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Magiska Ord

Den nedgående solen målade molnen rosa, en stark kontrast mot den gråblå himmeln. 
I den smått vildvuxna trädgården i den flagnande vita paviljongen satt tre kvinnor och 
en man belåtna och tillbakalutade. På bordet mellan dem på en nu nedspilld virkad 
duk ett träfat med pajsmulor, några få kakor, och en nästan tom karaff med någon 
blekröd dryck i. Det låg en spänning i luften, en aning om kamratskap som höll på att 
övergå till vänskap, och kanske något mer, kanske kärlek mellan två av dem. Just nu 
var dock inte tid för det, nu väntade de sista lata dagarna med bad och lek i den sista 
sommarvärmen.

Texter av Einar Johansson bearbetade av Daniel Schenström



Dalgångarna var täckta av gulldroppar nu som blänkte och glittrade i solen och drog 
blicken från de flisiga gråa hus som bildade en by i dalens botten. Det lilla sällskapet 
vandrade ner längst västsidan. Folket som arbetade ute på fältet tittade förvånade upp 
på de märkliga personerna, inte för att de var förvånade över resenärer förbi deras 
hem, utan för hur dessa resenärer såg ut. Längst fram gick en storväxt karl med långt 
hår och en kropp formad av hårt kroppsarbete, muskulös och senig, med mörka ögon 
under buskiga ögonbryn. Man kunde ändå se att han var vaksam, inte olik i sin rörelse
en rovfågel eller jokatt. Bakom honom kom en mörk man, märkt av tidens gång, 
rynkig och gråhårig men med en virilitet som om han var upplyft av en osynlig kraft. 
Hans mörkblå skimrande dräkt tycktes som något bara den största av kungar skulle 
klä sig i. Sist kom en blek, ung, kvinna med röda ögon och vitt spretigt hår, varken 
ung eller gammal. Hennes formsydda dräkt av läder var fylld av spännen, och slidor 
för knivar.

Ett rollspel

Magen hade gjort sitt bästa för att få honom att ge upp i flera timmar nu. Ibland var 
den lugn, ibland bara ett lätt pirrande, ibland kramper. Varje gång de passerat en 
vägskylt hade han tänkt att be vännen att vända vagnen om. De hade konverserat om 
allt möjligt på vägen. För det mesta hade det varit okej, men just när magen var i den  
värsta upprorsstämningen så märkte han att hans svar blev kortare, och att han inte 
orkade förmå sig att svara på skämten. Annars var han gärna den som pladdrade på. I 
diskussioner med familj och vänner var han ofta den som tog parti för den sida som 
inte fanns representerad. Vissa gånger var det för att få vara med i diskussionen, 
medans andra gånger tyckte han att de andra var tvungna att visas det större 
perspektivet.
  Nu ändrades tonen och takten i vännens röst. Var de framme?



Förord
I mars 2003 brann min farfars barndomsgård
ner. Tack vare en granne så kunde en del 
saker som stått i en gammal drängstuga 
räddas. Det var några möbler, lite kläder och 
så större delen av en koffert från farfars 
brors (tyvärr avliden) tid på havet. När vi 
tittade genom den hittade vi dagböcker, 
foton, brev och anteckningar. Minnesnoter, 
sånger, och teckningar av det han sett under 
sina färder. Fotona tog min farfar, men det 
andra fick jag behålla, för annars hade de 
slängt det. Jag har alltid haft ett intresse för 
livsöden, gillar att läsa intervjuer för att se 
hur andra människor ser på världen. Först på
hösten så började jag läsa genom allt. En del 
av det var skadat sen branden och den dåligt 
isolerade stugan hade gjort att en del blivit 
fuktskadat. Det var spännande att få en så 
direkt inblick i min släktings liv, och hur 
världen tedde sig för honom, så olik den syn 
som verkar vara den rådande nu. Känns som 
det fortfarande var en oskyldig tid trots att 
första värdskriget fortfarande var färskt i 
människors minne. Min farfars bror gick till 
sjöss 1921 först i svenska handelsflottan och 
senare har han jobbat för flera olika länders 
skepp. Han var ombord på det brittiska 
skeppet Marimba när det förliste på väg till 
Surat i Indien 1932. Först 1937 fick farfar 
reda på att brodern fortfarande levde i ett 
brev daterat 17:e januari och poststämplat i 
Bombay. Farfars bror hade skadat sig när 
skeppet gick under och levt utan minne ett 
par år som lastare i Baruchs hamn tills det 
börjat komma tillbaks.
  De flesta av texterna var normala, om man 
kan kalla dem så, men det fanns några 
papper och anteckningar som fick mig att 
rysa när jag läste dem, de som var daterade 
till hans minnesförlust. Jag vet inte vad jag 
ska kalla det, för det var som det andra, 
dagböcker, teckningar, intryck, stycken av 
prosa. Bara det att det helt klart inte var vår 
värld de handlade om.
  Jag har försökt sammanställa det jag kunnat
i den här formen åt er, samtidigt som jag 
velat ge er samma upplevelse som jag fick 
när jag gick genom papper och anteckningar,
en del oläsbara, andra bara svårtydda.



Det jag gjort är att organisera in texterna i 
kapitel för överskådlighetens skull. Och 
självklart är rollspelskapitlet helt mitt eget 
material.
  Det här är inte ett vanligt rollspel i 
bemärkelsen att allt är definierat och klart 
utan ni precis som jag får själva fylla i 
tomrummen, om ni känner att det behövs.

Spelet är gjort för att skrivas ut, det ser nog 
lite märkligt ut om du läser det direkt på 
skärmen.

Jag är mycket för att läsandet ska vara en 
njutning, att få läsa i stillhet, med en kopp 
té, några salta kex, god ost och lite druvor.   
  Ni kan förstås ersätta det med sånt ni 
föredrar att äta och dricka. 
  Så kura ihop dig i favoritfåtöljen, lägg dig 
på sängen eller luta dig tillbaks i 
hammocken och läs.

