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Jakten på Midas grav är en äventyrsmodul för 

fantasyrollspelet Monster & Magi. Spelarkarak-

tärernas sammanlagda erfarenhetsgrad bör ligga 

kring 25. Äventyret är skrivet för en miljö som 
kallas Galanthus värld. Spelledaren kan utan 

vidare använda andra namn på riken och geogra-

fiska platser så att äventyret passar en egen, 

eventuell kampanj. 

  Modulen tillhandahålls utan illustrationer i di-
gital version kostnadsfritt. Synpunkter och rät-

telser mottages med tacksamhet (se adresser på 

föregående sida). 

  Innan spelledaren drar igång är det viktigt att 

han eller hon läst igenom hela modulen. Spelar-

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

Äventyrets karaktär 

Jakten på Midas grav är ett variationsrikt även-

tyr som kräver ett visst intellektuellt engagemang 
i inledningen, seriöst rollspelandet i mitten, och 

försiktig taktik i slutet. 

Platser och monster 

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

inspiration för egna beskrivningar, är skrivna 

med typsnitt utan klackar, i en ruta: 

 
I texten är monster och andra varelser som be-
finner sig på aktuell plats fetade. På så vis räck-

er det med en blick i modulen för att spelledaren 

ska bli påmind om denna kritiska omständighet. 

Av samma skäl är exempelvis fällor fetade, och i 

längre områdesbeskrivningar nyckelord för att 

det ska bli lättare att hitta information om en 
viss detalj medan man spelar. Vi rekommenderar 

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

ser eller parafraserar när äventyrarna kommer till platsen. 

att spelledaren skriver ut arken och placerar dem 

i en tunn ringpärm. 

  Monster och andra möjliga motståndare har 
sina värden listade i brödtexten, för spelledarens 

bekvämlighet (se nedan). Den första raden anger 

antal och typ av monster. Därpå följer monstrets 

grundvärden: SV=Skyddsvärde; KPT=Kropps-

poängstärningar; Att.=Antal och typ av attacker 

(ibland skada); AB=Attackbonus; Förfl.=För-
flyttning; RS=Räddningsslag; samt EP=Erfaren-

hetspoäng äventyrarna får om de besegrar 

monstret. 

  Sedan följer monstrets kroppspoäng, represen-

terade av rutor i grupper om fem som spelledaren 
kan bocka för allt eftersom monstret blir skadat. 

Om det är flera monster kommer raderna av ru-

tor att vara numrerade, och eventuellt huvudva-

pen att listas. Det gör det lättare för spelledaren 

att hålla reda på sina monster. Exempel: 

2 storvättar 

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

#1 (Spjut, 1t8+1) 10: □□□□□ □□□□□ 

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

Spelarlösa karaktärer har lite mer information än 

monster. För dessa listas även eventuell grad och 

klass, samt karaktärsegenskaper, som exempli-

fieras nedan. Magiker och präster har som regel 

sina förberedda besvärjelser listade. Vi skriver 

normalt inte ut information för nollgradiga ka-
raktärer.  

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) 14: □□□□□ 

□□□□□ □□□□□ 

Introduktion 
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Ingång till äventyret 
Derwyn representerar en druidorden som har 

sitt säte inte långt från en av Galanthus största 

städer, Hoxok. Han ber en eller flera spelarka-

raktärer att återföra en idol av guld från en 
O’Kallan, som bor i staden. 

  Sannolikt behöver spelledaren fundera lite på 

hur detta kan bli en naturlig ingång till Jakten 
på Midas grav. Det är nämligen bra om det är 

just druider som är uppdragsgivarna, eftersom 

deras främsta intresse är Galanthus metafysiska 
balans. Som vi kommer att se vill de med detta 

till synes triviala uppdrag förhindra att Midas 

legendariska kista öppnas, något som enligt käl-

lorna kommer att ”förmörka världen”. 

  Om det här inte fungerar i spelledarens kam-

panj kan uppdragsgivaren för all del vara någon 
annan. Men i så fall behöver spelledaren komma 

på anledningen till att denne inte bara går och 

hämtar idolen själv. Vi tänker oss nämligen att 

druiderna ogärna själva går in i storstaden, å 

ena sidan, och å andra sidan är uppdraget vis-
serligen trivialt, men inte utan risker. De miss-

tänker nämligen att onda ockultister också letar 

efter idolen. 

Bakgrund 
I Galanthus grannland Nimrod har ett ondske-
fullt sällskap funnit ledtrådar till hur man kan 

öppna Midas legendariska gravkammare. Enligt 

legenden kan den som öppnar kistan lösgöra 

och kontrollera oerhörda krafter från andra si-

dan. Kulten har sedan dess inte sparat någon 

möda på att finna platsen för graven, och idoler-
na som behövs för att öppna den. 

  Deras efterforskningar har lett dem till nyck-

elorden ”Nimerodas tänder” och ”Kamelens 

pucklar” – landmärken som avslöjar var man 

ska leta efter gravkammaren. Som nimrodaner 
vet de vilka landmärken som avses; det vill säga 

i vilket område graven återfinns. De har också 

funnit en gåta som beskriver hur man lokali-

serar den exakta platsen i aktuella område, 

alltså där man ska sätta ned spaden. Samtidigt 

som de påbörjar utgrävningar i Nimrod söker de 
efter guldidolerna i Hoxok. De vet att den person 

som för många mansåldrar sedan fann dem, en 

arkeolog vid namn Fransiskus, bodde i den sta-

den sin sista tid i livet. 

  Båda idolerna är mycket riktigt i Hoxok när 
Nimrodassällskapets jakt påbörjas. Den ena hos 

kuriosasamlaren Gasparo, och den andra sän-

des till den lärde O’Kallan bara månader innan 

Nimrodassällskapet anländer till staden. Det var 

druider i Galanthus skogar som gav idolen till 

O’Kallan i utbyte för unika och (för dem) ovär-
derliga böcker om läkeväxter. 

  Men ett halvår senare nås druiderna i Galant-

hus av mörka bud från druider i Nimrod, nämli-

gen att ondskans företrädare söker efter Midas 

grav, och att idolen kan användas för att öppna 
den. Detta är en farlig utveckling, för om Midas 

krafter släpps lös rubbas balansen i världen av-
sevärt till det ondas fördel. Derwyn har skickat 

bud till O’Kallan att han måste återlämna ido-

len, men han har inte fått något svar. Druiderna 

vänder sig till äventyrarna i stället. 

  Dessa blir nu indragna i den vilda jakten på 

Midas grav. 

Äventyret i sammandrag 
Jakten på Midas grav består av flera delar som 

spelarkaraktärerna i högre eller lägre utsträck-

ning måste ta sig igenom för att komma framåt. 

I det följande sammanfattar vi äventyrets tänkta 
utveckling, för att spelledaren ska få en över-

blick av berättelsen och därmed lättare kan 

upprätthålla styrsel under spelets vindlingar. 

  Äventyret börjar som nämnts med att druider 

ber spelarkaraktärerna hämta en idol från den 

lärde mannen O’Kallan i staden Hoxok. Men han 
visar sig vara död (av naturliga orsaker). Den 

granne som meddelar detta berättar också att 

mannens arvtagerska håller på att tömma hans 

våning. Äventyrarna söker upp dottern vid det 

tempel hon hör till. Hon ger dem idolen samt sin 
fars anteckningar. 

  Medan detta pågår märker äventyrarna att de 

är iakttagna av skumma personer. Grannen som 

meddelade O’Kallans död nämnde också att 

mystiska män varit här och frågat efter honom. 

  Av O’Kallans anteckningsbok framgår att det 
finns en till, nästan likadan idol, och att de två 

tillsammans kan öppna ”Midas grav”. Den andra 

idolen hittades i södra Nimrod av arkeologen 

Fransiskus, som förde den till Hoxok för länge 

sedan. Slutligen noterar O'Kallan i sin anteck-
ningsbok att en Gasparo, samlare av kuriosa, 

kan veta något om Fransiskus kvarlåtenskap. 

  När äventyrarna erhållit idolen och anteck-

ningsboken, blir de attackerade av ockultister. 

Äventyrarna avvärjer sannolikt attacken och sö-

ker upp O’Kallans vän Bastian, som nämns i 
anteckningsboken, eller så går de till Gasparo 

direkt. Det visar sig att någon gjort inbrott och 

stulit Gasparos idol bara några dagar tidigare. 

  Kuriosasamlaren Gasparo menar att det borde 

vara det lokala tjuvgillet, ”Nålarna”, som stulit 
guldföremålet. (Detta kan leda till sidospår, för-

vecklingar med tjuvar.) Gasparo visar ett pap-

persark som hörde till idolen, men som tjuvarna 

inte tog. Det är Fransiskus anteckningar, som 

kan hjälpa äventyrarna att hitta Midas grav. 

  Vid en lämplig tidpunkt i Hoxok överlämnas ett 
meddelande från druiderna. Där framgår att 

Nimrodassällskapet är dem på spåren. Äventy-

rarna bör inte återlämna idolen till druiderna, 

det är för farligt. De måste själva hitta Midas 

kista innan Nimrodassällskapet gör det, och föra 
den i säkerhet. 

  Men för att kunna öppna graven behöver man 

båda idolerna, och just nu har äventyrarna end-

ast den ena. Den andra har Nimrodassällskapet, 

som behöver äventyrarnas. 

  Kommer äventyrarna att förirra sig i det livsfar-
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liga sidospåret som ”Nålarna” leder till? Eller 

kommer de att söka upp Nimrodassällskapets 

utsända? Eller förlorar de initiativet och attacke-
ras själva? Blottade klingor i nattens gränder och 

på skumma värdshus följer. 

  Går äventyrarna segrande ur kraftmätningen 

ger de sig av mot Nimrod med båda idolerna. Det 

är en lång och farofylld resa. De kan vara jagade 
av Nimrodassällskapet. De måste ta sig förbi den 

välbevakade bron över den mäktiga Mardörflo-

den. Kanske de gör en avstickare till Nimrods 

största stad, Rifat, och talar med magikern Jose-

fus? Kanske möter de Nimrods patrullerande sol-

dater i vildmarken? Jakten genom Nimrod är för-
enat med många risker, för Nimrodassällskapets 

inflytande i landet är stort. 

  Slutligen når äventyrarna landmärket Kame-

lens pucklar, och ser till sin förfäran att det re-

dan pågår en utgrävning där. De ser arbetare, 
soldater, ockultister, magiker och en överste-

präst. 

  Men inte bara har äventyrarna (antagligen) ido-

lerna, utan tack vare Fransiskus anteckningar 

har de läst ”Filosofernas gåta”, medan Nimro-

dassällskapet endast läst ”Allmogens gåta”. 
Äventyrarna inser att Nimrodassällskapet gräver 

på fel ställe. 

  Hjältarna måste i lönndom lokalisera den ex-

akta platsen, och smyga sig ned i det underjor-

diska rummet. Där använder de idolerna för att 
öppna gravkammaren. Men de blir sannolikt 

upptäckta, och jakten fortsätter in i tunnelsyste-

met. 

  Midas grav är i själva verket ett underjordiskt 

komplex. Först måste de lösa gåtor, sedan 

kämpa sig genom rum som kryllar av monster, 
för att därpå slutligen nå dörren som leder till 

kistan – hela tiden jagade av Nimrodassällskap-

et. 

  Till slut når de kistan – en amfora med Midas 

aska. Är de åter jagade på väg till Hoxok, av ock-
ultister och soldater? 

  Efter detta långa, livsfarliga äventyr som säkert 

lett till en eller annan äventyrares död, överläm-

nar de till slut ”kistan” till druiderna. 

  Men de ser lite generade ut… 
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Kapitel 1 
Staden Hoxok 

Äventyret inleds i Hoxok, eller med att äventy-

rarna tar sig dit efter samtal med Derwyn. I det 

här kapitlet bekantar vi oss med staden; sedan 

berättar vi om dess tjuvgillen, och då i synner-
het de så kallade Nålarna. Vi går vidare till att 

berätta om Nimrodassällskapets grupp i Hoxok, 

äventyrarnas omedelbara fiender. När vi på 

detta sätt lagt grunden för den dynamik som är 

relevant för äventyret i Hoxok, övergår vi till 
själva äventyrets utveckling – ”Jakten börjar”. 

Staden 
Hoxok är rikets andra stad. Den har närmare 

10 000 invånare; cirka 95% av dessa är männi-

skor, resten är främst alver, dvärgar och halv-
lingar. Staden ligger nästan mitt i riket Galant-

hus, med viktiga vägar i alla fyra väderstreck. 

Handel har i hundratals år varit stadens 

främsta näring. Hoxok kallas ibland för 

”Galanthus hjärta”, vilket illustrerar inte bara 

dess centrala läge, utan även det kontinuerliga 
flödet av människor, varor och pengar in i och 

ut ur staden, som är avgörande för hela rikets 

ekonomi. 

  Stadsnamnets första stavelse betonas i tal. 

Traditionellt och formellt uttalas x:et med ett så 
kallat bakre sj-ljud, som tyskans ach. Det är ett 

gammalt namn som avslöjar den historiska bak-

grunden att området för tusen år sedan hörde 

till ett annat folk med ett annat språk, innan det 

införlivades med Galanthus. Vardagligt uttal av 

stadens namn är numer ett kort ”Hoch” (med sj-
ljud som i ”stjärna”). Det är praktiskt taget 

omöjligt att säga ”hoxok” korrekt för den som 

inte pratar det gamla språket, och det gör näst-

an ingen nu för tiden. 

  Hoxok är relativt självstyrande. Huvudstaden 

lägger sig sällan i dess angelägenheter så länge 
ordning råder och skatter flödar in. Överborg-

mästaren innehar högsta befattningen i staden, 

och har till sin hjälp fem-sex borgmästare med 

ansvar över olika områden (handel, försvar, 

jordbruk, etcetera). Överborgmästaren har sin 
befattning tills han eller hon blir tillräckligt ifrå-

gasatt av tillräckligt många, tillräckligt inflytel-

serika personer. När det sker drar vanligtvis en 

tämligen informell, halvdemokratisk process 

igång, som antingen leder till att överborgmäs-

taren sitter kvar (möjligen med löfte om föränd-
ringar), eller till att denne ersätts. Dessa tilldra-

gelser brukar övervakas av Galanthus, men nor-

malt låter kungen processen ha sin gång. 

  Överborgmästare just nu är Nema Ilk. Hon är 

medelålders, född i Hoxok, och har suttit i sju 

år. Nema Ilk är i allmänhet populär, både bland 
adel och vanligt folk (det är närmast en förut-

sättning). Men somliga inflytelserika invånare 

ifrågasätter henne av det skälet att hon behärs-

kar magi. De menar att hon kan ha utnyttjat 

detta för att nå sin ställning, liksom att hon på 

magisk väg kan stärka sin ställning. Detta vill 
man mena kan ”undergräva förtroendet för det 

demokratiska styrelseskicket”. Eftersom 

”demokrati” är ett rätt okänt begrepp och inte så 

centralt för just Hoxoks styrelseskick, har dessa 

bildade idealister haft svårt att få gehör. 

  Men det leder oss till en fråga som kan vara 
mer aktuell för äventyrare som besöker staden: 

Bortsett från magiska trick avsedda att roa folk, 

och olika former av hela, är det enligt konvenan-

sen helt förbjudet att kasta besvärjelser i Hoxok. 

Ingen vill väl bo i en stad där främlingar använ-
der charma, osynlighet och läsa tankar, för att ta 

tre rätt harmlösa exempel? En magiker som 

mumlar för sig själv och gör gester med handen 

på ett värdshus, till exempel, betraktas omedel-

bart som ett hot mot hederligt folk och bemöts 

med öppen misstänksamhet och avsmak. Ef-
tersom alla i Hoxok vet att magi finns och hur 

det kan se ut när trollformler kastas, är det näs-

tan omöjligt att kasta besvärjelser bland folk 

utan att någon i närheten märker det. Det är 

däremot inte förbjudet enligt lag så länge be-

svärjelsen inte skadar någon eller stör den all-
männa ordningen. Dessa attityder är förresten 

inte otypiska för samhällen i Galanthus, men de 

är särskilt uttalade i just Hoxok; mycket mer så 

än i huvudstaden, till exempel, som på alla vis 

är mer magisk. 

  Hoxok omges av en hög ringmur med fyra por-
tar och tolv torn. Staden har en stående styrka 

på cirka 200 fotsoldater. Dessa står på vakt vid 

portar, i torn, på andra viktiga platser, samt pat-

rullerar gatorna och ingriper ibland vid allvarliga 

brott och våldsamheter. (Soldaterna undviker 
däremot så långt som möjligt att angripa mons-

ter. Skulle det exempelvis visa sig finnas mons-

ter i ett tidigare okända rum under marken, 

skulle man hellre betala äventyrare för att gå 

ned där.) Det finns dessutom en handfull rid-

dare i Hoxok, ett par magiker som anses ingå i 
försvaret, och en smärre militär administration. 

Vid krig kan staden med dess omgivande gårdar 

mönstra cirka 2 000 soldater. Den militära när-

varon är inte påtaglig och dess polisiära ambit-

ioner tämligen låga. Det är sällan soldater spon-
tant ingriper vid lagbrott (om det inte sker mitt 

framför näsan). Om någon kastas i fängelse bru-

kar det vara för att en upprörd hop tar brotts-
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lingen till stadsvakten, snarare än att stadsvak-

ten själv jagar efter och griper folk. Boende i 

Hoxok tenderar att ha egna nätverk (exempelvis 

gillen, men också släktingar i olika positioner), 

många vänner samt goda relationer till de som 
bor i samma del av staden. Det räcker oftast för 

att inte falla offer för brott utan att rättvisa ski-

pas. En främling som anklagas för allvarligt 

brott av flera invånare kommer att ha svårt att 

få sin sak rättvist prövad. Hoxoks administrat-
ion lyssnar i allmänhet mer på hederliga invåna-

res vittnesmål, än främlingars försvar. Proces-

sen är kort och slutar vanligtvis med böter och 

förvisning för smärre brott, plus kroppsstraff för 

grövre, men med dödsstraff för de grövsta. Tids-

begränsade fängelsestraff förekommer nästan 
inte alls i Galanthus värld. 

  Apropå brott och straff kan tjuvgillen komma 

att spela en särskild roll i äventyret. 

Tjuvgillen 
Det finns fyra tjuvgillen i Hoxok, som vart och 
ett har sitt eget område. Ett typiskt tjuvgille har 

inget namn på sin egen grupp, utan tenderar att 

prata om sig själva som ”organisationen”, 

”verksamheten” och liknande. Men av andra 

kallas Hoxoks större tjuvgillen för Distriktet, 
Fåglarna, Bandet respektive Nålarna. Vi åter-

kommer till vart och ett lite längre fram, med 

särskilt fokus på Nålarna. 

  De fyra nuvarande tjuvgillena har efter många 

konflikter, till och med öppna strider, delat upp 

Hoxok mellan sig. Andra gillen har kommit och 
gått genom åren, med återkommande vågor av 

krig, fred, fientlighet och lugn. Men just nu 

finns det alltså fyra större gillen i Hoxok, mer 

eller mindre kända. Viss dialog mellan dem före-

kommer, där överenskommelser sluts och miss-
förstånd rätas ut, men inget gille är lierat med 

ett annat. För närvarande råder ett slags balans 

mellan dem och en fred som alla tjänar på. 

  Vanligt folk känner oftare än inte till det gille 

som behärskar just deras del av staden. Själv-

klart är den enskilda individens inställning av-
görande för en sådan sak, men i allmänhet är 

inte tjuvar som tillhör ett lokalt gille särskilt 

fruktade eller föraktade av invånarna. Det är 

ovanligt att mannen på gatan drabbas nämnvärt 

av en tjuv från det lokala gillet. Skulle gillet 
ställa till för stor oreda bland hederliga männi-

skor skulle Hoxok tvingas agera beslutsamt och 

situationen bli besvärlig för alla parter. Gillen 

når framgång genom att på olika sätt berika sig 

på sitt distrikt utan att märkas för mycket, eller 

rubba stadens befintliga maktstrukturer. 
  Tjuvgillen slår till hårt mot konkurrerande 

verksamhet i det egna distriktet. Det är sanno-

likt ingen som märker om en främmande tjuv 

knycker en börs, men blev det känt att andra 

tjuvar metodiskt uträttar sitt värv i gillets di-
strikt skulle det knappast spara något möda för 

att göra slut på detta, förmodligen med en mor-

disk grymhet som skickar svallvågor av fruktan 

genom Hoxok (i någorlunda proportion till över-

trädelsen och hotet mot den egna dominansen). 

  En tjuv som hör till ett gille låter normalt inte 

förstå det, men samtidigt händer det att de bär 

något känt attribut öppet. Kanske för att man är 
stolt över det, kanske för att markera närvaro, 

eller bara för att man inte bryr sig om huruvida 

det framgår eller inte. Men det är i varje fall inget 

vanligt inslag i stadsbilden. 

  Det är inte olagligt att vara med i ett tjuvgille. 
Det finns till och med outtalad överenskommelse 

mellan lagens tjänare och medlemmarna i det 

lokala gillet, att så länge skumraskaffärerna 

hålls på en rimlig nivå accepteras den. Men i så 

fall måste det skötas snyggt! Öppen stöld, mord 

på hederliga medborgare, plundrandet av rika 
hem, och så vidare, accepteras inte av ordnings-

makten. Liksom balansen mellan stadens grup-

peringar är en förutsättning för den ordning 

makten kräver, tillåts inte verksamheter som un-

dergräver folks förtroende för stadens möjligheter 
att upprätthålla den. Genom historien har det 

givetvis hänt att ordningsmakten och ett gille 

hamnat i öppen konflikt med varandra, men så-

vitt man vet har den förre alltid gått segrande ur 

striden. 

