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Den gröna fasan är en äventyrsmodul för fanta-

syrollspelet Monster & Magi. Spelarkaraktärer-

nas 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. 

  Den gröna fasan 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 Den gröna fasan går våra dödsföraktande även-

tyrare mot den forna staden Thermólan för att 
dräpa sin första drake. Men Den gröna fasan er-

bjuder mer än en kraftmätning. Spelarkaraktä-

rerna kommer att utforska den övergivna gamla 

stadens byggnader och gå ned i det stora, under-

jordiska tunnelsystemet. De kommer både att 

strida med och undvika en ny monsterras, stor-

orker från öster. Äventyrarna kan också hjälpa 
de attackerade halvlingarna på andra sidan sko-

gen, och finna allierade i underjorden. Under de-

ras äventyr i Thermólan har de hela tiden den 

gröna skräcken hängande över sig. Det förfärliga 

monstret kan dyka upp när som helst och at-
tackera med sin förintande eld. För att slutligen 

besegra draken måste äventyrarna finna magiska 

ting, lokalisera monstrets håla och vara minst 

lika listiga som modiga. 

  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 luta sig tillbaka och läsa äventyret 

i lugn och ro som en tidning eller bok i god tid 

innan spelet börjar. Sedan har spelledaren också 

modulen tillgänglig under spelets gång som ett 
stöd. Ett tips är att skriva ut sidorna och placera 

dem i en tunn ringpärm. Det gör det kanske trev-

ligare att bläddra fram och tillbaka mellan si-

dorna, men inte minst underlättar det säkert att 

markera exempelvis monsters skador. 

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 så vis räcker 

det med en blick i modulen för att spelledaren 

ska bli påmind om denna kritiska omständighet. 
Av samma skäl är exempelvis fällor och lönndör-

rar fetade. 

  Monster och andra möjliga motståndare har 

sina värden listade i brödtexten, för spelledarens 

bekvämlighet (se nedan för exempel). Den första 
raden anger antal och typ av monster, eller namn 

på en SLK. Därpå följer monstrets grundvärden: 

SV=Skyddsvärde; KPT=Kroppspoängstärningar; 

Att.=Antal och typ av attacker (ibland skada); 

AB=At tackbon us ;  För f l . =För f l y t tn ing ; 

RS=Räddningsslag; samt EP=Erfarenhetspoäng 
äventyrarna får om de besegrar monstret. 

  Sedan följer monstrets kroppspoäng, represen-

terade av rutor i grupper om fem som spelledaren 

kan bocka för allt eftersom monstret blir skadat. 

Om det är flera monster kommer raderna av ru-
tor att vara numrerade, och eventuellt huvudva-

pen att listas. Det gör det lättare för spelledaren 

att hålla reda på sina monster. Exempel: 

2 storvättar 

SV 14, KPT 3+1, Att. 1 vapen, 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 karaktärer 

som riskerar att hamna i strid.)  

NN 

2:a gradens krigare 

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

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

(Långsvärd, 1t8+1; Långbåge, 1t8+1) 14: □□□□□ 

□□□□□ □□□□ 

Introduktion 

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

ser eller parafraserar när äventyrarna kommer till platsen. 
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Ingången till äventyret 

I den serie äventyr Togo Galthus Äventyr publice-

rar följer Den gröna fasan på Värdshuset Misteln. 

Där framgick att häxan Viscan Santale lämnade 

skogen vid Thermólan just för att draken anlänt. 
Hon tog sig till Juglanskogen med målet att 

överta den efter sin mor, som också var en 

skogshäxa. I Värdshuset Misteln möter äventy-

rarna en enhörning som följt efter Viscan Santale 

till Juglanskogen. Enhörningens goda närvaro 

väger upp den ondska häxan sprider. Med andra 
ord vet enhörningen att draken kommit till 

Thermólan, och kan berätta om monstret för 

äventyrarna. Det är en tänkbar övergång från 

Värdshuset Misteln till Den gröna fasan. 
  Men oaktat detta scenario kan bara det faktum 

att en drake dykt upp vid den forna staden 
Thermólan vara tillräckligt för att väcka spelar-

nas nyfikenhet. Något ytterligare motiv till att 

uppsöka den sedan länge övergivna platsen be-

hövs nog inte. Den gröna fasan kan dock vara ett 

äventyr som kringvandrande spelarkaraktärer 

bara snubblar in i; de kommer helt enkelt till 
Thermólan för att de har vägarna förbi. De möter 

stororker, utforskar en övergiven stad – och får 

sitt livs överraskning. 

  Området där äventyret utspelar sig kan nog läg-

gas nästan var som helst i en kampanjvärld, så 
länge det inte förläggs i närheten av en bety-

dande stad eller motsvarande plats, som påver-

kar balansen i äventyrets område.  

Äventyrets monster 

I Den gröna fasan finns det fyra ”dominanter”: 

Draken, stororkerna, halvlingarna och själva 

Thermólan, med sitt delvis outforskade tunnelsy-

stem. Medan monstren och tunnelsystemet sä-

kert blir helt centrala för äventyret, är halvling-

samhället snarare i periferin. Om spelledaren 
(och spelarna) vill ha större chans till rollspel och 

dialog, och inte endast strid och utforskning, kan 

denne låta halvlingarna inta en mer central roll. 

  När spelarna kommer till Thermólan har storor-

kerna etablerat sig i stadens byggnader och tun-

nelsystem. Det erbjuder extra strider och spän-
ning. Men spelledaren rekommenderas att inte 

låta stororkerna vara alltför aktiva. Det finns 

nämligen en risk att dessa monster i så fall blir 

äventyrarnas huvudmotståndare snarare än dra-

ken. 
  Det är svårt att besegra en drake i öppen strid. 

Den tål ju mycket skada och har sin helt för-

ödande eldkvast. Om den dessutom har möjlig-

het att attackera från ovan har spelarkaraktärer-

na knappast en chans. Lyckligtvis finns det flera 

föremål i och under Thermólan som kan hjälpa 
dem (av låt oss säga historiska skäl som vi åter-

kommer till), och dessutom har de möjlighet att 

skaffa allierade. Vi återkommer till detta, men 

redan nu vill vi betona vikten av list och taktik 

när man har med en så svår motståndare att 
göra. 
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Den forna staden Thermólan 

Thermólan är namnet på den stad som stått 

övergiven i hundratals år, efter en kort och hän-

delserik historia. Namnet är en sammansättning 

av det lokala språkets ord thermo (eld, hetta) och 

lan (plats). Det är som apostrofen anger den 

andra stavelsen som betonas. 

Historia 
Det som idag återstår av Thermólan är endast de 

större stenbyggnaderna i centrum, torgets sten-

plattor och delar av de stenbelagda gatorna. 

Kring detta centrum av marmor och granit upp-
fördes med tiden många byggnader av trä och 

soltorkad lera. Men dessa byggnader har för-

svunnit helt efter de eldsvådor som ödelade sta-

den, och de hundratals år av väder och vind som 

förlupit sedan dess. 
  Thermólans födelse är en legend som lärda än 

idag vet att berätta. I en tid av umbäranden över-

raskades en ung fåraherde av en flamma som 

plötsligt slog upp från ett naturligt hål i marken. 

Elden talade till Alfion, fåraherden. Den kallade 

sig Ignas och sa att om folket upprättade en hel-
gedom till hans ära, offrade till honom och ge-

nomförde vissa ritualer, skulle ingen längre vara 

hungrig och aldrig mer ha något att frukta. Ignas 

återkom vid samma tidpunkt varje dag vid ytter-

ligare åtta tillfällen, och många såg honom, och 
hörde honom tala. Folket började genast följa 

hans uppmaningar. Hålet blev en helig plats. 

Runt det lades stenar som ett torg, ett litet tem-

pel uppfördes till hans ära, och så småningom 

andra hus med. Inom kort ville även välbärgade 

människor dra fördel av den nya kulten och bi-
drog till byggnader och ceremonier. I samband 

med kultens födelse blev skördarna i Thermólans 

dal goda och boskapen växte sig stora och förö-

kade sig i mängd. Dessutom undvek monster 

omnejden och frid la sig över dalen. Både rika 

och fattiga, när och fjärran, drogs till undret vid 
Thermólan. Trots den nya stadens växande rike-

domar uppfördes aldrig ringmur eller andra för-

svarsverk, för Ignas skyddade folket. Åtminstone 

var det så det berättades. 

  Var nionde år visade sig Ignas som en rasande 
eld från hålet. Det blev alltid höjdpunkten i en 

nio dagar lång festival. Var nionde månvarv däre-

mellan hölls en mindre, men populär ceremoni i 

Thermólan. Till Ignas offrades får och andra djur 

i hålet, som vidgades och utsmyckades med ti-

den. ”Thermofestivalen” blev så småningom en 
av de mest betydande återkommande händelser-

na i denna del av världen, och prästerskapet blev 

med tiden allt mer förmöget och självupptaget. 

Men som tiden gick, decennier förflöt, till och 

med århundranden, blev lågan ur djupet svagare 
för varje festival, och festerna alltmer dekadenta 

och bisarra. 

  Vid den 30:e festivalen, som hölls 270 år efter 

den första, var lågan så svag att firandet säkert 

kommit av sig, vore det inte för det utbredda ru-
set och extasen. Men visst talades det i efter-

hand, tvivel såddes, och prästerna insåg att om 

lågan inte återkom vid nästa festival riskerade 

hela kulten att försvinna, och deras egen rike-

dom och makt med den. Prästerskapet beslöt sig 

för att säkerställa flammans hetta vid nästa till-
fälle. Det låg ju i den gudomliges intresse att fol-

ket var hängivna och fortsatte offra, resonerade 

de. Men det är klart att det var den egna upp-

höjda ställningen prästerna ville bevara och med 

kultens överlevnad försäkra sig om ett fortsatt liv 
i omätlig lyx. 

  Någon egentlig religionsutövning kring Ignas 

förekom inte, vid sidan av de inkomstbringande 

och mycket populära festivalerna. Nejden ver-

kade fredad och var frodig, men mer påtagliga 

tecken på Ignas inflytande över människornas liv 
uteblev. Det fanns heller ingen andlig kontakt 

mellan prästerna och gudomen. Bortsett från 

elden var nionde år tycktes han helt frånvarande, 

och prästerna övergav honom. De menade sinse-

mellan att Ignas inte var en gud, och således 

kunde detta väsen inte erbjuda prästerna deras 
särskilda magiska förmågor. Girighet och det sti-

gande intresset för rus och extas fick präster-

skapet att vända sig till Baaleg i stället. Så små-

ningom uppfördes ett stort tempel till dennes 

ära. Att allt var fridfullt och fruktbart i 
Thermólan började prästerna tillskriva sin egen 

helighet och Baalegs välsignelse, snarare än le-

genden om fåraherden och den heliga flamman. 

  När de sedan, vid den 31:a festivalen, tänt sin 

egen eld i hålet, en rasande brasa till folkets ju-

bel, övergavs Ignas helt och gåvorna till denne 
spenderade prästerna på ett mörkrets tunnelsy-

stem under jorden. 

  För att i lönndom kunna tända ”Ignas eld” hade 

prästerna låtit hugga ut en tunnel mellan 

Baalegs tempel och hålet i torget. Under infly-
tande av den mörke guden fortsatte därpå tun-

nelbygget under Thermólan. Den ljusskygga 

verksamheten kunde florera fritt under jorden. 

Uppfyllda av maktbegär och i ständig rädsla för 

att förlora sin ställning, planerade man för att 

Thermólan och dess tunnelsystem skulle bli 
centrum för ett orubbligt och evigt herravälde. 

Tunnelsystemet tjänade som prästerskapets 

borg, för Thermólan var känt för att vara en rik 
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stad utan försvarsverk – en märkvärdighet som 

allmänt tillskrevs stadens mystiska beskyddare. 
Den bilden ville man inte ändra på så länge det 

var möjligt att berika sig på den. Men under jor-

den tränades soldater och även en del monster 

fördes dit för att tjäna prästerna, och närmast 

verklighetsfrånvända planer på en underjordisk 

stad började realiseras. 
  Allt upphörde vid den 33:e festivalen. När präs-

terna tände sin eld exploderade den med gigan-

tiska flammor. Få överlevde som kunde berätta 

vad som hände, men den knapphändiga inform-

ationen som nådde omvärlden berättade om en 
rasande eld som spreds onaturligt fort under 

öronbedövande vrål, tills hela staden tycktes 

uppslukad av flammorna. När elden lagt sig var 

Thermólans saga slut, och ingen har bosatt sig 

här sedan dess. 

  Lärda män och kvinnor har spekulerat i att Ig-
nas låga över hålet blev svagare med tiden, me-

dan väsendet självt växte sig allt starkare i un-

derjorden, som en följd av de offer och ceremo-

nier Ignas begärt. Möjligen genomgick väsendet 

en metamorfos i ett allt mer inaktivt förpupp-
ningsstadium (vilket skulle förklara den svagare 

lågan), för att slutligen komma ur det inaktiva 

stadiet i en explosion av energi. Men det har 

också spekulerats i att Ignas låga blev svagare 

för att prästerna övergav honom och byggde ett 

tempel åt en annan gud; och för att människorna 
inte längre firade Ignas på festivalerna, utan 

hellre roade sig själva hämningslöst. Och att han 

i så fall fick nog till slut och tog hämnd på de 

orättfärdiga. Men man vet inte, och ingen har 

hört talas om Ignas sedan Thermólans ödeläg-
gelse. 

  Efter eldstormen vid den 33:e festivalen har 

Thermólan legat öde. Platsen blev förknippad 

med oklara historier om tusentals människor 

som brändes till döds, om oheliga präster och 

gudars vrede. I en värld med monster och magi 
räcker detta gott och väl för att ingen människa 

eller halvmänsklig varelse kommer på tanken att 

slå sig ned på en sådan plats. Förbipasserande 

får ofta en vag känsla av respekt och förundran, 

kanske med ett drag av kuslighet, när de går 
mellan de tysta husen och ruinerna efter våld-

samma bränder för länge sedan. 

Den gröna fasan El-Zarkan 

Att draken slog sig ned just i Thermólan har 
ingenting med dess historia att göra. Men att sta-

den ännu vagt osar eld och död kan visserligen 

givit El-Zarkan en känsla av hemtrevnad. 

  I skogen söder om den forna staden, som täcker 

stora delar av bergssidorna också, fann El-

Zarkan en grotta att vila i. När han utforskade 
grottan upptäckte han att den mynnade ut i ett 

tunnelsystem. Den ödsliga men ståtliga och 

ännu stolta platsen med sitt hemliga underjor-

diska system av tunnlar och salar föll draken i 

smaken. Han vet inte att stadens för honom själv 
så passande historia i själva verket riskerar att 

användas mot honom. Utan detta ska bli hans 

bas och det band stororker han tidigare skrämt 

till lydnad är hans krigare. 

  Draken har bränt ned en människoby några 

kilometer österut, och attackerat halvlingsam-
hället på andra sidan den norra skogen. 

  Den häxa, Viscan Santale, som bodde i skogen 

tvingades ge sig av, och den enhörning som blivit 

sjuk av draken följde efter henne. (Dessa väsen 

beskrivs i Värdshuset Misteln.) 

Hur ska de besegra en drake? 

Bland spelledarens första tankar gällande Den 
gröna fasan hör nog frågan: Hur ska mina spela-

res karaktärer kunna döda en fullvuxen drake? 

Andedräkten gör 8t8 i skada, monstret har över 

30 KP, det kan flyga och kasta besvärjelser. 

Dessutom har draken dussintals stororker om-
kring sig. 

  Ja, det kommer att bli svårt för några säg fjärde 

gradens äventyrare att dräpa den gröna draken 

El-Zarkan i öppen strid. Blott en enda eldkvast 

kan ta död på ett par-tre äventyrare (det hände 
under speltestet!); hur ska de som sedan återstår 

lyckas besegra monstret, som ju kan spruta eld 

på nytt? Spelarna måste se till att förminska dra-

kens fördelar. De bör till varje pris undvika den 

när de är utomhus, där draken kan flyga fritt 

och låta eldkvasten rulla över marken. I stället 
vill de angripa monstret i dess håla. Där är det 

nämligen för lågt i tak för att flyga, och i grottsy-

stemet kan äventyrare hålla sig dolda, ta skydd 

och angripa monstret från olika håll samtidigt. 

  Dessutom är det möjligt att skaffa allierade. I 

tunnelsystemet under Thermólan finns det 
fångar som stororkerna tagit, och det finns vapen 

att utrusta dem med. Även om dessa inte är så 

dugliga som spelarkaraktärerna, kan de skjuta 

pilar på avstånd, dra till sig El-Zarkans upp-

märksamhet med skenmanövrer, och på så vis 
ge äventyrarna möjlighet till attacker bakifrån. 

  Men det finns också en rad föremål i äventyret 

som spelarkaraktärerna kommer att ha nytta av i 

striden mot draken, om de finner dem. Det kraf-

tigaste föremålet är Alfions herdestav. Den är 
välsignad av Ignas och har förmågan att avvärja 
onda monster. Med staven kan äventyrarna göra 

draken temporärt handlingsförlamad, vilket åter-

igen ger dem möjlighet att attackera, för tillfället 

utan allt för stor risk. Ett annat exempel på an-

vändbart föremål är en besvärjelserulle som 

frammanar jätteskalbaggar. Dessa monster kan 
säkert användas för att dra till sig drakens upp-

märksamhet med avledande manövrer, och det 

gör ju inget för spelarkaraktärerna om skalbag-

garna stupar under tiden. 

  I Thermólans tunnelsystem finns det dessutom 

magiska föremål som ger skydd mot eld. 
Thermólans präster bar på en växande känsla av 

att Ignas skulle hämnas på dem, för att de över-

givit honom, börjat bedra hans dyrkare, och rik-

tat sina böner till Baaleg i stället. Denna intuitiva 

oro dämpades av att de började utrusta sig med 
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motstå eld-magi. Den brand som slutligen slu-

kade Thermólan var dock för intensiv och ihål-
lande för att skyddsmagin skulle kunna rädda 

livet på någon. 

  Spelarkaraktärerna uppmuntras med andra ord 

att vara försiktiga, tålmodiga och undersökande. 

Om de går raka vägen mot draken för att be-

kämpa honom, kommer de säkert att stupa. Å 
andra sidan, om de hittar alla föremål och får 

med sig ett helt gäng allierade, kan det faktiskt 

bli en rätt smal sak att besegra monstret (om de 

är någorlunda taktiska). Vi hoppas att det landar 

någonstans där emellan. 

Händelser i Thermólan 
Spelledaren uppmuntras planera för särskilda 

händelser när äventyrarna är i Thermólan. De 

planerade händelserna syftar till att öka dramati-

ken och ge spelarna en känsla av att de måste 
vara på sin vakt, kanske till och med hålla sig 

undan samtidigt som de försöker komma framåt 

med uppdraget, och slutligen att använda list 

snarare än styrka. Nedan följer några förslag på 

händelser som under speltestet fungerade bra. 

Fundera gärna på hur långt du vill att äventyret 
ska vara. Föredrar ni ett kort äventyr där spelar-

karaktärerna i första hand utforskar och sedan 

strider mot draken, bör stororkerna (och halv-

lingarna) spela en mycket mindre roll. 

Välkommen till monsterdalen! 

När äventyrarna närmar sig Thermólans dal 

kommer de ut ur skogen och ser ett vattendrag 
ett par hundra meter bort. Vid en bro står fyra 

stororker på vakt. Sannolikt går de mot bron för 

att neutralisera vakterna, samtidigt som de 

kanske tvekar lite när spelledaren beskriver 

detta tidigare osedda monster. Då ser de draken! 

Den flyger norrut, men när draken får syn på 
äventyrarna vänder den mot dem. Stororkerna 

tjuter upphetsat och triumfatoriskt. Sannolikt får 

äventyrarna panik och springer tillbaka mot sko-

gen. Draken sprutar eld efter dem, men spelleda-

ren rekommenderas låta eldkvasten jaga efter 

dem snarare än bränna dem. Sedan viker draken 
norrut igen, mot sitt mål (att attackera halvling-

byn). El-Zarkan ser i detta skede inte äventyrar-

na som ett hot, utan ville endast skrämma bort 

främlingarna. Man kan tänka sig att det vore 

precis vad han hade gjort, om det inte varit för 
att just dessa främlingar är hjältar som ägnar 

sitt liv åt att dräpa monster. 