-Daniel Schenström, december 2004

Detta är en reviderad, korrigerad och utökad 
version färdigställd i november 2020.

Tvåhundra män från våra fem kungariken gick ut i striden mot 
mörkrets armé. Inte någonsin har ett sånt härslag tidigare 
skådats och inte har ett sådant slag stått sedan dess.
  Till minne av denna strid reser vi denna sten så att alla för all 
tid ska veta priset vi betalar för vår frihet och för att varna de 
som skola försöka ta den från oss.
Jordun – Servill – Thanelan – Ossia – Theremin
-Text på minnessten vi såg på vägen till Selsibur.



EN KORT INBLICK I ANVÄNDANDET AV MAGI
Samt beskrivningar av användarna och magiska platser

Många har funderat på vad magi är. Är det en kraft, kvarlämnad 
av gudarna sedan världens gryning, är den en kraft vilken 
gudarna använt för att skapa världen, och kan vem som helst, med 
tiden själv använda så mäktig magi, eller är det bortom våra 
dödliga kroppars förmåga att hantera?
  Jag har vigt mitt liv i jakt på denna kunskap. Jag har färdats från
en sida till den andra i världen, sett märkliga platser dolda för 
omvärlden sedan urminnes tider, läst uråldriga lerskrifter lagrade 
i förseglade katakomber och talat med väsen som aldrig förr 
skådats.
  Resultatet av mitt liv, allt jag lärt mig, finns här i mina böcker. 
Du kommer finna många frågor besvarade, men lika många 
obesvarade. Jag hade hoppats att en dag förstå sambandet, se 
helheten och förstå hur allt fungerar, men dessvärre har min höst 
passerat och min vinter kommit tidigare än jag hoppats. Jag har 
fortsatt där min mästare lämnat jordelivet och nu är det min tur att
överlämna min kunskap till dig.
  Kära Pelia, du har varit mig alltid trogen, din entusiasm har 
glatt min ande och din nyfikenhet har jag att tacka för att du fått 
mig att tänka på frågor jag själv glömt att ställa. Till dig som är 
mitt allt lämnar jag allt som är mitt. Jag kommer vaka över dig.
Yderion
-Yderions testamente som Pelia Lyosstjärna läste upp för mig när 
vi åt i hennes stuga.

Magi är en kraft som ingen helt förstår 
sig på, som bara några få har en inblick
i, men som många vill åt. Magi kan 
frigöras genom olika mönster, ord och 
ljud. Det finns också platser där magin 
är starkare och det finns föremål 
skapade av eller fyllda med magi. 
Vissa tidpunkter är också starkare 
magiskt sett.
  De som kan något om magi brukar 
aldrig dela med sig av sin kunskap 
utom till kanske en lärling som de vill 
skänka sin kunskap till när de blivit 
gamla.
  All magi tär på användarens kropp 
och mattar ut sinnet. Det är aldrig 
smärtsamt, men det kan vara dödligt 
ifall en tillräckligt stark magieffekt 
skall frammanas.
  Vissa personer är mer känsliga för 
magi än andra och kan känna av när de
är nära någonting magiskt.

MAGISKA MÖNSTER
Mönstren kan skapas av rörelser, av 
färg, av pulver, av sten, och de kan 
ristas in i ett träds bark, eller hackas i 
sten eller ritas upp i sand. Effekten blir 
dock olika beroende på materialet och 
mycket av en magianvändares tid 
spenderas i jakten på det bästa 
materialet eller sättet. Ju större 
mönstret är desto större blir 
effektområdet, den totala kraften 
förblir dock densamma. Effekten varar 
så länge mönstret består men magi tär 
på materialet, till och med mönster 
ristat i den hårdaste av metaller har 
vittrat sönder efter ett par hundra år.
  En del potenta material som alla 
känner till är blod och andra 
kroppsvätskor från alla varelser. Om 
det är material som är besläktat med 
effekten så är det oftast också bättre.



De magiker som funnit ett bättre sätt 
att få fram en effekt, eller har hittat en 
helt ny effekt att bruka tiger sedan om 
det, magi är makt att ändra världen och
bara möjligtvis ens lärling lärs detta.   
  Då kunskapen går i arv så tenderar 
både mönster och material att förbli 
desamma i flera generationer.
Någon som betraktar ett mönster kan 
givetvis upprepa detta och lära sig och 
utlösa effekten, men får sällan den 
kunskap som krävs för att kunna 
modifiera effekten, eller ändra material
efter målgrupp. Pelia lärde mig ett 
mönster för att värma kroppen på kalla 
dagar och det var först då som jag 
insåg att allt det hon berättat om magi 
var sanning, inte bara någons försök att
förklara saker utan kunskap om tingens
verkliga ordning. Flera dagar efteråt 
hade jag svårt att sova efter det 
eftersom jag alltid trott att magi var ett 
påhitt, men kanske är det förklaringen 
för en del av Jesus mirakel?
  Det finns övre gränser för hur stort 
område magin kan påverka, en gräns 
som varierar med effekt och sätt som 

mönstret skapas på och som varje 
utövare själv får pröva sig fram till.
Det finns de mönster som blivit så 
vanliga att all kraft de ägde inte längre 
längre frigörs. En del är vägrunorna i 
norden, andra har tagit sig in i 
mellanländernas snirkliga alfabet.
Söderlänningarna tycks vara de som 
bäst håller sina symboler hemliga.
Mönstermagi som använder material, 
eller mönster gjorda i något material är
den typ som tär minst på utövarens 
egen kropp. När formeln väl är 
aktiverad så slutar den tära på 
magianvändaren.

MAGISKA ORD OCH LJUD
Olika kombinationer av ord, ljud och 
ramsor kan  frambringa magiska 
effekter. Dessa är på sätt och vis en 
variant av mönstermagi eftersom de är 
ljudliga mönster. Spektrumet av 
effekter bestäms av tonen på ljudet, ju 
högre ljud, desto mer kraft och 
tvärtom.
  Ramsor och rim är i sig inte magiska, 
utan det är minnesstaplar i vilka de 
magiska ljuden är inbakade.