  Tjuvgillen accepteras för att tjuvar alltid kom-
mer att finnas. I Galanthus värld är det en 

spridd filosofi att det som är ”dåligt” är en del av 

världen och kommer aldrig att försvinna 

(monster, till exempel, liksom dåliga skördar och 

tjuvaktiga människor). Kungen sätter sig inte 
före att utrota det, utan att så långt som möjligt 

upprätthålla en balans som är gynnsam för så 

många människor som möjligt. Alla delar förstås 

inte denna syn på världens ordning, men den 

karaktäriserar just Galanthus. Om kungen un-

derrättas att det finns en vampyr i ett slott i en 
avlägsen dal, eller organiserade tjuvar i rikets 

andra stad, ser han det som helt naturligt – alla 

vet ju att vampyrer och tjuvar finns. Så länge 

detta inte utgör ett hot mot den konungsliga ord-

ningen, låter han det bero. Denna korta utvik-
ning om Galanthus värld illustrerar bakgrunden 

till det officiella Hoxoks likgiltiga syn på tjuvgill-

en (som inte går för långt). Dessutom är det mer 

praktiskt med organiserade, någorlunda förut-

sägbara tjuvar framför okända och oförutsäg-

bara. Även om gillena stjäl från medborgare, 
hjälper de med sin närvaro till att hålla tänkbart 

mörkare krafter i schack. Vanligtvis vet tjuvarna 

före stadsvakten om det exempelvis kommit rått-

människor till en viss del av staden, drar dubbel-

gångare i gränderna, eller om ondskefulla ockul-
tister planerar illdåd. Ibland ligger det i tjuvarnas 

intresse att själva kväsa det främmande hotet, 

men andra gånger varskor de ordningsmakten 

för att själva slippa ha det på sin egen bakgård. 

Det finns med andra ord ett ömsesidigt intresse 

mellan ordningsmakt och tjuvgillen, baserat på 
en del outtalade förutsättningar. 

  ”Distriktet” är det äldsta aktiva gillet. Det är 

också det mest inflytelserika. Namnet är en över 
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tid stegvis förkortning av ”tjuvarna i nedre di-

striktet”, till ”nedre distriktet”, till numer endast 

Distriktet. De dominerar Hoxoks viktigaste af-

färsgator och en stor del av stadens södra delar. 

Till skillnad från de tre övriga har detta gille inga 
särskilda kännemärken, men de äldre tjuvarna i 

Distriktet är mer eller mindre kända. Gillets in-

nersta kärna består av inte fler än fem-tio äldre 

män och kvinnor, men det har drygt ytterligare 

20 medlemmar, och en stor mängd lojala kom-
panjoner som inte är tjuvar, samt förgreningar 

högt upp i stadens styre. 

  ”Fåglarna” håller till i stadens västra delar. Alla 

medlemmar i gillet har en fågel tatuerad på var-

dera handled. Ursprungligen hade de endast en 

fågel på ena handleden, för att den ene skulle 
kunna visa för den andre att också denne var 

medlem. På den tiden var de hemligare och 

mindre välorganiserade än numer. Att tatuera en 

andra fågeln blev en tradition för att hylla en le-

dare som stupade i ett avgörande gilleskrig – 
”den ursprunglige ’fågeln’”, som man sa. Fågeln 

valdes som tecken för att symbolisera tjuvarnas 

frihet och möjlighet att ta sig vart de vill. Fåglar-

na består av runt 20 fullvärdiga medlemmar, 

men som alla tjuvgillen har de mångtaliga infor-

matörer, ”springpojkar och småtjuvar”, samt mer 
eller mindre inflytelserika kontakter. 

  ”Bandet” har fått sitt namn av att de under det 

senaste gillekriget började bära röda band kring 

överarmarna som ett igenkänningstecken, helt 

enkelt för att undvika smygattacker på eget folk. 
Med växande framgång växte också stoltheten 

över det attribut som vann viss ryktbarhet när de 

gått segrande ur kriget. Men i stället för att bära 

ett band kring armen, har de numer ett brett tyg, 

ofta i rött siden, om livet; ibland med ett läder-

bälte över för att fästa svärd och dolk. Smeknam-
net ”De röda banden” har över tid förkortats och 

i viss mån förskjutits till “Bandet”. Tjuvgillet hål-

ler till i norra delen av Hoxok. Det är i antal och 

inflytande jämnstarka med Fåglarna. 

  ”Nålarna” är något mindre än Bandet och håller 
till i östra delen av staden. För att bli medlem 

måste tjuven, vid sidan av att rekommenderas av 

en medlem och visa sig lojal över tid, stjäla skat-

ter i andra gillens distrikt till ett värde som mots-

varar en diamant. När tjuven blir fullvärdig med-

lem erhåller denne en diamantnål, det vill säga 
en dekorativ nål av silver med diamantknopp. 

Smeknamnet “Diamantnålarna”, som de kom att 

kallas, har förkortats till det mindre smickrande 

“Nålarna” av stadens övriga gillen. Vi återkom-

mer till detta gille, eftersom de kan spela en 
framträdande roll i äventyret. 

  Alla gillen har ett eget gilleshus – det vill säga 

en bas för sin verksamhet där de möts och spen-

derar tid, ofta äter och sover på, och så vidare. 

Det kan vara ett faktiskt hus, en våning i ett 

hus, eller ett smärre tunnelsystem. Gilleshuset 
kan vara känt, men det är i så fall ofta en fasad, 

till exempel några rum bakom en dörr ut mot 

gatan, med en lönndörr till den verkliga basen. 

  Vid sidan av dessa tjuvgillen, vars organisation 
och verksamhet är rätt lika varandra, finns det 

ett antal små, ej kända gillen med endast någon 

handfull medlemmar, och dessutom ytterligare 

andra grupper som livnär sig på olaglig aktivitet, 

som smugglare. 

Diamantnålarna 
Tjuvgillet omfattar just nu 15 invigda tjuvar. En 

given tjuv i detta gille har graden 1t4+2. Organi-

sationens struktur är lös. Gillet är tämligen de-

mokratisk och det finns med andra ord ingen 

oinskränkt ledare. Däremot ger omständigheter 
som ålder, grad och antal år som invigd 

(tillsammans med karaktärsegenskaper) mer el-

ler mindre inflytande. 

  Diamantnålarnas gilleshus är en anonym två-

våningsbyggnad på en bakgata i Hoxoks östra 
delar. Men affären bredvid tillhör också Nålarna, 

och de har ett litet tunnelsystem under byggna-

derna. 

  En översikt av gilleshuset tillhandahålls nedan 

(”Diamantnålarnas gilleshus”), tillsammans med 

beskrivningar av utrymmena. Sannolikt kommer 
äventyrarna inte att attackera gilleshuset, varför 

vi inte har den typiska formen för beskrivningar, 

som vi har för hus och tunnelsystem äventyrarna 

antagligen utforskar rum för rum. Men eftersom 

det ändå kan hända, underlättar vi för spelleda-

ren att möta denna utveckling med planritning 
och övergripande information om de olika rum-

men. Blir gilleshuset en central del av äventyret 

kan spelledaren fylla ut med egna detaljer om det 

känns påkallat. 

Viktiga ”nålar” 

Som nämnts har denna organisation ingen for-

mell ledare, men somliga har mer inflytande än 

andra i kraft av karaktär och erfarenhet. Nyin-

vigda tjuvar uppfattar i förstone Moreno som 

ledaren för gillet. Han är runt 60 år gammal, 
klok och erfaren, en nionde gradens tjuv. Den 

som mest aktivt leder den dagliga verksamheten 

(i den mån den behöver ledning) är en 30-årig 

kvinna vid namn Corina. Hon är energisk och 

kvicktänkt, har kort, snaggat hår och är en sjätte 
gradens tjuv. Den tredje som är värd att nämnas 

i sammanhanget är Ronan. Han är runt 25 år 

gammal, verkar först allvarlig och iakttagande, 

men är i själva verket en rätt framåt karaktär 

med spjuveraktigt temperament. Det är en aktiv, 

sjunde gradens tjuv som tycker om att ta sig 
fram över hustak och föra samtal å Diamantnå-

larnas vägnar. Det är en förhållandevis känd och 

allmänt populär person i östra distriktet. 

Nimrodassällskapet och Nålarna 

Nimrods ockultister vet att det finns tjuvgillen i 

Hoxok, och att det är en bra idé att närmare be-

kanta sig med den undre världen de själva fak-

tiskt – om än helt temporärt – planerar att verka 

i. Att komma in i en storstad utifrån och anings-
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löst börja härja slutar sällan väl, eftersom man 

på ett eller annat sätt gör det på någon annans 

bakgård. Nimrodassällskapets utsända gjorde 

efterforskningar om idolerna samtidigt som de 
bekantade de sig med den undre världen. De för-

stod att en Gasparo kunde vara i besittning av 

ena idolen. Men i stället för att själva göra inbrott 

hos den förmögne kuriosasamlaren, närmade de 

sig det lokala tjuvgillet och erbjöd dem pengar för 

att stjäla objektet. En mindre erfaren tjuv tillde-
lades den enkla uppgiften, som en del av hennes 

utbildning. Hon stal som förväntat idolen och 

den överlämnades till främlingarna mot generös 

betalning. 

  Denna detalj – att Nimrodassällskapet kontak-
tade Nålarna som stal objektet åt dem – kan ha 

stor påverkan på äventyret i Hoxok. Om spelar-

karaktärerna har en tjuv i sällskapet vet denne 

säkert att staden är uppdelad i olika tjuvdistrikt, 

och att det sannolikt är det lokala gillet som gjort 

inbrottet. Om det inte är det, letar antagligen det 
lokala gillet aktivt efter inbrottstjuven. Denne 

har nämligen gjort inbrott i en av distriktets rik-

aste våningar, och stölden kommer så att säga 

räknas på Nålarnas konto – men de har ju inte 

fått ett kopparmynt för det! Den erfarne tjuven 
vet med andra ord att antingen var det lokala 

gillet med på stölden, eller så letar de efter den 

som utförde det. Ett tjuvgille tolererar inte att 

främlingar utför väsentliga stölder i eget område. 

  Motsvarande information erhåller säkert även-

tyrarna om det ställer frågan: ”Vem tror du kan 
ha stulit idolen?”, till exempelvis Gasparo. På 

detta sätt kan Nålarna komma att spela en roll i 

äventyret. Samtidigt gör äventyrarna klokt i att 

inte skapa öppen konflikt med ett tjuvgille, för 

deras makt är större än antalet klingor de drar. 

Diamantnålarnas gilleshus 

Gilleshuset är ett enkelt stenhus i två våningar 

på en bakgata i östra Hoxok. Alla väl informerade 

personer (grannar, stadsvakter som patrullerar 
denna del av staden, andra tjuvar, värdshusvär-

dar i området, och så vidare) vet att Nålarna hål-

ler till i just detta hus. Men de vet också att man 

inte pratar om det, och kommer inte under nor-

mala omständigheter att avslöja det för snokande 

främlingar. Man låtsas snarare som att man över 
huvud taget inte förstår vad främlingen frågar 

om. Så om en förbipasserande äventyrare frågar 

slumpvis utvald person i närheten efter tjuvar-

nas hus, kommer denne sannolikt titta frågande 

på främlingen, för att senare informera en lokal 
tjuv att de är efterfrågade av den-och-den. Å ena 

sida pekar ingen spontant ut huset, med andra 

ord, men å andra sidan är det en allmänt känd 

hemlighet. 

  Om spelarkaraktärerna försöker få reda på var 

de tjuvar som stal Gasparos idol har sitt gilles-
hus, eller om de vill få kontakt med dem, finns 

det tre omedelbara huvudvägar att gå, som är 

lite beroende av hur spelledarens grupp brukar 

lösa dylika utmaningar: 

• Välspelade karaktärer kan få reda på var 

Nålarnas hus är genom samtal och mutor 

som rollspelas med väl valda SLK:er. 

(Reaktionstabeller och karismaslag kan 

användas enligt spelledarens önskemål.) 

• En spelarkaraktär som är tjuv kan an-

vända sina kunskaper om tjuvgillen, för 
att på ett snyggt sätt komma i kontakt 

med en representant för Nålarna. (Ungefär 

som ovan, men vi antar att tjuven kommer 

i kontakt med ”väl valda personer” som en 

följd av sin särskilda tjuvförståelse.) 

• Om spelledaren vill hjälpa spelarkaraktä-

rerna att hitta gillet, kan han eller hon låta 
den spelare som spelar tjuven slå ett egen-

skapsslag mot intelligens eller karisma, 

och anta framgång om slaget lyckas (till 

exempel få reda på var huset är, få till 

stånd ett möte med Ronan, eller vad nu 

tjuven strävar efter.) 

Vid sidan av dessa givna möjligheter finns det 

förstås ytterligare tänkbara vägar att gå, som 

äventyrets vindlingar måhända blottlägger. Sam-

tidigt behöver vi i sammanhanget understryka 

att ett besök hos Nålarna inte alls är nödvändigt 
för äventyret. 

  För att underlätta för stadsvakten att med he-

dern i behåll låtsas som ingenting har Nålarna 

en fasad – affären bredvid gilleshuset. Det finns 

varor där, den är nästan alltid bemannad dag-

tid, men eftersom ”alla vet” att det inte är en 
”riktig” affär kommer det sällan kunder dit och 

hyllorna är inte heller välfyllda. 

  Dessutom har gillet ett litet tunnelsystem un-

der de två husen. Det ger möjlighet att förvara 

olagligt gods undangömt och ha folk inlåsta 
(vilket nästan aldrig händer), men tunnelsyste-

met tillhandahåller också en hemlig möteslokal 

samt en lönngång ut ur eller in i gillets lokaler. 

Endast invigda nålar känner till denna tunnel. 

  Alla fönster på gilleshusets nedervåning och de 

flesta i affären är normalt tillbommade med 
fönsterluckor. Det går inte att öppna dem uti-

från utan magi eller ljudligt våld. Fönstren på 

gilleshusets övervåning är gallerförsedda. Ef-

tersom man ändå velat upprätthålla viss dis-

kretion är gallren inte kraftiga eller på annat 
sätt uppseendeväckande, men det går kort sagt 

inte att bara ta sig in genom dem utan åtgärder. 

  Över huvud taget är det svårt att smyga sig in i 

ett gilleshus. De tjuvar som håller till där är ex-

perter på att lyssna, upptäcka det dolda, och 

har många gånger levt ett långt tjuvliv tack vare 
ett slags sjätte sinne eller åtminstone ovanligt 

skarp intuition. Skulle äventyrarna hamna i 

strid med tjuvar bör spelledaren tänka på att det 

alltså inte är krigare som strider genom att 

ställa sig framför fienden och attackera som en 
soldat. De strävar efter att komma bakom fien-

den, använda smygattack, gömma sig i skug-

gorna, om möjligt vara osynliga, hellre slinka 

iväg om oddsen verkar dåliga för att återkomma 
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med ett bakhåll senare, och så vidare. 

  Tjuvarna i Diamantnålarnas gilleshus förväntar 
sig inte att bli angripna. Om öppna konflikter 

blossar upp vidtar de försiktighetsåtgärder (som 

att alltid ha ytterdörren stängd, låst och tillbom-

mad), men de är såvitt de vet inte under något 

som helst hot just nu. Det är kort sagt ingen 

som bråkar med Diamantnålarna. 

 

1 – Matsal 

Dörren är under normala omständigheter aldrig 

låst. Är det varmt ute är dörren ofta öppen 

(liksom en eller båda fönsterluckorna). Den har 

ett kraftigt lås och det är möjligt att regla den 
från insidan. 

  Längs rummets södra vägg är det en öppen 

spis. Annars domineras ytan av ett stort mat-

salsbord. Det är alltid tjuvar här, 1t12 stycken, 

oavsett tid på dygnet (invigda tjuvar och/eller 

lojala hantlangare till dem). 
  Längs östra väggen hänger det ett snöre. Drar 

man i det ringer en klocka i rum 6 på övervå-

ningen. Det är ljudligt nog för att höras i hela 

övervåningen, även om dörrar är stängda. An-

ordningen används endast för larm vid fara 
(brand, attack eller motsvarande). 

2 – Kök 

Utanför dörren är det en bakgård med ett bord 

och några stolar. Vid varmt väder sitter det ofta 

(50% chans) tjuvar vid bordet, 1t6 stycken. 

  Dörren till köket är ofta öppen dagtid under 
sommarhalvåret. Är det ingen i köket eller utan-

för dörren är dörren stängd och vanligtvis (75%) 

låst. 

  Köket innehåller vid sidan av spis och husgeråd 

en mängd mat. Det är 50% chans att det är en 
tjuv här en given tidpunkt. 

3 – Sovrum 

Dörren till sovrummet är vanligtvis stängd men 

olåst. 

  Det står fyra sängar här. Ett par av dem an-
vänds alltid av samma personer, och har över tid 

blivit ”deras”, men annars är det en allmän sovsal 

för tjuvarna och eventuellt för allierade som behö-

ver en sovplats över natten, eller bara blivit kvar 

efter en sen middag. Det finns en del personliga 
pinaler i enstaka säckar eller kistor, men inget av 

egentligt värde. 

  Tjuvarna sover ofta på olika håll i Hoxok, och 

somliga har till och med familjer i andra hus. De 

har nästan alltid egna gömmor där de förvarar 

sina personliga skatter. För de flesta nålar är gill-
leshuset en bas för verksamheten de ägnar sig åt, 

och en mötesplats man gärna besöker, men däre-

mot inte ett hem. 

4 – Förråd 

I dörren till detta rum är det ett stort kombinat-
ionslås. Tre metallhjul med piggar är åtkomliga 

från båda sidor av dörren. Hjulen sitter i ett ”hus” 

av metall, och den rätta kombinationen gör det 

möjligt att skjuta till eller från en regel som löper 

genom de tre hjulen. Den rätta raden är 415. När 

dörren öppnats från ena sidan, snurrar tjuven på 
de tre hjulen när den stängts från andra sidan. 

Det är ett mycket välgjort arbete, alltid oljat och 

nästan helt ljudlöst. 

  Rummet innehåller både mat (rökt kött, saltad 

fisk, och så vidare), vapen och utrustning. Allting 
är mycket prydligt placerat på hyllor, upphängt 

på krokar, sorterat längs väggen, etcetera. Det är 

gott om utrymme att passera genom rummet. Det 

är endast 10% risk att det är 1t3 tjuvar här en 

given tidpunkt. 

  I öster är det en dörr som leder ned till tunnel-
systemet. Den har tre lås. De två översta är fäl-

lor. När någon försöker låsa eller dyrka upp en-

dera av dessa, frigörs en blixt som gör 1t8+2 i 

skada. Ett framgångsrikt räddningsslag mot 

dödsstråle halverar skadan. Det nedersta är ett 

vanligt lås. 

5 – Trapphus 

Dörren till trapphuset (rum 1) har samma typ av 

kombinationslås som dörren till förrådet (se 

detta, rum 4 ovan). Sifferkombinationen 332 gör 

att man kan skjuta regeln åt sidan och på så sätt 
låsa upp dörren. 

  Det finns inga fönster i trapphuset och dörrarna 

till det är alltid stängda. Men både nedanför och 

ovanför trappan lyser en väggfast lykta upp rum-

met dygnets alla timmar. Ovanför trappan är det 

alltid en tjuv på vakt. Ofta sitter denne uttråkad 
på översta trappsteget, kanske han eller hon lä-

ser en bok, övar på knopar eller slipar sin kniv. 

  Dörren till hallen på övervåningen är normalt 

inte låst. Vid den hänger ett snöre som går till 

samma klocka i övervåningens hall (rum 6), som 
snöret i bottenvåningens matsal (rum 1). Skulle 

främlingar uppenbara sig nedanför trappan, drar 
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vakten genast i snöret (givet ett framgångsrikt 

överraskningsslag), och vidtar först därpå andra 
åtgärder. 

6 – Hall 

Hallen har fyra dekorerade dörrar och sex brin-

nande oljelampor på väggarna. Längs trägolvet 

löper en blå matta, och väggarna är målade med 
mörkblå färg. Det är ovanligt att någon av dör-

rarna är låsta, men de är nästan alltid stängda. 

Vid ett givet ögonblick är det 10% risk att det är 

1t3 tjuvar i hallen. 

7 – Sovrum 

En sovsal med fyra bekväma sängar. Rummet är 
målat i mörkröd färg, det är en stor matta på gol-

vet och oljelampor på väggarna. Eftersom tjuvar 

är nästan lika verksamma på natten som på da-

gen, är det alltid 75% chans att det ligger 1t4 

tjuvar här. Om inte spelledaren önskar annat 
finns det inte mycket av värde i sovrummen, 

bortsett från säg 100 guldmynt och ett par 

smycken. 

  I södra väggen är det en lönndörr. Med lönn-

dörrarna kan tjuvarna under strid flytta sig mel-

lan rum för att attackera fienden bakifrån eller 
fly platsen. 

8 – Sovrum 

Rummet är närmast identiskt med det andra 

sovrummet (rum 7). Om Moreno sover i gilleshu-

set vid en given tidpunkt är det i detta rum han 
befinner sig. 

9 – Förråd 

Rummet innehåller linne till sängarna, en del 

mat och dryck, lite vapen och pilar, med mera. 

Allting är prydligt sorterat och staplat. 

10 – Sal 

Denna sal är gillets formella mötesplats. Om 

större planer diskuteras eller fest anordnas för 

någon prominent medlem, är det alltid i denna 

sal de är. För mer vardaglig social samvaro an-

vänds matsalen (rum 1) på bottenvåningen. 
  I salen finns det en öppen spis i södra väggen. 

Väggarna är tapetserade med mönstrade, exklu-

siva tapeter. Det hänger ljushållare med speglar 

längs väggarna, och en kristallkrona med stea-

rinljus hänger från taket. Bord och stolar är även 

de dyrbara arbeten. 
  Salen fungerar också som mottagningsrum för 

viktiga gäster. Det är ett skäl till att hallen utan-

för och i synnerhet salen själv är tämligen påkos-

tade utrymmen. 

  I norra väggen är det en lönndörr till ena sov-
rummet (rum 8). 

  Det är 60% chans att det är tjuvar här en given 

tidpunkt, och i så fall 60% chans att någon av 

dem är Moreno, Corina eller Ronan (1t3 av dem). 

11 – Butik 

Om vädret tillåter är dörren öppen dagtid, den 

brukar stängas på kvällen och låsas på natten. 

  Lokalen har en disk som sträcker sig över halva 

rummet. På väggarna sitter det halvfyllda hyllor. 