4 stororker 

SV 15 (16), KPT 3+1, Att. 1 vapen (1t8+1), AB 4, Förfl. 9, Mo-
ral 16, EP 160 

#1 (Långbåge, 1t8, kroksabel, 1t8+1) 8: □□□□□ □□□ 

#2 (Armborst, 1t8, kroksabel, 1t8+1) 10: □□□□□ 

□□□□□ 

#3 (Kortspjut, 1t6+1, sköld) 15: □□□□□ □□□□□ 

□□□□□ 

#4 (Yxa, 1t8+1, sköld) 14: □□□□□ □□□□□ □□□□ 
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Bakhåll! 

När äventyrarna närmar sig rådsförsamlingen 

(hus 8) eller börjar undersöka templet (hus 6), 

attackerar stororker från rådsförsamlingen. De 
har sett inkräktarna och i hast förberett ett bak-

håll. Se beskrivning av hus 6 för mer informat-

ion. 

Jakt på äventyrare 

Vi kan anta att äventyrarna dödar stororker, an-
tingen vid bron och/eller vid rådsförsamlingen 

(se ovan). Planerar spelledaren ett presumtivt 

längre äventyr eller vill göra det extra svårt för 

spelarna kan denne låta stororkerna dra runt 

och söka oupphörligt efter inkräktarna. Antaglig-

en kommer det kräva av spelarna att de är yt-
terst försiktiga och taktiska. Eftersom äventyret 

bedömdes vara utmanande nog utan allt för ak-

tiva stororker lät spelledaren dem under spelt-

estet vara mer passiva. För just den gruppen 

spelare gav det ett välbalanserat äventyr. 

Attack på halvlingbyn 

Rök från andra sidan skogen 

När äventyrarna befunnit sig på platsen ett tag, 

men ännu inte påbörjat utforskningen av de 
stora tunnelsystemen, ser de rök stiga i norr. På 

andra sidan skogen norr om dalen ligger ett halv-

lingsamhälle som 15 stororker attackerat och 

eldhärjat.  Halvlingarna har flytt platsen och sla-

git tillfälligt, dolt läger i skogen. Om äventyrarna 

går genom skogen mot elden kan de påträffa 
stororkerna (som de nog undviker). De kan också 

överraskas av dolda halvlingspejare, vilket leder 

till dialog mellan de två grupperna. (Vi tillhanda-

håller inga övriga detaljer kring halvlingarna.) 

Stororkerna återvänder från räd 

Ett alternativ till ovanstående är att stororkerna 

återvänder under upphetsade rop när äventyrar-

na är i centrala Thermólan. De återkommer i så 

fall efter den räd som beskrevs ovan. Med sig har 

de några tillfångatagna halvlingar. Om äventy-

rarna har möjlighet att dolda iaktta stororkerna, 
kommer dessa att gå in i rådsförsamlingen (hus 

8). De kommer inte att komma ut igen, och bort-

sett från spanare på övervåningen är de trots 

detta inte kvar i huset när äventyrarna undersö-

ker det.  

Draken håller tal 

Ytterligare en variant eller möjligt tillägg till at-

tacken på byn, är att äventyrarna anländer till 

centrala Thermólan (efter samtal med halvlingar-

na, när de kommer upp från tunnlarna under 

staden, eller motsvarande frånvaro) just då El-
Zarkan håller tal till stororkerna. Bakgrunden är 

stororker dödats (vid bron och/eller rådsförsam-

lingen), och att fienden ännu går lös. Draken be-

ordrar hotfullt monstren att spåra upp och ned-

göra fienden. El-Zarkan sitter på skattkammaren 

(hus 5) och stororkerna står på torget kring hålet 

när äventyrarna ser dem. 

  Observera att en liknande scen kan förekomma 
i det inre tunnelsystemet (i rum T23). Använd 

ovanstående scen endast om det känns drama-

turgiskt riktigt. 

Byggnader i Thermólan 
När äventyrarna går in i den forna staden finns 
det stororker i två av byggnaderna – palatset 

(hus 11) och som nämnts rådsförsamlingen (hus 

8). Stororkerna i palatset kommer inte märka 

diskreta äventyrare innan dessa går in i huset 

och upp mot övervåningen. Men de i rådsförsam-
lingen är mer uppmärksamma. Spelledaren upp-

muntras ge spelarna en utmaning genom att låta 

dessa stororker upptäcka äventyrarna innan de 

upptäcker dem, och därpå genomföra ett taktiskt 

angrepp. Exempelvis kan de ha bågskyttar i 

fönstren i hus 8, som skjuter mot magiker, alver 
och andra taktiska eller bara föredragna mål, för 

att ögonblicket därefter låta andra, dittills dolda 

stororker rusa på äventyrarna. Attacken sker 

lämpligen när äventyrarna går upp för trappan 

och vidare inåt Baalegs tempel (hus 6). Förbered 
gärna detta i förväg! 

  Det finns cirka 50 stora och vanliga orker i 

Thermólan, dess omgivning, eller underjord. 

Spelledaren kan hantera dessa som de så att 

säga kommer, efter slumptabeller och beskriv-

ningar av platser. Men spelledaren kan också 
hålla reda på sina monster, hur många som är 

kvar efter strider, och var de håller hus, var de 

patrullerar och ställer sig på vakt. Det är särskilt 

intressant om äventyrarna tillbringar en längre 

tid i området, blir upptäckta, jagade ibland, och 
likt gerillakrigare överraskande attackerar här 

och där för att decimera fienden. Om spelledaren 

tycker att det ger extra underhållning (inte minst 

för egen del), kan denne upprätta en lista över 

orkmonster, som används för att bocka av stu-

pade orker och göra anteckningar om övrigas 
göranden. Vill man däremot bara göra det enkelt 

för sig och dessutom spara tid mellan sessioner-

na, kan man med gott samvete förbise detta. 

Tänk också på att om monstren blir alltför tak-

tiska i vakthållning och patrullering, kan utma-
ningen i Thermólan bli för svår för spelarna. 

Stadstunnlar 

Under staden löper tunnlar mellan vissa byggna-

der. Endast prästerna och deras närmast för-
trogna kände till och använde dessa innan sta-

den förstördes. Tunnlarna är markerade på den 

ena av två annars likadana stadskartor som 

medföljer modulen. Vi återkommer till dessa 

tunnlar efter beskrivning av alla byggnader. 

Byggnader 

När äventyrarna anländer till den forna staden 

Thermólan bör spelledaren vara noga med att 

beskriva platsen som mycket gammal och till sy-

nes obebodd sedan hundratals år; med ruiner 
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här och var övervuxna med sly, med sprickor i 

väggarna, och så vidare. Spelarna måste nämli-

gen hålla isär platsens historia å ena sidan, och 

den aktuella utvecklingen med den nyanlända 
draken å andra. Annars finns risken att de blan-

dar samman stadens eldbaserade historia med 

drakens nuvarande närvaro, vilket kommer att 

skapa onödig förvirring. 

1 – Obelisk

 

Vägen de går på är stenbelagd, men med tiden 

har stenar sjunkit och växter vuxit upp mellan 

dem. 

  Texten på obelisken är skriven på samspråket 
och med lite ansträngning kan äventyrarna ut-

läsa en hyllning till staden och det väsen som 

ansågs skydda den. Ovanför texten är det en 

herdestav ingraverad. 

 

 

Ni ser på långt håll en flera meter hög obelisk. När ni kom-
mer närmare blir det uppenbart att den är mycket gam-
mal. Men den står ännu rakt och orubblig. Rader av tecken 
är inristade på västra sidan. Väder och vind har nästan 
suddat ut texten, men den är ännu möjlig att tyda. 

Thermólan! 

 

I lidandets tider 

steg elden här 

Godhet den sprider 

och förjagar misär 

 

Thermólan! 

 

Ingen av oss lider 

den lågan är oss kär 

När Ignas uppåt skrider 

sprids en helig sfär 

 

Thermólan! 

 

Mot ingen vi strider 

och inga vapen vi bär 

Vi firar våra högtider 

och offer frambär 

 

Ignas! Ignas! Ignas! 
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Bortom obelisken kan man ännu skönja ett dike 

på vardera sidan av vägen. Förr i tiden fyllde 
man dikena med ved i samband med festivalen, 

och tände på. Deltagarna gick på så vis symbo-

liskt genom en renande eld innan de kom till 

kultplatsen. 

2 – Torg med hål

 

Tänk på att den som står på torget ser en av sta-

dens två största byggnader, Baalegs tempel (6), 

genom kolonnraden (3). 

  ”Brunnen” i torget är förstås det hål som flam-

man steg ur för länge sedan, enligt de legender 
som berättas. Vid stadens grundande vidgades 

hålet, och jämnades ut så att det blev alldeles 

cirkelrunt. Man anlade också en kant av mar-

mor, likt en låg mur, utsmyckad med abstrakta, 

eleganta mönster som påminner om flammor. 
Ser man ned i hålet förstår man att det är myck-

et djupt – det är bara mörker där nere. 

  Tre meter ned löper det som en list runt hålets 

vägg. Den är 30 centimeter bred och så pass sta-

dig att man kan stå på den. På denna kant lät 

prästerskapet mot slutet av stadens historia 
lägga ett galler, och på gallret ved som antändes 

med hjälp av olja. På så vis steg en rasande eld 

ur hålet och ersatte den flamma som tidigare 

tillskrivits Ignas, men som blivit allt svagare. 

  Hålet är 20 meter djupt. Bottnen är täckt av 
djurskelett. Den som klättrar ned ser tunneln 

drygt tre meter ned, som löper mot Baalegs tem-

pel (6). 

  Ju längre ned i hålet man kommer, desto mer 

sprickor, skrevor och ojämnheter löper längs 

väggarna. Den som ägnar tio minuter till att 
söka längs kanten under bråten, har 75% chans 

att hitta en större skreva i sidan, alldeles vid hå-

lets botten. Det är liksom övriga ojämnheter en 

rest från det naturliga hål som lågan sprang upp 

ur för länge sedan, innan prästerna lät utvidga 
och jämna till det. Skrevan är stor nog för en 

halvling eller slank människa att trycka sig in i. 

Mödosamt kan denne, med risk för klaustrofobi, 

dra sig inåt håligheten. Håller äventyraren en 

fackla är det 50% risk att denne misslyckas. Det 

trånga utrymmet löper tre meter in i berget, där 
det lämnar över till ett litet, naturligt grottrum. 

  Grottrummet inger en känsla av kuslighet. En 

god varelse blir däremot inte rädd, utan får tvär-

tom en känsla trygghet. Men upplevelsen är så 

främmande, så annorlunda, att det blir svårt att 
inte huka sig, se sig omkring med en underlig 

rysning över kroppen. 

Ett stort stenbelagt torg breder ut sig. Mitt i torget står en 
dekorerad ring av sten, som en låg mur kring en stor 
brunn. Platsen verkar övergiven sedan hundratals år. End-
ast vinden kan höras och de torra löv som ilar över sten-
plattorna. Flera tysta byggnader står runtom, stora som 
små, i marmor och granit. Många är utsmyckade, och ni 
ser också en pelargång på andra sidan hålet. 

   Ignas kvardröjande energi helar goda varelser 

som befinner sig här (3t6 kroppspoäng), den tar 

bort sjukdom, neutraliserar gift och har motsva-

rande effekter enligt spelledarens bedömning. 
Tar sig äventyraren tillbaka till rummet igen er-

far denne inte samma påtagliga energi. De he-

lande effekterna blir allt mindre (från 3t6 till 2t6 

till 1t6 till ingenting). 

3 – Kolonnad

 

Kolonnerna är smakfullt utformade med vackra 

kapitäl. Även taksidorna är utsmyckade med 

växtmönster och offerdjursbilder, samt en eld i 

mitten. Delar av marmorplattorna har lossnat 
och blottar sandsten bakom. 

  Kolonnaden var en mötesplats som gav skydd 

mot regn och sol. Prominenta deltagare satt eller 

stod här under festivalernas höjdpunkter. 

4 – Ignas tempel

 

Ignas tempel var den första byggnaden som upp-

fördes. Insidan består av ett rum med ett fyrfat i 

mitten. Här brann en ”evig eld” till Ignas ära. Se-

nare tillkom en staty av guden som ännu står 

kvar. Man visste inte hur Ignas såg ut, men före-
ställde sig tydligen en ung man med vackra och 

milda drag. Kring fötterna har den små flammor 

huggna ur stenen. Marmorstatyn är sprucken 

och skör. 

  Tänds en eld i fyrfatet verkar statyn le lite 
grann, men bara så vagt att det kan vara en syn-

villa orsakad av minen tillsammans med det 

fladdrande ljuset. Den som rör statyn helas 1t6 

och känner sig stärkt i sin ambition att bekämpa 

monster. Endast den första personen som rör 

statyn när den första elden tänts i fyrfatet erfar 
denna effekt. 

  När kulten kring Ignas bildades kunde man inte 

föreställa sig hur omfattande den skulle bli. Hade 

man vetat det hade man säkert uppfört byggna-

derna längre bort från hålet för att ge utrymme 

till framtidens stora ceremonier. Den som först 
hört talas om de populära festivalerna och sedan 

besöker platsen, blir nog förvånad över hur litet 

torget och byggnaderna runt omkring det är. 

5 – Skattkammare 

Byggnaden består av ett fundament av marmor med två 
rader kolonner som håller upp ett tak. 

Ett litet stentempel med kolonner på framsidan och en 
öppen ingång mot torget. Byggnaden är rustik, sliten av 
väder och vind och verkar ännu äldre än många andra. 

En mindre, kvadratisk byggnad av större stenblock. En dörr 
av rostande metall ligger vid sidan av öppningen. Ovanför 
det gapande hålet i väggen löper utsmyckningar i stenen – 
rankor, druvor och frukter. 
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I detta hus förvarades skatter som folk förde med 

sig som offer till Ignas, eller som gåvor till präs-

terskapet. Djur som offrades kastades ned i hå-

let, men skatter fördes hit. Att ha ett hus med 

växande skatter intill hålet fungerade inte bara 

som en hyllning till Ignas, utan antogs även 
gynna dalens fruktbarhet. Skatter och grödor 

ansågs ha ett likvärdigt förhållande till fruktbar-

het, och med det magiska tänkandet att ”lika fö-

der lika” förmodades växande skatter gynna om-

nejdens växtlighet. Idag finns det förstås inga 
skatter kvar i kammaren. 

  I golvet är det ett hål. Förr doldes det av en 

lucka, men den är sedan länge försvunnen. Hålet 

är två meter djupt och leder till en underjordisk 

kammare. Den är tom, men här förvarades också 

värdeföremål förr i tiden. Från kammaren löper 
en tunnel i öst-nordöstlig riktning till Baalegs 

tempel (6). Nästan framme vid templet löper en 

annan tunnel till rådsförsamlingen, hus 8. Tun-

neln användes främst för att i lönndom föra gods 

från och till dessa byggnader. 
  Ungefär tio meter in i tunneln österut krälar en 

svartpudding längs golvet. Den upptar tunnelns 

hela vidd och är två meter lång (och en halv me-

ter hög). Det är inte lätt att besegra en svartpud-

ding, men tänk på att dess ansenliga skada krä-

ver att den lyckas kräla över en fiende. 

Svartpudding 

SV 14, KPT 8, Att. 1 (syra, 3t8), AB 8, Förfl. 6, Moral 20, EP 
945 

40: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

□□□□□ □□□□□ □□□□□ 
 
Stororkerna vet att det är en svartpudding i 

gångarna mellan husens källare och undviker att 

gå ned där. Det finns såvitt de kunnat se inget av 
intresse här ändå. 

6 – Baalegs tempel 

Dubbeldörrarna finns inte kvar, inte ens väggen 

står kvar längs templets västra del. 
  Som tidigare nämnts kan spelledaren låta även-

tyrarna råka ut för ett bakhåll från storvättarna 

i hus 8. Två bågskyttar kan avskjuta pilar mot 

dem när de första äventyrarna går upp för trap-

pan till tempelgolvet, samtidigt som andra stor-
orker rusar emot dem, dittills dolda av hus 8. 

6 stororker (hus 8) 

SV 15 (16), KPT 3+1, Att. 1 vapen (1t8+1), AB 4, Förfl. 9, Mo-
ral 16, EP 160 

Av de hus som ännu står kvar är nog detta det som är i 
sämst skick. Det är ett tempel vars tak bars upp av två ra-
der med kraftiga pelare. Halva taket har rasat in, och väg-
garna i västra delen av byggnaden har nästan helt gett 
vika. 

#1 (Svärd, 1t8+1) 9: □□□□□ □□□□ 

#2 (Kroksabel, 1t8+1) 12: □□□□□ □□□□□ □□ 

#3 (Spjut, 1t8+1)17: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ 

#4 (Yxa, 1t8+1) 12: □□□□□ □□□□□ □□ 

#5 (Pilbåge, 1t6+1, svärd, 1t6+1) 10: □□□□□ □□□□□ 

#6 (Pilbåge, 1t6+1, yxa, 1t6+1) 11: □□□□□ □□□□□ □ 

Stororker 1, 2 och 4 har sköld och +1 på skydds-

värdet. Monster nummer 1 är skadad efter en 

tidigare strid och har endast 7 KP just nu. 
 

Längst in i templet ligger den fallna Baalegsta-

tyn. Den har gått sönder av fallet – en arm har 

lossnat, huvudet med, och kroppen har spruckit 

på flera ställen. Huvudet ligger intill, ännu efter 

alla dessa år. Det är tämligen fyrkantigt i formen, 
har stora, stirrande ögon och ett grin med fylliga 

läppar. Armen som lossnat håller i en fackla, den 

andra handen håller i ett horn, och vid anklarna 

är det en orm. 

  Bakom statyn står en intakt innervägg av sten, 
med en dörr. Det är uppenbarligen originaldör-

ren. Bastant, gjord av ek, med bronsbeslag. Den 

fungerar fortfarande, men den är trög att öppna 

och gnisslar ljudligt. 

  På andra sidan dörren är det ett långsmalt 

rum. Här förvarade prästerna ceremoniella före-
mål som kåpor och rökelser. Det är helt tomt 

idag. I golvet ser man en lucka, även den kvar 

ända sedan Thermólans storhetstid. Den leder 

till en källare, nästan lika stor som rummet 

ovanför. Två tunnelöppningar leder ut från källa-
ren – den norra rakt västerut till hålet i torget, 

och den södra väst-sydväst. (Se kartan över 

tunnlarna under Thermólan längre fram.) 

  Med hjälp av tunnlarna kunde prästerna ta sig 

själva, gods och andra människor osett mellan 

templet (6), palatset (11), skattkammaren (5) och 
rådsförsamlingen (8). Men också till hålet (2) för 

att tända elden mot slutet av stadens historia. 

Bortsett från möjligheten att tända ”Ignas eld” 

var tunnlarna knappast praktiskt nödvändiga, 

utan snarare ett uttryck för prästernas stigande, 
kanske irrationella känsla av att deras göranden 

måste hållas hemliga. 
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7 – Bikupeformad silo

 

Byggnaden var förr täckt av ljus puts, men den 

har vittrat bort med tiden. Spannmål förvarades 

förstås i denna byggnad. Inne i silon är golvet 
lägre än utanför. Förr i tiden fanns det ett större 

hål under marken för förvaring, men det har ra-

sat igen. Silons placering så nära centrum för 

kulten har liksom skattkammaren inte minst en 

symbolisk innebörd. 

8 – Rådsförsamling 

Tvåvåningshuset fungerade som rådsförsamling, 

där prästerna och andra prominenta personer 

diskuterade Thermólans angelägenheter. Över 
huvud taget var detta länge prästernas viktigaste 

samlingsplats. 

  Numer är huset stororkernas bas ovan jord. 