Tanik, tanik, talj i tolja.
Babol, babol, i then gritia.
Vener, veder, litne grdiel.

-En vers för lugnande av oroliga vatten vilken jag låtit stå i 
ursprungsform istället för att översätta.

KOMBINERADE FORMER AV 
MAGI
Ljud- och mönstermagi kan 
kombineras för större eller blandad 
effekter. Flera stycken magianvändare 
kan tillsammans också skapa större 
effekter och sprida utmattningen 
mellan sig. I nutiden var sådana 
samarbeten väldigt sällsynt annat än en
magianvändare och dennes lärling, 
men de förekommer i flera berättelser 
från tidigare åldrar. 

OLIKA TYPER AV MAGI-
ANVÄNDARE
De flesta magianvändare är unika men 
vissa gemensamma drag kan skådas, 
vilket beror på att de flesta formler gått
i arv från de första magianvändarna. 
Det finns även grupper av användare 
med gemensam tradition och stil.

Hesahjprästinnor med sina magiska 
danser



Hesahjprästinnor uppträder alltid 
nakna och är alltid kvinnor. De tillhör 
en religion som långsamt minskat med 
druidernas utbredning. Det har aldrig 
varit något våld eller fientligheter 
involverade utan druidernas 
tillgänglighet och mindre religiöst 
bundna utövande av magi har gjort att 
de attraherat mer anhängare och 
beskyddare.
  De är en av få typer av magiker som 
villigt delar med sig av sin kunskap, 
men deras magiska danser kräver stor 
talang för dans och de accepterar 
enbart kvinnor. De  håller sina danser 
på specifika dagar och de är olika 
välsignelsemagier, för att få bättre 
väder, bra skördar och liknande. Varje 
grupp av prästinnor är mellan tre och 
sex personer. Det är sällan någon 
ansluter sig av eget bevåg utan de 
brukar adoptera föräldralösa flickor. 
  Det är förbjudet för en prästinna att 
ha samliv med en man, eller ingå en 
union, så de måste lämna prästerskapet
om så sker och de förlorar också sin 
förmåga att dansa sina magiska danser.
Genom historien har blott två 
prästinnor lämnat prästerskapet. 
Om någon har ett viktigt ärende som 
behövs välsignas, om den ansökande 
verkar ärlig kan de få ritualer 
genomförda för sig annat än på de av 
religionen fastslagna dagarna. När de 
inte dansar bär de vackra vita 
klänningar under vita kåpor. 
  Religionen är störst i sitt 
ursprungsområde i söderländerna.
Jag fick aldrig chansen att se någon av 
deras danser, men de beskrivs i flera 
texter som fjäderlätta och harmoniska, 
förtrollande och medryckande. Likt en 
miso i grace och rörelse skrev Aroj 
från Ossia.

Druider med sin förmåga att tala med 
andar och binda magi i talismaner
Druider använder magiska föremål, 
talismaner, samt ritualer för att få fram 
magiska effekter. De kan kommunicera

med andar och få dem att gå deras 
ärenden. Druider är den enskilt största 
gruppen av magianvändare och har en 
enhetlig organisation styrd av ett råd 
som lyssnar på vad alla vill säga på 
Sormungamotet varje midsommar 
innan de tar beslut som påverkar dem 
alla.
  Druider är väldigt mycket för nära 
kontakt med sina medmänniskor, de 
bor inne i byarna, hjälper till med olika
saker, och får ofta vara rådgivare för 
folks olika problem. Jag har pratat med
fyra druider och de har alltid varit 
hjälpsamma och svarar gärna på frågor 
så länge man inte frågar om hur de 
använder magi.

Trollkarlar och trollpackor
Trollkarlar är ett gemensamt namn för 
de mer tillbakadragna magianvändarna 
som slutat bry sig om vanliga 
världsliga ting och spenderar all tid åt 
att forska om magi. De bor ytterst 
sällan bland vanligt folk då de finner 
deras intresse för triviala världsliga 
ting under dem, och för att många 
skulle fösa bort dem om de insåg vad 
en del av dem gör för att förstå magi 
bättre. Pelia berättade att en del av dem
inte var bättre än vissa häxor.
  Trollkarlar måste ibland röra sig 
bland vanligt folk och de lämnas oftast 
ifred, folk undviker deras blick, och 
skyndar iväg därifrån i rädsla. Då deras
letande ofta för dem till farliga platser 
brukar de bära med sig ett föremål i 
vilket de lagrat magisk kraft och 
formler som utlöses med hemliga ord. 
De tar sig ofta formen av en stav eller 
ett svärd, mindre föremål än så kan inte
rymma så mycket magi.
  Trollpackor är benämningen på 
kvinnliga magianvändare av denna typ.

Häxor
Häxor är ytterst sällsynta. Trollpackor 
som vänt all anständighet och 
mänsklighet ryggen för magisk kraft.   



  Genom att sälja sin själ till de mörka 
makterna får de tillgång till mer magi 
direkt från de mörka makternas källa, 
och deras kroppar tål mer när deras själ
inte längre kan bli utmattad. De 
utnyttjar helst blod i sin magi, och 
helst den mest potenta dylika, från 
oskuldsfulla personer och varelser.
  Ingen vet varför de mörka makterna 
enbart väljer att liera sig med kvinnor.  

  När vi passerade Jaderstad såg vi en 
grupp av soldater, bågskyttar och två 
druider som var på väg ut för att jaga 
en häxa som setts utanför en 
närliggande by. Allt som allt räknade 
jag fyrtio män och kvinnor och en av 
mina medresenärer anmärkte att det 
var få personer för den uppgiften. 
Makten dessa vedervärdiga varelser 
har enorm.