En och annan kagge och säck står på golvet. Va-

ror som mjöl, salt, rökt kött, rep, spik och tjära 
finns till försäljning. Det är 80% chans att det är 

1t2 tjuvar här om dagen; det kan också vara ett 

par hantlangare till Nålarna. Är det inte någon 

här, kommer 1t2 personer inom tio minuter, eller 

under normala förhållanden om någon ropar el-

ler plingar i klockan på disken. 
  Dörren in till korridoren bakom butiken är all-

tid stängd, men bara låst när affären är stängd 

för kvällen, eller om det inte finns någon som 

kan vakta platsen. 

12 – Förråd 

Dörren till förrådet är stängd men olåst. Förrå-

det innehåller framför allt redskap, ved och an-

nat gods som hör till huset, snarare än varor att 

sälja. 

13 – Sovrum 

Ett enkelt sovrum med två enkla sängar. Det in-
nehåller inget av intresse. Det är 50% chans att 

1t2 personer ligger här en given tidpunkt. Dör-

ren är alltid stängd men sällan låst. 

14 – Trappa ned 

Dörren till detta rum är av ek och har ett kraf-
tigt, mycket välgjort lås. Den är alltid låst. Om 

dörren öppnas av någon som inte har en synlig 

diamantnål på sig, framträder en magisk mun 

på motsatta väggen. Den ropar ”Inkräktare,  in-
kräktare!” tio gånger. Alla i och invid affären 

kommer att höra det. Det är 60% chans under 

normala förhållanden att en eller flera tjuvar i 
huset bredvid hör larmet. 

  Mitt i golvet är det ett fyrkantigt hål med en 

trappa ned i mörkret (rum 17). 

15 – Gilleshusets källare 

Nedanför trappan är det en fälla. Om någon kli-
ver på en av de golvstenar som upptar ytan, slås 

dörren till väster upp och ögonblicket efter avfy-

rar en ballist en stor sten med fruktansvärd 

kraft. Om den träffar inkräktaren avgörs av ett 

attackslag, då ballisten har +5 i attackbonus. 

Den gör 3t6 i skada. 
  Tjuvarna vet förstås att fällan är där och hop-

par vanligtvis ned på sidan av trappan, om de är 

på väg ned, eller kliver upp på något av de ne-

dersta trappstegen från sidan om de ska upp. 

Lyckas slaget att upptäcka fällor är det just det 
äventyraren lägger märke till: Det verkar som att 

ingen går på golvet just nedanför trappan, utan 

vid sidan av. 

  I källaren förvarar tjuvarna främst smuggel-

gods. Just nu står det åtta tunnor vin kring väg-

garna. 
  Det finns tre stängda dörrar här, som var och 

leder till ett litet rum. Det norra rummet är 

tomt, men tecken finns på att det används för att 
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låsa in folk (halm på golvet, bojor i väggen). Det 

sker mycket sällan, men det kan röra sig om en 

kidnappad person, en tjuv från konkurrerande 
gille som hålls gisslan, en äventyrare som väntar 

på att bli förhörd, och så vidare. 

  Dörren till det mittersta rummet är låst. Om 

en äventyrare dyrkar upp dörren och öppnar 

den, slås dörren upp med rejäl kraft (1t4 i skada) 
och ballisten avfyras. Sannolikt slår dörren upp 

på äventyraren och skyddar denne något mot 

stenen som skjuts iväg (60%). 

  Det södra rummets dörr är låst. Genom att 

trycka på en av nitarna i träet skjuts låskolven 

tillbaka. Sedan kan man öppna dörren. När dör-
ren stängs på nytt slår kolven till automatiskt, 

och dörren är låst igen. Själva dörrlåset är en 

fälla. Om man stoppar in något i nyckelhålet fri-

görs sömngas. Den är blå och alltså fullt synlig. 

Innevarande rond fyller gasen rutan framför dör-

ren. Den som misslyckas med ett räddningsslag 
mot magi faller genast i sömn, och sover i 2t6 

timmar. Det går inte att väcka den personen som 

ur vanlig sömn. Påföljande rond sprids gasen 

över angränsande rutor. Den som misslyckas 

med sitt räddningsslag faller i sömn efter en rond 
och sover i 1t6 timmar. Gasen ligger kvar och är 

verksam i ytterligare en rond. 

  Rummet innehåller en hel del vapen (för att ut-

rusta hantlangare i krigssituationer), inte minst 

pilar och kastknivar. Men det finns också två +1-
dolkar, ett +1-kortsvärd, två styrkedrycker och 

en osynlighetsdryck. I mindre säckar återfinns 

1 000 guldmynt och 2 400 silvermynt, och i en 

liten kista juveler och smycken för 5 000 guld-

mynt. Alla tjuvar har sina egna skatter (dock ej i 

gilleshuset), men detta fungerar som ett slags 

krigskassa för hela gillet. 
  Vid sydvästra hörnet är det en lönndörr. Det 

står en del redskap i nischen, så första intrycket 

man får är att det är ett utrymme för allehanda 

föremål, snarare än en tom yta som ger utrymme 

för en lönndörr. Dörren öppnas genom att 

trampa på en hammare intill väggen. Man lägger 
knappast märke till den bland de andra redskap-

en (som står och ligger lite huller om buller, oka-

raktäristiskt nog). Det går inte att ta upp ham-

maren, eftersom det ju i själva verket är en 

knapp som sitter fast i anordningen under gol-
vet. 

16 – Litet utrymme 

Inifrån detta rum är lönndörrarna fullt synliga. 

Dörren till rum 15 öppnas in mot detta utrymme, 

och dörren till rum 16 öppnas ut från detta ut-

rymme. 

17 – Affärens källare 

Rummet är helt tomt. Nedanför trappan finns det 

en fälla. Liksom i rum 15 har tjuvarna för vana 

att hoppa eller gå ned från sidan av trappan, och 

kliva upp på något av de två nedersta trappste-
gen från sidan. Om någon kliver på fällan hörs 

ett klick! och ögonblicket därpå skjuts en 

träplatta med golvstenar på upp i luften av en 
kraftig fjäder. Offret slår i taket och tar 1t6+2 i 

skada. Det är 20% risk att denne faller ned på 

den andra fällan – en fallucka. Hålet är tre meter 

djupt, offret tar 1t6 i skada. Men en vässad påle 

skjuter upp från mitten av hålet. Ett framgångs-

rikt räddningsslag mot dödsstråle innebär att 
äventyraren undviker att falla på den. Misslyckas 

räddningsslaget tar denne 1t8+1 i skada. 

  Den norra lönndörren är förhållandevis lätt att 

upptäcka. Inte visuellt, för det är ett mycket 

skickligt arbete, men genom att trycka på den. 
Trycker man till väggen skjuts nämligen lönndör-

ren in en aning, och glider sedan ljudlöst upp 

(mot rum 17). 

  Den södra lönndörren är lika svår att upp-

täcka med ögat, och också knivigare öppna. På 

sidan av trappan är det en lönnlucka, och bakom 
den en liten spak som låser upp dörren. Det hörs 

ett klickande ljud från lönndörren, och sedan är 

det bara att skjuta upp den. 

18 – Hemligt mötesrum 

Rummet domineras av ett långbord med stolar. 
Längs tegelväggarna hänger enfärgade gobe-

länger och golvet upptas nästan helt av en mörk-

röd matta. På ett sidobord står det ett par karaf-

fer och några bägare, och i skåpet finns det en 

del tallrikar, bestick, och så vidare. Det mesta är 

av silver. 
  Rummet används endast i kristider, när möten 

i gilleshusets sal (rum 10) inte känns säkra och 

hemliga nog. 

  Bakom gobelängen på östra väggen är det en 

lönndörr. Den öppnas genom att trycka in en 
tegelsten. När dörren stängs på nytt, glider tegel-

stenen tillbaka till sin tidigare position. På andra 

sidan lönndörren är det en 20-30 meter lång 

gång till en källare under ett bostadshus. Endast 

invigda nålar känner till denna tunnel. Den an-

vänds av tjuvarna när de av någon orsak vill för-
säkra sig om att ingen ser dem ta sig till eller 

från gilleshuset. Den hemliga gången är också 

tänkt som en flyktväg. 

Nimrods mörka kåpor 
I Nimrodassällskapets källor nämns arkeologen 
Fransiskus, vilket ledde dem till hans hemstad 

Hoxok. De har sänt ut en grupp på nio ockultis-

ter för att spåra upp de två idolerna och föra dem 

till utgrävningsplatsen. Gruppen som kort innan 

druiderna närmade sig äventyrarna anlände till 
Hoxok består av en ledare, en magiker, tre kri-

gare, två tjuvar och två lönnmördare (ny klass, 

se BILAGA II). Deras bas är andra våningen på ett 

värdshus, där de hyrt alla rum. Bortsett från 

personalen på värdshuset och enstaka, upp-

märksamma gäster är det endast det lokala tjuv-
gillet Diamantnålarna som vet att de är här. Ock-

ultisterna strävar efter att vara diskreta. Men det 

betyder inte att de alltid håller sig dolda eller 

undviker en öppen strid som är nödvändig för att 

de ska nå sina mål. 
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  Deras efterforskningar i Hoxok – som låg inte 

minst i att prata med folk – gjorde dem snabbt 

intresserade av kuriosasamlaren Gasparo. De 

betalade Diamantnålarna för att dessa skulle 
stjäla samlarens idol från ett vitrinskåp. Gas-

paro, som nyligen kommit tillbaka från en resa, 

vet bara att idolen är borta. Tjuvarna tog ingen-

ting annat. Eftersom ordern var att endast stjäla 

en idol av guld, brydde sig inte den unga tjuven 
om de dokument som hörde till bytet – vilket 

kommer att gynna äventyrarna. 

  Efter stölden hade Nimrodassällskapet den ena 

idolen av två. En undersökning av Gasparos 

vänkrets ledde dem till en lärd man vid namn 

Bastian. De frågade honom om den andra ido-
len. De sa sig representera den kultur till vilken 

föremålet hörde, och från vilken den stulits för 

länge sedan. De sa att de var beredda att betala 

en rundlig summa för att köpa tillbaka den. (Det 

var sant, Nimrodassällskapet har 6 000 guld-
mynt med sig i juveler, för just detta ändamål; 

det betyder inte nödvändigtvis att de skulle köpa 

idolen i stället för att stjäla den, men om det 

vore det lättaste och snabbaste sättet att få tag 

på den, skulle de utan tvekan föreslå ett köp.) 

Bastian må vara beläst och intelligent, men det 
gör honom inte immun mot charma. Han berät-

tade att den nyligen bortgångne O’Kallan på Bib-

lioteksgatan hade ett föremål som stämde in på 

beskrivningen. 

  Ett par personer i svarta kåpor dyrkade upp 

låset en natt, och genomsökte O’Kallans våning. 
Men de hittade inte föremålet. Följande dag 

kommer äventyrarna till Biblioteksgatan i 

samma syfte, nämligen att hämta O’Kallans idol. 

Nimrodastjuvar håller huset under bevakning 

och börjar spionera på äventyrarna. Samtidigt 
visar deras vidare efterforskningar att arvtaga-

ren till O’Kallan torde vara hans dotter Darina. 

Sannolikt börjar både äventyrarna och ockultis-

terna att eftersöka henne samtidigt. 

  Under äventyrarnas tid i Hoxok kommer de 

nästan alltid att vara övervakade av ockultister-
nas tjuvar och lönnmördare, när de väl besökt 

O’Kallans våning. Spelledaren kan då och då slå 

en 1t20, och blir resultatet 15 eller mer ser spe-

larkaraktärerna en människa i kåpa iaktta dem, 

exempelvis sittande på huk på ett balkongräcke. 

Det rekommenderas ske två eller tre gånger un-
der äventyret i Hoxok. Eftersom spelarna inte 

känner till Nimrodassällskapet eller bakgrunden 

till idolerna, ger dessa scener en spännande 

känsla av att det hela handlar om något mer än 

att bara hämta en idol. 
  Ockultisterna kommer att attackera äventyrar-

na när eller om de erhåller idolen från Darina, 

samt möjligtvis vid ytterligare ett tillfälle. Lyckas 

de inte ta idolen från dem kommer de att förfölja 

äventyrarna i vildmarken, längs deras färd mot 

Nimrod. Men givetvis avgör spelledaren hur ock-
ultisterna agerar efter eget tycke och efter hän-

delsernas utveckling. 

Spelledarnot: Motståndarnas antal 

Vi tänker oss att ockultisterna som tar sig till 

Hoxok är nio till antalet. Men det är inte omöjligt 

att de är dubbelt så många. Uppdraget med ido-

lerna är så viktigt för Nimrodassällskapet att det 
får kosta vad det vill. 

  Skälet till denna anmärkning är att det finns 

en dramaturgisk risk med att de nio decimeras i 

äventyrets inledning, i sån omfattning att de blir 

praktiskt taget ofarliga i fortsättningen. 

  Spelledaren kan överväga en här odokumente-
rad ”reserv” i Hoxok, om det skulle behövas, för 

att hålla de två grupperna någorlunda jämbör-

diga i Hoxok. 

  Om äventyrarna däremot i slutet av sin tid i 

Hoxok, innan de ger sig ut i vildmarken, går in i 
ockultisternas bas på värdshuset Blå fisken och 

besegrar dem, tycker vi att de ska få den segerns 

fördelar med sig. I det läget vore en ”reserv” mer 

orättvis. 

Värdshuset Blå fisken 

Värdshuset Blå fisken är belägen i östra delen av 

staden och har två övervåningar. Bottenvåning-

ens väggar är av sten, övervåningens av trä. Det 

är fönster i alla rums ytterväggar. Blå fisken 

drivs av paret Henning och Gudrun, men de har 
vid en given tidpunkt hjälp av två-tre andra, ofta 

yngre personer. 
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  De nio ockultisterna har hyrt hela andra vå-

ningen på värdshuset. Det är inte allmänt känt, 
men de som frekventerar inrättningen har lagt 

märke till främlingar i kåpor som kommer och 

går genom skänkrummet. 

  Det är också möjligt att äventyrarna vänder på 

steken och förföljer de som spionerar på dem, 

eller lyckas förhöra sig med rätt personer för att 
få reda på var de håller hus. Slutligen, om spel-

ledaren vill hjälpa spelarna att lokalisera fien-

dens bas, kan en äventyrare helt enkelt se en av 

”kåporna” gå in på Blå fisken. 

  En attack på värdshuset kan mycket väl bli 
framgångsrik. Ockultisterna väntar sig nämligen 

inte detta och har inte vakter eller motsvarande 

förberedelser. Däremot bjuder de nog hårt mot-

stånd. Om äventyrarna tränger in på andra vå-

ningen kommer ockultisterna att strida smart 

och utnyttja sina besvärjelser, drycker och sär-
skilda förmågor. Om det inte finns särskilda skäl 

till annat är det 1t4+5 ockultister på våningen 

vid en given tidpunkt. 

  Ledaren för de utsända är Miro, en femte gra-

dens krigare. Hans och de övrigas värden listas 
efter beskrivningen av värdshuset. På värdshu-

sets baksida, dit man kommer via gränden vid 

sidan av huset, står ett stall där Nimrodassäll-

skapet har sina hästar. 

1 – Skänkrum 

Det är praktiskt taget alltid folk i skänkrummet, 
men på kvällarna är det nästan helt fullt. Blå 

fisken har inga särskilda öppettider, utan serve-

rar i princip när de har kunder som betalar. 

(Men man kan inte förvänta sig ett skrovmål mitt 

i natten, till exempel.) 
  Rummet har en disk, en dörr till köket (rum 2), 

en annan till en privat trappa upp, samt en till 

chambre séparée (rum 3), och slutligen en till ett 

litet förråd. Dörrar är sällan låsta. 

2 – Kök 

Vid sidan av spisar, bänkar och husgeråd, 
hänger rökt kött från taket, medan säckar med 

mjöl och salt ligger vid väggen, och så vidare. 

Utrymmet är rätt belamrat och ofta aktivt, perso-

nal kommer och går och därför är dörren som 

regel öppen. Dörren till baksidan av huset är 

däremot ofta stängd (om man inte vill få in frisk 
luft) och blir låst när mörkret faller. På baksidan 

är det en låst lucka till husets källare, där mat 

och dryck förvaras. 

3 – Enskilt rum 

Detta är ett chambre séparée för sällskap som 

vill sitta ostörda. Det innehåller endast bord, 
stolar och en öppen spis. 

4 – Sällskapsrum 

Längs väggarna står det soffor och framför den 

ena ett soffbord. På vardera sida om dörren ut är 

det en bokhylla med böcker som gäster får låna. 
På kvällarna är det vanligt att enstaka gäster 

sitter här. Dörren till balkongen är öppen vid 

varmt väder. Under normala förhållanden är den 
aldrig låst. 

  Balkongen är populär, i synnerhet på sommaren 

förstås. 

5 – Privat sovrum 

Detta är Hennings och Gudruns privata kam-
mare. Förutom säng finns det bord, hylla och gar-

derob. 

  Dörren mot korridoren är alltid stängd, och ofta 

låst. Dörren mot trappan är vanligtvis stängd, 

men mer sällan låst. 

6 – Sovrum 

Dessa sovrum är likadana. Det är två breda 

sängar i vardera. Ofta delar man säng med andra, 

så det kan vara fyra eller ännu fler personer i 

rummet. Rummen är antagligen upptagna av 1t4 

människor, men det är sällan gäster uppehåller 
sig här dagtid. 

7 – Sovsal 

Det finns sex sängar i sovsalen. Detta är ett billi-

gare alternativ till sovrummen. En given tidpunkt 

är det upptaget av 2t4+1 gäst. Det är alltid folk 

här om natten, ibland enstaka personer om da-
gen. 

Ockultisternas våning 

De nio utsända från Nimrodassällskapet har som 

nämnts hyrt hela översta våningen. De vill vara 

ensamma för att när som helst, och hur mycket 
som helst, kunna diskutera sina ärenden, utan 

att se sig över axeln, gå undan, och så vidare. 

  De är visserligen här i brottsligt ärende, men de 

har inga direkta fiender. På den egna våningen är 

de avslappnade och såvitt de vet trygga. 

  Om äventyrarna planerar att angripa ockultis-
terna, kan spelledaren avgöra att alla är här och 

så att säga placera ut dem i olika rum. Ingenting 

hindrar äventyrarna att bara gå upp till denna 

våning, men när de upptäcks kommer alla ockul-

tister på fötter och attackerar dem skoningslöst. 
  Tänk på att utnyttja de olika SLK:ernas special-

förmågor! En lönnmördare eller tjuv strävar efter 

smygattacker, till exempel. Spela dem som smarta 

och taktiska personer. Scenariot erbjuder möjlig-

het till en lång, ovanlig och spännande strid på 

värdshuset. 

8 – Stort rum 

Rummet innehåller två sängar, bord och garde-

rob. Det är avsett för bättre bemedlade gäster som 

vill bo särskilt bekvämt. 

  Miro har tagit detta till sitt rum. Det är 60% 
chans att han är här en given tidpunkt, i så fall 

med 1t4-1 ockultister. 

  I en liten, låst kista återfinns Gasparos idol. I en 

annan kista återfinns 2 000 guldmynt, 3 000 sil-

vermynt, och juveler till ett värde om 6 000 guld-
mynt. Utöver detta en osynlighetsdryck, en styr-
kedryck, och tre hela lätta skador. 
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  Miro och hans ockultister är på heligt uppdrag, 

vars mål är viktigare än deras egna liv. De kom-

mer inte att avslöja något om de tillfångatas och 

förhörs. 

9 – Sällskapsrum med balkong 

Ett rum med länstolar, soffa och bord, bokhylla 

på väggen och dörr till balkongen. 

  Det är i detta rum ockultisterna i första hand 

uppehåller sig av helt sociala skäl, eller när de 

planerar eller lyssnar på Miros instruktioner. 

Dörren till balkongen är vanligtvis öppen. För att 
ha koll på vad som händer i närområdet är det 

nästan alltid en ockultist på balkongen. Är det 

ingen ockultist där och det är natt, är dörren 

stängd och reglad från insidan. 

10 – Magikerns enkelrum 

Värdshuset har tre enkelrum, små rum med en 
bädd i varje och ett bord med stol. I detta rum 

bor magikern, och det är här han förvarar sin 

formelbok. Den innehåller fyra första nivåns be-

svärjelser, tre andra nivåns, och en tredje nivåns 

besvärjelser. 

11 – Lönnmördares enkelrum 

Detta rum är likadant som rum 10. En av lönn-

mördarna fick/tog detta rum. Blir det strid utan-

för rusar han inte bara dit, utan eftersträvar 

smygattack på en fiende som kommer in i hans 

rum, eller om tillfälle ges tar han sig osett ut ur 
rummet för att attackera någon bakifrån. I rum-

met ligger ett prydligt ihoprullat tjuvrep (se sidan 

80 i Monster & Magi). 

12 – Tjuvs rum 

Rummet är närmast identiskt med rum 10 och 

11. En av tjuvarna använder det. Liksom lönn-
mördaren kommer inte heller denne listige ockul-

tist att kasta sig in i striden, men heller inte 

vänta på att hans kumpaner dör innan han age-

rar, om det nu skulle luta därhän. 

13 – Sovsal 

Övriga sällskapet, fem personer, sover i detta 

rum. Vanligtvis uppehåller sig dessa i sällskaps-

rummet (rum 9), på balkongen eller ute på upp-

drag. Men spelledaren kan placera en eller ett 

par skurkar i sovsalen för en mer oförutsägbar 

strid, med fiender som dyker upp både här och 
där, om nu äventyrarna angriper dem på Blå fis-

ken. 