Om spelledaren valt att de monster som håller 

till här inte angripit äventyrarna, eller om de helt 

enkelt inte upptäckt dem, är de sex stororkerna 
antagligen kvar i huset när äventyrarna närmar 

sig det. (Om det blir strid använder spelledaren 

listan över stororkerna under hus 6, Baalegs 

tempel.) Monstren upprätthåller inte ständig 

spaning över området, men de är uppmärk-
samma och tittar ofta ut genom ett eller annat 

fönster. 

 
Bottenvåningen är vanligtvis tom. Innanför dör-

ren är det ett kapprum med en trappa upp och 

Ett helt runt hus av sten med konformat tak, som ger 
byggnaden formen av en bikupa. Den har en öppning i 
väggen mot norr som man kan gå in genom, och ett litet 
fyrkantigt hål längre upp. 

 

En större, kvadratisk stenbyggnad i två våningar. Endast 
delar av trädörren är kvar, hängande på gångjärnen. I båda 
våningar är det fönstergluggar som fyrkantiga hål i väggar-
na. 

en öppning till möteslokalen. I det storra rummet 

står det bänkar av trä i två rader, den bakre 

högre än den främre. De är gjorda av ek med me-

tallbeslag och står stadiga än idag. I västra, 
södra och östra väggarna är det två små fönster-

gluggar. I norra väggen står det en trädörr som 

leder till en trappa ned till källaren. 

  Övervåningen var avsedd för privata överlägg-

ningar och smärre tillställningar. Det är här de 
sex stororkerna håller till när äventyrarna kom-

mer till området. Dörren till det stora rummet 

står vanligtvis öppen. Båda rum innehåller bord, 

stolar och skåp. Dessa utrymmen är sedan länge 

plundrade. 

  Bågskyttarna ser ofta ut genom fönstret. Om 
äventyrarna inte vidtar särskilda åtgärder är det 

80% chans att stororkerna ser dem, innan även-

tyrarna ser orkerna. De planerar i så fall raskt 

ett bakhåll. Det är ett fönster i norra väggen, ett i 

vardera rums västra vägg, och ett i vardera rums 
östra vägg, samt två i södra väggen. De två båg-

skyttarna börjar beskjuta fienden när de fyra 

andra förberett sig för närstrid. 

  Rådsförsamlingens övervåning är något av en 

temporär bas för de stororker som ska hålla koll 

på den forna stadens centrum. Det finns inget av 
värde här, endast filtar, kärl med mat och dryck 

och liknande. 

  Källaren är tom, men ändå intressant att ut-

forska. Den norra tunneln leder till de ytliga 

tunnlar som löper mellan några av den forna sta-
dens byggnader, som framgår av ena stadskar-

tan. 

  Men här finns också en trappa ned till det stora 

tunnelsystemet långt under jorden. Nedanför 

trappan sträcker sig en 20 meter lång korridor 

söderut, fram till ytterligare en trappa, som di-
rekt lämnar över till ytterligare en trappa väs-

terut. Sedan tar tunneln slut med den stendörr 

som står framför rum T1, i den norra delen av 

prästernas underjordiska komplex. (Se 

THERMÓLANS TUNNELSYSTEM.) 

9 – Förråd med stororkstaty

 

Det är en reptilbasilisk i förrådet. Under en 

planlös vandring tog den sig in där vid solupp-

gången. Samma kväll anlände stororkerna. En av 
dem gick mot förrådet och mötte basiliskens 

blick. De andra rusade genast fram och stängde 

dörren, och placerade staven så att monstret inte 

skulle kunna komma ut. De har inte brytt sig om 

saken sen dess, men har haft ganska roligt åt 

den förstenade och funderar ibland på hur de 
kan använda basilisken för att skoja med olika 

varelser. 

En mindre, kvadratisk stenbyggnad med två kolonner 
framför dörren, men annars enkel och utan utsmyckning-
ar. Framför dörren står det ett människolikt monster av 
sten. Byggnaden har endast små fönstergluggar högt uppe 
vid taket. Dörren är stängd. En stav har placerats mellan 
ena kolonnen och dörren, så att den inte kan öppnas. 
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Reptilbasilisk 

SV 16, KPT 6, Att. 1 + blick (1t10 + special), AB 5, Förfl. 6, 
Moral 15, EP 610 

28: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

□□□ 
 

Fönstergluggarna är rektangulära (liggande), på 

120 centimeters höjd. Endast en halvling utan 

ryggsäck eller annan skrymmande utrustning 

kan ta sig igenom en fönsterglugg. 
  I förrådet står en förfärad, förstenad äventy-

rare (andra gradens krigare), bredvid en nästan 

helt uppäten tjuv. Dessa två hade specialiserat 

sig på att söka upp gamla, övergivna städer och 

tunnelsystem för att hitta skatter. De överraska-
des av basilisken när de sökte efter lönnluckor i 

förrådet. Monstret letade efter en mörk plats att 

vila i, och fick sig alltså oväntad vickning. 

  Den förstenade krigaren har yxa, ringbrynja, 

hjälm, ryggsäck med typisk äventyrsutrustning, 

89 guldmynt, 60 silvermynt och 45 kopparmynt. 
Han har också en hela lätta skador och en skydd 
mot odöda-skriftrulle, samt en burk magisk olja 
för normala vapen (tre ”doser”). Men dessa före-

mål är liksom mannen själv av sten just nu. 

  Den döde tjuven har läderrustning, kortsvärd, 

kortbåge och tre +1-pilar vid sidan 14 vanliga 

pilar. I ryggsäcken är det 143 guldmynt, 240 sil-
vermynt och 102 kopparmynt, samt rep, vatten, 

och så vidare. Han har ett halsband med 

ädelsten värt 250 guldmynt. Vidare har han en 

hela lätta skador, en upptäcka magi-skriftrulle 

och en skyddsring +1. 

  Annars finns det inget av intresse i förrådet. 

10 – Brunn

 

Brunnen var helgad åt Ignas och vattnet ansågs 

särskilt vederkvickande, rentav magiskt. Många 

vallfärdade till brunnen och drog fördel av Ignas 
välsignelse (mot en gåva till prästerna). All magi 

har inte gått ur brunnen sedan Thermólans stor-

hetstid. Om någon placerar handen på det mit-

tersta lejonhuvudet och uttalar ordet ”Ignas” 

kommer en liten vattenstråle ur dess mun. Vatt-
net helar 1t4+1, men fungerar också som heligt 
vatten. Så mycket vatten strilar ur lejongapet att 

det räcker till 2t4 doser/vialer. (Spelledaren kan i 

så fall låta det vara denna mängd vatten, plus 

det som rinner ned i bassängen innan äventyrar-

na börjar samla upp det, om de är någorlunda 

snabba.) Brunnens magiska effekt kan träda i 
kraft en gång i veckan, men för varje vecka det 

upprepas är mängden vatten 2t4-2, i max fyra 

veckor eller tillfällen. 

Byggnaden är som en kort, rikt dekorerad mur. Det blir 
genast uppenbart att det i själva verket är en brunn med 
tre utkastare formade som lejonhuvuden. En gång i tiden 
strömmade vatten ur dess munnar ned till en långsmal 
bassäng längs väggen. Numer är det endast sand och 
torra löv i bassängen. 

11 – Palats 

 
Palatset är Thermólans största byggnad, byggd 

av granit och marmor. I de flesta rum är golven 

belagda med numer ofta spruckna marmorplat-

tor. Byggnaden är liksom Baalegs tempel mer illa 

åtgånget än övriga byggnader av sten. 

 Denna en gång så ståtliga byggnad var 
Thermólans ”representationshus”, och överste-

prästens bostad (ovan jord). Översteprästämbetet 

valdes av prästerskapet och varade i nio år. Ny 

överstepräst valdes kort tid efter varje festival. 

Åtminstone var det överenskommelsen. Inte säll-
an menade översteprästen att han hade goda 

skäl till att sitta kvar. Utan att gå in på detaljer 

förekom ofta maktstrider inom prästerskapet, 

som ibland löstes med förvisning, lönnmord och 

inlåsning. Men de hade en gemensam strävan att 

hålla interna stridigheter dolda för allmogen, och 
uppvisade så långt som möjligt en enad front 

utåt. 

 
Rum A: Resterna av den rejäla dubbeldörren är 

kvar. En äventyrare som undersöker dem ser att 

de en gång för länge sedan eldhärjats. 

En stor palatsliknande byggnad i två våningar som domi-
nerar omgivningen. Den har kolonner, friser och andra 
arkitektoniska utsmyckningar. En kort marmortrappa le-
der upp till en öppning där det en gång varit en säkerligen 
magnifik dubbeldörr. Nu gapar den öppen. Byggnaden är 
av sten och marmor, men den är svärtad, sprucken och 
hade den inte varit så bastant hade det säkerligen rasat 
samman för länge sedan. 
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  Inne i mottagningssalen finns det också tecken 
på brand. (Spelledaren bör understryka att hu-

set eldhärjades för hundratals år sedan, för att 

inte spelarna ska associera till nutida utveckl-

ing.) Dörren i motsatta änden leder ut till vad 

som en gång var en liten park. Den har fastnat 
och måste forceras, men äventyrarna har +1 till 

sin fördel. 

  Den som lyckas med tjuvlyssna hör stororker 

på övervåningen. 

Rum B: Detta var en gång matsalen. I varje vä-

derstreck gapar fönsterhål. Rester efter upp-
brunna möbler, låga träsoffor och bord, ligger 

som strödda längs golvet. Här halvlåg prästerna 

och deras gäster vid middag. Bland de förkol-

nade möblerna ligger skärvor av gamla krukor 

tillsammans med annat skräp. Bland bråten 

gömmer sig en huggorm. Den som rotar har 
50% chans att upptäcka ormen, och löper 25% 

risk att bli attackerad av den. 

Huggorm 

SV 14, KPT 1, Att. 1 (1t4 + gift), AB 1, Förfl. 9, Moral 12, EP 
10 

2: □□ 
 

Rum C: Ett annat sällskapsrum, av mer intim 

karaktär. Det står tre låga träsoffor runt ett bord 
i mitten, inte så illa brända som de i matsalen 

men uppenbart eldhärjade. Ett skåp står ännu 

intill väggen med öppna dörrar. Keramik 

(krukor, fat, bägare) ligger krossat på golvet och 

i skåpet. Det är fönsterhål i båda väggar. 

Rum D: En hall med öppning till mottagningssa-
len och det mindre sällskapsrummet. Härifrån 

går en trappa upp till övervåningen. Under trap-

pan, i nordvästra väggen, är det en dörr ned till 

källaren. Detta underjordiska utrymme, fordom 

en matkällare som man kommer ned till via en 

trappa så brant att det snarast är en stege, är 
bara två gånger två meter stort. Från detta ut-

rymme löper en tunnel i sydöstlig riktning. Den 

korsar två tunnlar i (grovt sett) öst-västlig rikt-

ning, innan den når rådsförsamlingens källare 

(hus 8). 

Rum E: Rummet användes till att sitta och 

skriva eller läsa i, eller konversera med enstaka 

gäster. Det står ett något trasigt bord intill väg-

gen, en sönderfallen stol och en för länge sedan 

bekväm fåtölj, förstörd av flammorna. Det är ett 

fönsterhål i varje yttervägg. 
  Den som tyst tar sig upp här längs trappan hör 

stororkerna i rum G. Fortsätter denne in i detta 

rum kan han eller hon inte undgå att höra och 

möjligtvis se dem. Om inte äventyrarna vidtar 

särskilda försiktighetsåtgärder är det 25% risk 
att en storork vid bordet i rum G vänder sig mot 

dem och får syn på en äventyrare. 

Rum F: Ett bibliotek med hyllor längs nord-

västra och sydöstra väggen. Papper och trä till 

trots blev det aldrig övertänt. I synnerhet böcker 

i nordöstra änden slickades av lågor. Flera av 

dessa har dragits ned på golvet. I stort sett alla 

pergamentrullar har brunnit upp, men de flesta 
läderinbundna böckerna har klarat sig. Om 

äventyrarna spenderar lite tid här, säg en halv-

timme – undersöker böcker, bläddrar i dem och 

läser här och var – kan de få en uppfattning om 

Thermólans historia fram till katastrofen vid den 

33:e festivalen. 

Rum G: En gång översteprästens överdådiga 

matsal. Bord och stolar står ännu kvar med flag-

nande färg, skadad av hetta. En närmare 

granskning av möbler, pelare och väggar avslöjar 

guldfärg, bladguld och andra detaljer som anty-
der en forn storhetstid. Alla dyrbara föremål som 

man kan bära med sig, som bägare av ädelmetall 

och speglar, har plundrats över tid. Dörren till H 

är stängd, och ett sidobord har skjutits för det. 

Dörren till I är halvöppen. Balkongdörren hänger 

snett på sitt nedre gångjärn. I sydöstra ytterväg-
gen är det två stora öppningar för de fönster som 

en gång satt där. 

  I matsalen sitter fem stororker och äter och 

dricker (vid äventyrets inledning). De skulle ut på 

patrull men bestämde sig för att ta en paus först. 
De har druckit ganska mycket av sina hem-

brända brygder och är inte speciellt uppmärk-

samma. Äventyrarna har chans att smyga sig på 

dem om de varit och förblir försiktiga. 

  Tänk på att spela stororkerna taktiskt vid strid. 

Ett par kan välta bordet och avfyra sina pilar 
skyddade av skivan, och andra utnyttja rummet 

till sin fördel. Låt dem sträva efter att neutrali-

sera en äventyrare i taget i stället för att göra 

flera halvskadade, och så vidare. Om striden går 

dem emot kommer de att försöka fly via bal-
kongen. Om en storork spenderar en rond till att 

ta sig ned från balkongen under kontrollerade 

former (hänga från räcket och sedan släppa), 

kommer inte att ta skada av fallet. 

  Storork #1 har magiska läderarmband som ger 
+1 i styrka, samt 2 hela lätta skador av orktyp. 

De smakar ruskigt men fungerar även för männi-

skor och halvmänskliga varelser. 

  Storork #5 har en bredbladig, böjd klinga med 

gift. Giftet gör 1t4+1 i skada under 1t4 ronder. 

5 stororker 

SV 15 (16), KPT 3+1, Att. 1 vapen (1t8+1), AB 4, Förfl. 9, Mo-
ral 16, EP 160 

#1 (Svärd, 1t8+2, Sköld) 16: □□□□□ □□□□□ 

□□□□□ □ 

#2 (Kroksabel, 1t8+1, Sköld) 10: □□□□□ □□□□□ 

#3 (Kortsvärd, 1t6+1, 2 kastspjut) 19: □□□□□ □□□□□ 

□□□□ □□□□ 

#4 (Yxa, 1t6+1, Kortbåge, 1t6+1) 16: □□□□□ □□□□□ 

□□□□□ □ 

#5 (Kniv, 1t4+1 +gift, Kortbåge, 1t6+1) 15: □□□□□ 

□□□□□ □□□□□ 
   

Rum H: Observera att det står ett tungt sidobord 
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för denna dörr (som öppnas mot salen). Detta var 

översteprästens sovrum. Det har fönstergluggar i 

ytterväggarna. Resterna efter delvis uppbrunnen 

inredning är kvar – säng, bord, stol, skåp, och så 

vidare. 
  I rummet stryker två gengångare. När storor-

kerna upptäckte det stängde och barrikaderade 

de dörren. Även om stororker gillar att strida, 

har de (liksom de flesta andra människolika va-

relser) ingen lust att ge sig i kast med odöda. Så-

dana monster undviker de nästan alltid och be-
kämpar dem endast när det är helt nödvändigt – 

i synnerhet om de bara tar skada av magiska 

vapen! 

2 gengångare 

SV 15, KPT 2, Att. 3 (2 klor, 1 bett), Skada 1t4 / 1t4 / 1t6, AB 
3, Förfl. 9, RS K2, Moral 20, EP 200 

#1 10: □□□□□ □□□□□ 

#2 13: □□□□□ □□□□□ □□□ 

 

Rum I: Sovrum för hustru, familj eller en eller 
ett par frillor, beroende på tidpunkt. Det har va-

rit ett par sängar här, och en del andra möbler 

också, men möblerna brann i princip upp. 

  I resterna efter ena sängen ligger ruttnande, 

organiskt material – odefinierat skräp efter tidi-
gare besökare som velat täcka liket efter männi-

ska som dog här för länge sedan. Alla kan se 

benknotor bland den i övrigt oformliga massan. 

En äventyrare som letar i högen har 50% chans 

att hitta ett guldhalsband med en grön sten. Det 
är en hälsoamulett. Men i högen krälar även 

dynglarver. Det ser man däremot inte förrän 

man börjar rota, och det går nog inte att hitta 

amuletten utan att angripas av monstren. 

15 dynglarver 

SV 10, KPT 1 KP, Att. 1 bett, Skada special, AB 0, Förfl. 2, RS 
K1, Moral 20, EP 15 

15: □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

12 – Flammans staty 

 
En gång i tiden var detta en staty av Ignas up-

penbarelse i eld. Den kusliga känslan äventyrar-

na får kommer sig av att den på något vis ännu 

återspeglar Ignas väsen, och det är just detta vä-

sen som känns främmande för denna plats idag. 

Men det är bara en vag känsla som kommer och 
går som en förbidragande vind. 

På håll är det svårt att säga vad den oformliga, obelisklik-
nande strukturen föreställer. Men när man kommer när-
mare och kan studera den noggrannare påminner det om 
en eldpelare av sten. Tiden har slitit på den, formerna är 
rundare nu än de var förr. Av oklara skäl känns den kuslig, 
som om den hörde till en annan tid och kanske en annan 
plats. 

13 – Domstol 

 
Inne i huset är det mycket bråte efter tak och 

trasiga, mer eller mindre uppbrunna möbler. Hu-

set var en domstolsbyggnad. Det finns inget av 
intresse här. 

14 – Mausoleum

 

Beresta äventyrare och i synnerhet präster iden-

tifierar snart byggnaden som ett mausoleum. 
Ovanför dörren står det ”Alfion, Ignas välsig-

nade”. Alfion var den fåraherde som först såg Ig-

nas flamma. Mausoleet restes till hans ära, trots 

att Alfion själv inte ville erhålla uppmärksamhet. 

Han verkade inte ens vilja förknippas med Ignas 
eller den kult som växte kring denne. Han dog 

som en gammal man, efter ett liv som fram-

gångsrik fåruppfödare. Det var med andra ord 

inte hans vilja som låg bakom mausoleet, utan 

prästernas iver att ge kulten trovärdighet och 

levande symboler. 
  Dörren är låst, av bastant virke med rejäla och 

välsmidda beslag av brons. Det finns tydliga 

tecken på att någon eller några försökt bryta upp 

den, och sedan slå upp den med tillhyggen, utan 

att lyckas. (Det var för cirka hundra år sedan.) 
En tjuv kan ännu dyrka upp låset. Mekanismen 

är av sådant slag att dörren blir låst när den 

stängs på nytt. Det finns dock ett vred på insi-

dan som gör det möjligt att öppna dörren inifrån. 

Låset är av så hög kvalitet att det fortfarande 

fungerar utmärkt efter alla dessa år. 
  Inne i byggnaden är det liksom på utsidan ut-

smyckningar huggna ur marmor och granit. Det 

är mestadels abstrakta former, några kvinnor 

med milda anleten, symboler för evigt liv, åter-

uppståndelse, och så vidare. 
  En kuslig stämning råder i mausoleet. Det 

kommer sig av den dödes ovilja att ligga här – 

den skärande kontrasten mellan hans önskan 

och karaktär å ena sidan, och denna bombas-

tiska grav och funktion å andra. Gamle Alfion 

har aldrig kommit till ro. 
  Alfions sarkofag av marmor upptar större delen 

av rummet. Vid dess huvudände står en staty av 

en cirka tolvårig pojke, Alfion som ung fåraherde. 

Ena handen är framsträckt och knuten, som om 

den grep om något. Så har det också varit, en 

gång i tiden höll statyn Alfions herdestav i han-
den. Kort innan katastrofen togs den emellertid 

från statyn och placerades i den underjordiska 

skattkammaren. (Se T18, där mer information 

om herdestaven följer.) 

