelbart om än långsamt till
attack med otäcka zombie-läten. Om äventyrarna
retirerar kommer de efter.
I rummet finns annars resterna efter bord och
stolar; hyllor hänger delvis kvar på väggarna. En
del krossad keramik ligger på golvet tillsammans
med trasiga skelett efter äventyrare. Den som
söker igenom kvarlevorna hittar 22 guld- och 30
silvermynt, samt ett kortsvärd +1.

T4b – Sydöstra tornets första våning
En trappa leder ned och en annan upp. Det är en skottglugg i östra och en annan i södra väggen. Nästan mitt i
rummet står fyra skelett med rostiga vapen. De attackerar
inte omedelbart.

5 zombier
SV 13, KPT 2, Att. 1, Skada 1t8, AB 2, Förfl. 6, Moral 20, EP
75

Till följd av en passiviserande magi en präst kastade för länge sedan går skeletten endast till attack om de själva attackeras. Deras vapen är i så
dåligt skick att de får -1 i avdrag på skada.
Om den jämrande anden är kvar i våningen
ovanför, hör äventyrarna dess kusliga, klagande
läte.

#1 8: □□□□□ □□□
#2 7: □□□□□ □□
#3 6: □□□□□ □
#4 9: □□□□□ □□□□
#5 6: □□□□□ □
#6 5: □□□□□
#8 8: □□□□□ □□□

4 skelett

T3c – Sydvästra tornets andra våning

SV 13 (special), KPT 1, Att. 1, Skada (Vapen -1), AB 1, Förfl. 3,
Moral 20, EP 25

En snabb blick över rummet avslöjar att detta en gång i
tiden var en finare sal. Plattorna på golvet är av slipad marmor, det finns stänger som låter förstå att gobelänger
hängde här, och så vidare. Men dessutom står det rejäla
matsalsbordet kvar och många stolar har också överlevt
tidens tand. På väggen sitter en hemsk skulptur av någon
sorts monster. Den verkar reagera på att ni kommer in.

#1 (Svärd, 1t8-1) 5: □□□□□
#2 (Spjut, 1t8-1) 4: □□□□
#3 (Svärd, 1t8-1) 3: □□□
#4 (Yxa, 1t6-1) 3: □□□

Våning 2

Gargoilen går inte omedelbart till attack, utan
vrider huvudet mot äventyrarna. Påföljande rond
attackerar den. Den som undersöker bråten hittar ett porträtt av Jona Trapp. Det är trasigt och
slitet, men det går ännu att se befälhavarens
drag.

P2c och P3c – Bröstvärn
Bröstvärnet löper som framgår av planritningen
mellan alla fyra hörntorn; det utgör också taket
på porttornen. Endast där är det krenelering inåt
borggården.
Eftersom spelarkaraktärerna skulle se monster
som drog på muren redan när de först anlände,
får vi betrakta den som tom. Men varje gång
äventyrarna går ut på bröstvärnet är det 25%
risk att ett monster drar där, för den visuella
dramatikens skull. Slå på tabellen för
”Kringvandrande monster”. När eller om äventyrarna stött på monster två gånger på bröstvärnet
upphör denna specialregel för slumpmässiga möten.

Gargoil
SV 15, KPT 4, Att. 3 (2 klor, 1 bett eller horn (1t4 / 1t4 / 1t6
eller 1t4), AB 4, Förfl. 9 (15), Moral 16, EP 300
14: □□□□□ □□□□□ □□□□
T4c – Sydöstra tornets andra våning
En ryslig kyla kryper över en när man kommer in i detta
tornrum. På en trasig säng sitter en skepnad, en kvinnofigur i mörk kappa, med långt och stripigt hår, blek och stirrande.

T1c – Nordvästra tornets andra våning
Tornrummet har en trappa upp och en trappa ned, tre
skottgluggar, och två dörrar ut till bröstvärnet.

Monstret är en jämrande ande. (Nytt monster, se
BILAGA.) Hon kan höras över Trappö ibland, fasansfulla skrik som genljuder i natten. De som
stryker kring tornet hör ofta hennes klaganden.
Hon stirrar på den som kommer in i rummet,
med en blick som speglar hatisk förfäran över att
någon vågar komma in här och störa henne i sin
svåraste stund. Det ger de spelarkaraktärer som
lyckas med sitt överraskningsslag och rädd-

Det finns inget av intresse i detta rum. Alla dörrar till alla torn är stängda men olåsta.
T2c – Nordöstra tornets andra våning
Tornrummet har två dörrar, två trappor, tre skottgluggar –
och sju zombier!
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Fängelsehålor

ningsslag mot magi (för att inte drabbas av
rädsla) möjlighet att agera före anden.
Den jämrande anden kommer sannolikt inte att
använda sitt dödsbringande skrik, eftersom
äventyrarna nog har en ljuskälla med sig om de
är i tornrummet (om det inte är dag och någorlunda ljust av det skälet). Om äventyrarna
lämnar rummet kommer dörrarna till det att
stängas automatisk (till följd av den magi som
omger det), och monstret kommer inte lämna
rummet. Hon befinner sig i ett slags tidlöshet
som gör att hon inte kan tänka framåt, eller minnas det som just har skett. Hon minns endast
sin sista dag i livet och händelserna som ledde
fram till den. Dessa speciella omständigheter gör
att hon inte använder sitt dödsbringande skrik
mot varelser utanför tornet, om de inte provocerar henne utifrån (upprepade bultningar på dörren, till exempel). Den jämrande anden är som
instängd i detta rum, i denna sorg.