Den lilla babyn var i allas blickfång så ingen märkte den krökta 
gestalt som smet in bakom dem för att sen försvinna ut i köket. 
Medans folk turades om att anmärka på flickans vackra ögon och 
peta försiktigt på den lilla näpna näsan öppnades ett elixir och 
hälldes ner i grytan. När sällskapet sen satt sig ner för att äta var 
de intet visare om deras besökare.

MAGISKA FÖREMÅL
Förutom magiska drycker, elixir, så är 
magiska föremål ytterst sällsynta. De 
få vars förvaringsplatser är kända finns
inlåsta och vaktade.

ELIXIR
Elixir skapas genom att först göra ett 
bindemönster, en formel för att hålla 
nästa formel från att utlösas. Denna är 
oftast gjord i ett beständigt material, 
inristad i sten eller metall. Därefter så 
gör man mönstret i ett material som går
att lösas i vatten, blod, pulver, löv 
exempelvis, häller sen i materialet i en 
lämplig behållare och förseglar den.
Formelegenskapen ges sedan till den 
som dricker elixiret och effekten tär 
lite på drickaren som vanligt.
  Materialet som används bestämmer 
varaktigheten på elixiret, ju mer potent,
desto längre håller formeleffekten sig.
  Känslan man får av att dricka det är 
inte olik den av en stark konjak och när
effekten avtagit efter några timmar så 

får man oftast lätta skakningar som 
snabbt försvinner.

MAGISKA TIDER
De tider som är mer potenta är midnatt,
middag, soluppgång, solnedgång, 
midsommar, midvinter och personers 
födelsedagar. Ju sällsyntare desto mer 
kraft har de. De ljusa tiderna hjälper 
god magi och de mörka ond magi. En 
del magiska effekter kan endast ske 
just dessa tider just för att de skapats 
för att fungera under dem.



ONDSKA, GODHET OCH VARELSERS NATUR
Samt Jordmoderns vilja

Få varelser är onda eller goda utan är 
bara. Bland civiliserade folk finns flera
handlingar och tankar som anses onda 
och goda men graderna varierar, ofta 
med släktskapet till betraktaren.
  Den enda riktiga definitionen av 
ondska är handlingar som strider mot 

jordmoderns önskningar. Orsaka 
onödigt lidande, korrumpera liv eller 
inte respektera andra levande varelser.
  Det anses ssom äkert att vissa varelser
är onda eller goda.

Mörka krafter är i rörelse. Styggelser som förgiftar jorden och 
förvrider växter och djur närmar sig långsamt människornas rike. 
En armé av förgiftade djur och förvrängda instinkter samlas ihop 
som moln innan en åskstorm.

EN KORT INBLICK I FLORAN
Några intressanta växter som jag studerat i mina färder

Träden slets fram och tillbaks i vinden, det knakade och ven. 
Personerna som gjorde sin väg över ängen fick kämpa hårt för att 
hålla sig uppe. Löv och små grenar flög genom luften. Sen 
öppnade himlen sig och  försökte dränkte världen.

Världens flora är varierad, från det lilla
enkla grässtrået till den magnifika 
labyrintiknande jättemossan.

KUNGSTRÄD
Kungsträden med sina bastanta höga 
stammar och prydliga kronor är den 
självklara skogens konung.   
  Kungsträden vördas och druider 
brukar ofta meditera under dem och 
dra visdom ur de uråldriga trädens 
andar. Få kungsträd huggs någonsin 
ner, i de flesta områden anses de 
heliga, jordmoderns ögon och öron.
  Stammen på dessa träd är ljust bruna 
till vita och dess löv gulgröna eller 
orangegröna. Vart tionde år fäller de 
ett hundratal nötter varav på sin höjd 
ett blir ett nytt träd. Häxor och 
trollkarlar värderar dessa väldigt högt 
då de är fyllda med potent magi men 

där de finns brukar folk vakta träden 
när det är nötfällningstid.

HÄXHÅRSTRÄD
Detta träds grenar växer runt och om 
varandra och ser för allt i världen ut 
som en stor, väldigt komplex knut.   
  Dess bladverk sitter på långa smala 
grenar som oftast hänger ner från 
huvudgrenarna.
  De växer i sydländerna nära större 
ansamlingar av vatten.

TÅRDROPPSBUSKE
I mellanområdena växer dessa 
meterhöga buskar, med krusiga blad 
och klara tårdroppsliknande små bär 
som gett den sitt namn. Bären kan 
skördas från tidig sommar till höst 
beroende på vad man ska göra av dem 
och den smak man vill åt. De är lite 
beska tidigt, syrligt söta senare för att 



bli väldigt söta med bara en gnutta 
syrlighet sist. Man kan se på färgen 
vilket stadie bären är i, de är först lite 
grumliga mörkblå, blir klara och 
aningen blåa för att till slut bli helt 
klara. Som övermogna smakar de 
gammalt, torrt och de är då aningen 
gulaktiga. Bären används till saft, 
pajer, grytor, geléer, marmelader, 
sylter och som kryddor till sprit.

KUMMELÖRT
Denna vackra vita blomma växer ofta 
på gravplatser av olika slag. Den är 

giftig och man ska undvika att beröra 
den med bar hud. Den orsakar yrsel 
efter beröring och veckolång feber om 
den förtärs, eller om man slickar på 
fingrar efter att ha rört vid en. De 
brukar alltid rensas bort vid gravplatser
som fortfarande används. I vissa 
områden torkas den och binds ihop till 
ett litet knyte och hängs runt halsen på 
de som bildat en familjeunion som en 
symbolisk påminnelse att samlivet inte 
bara är av glädje.

VÄRLDENS GEOGRAFI
Beskrivningar av de olika områdena och några utvalda platser

Världen delas in i fem områden, 
nordländerna, mellanländerna, 
sydländerna, de norra vidderna och 
klipplandet. Bara de tre första har 
någon befolkning att tala om och de 
länder som finns är sällan större än att 
det tar några dagar till häst att korsa 
dem.