Nimrodassällskapet på Blå fisken 

Miro 

5:e gradens krigare 
STY 15, SMI 13, FYS 14, INT 14, VIS 10, KAR 13 
SV 14+1, KPT 5, Att. 1 vapen, AB 5, Förfl. 12, Moral 17, EP 
360 

(Långsvärd +1, 1t8+2) 26: □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

□□□□□ □□□□□ □ 

Skyddsring +1, tre magiska drycker på rummet 
120 guld-, 70 silver- och 34 kopparmynt 

Magikern 

4:e gradens magiker 
STY 11, SMI 15, FYS 14, INT 17, VIS 12, KAR 12 
SV 13, KPT 4, Att. 1 vapen, besvärjelser AB 4, Förfl. 12, Mo-
ral 15, EP 280 

(Stav +1, 1t6+1) 14 □□□□□ □□□□□ □□□□ 

Hela lätta skador-dryck, förvandling-dryck 
80 guld-, 45 silver- och 56 kopparmynt; 2 juveler á 500 
guldmynt 

Lönnmördare 1 
5:e gradens lönnmördare 
STY 9, SMI 17, FYS 14, INT 10, VIS 9, KAR 11 
SV 14+1, KPT 5, Att. 1 vapen, AB 3, Förfl. 12, Moral 14, EP 
360 

(Kortsvärd +1) 12: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ 

Skyddsring +1 
78 guld-, 46 silver- och 57 kopparmynt 

Lönnmördare 2 
4:e gradens lönnmördare 
STY 13, SMI 12, FYS 9, INT 15, VIS 12, KAR 12 
SV 14+1, KPT 4, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 12, Moral 14, EP 
240 

(Långsvärd, 1t8+1, slunga, 1t4) 17: □□□□□ □□□□□ 

□□□□□ □□ 

Läderharnesk +1 
89 guld-, 54 silver- och 44 kopparmynt 

Tjuv 1 
5:e gradens tjuv 
STY 7, SMI 15, FYS 11, INT 13, VIS 12, KAR 12 
SV 14+1, KPT 5, Att. 1 vapen, AB 3, Förfl. 12, Moral 15, EP 
360 

(Dolk +1, 1t4+1, Kortbåge, 1t6) 19: □□□□□ □□□□□ 

□□□□□ □□□□ 

Läderrustning +1 
45 guld-, 75 silver- och 17 kopparmynt, 4 pärlor á 100 guld-
mynt 

Tjuv 2 
4:e gradens tjuv 
STY 10, SMI 16, FYS 17, INT 13, VIS 12, KAR 11 
SV 14, KPT 4, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 12, Moral 14, EP 240 
(Energitömningsyxa +1, 1t6+1+energitömning) 19: 

□□□□□ □□□□□ □□□□ 

Energitömningsyxa 
24 guld-, 45 silver- och 31 kopparmynt 

Krigare 1 

4:e gradens krigare 
STY 13, SMI 13, FYS 9, INT 11, VIS 12, KAR 13 
SV 14+1, KPT 5, Att. 1 vapen, AB 3, Förfl. 9, Moral 15, EP 
240 

(Långsvärd, 1t8) 17: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ 

21 guld-, 57 silver- och 56 kopparmynt 

Krigare 2 

4:e gradens krigare 
STY 11, SMI 11, FYS 10, INT 14, VIS 13, KAR 14 
SV 16+1 (sköld), KPT 4, Att. 1 vapen, AB 3, Förfl. 9, Moral 
15, EP 240 

(Spjut, 1t8) 18: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ 
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18 guld-, 75 silver- och 46 kopparmynt 

Krigare 3 

4:e gradens krigare 
STY 13, SMI 14, FYS 15, INT 12, VIS 13, KAR 13 
SV 16, KPT 4, Att. 1 vapen, AB 3, Förfl. 9, Moral 14, EP 240 

(Långbåge, 1t8+1, kortsvärd, 1t6+1) 20: □□□□□ 

□□□□□ □□□□□ □□□□□ 

31 guld-, 14 silver- och 75 kopparmynt 

Jakten börjar 
Efter denna beskrivning av situationen som 
äventyrarna kliver in i, vänder vi oss nu till hu-

vudpersonerna och äventyrets inledning i Hoxok. 

Spelarkaraktärerna kommer först att söka upp 

O’Kallan, för att enligt druidernas önskemål ef-

terfråga idolen. 

O’Kallan 

Den lärde gamle mannen bodde på första våning-

en i ett hus på Biblioteksgatan. Just biblioteket 

är den största byggnaden längs gatan, som av 

detta skäl fått sitt inofficiella namn. För att hitta 
O’Kallans våning måste äventyrarna fråga efter 

honom. Det kommer inte att dröja länge innan 

någon kan peka ut hans våning åt dem. 

  (De flesta av stadens gator saknar namn och 

portarna till husen saknar nummer. Det är upp 
till budbäraren att hitta mottagaren av en för-

sändelse, till exempel. Men eftersom endast pro-

minenta, mer eller mindre välkända medborgare 

tenderar att få brev brukar det inte vara en 

större utmaning. Vill man själv hitta någon 

måste man fråga sig fram, men människor har i 
allmänhet goda kunskaper om de som bor i när-

heten.) 

  När de letar efter dörren i trapphuset stöter de 

på en granne (eller när de knackat på och ingen 

svarar). Det är en äldre kvinna som passerar. 
Berättar spelarkaraktärerna att de söker O’Kal-

lan, eller om hon förstår det, nämner hon att han 

är avliden. Ett påföljande samtal kan avslöja föl-

jande: 

• O’Kallan dog för ett par veckor sedan. Så-

vitt man vet av naturliga orsaker. Han var 

gammal. 

• Kort därpå kom en budbärare med ett brev. 

Grannen vet det eftersom det var fäst vid 

dörren. 

• O’Kallans dotter Darina har börjat packa 

hans saker (och var sannolikt den som tog 

brevet). 

• Darina är Moden-präst. (Moden är gudinna 

för härd, graviditet och växtlighet.) 

• En ”ljusskygg” person som grannen inte 

sett tidigare, frågade efter O’Kallan bara 
dagen innan. 

• I natt hörde hon ljud från O’Kallans vå-

ning. Det tyckte hon var underligt, för inte 

är väl Darina där om nätterna? 

Att ta sig tid och tala med grannen som råkar 

passera är med andra ord värdefullt. Men om 

äventyrarna inte gör det, kan de antingen själva 

söka upp någon som vet något om O’Kallans död. 
(I så fall får måste spelledaren improvisera.) De 

kan också liksom ockultisterna gjort lägga lägen-

heten under bevakning. Då kommer de enligt 

spelledarens bedömning se Darina besöka den 

för att hämta saker. Rimligtvis tar de kontakt 

med henne, och berättelsen fortsätter därifrån. 

Darina 

O’Kallans dotter bor i ett sidohus på Moden-

templets område som ligger inte långt ifrån Bibli-

oteksgatan. Det reser inga särskilda utmaningar 
att hitta templet, om äventyrarna pratat med 

grannen eller på annat sätt fått reda på Darina 

är Moden-prästinna. Det finns heller inga hinder 

till att ta sig in i tempelområdet. Gör de det ser 

de en präst som kan leda dem mot sidohuset 
(hus 3 på kartan nedan, där flera präster har 

sina privata rum) och hämta Darina. 

  Nimrodassällskapet bevakar våningen från 

motsatt hustak. De ser äventyrarna gå dit, even-

tuellt prata med grannen, och sedan gå vidare 

mot templet. Medan ett par lönnmördare eller 
tjuvar förföljer dem, springer andra till Blå fisken 

för att hämta ytterligare folk. Värdshuset ligger 

inte långt ifrån varken templet eller Biblioteksga-

tan. 

  Medan äventyrarna antagligen går in på tempel-
området, klättrar tjuvar och lönnmördare upp för 

muren till höger, och spionerar på dem i skydd 

av trädkronor. (Se karta nedan.) 

Idolen 

Darina kommer ut ur hus 3 för att prata med 

äventyrarna. Samtalet utspelar sig antagligen 
fem-tio meter sydväst om huset. Om äventyrarna 

uppriktigt berättar att de är utsända av druider-

na för att hämta idolen, eftersom den riskerar att 

användas i ondskefulla syften, har Darina ingen-

ting emot att ge den till dem. Bland O’Kallans 
kvarlåtenskap fanns nämligen ett brev som 

skickats till honom helt nyligen, från druiderna: 

 

Bäste herr O’Kallan! 
Som Ni säkert minns erhöll vi i höstas två volymer 
från Er, och i utbyte gav vi Er en liten stod av guld. 
Det har nu kommit till vår kännedom, att just 
denna stod kan användas för att rubba balansen i 
denna del av världen, mellan de två kosmiska kraf-
terna. 
Ni måste genast gömma stoden på en säker plats, el-
ler hellre sända tillbaka den till oss. Den som har 
föremålet i sin ägo kan sväva i omedelbar livsfara! 
Med utmärkt högaktning, 
Derwyn 
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Darina vill inte ha något med denna affär att 

göra, och om nu äventyrarna är utsända för att 

hämta tillbaka idolen överlämnar hon den gärna 

till dem. I Modens tempelområde känner hon 

omedelbart om en människa hon möter är ond 
eller god, och vet att äventyrarna inte försöker 

bedra henne. 

  Hon går tillbaka in i huset för att hämta idolen 

och anteckningsboken (och eventuellt brevet 

ovan, men just det spelar mindre roll för äventy-
ret). När de spionerande ockultisterna ser idolen 

överlämnas, går de till attack! 

Tempelstriden 

Spelledaren uppmanas att själv placera ut fien-

den – i ett träd, på muren, bakom sidohuset, et-

cetera. Deras placering är nämligen beroende av 
var äventyrarna står när idolen överlämnas. Tju-

var och lönnmördare kan som nämnts klättra 

upp för muren, och väl där kan de kasta ned rep 

till krigarna, så att även dessa kommer upp. 

  Ockultisternas plan är att i ett överraskning-
sangrepp ta idolen från äventyrarna. Antagligen 

visar det sig att äventyrarna biter ifrån bra, att 

angreppet kommer att misslyckas. Blir detta up-

penbart, och i synnerhet om en-två ockultister 

dör, drar de övriga sig snabbt och smidigt till-

baka. 
  Prästerna kommer sannolikt inte att ingripa. 

Det är inledningsvis omöjligt för dem att förstå 

vilka parterna är som strider och varför de gör 

det. Eftersom striden förmodligen blir kort, kom-

mer prästerna inte att hinna få situationen klar 
för sig innan den är över. Självklart uppskattas 

verkligen inte strid på tempelområdet, men det 

var ju inte spelarkaraktärerna som inledde 

blodsutgjutelsen på den heliga marken. 

  Som nämnts tidigare kan det falla sig så illa att 

en stor del av ockultisterna stupar i denna strid, 
och på så vis upphör att vara ett hot i Hoxok. I 

så fall rekommenderas spelledaren utgå ifrån att 

detta var en av två grupper, då den andra håller 

till på värdshuset Blå fisken. Men i varje fall 

kommer ockultisterna dra sig tillbaka om striden 
går illa. De karaktäriseras av smidighet och 

snabbhet, inte av rå styrka. 

  Om ockultisterna verkligen får tag i idolen, ger 

de sig genast av med den. Då blir nog ockultis-

terna de jagade! 

Tempelområdet 

Kring Modens tempel står ytterligare två byggna-

der och kring dessa många träd, allt samlat inn-

anför en två och en halv meter hög mur. Porten 

är alltid öppen och respektfulla besökare är väl-

komna. Muren syftar alltså inte till att stänga 

ute människor, utan att skapa en helig oas i 
storstadens vimmel. 

  Vi kan nog anta att äventyrarna bara går in på 

tempelområdet och ser sig omkring. I så fall ser 

de en prästinna som bär vatten. Hon går säkert 

och hämtar Darina om de frågar efter henne.  

1 – Port 

Ibland står en prästinna utanför porten med en 
fruktkorg som förbipasserande kan ta ifrån. När 

det är ceremonier i templet eller upptåg på torget 

(plats 4), står det ofta två personer här för att 

välkomna gäster och i mindre utsträckning av-

hysa personer som exempelvis beter sig olämp-
ligt. Annars är det bara att gå in. 

2 – Modens tempel 

Moden är en av de mer betydande gudarna i Ga-

lanthus värld, och detta är hennes mest promi-

nenta tempel i Hoxok. Det består huvudsakligen 

av en bred pelargång fram till en staty. Det finns 
inget som hindrar en främling från att gå in här 

heller, men prästerna ser ogärna att folk bara 

går runt för att stilla sin nyfikenhet. De kommer 

att respektfullt närmas av en eller ett par präs-

ter. 

3 – Sidohus 

De präster som bor på tempelområdet har sina 

rum här, bland andra Darina. Det står en brunn 

söder om huset. 

4 – Kolonnad 

Byggnaden består i princip endast av ett funda-
ment och två trader med pelare som håller upp 

ett tak. Vid festligheter kan publik samlas här 

för att äta, och/eller för att se på skådespelet på 

torget (den grå cirkeln söder om byggnaden). 
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Idolen och anteckningsboken 

Nu har äventyrarna idolen de letade efter. Den 

är cirka tio centimeter hög, sex centimeter bred 

och gjord av guld med ena sidan skuren som ett 

märkligt ansikte. På dess undersida är det ett 
hål, tre centimeter djupt och tre centimeter i di-

ameter. 

  Men de har också O’Kallans anteckningsbok 

(återges nedan), där han skrivit ned funderingar 

och fynd gällande idolen som han erhöll från 

druiderna. När äventyrarna läser den inser de 
att det finns två idoler, och att dessa tillsam-

mans kan användas för att öppna ”Midas grav”. 

Kanske de nu förstår varför andra visat intresse 

för att hitta den, och attackerade när idolen såg 

dagens ljus? 

O’Kallans anteckningsbok 

Innehållet i O’Kallans anteckningsbok återges 

nedan. Dess sidor återkommer i BILAGA III, i en 

form som är lämplig för spelledaren att skriva ut 

och delge spelarna. Det är rätt mycket text, så 

det är bra om spelarna själva kan återvända till 
den när de vill. (För yngre spelare kan spelleda-

ren välja att först övergripligt berätta vad det 

handlar om, och sedan endast delge nyckelin-

formation, som att det finns två idoler och att 

namnen Gasparo och Bastian nämns; se 
”Nyckelinformation” nedan.) 

 

13 oktober 

Gudabilden jag erhöll av druiderna, som betalning 

för de unika böckerna om läkedomsväxter i 

Thermólans dal, har fått mig att fundera. Det är ett 

märkligt ting av guld, stort som en näve. Föremålet 

har ett ansikte, det är därför jag kallar det en guda-

bild, en idol, men jag vet inte vad det är. Jag har 

inte sett en figur av det här slaget tidigare. På un-

dersidan är det ett hål. Antagligen satt den på en 

stav en gång i tiden. 

9 november 

Mäster Bastian reagerade underligt när han fick se 

min idol. Han föreslog att jag genast skulle ge den 

tillbaka. Han sa inte varför. Jag blev så förundrad 

över hans reaktion att jag inte kom för mig att 

fråga. 

18 december 

Jag har hittat en del svar på den mystiska idolen 

jag kontemplerat på sistone. Under ett besök på 

biblioteket läste jag händelsevis Fransiskus bok om 

svunna kulturer i Galanthus värld. Medan han 

sökte efter Midas legendomspunna rike under jor-

den, fann han vid en utgrävning en ”idol ”. Döm 

om min förvåning – och ja, upphetsning – när jag 

såg likheten mellan Fransiskus exemplar och mitt. 

  Jag gjorde en skiss av Fransiskus avbildning. 

Det är bilden till vänster. Till höger har jag gjort 

en skiss av min idol. De är av allt att döma lika 

stora, och båda är av guld. Det kan inte råda nå-

gon tvekan om att båda figurerna är från samma 

kultur. Midas förlorade tunnlar och underjordiska 

salar...! 

14 januari 

I mina tankar förföljs jag av idolerna. Var tog 

Fransiskus gudabild vägen? Han skrev sin bok 

här i Hoxok. Det är en märklig tanke att den 

ännu kan finnas kvar innanför denna stadens murar, 

medan jag sitter här i vaxljusets sken och begrundar 

min bild av guld. 

27 februari 

Jag har tillbringat mina dagar på biblioteket och 

studerat allt jag kommit över om Midas och andra 

forna kulturer i nuvarande södra Nimrod. Jag fann 

något enastående, en ritual som säkert innefattar 

idolerna. Som vetenskapsman måste jag tillstå att 

jag inte vet om detta alls har med min idol att göra, 

men hjärtat talar ett annat språk. I Trismegistos 

bok om Midas magi, skriven för 500 år sedan, 

återfinns följande passage: 

  ”Om man sålunda placerar stavarna i stadens 

tvenne brunnar, med gravens tak öppet mot den nat-

tens himmel, kommer solens sken via månens yta att 

belysa guldstoderna. När så sker, belyser guldet 

den heliga porten, vars dörrar öppnas mot Midas 

mysterium.” 

  Vore jag inte så gammal skulle jag själv söka 

efter denna plats. 

10 mars 

När jag redogjorde för Fransiskus resor och redo-

görelser påminde mäster Bastian att Gasparo ju 

har en betydande kuriosasamling som möjligen kan 

inkludera Fransiskus tillhörigheter. Det är en gam-
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mal mans olycka att Gasparo är på resa. Man vet 

inte när han väntas åter. Det är en mycket rik men 

tämligen ointressant person, enligt Bastian, som däre-

mot har många intressanta antikviteter. 

Nyckelinformation 

• O’Kallans vän Bastian föreslog att han 

skulle ge tillbaka idolen. 

• En för länge sedan avliden arkeolog vid 

namn Fransiskus hittade en liknande idol 

under sina utgrävningar. 

• Idolerna är kopplade till en gammal kultur 

som har med en Midas att göra, vilken i sin 

tur är kopplad till salar under jorden. 

• Platsen är belägen i nuvarande södra 

Nimrod (land som gränsar till Galanthus). 

• Med gudabilderna kan man öppna ”den he-

liga porten”. 

• Man undrar var den andra gudabilden tagit 

vägen, men den borde finnas i Hoxok. 

• Bastian föreslog att O’Kallan skulle ta kon-

takt med kuriosasamlaren Gasparo gäl-

lande den andra idolen. 

Nästa steg 

Med idolen och anteckningarna, finns det väl fyra 

personer eller grupper att söka upp? Bastian, 

Gasparo, de som just angrep dem, eller druider-

na. 

Bastian 

Bastian är liksom O’Kallan (och Gasparo) förhål-

landevis lätt att hitta, bara genom att gå runt och 

fråga efter honom. Det är för det första rätt kända 

figurer, och för det andra är det helt enkelt så 
man hittar folk i en stad som Hoxok, där det soci-

ala samspelet mellan människor upptar en så 

stor del av ens tid att alla till slut känner (till) 

alla. 

  Precis som O’Kallan bor Bastian i en våning, i 

samma del av staden. Det första som slår en när 
man kommer in är mängden av böcker som upp-

tar hyllor, bord och mer tillfälligt även andra ytor. 

  Bastian är en sympatisk, klok och oerhört be-

läst farbror, som visserligen kan vara lite distan-

serad och något von oben. Han vet att ingen vet 

så mycket som han och därför tycker han sig inte 
behöva bli allt för engagerad i andras tankar och 

utsagor. Samtal roar honom inte desto mindre 

(hur ska andra annars får veta något?) och Bas-

tian tar gärna emot några nyfikna äventyrare i 

sin våning. Hans sätt är gammalmodigt och gent-
lemannamässigt. 

  Den lärde mannen vet emellertid inte så mycket 

om just denna idol. Även om han har rudimen-

tära kunskaper om i princip allt det O’Kallan 

skriver om i sina anteckningar, besitter han ing-

en specifik kunskap om idolerna och Midas som 

är avgörande för äventyrarna i deras värv. 
  Han gillade inte idolen för att han fick en obe-

hagskänsla när han såg den. Men det berodde på 

att han fick en negativ aning när han såg O’Kal-

lans fascination för det främmande guldföremå-

let. I själva verket var det detta han ville bryta 
genom att framkasta att O’Kallan borde lämna 

tillbaka den. Men om någon frågar honom varför 

han föreslog det, kommer Bastian att rational-

isera sin intuitiva impuls, och svepande tala om 

”främmande kultföremål” från ”druider” (som 

han tycker är vimsiga och således har en osund 
inverkan på Galanthus); ja, det förstår ju vem 

som helst at det inte kan sluta bra. O’Kallan bru-

kade vara resonlig, nämligen. Men han blev gam-

mal och emotionell, beklagar Bastian. 

  Det Bastian konkret kan bidra med är egentlig-
en endast informationen att Gasparo är en av de 

främsta kuriosasamlarna i Hoxok. Är det någon 

som antingen har eller åtminstone har stött på 

en idol av det här slaget, så är det han. Bastian 

kan också berätta var Gasparo bor. 

  Men för övrigt har han låga tankar om den rike 
mannen. Bastian tycker att det är vulgärt att 

spendera förmögenheter på gamla saker utan att 

lära sig något om dem. ”Han läser inte böcker”, 

avslutar Bastian med gest. 

Gasparo 

Kuriosasamlaren är en något extravagant, myck-

et utåtriktad person som praktiskt taget när som 

helst är glad över att få gäster. Han är medelål-

ders, måttligt sminkad med kräm och pulver, 
och ledigt men elegant klädd; genuint intresse-

rad av andra människor, inte minst vad de tyck-

er om föremålen i hans samling, men han pratar 

också gärna själv. Kuriosasamlaren är ofta ute 

på resa, då en ”ursäkt” till detta kringflackande 

liv är möjligheten att köpa exotiska föremål. Men 
de måste också ha ett värde i sig, det vill säga 

vara gjord av ädel metall, kristall, eller motsva-

rande. 

  Det finns i princip inga museer i Galanthus, 

utan utställningar som Gasparos är alltid pri-
vata. Den här hobbyn – att samla in saker och 

ställa ut dem i sin våning som människor sedan 

besöker – är alltså ingenting unikt. Men Gas-

paros samling är ovanligt stor och värdefull. 

  Sedan visar han vitrinskåpet där idolen stod. 

Stölden 

Idolen försvann för några dagar sedan, kort in-

nan Gasparo kom hem från en resa. Han menar 

att det endast kan vara det lokala tjuvgillet som 

gjort det, inga andra tjuvar vågar göra inbrott i 

hans våning. (Han har på så vis ett slags 
”beskydd” av Diamantnålarna.) Samtidigt tycker 

han det är underligt – varför stals detta ting när 

det stod bland så mycket mer lättsålda saker? 

