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vad skulle kunna hända? 
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huset Misteln. 
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Värdshuset Misteln är en äventyrsmodul för fan-

tasyrollspelet Monster & Magi. Spelarkaraktä-

rernas sammanlagda erfarenhetsgrad bör ligga 

kring 22. Äventyret är skriven för en miljö som 
kallas Galanthus värld. Spelledaren kan givetvis 

använda andra namn på riken och geografiska 

platser så att äventyret passar en egen, eventuell 

kampanj. 

  Värdshuset Misteln tillhandahålls utan illustrat-

ioner i digital version kostnadsfritt. Synpunkter 
och rättelser mottages med tacksamhet (se 

adresser på föregående sida). 

  Innan spelledaren drar igång är det viktigt att 

han eller hon läst igenom hela modulen. Spelar-

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

Äventyrets karaktär 

I Värdshuset Misteln träder äventyrarna in i en 

sagobetonad värld, med ihåliga träd, fram-

sprängande riddare, trollkarstorn, älvor och 
häxor. Spelarkaraktärerna utför det ena uppdra-

get efter det andra, manipulerade av en häxa för 

att utföra hennes ondskefulla värv, medan de 

själva tror sig strida för godhet och ordning. 

  I synnerhet om spelarna är erfarna och miss-
tänksamma, av den typ som ifrågasätter SLK:ers 

motiv och förslag, behöver spelledaren vara be-

redd på att Värdshuset Misteln kan bli ett kort 

äventyr. Ja, spelarkaraktärerna lämnar kanske 

inte ens värdshuset. I så fall är det förstås bara 

att gå vidare till nästa uppdrag – kanske redan 
nu skumma igenom nästkommande äventyr, Den 
gröna fasan? Men om spelarna är av den typ som 

accepterar de äventyr som serveras, utan att ifrå-

gasätta dem, kan vi anta att de spenderar en hel 

del tid i den mystiska Juglanskogen, och först 

sent inser att de blir bedragna av häxan Viscan 

Santale. 
  Vi har ett berättande tilltal i våra äventyr samti-

digt som vi strävar efter att göra modulen enkel 

att använda under spelets gång. Spelledaren re-

kommenderas alltså luta sig tillbaka och läsa 

äventyret i lugn och ro som en tidning eller bok i 
god tid innan spelet börjar. Sedan har spelleda-

ren också modulen tillgänglig under spelets gång 

som ett stöd. Vi rekommenderar att man skriver 

ut äventyret och placerar arken i en smal ring-

pärm. På så vis blir det bekvämt att bläddra, an-

teckna och markera monsters skador i kroppspo-
ängsrutorna. 

Platser och monster 

Beskrivningar av platser som spelledaren kan 

läsa upp för spelarna, eller bara använda som 

inspiration för egna beskrivningar, är skrivna 

med typsnitt utan klackar, i en ruta:

 
I texten är monster och andra varelser som befin-

ner sig på aktuell plats fetade. På detta sätt 

räcker det med en blick i äventyret för att spelle-

daren ska bli påmind om denna kritiska omstän-
dighet. Av samma skäl är exempelvis fällor feta-

de. 

  Monster och andra möjliga motståndare har 

sina värden listade i brödtexten, för spelledarens 

bekvämlighet (se nedan). Den första raden anger 

antal och typ, eller namn på en SLK. Därpå följer 
monstrets grundvärden: SV=Skyddsvärde; 

KPT=Kroppspoängstärningar; Att.=Antal och typ 

av attacker (ibland skada); AB=Attackbonus; 

Förfl.=Förflyttning; EP=Erfarenhetspoäng spelar-

karaktärerna 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 ibland 
sina besvärjelser listade. Vi skriver normalt inte 

ut information för nollgradiga karaktärer 

(däremot kroppspoäng om det är nollgradiga ka-

raktärer som kan förväntas ta till vapen). 

NN 

2:a gradens krigare 

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

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

(Långsvärd, 1t8+1) 15: □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

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

ser eller parafraserar när äventyrarna kommer till platsen. 

Introduktion 
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Ingången till äventyret 

Till skillnad från de tre senaste äventyren i Ga-

lanthus-serien (Skatter och skelett, Gyllenkäfts 

sista resa samt Troglodyternas herre) har vi ingen 

uppenbar ingång till Värdshuset Misteln. Spelas 

detta äventyr direkt efter nämnda äventyr i och 

kring Lupaviken kan man tänka sig att spelarka-
raktärerna kommer till värdshuset Misteln när de 

landat på Galanthus södra kust och fortsatt 

norrut för att återknyta till sina hemtrakter. Men 

äventyret är lätt att placera nästan var som helst 

i en kampanjvärld, där lummiga skogar kan tän-

kas ligga, om än inte allt för nära en större stad. 
Eftersom Värdshuset Misteln riskerar att bli ett 

helt kort äventyr, kan spelledaren bara placera 

det längs spelarkaraktärernas väg mellan två pla-

nerade äventyr i en pågående kampanj. Då blir 

de nog förvånade över vilken berättelse de blivit 

indragna i, några timmar senare! 
  Äventyret inleds när spelarkaraktärerna stiger 

in på värdshuset Misteln och noterar att det sit-

ter två äventyrare där. 

Spelledaranmärkningar 

På värdshuset Misteln är somliga förvandlade. 

Om spelarkaraktärerna har tillgång till sannse-
ende eller motsvarande magi kan äventyret i 

princip ta slut innan det kommit igång. Är detta 

en risk kanske spelledaren vill göra om äventyret 

något, så att människorna inte är förvandlade 

och göra de justeringar som i så fall krävs, eller 
bara ta risken att spelarkaraktärerna avslöjar 

berättelsen tidigt. 

  Äventyret är döpt efter värdshuset eftersom det 

är händelsernas centrum, även om spelarkarak-

tärerna antagligen kommer att spendera mycket 
mer tid i vildmarken. Vi kallar värdshuset för 

”Misteln” för att ge associationer både till skogen 

bakom det och till trolldom (misteln har ju enligt 

folktron magiska kvaliteter). Men namnet kan ge 

ytterligare associationer till häxan ”Linda” på 

värdshuset. Misteln är ju en främmande växt 
som slår rot i ett värdträd, liksom Linda är en 

främmande person i dessa marker, som hon vill 

slå rot i och leva av. Vid äventyrets början kan 

man också säga att det är till häxans hus de 

kommer – till ”Mistelns” värdshus. 
  Bakgrunden till äventyret återges sist i modu-

len, innan bilagan. Vi tror att läsningen av Värds-
huset Misteln på så vis blir lite intressantare för 

spelledaren, som liksom spelarna utforskar 

värdshuset och Juglanskogen innan bakgrunden 

blir uppenbar. 

Häxans ränker 
Viscan Santale är fast besluten att ta över 

Juglanskogen. För att lyckas med detta måste 

hon besegra trollkarlen Nuro och dennes ma-

giska riddare. Hennes fienders kraft är stor och 

som skogshäxa kan hon inte besegra dem i strid 
eller med magi. Men hon har från sin mor en 

mäktig trollformel, som tillsammans med rätt 

material och ritual, frambringar en golem; ett 
monster som själv är av magisk natur och säkert 

kan besegra riddarna och slå in dörren till troll-

karlens torn. Med det magiska monstret och 

eventuell förstärkning från storvättarna kan Nuro 

knappast stå emot henne. 
  Men för att skapa en golem behöver hon sin 

mors magiska mortel, som ännu finns kvar i den 

avlidne häxans hus. I morteln måste hon sedan 

blanda och stöta lera från en järneks rötter, blod 

från en levande hjort och ben från kungshögarna. 

Ur det material som blandas i den magiska mor-
teln stiger monstret, om häxan samtidigt läser en 

magisk ramsa. 

  Hon kan inte själv tillskansa sig det hon behö-

ver, för Nuro har lagt ett skydd mot ondska-lås 

över Stryga Tex gamla hus samt över porten till 

kungshögarna. Som ondskefull natur kan hon 
inte bara kliva in där och hämta det hon behöver. 

Även övriga ingredienser är svåra att samla, för 

om hon i människohamn går i Juglanskogen 

kommer riddarna farande för att döda henne. 

  Viscan Santale måste få goda varelser att hämta 
det hon behöver. Goda varelser som är modiga, 

listiga och stridbara. Äventyrare, med andra ord. 

Äventyret i sammandrag 
När spelarkaraktärerna kliver in på värdshuset 

Misteln råkar de ut för en komplott. Den som ser-
verar dem, Linda, är i själva verket en ond skogs-

häxa som behöver äventyrares hjälp för att nå 

sina mål. Hon är i maskopi med de äventyrare 

som sitter på värdshuset, och använder dessa för 

att lura spelarkaraktärerna. 

  Vid något tillfälle längs äventyrets gång kommer 
spelarna antagligen att avslöja komplotten och 

konfrontera häxan på värdshuset, innan modu-

lens alla delar spelats ut. 

Värdshuset 

På värdshuset träffar spelarkaraktärerna äventy-

rana Liv och Ralf. De berättar att de kommit hit 

till Juglanskogens värdshus för att hämta en våg 

Livs mormor lämnade kvar för länge sedan. Men 

de blev attackerade av två riddare på vägen, och 
är nu i så dåligt skick att de inte kan göra det 

själva. De frågar spelarkaraktärerna om de inte 

kan göra det åt dem. 

Det ihåliga trädet 

Den magiska vågen ska finnas i ett ihåligt träd, 

intill Elverån i skogens mitt. Det hela är ett prov 

som häxan Viscan Santale utsätter spelarkarak-

tärerna för. Om de lyckas besegra monstret och 

lösa gåtorna i det ihåliga trädet, antar hon att de 

är modiga, mäktiga och intelligenta nog för att 
utföra hennes verkliga uppdrag. 

Häxans hus 

När Viscan Santale försäkrat sig om att spelarka-

raktärerna är rätt personer för hennes komplott, 
vill hon lura dem att hämta en mortel från ett 
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spöklikt hus. Hon gör det genom att förvandla 

sig till en liten flicka som ber om deras hjälp. 
  Vid häxans hus blir det strid med monster in-

nan de kan lägga beslag på morteln. Det är fullt 

möjligt att spelarkaraktärerna inte ger morteln 

till flickan, men i så fall vet Viscan Santale att de 

har den, och stjäl den förr eller senare; antaglig-
en på värdshuset, där de alla håller till. 

Sagolika möten 

Under spelarkaraktärernas vistelse i Juglansko-

gen lägger de märke till att den har ett sagolikt 
skimmer. Den södra delen av skogen är vacker 

och skön att gå i, medan den norra delen är mör-

kare och något kuslig. 

  I skogen hör de riddare spränga fram. Förmod-

ligen fruktar spelarkaraktärerna dem, eftersom 

Liv och Ralf berättat att det var ryttare i svarta 
rustningar som angrep dem på väg till värdshu-

set. Spelarkaraktärerna kanske rentav vill be-

strida de mystiska riddarna. 

  De möter antagligen en kentaur, i synnerhet om 

de blåser i hornet de hittar i det ihåliga trädet. 
Denne gör vissa kryptiska anmärkningar om en-

hörningar och skogshäxor. 

  Spelarkaraktärerna kan också se en sjuk en-

hörning under sin tid i Juglanskogen, och 

kanske vill de hjälpa henne. 

  Utöver detta finns det andra mer eller mindre 
sagolika varelser i Juglanskogen, som de kan 

möta medan äventyret pågår. Och vad är det för 

mystiska katter som stryker kring värdshuset? 

Lera och blod 

Om Viscan Santale har morteln eller känner sig 

säker på att hon kommer att få den (genom 

stöld, till exempel) närmar hon sig för första 

gången spelarkaraktärerna själv. Hon verkar im-

ponerad av deras duglighet, och ber dem hämta 
jorden från en järnek. Hon säger att hon behöver 

det för att skapa en helande salva. 

  Vid lämpligt tillfälle, till exempel när spelarka-

raktärerna kommit tillbaka med leran, visar det 

sig att Ralf varit ute i skogen och verkar en 

smula uppriven. Det är inte säkert att spelarka-
raktärerna får reda på vad som hänt, men 

Viscan Santale har fått honom att skjuta en hjort 

och ännu medan den levde, samlat blod från 

dess sår i ett kärl. 

  Om spelarkaraktärerna fortsätter att låta sig 
luras, eller bara vill följa med på resan för att se 

vad som ska hända härnäst, återstår för häxan 

endast att de hämtar ben från kungshögarna. 

Kungshögarna 

Viscan Santale tar risken att be spelarkaraktä-

rerna om den sista tjänsten: Hon behöver en 

benknota från kungshögarna öster om Juglan-

skogen. Hon avslöjar att det inte är en enkel he-

landesalva hon blandar, utan ett medel för att 

återuppväcka döda. För att lyckas med detta be-
höver hon pulver från kungligt ben. 

  I en berättelse med häxor där stämningen bör-

jar bli uppjagad kommer spelarkaraktärerna an-

tagligen att bli extra misstänksamma. Antingen 

kommer slutet på värdshuset Misteln nu, eller så 
går de kanske drivna av nyfikenhet till kungshö-

garna. Det är ett litet tunnelsystem med monster 

och skatter. Det är också möjligt att de först gör 

slut på häxan, för att därpå på eget initiativ, 

drivna av äventyrslust, utforskar tunnelsyste-

met. 

Komplotten avslöjas 

Om häxan får alla sina ingredienser skapar hon 

sin golem. Det första hon låter den göra är att 

dräpa spelarkaraktärerna, sedan äventyrarna, 
och slutligen de magiska riddarna och andra 

motståndare. Vi ska hoppas att hon inte kommer 

så långt. 

  Hur och när komplotten avslöjas är upp till 

spelarnas temperament och slutledningsförmåga, 
samt hur spelledaren hanterar sina spelledarka-

raktärer – främst häxan förstås, men även Liv 

och Ralf. 

  Under speltestet blev spelarna särskilt miss-

tänksamma när Linda ville ha lera, och när de 

hämtat detta åt henne började de ifrågasätta Liv 
och Ralfs motiv, när den senare varit i skogen 

och skjutit en hjort. Dessa kände sig då tvingade 

att göra hemliga antydningar till spelarkaraktä-

rerna, som i lönndom smög sig in i köket och hit-

tade trollformeln. Berättelsen föll på plats och de 
konfronterade häxan, som inte hade något att 

sätta emot.  
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Värdshuset 

Värdshuset Misteln är ett timmerhus i två vå-

ningar, med ett tjockt halmtak som ser ut att få 
väggarna att bågna av tyngden. Alldeles bakom 

värdshuset står Juglanskogen tät, hög och hot-

full. Träden känns påträngande och man får näs-

tan för sig att det gamla värdshuset kommer att 

slukas av skogen en dag. På husets östra sida 
står det ett stort valnötsträd, vars grenar skrapar 

mot väggen och sträcker sig över halmtaket. På 

västra sidan är det en brunn. Bortom brunnen 

återfinns ett litet stall. 

  Värdshuset har en bottenvåning med kök och 

skänkrum, en övervåning med sovrum samt en 
källare. Runt huset stryker katter. Det är beläget 

långt från större städer, längs en landsväg som 

löper jämte Juglanskogens södra bryn. (Se karta 

längre fram. ”Det ihåliga trädet” är på grund av 

en miss inte med på kartan, men den fyller ändå 
sitt syfte.) Söder om landsvägen breder huvud-

sakligen öppen och längre bort odlad mark med 

enstaka bondgårdar ut sig. 