Nordländerna består av en mängd olika
riken, de flesta i den mer fruktbara 
södra delen just norr om 
Nortlantagapet. Handeln dessa länder 
mellan sköts via en handelsstad, 
Mourvang, upprest enbart för detta 
ändamål. Den är i princip ett 

muromgärdat stenlagt torg med en hög 
fästning i dess mitt. 
  Det finns några få större städer i dessa
riken, med stora nomadiska 
befolkningar som bildar stora tältstäder
runt städerna under vintern. När våren 
kommer ger de sig av till sina 
hemområden.

Mellanländerna ligger söder och öster 
om Gornans vidder och är för det 
mesta små kungariken med befästa 
städer runt kungarnas herresäten och 
sedan byar utspridda i länderna, 
separerade från varandra av stora 
skogar av barrträd i de nordliga delarna
och lövträd i de sydliga.

Följ med mig, ge mig styrka och hopp så kan vi tillsammans stilla 
den mörka vind som nu blåder upp. Vi rider mot den nedgående 
solen, för vår fred, för vårt land och för våra barn. Aldrig ska en 
dotter eller son av Narinor gå i den mörka maktens bojor!
-Kung Kalons tal när kriget brutit ut



BYASLAG
Byaslag är en tävling flera byar 
emellan om vilka som ska ha den 
fällande rösten i byarådet. Tävlingen 
har tre grenar och byarna väljer sina 
egna tävlande i varje gren. Den första 
grenen är strid där två deltagare möter 
varandra samtidigt, striderna sker med 
gräsvaderade påkar och deltagarna är 
sammanbunda med ett kort rep. 
Stridsplatsen är en cirkel kantad av 
sten och i dess mitt en mindre cirkel. 
Målet är att få in motståndaren i den 
inre cirkeln.
  Den andra grenen är ett skaldeslag där
man väljer ett ämne, en person att 

skalda om och sedan får de tävlande en
kort tids tankestund (ungefär två 
rundor öl).

Sydländerna ligger söder om de östra 
mellanländerna med en stor del av sina
befolkningar utspridda på de tusentals 
öarna.
  Det finns ett fåtal städer, ofta belägna 
i resterna av någon stads- eller 
borgruin som nu mest tjänar som grund
till några hus, fast i några städer kan 
man finna helt intakta byggnader och 
de är vanligen i de rikas ägo.

Att komma tillbaks till byn sände ilningar längst ryggraden och 
sänkte mitt mod. De stolta människor som kallat detta sitt hem var 
härjade, knäckta och arbetade nu kontinuerligt med att förse 
armén med vapen och material.

Molntopparna, detta mäktiga massiv 
vars like inte finns någon annanstans i 
världen är hem för fem stora riken. 
  Ovan molnen ligger Timenalls befästa
städer vars människor lever på djur 
uppfödda på samma mossa som utgör 
basen i deras matlagning. I olika 
omgångar har landet varit öppet eller 
stängt för utlänningar, men 
befolkningen har aldrig varit vänliga, 
eller ovänliga mot dem som hittat hit. 
Byggnaderna är enkla, kantiga, med 
fasader målade i rött och vitt, eller gult 
och vitt. Enligt min guide så var 
färgerna till för att skilja de två 
folkgrupperna åt men en egentlig 
skillnad mellan dem fanns inte och jag 
blev aldrig klar över varför indelningen
fanns.

  Inuti berget arbetar goras ihärdigt 
med att utvinna varje metall som 
berget döljer och hela deras städer är 
täckta av blankputsade bankade 
metallbitar som skapar intrycket av en 
enorm glittrande drakskatt. Ingen 
metall är så prisad som guldet och 
deras hålors fasader är så täckta med 
dem som det går. De släpper inte in 
någon utlänning bortom handelsplatån 
Gorsang i rädsla över att de ska bli 
bestulna.
  På norra sidan av berget håller de 
sista spillrorna av Sieman den stores 
rike fast vid sin huvudstad, övertygade 
att han en dag ska komma tillbaks och 
ena norden igen.



Platser

Värdshuset Stubben
Karvat ur en stubbe av ett kungsträd 
som sen försetts med ett tak. Det ligger
precis vid vägen och doften av grytan 
som hålls varm över öppen eld har 
lockat in många resenärer. Det finns 
inga fasta priser utan den som äter eller
sover där får betala vad den tycker är 
värt. Resenärer kommer året runt, fast 
mest på våren och hösten och ofta 
finns där en bard som berättar historier 
och legender ackompanjerat av musik.
  Maten på stubben är rejäl och 
mättande, under vår, sommar och höst 
görs grytorna på färskt kött och på 
helgdagarna rostas olika djur över 
öppen eld. På vintern finns torkat och 
saltat kött istället. Stubben betalar 
rättvist för vilt som jägare kommer in 
med, men förlitar sig mest på djuren 
från den egna gården, får, grisar, höns 
och kor. Rovor och betor av olika slag,
samt grönsaker fyller ut grytan och till 
måltiden finns olika bröd.
  En familj av dvärgar sköter stubben: 
farfadern, farmodern, far, mor, två 
döttrar och tre söner plus en dräng 
delar på alla sysslor. Självklart kan de 
bistå med enklare hjälp med saker som 
inte står på menyn: laga kläder, sko om
hästar och liknande.

  Värdshusets möblemang är enkelt, 
pallar, bänkar, runda träbord, men dess
väggar och tak är täckta med en 
intrikat väv som blandar mönster med 
bilder från lokala sägner. Farfadern 
som var med vid arbetet berättar gärna 
historierna bakom bilderna.
  Det lilla familjestallet är gratis att 
använda vid behov
  Det finns inga sovplatser på 
värdshuset så man får istället ta in på 
härbärget två hus längre ner för vägen.