Gasparo vet inte. Han verkar besviken, men inte 

alls förkrossad. 

  Till guldföremålet hörde anteckningar, som gav 
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det en ”proveniens”, meddelar Gasparo stolt, och 
visar ett papper. Det är själve Fransiskus anteck-

ningar. 

Fransiskus anteckningar 

Arkeologens anteckningar avser främst platsen 

för ”Midas grav”, den man kan öppna med de två 

idolerna. Till skillnad från O’Kallans anteckning-
ar är dess innehåll inte avgörande för äventyret 

just nu. Men det är bra om anteckningarna in-

tresserar spelarna redan nu, och de får gärna 

börja spekulera kring gåtorna (eftersom de på så 

vis kan förbereda sig på rätt sätt inför sin resa). 
Nyttan av dem kommer först när de beger sig av 

mot landmärkena i Nimrod, och när de nått plat-

sen. Liksom O’Kallans anteckningar återfinns 

dessa som bilaga, så att de kan skrivas ut och 

delges spelarna. 

 

Minnesanteckningar gällande "Midas grav" 

Det finns en "Allmogens gåta" och en "Filosofens gåta". Allmogens 
gåta är känd av de lärde i Nimrod, men Filosofens gåta har jag 
endast påträffat i Salars djupaste valv. 

Allmogens gåta lyder: 
"När solen står mellan Nimerodas tänder, placeras staven 
med midasspegeln mellan kamelens pucklar. Sålunda upply-
ses platsen för den hemliga graven." 

Filosofens gåta lyder: 
"Midas spegel är inte en vanlig spegel, för man ser bortom 
den. Därför fästs ett sådant glas vid en två alnar lång 
stav i den försakade hörnstens hål. 
När ljuset från himlens juvel faller mot glaset, likt bar-
nets blick faller mot moderns själaspeglar, lyser det upp 
den heliga platsen, liksom skrattet moderns hjärta. 
Sålunda finner den vise Midas grav." 

Man behöver alltså svaret på båda gåtor för att hitta hörnstenen 
i Nimrod, eller Nimerodas som man sade förr, och därpå Midas 
grav. 
Under mina resor har jag besökt platsen, och gjort skisser över 
när och hur staven med "midasspegeln" skall uppställas. 
Då jag själv saknar den ena av de två idolerna, har jag inte bemö-
dat mig med några utgrävningar. Det måste nämnas att det i under-
jorden vid den så kallade graven, ska det finnas ett föremål av 
oerhörd kraft: Midas kista. 

Fransiskus 
 

Fransiskus anteckningar är kritiska. Utan dem 

kan inte äventyrarna hitta utgrävningarna eller 

Midas grav. 

  Nyckelinformationen är alltså Fransiskus be-

skrivning av den geografiska platsen, samt de två 

gåtorna. Det finns en mer känd gåta 

(”allmogens”) som Nimrodassällskapet också har 

tillgång till. Men så finns det den hemliga och 

kompletterande gåtan (”filosofernas”), som även-

tyrarna till skillnad från ockultisterna nu har 
tillgång till. Följden av detta är att Nimrodassäll-

skapet gräver på fel plats, men äventyrarna kan 

förstå var den rätta platsen är. Svaret på filoso-

fernas gåta är att spegeln som ska uppställas på 

plattan mellan Kamelens pucklar i själva verket 
är en glasskiva. Med andra ord är det praktiskt 

för äventyrarna om de kommer på detta innan de 

når platsen. 

  ”Salars djupaste valv”, där Fransiskus enligt 

sina anteckningar hittade ”filosofernas gåta”, lig-

ger utanför ramen för detta äventyr. Spelledaren 
kan hänvisa till en mytomspunnen stad i nord-

väst som inte finns kvar, eller liknande, om även-

tyrarna vill undersöka just detta vidare. 

De mörka kåporna smyger tillbaka 

Medan de vidare undersökningarna pågår forts-

ätter ockultisterna att spionera på äventyrarna. 

Spelledaren kan, som tidigare diskuterades, 

nämna att karaktärerna ser någon på ett hustak, 

eller i en gränd nedanför våningen de är i, och så 
vidare. Men bara vid enstaka tillfällen, bara för 

att inge en känsla av att vara förföljd. Vanligtvis 

upptäcks de spionerande ockultisterna förstås 

inte. 

  Fienden kommer att försöka med åtminstone en 

till attack. Spelledaren uppmanas planera för 
detta, och slå till vid rätt tillfälle. Tänk på att fi-

enden kan klättra på väggar, lägga tystnad, an-

vända osynlighet, och så vidare. En tyst attack 

på ett värdshus en natt är inte otänkbart. Skulle 

de slås tillbaka igen, attackerar de nog inte en 

tredje gång i Hoxok. 
  Däremot kanske äventyrarna vill göra slut på 

dem en gång för alla. I så fall borde de kunna 

finna ett sätt (fråga, förfölja, och så vidare, och 

här kan spelledaren vara lite följsam) att hitta 

deras bas – Blå fisken, som vi beskrev utförligt 

ovan. 

Druidernas nya giv 

Det är inte osannolikt att äventyrarna går till-

baka till druiderna med sin idol. Å ena sidan har 

de fullgjort sitt uppdrag, i så fall, och å andra 
sidan omöjliggör det väl för ondskans represen-

tanter att komma in i Midas grav (de har ju bara 

ena idolen). 

  Druiderna blir smått förfärade av utvecklingen. 

Mycket tyder alltså på att ett någorlunda mäk-
tigt, ondskefullt sällskap hittat platsen för Midas 

grav, samt ena idolen, och sparar inga resurser 

på att finna den andra idolen också. 

  De blir oroade av två orsaker. Den ena är att 

om äventyrarna varit övervakade av ett mystiskt 

sällskap med lönnmördare och magiker, så vad 
säger att dessa inte också kan spåra idolen till 

denna fredliga druidorden? Det skulle ju inne-

bära omedelbar livsfara för dem och osäkerhet 
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kring möjligheten att hålla idolen ifrån fienden. 
  Den andra orsaken är att idolerna inte nödvän-

digtvis krävs för att komma åt skatten. Om de 

ondskefulla funnit rätt plats, kan de då inte an-

vända passage eller annan magi för att kringgå 

den port idolerna öppnar? Det vet inte druiderna 

– de vet bara att fienden inte kan tillåtas öppna 
Midas grav. Det vore en katastrof. 

  Druiderna vädjar till äventyrarna att göra just 

det fienden strävar efter: Beslagta båda idolerna 

och använd dessa för att finna och öppna Midas 

gravkammare. Vad ”Midas kista” är för ett slags 

föremål är höljt i historiens dunkel, men den 
måste gömmas på en plats där den aldrig hittas 

igen. Finner inte äventyrarna en säker plats för 

kistan, måste de föra den till druiderna, som un-

der tiden förbereder dess slutliga gömställe. 

  Och framför allt – tiden är knapp! Fienden har 
kanske redan funnit Midas gravkammare. 

Spelledarnot: Druidernas information 

Om spelarkaraktärerna inte alls tänker uppsöka 

druiderna, utan vind för våg, i äventyrlig entusi-

asm, genast ge sig av mot södra Nimrod, kan de 

behöva informeras om vad de ska göra med 

”skatten”. 
  Spelledaren kan i så fall låta en korp landa in-

till dem, säg på fönsterbrädan när de vilar på 

värdshusets rum, eller på en sten intill deras 

nattläger. Det är i själva verket druiden Derwyn, 

som först närmade sig dem. Han säger att de 
hållit ett öga på äventyrarna, förvandlade till fåg-

lar. Sedan berättar han ovanstående, om vad 

äventyrarna måste göra: Hitta kistan innan ock-

ultisterna och föra den till Hoxok.  

Fransiskus teckning av Nimerodas huggtänder, 

Kamelens pucklar och solens strålar den rätta 

tiden. (Utskriftsvänlig version i BILAGA III.) 
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Kapitel 2 
Färden över vildmarken 

Förvecklingarna i Hoxok kan falla ut på flera 

olika sätt. Men antagligen får äventyrarna tag på 

båda idolerna och sätter av mot Nimrod. De kan 
vara jagade av Nimrodassällskapets utsända. 

Återstår blott enstaka ockultister kan dessa i 

stället försöka rida förbi äventyrarna för att varna 

sina fränder. Men det är inte omöjligt att det är 

äventyrarna som jagar fienden, om dessa fick 

händerna på båda idolerna. 
  Oavsett vilket är äventyrets nästa steg att ta sig 

till platsen för Midas grav. Karaktärerna vet att 

de ska till ”Nimrodas tänder”, det vill säga två 

iögonfallande bergstoppar väst om Mardör i södra 

Nimrod. Det är ett välkänt landmärke de kan för-
höra sig om. Enligt Fransiskus anteckningar lig-

ger Kamelens pucklar väst om berget. 

  Vi utgår ifrån att de tar sig till platsen genom 

att följa vägen västerut, tills de kommer över flo-

den vid Mardörfästet, och sedan går söderut tills 

de når platsen. Jämför kartan här intill. Kame-
lens pucklar är markerad med en stjärna. (Större 

karta återfinns i BILAGA III.) 

  Om spelarna planerar för en annan väg kan 

spelledaren tipsa om att det sannolikt går fortare 

om de följer vägen, än om de går över vildmar-

ken. (Skyndsamhet är att föredra, eftersom de vill 
hitta Midas grav innan ockultisterna.) Den vägen 

är förmodligen också säkrare. Det är som regel 

mindre risk att möta riktigt farliga monster längs 

en av kungens trupper patrullerade vägar, än ute 

i den otämjda vildmarken. Insisterar spelarna på 

en annan väg, lämnas spelledaren inget annat val 
än att förbittrat förbise detta kapitel nästan helt, 

och improvisera med slumptabeller i Monster & 

Magi, etcetera. 

  Om spelledaren vill göra det lite enklare att 
hantera resan till Kamelens pucklar, kan denne 

utgå ifrån att spelarkaraktärerna tillryggalägger 

cirka en hexagon per dag (30 kilometer). Det ger 

ungefär tolv dagars resa från Hoxok till utgräv-

ningsplatsen. 

  För att sammanfatta resan: På vägen passerar 
de byn Grotten efter ett par dagar. Några dagar 

senare når de den omstridda fästningen vid flo-

den Mardör, och den stora bro som löper över 

floden. Att ta sig över bron kan bjuda på ett mi-

niäventyr, och en avstickare till staden Rifat i 
Nimrod. Sedan följer en längre marsch i vildmar-

ken, där vi föreslår att äventyrarna möter solda-

ter ur Nimrods armé. Till slut ser äventyrarna de 

två bergstoppar som kallas Nimrodas tänder, och 

kort därpå de kullar som kallas Kamelens puck-

lar. Då ser de också utgrävningen, och nästa ka-
pitel tar vid. 

Möten 
Färden mellan Hoxok och Kamelens pucklar re-

kommenderas spelledaren hantera på fri hand, 

efter vad som känns bäst för den egna gruppen. 
Han eller hon kan planera för möten, använda 

det slumpen ger, eller nöja sig med föreslagna 

möten nedan. 

  Om spelledaren vill ha slumpmässiga möten på 

väg till Midas grav, kan denne slå enligt regler 
och tabeller i Monster & Magi (sidor 32-35). Vi 

skulle dock rekommendera att spelledaren i så 

fall filtrerar bort framslumpade möten med fan-

tastiska monster (som drakar, blinkhundar och 

jättar). Det finns flera skäl till detta. Dels strider 

det mot miljöns inre logik om det exempelvis drar 
jättar kring Grotten; dels riskerar sagolika, 

kanske dessutom livsfarliga möten att ta fokus 

från jaktens dramatik; slutligen ger detta bortfil-

trerande av vissa monster färre möten än slum-

pen ger, vilket i det här sammanhanget är att 
föredra. Strider kan som bekant ta lång tid att 

lösa, och upprepade bataljer längs vägen till ut-

grävningen riskerar att göra äventyret väldigt 

utdraget i antal speltimmar. Därför rekommen-

derar vi färre möten, och skulle också vilja upp-

mana spelledaren att ge spelarkaraktärerna möj-
lighet att undvika strid med slumpmässiga 

monster de möter. Om vargar slumpas fram, kan 

de bara höras om natten; vid ett möte med illvät-

tar kan äventyrarna ges möjlighet att gömma sig 

och bara låta dem passera, och så vidare. 

De svarta kåporna 
Ockultisterna kan fortfarande vara aktuella, efter 
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händelseutvecklingen i Hoxok, även om spelar-

karaktärerna har idolerna. Är många eller rentav 
de flesta kvar, kommer de att till häst jaga efter 

äventyrarna. Är det bara hälften kvar, kommer 

de att vara mer diskreta och sträva efter en över-

raskningsattack på natten. Är det endast någon 

enstaka ockultist kvar, kommer denne att för-

söka spränga förbi äventyrarna och fortsätta till 
utgrävningsplatsen eller Rifat, för att hämta för-

stärkning och sedan söka efter fienden (som de 

sluter sig till är på väg till utgrävningsplatsen). 

Alla dessa variationer och möjligheter måste 

spelledaren improvisera, efter äventyrets utveckl-
ing. 

Grotten 
Grotten är en by med ett stort värdshus, smedja, 

diversehandel och teater. Det första man lägger 

märke till är dock den borg som står på en kulle 
intill. Byns inflytelserika borgmästare bor där 

tillsammans med sina förtrogna och ett mindre 

antal soldater. Borgmästaren och hennes närm-

aste män utgör i själva verket ett hemligt lönn-

mördargille. De har ingenting med Nimrodassäll-

skapet att göra, men är också ett ondskefullt 
sällskap med lönnmördare. 

  Spelledaren kan fundera på underhållande mö-

ten i Grotten som passar den egna kampanjen, 

och/eller använda de tre nedanstående. 

  Om spelarkaraktärerna går på teatern kan fö-
reställningen handla om ett av deras äventyr. 

Berätta vad som händer i pjäsen och låt det lång-

samt gå upp för spelarna att det i själva verket är 

deras äventyrares hjältedåd som återberättas (i 

dramatiserad form); exempelvis utvecklingen i 
Skatter och skelett, Gyllenkäfts sista resa eller 

Värdshuset Misteln, eller något annat äventyr de 

varit med om. 

  Värdshuset är mycket bra med många bekväma 

rum. Tillbringar äventyrarna kvällen där försöker 

en skum figur sälja styrkehandskar till en av 

dem, för 1 000 guldmynt (kan prutas till 750). 

Om någon frågar honom varför han vill sälja 
dessa värdefulla föremål för så lite pengar, säger 

han att han är desperat. Han måste betala till-

baka en skuld senast i morgon. Handskarna är i 

själva verket förbannade och ger -2 i styrka. Men 

den som bär dem tror att han eller hon blir 

mycket starkare. Bedragaren vet att de är för-
bannade. 

Vägen genom skogen 
Efter ett par dagsmarscher lämnar det öppna 

landskapet över till mer kuperad mark – kullar 

och skog, senare klippor och berg. Här kanske 
det är dags för en strid! 

Vättarna anfaller! 

Ett band om 20 vättar har lagt sig i bakhåll längs 

vägen, tio på varje sida. Över hälften börjar av-

fyra sina pilar mot äventyrarna, och när fienden 
är decimerad går övriga till attack med närstrids-

vapen. Under tiden fortsätter bågskyttarna att 

om möjligt beskjuta fienden (med risk för att 

träffa framstormande vättar). Det är åtminstone 

deras plan. Förmodligen går det inte så bra. Men 

spela vättarna taktiskt och dra fördel av deras 

numerära överlägsenhet, mångtaliga bågskyttar, 
och visa spelarna att många små fiender kan 

vara farligare än en stor! 

Patrull från Mardörfästet 

Ett valfritt möte är att en patrull soldater möter 

dem längs vägen, kort tid efter bakhållet. Det är 

moltunska soldater från Mardörfästet (se ne-
dan), som formellt ingår i Galanthus armé. De 

frågar om äventyrarna sett ett band med vättar 

som det rapporterats om. Berättar äventyrarna 

att de i själva verket bekämpat dem blir solda-

terna positivt inställda till dem, och de kan i sin 
tur delge information som äventyrarna efterfrå-

gar. Efter ett kortare samtal rider soldaterna vi-

dare för att undersöka platsen för striden och 

kanske spåra flyende vättar. 

Smugglarna 

När äventyrarna närmar sig floden och fästet ser 
de fyra personer med en vagn intill vägen. Det är 

Hjalmar Järnfot och hans kamrater, en grupp 

äventyrare som antagit uppdraget att föra ett 

föremål till den nimrodska staden Rifat. De står 

här och diskuterar nästa steg, när det gått upp 
för dem att man inte utan vidare får föra in ma-

giska föremål av kraftfullare sort i Nimrod. 

  En lyckad öppning av spelarkaraktärerna och 

ett påföljande bra samtal leder till att Hjalmar 

Järnfot avslöjar sitt ärende. Äventyrarna känner 

nämligen i så fall att spelarkaraktärerna som ett 
slags själsfränder kan komma att hjälpa dem. 

  Detta möte kan utnyttjas för två ändamål: Dels 

erbjuder det en äventyrlig utmaning, och dels 

ger det möjlighet för spelarkaraktärerna att in-

formera sig om vad de har framför sig. Inte alla 
spelare gör efterforskningar om vägen deras ka-

raktärer har att vandra (vilket hade varit fullt 

möjligt i Hoxok, avseende exempelvis bron över 

Mardörfloden). Det är inte otroligt att spelarka-

raktärerna inte har en aning om vad som ligger 

framför dem. Det vet däremot Hjalmar Järnfot 
och hans vänner. De vet att moltunska soldater 

bevakar det östra brohuvudet, och att 

nimrodska soldater bevakar det västra. De har 

också blivit varse att Nimrod inte utan vidare 

tillåter införsel av magiska föremål i landet. Som 
bäst måste man betala dryg tull för dem, vilket 

skulle riskera att göra uppdraget Hjalmar Järn-

fot antagit till en förlustaffär. 

  Hjalmar Järnfots gäng berättar det inte ome-

delbart, men föremålet de ska överlämna är en 

särskilt potent kristallkula. Kasta Nuro har för-
stärkt dess magi i sitt torn öster om Juglansko-

gen (se Värdshuset Misteln), och skickar den 

med de fyra äventyrarna till sin vän Josefus i 

Rifat. 

  När spelarkaraktärerna vek runt kröken disku-

terade Hjalmar Järnfot och hans kamrater hur 
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de ska smuggla in kristallkulan in Nimrod. De 

vill inte bygga en flotte eftersom de har en fin 

vagn och tre hästar (två drag- och en ridhäst). 

Floden är dessutom mycket bred och strömmen 

kommer att föra dem söderut, om de trots allt 

skulle prova den vägen. De har också noterat att 
Moltun har ett antal snabbgående båtar vid bro-

huvudet; allt sammantaget är en flotte uteslutet. 

Kan äventyrarna hjälpa dem att få kristallkulan 

till andra sidan? 

  Utmaningen reser en till fråga, som är relevant 
oavsett om spelarkaraktärerna hjälper Hjalmar 

Järnfot eller inte: Hur ska de göra med sina egna 

magiska föremål? Vi återkommer till tullen vid 

västra brofästet längre fram. 

Hjalmar Järnfot 

3:e gradens krigare 

STY 15, SMI 13, FYS 12, INT 12, VIS 9, KAR 14 

SV 16, KPT 3, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 9, Moral 14, EP 145 

 (Långsvärd, 1t8+1) 16: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □ 

Marre 

4:e gradens tjuv 

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

SV 14, KPT 4, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 12, Moral 12, EP 145 

(Dolk, 1t4; kortbåge, 1t6) 13: □□□□□ □□□□□ □□□ 

Svart-John 

2:a gradens magiker 

STY 9, SMI 14, FYS 12, INT 15, VIS 11, KAR 13 

SV 12, KPT 3, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, Moral 14, EP 100 

 (Stav, 1t6) 7: □□□□□ □□ 

Förberedda besvärjelser: Förstå språk, magisk missil 

Rosett 

3:e gradens präst 

STY 12, SMI 9, FYS 13, INT 12, VIS 14, KAR 10 

SV 16, KPT 3, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 9, Moral 16, EP 175 

 (Stridshammare, 1t8) 23: □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

□□□□□ □□□ 

Förberedda besvärjelser 
1:sta nivån: Hela lätta skador, upptäcka magi 
2:a nivån: Paralysera person 

Gränsen 
Floden Mardör (uttalas marr-dörr), som här utgör 

gränsen mellan områdena Moltun och Nimrod, 

är utan jämförelse den vattenrikaste i denna del 

av världen. Där vägen möter floden är den 500 
meter bred, och tämligen ström. 

  På en ö nära östra stranden står ett gammalt 

och omstritt fäste. Det är just nu besatt av mol-

tunska soldater. En säregen överenskommelse 

mellan de rivaliserande länderna, som gäller för 

pågående vapenvila, säger att de besätter fästet 

varannan månad. Vid ett annat tillfälle kan det 

alltså vara nimrodska soldater i fästet. När det är 

deras tur anländer de i båtar över floden, för att 
inte marschera på Moltuns mark. 

  Moltun är en relativt självstyrande del av Ga-

lanthus (i själva verket äger alla län i riket viss 

autonomi), som så länge någon kan minnas legat 

i konflikt med grannlandet Nimrod. Sedan flera 

år tillbaka råder emellertid vapenvila. Det är un-
der denna period som den gemensamma bron 

över floden återuppbyggts, på fundament som 

uppfördes för länge sedan. Nimrod befinner sig 

fortfarande i en återhämtningsfas efter det sen-

aste, kostsamma kriget. En bra handelsväg till 
Galanthus gynnar deras ekonomi. Det är också 

den svagare parten av de två, eftersom krigen 

tärt hårdare på Nimrod, än det gjort på Moltun 

(som också har stöd från Galanthus). Ovanpå 

detta har Nimrod lidit av interna maktstrider. 