  Sarkofagen är stängd, men skivan kan skjutas 
åt sidan. Om detta sker kommer äventyrarna 

samtidigt tycka sig höra ett avlägset jämrande. I 

Ett envåningshus av sten. Taket har delvis rasat in. 

En mindre men rikt utsmyckad stenbyggnad, med många 
små skulpturer, smäckra kolonner och detaljrika friser. 
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sarkofagen ligger den mumifierade Alfion. 

  Om äventyrarna i mausoleet pratar och beter 
sig på ett sätt som låter förstå att de är goda, re-

spekterar graven (nyfikenheten till trots) och inte 

är här för att plundra eller vandalisera, kommer 

Alfions ande att uppenbara sig för dem. Den är 

knappt urskiljbar, men har drag av en gammal, 

plågad mans anlete. Alla äventyrare får ett rädd-
ningsslag mot magi; de som misslyckas blir 

rädda och flyr ut ur mausoleet. Präster och alver 

får +2 till sin fördel. Rädslan lägger sig nästan 

omedelbart för de som sprang ut, och de kan 

med viss tvekan ta sig in igen. Om anden attack-

eras försvinner den bara för att inte återkomma. 
Annars kommer Alfions ande att med ihålig röst 

vädja till äventyrarna att begrava honom ”i 

grönskan vid floden”. Sedan försvinner skepna-

den. 

  Om äventyrarna begraver det mumifierade liket 
i grönskan vid floden, kommer de därpå att höra 

en fårklocka från skogen, tillsammans med en-

staka bräkande. Det är inte ihållande eller ljud-

ligt, utan blott enstaka ljud, som det verkar av-

lägsna ljud från en liten fårhjord. (Är det inte en 

skog i närheten enligt kartan över området, kan 
spelledaren avgöra att det kommer från en dunge 

i närheten, som är för liten för att vara med på 

kartan.) 

  Går äventyrarna in mellan träden för att under-

söka ljuden, kommer de att se några vackra och 
välvårdade får i en glänta, vilande eller stillsamt 

betande. Solstrålarna lyser ned på gläntan (givet 

att det är dag förstås, annars månskenet). Fåret 

med skällan ligger ned, och vid dess kropp är det 

en liten, blå sidenduk. På duken ligger det en 
motstå eld-ring och fem röda bär som vart och 

ett fungerar som hela lätta skador, jämte en be-

svärjelserulle för frammaning av jätteskalbaggar. 

  Anden tillhandahåller dessa för uppdraget 

praktiska föremål för att han, obunden av tiden, 

vet att de goda äventyrarna kommer att behöva 

dem i snar framtid. Givetvis är det ett uttryck av 
tacksamhet för att han äntligen får vila i frid. 

  Fåren är såvitt man kan bedöma helt vanliga 

djur, även om scenen i gläntan är trolsk. 

15 – Lärosäte 

 
Byggnaden i en våning uppfördes för religiösa 

studier och undervisning. Det fungerade också 

som Thermólans bibliotek. Lärosätets böcker, 

möbler och tak förstördes under den stora elds-

vådan vid den 33:e festivalen. Den som ser när-
mare på byggnaden och dess innandöme förstår 

att byggnaden eldhärjades för länge sedan. 

Ovanför dörren är följande ord inristade: 

”Kunskap är andens föda”. 

16 – Förfallna boningshus 

I detta område ser man många ruiner efter 
mindre boningshus. Framför allt prästerna hade 

egna hus intill Thermólans centrum, andra invå-

nares stugor stod som regel längre bort. Väggar-

na på de hus som prästerna hade byggdes av 

soltorkat tegel och taken bestod av trä och halm. 
Husen eldhärjade svårt, och tegelväggarna har 

blivit sköra med tiden och till stora delar gett 

vika för väder och vind. Den som undersöker om-

nejden kommer att finna flera ruiner efter större 

och smärre byggnader. 

17 – Teater

 

De stora ”trappstegen” är förstås bänkar som 

publiken satt på när de såg på föreställningen 

nedanför. Platsen användes inte bara för skåde-

spel utan även för möten och debatter. 

En något större stenbyggnad utan utsmyckningar och 
med nedrasat tak. 

Ned längs sluttningen löper som tolv stora trappsteg i en 
halvcirkel. Nedanför dessa ligger det en rund, stenbelagd 
yta. I dess bortre ände är det en plattform och ruinerna 
efter en mindre byggnad. 
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Stadens tunnlar 
Som framgått av beskrivningarna av Thermólans 

återstående byggnader, löper tre tunnlar mellan 

sex platser, som framgår av kartan nedan. En 

tunnel löper mellan rådsförsamlingen (8) och 
palatset (11); en annan mellan Baalegs tempel 

(6) och skattkammaren (5); och en mellan 

Baalegs tempel och hålet (2). Den mellan råds-

församlingen och palatset korsar de andra två. 

Man kan alltså ta sig från exempelvis rådsför-
samlingen till Baalegs tempel via tunnlarna. 

Prästerna lät som nämnts hugga ut dessa tunn-

lar för att möjliggöra hemlig transport av männi-

skor och materiel mellan vissa byggnader. Men 

tunneln mellan Baalegs tempel och hålet bygg-

des som också nämnts för att prästerna i lönn-
dom skulle kunna tända ”Ignas eld”. 

  I rådsförsamlingens källare finns det en trappa 

ned till det stora tunnelsystemet. Man kan alltså 

osedd ta sig ned till det underjordiska komplexet 

från någon av nämnda byggnader, och själv välja 
vilken av dessa byggnader man sedan kommer 

ut ifrån. På så vis ”försvinner” inte folk bara när 

de går in i en viss byggnad, utan tunnlarna gör 

att det knappast är någon som lägger märke till 

att framför allt präster blir som uppslukade av 

jorden från och till. 
  Tunnlarna är en och en halv meter breda och 

två meter höga. Två kan inte strida sida vid sida i 

tunneln, det blir för trångt. Men det finns ut-

rymme att utan problem byta plats med 

varandra, till exempel om den längst fram vill dra 
sig tillbaka, medan en bakom denne vill attack-

era. 

  Tunnlarna kan under äventyret användas av 

spelarkaraktärerna för att röra sig osedda i 

Thermólan och söka skydd för draken, eller 

komma undan stororker. 
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Thermólans tunnelsystem 

För att äventyrarna ska kunna besegra draken 

måste de utforska tunnelsystemet ordentligt. Om 

de håller sig borta från stororkerna, undersöker 

rum och rollspelar bra hittar de inte bara föremål 

de behöver utan kan också få allierade som hjäl-
per dem i slutstriden. 

  Tunnelsystemet är nästan tomt på varelser. 

Slumpmöten med oväntade monster kommer 

inte att inträffa. Nästan alla präster och andra 

invånare i Thermólans tunnelsystem var utom-
hus i samband med den 33:e festivalen. De få 

som överlevde katastrofen flydde platsen för att 

aldrig återkomma, övertygade om att Ignas skulle 

hämnas på dem också. Monster som drog i salar 

och korridorer när draken och stororkerna an-

lände har huvudsakligen blivit förgjorda eller 
flytt. 

  Bortsett från det väldiga rummet 

”Baalegsal” (T23) och grottsystemet (T44) som 

just nu utgör drakens håla, är de underjordiska 

utrymmena för trånga för El-Zarkan. (Detta pla-
nerar draken att ändra på, som vi återkommer 

till.) 

  Stororkerna å andra sidan har undersökt de 

flesta platser under och i synnerhet ovan jord. 

Men de har alltså inte utforskat hela tunnelsy-

stemet. I första hand rör sig de fram och tillbaka 
mellan kända platser, som baser, poster samt ut- 

och ingångar. Kort efter deras ankomst slogs en 

lov eller två för att kartlägga och neutralisera, 

men sedan dess har de helt enkelt inte brytt sig 

om vidare utforskningar. Stororker är inte ny-

fikna på samma sätt som äventyrare, och helge-
domar, sarkofager och motsvarande har de inget 

driv alls att undersöka. På så vis finns det flera 

rum i Thermólans tunnelsystem som är outfors-

kade, och somliga av dem inhyser monster. 

Kringvandrande monster 

De enda kringvandrande monster som spelarka-

raktärerna möter är vanliga orker och stororker. 

Risken att möta dessa är högre på vissa platser 

än andra. Se kartan här intill, där de svarta 

strecken visar monsterstråken. Monstren tende-
rar alltså att dra från och till in- och utgångarna. 

Om de uppehåller sig någonstans, för att äta, 

vila eller roa sig, i det yttre tunnelsystemet, är 

det som regel i T8. (Se beskrivningen av detta 

rum.) Äventyrarna gör nog klokt i att främst 
hålla sig i (och undersöka!) de yttre rummen. 

 

 

Observera att det finns större kartor längst bak i modulen. 
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Om äventyrarna befinner sig i monsterstråk slår 

spelledaren 1t6 varje halvtimme. Blir slaget 1-2 

möter de monster, enligt tabellen nedan. Befin-

ner sig spelarna utanför monsterstråk, slår spel-
ledare 1t6 var fjärde timme. Blir slaget 1 slår 

spelledaren på tabellen nedan. 

 

1. 1t4+1 stororker 

2. 1t4+1 orker 
3. 2t4 stororker 

4. 2t4 stororker + 1t4 orker 

5. 2t4 stororker + 2t4 orker 

6. 2t6 stororker + 2t4 orker 

 

En storork har 1t100 guldmynt, silvermynt re-
spektive kopparmynt på sig. En vanlig ork har 

1t10 mynt av varje slag. 

Det yttre tunnelsystemet 
I samband med att prästerna övergav Ignas och i 

stället uteslutande dyrkade Baaleg, samtidigt 
som de utnyttjade Ignas-kulten för att berika sig 

själva, ville de flytta sin hemliga verksamhet un-

der jord. En stor del av skatterna som flödade in 

gick till detta tunnelsystem. Tillsammans med 

allmän slösaktighet gjorde detta att prästerna 
trots enorma inkomster aldrig samlade stora 

skatter på hög, utan spenderade dem i nästan 

samma takt de kom in. 

T1 – Entré 

Dörren till entrén är låst. Den öppnas av vakter-

na på andra sidan när någon gör en särskild 
följd av knackningar. Öppnas dörren utan dessa 

knackningar (genom dyrkning eller öppna) av-

skjuter orkerna på andra sidan pilar mot inkräk-

tarna. 

 
Målningen representerar den vision prästerskap-

et hade av en grandios stad under jorden. (Vi 

återkommer till detta.) Den svarta statyn före-

ställer deras främste gud, Baaleg. 

  Det är fyra vakter här, två stororker och två 

vanliga orker. Stororkerna har tvingat ett antal 
vanliga ”småorker” att tjäna dem. Småorkerna 

har pilbågar som de avskjuter mot inkräktarna. 

De kommer också under eventuell påföljande 

strid att försöka använda sina pilbågar hellre än 

kortsvärd, även om det innebär risk för att träffa 
stororker i närstriden. Går striden illa för orker-

na, kommer småorkerna att fly längs korridoren 

söderut. Det här vill säkert äventyrarna för-

hindra. Stororkerna kommer att strida nästan in 

i det sista, innan de försöker fly för att hämta 

förstärkning. Ena stororken avfyrar också sin 
pilbåge när dörren öppnas, men drar sedan 

svärd. 

Ni kommer in i ett cirka sex gånger sex meter stort rum. 
En korridor löper söderut. Den bortre väggen är välvd och 
täcks av en målning av en underjordisk stad med en staty 
av en svart gud i mitten. 

2 stororker 

SV 15 (16), KPT 3+1, Att. 1 vapen (1t8+1), AB 4, Förfl. 9, Mo-
ral 16, EP 160 

#1 (Svärd, 1t8+2, Sköld) 14: □□□□□ □□□□□ □□□□ 

#2 (Pilbåge, 1t6+1, Svärd, 1t8+1) 13: □□□□□ □□□□□ 

□□□ 

2 orker 

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

#1 (Kortbåge, 1t6, Yxa, 1t6) 4: □□□□ 

#2 (Kortbåge, 1t6, Kniv, 1t3) 3: □□□ 

T2 – Lång korridor 

 
Den underjordiska tunneln löper över hundra 

meter rakt söderut. Tunneln är välbyggd, men 

inte märkvärdig på något sätt. 

  Skälet till att tunnelsystemet sträckte sig långt 
söderut, var prästernas möjligen irrationella öns-

kan att fysiskt distansera sig från Ignas; de ville 

ha sin hemvist långt bort från dennes hål. De 

övergav som bekant Ignas, förrådde honom till 

och med, och började med tiden utveckla en far-

håga att den heliga flamman skulle hämnas de-
ras svek. Vi kommer att se fler tecken på denna 

farhåga när vi fortsätter utforska tunnelsystemet. 

  Tunneln T2 är mörk men helt ofarlig. Den viker 

till höger (västerut), sedan följer två trappor ned 

till rum T3. 

T3 – Baalegs ljus

 

Dörren mot söder slogs sönder av stororker när 

de förlorade tålamodet. Dörren mot väster har 

svällt, fastnat och måste forceras. 

  Statyn är två meter hög och gjord av svartmå-
lad marmor med flagnande färg. På sockeln är 

följande rader yrkesmässigt inristade: 

 

Hälsa Herren din 
på tröskeln till Hans hus 
om du någonsin 
vill gå med Hans ljus 

 

Antagligen vet äventyrarna att statyn föreställer 
Baaleg. Den är lik statyn i Baalegs tempel 

(byggnad 6 på stadskartan). I synnerhet med en 

präst i sällskapet identifieras guden utan vidare. 

En lång korridor med regelbundet utplacerade fackelhål-
lare på väggen sträcker sig in i mörkret. 

Ni kommer ned till ett kvadratiskt rum, sex gånger sex 
meter stort. Rakt fram är den en stängd dörr, och till väns-
ter en sönderslagen dörr. Till höger en stor nisch i väggen 
med en svart staty av en gud med stirrande ögon och gri-
maserande mun; med en fackla i ena handen och ett horn 
i andra, samt med en orm kring fötterna. 
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Baaleg är en av människornas tolv stora gudar, 
och övriga karaktärer vet också vilken av dem 

det är, om respektive spelare lyckas med slag 

mot intelligens. 

  Svaret på gåtan är ”Hell Baaleg” (eller någon 

variant av denna hälsning som andas respekt, 

som ”Var hälsad Baaleg”.) Om svaret på gåtan 
uttalas, börjar statyns fackla brinna. Elden är 

magisk och omsluter stenflamman. Den lyser 

upp lika mycket som en vanlig fackla. När magin 

trätt i kraft kan man ta facklan ur Baalegs hand. 

En ny stenfackla materialiseras i statyns hand 
ögonblicket därpå. När den ena facklan lämnat 

rummet, kan en ny fackla tändas med svaret på 

gåtan, och tas från rummet på samma vis. Upp 

till fem facklor kan på detta sätt antändas. När 

den sjätte facklan tänts och tagits från rummet, 

kommer den första facklan att slockna och för-
svinna. Om en sjätte fackla aldrig tänds, brinner 

en given fackla i ett år. Den känns och fungerar 

som en vanlig fackla. Man kan släcka den som 

vanligt, men i samma ögonblick försvinner den. 

  Slår man sönder statyn bryts magin. Det vore 
exempelvis en dålig plan att slå av armen för att 

få med sig facklan. 

  När prästerna levde här, kunde de alltså säga 

”Hell Baaleg” och ta en ljuskälla med sig från 

detta rum, när de anträdde de underjordiska sa-

larna. Eftersom många korridorer och rum var 
upplysta var det liksom en vanlig fackla något 

helt tillfälligt, ungefär som att ta med sig en kan-

delaber när man går genom ett hus om natten. 

  Gåtans svar och facklan kan vara betydelsefulla 

för äventyret! ”Hell Baaleg” är nämligen ett kom-
mandoord som återkommer i en mer kritisk situ-

ation längre fram. Dessutom är katakomben 

(T19) lagt i mörker, men den magiska facklan 

kan lysa där ändå. Att framgångsrikt utforska 

katakomben kan vara avgörande för äventyret. 

T4 – Förråd med mögel och svamp 

 
Detta var en gång i tiden matförråd. Vatten har 

sipprat in genom sprickor. Golvet är blött och 

allting är mer eller mindre fuktigt, möglat och 

ruttet. Båda dörrar har svullnat av fukten och 

måste forceras. 
  Öster om den södra dörren är det gult mögel 

(cirka 1x1 meter stort). Monstret är ofarligt om 

äventyrarna låter det vara. 

Gult mögel 

SV -, KPT 2, Att. 1 (Special), Skada (Special), AB 1, Förfl. 0, RS 
NM, Moral -, EP 100 

7: □□□□□ □□ 

I sydvästra hörnet växer det svamp; vita med 

oregelbundna blå fläckar. Äventyrarna har aldrig 

På andra sidan dörren går en trappa ned till ett sex gånger 
sex meter stort rum, med en dörr till vänster. Det är fuk-
tigt och luktar ruttet. I bortre hörnet växer det svamp på 
något slags organisk bädd. 

sett sådan svamp förut. De är magiska. Om nå-

gon smakar på en av dem råkar denne ut för nå-

gon av följande slumpvisa effekter (spelledaren 
slår 1t6): 

 

1. Äventyraren blir snurrig och tycker sig se 

småfolk här och var. Han eller hon får -2 

till sin nackdel på alla tärningsslag den 

kommande timmen, och har -1 i skydds-
värde. (Spelledaren kan meddela halluci-

nationerna endast till den spelare vars ka-

raktär blir drabbad, och låta denne 

”rollspela” effekten om han eller hon är så 

hågad.) 

2. Äventyraren känner sig stor och stark och 

kapabel till allt. Han eller hon får +2 till sin 

fördel på alla slag den kommande halvtim-

men. 

3. Äventyraren drabbas av rejäl magknip un-

der 1t10+2 minuter, och får -1 på alla tär-
ningsslag. Ett misslyckat egenskapsslag 

mot fysik gör dessutom att denne kräks 

efter 1t8 minuter. 

4. Äventyraren upplever klarhörsel. Han eller 

hon hör ljud från hela tunnelsystemet, från 

och till. Dessvärre kan det vara mer förvir-
rande än hjälpande eftersom det är omöjligt 

att avgöra riktning och avstånd till ljuden. 

Effekten håller i sig i 10 minuter. 

5. Äventyraren får en skön känsla av att be-

finna sig lite över marken, även när denne 
går och strider och så vidare. Detta ger -1 

på alla tärningsslag, men faktum är att 

äventyraren är 50% snabbare. Det vet den 

påverkade genast. Men spelarkaraktären 

måste lyckas med ett tärningsslag mot smi-

dighet varje gång denne utnyttjar förmågan, 
för att inte snubbla, springa in i dörrpos-

ten, och så vidare. Effekten håller i sig 10 

minuter. 

6. Äventyraren blir salig, verkar sväva lång-

samt nedåt i sin egen lilla värld. Han eller 
hon kan inte bry sig mindre om den verklig-

het övriga äventyrare upplever. Den påver-

kade måste ledas för att ta sig i någon rikt-

ning, och kan inte göra något själv under 

2t6 minuter. Sedan drabbas denne av kraf-

tigt illamående i stället, kräks och är av den 
orsaken hjälplös i 1t3 minuter. 

 

Sett till effekten spelar det ingen roll hur mycket 

svamp man äter, men äter man – eller bara sma-

kar på – fler än en tar effekterna ut varandra och 

äventyraren blir i stället illamående i 2t10 minu-
ter. Ytterligare intag ger bara ännu mer illamå-

ende. 

  Om äventyrarna tar svampen med sig och äter 

den vid senare tillfälle, eller erbjuder någon an-

nan den, får denne också ett slag på tabellen 
ovan. Men effekten blir halverad (enligt spelleda-

rens bedömning) och den som inte vill påverkas 
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får också ett räddningsslag mot gift för att und-

komma effekten. 

  Någon gång slogs en magisk dryck ut här och 

vätskan gick upp i den ruttnande bråten. Före-

ningen mellan substanser bildade så småningom 

förutsättningen för de magiska svamparna. 