  De typiska, inte alltför mångtaliga gästerna är 

människor som färdas längs landsvägen på väg 

mot en av de större orter som vägen leder till. 
  Verksamheten har längre bedrivits av familjen 

Jonhed. Men de syns inte längre till. I stället 

drivs värdshuset Misteln av Stor-Jack och Linda. 

De säger att Jonheds rest norrut och väntas till-

baka först nästa år. Stor-Jack säger sig vara en 
släkting till dem. Han säger att det var han som 

kom med budet som fick dem att resa, och driver 

värdshuset åt dem så länge de är borta. 

  Men det stämmer förstås inte. Linda har för-

vandlat familjen Jonhed till katter. Hon heter 

egentligen Viscan Santale och är en ondskefull 
skogshäxa som planerar att göra Juglanskogen 

till sin. 

Främlingarna på Misteln 
När äventyrarna anländer till värdshuset är det 

fyra personer de mer eller mindre omedelbart 
kommer att träffa: Värden Stor-Jack, servitrisen 

Linda, samt äventyrarna Ralf och Liv. Anländer 

spelarkaraktärerna sent på natten kommer de att 

mottas av en sömndrucken Stor-Jack, och reste-

rande personer träffar de sannolikt morgonen 
därpå. Alla dessa SLK:er beskrivs i BILAGA. 

Häxan och storvätten 

Viscan Santale, som går under det mer oskyldiga 

namnet Linda på Misteln, är alltså en skogshäxa 
(se BILAGA). Hon kom hit för en kort tid sedan 

med sin handgångne man, eller monster, Grostel 

– en förvandlad storvätte. Linda förvandlade fa-

miljen Jonhed till katter. De stryker ännu kring 

huset. 

  Deras berättelse är att Stor-Jack är en släkting 

till Jonhed, som kom hit med ett förfärligt bud 
till familjen. Dessa bestämde sig för att resa 

norrut, till släktens hemtrakter, för att delta i 

begravning och ombesörja arv, som inte minst 

består av mer eller mindre omstridda lantegen-

domar. Det lär säkert ta sin tid, och efter en så 

lång resa har de knappast någon brådska att 
resa hem igen, av sociala skäl om inget annat. 

Under tiden driver Stor-Jack Misteln, som han 

och Jonhed kommit överens om. Linda är helt 

enkelt hans vän, enligt denna historia, och får 

gärna framstå som en bifigur man inte tänker 
närmare på. 

  Häxan har kommit hit för att ta över Juglan-

skogen efter sin mor, och hämnas på trollkarlen 

Nuro. För att göra detta behöver hon hjälp av 

goda äventyrare. Endast goda varelser kan näm-

ligen ta sig in i Stryga Tex hus och i kungshögar-
na, där föremål ligger som hon behöver. Om hon 

dessutom kan förmå dem att neutralisera de ma-

giska riddarna, skulle hon säkert segra, kunna 

besegra Kasta Nuro och bli Juglanskogens härs-

karinna. 

De olyckliga äventyrarna 

Innan våra spelarkaraktärer anländer till Värds-

huset Misteln, kom en annan grupp äventyrare 

dit. Linda och Stor-Jack planerade att få dem att 
uträtta värvet, men de insåg snart att dessa 

äventyrare helt enkelt inte höll måttet. Linda re-

viderade sin strategi, och bestämde sig för att 

utnyttja dessa till att lura nästa grupp. (Hon kan 

ta risken att använda charma i nödfall, men hon 

vet att om hon kastar en besvärjelse som miss-
lyckas, eller om det blir uppenbart vad som 

skett, blir hennes planer omöjliggjorda.) 

  I alla fall, med Lindas magi och Stor-Jacks 

muskelstyrka övermannades äventyrarna om 

natten. Magikern Welf slogs ihjäl och prästen 

Abbo samt tjuven Gisa låstes in i källaren. Ralf 
och Liv är satta att lura ut de äventyrare som 

anländer i Juglanskogen. Om de inte gör som 

Linda säger kommer Abbo och Gisa att dö. Hon 

har nämligen förgiftat dem och de är beroende av 

hennes botemedel för att överleva. 

Ralf och Livs berättelse 

Ralf och Liv sitter på Värdshuset Misteln med 

spjälkat ben respektive arm i mitella. Ralf berät-

tar att hans ben är brutet, och Livs arm är svårt 

sargad. I själva verket är det inget fel på Ralfs 

ben, men Livs sår är verkligt. Stor-Jack skadade 
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henne när hon bjöd motstånd den där natten då 

de övermannades. Det är dock inte så illa att ar-

men kräver mitella, men det kan man inte se 

utan att undersöka skadan noga. De verkar för 
övrigt vid gott mod. 

  När spelarkaraktärerna kommer in på värdshu-

set tittar Ralf och Liv nyfiket på dem, men de tar 

inte kontakt vid sidan av att hälsa. De låter spe-

larkaraktärerna ta initiativet, vilket dessa säkert 
gör när spelledaren berättar om gästerna, och 

deras uppenbara skador. Om spelarkaraktärerna 

frågar hur de ådrog sig sina skador, berättar Ralf 

och Liv att de på väg längs landsvägen plötsligt 

och utan provokation blev attackerade av två be-

ridna riddare. De red helt enkelt över dem och i 
farten fick Liv ena lansspetsen i armen. Sedan 

galopperade de bara vidare längs vägen. Ralf och 

Liv har ingen aning om vilka de är eller varför de 

attackerade dem. Frågar spelarkaraktärerna Stor

-Jack eller Linda om riddarna, berättar de att de 
hört talas om dem, att de rider runt och attacke-

rar folk i och omkring Juglanskogen. Man vet 

ingenting om dem, och Stor-Jack och Linda har 

ju inte varit här så länge att de har detaljkun-

skaper om området eller dess historia. 

  Eftersom häxan hoppas att äventyrarna neutra-
liserar riddarna, är det viktigt för henne att de 

får denna initiala, negativa syn på dem; att även-

tyrarna betraktar riddarna som onda, ett gissel 

som världen bör befrias från. Men det är något 

äventyrarna själva får komma fram till, varken 
Linda eller någon annan uttrycker detta önske-

mål. 

  Ralf och Liv berättar sedan, helst på spelarka-

raktärernas frågor, att de är här för att hämta en 

våg till Livs mormor. Hon har bott i skogen, be-

rättar de, men flyttat till släktingar vid en gård 
långt borta. Vågen blev kvar i Juglanskogen, när-

mare bestämt i ett ihåligt träd. Varför mormors 

våg skulle vara i just ett ihåligt träd kan de inte 

svara på. Mormor är ganska knepig och man kan 

inte alltid vänta sig förnuftigt beteende eller be-
gripliga svar från henne. Ralf och Liv tog sig helt 

enkelt hit för att hämta den, när de blev över-

fallna av riddarna. De kan inte gå ut i skogen i 

detta skick. 

  Om inte spelarkaraktärerna erbjuder sig att 

hämta den, kommer Ralf och Liv att fråga om de 
inte kan göra det. Hittar de andra skatter får de 

givetvis behålla dem. Ralf och Liv hoppades 

själva på att det också fanns andra skatter i trä-

det, för det tycktes mormor antyda. 

  Föremålet är en magisk balansvåg. Magin gör 
att den vikt som läggs i skålen verkar väga mer 

eller mindre än vad den i själva verket gör, bero-

ende på vad som är mest fördelaktigt för den som 

väger. Det här är alltså ett föremål med blygsam 

effekt. Men Linda – som äger vågen – vill ju inte 

riskera ett dyrbart objekt för detta test. 
  Det hela är nämligen ett prov. Är dessa äventy-

rare villiga att ta risker på rätt lösa grunder, till-

räckligt kapabla för att lyckas hämta vågen, och 

goda nog att återbörda den? I så fall har Linda 

funnit sitt gäng. 

  Men vad gör vi om äventyrarna erbjuder sig att 
hela Ralf och Liv så att de kan hämta vågen 

själva, eller helar dem och vill ta med sig främ-

lingarna ut i skogen? Spelledaren kan ge en vink 

om att det nog skulle kräva fyra hela lätta skador 
(två per person, och det finns ju ingen garanti att 

det räcker). Frågan är om de vill offra så mycket 

användbar magi på dessa främlingar. 
  Skulle det ändå luta åt det hållet, erkänner Ralf 

och Linda att de inte vågar. De är hela enkelt för 

rädda för riddarna, och inser nu att de tagit vat-

ten över sina huvuden. De ber därför spelarka-

raktärerna att hämta vågen. 
  Om spelarkaraktärerna är oresonliga och insi-

sterar på att Ralf och Liv följer med, som villkor 

för att de själva ska gå, kan spelledaren låta Ralf 

luta sig över bordet och viska: ”Vi kan inte. Ni 

måste gå.” Detta gör han i så fall med Lindas 

goda minne. Han kommer inte att utveckla detta. 
  Vill spelarkaraktärerna fortfarande inte göra det 

kan spelledaren tvingas se sig om efter ett nytt 

äventyr åt sina spelare, medan häxan väntar på 

nästa gäng, som är villiga, kapabla och goda nog. 

  Häxan har nämligen gjort klart att hon inte till-
låter Ralf och Linda att lämna värdshuset under 

några omständigheter. Det vore enormt riskabelt 

för henne att låta dem gå ut i skogen med en 

grupp äventyrare som lugnt skulle kunna be-

segra henne vid en planerad attack. 

Spelledaranmärkning 

Gör inte ett för stort nummer av SLK:erna Ralf, 

Liv och Linda när spelarkaraktärerna först träffar 

dem. Visst förstår spelarna ganska snabbt att 

dessa är en del av ett äventyr, men de vet ju inte 

om Ralf och Liv är centrala figurer i ett stort 
äventyr eller om de bara är spelledarens ursäkt 

till att peka ut riktningen till ett litet mellanspel. 

Linda bör nämnas eftersom hon kommer att ser-

vera dem (och för att det vore ”oärligt” att inte 

nämna henne), men säg bara i förbigående att en 

”ung kvinna kommer med maten”. Endast om 
spelarna frågar eller om spelarkaraktärerna tillta-

lar henne, beskrivs hon ytterligare. Hon är i vart 

fall reserverad och till synes alldaglig. Håll så 

långt som möjligt spelarna i ovisshet – ta det 

gärna som en utmaning att med schyssta medel 
lura spelarna! 

Familjen Jonhed 

Familjen Jonhed, som länge drivit Misteln, består 

av pappa Karl (32), mamma Rut (30), sonen 
Jesper (13), dottern Irma (11) och farmor Edit 

(55). Karl och Rut har tagit över verksamheten 

efter Edit och hennes numer avlidne make. Det 

är nollgradiga karaktärer; en helt vanlig, hederlig 

familj som häxan förvandlat till katter. Viscan 

Santale må vara ondskefull, men hon är för den 
sakens skull inte speciellt mordisk. Hon vill för-

vandla sin omgivning, direkt eller indirekt, så att 

den möter hennes förväntningar, nycker och 

smak. Viscan Santale får också en mer angenäm 

känsla av makt att exempelvis ha en familj för-
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vandlad till katter strykande kring huset, än att 

de ligger döda och begravda. Därmed inte sagt 

att hon inte är kapabel till mord, hon är bara (till 

skillnad från Grostel) inte speciellt blodtörstig. 
  Den förvandlade familjen stryker ännu kring 

huset, för vad skulle de annars göra? Här hittar 

de i alla fall mat och det är klart att hoppet om 

att en dag återställas lever. 

  Att det finns katter här lägger nog alla besökare 

märke till, men det är ju inget konstigt. Däremot 
kan en besökare som klappar, matar och börjar 

umgås lite med katterna notera att de är olika 

gamla. En är till åren kommen, två är fullvuxna, 

och två är fortfarande unga (men inte så unga att 

de ännu diar). Det här kan få spelare att fun-

dera, men tänk i så fall på att katter är mycket 
mer sociala djur än många tror. I både tamt, 

halvvilt och vilt tillstånd bildar de ofta flockar 

under gynnsamma omständigheter, inte minst 

efter familjeband. Så det är inte i sig något märk-

värdigt med en ”kattfamilj”. Om en spelarkarak-
tär har tillgång till tala med djur kanske spelle-

daren väljer att inte dra alltför stor uppmärk-

samhet till katterna i ett för tidigt skede. 

Andra gäster 

Bortsett från enstaka bröllop och andra högtids-
stunder besöker befolkningen i gårdar kring 

Juglanskogen sällan eller aldrig värdshuset Mis-

teln. Dess gäster består närmast uteslutande av 

förbiresande, som ibland rastar vid Misteln eller 

stundom tar in över natten, i synnerhet vid dåligt 
väder. Värdshuset är med andra ord inte välbe-

sökt och vi kan utgå ifrån att det inte finns ytter-

ligare gäster här. 

  När äventyret speltestades spenderade spelar-

karaktärerna runt tio dagar i Juglanskogen och 

på Misteln. Under denna tid nämndes aldrig 
andra gäster, och det var inget spelarna reflekte-

rade över. Vi tyckte att det gav äventyret en för-

tätad stämning på Misteln. Alla karaktärer (och 

katter!) som nämndes visade sig vara en del av 

berättelsen. Det gav de återkommande besöken 
på Misteln karaktären av ett kammarspel enligt 

Tjechovs principer, att det som inte är en del av 

berättelsen inte nämns, och allt som nämns är 

en del av spelet. Misteln blev till slut en smula 

klaustrofobisk, där Ralf och Liv för varje besök 

verkade allt mer spända och upplösningen var 
mycket dramatisk men helt utan våld. Vill spelle-

daren annorlunda, kan denne självklart introdu-

cera ytterligare gäster och andra inslag. 

Värdshusets rum 

Värdshusets nedervåning upptas huvudsakligen 

av skänkrummet. Dörren till köket är normalt 

stängd men olåst om Stor-Jack eller Linda har 

den under uppsikt. På natten när de båda sover 

är den låst. 
  På övervåningen finns det fyra rum för gäster, 

och två rum för familjen Jonhed. De senare är i 

östra änden av huset, och de förra i västra. Linda 

och Stor-Jack sover i Jonheds respektive rum. 

  Lindas dörr är alltid låst. Bortsett från att hon 

har sin formelbok i nattygsbordets låsta låda 
finns det inget av värde i rummet. 

Köket 

Självfallet får ingen gäst gå in i köket. Om det 

inte vore självklart för en spelarkaraktär kommer 
Stor-Jack att göra det uppenbart. Köket är inte 

endast en plats för matlagning, utan också 

Viscan Santales laboratorium. Men om en spe-

larkaraktär kikar in i köket kommer denne inte 

att se någon avvikande. En kvick genomsökning i 

början av äventyret, som spelledaren vill hålla 
vid liv ett tag till, avslöjar inget av intresse. En 

mer grundlig genomsökning (10 minuter ostört 

letande) kommer att avslöja oväntade mängder 

burkar och flaskor med pulver och salvor som 

man inte känner igen som ingredienser i mat. 
Dessutom kommer den som genomsöker köket 

ordentligt att hitta en låst kista. Den innehåller 

350 guldmynt, 210 silvermynt och 105 koppar-

mynt, samt två juveler á 500 guldmynt. Det är 

25% chans per tiominutersperiod att den som 

söker igenom köket dessutom hittar besvärjelser-
ullen framkalla eld (ny besvärjelse, se BILAGA). 

  De oväntade substanserna i köket (som en gi-

ven spelarkaraktär nog inte kan identifiera utan 

vidare) är: Två hela-salvor för sår och en bota 
sjukdom-salva. Dessutom flera olika små behål-

lare med pulver, salvor och vätskor som inte är 

magiska, men som knappast används till matlag-
ning heller. En av de små flaskorna innehåller en 

grön vätska, som neutraliserar det gift hon givit 

äventyrarna i källaren. (I själva verket är giftet 

inte dödligt, men det vet ju inte äventyrarna.) 