Ingen satt instängd här under tiden Jona Trapp
var herre över borgen. Cellerna var i första hand
tänkta för spioner och krigsfångar. Dessa underjordiska rum är snarare en källare för förvaring
av gods, där man passade på att gräva ut en
korridor med celler, än fängelsehålor med tillhörande rum.
F1 – Vedförråd
Den kusliga stämningen som råder i borgen stegras när ni
går ned här. Rummet ni kommer in i står i skarp kontrast
till denna känsla. Det är tomt sånär som på gamla vedklabbar som ligger strödda över golvet. En betydande mängd
ved är ännu staplade längs västra väggen. I östra och norra
väggen är det en dörr.
De två dörrarna är stängda men olåsta. Den
norra dörren har fastnat och måste forceras.

Jämrande ande

F2 – Oljeförråd

SV 19, KPT 7, Att. 1 (1t8 köld), AB 7, Förfl. 15, Moral 20, EP
735
28: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□

Ett litet fyra gånger fyra meter stort rum med klibbigt golv
och flera kaggar, trasiga flaskor och andra behållare.

Monstret är Helenas spöke (se T3b). Sitt ultimatum till trots gifte hon sig inte med någon annan
och blev uppriven när hon hörde att Jona Trapp
försvunnit på havets vågor. Hon vägrade acceptera att han var borta och sjuk av grämelse for
hon till hans sista kända hem, Strandöfästningen, för att därifrån spåra och finna sin älskade.
Men borgen var övergiven. Förtvivlad blev hon
sittande på denna säng med händerna för ansiktet, när odöda trädde in i rummet, hitlockade av
koaghulstenen.
Detta var ett gästrum och Helena ställde ned
sin väska här. Bland hennes saker finns smycken värda 500 guldmynt, bland annat en medaljong av guld med ett porträtt av Jona Trapp. (En
historiskt intresserad samlare i en stor stad kan
köpa just detta smycke för 250 guldmynt, men
känner man inte till Trapp eller förstår dess historiska värde, betalar man nog inte många guldmynt för det.) Det finns också 240 guldmynt och
150 silvermynt samt 68 kopparmynt i väskan.

I detta rum lagrades olja och andra lättantändliga produkter. Skulle eld komma i kontakt med
föremål eller golv skulle följden bli en explosionsartad brand. Äventyrarna kan fylla på sina eventuella oljeförråd här. Det finns fyra små flaskor
som ännu är hela.
F3 – Vaktrum
När ni kommer in i det här rummet får ni en känsla av
överhängande hot; borgens kuslighet kryper över skinnet
på er. Men det ni ser omkring er är helt odramatiskt: Ett
kvadratiskt rum, fyra gånger fyra meter stort, med en dörr
i södra, norra och östra väggen. Ett gammalt och något
murket bord har välts åt sidan. Även resterna av gamla
stolar ligger på golvet.
Tänk på att dörren hit sitter fast och måste forceras. Den östra dörren har ett uppbrutet låst
och står lite på glänt.
För den händelse att cellerna skulle användas,
eller om det fanns särskilda skäl att bevaka rum
F4 och F6, var detta tänkt som ett rum för vakterna.
I västra väggen är det en lönndörr till F6.

Våning 3
T1d-T4d – Tornens ovansida
Tornens tak är tomma, bortsett från T2d, där en
gengångare stryker och där det ligger ett skelett
efter en äventyrare. Månklara nätter ser man
gengångaren från de andra tornen.

F4 – Vinkällare
Längs väggarna står de flesta hyllor kvar, men ett par har
rasat i golvet. Det är mycket skräp här, framförallt efter
krossade flaskor och uppbrutna kaggar. På väggen och
hyllan till höger är det gult mögel.

Gengångare
SV 15, KPT 2, Att. 3 (2 klor, 1 bett), Skada 1t4 / 1t4 / 1t6, AB
3, Förfl. 9, Moral 20, EP 200
13: □□□□□ □□□□□ □□□
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Det gula möglet är det monster som har samma
namn. Den som verkligen letar hittar två hela
flaskor med vin. Den ena är helt odrickbar, den
andra är förstklassig.
Utrymmet användes för förvaring av särskilt
dyrbara viner och delikatesser.