T5 – Korridor 

Korridorerna i prästernas forna tunnelsystem är 

om inget annat sägs två meter breda och två och 

en halv meter höga. De är välgjorda men enkla. 

Väggarna är aldrig målade (till skillnad från väg-
garna i vissa rum). Med jämna mellanrum är det 

fackelhållare, ofta med rester efter facklor kvar. 

Men rum och korridorer är om inget annat sägs 

lagda i mörker. 

T6 – Logement 

 
Båda dörrarna är stängda och olåsta. Om även-

tyrarna är uppmärksamma noterar de att det är 

bråte här och där som vid närmare granskning 

visar sig vara rester efter skåp och kistor. 

  Detta var ett av två rum som inhyste de legosol-
dater prästerna hyrde mot slutet av sin verksam-

het, för att etablera en militär styrka. (Tvärtemot 

den tradition som genomsyrat Thermólans korta 

kultur, som exempelvis framgår av stroferna på 

obelisken, byggnad 1.) 

T7 – Kök

 

En praktiskt lagd äventyrare kan passa på att ta 

med sig en kopparkastrull eller en liten gjut-

järnspanna från väggen. Annars är det färre hus-

geråd än man nog väntat sig i ett så stort kök. 
Det som legat på golvet har nämligen ätits upp 

av rostmonstret som numer är instängt i T9. 

  Dörren till norr har fastnat av fukten och 

måste forceras. Dörren i nordöst är sönderslagen 

sedan länge. Övriga två dörrar är stängda men 
kan öppnas utan problem. 

  Hålet i nischen är en brunn. Det står också en 

spann intill med ett rep i dåligt skick. Brunns-

locket ligger händelsevis under bordet. Vatteny-

tan är längre ned nu för tiden än den var förr om 

åren – tre meter ned. Dess djup är nästan två 
meter. I bottnen ligger skelettet efter en död 

dvärg. Han ingick i en liten expedition som för 

länge sedan utforskade tunnelsystemet. Monster 

dödade dem alla, en efter en. Skelettet har ännu 

Ett kvadratiskt, enkelt rum med sex träbritsar och två dör-
rar. 

Ett oregelbundet rum med ett rejält men enkelt bord, en 
stor stenspis och vattenkar i trä. Några kastruller och pan-
nor hänger på väggarna. Saker och ting ligger annars i 
oordning och golvet är skräpigt. Köket har knappast an-
vänts på hundra år, kanske hundratals år. I väster är det en 
nisch i väggen med ett hål i golvet; i norr en kort korridor 
med trappa ned; i söder en dörr och i öster två. 

sin utrustning på sig, åtminstone det som inte 
vattnet mer eller mindre upplöst. Den som letar 

hittar 2t6 guldmynt, 3t6 silvermynt och 2t6 

kopparmynt; ett mycket välgjort bältesspänne i 

guld (värde 100 guldmynt); en hitta skatten-dryck 

och en tom flaska som innehållit gasform. 

T8 – Matsal 

 
Det är under normala förhållanden 25% risk att 

1t4+1 stororker sitter här och äter vid en given 

tidpunkt. Om äventyrarna går ut igen kommer 

monstren att sätta efter dem. Det är oavsett detta 

25% att 1t2 fyrfat är tända. 

Ev. 5 stororker 

SV 15 (16), KPT 3+1, Att. 1 vapen (1t8+1), AB 4, Förfl. 9, Mo-
ral 16, EP 160 

#1 (Svärd, 1t8+2, sköld) 14: □□□□□ □□□□□ □□□□ 

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

#3 (Kroksabel, 1t8+2, sköld) 14: □□□□□ □□□□□ 

□□□□ 

#4 (Pilbåge, 1t6, kortsvärd, 1t6+2) 10: □□□□□ □□□□□ 

#5 (Pilbåge, 1t6, yxa, 1t6+2) 14: □□□□□ □□□□□ 

□□□□ 

 

Stororker passerar alltid detta rum från och till 

tunnelsystemet (liksom T3 och T1). Om äventy-

rarna skulle vila här är det 20% risk att 2t6 stor-

orker kommer en given timme. 

  Stororker har ibland ljuskällor i mörka rum. De 
målade väggarna är enfärgade (blå nyans) och 

föreställer alltså inget. Detta var förstås präster-

nas stora matsal en gång i tiden. 

T9 – Sovrum med rostmonster 

Dörren till rummet är låst. På dörren har någon 
ritat en reptilliknande varelse med två antenner. 

 
Stororkerna lyckades lura in rostmonstret här 

med metallföremål. Sedan fick de en ork att låsa 

dörren med dyrk. (Dörren öppnas in mot rum-
met.) Slutligen ritade de en bild av monstret som 

en varning till de andra. 

  Det är rostmonstret som slagit sönder möblerna 

här, i desperat jakt på något ätbart. 

Rostmonster 

SV 18, KPT 5, Att. 1 (special), AB 4, Förfl. 12, Moral 12, EP 
400 

22: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ 

Ett stort rum som domineras av ett långt bord i mitten, 
med stolar runt om. Väggarna är målade, men färgen flag-
nar. I varje hörn står det ett fyrfat. 

Ett fyra meter djupt och sex meter brett rum breder ut sig 
efter en två meter kort korridor. Trasiga möbler ligger som 
kringkastade. I rummets södra ände står ett nästan två 
meter långt, brunt monster, med svans, fyra korta ben och 
två långa antenner. 
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Söker äventyrarna bland bråten efter möblerna 

hittar de en liten röd sammetspåse med tolv pär-

lor (värda 100 guldmynt styck). Påsen låg gömd 
ett skrivbords lönnfack i alla år, men föll till gol-

vet när rostmonstret krossade det. 

  Detta var ett av prästernas tre underjordiska 

sovrum. Vart och ett var avsedda för två präster. 

De hade också boningar ovan jord som användes 
mer flitigt. 

T10 – Bibliotek

 

Vid sidan av hyllorna finns det också ett par sof-

for i dåligt skick och några fuktangripna dynor 
på golvet. Det finns säkert många läsvärda böck-

er på hyllorna, för den allmänintresserade, men 

få som hjälper våra äventyrare i deras värv. Fler-

tal volymer är standardverk inom vitt skilda om-

råden. Prästerna ville fylla just dessa hyllor mest 

för prydnads skull (till skillnad från de i palatset 
och i lärosätet). Men om äventyrarna spenderar 

en halvtimme med att leta efter böcker som de 

kan ha omedelbar nytta av, kommer de att hitta 

information som berättar Thermólans historia 

(fram till dess undergång, förstås). 

T11 – Sällskapsrum 

 
Detta var ett rum för samkväm, avkoppling och 

smärre festligheter med vin och mat. Dörren le-

der via en korridor till badhuset. På så vis kunde 

prominenta personer ta sig direkt från badet till 
sällskapsrummet, utan att behöva passera all-

männa utrymmen. 

  Nischen har en avsats som en ur berget hug-

gen bänk. Sidan är utmejslad så att det ser ut 

som en vackert dekorerad skiva med eleganta 
ben. På den tiden prästerna bodde här var det 

sammetsdynor ovanpå. De är inte kvar. Nischens 

norra vägg är målad med ett landskapsmotiv. En 

kvinna i vit stola står i förgrunden med en frukt-

korg i händerna. Ett av de lila bären är i själva 

verket en knapp. Trycks den in öppnas en lönn-
dörr, eller hellre lönnlucka. 

  På andra sidan står det en kandelaber av guld 

med fem ljus. Både kandelabern och ljusen är 

magiska. (De kan inte separeras.) Uttalas kom-

mandoordet Ignas av den som håller i kandela-

bern börjar ljusen brinna. Ljuset de sprider har 
ett magiskt skimmer som gör det extra behagligt. 

De sprider lika mycket ljus som en fackla, men 

Ett sex gånger sex meter stort rum som är öppet ut mot 
korridoren. Väggarna är nästan helt täckta av halvfulla 
bokhyllor. Många böcker och enstaka pergament ligger på 
golvet. 

Ett sex gånger sex meter stort rum som är öppet ut mot 
korridoren. Det har en nisch i norra änden och en dörr i 
väster. Kvar sedan länge står låga bord och likaledes låga 
soffor av trä. Den turkosa färgen på väggarna flagnar. 

detta ljus är alltså magiskt. Kandelabern slock-

nar om någon rör vid den och uttalar komman-

doordet på nytt, eller ord som ”släck” eller 

”slockna”. Kandelabern är 35 centimeter hög, 
ljusen ytterligare 15 centimeter långa. De brinner 

aldrig ner. 

  När prästerna roade sig i sällskapsrummet 

tyckte de om att lysa upp det med den magiska 

kandelabern, för den gav ett så härligt sken. Men 
eftersom det samtidigt var ett särskilt stöldbegär-

ligt föremål ville de både ha det lätt tillgängligt 

men gömt när det inte användes. Kandelabern 

var en gåva till Thermólans präster från en för-

mögen magiker som slagit sig ned i trakten och 

dragit fördel av den frid som rådde i omnejden. 
Han visste inte att prästerna vid den tidpunkten 

hade ett tämligen svalt förhållande till just Ignas. 

T12 – Statysalen 

 
Observera att man från detta rum ser Baalegsta-
tyn i söder (T12i) På prästernas tid var dessa 

rum och korridorer upplysta. Att gå från norr till 

söder mellan statyerna, i riktning mot Baaleg, 

gav intryck av att dessa forna präster (och där-

med platsen som helhet) stod i förbindelse med 
den mörke guden där bortom. 

  Statyerna är något större än naturlig storlek. 

På varje sockel står det ett namn på den präst 

statyn föreställer. Spelarkaraktärerna känner 

antagligen inte igen namnen, såvida de inte nog-

grant studerat böcker om Thermólans historia. 
Somliga namn återkommer på sarkofagerna i 

T19. Statyerna föreställer åtta olika överstepräs-

ter, som vid tiden för tunnelsystemets utbyggnad 

ansågs särskilt aktningsvärda. Det fanns ingen 

konsensus kring detta utan urvalet följdes ofta 
på hätska debatter och intriger. Statyerna var ett 

uttryck för prästernas ambitioner att ge intryck 

av en lång och respektabel historia snarare än 

spontan vördnad. 

  Bronsspeglarna bakom statyerna är mycket 

tunna, två meter höga och en meter breda; inte 
längre blanka. De är värda tio guldmynt styck, 

givet bibehållet skick. Syftet med speglarna var 

helt dekorativt. 

  Det finns ingenting värdefullt, hemligt eller ma-

giskt här. 

T12i – Baalegstaty 

 

En större sal med åtta statyer av män i kåpor längs väggar-
na. De är målade i numer flagnande färger. Golvet är av 
marmor och bakom varje staty sitter det en bronsspegel 
på väggen. I varje väderstreck är det en öppning mot en  
korridor. 

I en nisch står en svart Baaleg-staty, lik den som ni såg 
tidigare (T3), med fackla, horn och en orm kring fötterna. 
Stenplattorna i golvet framför statyn har en rödaktig ny-
ans. 
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Statyn är magisk. Golvet i korridorerna är be-

lagda med polerade, grå granitskivor. Men fram-

för statyn är det rödaktig granit i stället. Står 
man på dessa och säger ”Hell Baaleg”, eller mot-

svarande respektfull hälsning, får statyn ett vagt 

rödaktigt sken. En god varelse blir illa till mods, 

men en ond blir vederkvickt och en smula rusig. 

Man erhåller samma effekt av att bara röra sta-

tyn. Statyn syftade främst till att imponera på 
gäster. Den ger utslag på upptäcka magi och upp-
täcka ondska. 

  I korridorens norra och södra ände, sitter det 

en metallstång mellan väggarna uppe vid taket. 

En gång i tiden hängde det draperier i dem, för 

att avskilja denna korridor från de övriga. 

T13 – Tempelrum 

Båda dörrar in till detta rum är låsta och ba-

stanta. 

Statyn är svart, har rödaktiga läppar och ögon 

av rubiner. I ena handen håller den en fackla, 

och i andra ett ymnighetshorn. Kring anklarna 

ringlar sig en orm. Rubinerna kan med viss möta 

petas bort. De är värda 2 000 guldmynt styck. 
Men det är inte ofarligt. Ormen vid fötterna kom-

mer nämligen till liv om någon rör statyn. Den 

hugger omedelbart. (Stenormen ger utslag på 

upptäcka magi och upptäcka ondska, men det är 

inte en fälla.) Giftet gör 1t6 i skada under 1t6 

ronder. Ett framgångsrikt räddningsslag halverar 
detta. 

Stenorm 

SV 16, KPT 2, Att. 1 (1t3 + gift), AB 3, Förfl. 12, Moral 20, EP 
250 

7: □□□□□ □□ 
 

Monstret tar endast halv skada av icke-magiska 

vapen. Ormen är formad efter en lokal 

huggormsart. Den är kraftig för sin typ, nästan 
en meter lång, och det breda huvudet är trekan-

tig. 

  Tempelrummet är ett av de utrymmen som 

stororkerna inte utforskat. 

T14 – Audiensrum 

Den västra dörren är olåst och dekorerad med 
sniderier. Den östra är låst och dekorerad med 

sniderier och bronsbeslag; den är också större än 

den västra. 
Den östra dörren har tre handtag, varav två akti-

verar en fälla. Ett handtag sitter på den högra 

sidan av dörren, ett i mitten, och ett på den 

vänstra sidan. Var och en av fällorna kan upp-

täckas om äventyrare framgångsrikt undersöker 
väggar och tak kring dörren. 

  Drar man i det högra handtaget aktiverar man 

en fälla som får tre vassa metallstänger att 

skjuta ut från den södra väggen. Om de träffar 

och gör skada avgörs av tre attackslag med +1 i 

attackbonus. Vardera gör 1t8 i skada. 
  Drar man i det mittersta handtaget faller en 

sten från taket ovanför. Äventyraren får ett rädd-

ningsslag mot dödstråle. Lyckas slaget undviker 

denne stenen. Misslyckas slaget tar äventyraren 

2t4 i skada. 

  Dessa två fällor kan endast aktiveras en gång 
vardera. 

  Drar man i det vänstra handtaget öppnas dör-

ren, om den fortfarande inte är låst. Den kan 

dyrkas upp som vanligt. 

  Gör man våld på dörren (slår, bryter, etcetera) 
utlöses en annan fälla: Från norra väggen intill 

dörren sprutas giftgas ut, och den som står intill 

dörren måste lyckas med ett räddningsslag för 

att inte ta 1t6 i skada under 1t4 ronder. Lyckas 

räddningsslaget antar vi att äventyraren genast 

flyttade sig från gasen när den upptäcktes, och 
på så vis undkom giftet. Fällan kan aktiveras tre 

gånger, sedan är giftgasen slut. 

T15 – Översteprästens kammare 

Båda dörrarna in till detta rum är låsta. De är 

gjorda av kraftiga, bronsbeslagna brädor.

 
Under sängen står det en mindre kista. Den är 

låst och översteprästen har lagt besvärjelsen 

fälla på den. Om någon annan än han själv öpp-

nar kistan (vilket kräver att den först blir 
upplåst), framträder en insektsplåga. Den kom-

mer att vara stationär och attackera varelser i 

detta rum under besvärjelsens varaktighet (20 

minuter). 

  I kistan finns det 400 guldmynt; ädelstenar 

värda 2 000 guldmynt; en magisk skriftrulle med 
besvärjelsen gudomlig kontakt och en annan 

med resa odöda; samt en dolk +1 med guldorna-

ment. 

  Skåpet är låst men ofarligt. Dörren är dessu-

tom förhållandevis lätt att bryta upp. Skåpet in-

nehåller kläder, inte minst kåpor. Den förnämsta 

kåpan är i skimrande mörklila färg med guldbro-
derier. 

  På hyllan står det ett litet antal böcker av 

främst religiös och historisk karaktär, men även 

olika kärl som karaff och glas. 

  I södra väggen, bakom gobelängen, döljs en 

Ett normalstort rum med säng, bord, hylla och skåp. Möb-
lerna är mycket välgjorda. En matta upptar stor del av gol-
vet, och på södra väggen hänger en gobeläng. 

En tio meter lång och sex meter bred sal med två fyrfat vid 
hörnen och fackelhållare längs väggarna. I östra änden står 
en staty av Baaleg, någon meter från en välvd vägg. Det 
råder en närmast tidlös stillhet här, som känns en aning 
kuslig att störa. 

Ni kommer in i ett mindre rum, med två stolar, ett lågt 
bord och en soffa. Möblerna är eleganta. 
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lönndörr. Den leder via en korridor till tunnelsy-

stemets katakomb. I korridoren drar vålnaden 

efter översteprästen Hahn (se T19, sarkofag 7). 

Vålnad 

SP 17, KPT 6, Att. 1 (energitömning x2), AB 5, Förfl. 9, Flyga 
20, RS K6, Moral 19, EP 650  

27: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

□□ 

T16 – Logement

 

Rummet var det andra av två sovsalar avsedda 

för elitsoldater. Denna kom aldrig i bruk. 

T17 – Badhus

 

Svart dy täcker bottnen av bassängen. Den som 

spanar med en ljuskälla kommer att se att det 

börjar röra på sig där nere (på grund av ljuset). 

Fortsätter äventyraren att iaktta bottnen ser 

denne jättetusenfotingar börja röra sig i dyn. 
Tar äventyrarna undan ljuskällan från kanten av 

bassängen är det 75% chans att monstren åter-

går till sitt. Men fortsätter de att störa dem med 

ljud och/eller ljus är det tvärtom 75% risk att 

monstren krälar upp ur bassängen och attacke-

rar dem. Slutligen, om äventyrarna på något vis 
attackerar monstren i dyn attackerar de äventy-

rarna. 

5 jättetusenfotingar 

SV 11, KPT 1+1, Att. 1 bett (1+gift), AB 1, Förfl. 15, Moral 12, 
EP 50 

#1 7: □□□□□ □□ 

#2 5: □□□□□ 

#3 5: □□□□□ 

#4 7: □□□□□ □□ 

#5 3: □□□ 

 

Platsen äventyrarna befinner sig på är prästernas 

badhus. Bassängen fylldes förr i tiden av under-

jordiska källor. Dessa har nästan helt sinat eller 

så har de underjordiska strömmarna i stort sett 

sökt andra vägar. Dörren till korridoren som leder 
till sällskapsrummet, T11, har svullnat och fast-

nat. 

T18 – Skattkammare 

Följande beskrivning avser området alldeles utan-

för dörren till skattkammaren. Rummet på andra 
sidan dörren beskrivs i den påföljande text. 

Ett avlångt rum från norr till söder. Det står enklare sängar 
längs bortre väggen. 

Ett stort, kaklat rum med mosaiker på väggarna. Färgerna 
är blå och gröna. Det ligger en vagt unken lukt över rum-
met. Här och var står det låga bänkar och bord. Oformlig 
bråte, delvis organiskt, ligger på golvet. Den sydvästra de-
len av rummet upptas av en bassäng. 

I nischen brukade det stå två vakter. Målningen 

är endast dekorativ och illustrerar förstås rike-

dom. 
  Det kräver ingen närmare granskning av dörren 

för att se att någon eller några gjort fruktlösa för-

sök att bryta upp den, banka sönder den och slå 

sönder låset. Ingen metod har fungerat. Dörren 

är av ek och beslagen med grova metallband i ett 

rutmönster. Den går inte att få upp med våld. 
Eftersom låset är trasig blir det svårare att dyrka 

det. En tjuv får -2 på sitt tärningsslag. Denne 

kommer helt enkelt inte åt ordentligt med sina 

verktyg. Besvärjelsen öppna fungerar däremot 

som vanligt. 
  Dessvärre möts den som tar sig in genom dör-

ren av en till dörr på andra sidan, nästan lika väl 

förstärkt av metall som den första. Låset är så 

avancerat att tjuven får -1 på sitt försök att dyrka 

upp det.  

  Låset har dessutom en fälla, något tjuven kan 
upptäcka. I så fall reagerar denne på att låset 

verkar magiskt. (En magiker kan också upptäcka 

detta om denne letar efter fällor, och upptäcka 
magi avslöjar genast fällan.) 