Tartanarskogen
Tartanarskogen är en enorm skog som 
angränsar Gornans vidder i norr och 
floden Vindan i söder. På många 
ställen är skogen ogenomtränglig. 
Fallna träd, buskar och stenblock gör 
sitt bästa för att stoppa civiliserat folks 
intrång i den. I mitten av den ligger en 
snårbevuxen hed och ruinerna av en 
stor byggnad, troligen alvisk. Det är 
det enda någorlunda kala området i 
skogen. Skogen hyser många vilda 
varelser varav många aldrig setts av en 
människa. Tartanar är höga barrträd 
med frostblå barr och finns främst i 
den glesare norra delen av skogen där 
ett tjockt mosslager dominerar marken 
i skogen.

Den mjuka mossan var en utmärkt säng och snart sov de, tätt ihop,
han bakom henne, med hans mantel som täcke, hennes händer i 
hans. Över dem vakade ugglan Rastamir och jokatten Gråöga som
tyst viskade berättelser från deras olika färder för att hålla sig 
vakna. Det var mest Gråöga som behövde det, Rastamir sov 
nästan hela dagarna.
  De noterade då och då lystna rovblickar längre bort i skogen, 
men Rastamirs närvaro höll dem borta.



Den undre världen
Under vad de flesta tror är hela världen
i labyrintgångar och enorma grottrum 
bor varelser från den gamla tiden, 
varelser vars tid i ljuset är förbi. Några 
av dem lever i lycka och välmående nu
när de är närmare jordmodern medans 
andra inte kan stilla sin vrede för att de
blivit fängslade i underjorden. Många 
tror att berättelserna om den undre 
världen bara är en legend, men då jag 
och Pelia tog skydd i vad vi trodde var 
ett övergivet björngryt så hade vi 
egentligen satt fot i en del av denna 
förunderliga värld. Under de tretton 
dagar vi spenderade där nere såg vi 
bara en bråkdel av den, så det var 

många grottor vi bara skyndade genom
och gångar som vi inte tog. Vore det 
inte för hjälpen vi fick av sormerna 
hade vi nog aldrig sett dagsljuset igen.

Jättegrytan
På vägen till Kardonan, när man 
kommit upp på bergssidan en bit kan 
man tydligt se jättegrytan, en helt 
sfärisk sjö med släta kanter. Enligt vad 
jag fått höra bodde flera jättar i 
området förut och i jättegrytan brukade
de genomföra magiska ritualer med 
bubblande brygder. Jättarna drevs bort 
av människorna när de först började 
flytta norrut.

Skelettet av jätten stod moment som en överdimensionerad 
fågelskrämma i vägkorset, väl hög som 10 män stående på 
varandras axlar. Den var en varning till alla dem som ville testa 
folkets mod.

Platser där magin är stark
Beskrivningar av dessa

På olika ställen i världen finns platser 
som av någon anledning gör magin där
starkare, platser där många andar 
fortfarande finns kvar, ritualplatser 
som genom åren blivit indränkt i magi,
magiska källor som är jordmoderns 
eget blod, områden där barriären 
mellan världen och det som finns 
bortom är svagare än i resten av 
världen.

Jordunsslaget
Mitt på denna steniga hed står tre rös 
uppresta efter de tre prinsar av Jordun 
som stupade här för hundratals år 
sedan. Vilka de stred mot är inte längre
känt, olika källor har olika namn för 
dem. Vissa skrifter hävdar att det var 

Liaurlänningar, andra säger att det var 
Tsorins horder medans ytterligare 
andra bara beskriver dem som en 
nattens hord, en massa av tänder, klor 
och vilda ögon. Kanske var de de 
mörka makterna som jag hört nämnas 
så ofta under mina resor?
  Klart är i alla fall att ekot av det som 
hände där lever kvar ty magi är enklare
att frigöra här. Ändå drar sig många för
att använda platsen då de dödas andar 
verkar förargas av detta.
  Det berättas att för många år sedan så 
hade en mörk trollkarl tagit sig till 
platsen för att mana de dödas andar 
tillbaks till jordlivet och sina gamla 
kroppar. Men två jägare som bevittnat 
händelsen berättade hur andarna istället



angrepp trollkarlen och drog honom 
skrikande och vädjande om nåd in i en 
grå virvelstorm som snart var borta. 
Kvar var endast trollkarlens stav vilken
utbygdsjägarna förde till Merdun från 
vilken den sedan försvann under 
Trorms krig.

Stormklippan
En halv dags seglats med vinden i 
segeln från Mirtas hamn ligger en 
väldig klippö, delvis överväxt av tätt 
buskage och klängväxter. Dess 
spetsiga toppar av glittrande metall har 
tjänat som navigationspunkt så långt 
tillbaks som man kan minnas. Under 
åskstormar brukar dessa dra åt sig 
blixtar och har därför fått sitt namn. 
Det sägs att klippan är ihålig och har 
varit en tillflyktsort för en gammal 
druid som sänts i exil av överdruiden.

Sormungshjaltet
En stenstaty liknande hjaltet av ett 
enormt svärd står som ensamt vittne 
bland i stort sett övervuxna ruiner av 
en mindre stad. Dimensionerna på 
husgrunderna vittnar om att en ras av 
jättar en gång måste ha bott här. Träd 
har sedan länge knäckt och täckt det 
mesta men runt själva hjaltet håller 
druider naturen tillbaks och vid 
midsommar hålls Sormungsmotet där 
de festar och diskuterar och genomför 
en välsignelseritual.
  Hjaltet är ett naturligt vägstopp för 
resenärer mellan Gornans vidder och 
Nortlantagapet vid vilket man ber om 
en fridfull resa och offrar något.
Det sägs att ibland kan man höra ekon, 
märkliga röster från de tidigare 
invånarna bland ruinerna men jag 
märkte inget av detta under de två 
nätter jag spenderade på platsen, men 
nog kunde fantasin skena iväg med en.

Tiderungständerna
På en vindsvept platå söder om västra 
Molntopparna står 7 stycken förstenade
träd i en ringformation. Nära den finns 

också resterna av en lång stentrappa 
men förutom den finns ingen 
bebyggelse eller ens rester på otals mil.
  Det sägs att vissa nätter kan man höra
vågskvalp och skrik från tomma luften 
där. Ungefär var platsen finns är 
allmänt känt i länderna runt omkring.