  Ett lyckat slag för att hitta dolda ting (som 
lönndörrar, se sidan 29 i Monster & Magi) gör 

att den som genomsöker köket hittar den gömda 

formeln för att skapa golem (se BILAGA). Har 

häxan morteln, kommer den också att vara un-

dangömd i köket. Tillsammans med formeln lig-

ger ett mindre pergamentsark med en enkel 
symbol: Ett streck med en cirkel under. ”Ritar” 

man denna symbol med fingret på dörren till 

kungshögarna, öppnas den. 

  Om spelarkaraktärerna avslöjat häxan och går 

in i köket för att se vad hon har för sig egentlig-
en, kan spelledaren låta hennes saker ligga 

framme för den dramatiska effektens skull. 

Källaren 

På sidan av huset är det en lucka ned till pota-
tiskällaren under huset. Detta är ett så vanligt 

inslag att spelarkaraktärerna nog inte lägger sär-

skilt märke vid den – det vill säga, spelledaren 

bör inte nämna den när de anländer. Luckan är 

låst med nyckel (som Linda har), men dessutom 
förseglad med besvärjelsen lås. I källaren sitter 

Ralf och Livs vänner (se BILAGA). Linda har sagt 

att hon ögonblickligen dödar Ralf och Liv om de 

gör något ljud ifrån sig, och har ihjäl fångarna i 

källaren (eller bara låter bli att ge dem motgiftet) 

om Ralf och Liv gör något dumt.  
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Juglanskogen 

Skogsbrynet står likt en påträngande vägg längs 
vägen till värdshuset. Men i själva verket bereder 

det inga svårigheter att ta sig in i skogen, och väl 

inne mellan träden är den tvärtom gles, vacker 

och en smula trolsk. I söder står nästan uteslu-

tande lövträd, men längre norrut är det bland-

skog, och allra längst i norr dominerar barrträd. 
Kommer spelarkaraktärerna från Lupa Sols 

karga områden är det nog svårt att inte upp-

skatta skönheten, friskheten och de klara färger-

na i Juglanskogen. Spelledaren uppmanas att då 

och då nämna fågelsång, solstrålar genom löv-

verket, en hind som försvinner bak en ås, kanske 
en porlande bäck, och så vidare, för att upprätt-

hålla känslan av en härlig skog att vandra i. 

Äventyrare som i dessa avseenden kan tänkas 

vara känsliga (som magiker och alver) upplever 

att skogen har en vag magisk kvalitet. 
  Skogen delas av ett vattendrag, Elverån. Söder 

om det domineras skogen av lövträd och gles un-

dervegetation. Men norr om ån står träden tätare 

och barrträd blir vanligare. Det är mörkare och 

man får en kusligare känsla där. Det vagt obe-

hagliga förstärks ju närmare Stryga Tex stuga 
man kommer. Men det rör sig om stämningar, 

det är ingenting påtagligt. Man kan tänka sig att 

en dvärg inte alls lägger märke till det, medan en 

alv observerar detta med viss nyfikenhet, till ex-

empel. 

  Det finns fyra särskilda platser i skogen, som 

är markerade på kartan: Häxans hus norr om 

ån, det ihåliga trädet alldeles söder om ån, rid-
darnas tält i öst, och järneken inte långt från 

värdshuset.* Spelledaren behöver inte bry sig om 

de exakta platserna, utan låta spelarkaraktärer-

na se riddarnas tält om de vandrar i skogens 

sydöstra del, och helt enkelt hitta en järnek om 

de letar efter en. Kartan är avsedd för spelleda-
ren. Spelarna kan göra en egen skiss om de vill 

ha ett underlag för att orientera sig, precis som 

spelarkaraktärerna kan förmodas göra om beho-

vet uppstår. I det här äventyret har vi färre kar-

tor än annars, för att uppmuntra inre bilder – av 
värdshus, skog och exempelvis häxans stuga. 

Möten 
Äventyret bygger till stor del på vissa platser och 

planerade möten i skogen. När Värdshuset Mis-
teln speltestades användes inte slumpmässiga 

möten i skogen. Utan spelledaren lät spelarka-
raktärerna höra riddarnas framfart, möta älvor, 

överraskas av en trädjätte, och så vidare, vid till-

fällen som kändes lämpliga. För just detta mer 

sagobetonade äventyr tyckte vi att det fungerade 

bättre, eftersom vi ville frammana vissa stäm-
ningar och låta berättelsen ta en viss form (så 

långt som det fria spelet tillåter). Nedan följer 

* På grund av en miss i produktionen saknas det ihåliga trädet på kartan. Det är beläget längs Elveråns södra strand, strax 
öster om mitten av dess sträckning. 
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inte desto mindre slumpmötestabeller, för den 
spelledare som föredrar det, eller för den hän-

delse att spelarkaraktärerna tillbringar så lång 

tid i skogen att det blir påkallat. 

Slumpmöten 

Slå ungefär två gånger per dag och en gång per 

natt. Möte sker om slaget blir en 1:a på 1t6. Slå i 

så fall 1t12 respektive 1t10 på endera tabellen 

nedan (beroende på om karaktärerna är i södra 

eller norra delen av skogen). Givetvis kan det 
vara så att resultatet inte alls passar in i sam-

manhanget, men då modifieras det efter spelle-

darens huvud. 

Södra skogen 

1 Hjort 

2 Varg 
3 Brunbjörn 

4 Smådjur (t.ex. ekorre) 

5 Jägare 

6 Kentauren 

7 Riddarna 
8 Älvor 

9 Trädjätte 

10 Kattugglan 

11 Enhörningen 

12 Flickan 

Norra skogen 

1 Älg 

2 Varg 

3 Vidsvin 

4 Svartbjörn 

5 Smådjur (t.ex. tjäder) 
6 Storvätte 

7 Jättebi 

8 Kattugglan 

9 Enhörningen 

10 Flickan 

 
Djur och vanliga monster. Se grundreglerna för 

dessa möten. 

Enhörningen. Enhörningar är mycket skygga 

varelser och även om det finns en enhörning i 

samma skog som äventyrare, är chansen att 
möta den utomordentligt liten, ja nästan obefint-

lig under normala omständigheter. Men den här 

enhörningen är sjuk och kan med avsikt visa sig 

för goda människor (eller alver eller halvlingar). 

Den kommer inte utan vidare att gå spelarkarak-

tärerna till mötes. Men de kan se henne på håll, 
och en välspelad karaktär kan försiktigt närma 

sig den och vinna dess förtroende. Möten med 

enhörningen får gärna kännas lite magiska. Säg 

att en godhjärtad äventyrare ser den på håll i 

skymningen, med nedböjt huvud i morgondiset 
upplyst av solens första strålar, och så vidare. Se 

även specialmöten, nedan, samt BILAGA. 

Flickan. Viscan Santale kommer att försöka 

förmå spelarkaraktärerna att gå in i Stryga Tex 

gamla stuga för att ge henne morteln. Detta är 

ett planerat möte (se nedan). Men om detta miss-

lyckas kommer flickan att fortsätta försöka. Hon 

kommer att vädja till deras hjärtan först, sedan 

kommer hon att bli allt mer spöklik och skräm-
mande, för att slutligen kräva det närmast 

skräckinjagande. Den här transformationen sker 

i så fall över flera möten, som spelledaren huvud-

sakligen bör styra över själv. Om spelarkaraktä-

rerna ändå inte gör som hon säger, kommer 
Viscan Santale att sluta försöka.  

Jägare. 1t4 jägare från byn Jugved. De är sanno-

likt mycket observanta och går nog inte att över-

raska. Slå gärna ett reaktionsslag för att avgöra 

hur de förhåller sig till spelarkaraktärerna. Tänk 

på att jägarna kan överraska äventyrarna, hålla 
sig dolda, eller att spelarkaraktärerna kan se de-

ras lägereld på håll – eller att jägarna tar miste 

och avfyrar en pil mot halvt dolda äventyrare! Det 

finns många tänkbara sätt på vilket spelara-

karaktärerna och jägarna ”möter” varandra. Jä-
garnas värden motsvarar första gradens krigare. 

  Jägarna har hört att skogshäxan Stryga Tex är 

död. De vet var hennes stuga är. De har hört rid-

darna dra fram i skogen, men de vet inte vad det 

är för några. De känner till värdshuset Misteln 

och trollkarlens torn öster om skogen, samt 
kungshögarna. Men de har ingen väsentlig kun-

skap om dessa platser. 

Kattugglan. Viscan Santale kommer från och till 

att spionera på spelarkaraktärerna när de är ute 

i skogen. Hon gör det förvandlad till kattuggla. 
Oavsett detta eventuellt framslumpade möte, kan 

spelledaren i förbigående nämna att spelarkarak-

tärerna ser en kattuggla. Detta kan sedan näm-

nas vid ytterligare ett tillfälle, vilket kan ge upp-

hov till misstanke. Som kattuggla kommer 

Viscan Santale givetvis inte att ta några risker, 
och hon vill ju helst inte ens bli sedd. Hon dröjer 

heller aldrig kvar på samma plats mer än någon 

timme, eftersom hennes närvaro riskerar att dra 

riddarna till sig. 

Kentauren. Spelarkaraktärerna möter eller ser 
Kelean. Om mötet faller väl ut berättar kentauren 

att han letar efter en enhörning som behöver 

hjälp. Kelean inlåter sig inte i uttömmande sam-

tal och uttrycker sig ofta lite mystiskt. Han är 

ganska högdragen och verkar alltid vara på väg 

någonstans. Se även specialmötet nedan, samt 
BILAGA. 

Riddarna. Under spelarkaraktärernas första vis-

telse i Juglanskogen bör spelledaren beskriva 

hur de hör ett sus i skogen och sedan dundret av 

hovar. Men de ser ingenting. Detta händer oav-
sett eventuella slumpmöte. Slår spelledaren fram 

ett slumpmöte med riddarna kan spelarkaraktä-

rerna se riddarna spana mot dem från en ås, el-

ler rentav på nära håll rida förbi dem. Riddarna 

kommer inte under normala omständigheter att 

stanna vid spelarkaraktärerna. Se även special-
mötet nedan, samt BILAGA. 

Trädjätte. Mötet med trädjätten kan inträffa när 
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spelarkaraktärerna slår läger i skogen, då ett 

gammalt träd de lutar sig mot reagerar på deras 
lägereld; eller säg att någon klättrar upp i ett träd 

som börjar tilltala denne. Trädjätten rör sig mel-

lan skogarna i området för att vårda dem och 

njuta av omgivningen. Han kan historien om 

Stryga Tex och hennes dotter, som han också un-
der goda förhållanden kan dela med spelarkarak-

tärerna. Trädjätten kommer knappast att hjälpa 

dem på andra sätt. Han är mycket mer intresse-

rad av träd och skog än av människor och mons-

ter. 

Älvor. Mötet med älvorna bör läggas till tidig 
morgon, vid skymning eller på natten, och ska 

helst ske i närheten av Elverån. Det har bott äl-

vor här sedan urminnes tider. De har goda kun-

skaper om allt som händer i skogen. Om spelar-

karaktärerna är goda och uppenbarligen vill gott i 
Juglanskogen kan de hjälpa dem med informat-

ion. Älvorna skojar gärna med spelarkaraktärer-

na, skrattar mycket och kan till och med verka 

något flamsiga. 

Specialmöten 

Specialmöten kan vara möten som slumpas fram 

enligt tabellerna ovan, men är i första hand 

tänkta som planerade möten. Det vill säga, spel-

ledaren uppmuntras förbereda spelarkaraktärer-

nas möte med riddarna, spökflickan, enhörning-
en och kentauren. Spelledaren kan dessutom 

fylla ut berättelsen med älvorna och den efter-

hängsna grodan. Sistnämnda två möten är inte 

nödvändiga för äventyret, utan spelledaren re-

kommenderas använda dem om det känns som 
underhållande inslag. 

Riddarna 

Liv och Ralf berättar att de blev attackerade av 

två riddare på svarta hästar. När äventyrarna går 

in i Juglanskogen kommer de (som planerat 

möte) att höra dem dundra fram i skogen, men 
inte se dem. Hovarnas slag mot marken går upp i 

ljudet av en kraftig vind genom skogen. När de 

tillbringar tid i skogen kan de höra denna ritt en-

ligt spelledarens bedömning, eller enligt tärnings-

slag på slumptabell. Vi strävar efter att riddarna 
upplevs som mystiska och blir mer eller mindre 

fruktade av spelarkaraktärerna. 

  Riddarna kommer inte att attackera spelarka-

raktärerna, men de kan uppträda som om de 

tänkte göra det. Till exempel kan ses spanande 

mot dem på håll. I själva verket attackerar de 
endast onda varelser (se BILAGA). 

  Riddarna kan inte prata och kommer inte visa 

särskilt intresse för spelarkaraktärerna. 

Kentauren 

Sannolikt möter spelarkaraktärerna Kelean första 

gången när, eller om, de blåser i hornet de hittar i 
det ihåliga trädet. Om de inte blåser i hornet kan 

de möta kentauren antingen genom ett av spelle-

daren planerat specialmöte, eller ett slumpmöte 

enligt tabellerna ovan. 

  Kelean tillhör en ”stam” kentaurer som bor 

långt norrut. Men samtidigt som han är vis har 

han ett rastlös driv att ställa saker och ting till 

rätta, vanligtvis genom att uppmana andra att 

agera, eller bara sprida information som kan 
sätta saker i rullning. 

  Kentauren vandrar mellan skogar och områden 

som enligt honom själv är värda att bevara. Han 

känner exempelvis väl till Thermólan, skogarna 

kring dess dal, och den senaste tidens utveckling 
i området. (Se Den gröna fasan. Om just draken 

kommer han inte att prata med spelarkaraktä-

rerna innan situationen i Juglanskogen har retts 

ut.) 

  Om spelarkaraktärerna verkar goda kommer 

Kelean att berätta att han letar efter en sjuk en-

hörning, som behöver hjälp. Han kan föreslå att 
de blåser i hornet (om de har det, givetvis) när de 

hittar henne. Han kan också kryptiskt eller till 

synes tankspritt nämna att ”häxan är död”, in-

nan han rider vidare. Den informationen funge-

rar som en pusselbit för att förstå dynamiken i 
Juglanskogen, vilket i sin tur kan leda till att 

hela komplotten avslöjas. 

Enhörningen 

Antagligen hör spelarkaraktärerna talas om en-

hörningen när de möter Kelean utanför det ihå-

liga trädet. Men oavsett detta kan de se henne 
med hängande huvud på avstånd i skogens halv-

mörker. Hon tycks skimra. Hon kommer antagli-

gen att visa sig ett par gånger innan kontakt kan 

upprättas, men hur det faller ut beror förstås på 

hur spelarkaraktärerna beter sig mot henne. Det 
är till exempel bättre att en god människa, alv 

eller halvling försiktigt närmar sig henne ensam, 

än att hela gänget ivrigt kommer rusande. Hon 

är som nämnts skygg, men hon är också sjuklig. 

Hon undviker all fysisk fara. 

  Första gången spelarkaraktärerna ser enhör-
ningen och börjar närma sig den, kan spelleda-

ren planera för att detta åtföljs av ljudet från rid-

darnas hästar. När dundret från hovarna närmar 

sig försvinner enhörningen, och ersätts av de 

svartklädda skepnaderna med lans. Dessa ser 
mot äventyrarna en kort stund, innan de vänder 

om och rider iväg. 