  Om något stoppas in i nyckelhålet, som inte är 

den rätta nyckeln, händer två saker: En blixt slår 

ut från låset och gör 2t6 i skada (lyckat rädd-
ningsslag mot dödsstråle ger halva skadan), sam-

tidigt som en magisk mun framträder på dörren 

och ropar ”Tjuv!, tjuv!, tjuv!” Med korta pauser 

upprepas detta tre gånger. Ropen är mycket 

höga. (De spelarkaraktärer som vill agera i 

samma ögonblick måste lyckas med ett överrask-
ningsslag för att kunna göra det.) Det är 60% risk 

att 2t4+2 stororker kommer till platsen inom 2t6 

ronder. Äventyrarna hör deras springande steg 

när de närmar sig, i så fall. Observera att både 

blixten och den magiska munnen endast aktive-
ras en gång. 

  Tar sig äventyrarna förbi båda dörrarna kom-

mer de in i prästernas skattkammare. För att ha 

ett sådant inflöde av rikedomar är deras skatter 

inte så omfattande som man kanske förväntat 

sig, för de spenderade hela tiden gigantiska sum-
mor (inte minst på detta tunnelsystem). 

  I skattkammaren står det i varje fall två kistor, 

den ena är något större än den andra. De är inte 

låsta och det finns inga fällor här. Den större kis-

tan innehåller 8 000 guldmynt, och den mindre  
6 000 silvermynt. 

  Men i skattkammaren hänger också en gnist-

rande ringbrynja på en ställning. Det är ett vack-

ert arbete, en silvervit brynja med en stjärna av 

guld på bröstet. Brynjan är magisk, +1, plus yt-

terligare +2 mot eldbaserade attacker. (Endast 
människor och alver kan bära den.) En furstlig 

gåva från prästerna vid ett annat tempel, med en 

I norr är det en stor nisch, tre meter lång och två meter 
djup. Väggarna är målade. Huvudmotivet är ett horn som 
sväller över med skatter. I motsatta väggen är det en ovan-
ligt bastant dörr av trä och metall. 
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annan religion. De var imponerade av Ignas-

kulten, som verkade skapa ett sådant välstånd 

och framför allt frid. Brynjan var en hyllning och 
ett sätt att etablera goda relationer med de infly-

telserika prästerna vid Thermólan. Eftersom 

dessa andra präster förknippade Thermólans vita 

stad, dess välstånd och fred, med godhet och 

ljus, lät de göra en brynja som motsvarade dessa 

intryck. Som en blinkning till förhållandet att 
Thermólans präster ”står elden nära”, snarare än 

tron att Thermólans präster skulle behöva det, 

lät de ingjuta motstå eld-magi i rustningen. Men 

ingen Baaleg-präst var intresserad av att bära en 

brynja avsedd för goda präster, med en solsym-

bol på bröstet. De sände en gengåva av motsva-
rande värde, men hängde den dyrbara rustning-

en i skattkammaren. 

  Lutad mot hörnet står en enkel gammal her-

destav. Det är den stav unge Alfion bar när han 

mötte Ignas flamma. I nästan trehundra år var 
den en del av statyn i mausoleet (hus 14). Men 

mot slutet av Thermólans tid drömde överste-

prästen att Alfion kom till honom och höjde her-

destaven över huvudet, och bakom pojken rul-

lade elden fram som en tsunami av flammor, och 

hela staden lades i brand. Skräckslagen slog 
översteprästen upp ögonen, och beordrade gen-

ast att staven skulle tas från statyn och gömmas 

undan. Han var så uppjagad att han tolkade 

drömmen bokstavligt och trodde att den faktiska 

staven var farlig i händerna på pojken/statyn. 
Men staven var nog snarare en symbol för rätt-

färdighet, för det ödmjuka livet utan synd som 

prästerna så flagrant avvikit ifrån och skulle 

straffas för, eller med eld renas från. 

  Staven verkar helt oansenlig men den är ma-

gisk. Ingen trollkarl har ingjutit magi i den, utan 
den har i mötet med Ignas välsignats. Med tiden i 

Ignas stad, i Alfions mausoleum, har dess heliga 

kraft vuxit. En magiker eller präst skulle kanske 

kalla effekten avvärja onda monster. Men den 

kan endast användas tre gånger innan den ma-

giska effekten tömts. För att avvärjningsmagin 
ska träda i kraft måste staven med pondus hål-

las upp eller fram samtidigt som något kraftfullt 

avvärjande uttalas högt och tydligt, som ”Vik hä-

dan!” Alla monster upp till 5 KPT som misslyckas 

med ett räddningsslag mot magi kommer att fly; 
monster upp till 10 KPT kommer att backa un-

dan och vara oförmögna att göra något inneva-

rande och påföljande rond (förutom att försvara 

sig, det vill säga skyddsvärdet gäller om det blir 

angripet). Följande rond måste monstret lyckas 

med ett moralslag för att kunna agera offensivt; 
misslyckas det är monstret även denna rond 

lamslagen av den heliga staven. Monster upp till 

5 KPT som lyckas med ett räddningsslag kommer 

att backa undan och vara passiva innevarande 

och påföljande rond, medan monster upp till 10 
KPT endast förlorar nästa handling (innevarande 

rond eller påföljande, beroende på om det agerat 

samma rond eller inte). 

  Om spelarkaraktärerna sätter tillbaka staven i 

statyns hand efter uppdraget erhåller de som är i 

mausoleet en hela, och går länge därefter med en 

känsla av att vara i harmoni med goda, osynliga 

krafter. 

T19 – Katakomb 

Den norra dörren in till katakomben är låst. 

Lönndörren till korridoren som leder till överste-
prästens rum (T15) är inte låst, men dold söderi-

från. 

  Det finns två beskrivningar för rummet. Den 

första avser äventyrare som inte har magiskt ljus 

med sig (som facklan från baalegstatyn i rum T3, 

eller kandelabern i T12:s hemliga utrymme), och 
den andra beskrivningen är för dem som har det. 

 

 
Katakomben ligger alltså i en form av magiskt 
mörker. Äventyrarna kan lägga ljus för att neut-

ralisera mörkret. I så fall lyser vanliga facklor 

upp rummet också. 

  Som framgår av kartan över tunnelsystemet 

finns det plats för ytterligare sarkofager. Tanken 

var att avlidna överstepräster även framgent 
skulle begravas här. Men traditionen hann vara i 

knappt hundra år innan den stora flamman satte 

punkt för Thermólans historia. 

  Alla sarkofager är täckta av en marmorskiva. 

Den kan skjutas åt sidan av en karaktär med 14 

i styrka, eller om flera karaktärer med en sam-
manlagd styrka på 14 hjälps åt. Sarkofagerna är 

tämligen enkla i sitt utförande. På kortsidan inåt 

rummet är det ett namn ingraverat på var och 

en. 

  Sarkofagerna är numrerade på kartan. Nummer 
1 är den äldsta, nummer 2 den näst äldsta, och 

så vidare till nummer 10 som är den nyaste. 

Sarkofag 1, ”Esop den gamle”. I sarkofagen lig-

ger skelettet efter den förste översteprästen som 

begravdes här. Liksom övriga kvarlevor i de 

andra sarkofagerna är skelettet klätt i mörk kåpa 
av tunt, skimrande tyg. Kring nackkotorna ligger 

ett guldhalsband värt 40 guldmynt. 

Sarkofag 2, ”Sabaro den furstlige”. Skelettet har 

ett huvudband av guld (20 guldmynt), ett guld-

halsband (40 guldmynt) och en guldring med en 
rubin (400 guldmynt). 

Sarkofag 3, ”Daan den vise”. Det finns inget guld 

i Daans sarkofag. Men ena skeletthanden håller i 

ett hoprullat pergament. Det är skört, men om 

Det känns som att rummet på andra sidan är stort, men 
det är mörkt. Facklans eld sprider inget ljus här inne. En 
vind sveper förbi, men sedan är det alldeles stilla, alldeles 
svart. 

En stor, underjordisk sal. I den magiska facklans sken kan 
man endast ana den bortre väggen. Det är stilla och in-
stängt, som om ingen varit här på hundratals år. Inte 
desto mindre verkar en sval vind dra förbi. Facklans eld 
fladdrar till. Sedan är det alldeles stilla igen. Längs väggar-
na står tio sarkofager. 
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man är försiktig går det att ta loss det från fing-

rarnas grepp och läsa texten. Det tycks vara en 
formel som hjälper läsaren till ”andra sidan”. En-

ligt Daans övertygelse skulle han behöva det för 

att ta sig över klyftan som avgränsade dödsriket, 

enligt en vision han haft. I de levandes värld kan 

en magiker eller präst använda besvärjelsen som 
en speciell typ av teleportering. Besvärjaren som 

läser trollformeln kan teleportera sig till en valfri 

plats som denne kan se när texten läses högt. 

Pergamentet försvinner samtidigt som besvärja-

ren teleporteras. 

Sarkofag 4, ”Vasil den tappre”. När locket skjuts 

åt sidan reser sig ett skelett med en hjälm på hu-
vudet och en spira av stål i handen, och slår mot 

inkräktarna. 

Skelett 

SV 14 (Special), KPT 1, Att. 1 vapen (1t6), AB 1, Förfl. 6, RS 
K1, Moral 20, EP 25 

4: □□□□ 

Vasils skelett har dessutom två breda armband 

av järn. Han var en hängiven anhängare av före-

ställningen att järn och stål håller trolldom och 
spöken borta. 

Sarkofag 5, ”Hamid den allseende”. När locket 

skjuts åt sidan hörs ett ihåligt: ”Jag ser vad ni 

gör…! Jag seeer vad ni gööör…!” Sedan är det 

tyst. Ingenting mer händer. Orden som uttalas är 

ett eko av Hamid som levande, ett ”minne” i 
kroppen som manifesterar sig första gången sar-

kofagen öppnas, och bara då. Kring halsen har 

skelettet ett silverhalsband med en runt slipad 

månsten (adular). Den är magisk. Hamid ingöt 

själv den magiska energi som krävdes för att få 
den effekt han önskade. Men han var ingen ex-

pert på området och det magiska föremålet har 

blott lite energi. En magiker eller präst som för-

står att det är en fjärrsynssten (vilket spelarna 

får klura ut själva med spökets ord som ledtråd) 

kan använda den två gånger. Halsbandet är värt 
100 guldmynt som icke-magiskt föremål. Kedjan 

är elegant och stenen är vacker, vit och blåskim-

rande. 

Sarkofag 6, ”Samon den trogne”. Skelettet har 

ett tjockt guldhalsband som är värt 80 guldmynt. 

På vardera sida av skelettet ligger det en mumifi-
erad korp. De verkar i stort sett värdelösa, men 

kan säljas till druider, alkemister och häxor för 

10 guldmynt styck. I själva verket springer de till 

liv om de gnids med färskt fågelblod, och blir då 

trogna den som på detta sätt väckte dem. Utan 
magi går det inte att kommunicera med de till liv 

sprungna korparna, men de är kloka och kan 

med tiden lära sig trick och enkla handlingar. 

(Om inte spelarna själva kommer på denna 

blodsritual, gör inte heller deras spelarkaraktärer 

det.) 

Sarkofag 7, ”Hahn den älskvärde”. Denna sarko-

fag är tom och locket ligger på glänt. Ett guld-

halsband med en rubin som hängsmycke ligger 

på bottnen. Hängsmycket är magiskt och ger 

bäraren +1 i karisma. Den älskvärde själv drar i 

lönngången mellan T15 och T19 (se T15). Hans 

livsöde var tragiskt. För varje år som gick fylldes 

Hahn med mer och mer hat, bitterhet och fru-
stration, men kämpade hela tiden för att dölja 

det för sin omgivning. Utåt blev han allt mer till-

mötesgående, tjänstvillig och ja, älskvärd. Till 

sist brast det och Hahn föll död till golvet. Så 

småningom började han vandra på nytt, men nu 
som hatisk vålnad. En dag för länge sedan rå-

kade han få upp lönndörren till korridoren mel-

lan T15 och T19. Oförmögen till klara och rat-

ionella tankar har han inte lyckats, eller ens för-

sökt, få upp en av dörrarna för att komma ut. 

Där har han varit instängd i tvåhundra år. Det 
har inte muntrat upp den älskvärde. 

Sarkofag 8, ”Damar den rättrådige”. Denne 

överstepräst var den förste som började bära eld-

skyddsmagi på grund av den ännu vaga men 

stigande, och på sitt sätt irrationella känslan att 
Ignas eld skulle drabba dem alla. Skelettet har 

ett guldhalsband med två smycken: En sköld 

och ett svärd, båda i guld. Kedjan och häng-

smyckena måste bäras tillsammans för att ma-

gin ska träda i kraft, och effekten motsvarar mot-

stå eld. 

Sarkofag 9, ”Visent den ståndaktige”. På skelet-
tet i denna sarkofag ligger det en sköld +1. Sköl-

den har mörkblå grund och gula flammor. Den 

erbjuder inget extra magiskt skydd mot eld, utan 

är snarare ett uttryck för den här oron för ett 

odefinierat, eldbaserat hot. Målningen gav Visent 
en känsla av immunitet mot eld, enligt idén att 

det han själv bär som skydd inte samtidigt kan 

skada honom. Oron som prästerna intuitivt bör-

jade känna mot slutet av Thermólans tid hade 

drag av en obehaglig fantasi. För att avhjälpa 

olusten tog de ofta till helt symboliska åtgärder. 
Skelettet har också ett guldhalsband, med ett 

elegant litet ymnighetshorn som hängsmycke 

(värt 50 guldmynt). 

Sarkofag 10, ”Olrik den driftige”. Olriks skelett 

ligger med handflatorna uppåt längs sidorna av 
kroppen. I högra handen ligger det ett lod av 

guld (värde 20 guldmynt), och i vänstra en vial 

med blå vätska. Om någon tar lodet ur handen 

på skelettet kommer det med samma hand att 

gripa denne om handleden. Monstret har +4 i 

attackbonus på just denna attack. I samma rö-
relse sätter sig skelettet upp och ”stirrar” på tju-

ven, medan ett väsande tycks komma ur mun-

nen på det. Monstret håller kvar sitt grepp utan 

vidare handlingar. En isande kyla sprids från 

dess hand. Första ronden tar äventyraren 1t4 i 
köldskada. Varje påföljande rond som skelettet 

håller äventyraren om handleden tar offret ytter-

ligare 1t4 i köldkyla (när det är skelettets tur 

enligt initiativslagen). För varje fullständig rond 

som det håller kvar sitt grepp drabbas offret av 

en grads energitömning. Tjuven kan ta sig ur 
greppet som vore det ett brottargrepp (skelettet 

har i detta avseende 17 i styrka). Om övriga 
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äventyrare slår sönder monstret upphör den ma-

giska effekten, men handen sitter dock ännu 
fast. Den gör ingen ytterligare skada men det är 

besvärligt att lösgöra sig från fingrarna av ben. 

Olriks skelett 

SV 14 (Special), KPT 2, Att. 1 grepp (special), AB 2, Förfl. 6, 
RS K2, Moral 20, EP 35 

7: □□□□□ □□ 

Den blå vätskan i vialen innehåller den magiska 

drycken vattenskydd. En hieroglyf-liknande ets-

ning på glaset illustrerar en person som dyker 

ned i vatten. Den som dricker elixiret erhåller 
samma effekt som om denne befann sig i vatten 

(men samtidigt var förmögen att andas). Perso-

nen blir också blöt; hår och kläder börjar drypa 

när drycken svalts. Vätan är magisk och försvin-

ner helt när dryckens effekt upphör efter 1t4+2 

ronder. Eld och gas kan inte skada den som 
druckit vattenskydd. Däremot upplever denne en 

tröghet som ger -2 i smidighet under dryckens 

varaktighet. 

  Olrik var mycket engagerad i utbyggnaden av 

tunnelsystemet och deltog själv i arbetet. Ibland 

använde han sitt lod av guld för att avgöra hur 
raka väggar var, och så vidare. 

Översteprästerna begravdes som framgår av be-

skrivningarna med begränsade mängder skatter. 

Enligt traditionen i Thermólan behövdes inga 

skatter i dödsriket. Baaleg själv var förknippad 
med rikedom, och den som gick till honom skulle 

inget själv behöva. Tvärtom skulle medförandet 

av egna skatter vara en form av självförhävelse. 

Däremot antogs enstaka föremål som var för-

knippade med den begravde göra det lättare för 

denne att känna igen sig själv i dödsriket, då 
han ju genomgått en förvandling, varför alla 

överstepräster lades till sin sista vila med minst 

ett personligt föremål. 

T20 – Sovrum

 

Detta var ett av prästerskapets tre sovrum i det 

yttre tunnelsystemet. Det är också ett av de få 

rum som stororkerna sökt igenom, som de inte 

brukar använda. Den ena kistan står öppen, den 

andra är stängd men olåst. Delar av innehållet 
ligger på golvet – det rör sig om kläder och per-

sonliga pinaler, inget av intresse. 

T21 - Sovrum

 

Liksom T20 är detta ett genomsökt sovrum och 
även här finns det ett par genomsökta kistor. I 

Ett rum med två bäddar av trä och två kistor. Rummet ser 
genomsökt ut. 

Ett rum med två bäddar av trä och två kistor. Rummet ser 
genomsökt ut. 

ett lönnfack i en av dem finns det en ring, 

järnnäve: en kraftig stålring med en form och ett 

mönster som om ett bockhorn i miniatyr vridits 

runt fingret. Ringen ger +2 i attackbonus och +2 

i skadebonus när bäraren slår en fiende med den 
näve ringen sitter på. Ringen ger inga fördelar vid 

sidan av knytnävsslag med rätt hand. 

T22 – Salen

 

Det finns en risk att orker arbetar i det nya tun-
nelbygget. Tillfoga i så fall ljud från deras arbete 

till beskrivningen nedan. 

  Om stororkerna inte vet att äventyrarna är i 

tunnelsystemet, är det 60% chans att sex orker 

arbetar med tunnelbygget. Dessa kommer i så 
fall vara lätta att överraska. Vet stororkerna där-

emot att äventyrarna stryker kring, står de sex 

orkerna på vakt i salens södra ände, tillsammans 

med två stororker. 

6 orker 

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

#1 (Kortbåge, 1t6, Yxa, 1t6) 7: □□□□□ □□ 

#2 (Kortbåge, 1t6, Sabel, 1t6) 6: □□□□□ □ 

#3 (Spjut, 1t6) 6: □□□□□ □ 

#4 (Kroksabel, 1t6) 5: □□□□□ 

#5 (Yxa, 1t6) 6: □□□□□ □ 

#6 (Stridsgissel, 1t6) 4: □□□□ 

Ev. 2 stororker 

SV 15 (16), KPT 3+1, Att. 1 vapen (1t8+1), AB 4, Förfl. 9, Mo-
ral 16, EP 160 

#1 (Svärd, 1t8+1, sköld) 14: □□□□□ □□□□□ □□□□ 

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

 

Gobelängen döljer ingenting, varken magiskt 
eller hemligt. Om äventyrarna ser närmare på 

den kan spelledaren beskriva dess vita marmor-

byggnader, släta stentorg, lummiga träd, och 

många mindre byggnader runt omkring (som nu-

mer är borta), för att ge spelarna en ögonblicks-

bild av Thermólan under dess storhetstid. 
  Tunnelbygget har beordrats av El-Zarkan. Vi 

återkommer till det i nästa avsnitt, ”Det inre tun-

nelsystemet”. 

  Den södra korridoren löper ned för en trappa 

och därpå bara några meter fram till en välvd 
vägg. På väggen är det en målning av en under-

jordisk stad. Eldar brinner i fyrfat, men staden 

är inte desto mindre påfallande mörk och ödslig, 

Ett stort, trekantigt rum med två pelare. I väst och öst 
löper en korridor norrut, och i rummets södra hörn en 
korridor söderut. På den norra väggen hänger det en go-
beläng som föreställer Thermólan som en frodig och livlig 
stad. I sydvästra väggen tycks ett nytt tunnelbygge påbör-
jats – en tre meter bred, och lika hög, grov gång löper inåt 
berget. 
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med nästan uteslutande svarta och gråa nyanser. 