Just nu råder ett ganska oklart styre i landet, 
något Nimrodassällskapet utnyttjar för att skaffa 

sig inflytande, rentav ta makten över landet så 

småningom. 

  Över floden, vid Mardörfästet, har alltså en 

lång, imponerande bro slagits. Dess fundament 
är av sten, men brospannet är av trä. Den är tio 

meter bred och 15 meter hög. Moltun har uppfört 

ett porthus vid östra brofästet, med tinnar och 

vajande flaggor; Nimrod är i färd med att göra 

detsamma på sin sida. När äventyrarna kommer 

upp på vägens krön och ser denna den största 
bron i denna delen av världen, fästet på ön, va-

jande flaggor och det moltunska soldatlägret är 

det svårt att inte bli imponerad av den storslagna 

vyn. 

Fästet och lägret 

Följer man vägen till brofästet passerar man läg-

ret på vänster hand och ser fästet på en klippa 

en bit ut i vattnet på höger. Kring lägret löper en 

hög palissad, och runt den en vallgrav. Ungefär 
100 soldater är stationerade i området en given 

tidpunkt. En kort bro leder ut till Mardörfästet, 

men dit får inte främlingar gå. Flera båtar ligger 

vid flodbanken, huvudsakligen för fiske i floden, 

men även enstaka mindre krigsbåtar. (Upptäcks 

misstänkta smugglare på floden besätts en eller 
två snabba roddbåtar med soldater.) Alla båtar 

tillhör soldaterna och får inte under några om-

ständigheter användas av någon annan. Sanno-

likt blir varken lägret eller fästet viktiga för även-

tyret. 

Östra brofästet 

Att äventyrare går från Moltun till Nimrod är i 

allmänhet ingenting man bryr sig om vid detta 

brofäste. Det finns en risk att ett befäl vid brofäs-
tet som stickprov, till följd av tristess eller nitiskt 

temperament, frågar äventyrarna vilka de är och 

var de ska. Men så länge svaren inte ger upphov 

till misstanke bryr han sig knappast om vad de 
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säger egentligen. Skulle äventyrarna vara särskilt 

uppseendeväckande kommer de säkert att få ett 

par frågor. Soldaterna vid brofästet kommer dock 

inte att vara otrevliga eller trakassera resanden; 
men de kommer inte heller att vara speciellt 

hjälpsamma. Det är 50% chans att soldater vid 

östra brofästet stoppar enskild vagn och kastar 

en blick på packningen. Karavaner vars förare 

man inte känner igen stoppas dock alltid för att 

avgöra vad det är som förs ut ur landet. 
  Resande åt andra hållet, från Nimrod till Moltun 

blir däremot stoppade och får svara på några frå-

gor, som vad de heter, vad deras ärende är, och 

var de bor. Om inresande visar sig vara hemma-

hörande i Galanthus släpps de utan vidare in. 
Man får betala tull för större mängder gods, men 

det blir knappast aktuellt för våra äventyrare. 

Brons västra huvud 

Brons västra ände bevakas av nimrodska solda-
ter. Deras vaksamhet och misstänksamhet är 

större än den moltunska sidans. Alla inresande 

stoppas och måste svara på frågor som vad de 

heter, varifrån de kommer och var de är på väg; 

vad de har för ärende och hur länge de tänker 

stanna. Men dessutom om de har något att för-
tulla (mer om detta nedan). Å ena sidan ligger det 

i Nimrods intresse att folk reser in i landet från 

Galanthus, å andra sidan kan resande från 

grannlandet vara spioner eller rentav planera 

destabiliserande verksamhet. (Galanthus anses 
allmänt bära skulden för Nimrods ekonomiska 

och politiska svårigheter.) Våra äventyrare kom-

mer alltså att behandlas med misstänksamhet 

men inte fientligt. Soldaternas uppträdande är 

korrekt. Oseriösa spelarkaraktärer avvisas antag-

ligen. Endast vid våldsamheter sätts de i fängelse 
och blir därpå en diplomatisk fråga som varken 

roar Nimrod eller Moltun. Påföljd är dryga böter 

och avvisning, samt missnöje från båda sidor. 

Enligt vapenvilans överenskommelse har Nimrod 

liksom Galanthus ett kompani (cirka 100 man) 
stationerade vid brofästet. 

  Dessutom frågar vakterna om inresanden har 

något att förtulla. Bortsett från större mängder 

gods till försäljning (vapen, vin, tyger, etcetera), 

avser detta föremål med potent magi. En av vak-
terna har en upptäcka magi-stav, som han vid 

misstanke om magiska föremål sveper över främ-

lingar och deras packning eller varor. Stavens 

magiska laddning är försvagad och ger inte 

längre utslag på smärre magiska föremål, som +1

-vapen, skyddsringar +1, äventyrssäckar eller 

motsvarande. Soldaterna vet detta, men det spe-
lar ingen roll eftersom det som sagt är de kraft-

fullare föremålen de är intresserade av. 

  Om äventyrarna visar sina magiska föremål som 

goda resenärer, undersöker soldaterna dessa. 

Anses föremålen vara farliga (exempelvis skräck-
trumma) eller avsedda för spionage (som kristall-

kula) får dessa förmodligen inte tas in i landet. 

Det kan vara godtyckligt och kräva längre eller 

kortare förhör, pappersarbete, etcetera. För att 

föra in potenta magiska föremål krävs tullavgift, 

vanligtvis på ett till femtusen guldmynt. Dessa 

föremål dokumenteras alltid, tillsammans med 

namnet på den som för in dem. Är soldaterna 
osäkra på vad för slags föremål det är som ger 

utslag tillkallar de sin magiker. 
  Går inte äventyrarna med på dessa regler blir 

de helt enkelt avvisade. De skulle i så fall bara 

kunna gå tillbaka till östra sidan, gömma före-
målen och komma tillbaka för att utan vidare bli 

insläppta i Nimrod. Sannolikt föredrar de en an-

nan lösning, som att smuggla in föremålen på 

något sätt... 

Nimrod 
Den som reser i Nimrod får intryck av ett mer 

avfolkad land än Moltun. Vägarna är färre och i 

sämre skick, det är vanligare att man passerar 

övergivna gårdar och ser ruiner efter gamla för-

svarsverk. Men även själva jorden verkar mindre 

fruktsam, och i synnerhet söderut (dit äventyrar-
na är på väg) påminner slättlandskapet mer om 

savann än de gröna ängar mellan lummiga sko-

gar som karaktäriserar västra Galanthus. 

  Vill spelledaren slumpa fram möten i Nimrod 

används förslagsvis mötestabellen för ”Slättland” 
på sidan 33 i Monster & Magi. Ersätt i så fall 

blinkhund, bergjätte och grön drake med 3t6 

nimrodska soldater. 

Nimrodsk patrull 

Oavsett slumpen rekommenderas äventyrarna 

stöta på tolv beridna soldater som ett planerat 

möte, någonstans mellan vägen mot Rifat och 

utgrävningsplatsen. Patrullen är på väg just från 

utgrävningsplatsen till Rifat. (De kommer dock 

inte att prata om egna ärenden.) Det är en bister 
samling soldater som bemöter beväpnade främ-

lingar med välmotiverad misstänksamhet. De två 

grupperna ser varandra på håll. Soldaterna vill 

fråga ut äventyrarna när de sett dem. Skulle 

äventyrarna undvika soldaterna blir de förföljda. 
Uppträder spelarkaraktärerna seriöst och har en 

trovärdig historia om sina förehavandet, kommer 

det säkert att gå bra. Men om de inte har ett bra, 

trovärdigt skäl till att de är här, uppträder oseri-

öst eller hotfullt, eller motsvarande, begär solda-

terna att de följer med till Rifat för utredning, 
sannolikt följt av eskort ut ur landet. 

  Blir det strid är patrullen en ganska farlig mot-

ståndare, inte minst för att den är erfaren och 

taktisk. Så fort situationen blir hotfull går de till 

attack – de väntar inte på att främlingarna utde-

lar första slaget! Deras bågskyttar riktar in sig 
på besvärjare och de strävar efter att nedgöra 

enskilda fiender, snarare än att sprida skador 

jämnt över motståndarna. 

Nimrodska soldater 

3:e gradens krigare 

STY 12, SMI 12, FYS 12, INT 10, VIS 10, KAR 10 
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SV 16 (17), KPT 3, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 19, Moral 15, EP 
145 

#1 (Långsvärd) 17: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ 

#2 (Lans, svärd) 14: □□□□□ □□□□□ □□□□ 

#3 (Lans, svärd) 15: □□□□□ □□□□□□ □□□□□ 

#4 (Lans, svärd) 13: □□□□□ □□□□□□ □□□ 

#5 (Lans, svärd) 15: □□□□□ □□□□□□ □□□□□ 

#6 (Spjut, sköld) 15: □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

#7 (Spjut, sköld) 14: □□□□□ □□□□□ □□□□ 

#8 (Spjut, sköld) 16: □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □ 

#9 (Pilbåge, svärd) 15: □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

#10 (Pilbåge, svärd) 15: □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

#11 (Pilbåge, svärd) 14: □□□□□ □□□□□ □□□□ 

#12 (Pilbåge, svärd) 15: □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

Strid med nimrodska soldater kan bli mycket 
problematiskt för äventyrarna. Dödar de somliga 

och låter andra undkomma blir de efterlysta. 

Givetvis sparar inte Nimrods armé någon möda 

på att söka upp de främlingar som befinner sig i 

landet och dödar dess soldater – det är ju inget 
mindre än en krigshandling och kan vara del av 

en större operation. Beroende på var striden sker 

tar det ett par dagar innan spanare skickas ut, 

och ytterligare någon dag innan dessa följs av 

större mängder trupp som går ut i vildmarken 

och söker efter fienden. Det rör sig då om två 
kompanier uppdelade i tio olika grupper (med 

cirka 20 soldater i varje). Samtidigt blir soldater 

vid bron och på andra platser varskodda om fi-

enden. Äventyrarna kommer inte att kunna ta 

sig över bron, eftersom de är efterlysta. Moltun 
underrättas också om att medborgare från Ga-

lanthus dräpt nimrodska soldater under vapen-

vilan (även om det inte är klarlagt att det är fien-

der från just Galanthus.) Äventyrarna kan inte 

hoppas på hjälp från Moltun, det vore så att 

säga olagligt av Moltun att hjälpa dem när de 
dödat nimrodska soldater i Nimrod. Tvärtom 

finns det risk att de utlämnas till Nimrod om de 

påträffas i Moltun, i så fall, eller åtminstone får 

betala dryga böter (beroende på stridens utfall). 

  Dödas hela patrullen av äventyrarna kommer 
den att saknas efter 1t4 dagar, varpå spejare 

skickas ut efter dem. Hittas de döda kropparna 

eller om det finns tecken på att de dödats, vidtas 

ovan nämnda åtgärder efter ytterligare 1t3 da-

gar. Fördröjningarna är en följd av de antaget 

långa avstånden, inte ineffektivitet. 
  Eftersom äventyrarna sannolikt blir kvar i 

Nimrod ett antal dagar efter mötet med patrullen 

kan en överilad strid med andra ord bli ödesdi-

ger. Nimrodassällskapet har hjälp av soldater vid 

utgrävningsplatsen. De har nämligen stort infly-

tande på landets militär, vilket kan göra saken 
etter värre. Avslutningsvis är Nimrods soldater 

inte onda, de uppträder korrekt och gör endast 

sin plikt. Att dräpa dem är moraliskt tvivelaktigt, 

i synnerhet för en god präst. Men vid sidan av 

att likt karaktärernas samveten påminna om 
detta, vidtar spelledaren inga särskilda åtgärder 

som en följd av det moraliska dilemmat. 

Rifat 

Rifat är den största staden i östra Nimrod. Husen 

består till stora delar av kalkad lersten, men van-

liga sten- och träbyggnader förekommer också. 

En fem meter hög ringmur av stenblock med en 
handfull torn omger staden. Eftersom landet be-

funnit sig i krig så ofta de senaste hundra åren, 

och som en följd av Nimrods instabila politiska 

situation, är det 75% risk att äventyrarna stop-

pas vid porten. Vakterna frågar vilka de är, vari-
från de kommer och vad de gör här. Trovärdiga 

svar räcker för att utan vidare släppas in. 

  I staden finns värdshus, smedjor, handelsbo-

dar, med mera. I stort sett all icke-magisk ut-

rustning kan hittas till försäljning (till exempel 

en glasskiva!). Priserna är cirka 20% dyrare än 
äventyrare från Galanthus är vana vid. 

  Även om få vet exakt hur inflytelserika de är, 

känner de flesta välinformerade människor till 

Nimrodassällskapet. I allmänhet talar man låg-

mält om dem, för namnet är förknippat med nå-
got mystiskt och farligt på ett helt oklart sätt. 

Det finns också en föreställning – som inte heller 

är obefogad – att de har spioner ”överallt”. I 

själva verket är Nimrodassällskapet särskilt in-

flytelserikt i just Rifat. Om äventyrarna talar vitt 

och brett om sitt ärende i Nimrod skulle säll-
skapet få höra om det, och undersöka saken när-

mare. En sådan sannolikt olycklig utveckling 

måste spelledaren improvisera. Äventyret ställer 

som framgått krav på spelarna att vara smarta 

och diskreta. 

Josefus 

I en fyrkantig, tornliknande byggnad av sten bor 

Kasta Nuros vän Josefus, magikern som ska få 

den mäktiga kristallkulan. Han är mycket välin-

formerad och känner väl till Nimrodassällskapet. 

Han vet till exempel att de är onda och ser med 
oro på utvecklingen. Det är inget han pratar med 

äventyrarna om, men i själva verket försöker han 

i hemlighet så långt som möjligt att motarbeta 

dem. Han ingår i en hemlig krets modiga män 

och kvinnor som gör vad de kan för att begränsa 
ockultisternas inflytande. Kom detta till Nimro-

dassällskapets kännedom vore Josefus praktiskt 

taget död. Precis som soldaterna vid brofästet 

skulle misstänka, tänker han använda sin kri-

stallkula till spionage. 

  Om äventyrarna berättar om sitt uppdrag skyn-
dar Josefus till dörren, tittar ut, stänger och lå-

ser den, för att därpå skyndsamt stänga alla 

fönsterluckor. Sedan säger han åt dem att de 

inte får vara så oförsiktiga! 

  Han kommer inte att avslöja sig som en mot-
ståndare till ockultisterna, men frågar diskret 

efter mer information. Han vill hjälpa dem, men 

hjälper dem inte så mycket att det blir uppenbart 

att han ingår i ett slags motståndsrörelse. Han 

vet ju inte om äventyrarna är informatörer till 

Nimrodassällskapet, kommer att bli förhörda av 
dem någon gång i framtiden, eller bara har för 

vana att tala bredvid mun.  
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Kapitel 3 
Utgrävningsplatsen 

Denna del av äventyret rekommenderas spelleda-
ren spela efter gehör. Samtidigt som äventyrarna 

utmanas av de omständigheter som råder vid ut-

grävningsplatsen, och nog måste planera sina 

handlingar väl för att därpå genomföra sin plan 

skickligt om de ska lyckas, uppmuntrar vi spelle-

daren att vara följsam. Mer exakt genom att inte 
alltid ha alltför uppmärksamma vakter på de 

mest taktiska platserna, när äventyrarna försö-

ker lokalisera och ta sig ned i ”graven”; men 

kanske låta dem vara just extra uppmärksamma 

när äventyrarna väl kommit så långt. Det är för-
stås spelledaren som själv avgör dylika frågor, 

men det är i varje fall så äventyret är skrivet och 

så det dramatiskt och underhållande utvecklades 

under dess speltest. 

Fransiskus anteckningar 
Tack vare Fransiskus anteckningar kan äventy-

rarna lokalisera utgrävningsplatsen och Midas 

grav. Kanske de också förhört sig om platsen i 

Hoxok, vid Mardörfloden eller Rifat. Men i själva 

verket behöver de bara följa floden och bergen 

söderut, för att så småningom se de omisskänn-
liga bergstopparna som kallas Nimrods tänder, 

och väst om dessa de två kullarna som kallas 

Kamelens pucklar. 

  Det är nu anteckningarna och illustrationerna 

äventyrarna erhöll från Gasparo i Hoxok blir ex-
tra relevanta. Förhoppningsvis har äventyrarna 

tillbringat sina många kvällar i vildmarken med 

att fundera kring gåtorna i Fransiskus anteck-

ningar. 

  Nimrodassällskapet har läst Allmogens gåta, 

där det framgår att man ska använda en spegel, 
närmare bestämt ”Midas spegel”. Nimrodassäll-

skapet vet inte vad Midas spegel är för något, och 

använder en vanlig spegel. Skälet till att gåtans 

författare använder uttrycket ”Midas spegel” är 

för att antyda att det inte är en vanlig spegel, ja i 
själva verket ingen spegel alls. För vad som fram-

går av den nästan helt okända gåtan – Filosofer-

nas gåta – är att det ska vara en spegel man ser 

igenom, det vill säga en glasskiva. 

  Det kommer att underlätta avsevärt för äventy-

rarna om de förstått detta innan de når platsen, 
och har en glasskiva med sig när de kommer hit.  

Lägret 
Äventyrarna ser lägret och Kamelens pucklar när 

de kommer över krönet till en ås som sträcker sig 
i öst-västlig riktning, cirka 200 meter norr om 

platsen. Där kan de ligga och spana och disku-

tera nästa steg. De kommer inte att upptäckas 

om de är någorlunda diskreta. Spelledaren upp-

muntras beskriva den geografiska platsen, möj-

ligtvis rita en skiss av den om det känns påkallat 
(eller delge den som följer med äventyret). 

  Nimrodassällskapet har uppställt en spegel på 

en stav i ”hörnstenen” (det vill säga en fyrkan-

ting sten med ett hål i mellan kullarna, där en 

stav kan stickas ned.) När solen blivit fullt synlig 
mellan Nimrods tänder speglas dess strålar på 

en punkt 50-60 meter från spegeln. Där har de 

börjat gräva. De har inte hittat Midas grav, men 

väl lämningarna efter en uråldrig stad. Sällskap-

et saknar idolerna som krävs för att öppna gra-

ven, men har på detta sätt förberett ankomsten 
av de nio som skickades till Hoxok. De har dess-

utom hjälp av Nimrods mäktigaste magiker som 

behärskar passage. Med hjälp av denna besvär-

jelse kanske de inte ens behöver idolerna för att 

ta sig in i graven. Som framgår av skissen har 

besvärjelsen använts tre gånger. I varje fall har 
de påbörjat och kommit ganska långt i arbetet. 

Men de gräver ju på fel ställe, för de har inte läst 

Filosofernas gåta, den som låter förstå att 

”Midas spegel” är en glasskiva. 

  Ett läger har rests kring utgrävningen. Nimro-
dassällskapets överstepräst är här (9:e graden), 

deras mäktigaste magiker (9:e graden), fyra onda 

präster, två onda magiker (alla cirka 5:e graden), 

15 ockultister av krigar-, tjuv och lönnmördar-

klassen (3-5 graden), samt 22 elitsoldater ur 

Nimrods armé (3:e graden). Äventyrarna gör 
klokt i att inte röja sig. 
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Vakthållning 

Nimrodassällskapet har som nämnts soldater 

med sig som eskort till platsen och för vakthåll-

ning kring lägret. I viss utsträckning hjälper 
också soldaterna till med utgrävningen, matlag-

ning och andra praktiska uppgifter. 

  Eftersom Nimrodassällskapet är så inflytelse-

rikt i denna del av världen, och sedan soldaterna 

befinner sig på eget territorium, är de ganska 

avslappnade. De har inget egentligt vakthåll-
ningsschema eller patrulleringsrutter kring läg-

ret. En handfull soldater är vid en given tidpunkt 

extra uppmärksamma, spridda runt om i lägrets 

periferi; någon eller ett par går ibland upp på 

kullarna för att spana, till exempel. De håller i 
första hand utkik efter kringvandrande monster, 

men eftersom de är så många i lägret är samti-

digt sannolikheten låg att monster skulle gå till 

angrepp. Denna självsäkerhet och bristande 

uppmärksamhet kan äventyrarna utnyttja. Men 

de måste ännu vara försiktiga, givetvis. Spelleda-
ren uppmanas hantera lägrets vakter på fri 

hand. Vi återkommer till denna fråga längre ned. 

Det rätta stället 
När solen är helt ovan bergskammen men ännu 
mellan de två skarpa topparna som kallas 

Nimrods tänder, faller solstrålarna mot glaset två 

alnar ovanför ”hörnstenen”. Fångar en spegel 

strålarna reflekteras de till en punkt 60 meter 

öst om den; men är det en glasskiva faller strå-

larna 60 meter väst om den. (Hörnstenen mellan 
Kamelens pucklar har en magisk kvalitet som 

gör ljuset som reflekteras i spegeln eller passerar 

glaset skarpare och mer fokuserat än det annars 

skulle vara.) Äventyrarna måste alltså byta ut 

spegeln mot glaset. Det borde vara möjligt med 
hjälp av exempelvis osynlighets-magi. Väst om 

Kamelens pucklar är det någorlunda kuperat. 

Äventyrarna kan ha ett gömställe där att utgå 

ifrån. De kan hålla utkik från sitt gömställe, no-

tera den plats som glaset markerar, och sedan – 

när ingen vakt syns till, skyndsamt gräva fram 
luckan till graven. Men de måste sedan invänta 

natten, för månens strålar öppnar den hemliga 

dörren med hjälp av idolerna. 

Jakten ned i underjorden 

Försiktiga äventyrare som planerar sina steg 

kommer sannolikt att lyckas öppna luckan och 

därpå porten till Midas grav. Men det är också 

troligt att de upptäcks. Antingen märker Nimro-

dassällskapet eller soldaterna de har med sig att 
spegeln bytts ut, att det är ett hål i marken på 

andra sidan pucklarna, eller att främlingar stry-

ker eller har strukit omkring. 