  Detta kan ge spelarkaraktärerna intrycket att 

de svarta riddarna jagar enhörningen. Men i 

själva verket vill de skydda henne. De magiska 

riddarna kan känna av godhet och ondska på 
håll, och när de känt att spelarkaraktärerna är 

goda, bryr de sig inte vidare om dem. Att enhör-

ningen är i fara, jagad av de svarta ryttarna, kan 

påskynda deras iver att hjälpa henne. I varje fall 

är missförståndet bra, men inte nödvändigt för 
äventyren i Juglanskogen. 

  Om inte spelledaren vill annat, är det bara en 

specifik spelarkaraktär som enhörningen ankny-

ter till – inte en hel grupp personer – och självfal-

let den som lyckas vinna hennes förtroende ge-

nom att närma sig enhörningen ensam (eller i 
sällskap med högst en god person med hjärtat på 

rätta stället). 
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  Enhörningen tillfrisknar om hon en natt ligger 
vid den vagt magiska Elverån, dricker ur dess 

vatten, i sällskap med en god människa (alv, eller 

halvling), i fullmånens sken. Månens förnyande 

kraft, vattnets livgivande kvalitet och flödande 

energi, tillsammans med en annan varelses goda 
hjärta och omsorg, skyddad av ytterligare även-

tyrare och fullkomligt trygg, gör att mörkret för-

svinner från hennes kropp. Kelean vet att denna 

ritual hjälper henne. 

  Om spelarkaraktärerna tillbringar denna natt 

med enhörningen, kommer Kelean nog att vara 
med dem. Men det är enda gången han i så fall 

gör sällskap med spelarkaraktärerna. För att he-

landet ska träda i kraft måste det vara en männi-

ska, alv eller halvling som är med enhörningen, 

eftersom varelsen som delar stunden med henne 
behöver vara av en hel annan sort än hon själv, 

men bära samma goda hjärta. Med en kentaur, 

till exempel, skulle helandet inte träda i kraft. 

  Men då händer något. När mörkret lämnar en-

hörningen kort före soluppgången, sker en mot-

reaktion i den magiska skogen. Mörkret vänder 
tillbaka med full kraft. Det manifesterar sig i sju 

skuggor som angriper från alla håll. 

7 skuggor 

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

#1 8: □□□□□ □□□ 

#2 10: □□□□□ □□□□□ 

#3 8: □□□□□ □□□ 

#4 11: □□□□□ □□□□□ □ 

#5 6: □□□□□ □ 

#6 10: □□□□□ □□□□□ 

#7 8: □□□□□ □□□ 

 

Skuggorna attackerar alla goda varelser, men det 

är enhörningen de vill neutralisera. Med andra 
ord, flyr äventyrarna med enhörningen följer de 

efter tills solen går upp (cirka en timme efter an-

greppet). Flyr de åt olika håll är det enhörningen 

de förföljer. Men tänk på att enhörningen nu är 

frisk, och kan värja sig själv med sitt magiska 

horn, och också använda sina särskilda för-
mågor. 

  När skuggorna är skingrade visar enhörningen 

spelarkaraktärerna till en ås. Hon sticker hornet 

i åsens sida och när hon drar ut det igen ström-

mar vatten ur hålet. Vattnet är magiskt och kan 

ge en särskild effekt till den spelarkaraktär som 
vann hennes förtroende, och för alla spelarka-

raktärer en hela-effekt (eller motsvarande enligt 

spelledarens bedömning). Det förutsätter att man 

dricker direkt ur källan, och den försvinner 

också när spelarkaraktärerna lämnat den bakom 
sig. Exempel på särskild effekt som vattnet ger 

enhörningens förtrogne, är att det gör dennes 

vapen magiskt (+1), att dennes stav får helande-

egenskaper (5 hela lätta skador), eller liknande. 

  Sedan lämnar enhörningen dem, och om Kelean 

är med dem, gör han det också. De går inte åt 

samma håll, och tar inte avsked på något speci-

ellt vis. Enhörningen går norrut för att återgå till 

sitt värv att bringa ljus till skogen på andra si-

dan ån. 
  Men enhörningen kan återkomma under detta 

äventyr. Det kan till exempel vara hon som med-

delar spelarkaraktärerna att det kommit en 

drake till Thermólan, hennes gamla trakter. Hon 

kan också hjälpa dem under detta äventyr och 

nästa, eftersom de nu räddat livet på henne. Men 
det bör bara vara vid något enstaka tillfälle per 

äventyr, i så fall. 

  Observera att medan historien med enhörning-

en ger äventyret en särskild stämning och en 

ovanlig utmaning, är hon inte nödvändig för att 
Värdshuset Misteln ska bli ett underhållande 

äventyr. Med andra ord, om spelarna inte blir 

engagerad av hennes närvaro behöver inte spelle-

daren så att säga insistera på henne. 

Älvor 

Älvorna vid Elverån är ett specialmöte som spel-
ledaren kan planera för i stället för att endast 

överlämna till slumpen. Mötet fyller tre eventu-

ella syften. Det ena är underhållningsvärdet, helt 

enkelt den känsla mötet tillför Juglanskogen. Det 

andra är att älvorna i viss utsträckning kan an-

vändas för att delge spelarkaraktärerna inform-
ation. De tycker om gåtor och skämt, så inform-

ationen består nog av roade antydningar och 

kryptiska motfrågor. Spelledaren kan också ha 

älvorna som ett ess i rockärmen att dra fram när 

de behövs, eller när det bara skulle vara roande. 
De skulle kanske rentav kunna hjälpa spelarka-

raktärerna om de är i livsfara, eller om någon 

kommit ifrån de andra? Om spelledaren vill ha 

ytterligare små äventyr i Juglanskogen, kan 

denne använda älvorna som uppdragsgivare i så 

fall. 

Grodan 

Detta möte är ett litet kapitel som kan infogas i 

berättelsen helt godtyckligt. Det ger också en 

sagokänsla till äventyret, och kanske en del hu-

mor. Under speltestet av Värdshuset Misteln an-

vändes inte grodan. Spelarkaraktärerna hade 
fullt upp med annat, så spelledaren fick aldrig 

tillfälle med mindre än att inslaget skulle bli dis-

traherande i stället för berikande. 

  Någon gång under vistelsen i Juglanskogen ser 

spelarkaraktärerna en groda. Exempel på bra 
tillfälle kan vara när en karaktär vakar medan de 

andra sover, säg en morgon intill Elverån, då 

grodan hoppar upp på en sten intill. Den kan  ju 

blott kväka, men verkar tillgiven. Lämnar spelar-

karaktärerna grodan kommer den försöka hålla 

jämna steg med dem. Tar de med sig grodan blir 
ingen gladare än den. 

  Grodan är i själva verket en förvandlad jägare 

från Jugved. Han förföljde ett byte över Elverån 

och fann sig framför en gammal, förbittrad häxa 

som förvandlade honom till en groda. ”På detta 

sätt kan du kräla tills en prinsessa kysser dig”, 
kraxade hon skadeglatt och gick vidare. 
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  Sedan dess har Gillis hoppat och krälat i 
Juglanskogen. Han vet förstås att det inte kom-

mer att komma någon prinsessa, och ännu 

mindre att hon i så fall skulle kyssa honom, men 

det hindrar inte Gillis från att drömma om nät-

terna vid Elveråns vatten. 

  Chansen att åter bli människa är mycket större 
i människors sällskap, än bland småkryp och 

ormar. Därför är han angelägen om att spelarka-

raktärerna tar honom med sig. 

  Men ingen av dem, där de går mellan träden i 

den förtrollade skogen, människa eller groda, vet 
att det faktiskt finns en prinsessa inte långt häri-

från: Liv på värdshuset Misteln. Hon är nämligen 

dotter till en furste. (Se BILAGA.) Hur nu spelar-

karaktärerna ska komma på idén att få Liv att 

kyssa grodan är en annan fråga. Men en rejäl EP

-bonus förtjänar de väl om de lyckas? 
  Spelarkaraktärerna kan själva bryta Stryga Hex 

trolldom över Gillis med besvärjelsen upphäv för-
bannelse. De kan också få reda på vad som hänt 

om de använder tala med djur. Det skulle förstås 

inte vara en lika stor bedrift.  
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Det ihåliga trädet 

Det är lätt att hitta det ihåliga trädet. Ralf och Liv 

berättar att man helt enkelt går in i skogen 

bakom värdshuset, fortsätter norrut tills man 

kommer till ett vattendrag. Sedan fortskrider 
man österut tills man ser trädet. Det går inte att 

missa det. Trädet är tre meter högt, en och en 

halv meter i diameter, och står mitt i en öppen 

plats intill vattendraget. Om äventyrarna går 

denna väg är sträckan cirka 20 kilometer lång, 

och det tar väl runt åtta timmar för dem att gå 
dit. Skogen är bekväm och trevlig att vandra i. 

  Under tiden slår spelledaren om denne så vill på 

slumpmässiga möten. Vi föreslår att spelledaren 

oaktat detta lyfter in första mötet med riddarna, 

så som det beskrivs nedan. 

Den vilda jakten 

När äventyrarna kommit en bra bit in i skogen, 

säg halvvägs till vattendraget, hör de på avstånd 

hur vinden blåser i träden. Det kan kännas un-
derligt, för där de står blåser det inte alls. Sedan 

tilltar vinden i styrka, och då hör de också galop-

perande hästar. Stormen och galoppen blir som 

ett vrål, men de ser ingenting, det är för långt 

borta. Sedan lägger sig stormen, hovslagen tonar 

ut, och vinden mojnar. Sedan är det bara tyst 
igen, och man hör småfåglarna på nytt. 

  Skulle äventyrarna rusa mot ljudet tonar det ut 

under tiden. De kommer inte att se riddarna, 

bara höra deras vilda jakt. 

Elverån 

Vattendraget som löper genom Juglanskogen, 

från öst till väst, kallas Elverån. Bredd och djup 

varierar, men i allmänhet är den två-tre meter 

bred och en meter djup. Vattnet är klart och du-

ger utmärkt till att fylla vattenskinnet med. Nam-
net är en ombildning av det äldre, beskrivande 

namnet ”älvornas å”. 

Det ihåliga trädet 

Det ihåliga trädet står mitt i en öppen plats intill 
vattendraget. Det är högt och brett som ett 

mindre torn. Fjärde gradens äventyrare kan utan 

vidare klättra upp för dess stam. Att klättra ned i 

hålet kräver dock rep om man inte är tjuv. För en 

tjuv går det lätt. 

Hålet och tunneln 

Hålet löper ned längs hela stammen, men är se-

dan ytterligare några meter djupt. Det är sam-

manlagt cirka sju meter ned från toppen av det 

ihåliga trädet. Från den jordstampade bottnen 

löper en tunnel västerut (A1). I denna tunnel är 

det tre stängda dörrar, utan lås eller handtag, i 

södra väggen. Men det finns också en rödmössa 

här nere. Om äventyrarna dröjer kvar uppe vid 

kanten och spekulerar, kan de om spelledaren 
vill höra honom där nere, där han går och 

sjunger en nonsenssång och sparkar på väggen. 

Han är vrång, ja galen faktiskt, så det är ingen 

mening att försöka inleda en dialog med honom. 

Om monstret blir varse att det är människor där 
uppe, kommer han att vara angelägen att de 

kommer ned i hans hål, så att han får döda dem 

och fukta sin mössa med deras blod. 

Rödmössa 

SP 14, KPT 5, Att. 1 lie, 1 spark, AB 3, Förfl. 40, RS K3, Moral 
14, EP 200 

(1 lie, 1t8+2; 1 spark, 1t6+2) 17: □□□□□ □□□□□ 

□□□□□ □□ 
 

Rödmössan har 15 guldmynt, 34 silvermynt och 
5 kopparmynt, samt en ring och ett halsband 

(även det i börsen) värda 20 respektive 50 guld-

mynt. 

De tre dörrarna 

Dörrarna är av metallbeslaget trä. De har viss, 
magisk kvalitet som gör att de inte kan forceras 

med mindre än omfattande våld. De saknar som 

nämnts både handtag och nyckelhål. Men när de 

undersöks framträder fyra rader med skimrande 

skrift. På var och en är det en gåta. Om någon 

uttalar svaret på gåtan när skriften syns, öppnas 
den dörren. De tre gåtorna lyder, från närmaste 

dörren till den längst bort: 

 

Fyra ben jag har 
men föredrar vatten 
Ingen svans är kvar 
Jag ropar om natten 
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Du hörde mig en gång 
Du kan höra mig igen 
Jag kan väl ingen sång 
men kan jag upprepa den? 

 

Jag andas ej men är vid liv 
Tyst jag står och snabbt jag går 
i rustning utan ett enda kliv 
Rör mig framåt utan spår 

 

De rätta svaret är ”groda”, ”eko” respektive ”fisk”. 

Spelledaren uppmuntras vara generös i sina 
tolkningar av svaren. Nog kan väl ”padda” öppna 

dörren liksom ”groda”, och om någon säger 

”mört” duger det som ”fisk”, etcetera. 

A2 - Den närmaste dörren 

Den närmaste dörren är den längst till öster, 
med gåtan om grodan. Rummet på andra sidan 

är tre meter brett och fyra meter långt (liksom de 

övriga två). På bordet ligger det ett magiskt 

svärd, ett långsvärd +1. (Spelledaren kan välja 

ett annat +1-vapen om äventyrarna redan har ett 

magiskt långsvärd, för att sprida gracerna.) An-
nars är rummet tomt. 

A3 - Den mittersta dörren 

Bakom den mittersta dörren är det ett tre gånger 

fyra meter stort rum, med ett litet bord mitt på. 

På bordet ligger det en vackert snidad låda av 

trä. Den är förseglad med hjälp av magi, och den 
saknar lås. Det går att öppna den med öppna, 

och våldsamma slag med yxa eller stridsham-

mare kommer att ha sönder den. 

  Men på lådan ligger också en bit näver där nå-

gon skrivit en gåta: 
 

Det finns en fråga du kan få 
Som du aldrig kan svara på 

 

Det rätta svaret är ”Är du död?”, eller motsva-
rande enligt spelledarens bedömning, som ”Sover 

du?”. Om detta uttalas öppnas lådan. Den inne-

håller ”mormors våg”. Locket kan härefter 

stängas och öppnas som vanligt. Magin som 

låste det upphör i och med att gåtan blir löst. 
  Skulle inte äventyrarna få upp locket, kan de 

ändå ta lådan med vågen tillbaka till Liv på 

värdshuset Misteln. Hon säger i så fall att det 

alldeles säkert är mormors våg, eftersom den 

skulle ligga i just en sån här låda. Mormor kan 

säkert själv öppna den när hon återfår lådan, 
menar Liv. 

A4 - Det bortersta rummet 

Detta rum är bakom dörren med gåtan om fis-

ken. Det är lika stort som de övriga och har 

också ett bord. På detta bord ligger det ett blås-

horn. Det är gjort av bockhorn, är ganska kraf-
tigt men inte mer än 30 centimeter långt. Hornet 

ser helt alldagligt ut, men upptäcka magi avslöjar 

att det har någon magisk kvalitet. Blåser man i 

det träder den magiska effekten tillkalla kentaur i 

kraft. (Se BILAGA för mer detaljer.) Sannolikt dy-

ker Kelean upp kort därpå om spelarkaraktärer-
na blåser i hornet. 