Mellan ett par fyrfat står en staty av Baaleg. Sam-

tidigt som konstnären uppenbarligen velat ge be-

traktaren ett ståtligt och imponerande intryck av 

ett underjordiskt rike, tycker nog en främling att 

bilden snarare är dyster och staden motbju-
dande. Den som uttalar kommandoordet och kli-

ver in i bilden hamnar just där, framför den verk-

liga staden på andra sidan (T23). Den blev aldrig 

klar och är långt ifrån så pampig som konstnä-

rens vision. (Mer om detta längre fram.) Portalen 

öppnas med kommandoorden ”Hell Baaleg!” Den 
är sedan öppen i tio sekunder, och fungerar på så 

vis att man teleporteras till T23 så fort man vidrör 

bilden. Man kan, som prästerna och dess tjänare 

gjorde, säga ”Hell Baaleg” på väg mot bilden och 

bara gå rakt igenom. Men om man likt en försik-

tig äventyrare undersökande fingrar på målning-
en när kommandoorden uttalats, försvinner man 

framför ögonen på sina kamrater; beröring räcker 

med andra ord för att teleporteringen ska träda i 

kraft, och den nyfikne finner sig i T23. (Eftersom 

möjligheten att ta sig in i det inre tunnelsystemet  
den här vägen antagligen är avgörande för även-

tyret, kan den spelledare som antar att hans eller 

hennes spelare inte kommer att komma på kom-

mandoordet, avgöra att teleporteringsmagin fun-

gerar utan det.) 

  Vid sidan av att imponera på gäster och också 
erhålla en tydlig avgränsning mellan det ”vanliga” 

tunnelsystemet och den spektakulära staden, 

fungerade portalen som en försegling i händelse 

av invasion samt för att dölja staden från oöns-

kade blickar. Portalen kan nämligen stängas av 
från endera sidan med de enkla orden: ”Stäng 

portalen.” Den kan sedan också öppnas från en-

dera håll, med orden ”Öppna portalen.” Ingen nu 

levande varelse känner till dessa kommandoord. 

Däremot kom stororkerna på hur man teleporte-

ras efter konsultation med draken, och de uttalar 
motvilligt och ofta med irriterad ironisk ton kom-

mandoorden ”Hell Baaleg”. 

  Den trekantiga salen var först tänkt som ett 

grandiost mottagningsrum, som en mötesplats för 

många deltagare, samt för festligheter och skåde-
spel avsedda endast för prästerna. Till en början 

stod översteprästens tron i södra änden, men den 

ersattes kort därpå av korridoren ned till porta-

len.  

Det inre tunnelsystemet 
Det finns tre vägar in i det inre tunnelsystemet, 

och drakens håla: Portalen vid T22, schaktet i 

T23, och grottan i skogen (se ”Grottsystemet” 

längre fram). Det troligaste är att äventyrarna 

kommer hit via portalen, och minst troligt att de 

kommer via schaktet, men det finns alltså alter-
nativ. 

  Som berättats tidigare strävade Baalegs präster 

efter att flytta sin ljusskygga och växande verk-

samhet till underjorden. Själva Thermólan var 

utåt sett helgat åt den heliga flamman, och så 
var det tvunget att förbli om rikedomarna skulle 

fortsätta strömma in. Baalegtemplet som uppför-

des inte långt från torget väckte frågor. För att 

kunna vidareutveckla och expandera den mörka, 

parallella kulten krävdes lönndom. Ett tunnelsy-

stem etablerades följaktligen, med salar, tempel-
rum och möjligheter att osett vältra sig i lyx. 

  Men det hela steg prästerskapet åt huvudet. Ett 

simpelt tunnelsystem speglade inte deras syn på 

sig själva. Nej, den grandiosa självbilden krävde 

grandiosa lokaler. Vad kunde vara mer passande 
än en hel stad under jorden? Det är början på 

dessa hejdlösa planer som möter äventyrarna på 

denna sida av portalen. 

  Staden blev aldrig klar, något en uppmärksam 

äventyrare snabbt kan sluta sig till. Medan väg-

garna i den väldiga salen är raka och släta i ne-
derkant, blir de efter några meter upp ojämna 

och allt grövre tillhuggna. Taket är välvt av ut-

huggningen, men så att säga grovt tillyxad och 

mycket ojämn. För att skapa ett så stort hålrum i 

berget användes både arbetare och besvärjare. 
Men man kunde också dra fördel av naturliga 

håligheter i ett befintligt grottsystem. Tunnelin-

genjörerna planerade att utnyttja det ännu mer 

för salar, rum och korridorer, allt eftersom det 

underjordiska komplexet sträckte sig söderut. 

Grottan var känd sedan tidigare och att tunnel-
systemet har denna sträckning var alltså helt 

enligt planerna. 

  Liksom väggar och tak uppenbarligen är halv-

färdiga, är de hus som uppförts ännu enkla och 

helt osmyckade. Några friser, reliefer, kolonner 
och liknande hann man inte färdigställa innan 

katastrofen. Till skillnad från byggnaderna på 

portalbilden i T22, har dessa hus endast en vå-

ning. Dvärgar och andra varelser som levt i un-

derjordiska salar är inte imponerade av ”staden”. 

I deras ögon är den ett amatörmässigt spektakel 
snarare än prov på imponerande byggkonst. Men 

själva storleken kan nog, åtminstone för några 

sekunder, vara en smula överväldigande för 

andra raser. 

  Platsen verkar övergiven i hast. Det är nämligen 
enstaka stegar kvar, rullar med rep, lite verktyg 

någonstans, block och enkla hisskorgar, någon 

vagn, och så vidare. Även om man kanske inte 

slås av det omedelbart, ger allt detta känslan av 

att det stora bergrummet plötsligt lämnades 

oklart någon gång för länge sedan. 
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  På samtliga pelare och med jämna mellanrum 
på väggarna sitter det fackelhållare. Det står 

även fyrfat här och var, ett par omkullvälta. End-

ast fyrfaten vid porten (se nedan) är tända. 

  Det står sex hus i stora salen, åtta grova pelare, 

en raserad staty av Baaleg, ett antal dörrar och 

en smal kanal med en bro över. I söder är det en 
trappa upp till en nästan två meter högre nivå. I 

södra väggen står det en tre meter bred och fyra 

meter hög dubbeldörr av järnbeslaget trä. Den är 

ny. Vid sidan av porten står två stora fyrfat som 

alltid brinner. Detta är porten till drakens håla. 
  Om spelledaren önskar en dramatisk effekt, 

rekommenderas El-Zarkan stå mellan eldarna 

där borta när äventyrarna inträder. Eftersom den 

platsen är upplyst ser äventyrarna detta från 

denna sida av portalen. Draken talar högljutt och 

aggressivt till ett band stororker, beordrar dem 
att förgöra inkräktarna (givet att detta fungerar 

med berättelsen så långt). Om stororkerna inte 

för äventyrarnas huvuden till El-Zarkan kommer 

han att bränna dem alla. Draken pratar på or-

kiska. Den äventyrare som kan språket kommer 
att höra tillräckligt mycket för att förstå vad 

monstret talar om. Efter någon minut vänder sig 

stororkerna om och skyndar norrut (helst först 

när spelarna bestämt sig för vad de ska göra här-

näst). 

  Vid sidan av dramatiken denne scen ger, borde 
draken och stororkerna i stora salen locka även-

tyrarna att skynda iväg till ett hus eller en dörr. 

På så vis kanske de upptäcker och undersöker 

mer, som både är intressant och fördelaktigt, än 

om de bara går rakt genom staden mot dubbel-
dörren. Som nämndes inledningsvis i modulen, 

måste nog spelarkaraktärerna hitta föremål och 

allierade för att lyckas besegra draken. 

Kringvandrande monster 

Risken att stöta på kringvandrande orker på 

andra platser i det inre tunnelsystemet än i 

Baalegsal (som prästerna kallade sin ”stad”, rum 

T23) är minimal. Monstren uppehåller sig närm-

ast uteslutande i ”staden” och dess byggnader. 

Ibland går enstaka orker till fängelsehålorna 
(T36) med mat, men de patrullerar aldrig rum 

och korridorer runt om (givet att de inte har sär-

skilda skäl till det). Äventyrarna bör undvika 

Baalegsal, såvida de inte nedgjort praktiskt taget 

varje storork. Spelledaren uppmuntras hantera 
möten med monster och fiendens beteende på fri 

hand, efter äventyrets utveckling och den svårig-

hetsgrad han eller hon bestämmer sig för. 

  Bortsett från den eventuella inledningsscenen 

med El-Zarkan i salens södra ände, och givet att 

spelledaren vill luta sig mot slumpen, är det 75% 
chans vid en given tidpunkt att det är 1t6+1 

stororker i Baalegsal, och 25% chans att det är 

1t3+1 vanliga orker. Det är vidare 75% chans att 

1t4+1 orker arbetar med den nya tunneln. 

T23 – Den underjordiska staden Baalegsal 

Första stycket beskriver platsen, och andra 

stycket scenen med draken. Anpassa beskriv-

ningen efter gällande förhållanden. 

 

En väldig sal breder ut sig, kanske 50 meter lång, 20 meter 
bred och tio meter hög, med flera envåningshus av sten. 
Taket hålls upp av åtta grova pelare. Tio meter in i salen 
ligger en tre meter lång staty, vält till marken. Ni ser en 
dörr i västra väggen, inte mer än tio meter bort. 
  Salen är upplyst i dess södra ände av två stora, brinnande 
fyrfat. Mellan dessa står draken. Den talar högt, hest och 
upprört till ett band stororker. Bakom monstret är det en 
stor dubbeldörr av järnbeslaget trä. 

Observera att det finns större kartor längst bak i modulen. 
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Spelledaren kan anpassa händelseutvecklingen 

något efter spelarnas val. Det kan vara bra att 

låta dem slinka in i västra dörren, till exempel. 

Om de inte är snabba och försiktiga kommer de 
säkert bli upptäckta. I så fall kommer stororker-

na att springa emot dem, och El-Zarkan flyga 

upp och attackera med eldkvasten. Flyr äventy-

rarna tillbaka in i portalen kommer de bli för-

följda. Vakter att placeras ut för att de inte ska 

komma in i det inre tunnelsystemet på nytt. De-
ras uppdrag försvåras antagligen avsevärt med 

denna händelseutveckling. 

  Observera att äventyrarna endast ser knappt 

halva salen, och att fyrfaten och draken är på 

andra sidan mörkret. 
  Som framgått kallade prästerna det väldiga, 

underjordiska rummet med husen för Baalegsal. 

(Sista stavelsen, ”sal”, betonas.) 

  I östra väggen halvvägs in salen, löper en tun-

nel in i berget som är blott fyra meter djup. I ta-

ket längst in öppnar sig ett schakt till marken 
ovanför. Det är närmare trettio meter långt. Ne-

danför hålet ligger bråte efter en hiss. Schaktet 

och hissen användes för att frakta materiel från 

och till det inre tunnelsystemet, medan utbygg-

naden pågick. Ovanför hålet finns ännu rester 
efter ett raserat torn med hissanordning. En nu-

mer igenvuxen väg löper från hålet vid markytan 

österut, där en klyfta vidgar sig som blivit nästan 

helt fylld av fyllnadsmaterial som fraktats ut ur 

tunnelsystemet. 

  Cirka 30 meter in i salen löper en kanal, en 
fåra för vatten från en underjordisk källa. Än i 

dag strömmar vatten längs kanalen. Den är två 

meter djup, och vattendjupet är en meter djupt. 

Samma vatten flyter förbi T41 och T38. Det är 

rent och går att dricka. Vattnet flyter i västlig 
riktning. Över kanalen löper en stenbro huggen 

ur berget. 

  Porten i andra änden är en imponerande 

dubbeldörr av trä, cirka tre meter bred och fyra 

meter hög. Den öppnas inåt Baalegsal. För var 

och en som ser porten på nära håll är det uppen-
bart att den är ny. Det första El-Zarkan begärde 

av orkerna, stora och små, var att de skulle upp-

föra denna port. Som ett monster utan fruktan 

låter El-Zarkan porten stå olåst. Inga orker får 

under några omständigheter öppna den eller be-
finna sig i El-Zarkans håla. Drakens intuition 

varnar honom om porten öppnas, oavsett om 

han sover eller är vaken. Det går inte att över-

raska El-Zarkan om man kommer just denna 

väg. 

T24 – Den fallna statyn 

 
El-Zarkan slog omkull statyn när han anlände 

till platsen. 

En omkullvält staty av sten ligger i flera delar nedanför sin 
sockel. Det är samma svarta gud ni sett tidigare. 

T25 – Ny tunnel 

 
Tunnelbygget har beordrats av El-Zarkan. Han 

skulle kunna klämma sig in i korridoren mot por-

talen, och hälsa Baaleg för att komma till det 
yttre tunnelsystemet. Men det anstår inte en 

drake. I stället har han beordrat en ny tunnel 

mellan de två salarna. När bygget är färdigt kom-

mer tunneln att vara rak och välgjord, och en 

port ska uppföras mellan de två delarna. 

T26 – Matsal och kök

 

Huset innehåller inget av intresse. Den norra de-

len är matsal, och den södra är ett kök. Båda an-

vänds dagligen av stororker, vilket syns om man 

ser närmare på dem. Givet att äventyrarna inte 
kommer hit kort efter scenen med draken som 

beskrivs i T23, är det 25% risk att det är 1t6 

stororker i matsalen. 

  Det är ett fönster i norra och ett annat i södra 

väggen. 

T27 – Sällskapshus

 

Huset användes för lättsamt umgänge. Det är 

enkelt med obehandlade väggar och golv. Innan 

Thermólan sattes i brand fanns det förstås mer 
grandiosa planer för dessa utrymmen. 

  Det gamla sällskapshuset är numer stororker-

nas bas i det inre tunnelsystemen, i den mening-

en att det vanligtvis är här de vilar. Sakerna på 

golvet tillhör dem – kagge med dryck, påsar med 

hårt bröd, någon kniv, ett bryne, och så vidare. 
Det är 25% chans att det är 1t4+1 stororker 

här, om det inte strider mot berättelsens logik. 

(Till exempel är det inga stororker här när spelar-

karaktärerna kommer in i Baalegsal, om El-

Zarkan talar till sina monster vid porten på 
andra sidan, eller kort därpå.) 

  Dörren till söder är olåst. På andra sidan är det 

En grovt uthuggen tunnel, tre meter bred och tre meter 
hög, löper ett kort stycke in i berget. I tunneln ligger det 
hackor, spadar och hinkar. 

Både insidan och utsidan av huset är enkla. Alla byggnader 
saknar tecken på estetiska ambitioner. Men samtidigt är 
det uppenbart att bygget blivit avbrutet. 
  Rummet på andra sidan innehåller endast två långbord 
med stolar. I västra änden är det en öppning till ett mindre 
rum. 

Ett enkelt hus av sten. Grunden är huggen direkt ur berget, 
väggarna byggda av fyrkantiga stenar. Det är ett fönster 
(utan glas) i varje vägg. 
  I rummet står ett lågt bord och flera bänkar. De dynor 
som antagligen hör till bänkarna ligger i en slarvig hög i ett 
hörn. En matta täcker nästan hela golvet. Möblerna är 
gamla men välbehållna. På golvet finns det också enstaka 
kaggar, påsar och smärre föremål. 
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ett helt tomt, mindre rum, med en trappa till en 

korridor under golvet. Man hade planer att täcka 

väggarna tvetydiga målningar i detta ”hemliga” 

rum, men det blev inte mer än dessa kala, grå 

och fönsterlösa väggar. 

  Trappan ned leder till en korridor till rum T39, 
avsett för mer tveksamma nöjen andra inte be-

hövde känna till. 

T28 – Storkök 

 
Köket användes bara några gånger innan kata-
strofen, och då för arbetare. Den som noggrant 

undersöker spisen ser att det är sot i den, men 

annars verkar det alltså oanvänt. Man föreställde 

sig att många människor skulle bo i Baalegsal 

och följaktligen behövdes ett rejält kök. Soldater 
och arbetare tänktes äta längs långbord utanför 

köket. Matsalen T26 var avsedd för prästers var-

dagsmål. 

T29 – Snickeriverkstad

 

Huset är helt gjort av granit. I rummet finns det 

verktyg som hammare, sågar, tvingar, hyvlar, 

och så vidare, tillsammans med limburkar och 

kaggar med tjära, snören, rep, pluggar, med 

mera. 

  På det platta taket ligger det verktyg och red-
skap (murslev, hink, lod, brädor). Ett kvadra-

tiskt, fyrkantigt hål med skarpa kanter upptar 

den bortre änden. Mot södra väggen står det 

ännu en stege. Man planerade att detta skulle 

vara det första huset med flera våningar; det 
skulle se ut som ett försvarstorn för att imponera 

på besökare. 

T30 – Smedja 

 

Ett kvadratiskt hus med skorsten och mindre fönsterglug-
gar i alla väggar. 
  Insidan utgörs av ett stort kök med spis, skåp, bänkar, och 
så vidare. Gjutjärnspannor och kopparkärl hänger på väg-
garna. Det är gammalt förstås, men verkar nästan helt 
oanvänt. 

Ett kvadratiskt hus av sten som verkar huggen direkt ur 
berget. Det har en dörrlös öppning i östra väggen och ett 
fönsterlöst hål i norra väggen. 
  Inuti byggnaden är det ett par arbetsbänkar i trä, verktyg 
och redskap för träarbeten, samt högar av större och 
mindre brädor. I bortre änden av taket är det ett stort, 
fyrkantigt hål. 

Även detta lite mindre hus är enkelt men bastant och hug-
get direkt ur bergrummets granit. Det har en något bre-
dare dörröppning än de andra husen, och en kort skorsten 
på taket. 
  Insidan av huset utgörs av ett enda stort rum, med ässja, 
städ, hammare och tänger. 

Smedjan användes under utbyggnaden av 

Baalegsal, vilket en närmare inspektion gör tyd-

ligt. 

T31 – Stallbyggnad 

 
Stallbyggnaden är den enda som har väggar av 

trä. En innervägg avskiljer den östra och västra 

delen av utrymmet. När man kliver in i den östra 

delen är det uppenbart att det varit ett hönshus. 

Man ser också resterna efter några hönor (dock 

inte alla, vissa tog de flyende med sig). 
  Den västra delen innehåller skeletten efter två 

oxar. Dessa stackars djur svalt ihjäl, kvarläm-

nade i sina bås när de få människor som inte 

deltog i den förödande festivalen flydde Baalegsal. 

Oxarna hölls här som dragdjur, för att exempel-
vis hissa upp stenblock, eller dra undan uthug-

gen granit. Mellan huset och bergväggen står det 

mycket riktigt en vagn tillsammans med föremål 

som dragok, rep och släpa. 

  I östra delen är det 25% chans att det är 1t6+1 

vilande eller sovande orker, givet att det inte stri-
der mot händelseutvecklingen. 

T32 – Byggförråd

 

Alla dörrar är stängda. Den västra dörren är 

barrikaderad från andra hållet om gnomscenariot 
används (se T34). De andra två dörrarna är 

olåsta. 

  Verktyg och redskap är huvudsakligen för sten-

huggning (spett, hackor, hammare, kilar) och för 

att bygga träställningar och hissanordningar. Det 
står dessutom två skottkärror här, som kan un-

derlätta äventyrarnas bortförsel av guldmynt när 

de besegrat draken. 

T33 – Mindre förråd

 

För påhittiga äventyrare kan det nog vara intres-

sant att plocka på sig saker som spik, snören, 

kedjor, hänglås etcetera, men något ekonomiskt 

värdefullt finns det inte här inne. Båda dörrarna 

är stängda men olåsta. 