  Faktum är att vi vill att äventyrarna hittar hå-

let och öppnar porten – och att de upptäcks! För 
den skull ska spelledaren givetvis inte riskera 

äventyrets trovärdighet. Om spelarna verkligen 

lägger manken till och lyckas ta sig ned i hålet 

helt obemärkta får spelledaren såklart lov att 

acceptera detta. Men spelledaren får också 

gärna låta en vakt gå upp på kullen och se nå-
got 60 meter längre bort som inte var där förut – 

varelser, fackelsken, och så vidare. Eftersom vi 

förutsätter månsken är det inte otroligt att vak-

ten ser ett nytt hål i marken. 

  Om äventyrarna eller hålet upptäcks kommer 
inte hela lägre på fötter. Det sker sannolikt en 

trestegsprocess: Först går en handfull soldater 

dit för att undersöka. Ett par springer – bero-

ende på omständigheter förstås – tillbaka till 

lägret och berättar att de hittat ett hål till ett 

underjordiskt rum. Präster och ockultister och 
kanske ytterligare en handfull soldater skyndar 

till platsen. När de inser att detta i själva verket 

är den riktiga platsen, hämtar de magikern och 

översteprästen. (Vi återkommer till detta.) Hälf-

ten av manskapet stannar kvar vid lägret, men 
detta kan komma att förändras efter omständig-

heter.  
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Kapitel 4 
Midas gravkammare 

Midas gravkammare är ett arkitektoniskt uttryck 

för resan till andra sidan, enligt tidens religiösa 

övertygelser. Tunnelsystemet består av fyra delar. 
Den första delen med miniatyrstaden symbolise-

rar ”den lilla världen”, det vill säga jorden männi-

skorna tillfälligtvis befinner sig på. Det stora 

mysteriet är dolt, det kan endast öppnas av den 

som har kunskapen och verktygen. På andra si-

dan följer klivet från det värdsliga till det eviga. 
Den som inte klarar klivet faller ned i intigheten 

och upphör existera; men den som klarar klivet 

har ännu möjlighet att nå evigheten. Innan den 

döde kan nå sina förfäders salar, måste vederbö-

rande ta sig igenom det ofattbara utan att förlora 
sig själv; för den döde måste kliva in i det eviga 

som en annan, men med upplevelsen av att vara 

densamme. Utan att veta vem man är kan man 

inte finna sin förfäder. Den sista delen symbolise-

rar evigheten, det stora, oändliga rummet där 

själen når frid. Delarna kallas Staden, Klivet, Ka-
oset respektive Friden. 

Tunnelsystemet 
Rum och salar i tunnelsystemet är byggda med 

hjälp av magiker och dvärgar. Det finns en större 
bild i BILAGA IV. 

 

1 – Staden 

Nedanför hålet är det ett stort rum som sträcker 

sig österut. Om äventyrarna har en ljuskällan 

framträder en miniatyrstad på golvet. I staden 
finns det två brunnhål som är tre centimeter i 

diameter – alltså samma storlek som hålen i ido-

lerna. Placeras idolerna på stavar, cirka en och 

en halv meter långa, som sticks ned i hålen, 

kommer månens sken att träffa dem. De magiska 

guldidolerna skickar då en varsin guldfärgad 
stråle mot lönndörren, och den syns tydligt, och 

den går att öppna med ett lätt tryck med handen. 

  Lönndörren upptäcks som vanligt, men med en 

modifiering på -1. Med andra ord kan endast 

dvärgar och alver under normala omständigheter 

att upptäcka denna lönndörr utan idolerna. Den 

går emellertid inte att öppna utan dem, och den 

ger utslag på upptäcka magi. 
  Dörren öppnas mot rum 2. Det går att skjuta 
igen den så att den från rum 1 blir dold och låst 

på nytt. På insidan sitter det ett handtag. Drar 

man det åt sig öppnas dörren utan vidare. 

Jakten i underjorden 

Sannolikt kommer soldater och ockultister att 

komma ned till rummet med staden när äventy-
rarna lämnat den. Det tar ett par minuter för 

dem att få klart för sig hur platsen fungerar, när 

de sett hålen och hur månljuset faller. De präster 

som är bland de första på platsen skickar bud till 

lägret. Magikern skyndar hit för att lägga en pas-
sage. Men han upptäcker att dörren (eller den 

plats där man kan anta att dörren finns) är ma-

gisk. Han vågar inte riskera sin besvärjelse. I 

stället mäter de raskt ut platsen alldeles bakom 

dörren ovan jord. Där lägger han sin passage. 

Tio minuter efter det att äventyrarna stänger Mi-

das port bakom sig, hoppar ockultister och sol-
dater ned för hålet, till korridoren (rum 1b). 

  Förhoppningsvis följer denna utveckling: Medan 

äventyrarna arbetar sig fram i den del av tunnel-

systemet som kallas Kaoset, blir de varse ockul-

tisternas närvaro. Eftersom flera monstermöten 
försvagar äventyrarna försöker de nog undvika 

det nya hotet. Båda parter kan teleporteras både 

en och annan gång, när de letar sig framåt på 

denna magiska plats. Spelledaren kan hålla reda 

på de två gruppernas göranden genom att rita 

deras färd genom rummen med exempelvis en 
blå respektive röd penna på sin utskrivna karta. 

Till slut kan en uppgörelse äga rum i ”Vilan”, 

mellan äventyrarna och de som är kvar av fien-

den (för de kan ta avsevärda förluster i ”Kaoset”). 

1b – Korridoren 

På andra sidan lönndörren är det en fyra meter 

lång korridor, där alla ytor är helt svarta. Den 

slutar med en dörr, och på dörren löper en vers 

ristad i stenen, med förgyllda bokstäver: 

 
Den som tar klivet, till underjordisk färd 
lämnar jordelivet, för de dödas värld. 
 
Men så står det skrivet, att graven är intet värd. 
Ingenting blir givet, blott kungens enkla härd. 

 

De som lätt bygga gravkammaren ville med dessa 

rader förbereda den som här kliver in, både att 
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tunnelsystemet är ett uttryck för resan till andra 

sidan, men också förmedla den omvände Midas 
enkla och andliga liv (se BILAGA I); samt slutligen 

låta förstå att gravplundrare  inte har något här 

att hämta. Det är inte sant i bokstavlig mening. 

  Dörren går lätt att skjuta upp. (Den öppnas 

alltså inåt rum 2.) 

2 – Klivet 

Rummet har två beskrivningar: En som spelle-

daren använder när äventyrarna kommer in i 

rummet, och en annan när de får möjlighet att 

närmare undersöka bortre änden. 

 
Den som utan ryggsäck och annan tung utrust-

ning försöker klara hoppet gör det med ett lyckat 

smidighetsslag (3t6). Det som försöker med ut-

rustning måste slå 4t6. Dvärgar slår också 4t6. 
Blir resultatet 1 eller 2 över smidighetsvärdet 

lyckas äventyraren klamra sig fast vid bortre 

bryggan. Misslyckas slaget faller äventyraren 

ned i djupet, och ses aldrig igen (om inte äventy-

rarna vidtagit säkerhetsåtgärder som förhindrar 
detta.) Rep kan fästas vid statyerna vid bortre 

dörren (se nedan). Men det finns ingen annan-

stans att fästa ett rep här inne. 

Längs respektive kant är det fem reglar. Högst 
upp är regel 1, sedan regel 2, och så vidare ned 

till regel 5. Man skjuter två av dessa på vardera 

sida åt sidan för att öppna dörren. (Alla fyra 

måste vara öppnade för att dörren ska kunna 

skjutas upp.) På vänster sida är det regel 2 och 
3 som öppnar dörren, och på höger sida 3 och 5. 

  När fel regel används första gången på endera 

sidan vänder det närmaste monstret ansiktet 

mot äventyrarna och tycks stirra på dem. (Det är 

en magisk staty och kan inte skadas på normalt 

vis.) När ytterligare en falsk regel öppnas på 
samma sida morrar monstret med blottade tän-

der. Om även den sista falska regeln öppnas går 

Ni kommer in i ett större rum. Det är sex meter brett, och 
ljuset når nästan inte ända fram till motsatta väggen. Ni 
kan ana en stor dörr där borta, och en varelse eller staty 
på vardera sida om den. Redan efter två meter upphör 
golvet, och lämnar över till ett bottenlöst djupt. Det upp-
tar nästan hela rummet. Från denna och motsatta 
plattformen framför respektive dörr skjuter en cirka två 
och en halv meter lång stenbrygga ut över avgrunden. 

monstret på aktuella sida om dörren till attack. 

Spelledaren kan hålla reda på reglarna med föl-

jande rutor, när spelarna berättar vilka deras 
karaktärer öppnar. 

 

Vänster  Höger 

□ Regel 1 (fel) □ Regel 1 (fel) 

□ Regel 2 (rätt) □ Regel 2 (fel) 

□ Regel 3 (rätt) □ Regel 3 (rätt) 

□ Regel 4 (fel) □ Regel 4 (fel) 

□ Regel 5 (fel) □ Regel 5 (rätt) 
 

Monstren är levande statyer – muskulösa hun-

dar, breda mellan skuldrorna med hemska ögon 

och stora huggtänder. 

2 levande statyer 

SV 16, KPT 5, Att. 2t6 + hålla fast, AB 5, Förfl. 9, Moral 20, 
EP 375 

#1 (vänster) 25: □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

□□□□□ □□□□□ 

#2 (höger) 25: □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

□□□□□ □□□□□ 

3 – Kaoset 

Denna del av Midas grav består av 24 kvadra-

tiska rum. Platsen är magisk. Monster dyker 

upp slumpmässigt, man riskerar att teleporte-

ras, och ljuskällor räcker bara hälften så långt 

som normalt. 

  De fyra hörnrummen som är markerade med 
bokstäver på kartan över tunnelsystemet är tele-

porterings-områden. Äventyrarna (och andra 

varelser) kommer helt enkelt att teleporteras när 

de inträder i något av dessa. Under normala om-

ständigheter är det alltid den eller de två äventy-

rare som går längst fram som teleporteras när 
gruppen har för avsikt att gå in i rummet. Öv-

riga förmodas stanna när de ser sina kamrater 

försvinna. Om äventyrarna springer är det de 

två första ”raderna” med äventyrare som tele-

porteras innan övriga hinner stanna. När även-
tyrare teleporteras slår spelledaren 1t20 för att 

avgöra vilket rum denne teleporteras till. 

(Rummen är som framgår av kartan över tun-

nelsystemet numrerade; de fyra som saknar 

siffra är teleporteringsrum.) Äventyrarna riske-

rar alltså att komma ifrån varandra. Men det är 
inte den enda omständigheten som kan skapa 

kaos. 

  Alla rum är tomma, men det kan dra monster 

i dem. För varje rum äventyrarna går till slår 

spelledaren 1t6. Blir slaget 1-3 är det ett mons-

ter i rummet. (Detta gäller även ett rum som en 
äventyrare teleporteras till.) Monstret material-

iseras på magiskt vis och försvinner efter tio mi-

nuter. I detta system av rum och korridorer 

materialiseras och försvinner monster med 

andra ord kontinuerligt. Men det är inte säkert 
att äventyrarna märker denna förtrollade dyna-

mik. Så länge monstren befinner sig i Kaoset 

Det är en stor svart dörr med fyra rader text. Längs varje 
sida av dörren är det fem reglar. På vardera sida om dör-
ren sitter en monstruös hund av sten. 
  På dörren står följande vers: 
 

Två reglar på vardera sida 
Gör ditt val 
Väljer du fel måste du lida 
dödens kval 
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beter de sig som vanligt; känner de sig segervissa 
eller bara särskilt hungriga följer de exempelvis 

efter flyende äventyrare. Ett tips är att skriva ut 

kartan och ha den bakom spelledarskärmen, för 

att göra noteringar om monster, dra streck vart 

de olika grupperna rör sig (äventyrare, monster 
och eventuellt Nimrodassällskapet), och så vi-

dare. 

Slumpmässiga monster 

För varje rum äventyrarna kliver in i, slår spelle-

daren 1t6. Blir resultatet 1-3 är det som nämnts 

i monster i rummet. Slå i så fall på följande ta-
bell för att avgöra vad för slags monster det är, 

och hur många. 

 

1. 1t3 Fantomer 

2. 2t6 Fladdermyggor 
3. 1t6+1 Gargoiler 

4. 1t6 Gengångare 

5. 2t6 Ghouler 

6. 1t3 Jätteskorpioner 

7. 1t12 Jättespindlar 

8. 1t4+1 Jättegeckoödlor 
9. 1 Mantikora 

10. 1t3 Minotaurer 

11. 1 Mumie 

12. 1 Ockragelé 

13. 1t2 Rostmonster 
14. 1t8 Skuggor 

15. 1 Svartpudding 

16. 1 Vålnad 

17. 2t6 Zombier 

18. 1t6+1 Gargoiler 

19. 1t6 Gengångare 
20. 2t6 Ghouler 

 

Korridorerna öster om rum 18 respektive 19 av-

slutas med dörrar. Båda är av svartmålad me-

tall, och båda har ett nyckelhål. Bokstäver av 
guld framträder när de undersöks. Det finns 

flera sätt att öppna dörrarna. De kan dyrkas upp 

av en tjuv, men eftersom låsen är så avancerade 

får denne -2 till sin nackdel. Tjuven kan prova 

den andra dörren om han eller hon misslyckas 

med den första. Besvärjelsen öppna fungerar 

också. 
  Dessutom finns det nycklar. Men de är svåra 

att få tag i. I teleporteringsrummet B hänger 

nyckeln till södra dörren på södra väggen; i tele-

porteringsrummet D hänger nyckeln till norra 

dörren på norra väggen. (Tänk på att söder är 
uppåt på kartan.) Äventyrarna som teleporteras 

eller som tittar in i rummet efteråt, ser dem om 

spelledaren slår en 1:a på 1t6. Men om spelarna 

säger att de stående vid rummets tröskel, så att 

säga, undersöker rummet visuellt, upptäcker de 

tvärtom nyckeln om spelledaren slår 1-4 på 1t6. 
Hur de ska få tag på dem är en annan historia. 

  Slutligen kan äventyrarna få upp dörren genom 

att lösa respektive gåta, den text som framträder 

när de undersöker ytan. Tänk på att tiden går 

och monster och fiender kan stryka kring, me-
dan äventyrarna funderar på svaren. 

  Följande rader glimrar fram på den södra dör-

ren: 

 

Låt mig framträda 
så att du inget ser 
då kan du inträda 
och se mycket mer 

 
Svaret på denna gåta är en handling, nämligen 

att äventyrarna släcker sina ljuskällor. Gör de 

det, glider dörren upp och de ser en eld brinna 

långt inne i en stor sal. 

  Följande rader framträder på den norra dör-

ren: 
 

När mycket du har 
vet du hur lite det är 
Då har du inga svar 
men den frågvise lär 

 

Svaret är ”visdom”. Eftersom gåtorna kan vara 

rätt svåra, kan spelledaren avgöra att spelarna 

får en ledtråd, om valfri spelarkaraktär lyckas 
med ett intelligensslag med 4t6. Lyckas inte  

spelarna att få upp dörrarna ändå, kan spelle-

daren påminna dem om att det finns ett lås – så 

nog borde det gå att få upp dörren utan svaret 

på gåtan? (Däremot går det inte att forcera 
dessa dörrar.) 

  Stängs dörrarna på nytt blir de låsta igen, och 

måste utifrån öppnas på något av de sätt som 

beskrevs ovan (eller på något annat sätt som 

spelarna kom på). Däremot finns det vred på 

insidan som gör att de kan öppnas som vanligt 
från rum 4. 

4 – Friden

 
Det är viktigt att veta om äventyrarna stänger 

dörren efter sig eller inte. För om de inte gör det, 

kommer det antagligen att komma in monster i 

salen (enligt spelledarens bedömning), och de 

kan också ha ockultister i hasorna. 

  Detta är alltså Midas grav. Elden som brinner 
symboliserar rening och återfödelse i ett högre 

tillstånd. 

  Den närmaste plattformen med plan yta är ett 

teleporterings-område. Dess officiella, religiösa 

funktion var att låta kungens ande stiga mot 

skyn. Men i själva verket fyllde den i första hand 
ett praktiskt värde under tunnelbygget, för ut-

forslandet av fyllnadsmaterial, som en genväg 

för byggnadsarbetare, och så vidare. Den som 

ställer sig på plattformen teleporteras upp till 

Ni inträder i en väldig sal, som verkar nästan helt tom. I 
bortre änden, kanske tjugo-tjugofem meter in, är det en 
rund plattform av sten med en eld som brinner ovanpå. 
Framför flamman glimrar ett guldföremål. Bortom den 
står vad som ser ut som avlånga krukor eller vaser längs 
väggen. En likadan plattform ligger bara några meter från 
dörrarna, men den är helt plan och mörk. 
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marken ovanför (en-två meter i slumpmässig 

riktning). 
  Elden är en magisk evig flamma. Men den har 

för övrigt samma egenskaper som en vanlig eld. 

Detta är ”härden” som omtalas i versen på dör-

ren i korridor 1b. På plattformen framför elden 

ligger kungens spira av guld (se nedan). 
  När äventyrarna kommit så långt att de kan 

identifiera guldföremålet, ser de också ett till sy-

nes enkelt fiskespö stå lutat mot bortre väggen 

tillsammans med de andra föremålen (vi åter-

kommer till det). 

  De avlånga krukorna är amforor. Det är fem 
stycken, alla enkla och utan utsmyckningar. Bil-

den nedan illustrera denna typ av kärl, men ob-

servera att dessa har lock. 

  Amforan i mitten är den största, cirka en meter 

lång. Locket är förseglat med guldlegering. Detta 
är Midas kista. Hans aska förvaras i amforan. 

Med verktyg av metall går det att bryta förseg-

lingen. Men det vill de nog inte göra, eftersom de 

informerats om att ohyggliga krafter i så fall 

släpps lösa. Däremot är amforan magisk, vilket 

innebär att den inte utan vidare kan slås sön-
der. Övriga amforor kan slås sönder, och har 

lock som utan ansträngning kan öppnas. 

  På ena sidan om Midas kista står en något 

mindre amfora med 1 000 guldmynt. På andra 

sidan kistan står en likadan amfora med 1 000 
silvermynt. Längst ut på ena sidan står en ännu 

lite mindre amfora med vin (det är inte mycket 

till vin längre); och längst ut på andra sidan står 

en likadan amfora med olivolja (det går inte att 

använda längre). Innehållet i dessa amforor var 

tänkt att hjälpa Midas hinsides och uttrycka 
andlig rikedom. 

  Spiran tillhörde Midas, kungen av Nimerodas. 

Den är av guld och juvelbesatt. I en stor stad 

som Hoxok kan den säljas för 8 000 guldmynt. I 

Nimrod måste den betraktas som ovärderlig på 
grund av sin historiska signifikans. Om äventy-

rarna tänker sälja den måste de hitta en lämplig 

köpare – en som inte är alltför nogräknad. Tänk 

på att det är mycket allvarligt brott mot 

nimrodsk lag att ta spiran från graven och föra 

den ut ur landet (liksom givetvis ”kistan”).  
  Fiskespöet är magiskt och ställdes här av en 

person som stod Midas nära, och kände honom 

väl. (Se ”Midas historia” i BILAGA.) Spöet har tre 

laddningar. Effekten träder i kraft när det an-

vänds för att fiska i vatten där fiskar lever. När 
så sker får fiskaren napp. Det är en ganska stor, 

huvudsakligen grön fisk av obestämt slag. När 

fisken dras upp och krokas av, säger den: ”Släpp 

tillbaka mig, så får du önska dig något.” Om 

äventyrarna inte finner sig och säger eller gör 

något på en gång, upprepar den sig, ungefär på 
följande sätt: ”Hörru, var nu en förnuftig karl 

och släpp tillbaka mig i vattnet.” 

  Släpps fisken utan vidare tillbaka i vattnet 

materialiseras en kruka med 1 000 guldmynt på 

strandkanten. 
  Får fisken tillfälle att utveckla, eller om en 

äventyrare vill ha ett förtydligande, kan den 

säga: ”Ja, släpp tillbaka mig så kan jag hjälpa 

dig. Men bara om du är så vis som ditt spö vill 

antyda.” 

  De tre första gångerna fiskespöet används till 
att fiska med, nappar samma fisk. (Därefter blir 

fiskespöet ett vanligt spö.) Var gång äventyraren 

släpper tillbaka fisken erhåller han eller hon en 

smärre önskeuppfyllelse; det vill säga, en mindre 

kraftfull variant av den mer eller mindre obe-

gränsade önskeuppfyllelsen, som diskuteras i 

Monster & Magi på sidan 194. Observera också 
fiskens ord: ”Men bara om du är så vis som ditt 

spö vill antyda.” Så uttrycker den sig eftersom 

det är den vise gamle Midas spö. Detta begrän-

sar vad för slags önskningar som blir uppfyllda, 

enligt spelledarens bedömning, och kanske de i 
första hand ska hjälpa äventyrarna med något. 

(Fisken säger ju också det, ”släpp tillbaka mig så 

kan jag hjälpa dig”.) Det kan vara klokt av även-

tyrarna att spara på sitt spö till den dag de är i 

verklig knipa. 

  I alla fall: Äventyrarna har alltså hittat Midas 
kista och behöver antingen gömma den på en 

plats där den inte kan hittas, eller ta den till 

Hoxok. (Släpps amforan ned i avgrunden i rum 

2, ”Klivet”, återses den aldrig.) Återstår i vilket 

fall som helst att ta sig ut ur tunnelsystemet, via 
teleporterings-plattformen eller samma väg som 

de kom. Det kan vara nog så utmanande efter 

gällande omständigheter. 

Amfora av den typ 
som står lutad mot 
väggen bakom den 
eviga elden. (Bilden 
är allmän egen-
dom.) 
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Epilog 
Äventyrets avslutande 

När äventyrarna har kistan förväntas de föra den 

tillbaka till Hoxok, så att druiderna kan gömma 

den för evigt. Men från denna punkt i äventyret 

får spelledaren improvisera, eftersom det finns så 
många tänkbara utvecklingar – har de kistan 

med sig, är de jagade, vilket väg tar de sig hem? 