Häxans avsikter 

Som redan nämnts har Viscan Santale arrange-

rat detta möte. Hon har lurat hit rödmössan, pla-
cerat föremålen bakom de tre dörrarna, och pla-

cerat ut de tre gåtorna. Kan äventyrarna döda 

monstret, lösa gåtorna, och återbörda vågen har 

de visat att de är stridsdugliga, intelligenta och 

pålitliga. 
  Svärdet har hon placerat i det första rummet för 

att äventyrarna ska få en skatt, vilket torde upp-

muntra dem att fortsätta med äventyren i 

Juglanskogen. Men dessutom hoppas häxan på 

att äventyrarna besegrar de magiska riddarna, 

och för detta krävs magiska vapen. Hon planerar 
också för att lura in dem i sin mors hus, där 

odöda som endast kan skadas med magiska va-

pen håller till. Viscan Santale kan ju inte veta om 

äventyrarna har magiska vapen eller inte när de 

inträder på Misteln. 
  Hon vet inte exakt vad det är för horn, men 

misstänker att det liksom vågen är av begränsat 

värde för henne själv. Häxan känner viss avsmak 

för hornet och placerade det här i det tredje rum-

met för låt oss säga symmetrins skull. Alla goda 

ting är tre, som man säger. 

Kentauren Kelean 

Om spelarkaraktärerna blåser i hornet kommer 

antagligen kentauren Kelean uppenbara sig mel-

lan träden. Kelean är en högdragen och orädd 
kentaur. Han är inte glad i att främlingarna har 

ett kentaurhorn och begär att få det som tillhör 

honom och hans folk. 

  Om äventyrarna frågar Kelean vad han gör här 

berättar han att han söker efter en sjuk enhör-
ning. Vill äventyrarna hjälpa honom i detta värv 

kanske de får tillbaka hornet så att de kan kalla 

på kentauren om de hittar enhörningen. 

  Kelean kan också liksom i förbigående påpeka: 

”Ni vet att häxan är död?” Han syftar på Stryga 

Text som under lång tid bebodde skogen och blev 
ond på gamla dar. Denna anmärkning fälls i för-

bigående, gärna med blicken i fjärren, ögonblick-

et innan han går vidare. Under speltestet visade 

det sig vara en kritisk pusselbit för att spelarna 

skulle förstå vad för berättelse de blivit indragna 
i – men givetvis är den inte nödvändig för att 

äventyret ska utveckla sig på ett bra sätt. 

Den utestängda flickan 

Häxan smyger på äventyrarna i fågelhamn, när-
mare bestämt som en kattuggla. När hon förstår 

att de verkligen tänker gå tillbaka till värdshuset 

med sin våg, framträder hon på andra sidan El-

verån som en liten flicka (eller något senare, när 

det passar berättelsen bäst). Se HÄXANS HUS på 

nästa sida. 
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Häxans hus 

När äventyrarna ger sig av från värdshuset för-

vandlar ”Linda” sig till en kattuggla och följer 

dem på avstånd till det ihåliga trädet. Hon spion-

erar på dem när de kommer upp igen och då hon 

förstår att deras avsikt är att gå tillbaka till 
värdshuset med vågen, provar hon nästa steg – 

nämligen att få dem att hämta ett föremål hon 

behöver på riktigt. 

Den utelåsta flickan 

Om äventyrarna tar samma väg tillbaka, det vill 

säga går längs Elverån, kommer hon efter någon 

timmes vandring att uppenbara sig som en sexå-

rig flicka på andra sidan vattendraget. 

  Hon säger: ”Ni måste hjälpa mig. Jag är 
utelåst.” 

  Hon står tyst kvar några sekunder. Sedan säger 

hon: ”Kom, den här vägen”, samtidigt som hon 

vänder sig om och går in bland träden. 

  Om äventyrarna följer efter henne, kommer de 

att se henne på avstånd. ”Kom, den här vägen”, 
upprepar hon och fortsätter inåt skogen. 

  Äventyrarna hör då en häst som stampar i mar-

ken. På andra sidan Elverån, varifrån de kom, 

står riddarna och ser efter dem. När häxan är i 

skogen i människohamn har de känt hennes 

närvaro och stormat hit. Men när de nu ser (de 
goda) äventyrarna göra henne sällskap avvaktar 

de, och sedan vänder de om och rider tillbaka 

inåt skogen (söderut). 

  Fortsätter äventyrarna att följa efter flickan ser 

de henne då och då. Ibland vinkar hon åt dem 
att följa med, ibland ser hon sig bara över axeln. 

De kommer inte att kunna komma ikapp henne. 

Rusar de kommer häxan att förvandla sig till en 

sork eller en liten fågel, och senare återuppta sitt 

lockande. När de når huset står hon där. 

  ”Det där är mitt hus”, säger hon, ”men jag har 
blivit utelåst. Snälla, kan ni inte öppna dörren åt 

mig?” 

  När äventyrarna betraktar huset och antagligen 

ställer frågor till flickan, skriker hon plötsligt 

skräckslaget och stirrar mot en storvätte som 
dyker upp bakom knuten. 

  Om äventyrarna däremot inte följer efter flick-

an, kommer hon vid ett senare tillfälle under de-

ras vandring tillbaka till värdshuset dyka upp 

igen med samma vädjan. Lyckas hon inte heller 

denna gång återkommer hon inte. Men senare 
under äventyret, vid något lämpligt tillfälle, är 

hon plötsligt där och vädjar på nytt. 

  Ovanstående är ett förslag på flickans age-

rande. Med Viscan Santales motiv och mål i sin-

net kan spelledaren säkert improvisera ett annat 
agerande efter eget huvud och omständigheter. 

Huset i skogen 

I norra delen av Juglanskogen ligger Stryga Tex 

gamla hus. Från denna plats har som vågor av 
magisk energi utgått, allt kraftigare ju äldre 

häxan blev. Denna energi gav henne magiskt in-

flytande över skogen, samtidigt som skogens na-

turliga energier gjorde Stryga Tex allt mäktigare. 

Det är än idag den gamla häxans magiska inver-
kan somliga känner när de går in i Juglansko-

gen. De upplever inte ondska eller ens kuslighet i 

södra delen av skogen, utan snarare likt ett vagt 

magiskt skimmer som är svårt att beskriva. Men 

ju närmare häxans hus man kommer, norr om 

Elverån, desto kusligare blir det, och stämningen 
är underlig på ett svårdefinierbart sätt. 

  Under större delen av Stryga Tex vistelse i 

Juglanskogen var hon inte ond och på vis upp-

levs heller inte skogen som mörk, dyster och far-

lig, i synnerhet inte söder om Elverån. Men som 
hennes hjärta svartnade gled hon småningom 

över till den onda sidan. Vågorna av magiska 

energier som utgick från hennes hus var mot 

slutet alltmer svarta och hatiska. Trollkarlen 

Nuros åtgärder och de magiska riddarnas när-

varo kväser och rensar detta kvardröjande mör-
ker i skogen. 

  Huset är knuttimrat med övervuxet torvtak. Det 

är faktiskt inte helt olikt värdshuset Misteln. Gi-

vetvis mycket mindre, men i samma stil och även 

här ser taket nästan för tungt ut för väggarna 
(men det är det förstås inte). Det finns inga föns-

ter, utan endast gluggar med från insidan för-

skjutna luckor. Dörren är stängd. Hela byggna-

den är bastant och har något orubbligt över sig. 

Runt omkring står både barr- och lövträd, och 

medan det är en öppen plats kring själva byggna-
den står träden tätare här än äventyrarna vant 

sig vid i Juglanskogen. Stora granar kastar sina 

skuggor över platsen och förhindrar solljuset att 

nå marken mellan dem under större delen av 

dagen. Slutligen är platsen tyst. Man hör blott 
enstaka, avlägsna fåglar. 

Storvättarna attackerar! 

När spelarkaraktärerna står utanför huset och 

betraktar det, tittar en storvätte fram bakom 
husknuten. Det är en slump att de är här samti-

digt som spelarkaraktärerna. De passerar här 

ibland för att se om häxan, som de mot slutet av 

hennes levnad hade kontakt med, är tillbaka. 

När monstren ser spelarkaraktärerna går de gen-

ast till attack. Tre kommer rusande från vardera 
sida om huset. De har rustning som motsvarar 

ringbrynja och tre av dem har sköld (#2-6, #1 är 

ledaren). 
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6 storvättar 

SV 16/17, KPT 3+1, Att. 1 vapen, AB 3, Förfl. 9, Moral 15, EP 
150 

#1 (Påk, 1t8+1) 15: □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

#2 (Stridsgissel, 1t8+1) 16: □□□□□ □□□□□ □ 

#3 (Yxa, 1t8+1) 12: □□□□□ □□□□□ □□ 

#4 (Stridshammare, 1t8+1) 12: □□□□□ □□□□□ □□ 

#5 (Svärd, 1t8+1) 13: □□□□□ □□□□□ □□□ 

#6 (Spjut, 1t8+1) 10: □□□□□ □□□□□ 

Varje storvätte har 2t20 guldmynt, 1t100 silver-

mynt och 1t100 kopparmynt på sig. Ledaren har 

dessutom en hela lätta skador-dryck (som han 

mycket väl kan använda under striden om han 

behöver den). Den är framtagen av och för vätte-

folk, smakar starkt, stickande och vämjeligt, 
men har samma effekt på människor, halvlingar 

och dvärgar som på vättar. Den har ingen effekt 

på alver, bortsett från kräkreflexer. 

  När striden lagt sig är flickan borta. Häxan för-

vandlade sig till ett litet djur och slank iväg när 

ingen tittade på henne. 

Gastkramande rum 

När man öppnar dörren till Stryga Tex gamla 

stuga släpper man ut en kylig, svart vind som får 

blodet att isa sig. 
  Trollkarlen Kasta Nuro har lagt ett magiskt lås 

på dörren, med effekten att endast goda varelser 

kan öppna den. Han har också efter bästa för-

måga välsignat huset för att på så vis kväsa den 

ondska som emanerar från det. Med denna bak-

grund – det ondskefulla innandömet och det 
goda ”skalet” – upplever magiker, präster och 

andra som är särskilt känsliga för osynliga kraf-

ter, huset på håll som lite magiskt och mycket 

underligt. 

  På andra sidan dörren är det ett rum med kök, 

bord och bänk; mycket husgeråd och allehanda 
vardagliga föremål. Men också en mängd burkar, 

påsar, askar och andra behållare. De innehåller 

vid sidan av mjöl, kryddor och torkade frukter, 

ingredienser för diverse häxbrygder – torkade 

insekter och delar av smådjur, pulver av ben och 
metall, klor och tänder från diverse djur, konser-

verade inälvor och så vidare. Mycket av detta är 

täckt med mjölmott, pälsänger och annan ohyra 

som flyger upp eller börjar krylla om platsen ge-

nomsöks. Stora husspindlar krälar över föremå-

len och har spunnit sina nät under många år. 
  Innan spelarkaraktärerna kan undersöka häx-

ans hus måste de undanröja dem fem gastar 

som far emot dem med rysliga viskningar. 

5 gastar 

SV 15, KPT 2, Att. 1 bett, 2 klor (skada 1t4, 1t4, 1t4), AB 2, 
Förfl. 9, RS K3, Moral 20, EP 125 

#1 13: □□□□□ □□□□□ □□□ 

#2 11: □□□□□ □□□□□ □ 

#3 12: □□□□□ □□□□□ □□ 

#4 9: □□□□□ □□□□ 

#5 8: □□□□□ □□□ 

#6 11: □□□□□ □□□□□ □ 

En grundlig genomsökning av skördar följande 

skatter (en av varje om inget annat sägs: 

Besvärjelserullar: Bota blindhet, rädsla, illusion. 

Salvor: Hela lätta skador, hela, mörkerseende. 

Pulver: Rena vatten, resa växter. 

Dryck: Hela lätta skador (2 st.), mättnad (2 st.), 

tillkalla djur (2 st.), god natt (2 st.). (Se BILAGA.) 

Sovkammaren 

När den första äventyraren kliver in i den lilla 
sovkammaren attackeras denne av häxans 

spöke. Det är ett ”smärre spöke” (se BILAGA). 

Häxans spöke 

SV 16, KPT 6, Att. 1 (1t8 köldskada), AB 5, Förfl. 9, RS M6, 
Moral 20, EP 610 

25: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□  

 

En låst kista står under sängen, med 540 guld-

mynt, 810 silvermynt och 590 kopparmynt. 

Häxans avsikter 

Linda är ute efter den magiska morteln. Genom 

sin förvandlingskonst eller bara lögner kommer 

hon att vilja ta sig in i huset och hämta den. Det 

föredragna är förstås om hjältarna inte märker 
det, men det kan bli svårt. Lyckas hon inte stjäla 

morteln kommer hon att stå utanför huset och 

kräva den. Får hon inte med sig morteln försvin-

ner hon hellre än tillfångatas när hon försöker. 

Hon kan säkert hämta den en annan gång, eller 

stjäla den från spelarkaraktärerna vid ett senare 
tillfälle. Morteln är helt nödvändig för henne för 

att uppnå sina mål, men hon måste inte ha den 

just nu.  
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Järneken, hjorten 
och riddarnas tält 

Järneken 
Järneken är det tredje uppdraget i Juglansko-

gen. Det första ber Ralf och Liv dem utföra, det 

andra spökflickan, och först det tredje Linda 

själv. 

  Hon talar antagligen för första gången med spe-
larkaraktärerna när vågen är hämtad och mor-

teln förd till värdshuset. Linda kan närma sig 

dem med att nämna något om deras modiga 

äventyr i Juglanskogen, för att därpå fråga dem 

om de inte kan leta efter en järnek, och hämta 
jord från dess rot. Hon säger att hon skapar en 

magisk salva med kraftfulla hela-egenskaper. Det 

kommer visserligen att ta ytterligare en tid att 

färdigställa salvan, men om de hjälper henne 

med detta får de som belöning en del av den yt-

tersta potenta salvan. Om någon frågar säger 
hon att hon ju inte själv inte ”kan gå ut i en skog 

full av monster!” 

  På spelledarens karta över Juglanskogen är det 

en järnek markerad. Men vi antar att det finns 

järnekar på flera platser i skogen, och att spelar-

karaktärerna hittar en om de letar. Det kanske 
tar 1t8+1 timmar. Medan de går runt i skogen 

kan spelledaren passa på att arrangera ett speci-

almöte, eller slå för slumpmöten. 

Hjorten 
Viscan Santale har på känn att äventyrarna inte 
kommer att vilja skadskjuta en av Juglansko-

gens vackra hjortar, för att när den ännu lever 

samla dess blod i ett kärl. Men det lämpliga för-

faringssättet för häxan är ju beroende på hur 

spelarna spelar sina karaktärer. Om de helt naivt 
och utan minsta eftertanke springer andras 

ärenden, kanske spelledaren vill provocera fram 

lite misstanke hos dem genom detta bisarra för-

slag. 

  Linda säger förstås att hon behöver blodet till 

sin mäktiga helarsalva. Hjortens blod menar 
Linda är särskilt livgivande, och får i hennes 

salva magiska kvaliteter. 

  Annars säger hon åt Ralf att göra 

”smutsjobbet”, när spelarkaraktärerna inte är 

närvarande. Ralf kommer att göra detta, ef-
tersom hans vänner annars dör en kvalfylld död. 

Det är förstås motvilligt, inte minst för att han 

vet att Linda är en ondskefull häxa och kan bara 

spekulera i hur illa det är att han hjälper henne 

att uppnå sina mål. 