Makrastigar
Dessa stigar av sten är ytterst sällsynta 
och bara två är allmännt kända. De är 
upptrampade stigar, kantade av stenar 
som efter några meter leder fram till en
labyrint. Följer man labyrinten så 
kommer liten tid ha flytit men sträckan
man färdas är avsevärd.
  Känslan är svårbeskriven, det är som 
om världen virvlar i en fantastisk fart 
runt en medans man försiktigt följer 
stigen, men så fort man står still så 
stannar den igen och man kan stiga av 
på den plats man skall till.

Manakällor
Vart än man finner en källa är de 
väldigt lika, nästan perfekt runda källor
så djupa att ingen botten kan ses trots 
sitt klara vatten, och som lyses upp av 
ett varmt grönt sken någonstans i 
jordens djup.
  Manakällorna förstärker all slags 
magi, men används oftast till 
reningsrutualer eller spådomar. Ingen 
manakälla är allmänt känd men de 
figurerar i många legender och 
historier.



Folk

Alver
Alver är halvt eteriska väsen som bytt 
sina känslor mot eviga liv. Som unga 
är de nyfikna och frågvisa, som gamla 
visa och inåtvända, inkapabla att ens 
förmå sig att öppna sin mun för att 
besvara frågor. De har ett starkt 
ritualiserat socialt liv i kontrast till sin 
väldigt okonstlade syn på allt annat.

Goras
Små bastanta varelser knappt högre än 
en meter, med kritvit hud och behåring 
och blekröda ögon. De blir vanligtvis 
lika gamla som de äldsta av människor 
och de är sällsynt motiverade att samla 
på sig allt som glittrar och speciellt 
guld. De flesta av dem är nöjda med 
sitt hem i berget men några av dem ger
sig varje år ut i världen för att bringa 
hem mer metall från annorstädes. När 
de närmar sig döden blir de antingen 
starkt nostalgiska och sitter och gråter 
och minns varje liten metallbit som de 
pyntat sina hus med, eller hysteriskt 
glada varvid de tar ner all metall de 

samlat på sig och delar ut det till alla 
de möter. Denna fas brukar sedan 
snabbt övergå i en djup sömn i vilken 
de dör.

Människor
Detta mest utbredda av släkten 
tenderar att hålla sig för sig själva. 
Många av de andra folken ser det som 
de ser på sina barn, nyfikna, fyllda av 
ett begär att ha allt, nu. Jag har funnit 
människorna här inte olika från oss, 
med samma drömmar och mål som 
vem som helst.

Hjälteblod
När jordmodern lider måste hon förlita 
sig på levande varelser för att stoppa 
de som sårar henne. Så föds personer 
och djur och andra varelser vars 
egenskaper långvida överträffar de 
andra av samma art. Människor och 
alver kallar dessa för hjälteblod. 
Hjälteblod kan dock förvridas och 
istället skapas de farligaste och mest 
destruktiva av krafter.

Dolkarna virvlade genom luften och efter dem störtade hon som 
kastat dem. Tre av illdådarna föll ner och de sista två vände sig 
om med långdolkar dragna. De föll strax därefter då en spark och 
ett slag gjort dem medvetslösa. Hon hjälpte den fallna kvinnan 
upp, mötte hennes blick med sin egen innan de omfamnade 
varandra och lät omvärlden försvinna med en kyss.

Musik

Musik är väldigt viktigt i syd- och 
mellanländerna och en del musiker är 
nästan lika vördade som kungligheter. 
Varje ståthållare håller sig med minst 
en sångare eller musiker. Mycket av 
historian berättas med musik och sång 
och förs vidare på detta sätt.

Traditionell musik spelas med lyra och 
flöjt. I havsområdena är flöjten ofta 
ersatt av snäckor. I söder och öster är 
kvitterspel ett vanligt 
folkmusikinstrument i de centrala 
delarna, medans de är sällsynta och 
förekommer bara i hov och tempel i de 
västra mellanländerna.



Nordländerna använder flöjt och olika 
slaginstrument med metall, ben och 
hud-delar.

Yata Selus
Mannen med de magiska tonerna.
Det sägs att Yata kom från den 
avlägsna södern, från någon av de 
otaliga öarna som inte finns med på 
några kartor. Han talade aldrig om sig 
själv, men om de människor han mötte 
lät han skriva poem och visor som han 
framförde på sitt kvitterspel. Några av 
dessa visor lever än idag kvar i 
trubadurers och barders sånger. Yata 
spelade för kungligheter och vanliga 
människor, för alver och goras. Hans 
musik kunde få hela byar att ryckas 

med i musiken, kunde vända nederlag 
till seger genom att spela kampmusik 
och kunde få himlen att öppna sig med 
en sorglig ton. Många trodde han 
antingen var en trollkarl eller att hans 
kvitterspel var magiskt. Lockad av 
alvernas musik tog han sig dit för att 
lära sig vilka toner som kunde röra de 
äldsta av alver men han återkom aldrig 
från sitt besök. De sägs att alverna gick
på ett begravningståg från sitt land till 
Yatas land och begravde honom i ett 
gravvalv tillsammans med sitt 
kvitterspel. Om man seglar långt 
söderut kan man ibland höra hans toner
spela en sorgevisa över sin herres 
bortgång.

Varelser

De olika folkslagen och djuren är inte 
de enda varelserna i världen.

Tarner
De massiva tarnerna tornar upp sig 
över alla de andra raserna förutom 
jättarna, och för allt i världen ser de ut 
som något som glömts kvar i gudarnas 
smedja innan det av någon händelse 
kastats in i livets ugn. Förvridna leder 
och vidunderliga ansikten vanpryder 
dessa varelser vars varje rörelse verkar 
bringa smärta bortom all rimlighet, en 

smärta som bara lindras av att utsätta 
andra varelser för samma lidande.