Så länge de är i Nimrod svävar de antagligen i 

fara, men situationen är nu odefinierad och spel-

ledaren avgör var Nimrods soldater befinner sig, 

och så vidare. Man kan däremot tänka sig att när 
de når Galanthus är de i säkerhet. Under spelt-

estet använde äventyrarna spöet i Mardörfloden 

och önskade sig över till andra sidan. På detta vis 

slapp de tillbringa flera dagar i det fientliga 

Nimrod. 
  Låt dem på fri hand komma hem till Hoxok, och 

därpå träffa druiderna på lämplig plats.  

Besvärande uppenbarelse 
Genom århundrandena har många legender 

spunnits kring Midas liv, död och magiska grav, 
både i Galanthus men framför allt i Nimrod. Det 

finns nästan ingen pålitligt information alls, end-

ast myter, i de lärdes samlingar. Med ett undan-

tag: En stentavla med många rader text som be-

skriver Midas grav. Men den skrevs med då 
uråldriga tecken på ett uråldrigt språk, och ingen 

kan idag läsa och förstå utan omfattande efter-

forskningar. Att dechiffrera texten har varit extra 

svårt eftersom stentavlan är trasig, och många 

ord saknas. Men för flera hundra år sedan år se-

dan tolkades skriften av en lärd man Rifat, och 
denna översättning blev den vedertagna. Kopior 

av hans tolkning återfinns på pergament och i 

böcker, och det framgår inte nödvändigtvis att 

den är ofullständig, och att översättaren antagit 

vilka ord som fallit bort. Detta är hans tolkning 
av innehållet: 

 

I landet utan återvändo 

Bortom porten ingen ser 

Andra sidan mörkret 

Andra sidan döden 
Vilar mäktige Midas 

 

Graven är enkel 

Graven är svår 

Den som graven öppnar 

Med gudarna står 
 

In i prästernas värld 

strömmar gudomliga makten 

De mäktiga blir oövervinnerliga 

medan världen förmörkas. 

 

Stentavlan har tolkats så, både av ockultister i 

Nimrod och druider i Galanthus, men också av 
historiska personer som Fransiskus, att den som 

öppnar Midas grav öppnar en portal till guda-

världen. Eftersom världen då ska förmörkas an-

tar man att det rör sig om onda makter som, av 

texten att döma, kan kontrolleras av onda präs-

ter. Detta skulle allvarligt rubba balansen i värl-
den, och är en källa till stor oro. När druiderna, 

som kände till denna tolkning av stentavlan, 

nåddes av informationen att Nimrodassällskapet 

söker efter graven, måste de till varje pris hindra 

att den också öppnas. 
  Medan druiderna skyndar för att hyra de bästa 

äventyrarna, gör de intensiva efterforskningar 

om stentavlans text, för att säkerställa att de 

förstår farans verkliga natur. Då fann de hos en 

lärd kvinna i Hoxok en avbildning av stentavlan, 

och de insåg att texten de var väl bekanta med 
till stora delar var en tolkning, ja till vissa delar 

rena gissningar. 

  Tillsammans med språkkunniga tolkade drui-

derna texten på följande vis: 

 
I landet [eller världen] man inte kan åter-

vända från, [som] återfinns bakom den dolda 

porten, bakom mörkret [döden?] och kaoset 

[eller den stora faran], ligger helige [?] Midas. 

 

Det är en urna [ord fattas] som leder [den 

döde?] till gudars sällskap [eller hinsides]. 

Präster i jordelivet [mottager välsignelse?] De 
sanna [blir] stora i anden [?]. Men [de osan-

nas?] ögon förmörkas. 

 

Som framgår var det inte möjligt att göra en helt 

riktig översättning. Det är för många oklarheter i 

det fornnimrodska språket – enskilda ord kan 
tolkas på flera sätt – och för många bokstäver 

och ord är oläsliga. Men i varje fall gav detta 

druiderna en helt annan tolkning än den i lärda 

kretsar gängse. Det står klart att den tidigare 

uttolkaren fyllt ut raderna för att få en fullstän-
dig text, och låtit sin fantasi fylla ut de delar som 

fattades. 

  Med druidernas nya tolkning har de slutit sig 

till att det inte är något särskilt med Midas grav, 

utan att stentavlan helt enkelt är en beskrivning 

av var den finns, och att den (som alla gravar) är 
en portal till andra sidan. Det fornnimrodiska 

ordet som den äldre översättaren tolkade som 

”mäktig” kan lika gärna betyda ”sann”. Man vill 

dra slutsatsen att graven som portal till den gu-

domliga sidan samtidigt representerar det gu-
domliga i sig, som tjänar de goda, och straffar de 
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onda. Det finns enligt druiderna ingenting här 
som låter förstå att något hemskt ska hända om 

graven öppnas. Tyvärr drar de sina slutsatser 

medan äventyrarna är i Nimrods underjord. 

  Det hela var ett misstag. 

Äventyrets slut 

När äventyrarna så småningom återvänder med 

sin urna tar druiderna emot den, men verkar en 

smula besvärade. Med detta antiklimax är även-

tyret slut. 

  Men spelledaren uppmanas att själv avgöra hur 

han eller hon vill att detta äventyr avslutas, och 

kan ju också ha särskilda omständigheter att ta 

hänsyn till. (Återvänder de med urnan eller inte, 
till exempel?) Spelledaren kan vara snäll och 

välja att Midas grav visst var så farlig som även-

tyret anger, eller att det inte var det (det vill säga 

att allting var en följd av fel i översättningen) 

men att druiderna håller masken; eller att det 
var ett misstag och att druiderna är helt upprik-

tiga och en smula ångerfulla – eller rentav att de 

undrar om inte äventyrarna kan gå tillbaka med 

den till gravkammaren!  
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Bilaga I 
Midas historia 

För tusen år sedan var Midas kung över ett om-

råde som idag mer eller mindre motsvarar nuva-

rande Nimrod. Han växte upp under enkla för-
hållanden, men hans sagolika levnadsbana ledde 

honom via märkliga vindlingar till tronen. Det 

sades att det var hans öde, för en röd stjärna 

passerade natthimlen när han föddes. Mitt i livet 

var Midas förmögen, allt han önskade sig kunde 
han få och hans makt var oinskränkt. Han över-

gick från redlighet till dekadens. Men så hade 

han en dröm: 

Han satt och fiskade där han brukade meta som 
barn. Länge hade han suttit utan att få napp. 
Hans far sa: Du kan inte få någon fisk ur vattnet 
med den där. Midas såg att hans spö var en boja 
av guld. De gick tillbaka till huset. Hans mor stod 
utmärglad och väntade på dem. När hon såg dem 
komma utan något att tillaga, slog hon ner blicken 

och gick in i huset. 

Midas insåg att hans dekadenta leverne gjorde 

honom fattig i anden. Han ändrade på sitt liv. 

Han avsade sig sina rikedomar, spenderade sitt 

guld på allmän välgörenhet, skänkte bort skat-

ter, och planerade att uppsäga sig sin kung-

akrona, utan att riskera landets ordning och väl-
mående. Han strävade mot att spendera slutet av 

sitt liv så som han levt sin barndom – i en enkel 

stuga vid vattnet, utan guld och utan makt, men 

med visdom och andlighet. 

  Dessvärre var det för många människor om-
kring honom som ville ha det där guldet, både 

inom hovet och i familjen, som begärde lyx, makt 

och arv. De sa att kungen blivit galen. Midas lås-

tes in i ett torn, men endast hovet och familjen 

kände till det. Förvecklingar och inre stridigheter 

om makt och guld följde, och riskerade att få 
hela riket att falla samman. 

  Endast Midas dotter Trigona verkade förstå vis-

domen i Midas omvändelse. Hon befriade sin far 

en natt och tillsammans med en krets inflytelse-
rika präster som var särskilt starka i anden till 

följd av nära relation till gudomliga makter, be-

kämpade de sammansvärjningen. När stabilite-

ten återställts, utnämnde Midas Trigona till ri-

kets härskarinna, och drog sig tillbaka till en 
stuga intill Mardörfloden, där han levde nöjd och 

belåten sina sista år, utan någonting av guld, 

bortsett möjligen från hans hjärta. 

  Riket var fruktsamt under Trigonas styre. När 

Midas dog hölls han för att vara en helig man 

och var beundrad över hela den kända världen. 
För att hedra sin far och hans andliga strävan-

den, lät Trigona uppföra en storslagen gravkam-

mare som skulle vara en symbol för hennes fars 

helighet och den religion de båda hörde till. Det 

var hon som såg till att graven skulle hållas 
gömd, för hon visste att Midas inte vill dra upp-

märksamhet till sin person. Hennes fars enkla 

liv vill hon framhålla med en del tecken, som att 

”Midas spegel” är en enkel glasskiva, att graven i 

sig är en enkel urna, och så vidare. Det guld och 

silver som förvaras i amforor på ösme sidor om 
Midas ”kista” var inte ett uttryck för materiell 

rikedom, utan symboler för solens och månens 

fruktbarhet och evighet.  
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Bilaga II 
Ny klass: Lönnmördare 

En lönnmördare presenterar sig förstås sällan 

som en sådan. Han eller hon verkar i allmänhet 
vara en tjuv, om denna klassindelning alls blir 

aktuell. Lönnmördaren är ofta förklädd och kan 

framstå som i stort sett vilken klass eller yrkes-

kategori som helst. Men i själva verket har lönn-

mördaren ägnat sin tid till att lära sig konsten 

att smyga sig på och dräpa någon innan denne 
förstår vad som håller på att hända; ett tveksamt 

värv lönnmördaren gjort till sitt yrke.  

  Lönnmördarklassen är en underklass till tju-

ven; de har samma vapen- och rustningsrestrikt-

ioner, och använder samma tabeller för EP och 
KPT. En karaktär måste ha minst 11 i styrka, 

smidighet och intelligens för att tillhöra denna 

klass, och endast människor kan bli lönnmör-

dare. 

  Lönnmördare har flera tjuvförmågor, men i all-

mänhet med något sämre värden än tjuven. 
Dessutom har han eller hon ett par specialför-

mågor: förklädnad och skugga, som ingår i tabel-

len över förmågor. Utöver detta äger lönnmör-

daren ytterligare ett par specialförmågor som inte 

listas i tabellen, men som beskrivs längre ned. 
När lönnmördaren använder sina särskilda för-

mågor kan han eller hon knappast ha metall-

rustning eller sköld. 

  I Monster & Magi är klassen i första hand 

tänkt för spelarlösa karaktärer. För det är väl 

inte rimligt att en människa specialiserad på 
lönnmord skulle ingå i en grupp äventyrare som 

söker skatter i avlägsna monstergrottor? Dessu-

tom har lönnmördaren vissa förmågor (som för-

giftning) som kan skapa obalans och möjligen 

införliva tveksamma inslag i många äventyr. 
Dessutom är utgångspunkten för våra äventyr 

att spelarkaraktärerna är mer eller mindre goda, 

medan en lönnmördare nog måste betraktas som 

”ond”. Men självklart är det spelledaren som själv 

fattar dessa beslut för sin egen värld. Observera 

dock att lönnmördarklassen inte är speltestad 
som spelarkaraktär i skrivande stund. 

 

Lönnmördaren 

 
 

Huvudvillkor 
Styrka, Smidighet och Intelli-
gens 11 

Raser Människa 

KPT T6 

Vapen Alla 

Rustning Läder, ej sköld 

Special Lönnmördarförmågor 

Lönnmördarens EP och KPT 

 

Förklädnad 

En lönnmördare kan använda förklädnad till att 

framstå som en adelsperson, präst eller bara en 

helt vanlig människa. Alla kan ikläda sig olika 

plagg och på så vis verka vara en annan, men 
lönnmördarens förmåga inkluderar kroppsspråk, 

sminkning och ett skarpt öga för detaljer som 

vanliga människor inte tänker på. Han eller hon 

kan också klä ut sig till en specifik person, men 

chansen att lyckas med detta halveras. Att före-

ställa motsatt kön och i synnerhet en annan ras 
är förstås svårare, men under alla omständighet-

er kan en lönnmördare av hög grad göra sig kus-

ligt likt en annan människa. 

Skugga 

En lönnmördare kan försöka förfölja eller spåra 
en varelse i stadsmiljö (utom- eller inomhus). För 

att förfölja någon framgångsrikt måste lönnmör-

daren kunna se den han eller hon följer efter, om 

Grad 
Erfarenhets-

poäng 
Kroppspoängs-

tärningar 

1 0 1t 

2 1 375 2t 

3 2 750 3t 

4 5 500 4t 

5 11 000 5t 

6 22 000 6t 

7 44 000 7t 

8 82 000 8t 

9 165 000 9t 

10 247 000 9t+2 

11 330 000 9t+4 

12 412 000 9t+6 

13 495 000 9t+8 

14 577 500 9t+10 

15 660 000 9t+12 

16 742 500 9t+14 

17 825 000 9t+16 

18 907 500 9t+18 

19 990 000 9t+20 

20 1 072 500 9t+22 
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än inte helt oavbrutet. Om tärningsslaget miss-

lyckas har spelledaren att avgöra om lönnmör-

daren tappade bort den andre, eller om den för-

följda parten upptäcker vad som pågår. Omstän-

digheter som hur förföljandet gick till, hur långt 
ifrån målet tärningsslaget landade, och vad för 

typ av karaktär han eller hon förföljde kan vara 

faktorer som avgör om lönnmördaren blir upp-

täckt eller tappar bort den förföljde. 

Gift 

Som en del av sin utbildning och sina studier lär 
sig lönnmördare att göra gift. Det kräver sär-

skilda ingredienser som vanligtvis är svåra att få 

tag på, och inte lätta att blanda så att de är 

smak- och luktfria och dödliga i blott liten 

mängd. Offret får alltid ett räddningsslag mot gift 
(då ett misslyckat slag kan ge vissa effekter, som 

medvetslöshet, illamående, och så vidare). Ef-

tersom gift riskerar att bli ett för enkelt sätt att 

ta död på motståndare kan offret tilldelas +2 på 

sitt räddningsslag per grad denne har över lönn-

mördaren. Till exempel, om en tredje gradens 
lönnmördare skapar ett gift som han eller hon 

lyckas stoppa i en femte gradens krigares glas, 

kommer den senare att klara sig om han eller 

hon slår 9 (i stället för 13). Krigaren kan fortfa-

rande drabbas av konvulsioner och liknande, 
men han eller hon dör inte. 

  Det finns inte regler för hur äventyrare skapar 

eget gift och vad de måste slå för att vara fram-

gångsrika, eftersom gift i förlängningen kan bli 

ett diskutabelt sätt att lösa konflikter i spelvärl-

den (förgifta pilspetsar, lägga gift i andras föda, 

rentav brunn, och så vidare), i synnerhet om vi 
tänker oss att spelarkaraktärerna besitter ett 

minimum av ridderlighet. 

Kidnappning 

Lönnmördaren används inte endast för mord, 

utan även kidnappning. Han eller hon har trä-
nats att slå en motståndare medvetslös med ett 

enda slag. Lönnmördarens bakhåll fungerar i 

stort sett som tjuvens smygattack, men för att 

slå någon medvetslös krävs trubbigt vapen. 

Lönnmördarbakhåll ger +4 i attackbonus. Om 

han eller hon träffar måste offret lyckas med ett 
räddningsslag mot dödsstråle för att inte förlora 

medvetandet. Är räddningsslaget framgångsrikt 

tar offret dubbel skada (”knockande” skada, se 

Monster & Magi). 

Lönnmord 

Lönnmord avser dräpande av en person som i 

det ögonblicket inte är i stånd att försvara sig, 

vanligtvis bakifrån. Det kräver således i de flesta 

fall att lönnmördaren är i en position som tillåter 

smygattack. Lönnmördaren får +4 i attackbonus 

och om han eller hon träffar måste offret lyckas 
med ett räddningsslag mot dödsstråle för att inte 

dö. Om räddningsslaget lyckas tar offret dubbel 

skada i stället. Spelledaren kan justera rädd-

ningsslaget så att offret får +2 för varje grad över 

lönnmördaren han eller hon är, och -1 per grad 
under. 
 

Lönnmördarens förmågor 

 

Grad Öppna lås Smyga 
Klättra på 

väggar 
Gömma 

sig 
Lyssna 

För-
klädnad 

Skugga 

1 17 14 12 14 16 14 18 

2 16 13 11 13 15 13 17 

3 15 12 10 12 14 12 16 

4 14 11 9 11 13 11 15 

5 13 10 8 10 12 10 14 

6 12 9 7 9 12 9 13 

7 11 8 6 8 11 8 12 

8 10 7 6 7 10 7 11 

9 9 6 5 6 9 6 10 

10 8 5 5 5 8 5 9 

11 7 4 4 4 8 4 9 

12 6 4 4 4 7 4 8 
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Bilaga III 
Brev och anteckningar 

Druidernas brev till O’Kallan 

Bäste herr O’Kallan! 

 

Som Ni säkert minns erhöll vi i höstas två volymer från Er, och i ut-

byte gav vi Er en liten stod av guld. Det har nu kommit till vår 

kännedom, att just denna stod kan användas för att rubba balan-

sen i denna del av världen, mellan de två kosmiska krafterna. 

Ni måste genast gömma stoden på en säker plats, eller hellre sända 

tillbaka den till oss. Den som har föremålet i sin ägo kan sväva i 

omedelbar livsfara! 

 

Med utmärkt högaktning, 

 

Derwyn 
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O’Kallans anteckningar 

 

13 oktober 

Gudabilden jag erhöll av druiderna, som betalning för de 

unika böckerna om läkedomsväxter i Thermólans dal, har 

fått mig att fundera. Det är ett märkligt ting av guld, stort 

som en näve. Föremålet har ett ansikte, det är därför jag 

kallar det en gudabild, en idol, men jag vet inte vad det är. 

Jag har inte sett en figur av det här slaget tidigare. På un-

dersidan är det ett hål. Antagligen satt den på en stav eller 

pinne en gång i tiden. 

 

9 november 

Mäster Bastian reagerade underligt när han fick se min 

idol. Han föreslog att jag genast skulle ge den tillbaka. 

Han sa inte varför. Jag blev så förundrad över hans reakt-

ion att jag inte kom för mig att fråga. 

 

18 december 

Jag har hittat en del svar på den mystiska idolen jag kon-

templerat på sistone. Under ett besök på biblioteket läste jag 

händelsevis Fransiskus bok om svunna kulturer i Galanthus 

värld. Medan han sökte efter Midas legendomspunna rike 

under jorden, fann han vid en utgrävning en ”idol ”. Döm om 

min förvåning – och ja, upphetsning – när jag såg likheten 

mellan Fransiskus exemplar och mitt. 

  Jag gjorde en skiss av Fransiskus avbildning. Det är bil-

den till vänster. Till höger har jag gjort en skiss av min idol. 

De är av allt att döma lika stora, och båda är av guld. Det 

kan inte råda någon tvekan om att båda figurerna är från 

samma kultur. Midas förlorade tunnlar och underjordiska 

salar...! 

 

14 januari 

I mina tankar förföljs jag av idolerna. Var tog Fransiskus 

gudabild vägen? Han skrev sin bok här i Hoxok. Det är 

en märklig tanke att den ännu kan finnas kvar innanför 

denna stadens murar, medan jag sitter här i vaxljusets sken 

och begrundar min bild av guld. 

27 februari 

Jag har tillbringat mina dagar på biblioteket och studerat 

allt jag kommit över om Midas och andra forna kulturer i 

nuvarande södra Nimrod. Jag fann något enastående, en 

ritual som säkert innefattar idolerna. Som vetenskapsman 

måste jag tillstå att jag inte vet om detta alls har med min 

idol att göra, men hjärtat talar ett annat språk. I Trisme-

gistos bok om Midas magi, skriven för 500 år sedan, åter-

finns följande passage: 

  ”Om man sålunda placerar stavarna i stadens tvenne brun-

nar, med gravens tak öppet mot natthimlen, kommer månens 

sken att belysa guldstoderna, och omvaldas till solstrålar på 

nytt. När så sker, belyser guldet den heliga porten, vars 

dörrar öppnas mot Midas mysterium.” 

  Vore jag inte så gammal skulle jag själv söka efter denna 

plats. 

 

10 mars 

När jag redogjorde för Fransiskus resor och redogörelser 

påminde Mäster Bastian att Gasparo ju har en betydande 

kuriosasamling som möjligen kan inkludera Fransiskus till-

hörigheter. Det är en gammal mans olycka att Gasparo är 

på resa. Man vet inte när han väntas åter. Det är en 

mycket rik men tämligen ointressant person, enligt Bastian, 

som däremot har många intressanta antikviteter. 
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Minnesanteckningar gällande "Midas grav" 
 

Det finns en "Allmogens gåta" och en "Filosofens gåta". Allmogens gåta är känd av de lärde i Nimrod, men Filosofens gåta har 

jag endast påträffat i Salars djupaste valv. 

 

Allmogens gåta lyder: 

"När solen står mellan Nimerodas tänder, placeras staven med midasspegeln mellan kamelens pucklar. Sålunda 

upplyses platsen för den hemliga graven." 

 

Filosofens gåta lyder: 

"Midas spegel är inte en vanlig spegel, för man ser bortom den. Därför fästs ett sådant glas vid en två alnar 

lång stav i den försakade hörnstens hål. 

När ljuset från himlens juvel faller mot glaset, likt barnets blick faller mot moderns själaspeglar, lyser 

det upp den heliga platsen, liksom skrattet moderns hjärta. 

Sålunda finner den vise Midas grav." 

 

Man behöver alltså svaret på båda gåtor för att hitta 

hörnstenen i Nimrod, eller Nimerodas som man sade förr, 

och därpå Midas grav. 

Under mina resor har jag besökt platsen, och gjort 

skisser över när och hur staven med "midasspegeln" 

skall uppställas. 

Då jag själv saknar den ena av de två idolerna, har 

jag inte bemödat mig med några utgrävningar. 

Det måste nämnas att det i underjorden vid den så 

kallade graven, ska finnas ett föremål av oerhörd kraft: 

Midas kista. 

 

Fransiskus Ovan: Stav i hörnstenen med ”midasspegel” i klykan. Solen stiger mellan 

Nimrods tänder. Nedan: Solstrålens vinkel mot glaset. 

Fransiskus anteckningar 
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Bilaga IV 
Kartor 
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