  Vid denna tidpunkt i äventyret börjar Ralf och 
Liv bli återhållet desperata. De inser att det hela 

inte handlar om att få främlingar att hämta en 

magisk våg i ett ihåligt träd, utan att ”Linda” har 

större planer än så. Ju längre tiden går och ju 

hårdare spelet drivs, desto säkrare blir de på att 

häxan kommer att döda dem alla – att de är 
blott redskap hon behåller så länge det tjänar 

hennes syften. Samtidigt är de oförmögna att 

avslöja något, eller vidta andra mer eller mindre 

dramatiska åtgärder, eftersom deras kamrater är 

beroende av häxans motgift. Får de inte varje 

dag en dos kvävs de ihjäl av giftet (enligt Viscan 
Santale). 

  Enligt spelledarens bedömning kan Ralf och Liv 

göra vissa antydningar när äventyret kommit så 

här långt. De kan inte riktigt säga något, och de 

är aldrig ensamma med äventyrarna. Samtidigt 
kan man anta att spelarkaraktärerna nu om inte 

förr börjar misstänka att något ondskefullt är i 

görningen. En rad frågor hopar sig säkert, och 

somliga svar läggs till varandra. En våg, en mor-

tel, underliga ingredienser – i en skog med en 

död gammal häxa och krävande liten flicka. Och 
förresten – varför kan inte Ralf och Liv följa med 

dem ut i skogen på äventyr? Varför blir de allt 

mer tyngda och bleka som tiden går? Vad är det 

de döljer? 

  Får Linda sitt hjortblod och om utvecklingen 

gör det rimligt, ber hon spelarkaraktärerna om 
den sista tjänsten: Att hämta lite människoben 

från kungshögarna. (Se nästa sida.) 

Riddarnas tält 
I östra delen av skogen står riddarnas tält. Det 
är egentligen en helt ointressant plats för även-

tyret i stort, men kan ge mer substans till de 

mystiska ryttarna. Det finns inget av intresse i 

tältet, det finns ingen mat och inget vatten, eller 

andra tecken på att levande människor bor här. 

  Spelarkaraktärerna kan se tältet på avstånd, 
och se ryttarna sitta invid det. De har alltid full 

plåtrustning på sig, inklusive heltäckande 

hjälm. Hästarna alldeles intill. När riddarna 

upptäcker spelarkaraktärerna sitter de genast 

upp till häst med lans i hand. De anfaller givet-
vis inte spelarkaraktärerna, och de ger inga ljud 

ifrån sig. Blir de angripna kommer de sannolikt 

att rida ut i skogen och försvinna. 

  Av detta någorlunda odramatiska möte kan 

spelarna dra slutsatserna att de två riddarna 

inte är mänskliga, men också att de nog inte vill 
spelarkaraktärerna något illa. Det kan vara en 

viktig erfarenhet för att förstå vad som egentlig-

en pågår; väcka frågor som kan leda till lösning-

en. 
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Kungshögarna 

Det sista uppdraget Viscan Santale ger äventy-
rarna, är att de går in i kungshögarna och häm-

tar en benpipa från skelettet. En aldrig så liten 

bit räcker utmärkt. 

  Kungshögarna är tre kullar öster om skogen, 

uppförda av människor för länge sedan. Under 

dem ligger fordom mäktiga människor begravda. 
I själva verket rör det sig inte om kungar, men 

platsen har med tiden kommit att kallas 

”kungshögarna” i folkmun. 

  Den östra och västra gravhögen är ogenom-

tränglig, men den mittersta har ännu en synlig 
dörr av sten på södra sidan. Den är utsmyckad 

med vågformiga mönster ristade i ytan. Den är 

uppenbarligen mycket gammal. 

  Trollkarlen Kasta Nuro har lagt en besvärjelse 

på dörren, som förhindrar onda varelser från att 

öppna den. En magiker kan känna en vag magisk 
kvalitet över stenen, men kan inte utan vidare 

avgöra vad för slags magi det är. I varje fall på-

verkar inte magin spelarkaraktärernas försök att 

ta sig in genom dörren. Oaktat Kasta Nuros be-

svärjelse krävs ändå att man kommer förbi den 
äldre magi som håller dörren stängd för alla. Dör-

ren är som nämnts dekorerad med vågformiga 

mönster, men i mitten är det en cirkelrund yta 

utan dekorationer. Drar man ett streck med fing-

ret tvärs över denna blanka yta, och sedan ”ritar” 

en cirkel under med fingerspetsen, glider dörren 
upp. Om spelarkaraktärerna antar uppdraget 

från Linda kommer hon att berätta detta. Hon 

har också ett litet pergamentsark tillsammans 

med trollformeln för att skapa golem, med denna 

symbol. Hon stal den från Stryga Tex för länge 
sedan. 

Graven 
I rummet under högen ligger skelettet efter den 

hövding som begravdes här för länge sedan. 

Hans namn var Ottarr, och han enade området 
under sin spira, med strider och diplomati. Han 

saknade inte fiender och lämnade efter sig sorg 

och bitterhet hos många, men historiens dom 

över honom är hedrande. Att plundra Ottarrs 

grav kan vara moraliskt tveksamt för goda även-

tyrare, i all synnerhet om plundringen omfattar 
att ta med sig delar av hans skelett. Den icke-

onda varelse som tar saker ur hans sarkofag och 

ut ur gravhögen, drabbas av en grads energitöm-

ning. Den som bär delar av Ottarrs skelett häri-

från drabbas av två graders energitömning. 
Denna effekt fungerar som besvärjelsen med 

samma namn. Spelarkaraktärerna känner tydligt 

av energitömningen när de i så fall lämnar grav-

högen. Effekten återställs i samma ögonblick fö-

remålen läggs tillbaka i sarkofagen. 

K1 – Trappor och fällor 

 
Som framgår av kartan är korridoren 16 meter 

lång, med fyra trappor ned. Det framgår också 

att det mellan varje trappa är en fälla – en fal-

lucka som öppnas mot ett tre meter långt hål 

På andra sidan dörren löper en kort korridor fram till en 
trappa ner. Ni ser att den följs av ytterligare en kort korri-
dor med en trappa ner, och så på sätt fortsätter korrido-
ren ned i mörkret. Längs väggarna är det vågformade, 
dekorativa mönster i stenen. 

Kungshögarnas grav-
kammare. Norr är till 
vänster på kartan; en 
ruta är 2x2 meter 
stor. 
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med halvmeter långa spetsar i botten. Den som 

faller ned tar 3t4+2 i skada. Fällorna upptäcks 

som vanligt, men om spelarkaraktärerna upp-

täckt en fälla, får de +1 på nästa fälla i korrido-

ren, och ytterligare +1 på den tredje. 

K2 – Gravkammare

 

Om spelarkaraktärerna utan att gå in i kamma-

ren spanar mot nischerna, ser de att det åt-

minstone i de närmaste står skepnader med 
sköld och spjut. Några närmare detaljer är svårt 

att urskilja utan att gå in i kammaren och låta 

ljuset nå in i nischerna. Men går de in attackerar 

en gravväktare från varje nisch. De har ring-

brynja, hjälm, sköld och stötvapen, uppträder 
alldeles som människokrigare men har spöklika 

drag i ansiktet. Se BILAGA för mer information om 

detta nya monster. 

6 gravväktare 

SV 17, KPT 3, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 9, RS K3, Moral 20, EP 
175 

#1 16: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □ 

#2 14: □□□□□ □□□□□ □□□□ 

#3 12: □□□□□ □□□□□ □□ 

#4 10: □□□□□ □□□□ 

#5 9: □□□□□ □□□□ 

#6 14: □□□□□ □□□□□ □□□□ 

Det finns inget av intresse i nischerna. Sarkofa-

gens lock kan på välkänt manér skjutas åt sidan; 

antingen av en person med 15 i styrka, eller två 

personer med 15 i sammanlagd styrka. Ingenting 
händer om man gör detta, förutom att man ser 

furst Ottarr ligga i sin grav, ett skelett i ännu 

vagt glänsande ringbrynja (+1), hjälm och mantel. 

I händerna över bröstet håller han en stridsyxa 

+1. Det är ett utomordentligt fint arbete med 

gulddetaljer. På högra handens pekfinger är det 
en guldring, som erfarna äventyrare snart identi-

fierar som en skyddsring +1. 

  I väggen bakom sarkofagen är väggen dekorerad 

med abstrakta mönster i den släta stenen. I mit-

ten (rakt bakom sarkofagen) är det en spiral med 
ett mönster som går in mot centrum och ut från 

centrum. Det representerar cykeln födelse-liv-död

-återfödelse. Men mer intressant för spelarkarak-

tärerna är kanske att den också fungerar som en 

lönndörr. Trycker man på spiralens högra sida 

ger den efter något samtidigt som man hör ett 
klick! (Skivan återgår sedan till sin plats.) Skjuter 

man därpå någonstans på väggen kring skivan 

glider lönndörren upp. 

En stor, underjordisk gravkammare breder ut sig – tio 
meter bred och så lång att facklans sken knappt når den 
bortre väggen (14 meter). Längs långsidorna gapar tre 
nischer i väggarna. Rakt fram, på en låg plattform, ligger 
en rikt dekorerad sarkofag av sten. 

K3 – Skattkammare 

Två meter från dörren är det en magisk fälla. 
Den som kliver in i den markerade rutan på kar-

tan får ett räddningsslag mot dödsstråle. Miss-

lyckas spelarkaraktären tar denne 1t6 i skada 

och blir fryst (som paralyserad). Offret tar ytterli-

gare 1t6 i skada per timme som denne förblir 

fryst. Solljus tinar upp offret under en timme. 
Fällan kan upplösas, men annars fortsätter den 

att fungera på samma sätt i det oändliga. Effek-

ten avser utrymmet, inte golvet. Det vill säga, 

man undkommer inte effekten genom att hoppa 

över platsen. En spelarkaraktär som lyckas med 

sitt räddningsslag tar endast 1t3 i köldskada, 
och blir inte fryst. 

  Svärdet på kistan är ett dyrbart arbete med 

gulddetaljer. Det tillhörde en gång i tiden Ottarrs 

bror Ossian. Han försvann i strider med mons-

ter, men svärdet återfördes till Ottarr och lades 
här som en symbolisk begravning av brodern. På 

klingan är det segerrunor ristade, och det har 

ingjutits med +2-magi. 

  Kistan är olåst. Den innehåller 2000 guldmynt 

och 3500 silvermynt. Man tänkte sig att de skat-

ter som lades i graven följde den döde hinsides.  

På andra sidan lönndörren är det en två meter kort korri-
dor som öppnar upp mot ett avlångt, åttkantigt rum. Lite 
bortom rummets mitt står det en kista med ett svärd vi-
lande ovanpå. Väggarna är dekorerade med bladliknande 
mönster. 
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Berättelsens bakgrund 

När äventyrarna kliver in på värdshuset Misteln 

kliver de in i en bister berättelse om två skogs-

häxor – en mor och en dotter. 

Juglanskogens häxa 

Juglanskogen ligger i riket Galanthus, i ett gles-

byggt område med stora skogar och vidsträckta 

slättlandskap. Det är en i stora stycken vacker, 

ja idyllisk skog. Skogshäxan Stryga Tex bodde 

här i många år. Hennes inflytande gjorde skogen 
praktiskt taget fri från monster. Hon hade bott 

här så länge att Juglanskogen och häxan på ett 

mystiskt men inte alldeles okänt vis gått upp i 

varandra. Både monster och människor kunde 

hon leda rätt, vilse eller till fördömelse. 

Häxan, magikern och månskenet 

För ungefär tjugofem år sedan beslöt trollkarlen 

Kasta Nuro att det var dags att ge upp det kring-

vandrande livet som äventyrare, och bygga sig ett 

torn för kontemplation och stillsamma efterforsk-
ningar. Kullarna öster om Juglanskogen var öde 

och ensligheten passade honom utmärkt. Men 

han visste att det bodde en mäktig skogshäxa i 

väst. För att inte stöta sig med Stryga Tex sökte 

han upp henne. Han bad om lov att få bygga ett 
torn vid hennes skog. Denna respektfulla gest 

uppskattade hon. Tornet skulle ju inte ligga i 

själva skogen, men trollkarlen påpekade att flo-

den som går genom hennes skog (som han ut-

tryckte det) har sin källa vid kullarna. Skulle hon 

inte misstycka att han hade sitt torn vid hennes 
källa? Trollkarlen växte i skogshäxans aktning. 

Hon sa att det skulle vara en ära att ha en så vis 

man som granne och de omfamnade varandra i 

månskenet vid Elveråns sjö. 

  Nio månader senare födde hon en dotter. Stryga 
Tex såg ingen anledning att nämna det för Nuro. 

De sågs nästan aldrig och dessutom hade Stryga 

Tex ingen lust att ta hand om ett spädbarn. En 

natt lämnade häxan henne vid värdshuset Mis-

teln. Barnet togs om hand av Edit Jonhed. 

Barnet återvänder 

Att det var ett underligt barn märkte Edit tidigt. 

Det skrek aldrig och verkade inte vara i behov av 

närhet. Ännu i fyraårsåldern hade det inte yttrat 

ett ord. Det var också vid denna ålder barnet för-
svann. 

  Flickan gick in i Juglanskogen. Vad hon där 

gjorde och var med om är det ingen som vet, men 

ett märkligt barn med mörkt hjärta var det. Häx-

ans och magikerns mystiska förening vid den 
förtrollade sjön födde en kuslig avkomma. Det 

måste ha varit en dålig måne. Med förfäran såg 

Stryga Tex henne stå utanför huset en mån-

skensnatt – en liten flicka med djävulska drag. 

Det sa: ”Jag kräver.” 

Kampen ned i mörkret 

Stryga Tex ville inte veta av det hemska barnet, 

men det upphörde inte att komma tillbaka och 

kräva. Häxan kunde inte längre koncentrera sig 

på sitt arbete. Allt mer tid och tankar gick till 
det krävande barnet. Stryga Tex ande förändra-

des, förmörkades av irritation, rädsla, hat och 

skuld. År efter år bodde barnet i skogen och 

störde det magiska fält som utgått från skogs-

häxans närvaro och arbete i Juglanskogen un-
der decennier. Hennes krävande besök hos mo-

dern upphörde inte. Med åren blev dottern star-

kare och modern svagare. Stryga Tex redan 

mörknande hjärta svartnade när hon inledde 

och iscensatte sina planer att mörda sin dotter. 

Den nu tolvåriga flickan var numer trolldoms-
kunnig, listig och hade även hon hjälp av skogen 

omkring henne. Stryga Tex tvingades uppmana 

all sin ondskefulla styrka och ta till alla till buds 

stående medel – besvärjelser, frammaning av 

onda andar, pakter med monster. Till slut blev 

dottern tvungen att lämna Juglanskogen. 

Den gamla skogshäxans död 

Stryga Tex gick segrande ur maktkampen, men 

nu var allt förlorat. Hennes skog var i magiskt 

hänseende förstörd, hennes arbete kunde inte 
slutföras. Hennes hjärta var ett annat nu, än det 

varit när arbetet påbörjats. Hon hade fallit ur 

sitt eget öde. Kvar fanns endast bitterhet, ånger 

och ilska. Skogen kring hennes stuga mörknade, 

djuren höll sig undan, endast monster strök i 
Juglanskogens norra del. 

  En inre kamp mellan den hon var och den hon 

ville vara, den hon borde bli och den hon hade 

blivit, tärde förfärligt på den åldrande kvinnan. 

Till slut slets hennes hjärta itu, och Stryga Tex 

föll död till golvet. 

Den unga häxans återkomst  

Viss om att hon ändå kommer att få det hon 

kräver, med den styrka ungdomens utsikter ger, 

fann flickan det nödvändigt att för tillfället dra 
sig tillbaka till en annan skog. 