Huset har en grund huggen ur berget, men väggarna är av 
trä. Det har två stängda dörrar, den södra något bredare 
än normalt, samt ett par mindre fönstergluggar 

Ett sex gånger sex meter stort rum, med en dörr i östra, 
södra och västra väggen. Längs väggarna är det är fullt 
med verktyg, hinkar, redskap, rep, brädor, stenplattor, 
med mera. 

Ett förråd med trähyllor mot väggarna. Fyra gånger fyra 
meter stort. En dörr i norr och en i söder. På hyllorna lig-
ger det verktyg, burkar, askar, snören, läderstycken, och så 
vidare. 
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T34 – Bränslerum 

Observera att det inte går att öppna dörrarna in 

hit, om det finns gnomer här (se nedan).

 
Båda dörrarna öppnas utåt, mot korridoren. 

Spelledaren kan välja att rummet är tomt, att det 
finns tre gnomer här, eller att det är 25% chans 

att det finns tre gnomer här. 

  Även om gnomer kan vara ogina typer, befinner 

de sig i ett tunnelsystem som tagits över av en 

drake och dennes stororker. Dessa monster är en 
gemensam fiende för gnomerna och äventyrarna, 

och det finns på så vis alla chanser att de två 

grupperna slår sig samman. Om det är spelarka-

raktärernas önskan, bör nog spelledare kräva ett 

minimum av gott rollspelande för att få gnomer-

na till sina allierade. Gnomer är misstänksamma 
av naturen, och de vet ju faktiskt inte något om 

äventyrarna. 

3 gnomer 

SV 15, KPT 2, Att. 1 vapen (1t8), AB 2, Förfl. 9, Moral 13, EP 
45 

#1 (Kortsvärd, 1t6, slunga, 1t3) 7: □□□□□ □□ 

#2 (Svärd, 1t8) 12: □□□□□ □□□□□ □□ 

#3 (Yxa, 1t6, armborst, 1t8) 8: □□□□□ □□□ 
 

Just dessa gnomer har specialiserat sig på pro-
spektering, det vill säga sökandet efter naturrå-

varor. De är av hårdare virke än typiska gnomer; 

deras värden motsvarar andra gradens krigare. 

  Gnomerna tog sig ned i tunnelsystemet via 

schaktet (T23), som de hittade av en slump på 
väg upp i berget. De började en smula fascinerat 

undersöka det inre tunnelsystemet. Sedan kom 

draken och stororkerna tillbaka, och gnomerna 

har sedan dess bara försökt undvika dessa. De 

vet inte hur de ska ta sig ut härifrån med livet i 

behåll. Eftersom stororkerna som tidigare 
nämnts inte ägnar tid till att genomsöka varje 

vrå av tunnelsystemet har gnomerna lyckats 

hålla sig osedda i flera dagar. 

  Det går inte att öppna dörrarna om gnomerna 

är här. De har nämligen bundit ett rep mellan 
respektive dörrs handtag. Den som lyckas med 

ett egenskapsslag mot styrka när denne försöker 

rycka upp dörren, känner hur den sviktar något 

– det vill säga att repet gnomerna använt sträcks 

ut ett par centimeter. 

  Försöker äventyrarna kommunicera med gno-
merna genom dörren är det inte omöjligt att de 

svarar, när de hör att det är människor eller 

halvmänskliga varelser på andra sidan. 

  Rummet användes under prästernas tid i tun-

nelsystemet som bränsleförråd. Allting som för-
varas här inne är mer eller mindre brännbart, 

som olika sorters olja och tjära. Det finns också 

facklor preparerade med olja, till exempel. 

Ett mindre rum, liksom de andra uthugget ur det grå ber-
get. På golv och enkla trähyllor längs väggarna, står tun-
nor, kaggar, flaskor och burkar. Luften är vagt stickande. 

T35 – Vinkällare

 

Rummet användes som vinkällare, men egentlig-

en förvarades alla tänkbara sorters drycker här; 

främst öl vid sidan av vin. När de fåtaliga männi-
skor som var kvar i tunnelsystemet efter kata-

strofen i Thermólan lämnade den numer oheliga 

och förbannade platsen (enligt allmän uppfatt-

ning) tog man med sig en del kaggar och flaskor 

härifrån. Men även stororker har varit här och 

förkovrat sig. Tre-fyra kaggar har slagits upp med 
yxa av dessa monster. 

  Det mesta går inte att dricka längre, men det 

finns enstaka flaskor med vin som smakar för-

träffligt. För var tionde minut en äventyrare söker 

efter drickbart vin, är det 25% chans att denne 

hittar det. Det finns sammanlagt tio liter bra vin, 
bland dessa hundratals liter dryck. 

T36 – Fängelsehåla 

Dörren in till fängelsehålan är bastant, gjord av 

ek med metallbeslag. En lucka kan skjutas åt 

sidan för att se in (men det är becksvart där 
inne). Hålet som blottas är försett med galler. 

Dörren är låst men nyckeln sitter i. 

 
I en cell till höger och en till vänster sitter det två 

halvlingar vardera. I den stora cellen är det fem 
människor. Dessa, och endast dessa celler är 

låsta med kedjor och hänglås. En tjuv får +2 till 

sin fördel på att dyrka upp de enkla låsen. 

  Både halvlingarna och människorna är beredda 

att hjälpa äventyrarna om de befriar dem. En 

halvling är dock skadad (#2) och en människa är 
sjuk (#5). Ytterligare en människa är i tämligen 

dålig form (#4). Sjuklingarna kommer inte att 

vara till stor hjälp. Deras skick kan resa utma-

ningar: Ska äventyrarna ta med dem, ska de läm-

nas kvar, eller ska de eskorteras härifrån – och i 
så fall av äventyrarna, eller av fångar? 

  De som är friska nog kan liera sig med äventy-

rarna och hjälpa dem att besegra draken. Spelle-

daren använder förslagsvis Följeslagarreaktion-

tabellen på sidan 38 i Monster & Magi, gärna för 

var och en. Hantera de som följer med äventyrar-
na som följeslagare avseende exempelvis lojalitet. 

För enkelhetens skull betraktas människorna 

som andra gradens krigare, och halvlingarna som 

första gradens tjuvar. Spelledaren kan fylla ut 

med ytterligare detaljer. 

Ett två gånger sex meter stort rum med en dörr i östra 
väggen, och korridorer åt norr och söder. En frän och sur 
lukt stöter emot er. Rummet innehåller främst tunnor, 
kaggar och flaskor. Det verkar lite urplockat. En och annan 
kagge har också slagits upp, och vätska har runnit ut på 
golvet. 

Detta är uppenbarligen en fängelsehåla. Till höger och 
vänster samt rakt fram är det celler med gallerdörrar. 
Några av dem är låsta med kedjor och hänglås. 
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  Fångarna saknar vapen och mat. Observera 

dock att rum T37 är ett vapenförråd. Skriv gärna 

ned skyddsvärde och vapen när de utrustats, på 

de blanka raderna nedan. 

5 människokrigare 

SV ____, KPT 2, Att. 1 vapen, AB 2, Förfl. 12, KS K2, Moral 
13, EP 50 

#1 (___________, _____) 9: □□□□□ □□□□ 

#2 (___________, _____) 8: □□□□□ □□□ 

#3 (___________, _____) 7: □□□□□ □□ 

#4 (___________, _____) 3: □□□ 

#5 (___________, _____) 1: □ 

2 halvlingtjuvar 

SV ____, KPT 1, Att. 1 vapen, AB 1, Förfl. 12, KS K1, Moral 
13, EP 50 

#1 (___________, _____) 3: □□□ 

#2 (___________, _____) 1: □ 
 
Om äventyrarna inte studerat böcker i biblio-

teken, och spelledaren vill att spelarna får in-

formation om platsens historia, kan denne låta 

fångarna berätta om Thermólan och den stora 

branden. 

T37 – Vapenförråd 

Dörren till vapenförrådet är låst. En liten, smidd 

skylt med två korslagda svärd pryder det. 

 
I vapenförrådet finns det fyra exemplar av föl-

jande vapen: armborst, kortbåge, långbåge, 
stridshammare, tvåhandsstridshammare, strids-

klubba, kortsvärd, långsvärd, stridsyxa, hille-

bard, spira och spjut. Det finns 40 skäktor till 

armborst och 160 pilar. Dessutom står det fyra 

runda sköldar intill ena vägen och fyra hjälmar 
på en hylla. All utrustning är enkel men av bra 

kvalitet. 

T38 – Bad

 

Den underjordiska vattenströmmen som blott-
läggs i Baalegsals kanal leder förbi bassängen. 

Vattnet verkar rent. I bassängen är det någon 

meter djupt. 

  Grottan är bred och hög nog för en människa 

att gå raklång. Man kan inte gå två i bredd. Den 

leder till drakens håla. (Se “Grottsystemet”.) 
  Rummet är delvis uthugget ur en naturlig hå-

lighet i berget. Planen var att bygga ett mer 

Ett litet, långsmal rum, vars väggar är nästan täckta med 
vapen i olika rack. 

Ett stort oregelbundet rum med en bassäng i östra änden. 
Den södra väggen är obearbetad, mer som en naturlig 
grotta än ett uthugget rum. Från denna del av väggen lö-
per ett till synes naturligt hålrum in i mörkret. 

avancerat badhus än det i det yttre tunnelsyste-

met (T17), med möjlighet till heta bad och utrym-
men för gymnastik. 

  Badhuset är tomt, utan vare sig möbler eller 

monster. Man hann aldrig ta utrymmet i bruk. 

T39 – Sällskapsrum 

 
Monstren är fyra fladdermyggor, ihjälslagna av 

stororker. 

  Prästerna tänkte sig detta som ett avskilt, något 

dolt rum, där de kunde ägna sig åt mer suspekt 

verksamhet, förmodligen av odefinierat slag. 

  Det finns inget av intresse i detta rum. 

T40 – Sal 

 
Salen är tom. Dess avrundade hörn och den 

svängda korridoren hit antyder att prästerna ville 

få ett annat arkitektoniskt uttryck i tunnelsyste-
met; kanske för att spegla den på sätt och vis 

irrationella guden Baalegs temperament bättre. 

Salen är en av de senare delarna av tunnelsyste-

met och togs aldrig i bruk. 

T41 – Kanal med grönt slem

 

Det gröna slemmet rör sig så långsamt att det 

är helt ofarligt där det ligger, om äventyrarna lå-

ter det vara. Det har nyligen krälat ut ur kana-

lens hål i väggen. 

  Kanalen med vattnet hade en helt dekorativ 
funktion, men kanske det utvecklats till något 

ceremoniellt om tiden tillåtit. 

Grönt slem 

SP (Kan alltid träffas), KPT 2, Att. 1, AB 2, Förfl. 1, RS K2, Mo-
ral 20, EP 125  

6: □□□□□ □ 

Ett normalstort rum med bänkar, dynor och ett lågt bord. 
Det är stökigt. Här och var ligger mindre monster i onatur-
liga ställningar. De är grå, har stora läderartade vingar och 
snabelliknande näsor. 

Ett stort rum (cirka sex gånger tio meter) med avrundade 
hörn. Taket är välvt. Det är en dörr med rundad ovansida i 
västra och i södra väggen. Men rummet verkar helt tomt.  

Ett kvadratiskt rum, sex gånger sex meter stort, med en 
smal kanal i mitten. Vatten flödar i kanalen från öst till 
väst. I den östra änden sitter grönaktigt slem, delvis i och 
delvis ovanför kanalen. 
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T42 – Ofärdigt tempelrum 

 
Det finns inget av intresse här, men det halvfär-
diga rummet erbjuder liksom T38 möjlighet att 

smyga sig in i drakens håla. 

T43 – Drakporten 

Porten in till grottan är tre meter bred och fyra 

meter hög. Den är gjord av kraftiga brädor av ek 

och beslagen med metallband. Dörrarna är up-
penbarligen nya. De saknar lås. Ingen får öppna 

porten eller på annat vis inträda i drakens 

grotta. 

  Äventyrarna kan alltså gå in här. Men gör de 

det varnar El-Zarkans intuition honom, som 
nämndes tidigare. Han kommer att med självtill-

räckligt lugn fråga vem som vågar gå i hans 

grotta, innan äventyrarna ser honom. 

  Framför porten står två fyrfat som alltid brin-

ner. 

Grottsystemet och draken 
Under berget söder om Thermólan breder ett 

grottsystem ut sig. Dess gångar utnyttjades av 

tunnelingenjörerna när prästernas inre tunnelsy-

stem byggdes ut. På så vis övergår prästernas 

tunnelsystem till grottans naturliga rum. När de 

förlade det inre tunnelsystemet så långt söderut, 
ökade de alltså inte endast det fysiska avståndet 

från Ignas hål, utan fick dessutom möjlighet att 

utnyttja de naturliga hålrummen för att bygga 

sin underjordiska stad. Avståndet från staden 

underlättade också hemlighetsmakeriet. Med en 
ingång bland träden uppe i berget, ett dolt 

schakt, och en hemlig portal till tunnelsystemet, 

var det möjligt att dölja transport av människor 

och materiel. 

  De storvulna planerna realiserades som bekant 

aldrig, utan Thermólan ödelades av Ignas eld. 
Prästernas underjordiska kult dog ut. Det mörka 

riket blev aldrig mycket mer än självupptagna 

drömmar. 

  Men salar och korridorer står kvar, de första 

ansatserna till en underjordisk stad likaså – och 
med detta förbindelsen mellan prästernas tun-

nelsystem och den naturliga grottan draken hit-

tade för inte så länge sedan. El-Zarkan såg det 

breda schaktet som tunnelbyggarna använt 300 

år tidigare. Han tog sig ned där och fann rymliga 

hålrum. Men det var först när draken tittat när-
mare på Thermólans präktiga ruiner och upp-

täckt ett grandiost tunnelsystem som han beslöt 

sig för att just detta skulle bli den store El-

Zarkans håla. 

  Det första han gjorde, som vi redan nämnt, var 
att tvinga stororkerna att resa en port mellan 

Rummet ni kommer in i är uppenbarligen ofärdigt. Halva 
rummet är cirkelrunt, men uthuggningen av andra halvan 
är inte påbörjad. I den ofärdiga delen av rummet öppnar 
sig en mörk spricka, en meter bred, söderut. 

grottan och det inre tunnelsystemet; och det 

andra att påbörja uthuggning av en tunnel bred 

nog för honom själv, mellan det yttre och inre 

tunnelsystemen. Med påföljande förändringar av 

de underjordiska salarna planerar han en värdig 
håla. 

  Bortsett från T44, själva hålan, är grottans rum 

och gångar tomma. 

T44 – El-Zarkans håla 

Vi utgår från att draken håller till i hålan när 
äventyrarna kommer dit. Eftersom skatterna lig-

ger här obevakade när El-Zarkan är ute, är han 

aldrig borta någon längre tid. Vill spelledaren 

ändå prova möjligheten att hålan är tom när 

äventyrarna anländer, är chansen 20%. Draken 

återvänder i så fall efter 1t12x10 minuter. Om 
äventyrarna stjäl något kommer draken omedel-

bart att märka det, och han kommer också 

känna lukten av människor och halvmänskliga 

varelser även sedan de avlägsnat sig. Stöld gör 

monstret rasande, oavsett hur liten eller stor den 
är. 

  Draken är övertygad om sin egen oövervinnerlig-

het. Hans blotta uppenbarelse sätter skräck i 

andra varelser. Av dessa skäl gör han sig sällan 

någon brådska, utan låter fienden se och frukta 

honom innan han går till angrepp. Denna själv-
säkerhet kan äventyrarna utnyttja genom att få 

första slaget. Men alla som ser draken för första 

gången får -1 på sitt överraskningsslag, för att 

simulera deras fruktan för det skräckinjagande 

monstret. 
  Det går knappast att överraska El-Zarkan. Hans 

sinnen är exceptionella. Han kommer både att 

höra och känna lukten av äventyrare som smyger 

i grottsystemet, när de närmar sig hans håla (om 

de inte använder magi som förhindrar detta). 

  Som nämnts tidigare gör äventyrarna klokt i att 
attackera draken här i hans håla. Grottsystemet 

gör det möjligt att angripa monstret från flera 

håll och att ta skydd bakom naturliga väggar. Det 

stora grottrummet är runt fem meter högt. El-

Zarkan kan röra sig obehindrat, men det är för 
lågt till tak för honom att flyga. 

El-Zarkan 

SV 19, KPT 8, Att. 2 klor/1 bett eller andedräkt/1 svans, AB 7, 
Förfl. 9 (flyga 30), Moral 16, EP 1 000 

32: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

□□□□□ □□ 
 

1:a nivåns besvärjelser: Charma person □, Fixera port □, 

Förstå språk □, Sömn  

2:a nivåns besvärjelser: Illusion □, Läsa tankar □, Upptäcka 

osynlighet □ 

3:e nivåns besvärjelser: Fjärrsyn □, Osynlighet, 4 m radie □, 

Paralysera person □ 

4:e nivåns besvärjelser: Eldvägg □, Förvirring □ 
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Drakskatten ligger i en hög längs norra väggen. 

Den har ett sammanlagt värde på cirka 35 000 

guldmynt (beroende på hur man räknar värdet på 
magiska föremål). Den innehåller 16 000 guld-

mynt, 20 000 silvermynt och 10 000 kopparmynt, 

samt juveler till ett värde om 12 000 guldmynt. 

  Vi vill uppmuntra spelledaren att placera ma-

giska vapen i skatten, i synnerhet sådana som 

äventyrarna behöver. I de äventyr som utgör Ga-
lanthus-serien förekommer ganska få magiska 

vapen, men när spelarkaraktärerna uppnått 

fjärde eller femte graden är det rimligt att i prin-

cip alla har ett. I drakskatten kan det ligga fem-

sex +1-vapen, eller enstaka +2-vapen. Dessutom 
en magisk sköld, skyddsring +1, en amulett mot 

skådning, eller föremål av motsvarande värde. 

Om äventyrarna besegrar den gröna draken för-

tjänar de en rejäl belöning! 

T45 – Grottan 

Från det stora grottrummet där draken har sin 

håla, löper en bred grottgång söderut. På sina 

håll är det utjämnad och breddad av prästernas 

arbetare, för att lättare kunna föra materiel ge-

nom gångarna till Baalegsal. 
  Ungefär 100 meter söderut löper det schakt 

prästernas arbetare använde för att föra männi-

skor och material ned i och upp ur tunnelsyste-

met; samma schakt El-Zarkan nyligen hittade. 

Även detta är delvis breddat och utjämnat av ar-

betarna för länge sedan. Äventyrarna kan hitta 
schaktet, exempelvis om de ser draken dyka ned 

bland klipporna vid denna plats, och sedan letar 

efter dess håla i skogen. Det är däremot taktiskt 

fördelaktigt att angripa draken från norr, ef-

tersom de då har lättare att angripa monstret 
från flera håll, och har större chans att därpå 

söka skydd komna från det hållet.  
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Bilaga 

Nya monster 

Stororker  

 

Antal 3t6 

Skyddsvärde 15 

KPT 3+1 

Sp. Försvar - 

Sp. Attack - 

Attacker 1 vapen 

Attackbonus 4 

Skada Vapen +1 

Storlek M 

Förflyttning 9 

Räddningsslag K4 

Moral 15 

Skatter XIII 

EP 150 

 

Stororker är nästan lika stora som storvättar, 

men det är en ras som framavlats för krig. De är 

smidigare och bättre på att strida än storvättar, 

och givetvis större och starkare än vanliga orker. 
  De har orkliknande drag och talar en orkdia-

lekt. Deras kroppsform är mer människolik, och 

alla stororker är muskulösa. Medan vanliga 

orker tenderar att gå och springa hukande, och 

har påfallande långa armar, är stororkers håll-
ning mer upprätt liksom människors. De kallas 

ibland för ”halvorker”, som vore de hälften män-

niska och hälften ork (men så är det inte, det är 

en egen ras). Deras ansikten är kraftfulla och 

framtänderna vassa. Till skillnad från vanliga 

orker skyr de inte nödvändigtvis solljus, men har 
å andra sidan sämre mörkerseende (10 meter).  
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Kartor 

Thermólans dal 
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Thermólans centrum 
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Yttre tunnelsystem 
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Inre tunnelsystem 