Detta hemliga rum var tänkt som borgens skattkammare. Men liksom de aldrig fick användning
av borgens celler på grund av att kriget med
Lupa Sol inte bröt ut, förblev skattkammaren i
allt väsentligt oanvänd.
Nuroman (se borgens historia) letade efter hemliga utrymmen i borgen för att placera sin sten
där. Med hjälp av magi för att upptäcka hemliga
dörrar hittade han skattkammaren. En perfekt
plats.
Ingen äventyrare vill hantera koaghulstenen.
Den inger en så grundlig, hemsk känsla att huden inte upphör att knottra sig, rysningar drar
kontinuerligt över ryggen, och man får lätta darrningar i händerna, om man hanterar stenen. Om
någon spelare ändå insisterar att ta med sig stenen på vidare äventyr bör spelledaren ge hela
gruppen avdrag på attackbonus och skyddsvärde
och eventuellt ytterligare värden enligt egen bedömning, samt dubbla dessa för den dumdristige
karaktären.
Om äventyrarna vill besätta borgen måste de
göra sig av med stenen. Det går kort sagt inte att
bo här så länge koaghulstenen är kvar. Återigen,
behöver spelledaren motivera spelarna kan
denne ge avdrag på sömn och läkning, om de
försöker göra Trappborgen till bas med koaghulstenen kvar.
Detsamma gäller förstås om äventyrarna tycker
sig ha rensat ur borgen på odöda, men inte hittat
koaghulstenen. Spelledaren kan i så fall ge en
vink om att det känns som att det är något i borgen som verkligen inte borde vara här, och på så
sätt uppmuntra spelarna att leta igenom alla
rum.
Det går att bära stenen ett stycke. Det är som
nämnts mycket obehagligt, men det finns inget
som hindrar en äventyrare att ta stenen och
slänga den i havet, till exempel. En icke-ond
präst kan inte hantera stenen med mindre att
han eller hon förlorar sina prästförmågor fram
till morgonen efter nästa nattvila.
Tänk på att om stenen tas från borgen börjar
ännu icke förgjorda monster att vandra över ön,
om möjligt i riktning mot stenen.

Gult mögel
SV -, KPT 2, Att. 1 (Special), Skada (Special), AB 1, Förfl. 0,
Moral -, EP 100
8: □□□□□ □□□
F5 – Celler
Ni kommer in ett avlångt rum, med fyra gallerdörrar längs
östra sidan. En mörk skepnad flyger emot er.
Den mörka skepnaden är en fantom.
Fantom
SV 15, KPT 4, Att. 1, AB 6, Förfl. Flyga 27, RS K4, Moral 20,
EP 350
16: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □
Gallerdörren till den bortresta cellen är stängd.
Utanför cellen ligger det glassplitter efter ett par
små flaskor. De innehöll en gång i tiden heligt
vatten, som äventyraren i cellen slängde mot
ghouler.
Ruttnande rep löper från stängerna till två ringar i motsatta väggen. (Ringarna var avsedda för
bojor.) Ett kraftigt ryck i dörren sliter av repen. I
cellen ligger skelettet efter en äventyrare, som
skräckslaget flydde in här och barrikaderade sig.
Likätarna kunde inte komma åt honom, men det
kunde de kroppslösa monstren. Krigaren var
klädd i brynja och hjälm. Hans 142 guldmynt,
110 silvermynt, flaska med heligt vatten ligger
ännu kvar vid skelettet, tillsammans med hans
långsvärd +1.
F6 – Skattkammare
När lönndörren öppnas sveper en sådan ondskefull kyla
emot er, att man för ett ögonblick kan tro att detta var
dörren till de dödas rike. Rummet är litet och kvadratiskt,
och nästan helt tomt. I mitten står det ett runt bord, och
på bordet ligger en svart sten, tolvsidigt slipad. Ni känner
genast att det är detta ting som ger borgen sin särskilda,
kusliga stämning.
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Karta: Trappborgen ovanifrån och dess bottenvåning
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Karta: Trappborgens första och andra våning

48

Karta: Trappborgens torns ovansida och fängelsehålor
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Bilaga 1: Nya monster
Jämrande ande
Antal

1

Skyddsvärde

19

KPT

7

Sp. Försvar

Immun mot kyla, eld, blixt, paralysera, charma, elektricitet.
Endast magiska vapen.

Sp. Attack

Skrik, rädsla

Attacker

1

Attackbonus

7

Skada

1t8

Storlek

M

Förflyttning

15

Räddningsslag

M7

Moral

20

Skatter
EP

735

Den jämrande anden, eller ”banshee” som den
kallas på sina håll, är ett spöke efter en sörjande
kvinna. Detta monster återfinns på mer eller
mindre övergivna platser som gamla ruiner, eller
ute på vindpinade heder. Den jämrande anden
attackerar med beröring som gör köldskada
(1t8). Men den mer fruktade attacken är hennes
skrik. Att höra det på långt avstånd är mycket
kusligt, men hör man det på inom 30 meters avstånd måste man lyckas med ett räddningsslag
mot magi för att inte dö på fläcken. Monstret kan
använda sitt skrik på detta sätt en gång per
dygn, och endast i mörker. Den som ser en jämrande ande och misslyckas med sitt räddningsslag mot magi drabbas av rädsla.
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Bilaga 2: Kartor
Lupaviken

Trappö
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Revansch

Piratnästet
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Spejarnas karta

Troglodyternas grotta
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Trappborgen
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Bilaga 3: Brev
Brevet från Gyllenkäft till Walldun Er
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