  Några dagsmarscher österut ligger den forna 

staden Thermólan, och söder om den en vid-

sträckt skog som letar sig upp mot bergen i sö-

der. Bland träden i denna trakt slog hon sig ned. 
Med sina magiska kunskaper, föremål hon stulit 
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från Stryga Tex, och den växande förmågan hon 

erhöll från skogen omkring henne, växte hennes 
magiska makter under påföljande tio år. Hon tog 

sig namnet Viscan Santale, som översatt från 

häxspråket kan utläsas som ”månens magi”. 

  I samma takt Viscan Santales krafter växte, 

krympte Stryga Tex andlighet och möjligheter att 

återfå sin styrka. Sex månader innan spelarka-
raktärerna kliver in på värdshuset Misteln dog 

Stryga Tex och lämnade ett spökhus efter sig, i 

en mörk och olycksbådande skog. 

  Viscan Santale kände att den gamla modern 

dött och förstod att tiden var mogen för att få de 
hon krävde. Samtidigt var hon väl etablerad i en 

egen skog sedan tio år tillbaka. Det ska mycket 

till för en skogshäxa att lämna sin skog. Hennes 

ande uppgår allt mer i marken och floran om-

kring henne, och skogens ande går upp i henne. 

Hon gav sig inte omedelbart iväg. 
  Men kort därpå kom en drake till Thermólans 

skog. Den grotta monstret hittade för temporär 

vistelse visade sig leda vidare in i ett stort, över-

givet tunnelsystem. Draken beslöt sig för att 

stanna där. Viscan Santale kunde inte vara 
granne med en grön drake, hon såg detta som ett 

tecken att det nu var dags att återta Juglansko-

gen. 

  Med sin underhuggare, storvätten Grostel, 

vandrade hon västerut. Till sin förfäran upp-

täckte hon att hon inte bara kunde gå in i sko-
gen och etablera sig där. Kasta Nuro hade nämli-

gen vidtagit åtgärder. 

Magikern rider in 

Kasta Nuro iakttog utvecklingen i Juglanskogen 
med förskräckelse. Vänner i skogen höll honom 

informerad. Det som oroade honom mest var att 

den tidigare i stort sett monsterfria skogen mörk-

nade allt mer, och började dra till sig ondskefulla 

varelser – det slags kaosmakter han som god ma-
giker ägnat större delen av sitt liv att bekämpa. 

Samtidigt var han numer en inåtvänd magiker i 

ett torn utanför skogen, och ville inte lägga sig i 

skogshäxornas angelägenheter. 

  När Stryga Tex dog visste Kasta Nuro att hen-

nes onda dotter skulle återvända för att kräva 
sin arvsrätt. Han ville rensa skogen från monster 

och ondskefull energi, samt förhindra den onda 

dottern att bosätta sig i Juglanskogen. 

  Kasta Nuro la sitt arbete åt sidan och spende-

rade all sin tid till att skapa två magiska riddare. 
Dessa skulle ständigt dundra fram och tillbaka i 

södra delen av skogen, för att med sin magi 

rensa den från kaosmakter. Men de skulle också 

rida ned häxan om hon kom tillbaka. Han visste 

att en ung skogshäxa inte hade kraft nog att stå 

emot hans magiska män. De var en garant mot 
att hon inte skulle kunna ta över Juglanskogen. 

  Magikern la också en kraftfull besvärjelse över 

Stryga Tex gamla stuga. Detta mörkrets hjärta i 

Juglanskogen hade han inte makt att neutrali-

sera, men han kunde lägga ett magiskt skal av 
godhet över det, och på så sätt förhindra onda 

varelser att beträda stugan. Samma magiska be-
svärjelse la Kasta Nuro över dörren till kungshö-

garna. 

Kentauren och enhörningen 

För den norra delen av skogen, norr om Elverån, 
där Stryga Tex hade sin stuga, krävdes andra 

åtgärder, eller låt säga annan energi av mer na-

turligt slag. Under ett rådslag med sina vänner, 

menade kentauren Kelean att om en enhörning 

tillbringade sex månader i Juglanskogens norra 

del, skulle häxans mörka energier lätta tillräck-
ligt för att låta de magiska riddarna gå över El-

verån och fortsätta sin dundrande upprensning 

där. Det skulle inte vara ofarligt för enhörningen. 

  Lumen Mane, som Kelean kallade sin vän en-

hörningen, antog uppdraget. Det var ej ett lätt-
vindigt beslut, för hon visste mycket väl vilken 

fara hon utsatte sig för. Men om hon kunde 

bringa ljus till den mörka skogen och göra den 

beboelig för goda varelser igen, var det värt att 

riskera sin egen hälsa, till och med liv. Den stän-

digt kringresande Kelean kom ofta till Juglansko-
gen för att hjälpa henne om han kunde, eller 

bara hålla ett öga på henne om hon skulle råka 

illa ut. 

  Enhörningen började vandra norr om Elverån, 

och riddarna red söder om den. Som ett flack-
ande, undanglidande ljus försökte Lumen Mane 

motverka mörkret, kanske till och med upphäva 

det. Men med tiden blev hon sjuk av Stryga Tex 

skog, och hon tar ibland igen sig söder om El-

verån. Hon måste snart få hjälp av en god alv, 

halvling eller människa, för att inte duka under 
av mörkret. 

Häxans motdrag 

Viscan Santale insåg snabbt sakernas tillstånd i 

skogen. Men hon visste också att hon kunde be-
segra både magiska riddare och magiker. Hennes 

trumfkort var en besvärjelse hon stulit från 

Stryga Tex hus när hon ännu var ett barn. En 

trollformel för att skapa en golem. Detta monster 

skulle kunna krossa riddarna, slå in dörren till 
Kasta Nuros torn, och döda magikern. 

  Men för att skapa detta mäktiga monster behö-

ver hon sin moders magiska mortel. Den finns i 

Stryga Tex gamla stuga, som inte är möjlig för 

Viscan Santale att beträda. Hon behöver lura en 

god varelse att hämta det hon behöver. Det är 
här spelarkaraktärerna kommer in i berättelsen.  



23 

 

 

Bilaga 

Spelarlösa karaktärer 

Viscan Santale (”Linda”) 

6:e gradens skogshäxa 

STY 13, SMI 14, FYS 15, INT 15, VIS 12, KAR 14 
SV 12, KPT 4, Att. 1 vapen, AB 3, Förfl. 12, Moral 16, EP 600 

(Kniv, 1t4) 15: □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

Föredragna besvärjelser: 
1sta nivån: Charma person, Magisk missil, Rädsla, Sömn 
2a nivån: Läsa tankar, Osynlighet 
3e nivån: Snabbhet 
 

Viscan Santale är i tjugoårsåldern. Hon föddes i 

Juglanskogen, men hennes mor – skogshäxan 

Stryga Tex – lämnade omedelbart bort henne. 

Sina första år tillbringade hon på värdshuset 

Misteln under familjen Jonheds försorg. De upp-
levde henne som ett underligt och på obestämt 

sätt obehagligt barn. Det försvann i unga år och 

familjen återsåg henne inte, förrän hon åter-

vände som vuxen och förvandlade dem till katter. 

  Sin uppväxt tillbringade Viscan Santale i 
Juglanskogen, där hon nära nog drev sin mor till 

galenskap. I den sönderslitande kampen mot sitt 

eget barn vände sig modern till mörka makter för 

att slutligen fördriva det. 

  Viscan Santale slog sig i stället ned i 

Thermólandalens södra skog. Under tonåren ut-
vecklade hon sina medfödda, magiska egenskap-

er. Hennes mål var alltid att återvända till 

Juglanskogen och ta över den från sin mor. Men 

som häxa blev hon alltmer bunden till sin egen 

plats, till dess jord, växter och djurliv. Hade det 
inte varit för att draken El-Zarkan etablerade en 

håla i samma skog, hade hon kanske stannat 

där livet ut. Men med drakens ankomst var hon 

tvungen att flytta, samtidigt som hon såg denna 

utveckling som ett tecken på att det var dags att 

fullfölja hennes öde. 
  Från Thermólans dal medförde hon sin hjälp-

reda, Grostel – en storvätte som är henne full-

ständigt lojal. 

  Trollkarlen i tornet öster om skogen, Kasta 

Nuro, hade emellertid vidtagit åtgärder för att 

kväsa den ondska Stryga Tex spridit i Juglansko-
gen, och för att hindra andra onda varelser från 

att etablera sig. 

  Viscan Santale tog i stället kontroll över värds-

huset Misteln, vid skogens södra bryn. Med detta 

som bas började hon iscensätta sina planer. 
  Häxan kan inte utan vidare röra sig i Juglan-

skogen på grund av trollkarlens magiska riddare. 

Men hon kan förvandla sig till en fågel och flyga 

över träden. (Hon kommer exempelvis att spion-

era på spelarkaraktärerna som kattuggla.) Hon 

kan också förvandla sig till något annat, som till 

en liten flicka, när hon som fågel tagit sig in i 
skogen. 

  På värdshuset Misteln kallar hon sig Linda. I 

denna uppenbarelse ser hon ut som en helt ordi-

när ung kvinna. Det är en vag förvandling. När 

hon är sitt verkliga jag, är hennes ansikte kanti-
gare, ögonen mörkare och utstrålningen en aning 

kuslig. Förvandlad till en liten flicka får hon ett 

spöklikt drag över sig (som hon hade när hon 

verkligen var en liten flicka med övernaturliga 

drag).  
  Viscan Santale har ett skydd mot upptäcka 
ondska-halsband. Endast i nödvärn, när andra 

utvägar är uttömda, kommer hon att inlåta sig i 

närstrid. 

Grostel (”Stor-Jack”) 

Storvätte 

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

13: □□□□□ □□□□□ □□□ 
 

Grostel är en storvätte som slagit följe med 
Viscan Santale. Han är mycket stolt över det för-

troende skogshäxan visat honom, och är henne 

lojal intill döden. För att vara storvätte är han 

ovanligt intelligent, men Viscan Santale har 

också uppfostrat honom så att han kan bete sig 

som folk. På värdshuset Misteln är han förvand-
lad till en storvuxen människa. Han framstår 

som en ganska simpel och sympatisk person. 

Äventyrarna 

Liv 

3:e gradens krigare 

STY 16, SMI 14, FYS 14, INT 13, VIS 14, KAR 14 
SV 14, KPT 3, Att. 1 vapen, AB 3, Förfl. 12, Moral 15, EP 145 

(Svärd, 1t8) 15: □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

 

Liv växte upp på ett slott i Galanthus nordöstra 

ände. Hennes föräldrar är furste och furstinna. I 

synnerhet fadern var överbeskyddande gentemot 

Liv under hennes uppväxt. Detta skar sig mot 
hennes äventyrliga temperament. Med en känsla 

av att annars kvävas till döds av sina föräldrars 

kärlek lämnade hon slottet när hon fyllt arton år. 

De senaste två åren har hon vandrat i Galanthus 
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värld, sökt upp tunnelsystem och bekämpat 

monster. 

  Det är en klok kvinna som är mycket lojal till 
sina kamrater. Endast Ralf vet att hon formellt 

sett är en prinsessa. 

Ralf 

3:e gradens krigare 

STY 16, SMI 13, FYS 14, INT 12, VIS 10, KAR 12 
SV 14, KPT 3, Att. 1 vapen, AB 3, Förfl. 9, Moral 13, EP 145 

18: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ 

 

Ralf är son till stallmästaren vid Livs föräldrars 
slott. Ralf och Liv talade länge om att de skulle 

bli äventyrare när de blev vuxna. Fursten och 

furstinnan är övertygade om att det är Ralfs fel 

att Liv lämnade dem. 

  Det är en godhjärtat ung man med utpräglat 

sinne för rättvisa och heder. Hans äventyrliga 
bana motiveras främst av höga ideal – att be-

kämpa de kaosmakter som hela tiden hotar 

människornas värld. 

Abbo 

3:e gradens präst 

STY 13, SMI 12, FYS 13, INT 12, VIS 15, KAR 14 
SV 16, KPT 3, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 9, Moral 16, EP 175 

12: □□□□□ □□□□□ □□ 

 

Abbo är präst som liksom sin vän Ralf motiveras 
av nödvändigheten att bekämpa ondska. Han är 

vid äventyrets start bunden och försedd med 

munkavle i källaren under värdshuset Misteln. 

Gisa 

3:e gradens tjuv 

STY 12, SMI 15, FYS 12, INT 14, VIS 9, KAR 1 
SV 14, KPT 3, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 12, Moral 12, EP 145 

10: □□□□□ □□□□□ 

 
Gisa är en tjuv från Hoxok (Galanthus näst 

största stad) som för ungefär ett år sedan slog 

följe med Liv, Ralf, Abbo och Welf av pur även-

tyrslust. Hon är vid äventyrets början bunden 

och instängd i källaren under Misteln, säker på 

att om hon inte får en daglig dos motgift av Linda 
eller Stor-Jack kommer hon att dö av det gift 

häxan gett henne. 

Kasta Nuro 

12:e gradens magiker 

STY 12, SMI 10, FYS 13, INT 17, VIS 15, KAR 14 
SV 12, KPT 9+3, Att. 1 vapen, AB 4, Förfl. 12, Moral 14, EP 
1975 

24: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ 

Kasta Nuro bor i ”trollkarlens torn” öster om 

Juglanskogen. Det är en tolfte gradens magiker 

som efter många års äventyrar dragit sig tillbaka 
för stillsamma studier. Han kommer inte aktivt 

delta i äventyret, men det är inte omöjligt att spe-

larkaraktärerna söker upp honom. Trots att han 

allmänt sett inte alls är intresserad av förbipas-

serande äventyrare, kan han inlåta sig i samtal 

med spelarkaraktärerna om dessa gjort goda gär-
ningar i Juglanskogen. Kasta Nuro kan exempel-

vis berätta om områdets olika platser och om 

dess historia, och har spelarkaraktärerna räddat 

området från skogshäxan kan han mycket väl 

komma att bli en magikers läromästare (vid upp-

gradering). 
  Det är en god karaktär som avbröt sina studier 

för en tid sedan för att skapa de två magiska rid-

darna. Deras uppdrag är att spränga fram i sko-

gen och jaga bort monster, och med sin stormiga 

framfart blåsa bort den mörka energi som spreds 
under den gamla häxans sista år. Kasta Nuro 

kände till konflikten mellan modern och dottern 

och insåg att flickan var en ondskefull natur. När 

Stryga Tex dog fruktade han att hennes dotter 

skulle ta över skogen efter sin mor, eftersom 

denne verkade se Juglanskogen som sin arvsrätt. 
Han la god magi över Stryga Tex stuga och över 

dörren till kungshögarna för att försvåra för dot-

tern att dra fördel av dessa magiska platser i de-

struktiva syften. 

  Kasta Nuro heter egentligen Girm, men under 
sina många år som äventyrare hade han en för 

sina kamrater frustrerande och rent livsfarlig 

tendens att alltid spara på sina besvärjelser; att 

inte göra sig av med dem just nu – det riskerar ju 

alltid att komma ett bättre tillfälle längre fram. 

Om Girm exempelvis hade förberett eldklot och 

de mötte en överlägsen styrka vättefolk tvekade 
han att ”göra sig av med” sin besvärjelse, trots 

att alla förstod att det antingen var eldklot eller 

döden som gällde. Den här typen av situationer 

uppstod ofta genom åren, och de andra äventy-

rarna ropade gång efter annan åt honom, mer 
eller mindre förtvivlade: ”Kasta nu då! Kasta nu 
då!” Men Girm tvekade in i det sista att kasta sin 

befriande besvärjelse. Vanligtvis gjorde han det 

till sist och ofta blev någon äventyrare brännska-

dad för att monstren kommit för nära, men de 

klarade sig. Efteråt var alla lättade och arga. De 

började kalla honom ”Kastanurå”. Det blev ett så 
etablerat öknamn i gruppen att de ibland råkade 

skrika ”Kasta nu då, Kastanurå!” Efter alla dessa 

år som äventyrare tillsammans med mer eller 

mindre samma grupp kamrater, började Girm 

identifiera sig mer med ”Kastanurå” än med 
”Girm”. Till slut började han presentera sig för 

främlingar, med ett självironiskt leende, som 

”Kasta Nuro”. På gamla dagar med äventyrslivet 

bakom sig väcker detta namn många kära min-

nen av det liv som har format honom till den han 

är idag – denne Kasta Nuro. 
  Vi utgår från att Kasta Nuro inte kommer att 

hamna i strid under äventyret. Men om dumdris-
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tiga äventyrare angriper honom bör spelledaren 

ta hänsyn till att trollkarlen med magiska medel 

kan barrikadera sig i tornet och att denne kan ha 

tillgång till valfria magiska föremål, enligt spelle-

darens bedömning, liksom förstås de besvärjelser 
spelledaren tycker är adekvata. Men Kasta Nuro 

förvandlar nog hellre en huvudlös äventyrare till 

en groda än kastar eldklot på en grupp stollar. 

Trollkarlens torn 

Trollkarlens torn är runt, med väggar av sten, 

utan fönster i marknivå, och cirka tolv meter 
högt. Kasta Nuro bor här ensam. Porten är belagt 

av magi, liksom fönster, för att hålla inkräktare 

ute. 

Kentauren Kelean 

6:e gradens krigare 

STY 15, SMI 15, FYS 15, INT 14, VIS 14, KAR 14 
SV 14, KPT 6, Att. 1 vapen, AB 5, Förfl. 15, Moral 16, EP 500 

(Spjut, 1t8+2, Svärd, 1t8+1) 30: □□□□□ □□□□□ 

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

 

Kelean tillhör ett kentaursamhälle i norr. Han 

tillbringar nästan all sin tid till att rida runt och – 

som han själv tycker – styra upp i skog och mark. 

Kelean är mycket kunnig och tämligen klok, men 
kan vara lite uppfylld av sig själv och överdriva 

sin betydelse för världens utveckling. Som för att 

demonstrera sin vishet och upphöjdhet uttrycker 

han sig gärna kryptiskt med blicken i fjärran, för 

att sedan vända om in i skogen och låta sällskap-
et där bakom begrunda hans ord. 

  I grunden är han god och det är kampen mot 

kaoset som driver honom (samt äregirighet). Han 

har respekt för äventyrare som överger det trygga 

livet och söker en liknande väg som han själv har 

gjort. Det är en stolt och egensinnig kentaur som 
gärna kommer stormande under dramatiska for-

mer, men som också rider vidare när det hela är 

över. Han slår sig endast i nödfall samman med 

andra. Ett undantag är om spelarkaraktärerna 

hjälper till att hela enhörningen – då vakar han 
under natten med dem. 

  Kentauren är tapper och ridderlig, men är nog 

endast redo att offra sin egen person i en särskilt 

episk strid eller för ett sällsynt gott syfte. Kelean 

har ett magiskt spjut som föredraget vapen, samt 

en magisk klinga vid sidan. Han kan låna ut 
svärdet i striden mot de skuggor som anfaller när 

enhörningen helats, om en stridbar spelarkarak-

tär saknar magiskt vapen. Kelean kan ha ett par 

magiska drycker enligt spelledarens bedömning, 

som hela och osynlighet. 

Enhörningen Lumen Mane 

SV 19, KPT 4+4, Att. 2 hovar, 1 horn, AB 4, 7, Förfl. 18, Moral 
14, EP 450 

20: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ 
 

Enhörningen har inget namn, såvitt man vet, 

men sedan Kelean började kalla henne Lumen 

Mane (”morgonljus”) har de få som har kontakt 

med henne anammat detta namn. Det tycks hon 

inte ha något emot. 
  Lumen Mane har tillbringat sin största tid med 

att ströva fritt i skogar hon tycker särskilt myck-

et om, ibland i sällskap med andra enhörningar. 

De senaste åren har hon huvudsakligen tillbrin-

gat tid i skogen mellan den forna staden 
Thermólan och den halvlingby som ligger på 

andra sidan. (Se äventyret Den gröna fasan för 

mer information om Thermólan.) För några må-

nader sedan hände tre avgörande saker i stort 

sett samtidigt: Till skogen söder om ruinstaden 

anlände en drake; skogshäxan, som hade sin 
stuga i närheten av drakens håla, lämnade sin 

skog för att vandra till Juglanskogen; samtidigt 

bad kentauren Kelean Lumen Mane att ”rensa” 

Juglanskogens norra del med sin goda magi. 

  Enhörningen började ströva norr om Elverån för 

att så långt som möjligt rena den. Men det var 
kraftig magi som höll skogen i skugga och lång-

samt blev Lumen Mane allt svagare och sjukare. 

  Liksom skogens krafter gjort henne sjuk, är det 

endast skogens krafter som kan göra henne frisk. 

Kelean, som kommit till Juglanskogen för att se 
hur det är med Lumen Mane, vet att endast en 

människa kan hela henne med skogens kraft. 

Enhörningar har en mystisk förbindelse med 

goda människor, men dessutom var det en ond 

människas energi som gjorde henne sjuk – så 

endast en god människa kan hjälpa skogens 
krafter att göra henne frisk igen. (Eller en alv el-

ler halvling om spelledaren så vill.) 

  Om enhörningen blir frisk, kommer hon att be-

löna äventyrarna, så som det beskrevs tidigare. 

Hon pratar nästan inte alls, och i så fall telepa-
tiskt, men när äventyret är över kan hon vara 

den som meddelar spelarkaraktärerna att det 

kommit en drake till Thermólan. 

Byn Jugved 
Jugved är en by till väster om Juglanskogen. Un-
der speltestet saknade den helt betydelse. Men 

det kan ändå vara praktiskt med mänsklig be-

byggelse i närheten, och både spelledaren och 

spelarna kan få skäl att ha med den i händelse-

utvecklingen. Detaljer kring Jugved blir dock helt 

upp till spelledaren. 
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Nya monster 

Skogshäxa 

Häxa är en underklass till magikern och använ-

der samma tabeller och restriktioner som denne. 

Liksom magikern kan en häxa vara god, ond eller 

neutral. Endast människor kan vara häxor och 

de är nästan uteslutande kvinnor. 
  Skogshäxor är ”platsberoende”. De hör eller vill 

höra till en viss skog eller del av en skog. Såvida 

de inte tvingas till det av en eller annan orsak 

vandrar de aldrig omkring. En häxa är med 

andra ord inte äventyrare (och därför bryr vi oss 
inte om att tillhandahålla detaljer om klassen.) 

  Ju längre de bor i en särskild skog desto mer 

växer deras magiska förmågor. Men det förutsät-

ter att häxan är den enda människan som bor i 

området.  Samtidigt som häxan blir kraftfullare 

av att bo på en viss plats, påverkas också skogen 
av henne. De blir i viss mening en del av 

varandra. 

  En mäktig skogshäxa som levt decennier på 

samma plats känner av främlingar i egen skog. 

Hon kan påverka dessa på avstånd genom att få 
dem att gå vilse, locka dem till hennes stuga, få 

svårt att sova, ha mardrömmar, och så vidare. 

(Framgångsrika räddningsslag mot magi, modifi-

erat efter visdom, gör att dessa förmågor inte har 

någon effekt.) En god häxa kan på motsvarande 

vis hjälpa goda främlingar, genom att leda dem 
till rätt stig, till en bäck för vatten, eller få bytes-

djur att uppenbara sig framför dem, och så vi-

dare. 

  Häxorna kan i stort sett samma besvärjelser 

som magiker, men har färre stridsbesvärjelser 
och i gengäld några prästbesvärjelser. Häxans 

formelbok kan endast användas av andra häxor. 

  Häxor ser andra varelsers utstrålning på ett 

sätt vanliga människor inte gör, och har på så 

vis automatiskt upptäcka ondska/godhet. De kan 

inte charmas. Tredje gradens häxa har mörkerse-

ende (10 meter). En femte gradens skogshäxa 
kan förvandla sig själv och förvandla annan tre 

gånger per dag. 

  En häxa måste ha minst 12 i intelligens och 9 i 

visdom; goda häxor dessutom minst 12 i kar-

isma. 

Magisk riddare 

De magiska riddarna är en form av levande sta-

tyer – man skulle kunna tala om ”levande rust-

ningar”. De är i stort sett tanklösa och utför end-

ast det uppdrag deras skapare tilldelat dem, men 
då de har viss intelligens har de möjlighet att im-

provisera utifrån uppdraget. De kan endast kom-

municera med den som skapade dem. 

  Kasta Nuros magiska riddare har förmågan att 

automatiskt upptäcka godhet och ondska. I syn-

nerhet ondska känner de vagt på långt avstånd 
och de kan med hjälp av denna ”vittring” spåra 

ondskefulla personer. 

  Dessa magiska riddare rider på riktiga, stora 

och kraftfulla hästar. Men Kasta Nuro har för-

trollat de svarta hingstarna. De är snabbare och 

mindre känsliga än vanliga hästar; deras hovar 

dundrar mer, och när de rider i full galopp skap-
as en magisk vind som blåser med dem och hörs 

på långt håll. Onda varelser riskerar att bli rädda 

när de hör denna jakt dra genom skogen (odöda 

och tanklösa monster är förstås immuna mot 

denna effekt.) 

  Kasta Nuros magiska riddare har helt svarta 
rustningar. Den ene har en grön hjälmplym, och 

på skölden ett mönster av gröna löv. Den andre 

har en röd hjälmplym och en röd ros målad på 

skölden. Den gröna färgen symboliserar skogens 

växtlighet och fruktbarhet, och den röda färgen 
är ett uttryck för själva livsprincipen. Rustning-

arnas svärta symboliserar den svarta myllan som 

skogens växter får sin näring av. 

  Kasta Nuros riddare attackerar endast onda va-

relser. De kan upplevas som mystiska, farliga 

och därmed ”onda” av goda varelser. Riddarna 
kan verka hotfull om exempelvis spelarkaraktä-

rerna uppträder aggressivt – men faktum är att 

de inte kan skada goda varelser. 

Strid till häst eller mot ryttare 

Om en ryttare till häst hamnar i närstrid med en 
varelse på marken, får båda -2 på attackslagen. 

En framgångsrik lansstöt från en framspräng-

ande ryttare ger dubbel skada. 

Smärre spöke 

Det finns egentligen alla varianter på spöken, av-

seende deras krafter och förmågor. Det som be-

skrivs i Monster & Magi är en särskilt mäktig 

sort, medan det som förekommer i Värdshuset 
Misteln är mindre skräckinjagande och kallas för 

”smärre spöke”. (Se nästa sida.) 

Antal 1t6 

Skyddsvärde 17 

KPT 4 

Sp. Försvar Endast magiska vapen 

Sp. Attack - 

Attacker 1 vapen 

Attackbonus +4 

Skada Vapen +2 

Storlek M 

Förflyttning 6 

Räddningsslag M4 

Moral 20 

Skatter - 

EP 280 
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Gravväktare 

Gravväktare är en form av odöda som präster 
kan skapa. Prästen måste genomföra sin ritual i 

ett gravvalv (av en eller annan sort) och ha det 

antal rustningar redo som motsvarar antalet 

gravväktare denne skapar. När prästen slutför 

sin ritual fylls nämligen rustningen av mörk 

energi. Gravväktare är alltså inte andar efter 
döda varelser, och inte heller nödvändigtvis onda 

monster. Syftet med att ”resa” väktare är att de 

kan hålla vakt i evighet, och likt levande statyer 

gå till attack när gravplundrare träder in. Grav-

väktare kan inte lämna det rum de restes i. 

Häxans golem 

Häxans golem är en form av jordgolem. Den har 
samma värden som detta slags monster, men 

den skapas inte på samma sätt som en magiker 

skapar sitt monster. (Jämför nedan.) 

Nya föremål och besvärjelser 

Formel för resandet av golem 

För att en häxa ska kunna skapa en golem krävs 

vissa föremål, ingredienser och en särskild for-

mel. Det hör verkligen inte till vanligheten att 

häxor skapar detta monster, och vid de närmast 
unika tillfällen detta sker är det en sällsynt mäk-

tig häxa som gör det (10-12:e graden). Stryga Tex 

var en sådan. Men hennes dotter Viscan Santale 

föddes så att säga under en särskilt dålig måne, 

och kan trots sin jämförelsevis låga grad använda 

denna magi, givet rätt utrustning och ingredien-
ser, och tack vare hennes koppling till modern. 

  För att resa denna golem måste en häxa genom-

föra ritualen, och hon måste använda Stryga Tex 

mortel för att blanda jord från en järnek, blod 

från en levande hjort och ben från en död kung, 
medan hon uttalar följande formel:  

 

Jord blod ben 
Stöt med sten 
Ben jord blod 
Andens mod 
Blod ben jord 
Livets mord 
  

Du föds som lera 
Jag formar dig 
Jag ska regera 
Du lyder mig 
  
Väx mitt monster 
Trolldomskonster 
Gå min slav 
Ur din grav 
  
Krossa dem alla 
Jag pekar på 
Låt dem falla 
Stampa och slå 
  
Ett två tre 

Nu ska det ske 
Ett två tre 
Nu kan du se! 

Antal 1t3 

Skyddsvärde 17 

KPT 6 

Sp. Försvar 
Endast magiska vapen; immun 
mot kyla, paralysera, charma 

Sp. Attack Rädsla 

Attacker 1 

Attackbonus 5 

Skada 1t8 köldskada 

Storlek M 

Förflyttning 9 

Räddningsslag M6 

Moral 20 

Skatter - 

EP 610 

Antal 2t6 

Skyddsvärde 15 

KPT 3 

Sp. Försvar 
Endast magiska vapen; immun 
mot kyla, paralysera, charma 

Sp. Attack - 

Attacker 1 vapen 

Attackbonus 2 

Skada Vapen 

Storlek M 

Förflyttning 9 

Räddningsslag K3 

Moral 20 

Skatter - 

EP 610 
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Framkalla eld 

Med denna besvärjelse kan den magiker eller 

präst som uttalar den, framkalla eld motsva-

rande en facklas flammor. Magin måste läggas 

på brännbart material inom tre meter från bes-

värjaren. 

God natts dryck 

Den som dricker en god natts dryck kommer inte 

att attackeras så länge denne sover. En dos ger 

en god natts sömn. En typisk flaska innehåller 
tre doser. 

Mättnadsdryck 

Elixiret ger samma effekt som en dagsranson av 

mat och vatten. 

Tillkalla kentaur-horn 

De kentaurer som befinner sig inom tio kilome-

ters avstånd kommer att skynda till hornblåsa-

ren i tron att det är en frände eller allierad som 

behöver hjälp. Visar det sig att det var en främ-

ling som okynnesblåste får kentaurerna nästa 

gång ett räddningsslag mot magi, modifierat med 
+2 till kentaurens fördel. Om kentauren trots 

detta rider till undsättning igen, och det åter vi-

sar sig att det inte var en frände i nöd (eller mot-

svarande) kommer denne kentaur inte att hör-

samma signalen i framtiden. De kentaurer som 
lystrar till signalen och finner att det inte var en 

frände som blåste i hornet kommer att kräva 

hornet av denne. De kommer inte att ge sig in i 

en hopplös eller dum strid på liv och död för hor-

nets skull, men inte desto mindre insistera på att 

få tillbaka det som tillhör dem. 