Troll
Likt malen dras till en låga dras trollen 
till broar. För att kunna överleva måste 
de förlita sig på förbipasserandes goda 
vilja. När de är desperata och svultna 
så har det hänt att de överfallit och ätit 
personerna.
Pelia trodde att broarnas utseende är ett
magiskt mönster som bara påverkar 
troll.



Jättar
Dessa giganter ser ut som 
jättemänniskor skapade av sten, gräs 
och jord. Deras styrka är otrolig, jag 
har sett dem slagit sig genom 

vindbryggor och bräckt murar. Folk 
säger att de är delar av jordmodern 
som förvridits av mörkret och fötts till 
ett liv av hat och förstörelselust.

Det var först när vi kommit ända fram till klippans kant som vi 
kunde se förödelsen. Tjock svart rök steg från stora vältna kittlar, 
och allt som var kvar av de som stått i vägen var skelett och 
rustningsdelar. Blodiga banér låg i gyttjan bland lik av djur och 
människor, vättar och styggelser, pilar och svärd. Då och då 
kunde vi höra stön från folk som trots allt levde, eller som gav upp 
sin sista livsgnista. Asätarna var redan på plats och plockade och 
valde bland allt som erbjöds. Mitt i massan, vikt över pålmuren 
låg jätten. Senare fick vi veta att över etthundra mäns liv hade 
krävts för att stoppa bjässen och hans anhang. Tre byar hade mist 
alla sina stridsdugliga män. Kvar fanns nu pojkar och gamlingar 
och änkor. Kungen sände senare ut en härold för att rida runt i de 
andra byarna för att be dem som hade män att avvara att sända 
dem till de tre byarna.

ROLLSPELANDE
Hur rollspel spelas

Rollspel kan spelas på olika sätt. 
  Vanligen delar man in spelarna i två 
grupper, spelare och spelledare, där de 
första tar på sig rollerna av enskilda 
personer i rollspelsvärlden och 
spelledaren gestaltar resten av världen. 
Det brukar vara en enskild spelledare 
när man spelar, alla andra är alltså 
spelare.
  De som vill spela rollpersoner ska 
hitta på sina personer och de kan vara 
vilka som helst, kungar, troll, snickare,
skolflickor, fiskare, allt som passar in i 
världen som beskrivs till spelet. I de 
äventyr som finns med i Magiska Ord 
förutsätts rollpersonerna vara vuxna 
bybor från samma by. Men exakt vilka 
yrken de har är ändå upp till spelarna.  
Läs mer om lite tips hur man skapar en
rollperson nedan.
  Spelledaren spelar alltså alla andra 
personer i världen. Det är också 
spelledarens uppgift att beskriva en del
händelser och platser för spelarna. Om 

man vill kan man dra en parallell till 
teatern, där spelarna är skådespelarna 
och spelledaren regissör, scenograf och
alla statister och biroller. Rollspel 
påminner om teater på så sätt att man 
gör sitt bästa för att låtsas vara andra 
personer, men rollspelens manus är 
mycket lösare. Manusen i slutet av 
Magiska Ord visar hur de kan vara 
upplagda.

Men det där med olika sätt att spela 
rollspel då? Alla som ska spela 
tillsammans får själva bestämma hur 
mycket spelare kan berätta och hur 
mycket spelledaren kan berätta, hur 
mycket man ska spela ut sina personer,
och vem som ska bestämma om man 
inte är överens om något. Det är lättast 
att visa genom några exempel vad jag 
menar. Tänk att du samlats med några 
kompisar för att spela, ni har gjort era 
rollpersoner och spelledaren har skrivit
ett manus. En bit in i det så sitter alla 



rollpersonerna på ett värdshus. Här kan
ni läsa olika versioner av en liten scen:

Version 1
Spelledaren till en spelare som spelar en kvinnlig rollperson:
-Du märker att en av killarna vid bordet bredvid tittar åt dit håll flera gånger.
Spelaren: 
-Jag försöker få ögonkontakt så han ska hålla kvar blicken ett tag. Om han verkar 
intresserad tänker jag försöka mig på en liten flört.

Version 2
Spelledaren till en spelare som spelar en kvinnlig rollperson:
-Du märker att en av killarna vid bordet bredvid tittar åt dit håll flera gånger.
Spelaren: 
-Jag försöker få ögonkontakt så han ska hålla kvar blicken ett tag. Han kommer bli 
intresserad och efter en kort flört går vi ut och går i månskenet. 

Första exemplet är vad jag skulle kalla 
traditionell stil på rollspelandet, där 
spelledaren har mer kontroll över 
flödet i improvisationen baserad på 
manuset. I det andra exemplet har 
spelarna samma styrrätt.
  Oavsett vem som styr mest, så brukar 
det vara enbart spelledaren som tänker 
ut manuset för spelandet.
  Det är bra om alla ni som spelar 
prövar att vara spelledare åtminstone 
en gång så alla förstår hur det är att 
vara det och hur det är att vara spelare. 
Speciellt så vet man hur det är att 
skriva manus och hur det är för 
spelarna att använda sina rollpersoner i
manuset.

ATT GESTALTA EN ANNAN 
PERSON
Att spela rollspel innebär att man låtsas
för en stund vara en annan person, att 
tala som den skulle tala och att agera 

som den skulle agera. Det är förstås 
inte alltid så lätt, det kan vara lite blygt
i början innan man vet hur mycket 
teater det ska vara och hur mycket 
berättande men det ger sig snart. 
  Rollpersonen du gestaltar kan vara 
någon vars personlighet utvecklas 
första gången ni spelar eller så 
bestämmer du personligheten innan. 
Det räcker med att skriva ner lite 
minnesord (glad, butter, pedantisk och 
så vidare) eller så kan man skriva lite 
mer utförligt.
  Jag vill inte ge några pekpinnar här 
utan jag tror det är alldeles utmärkt att 
pröva sig fram och tänka på att ha kul 
medans man spelar. Men ni får två 
exempel på hur man kan spela. I 
exemplen här så har en rollperson gått 
iväg på en mysig promenad i månljuset
med en kvinna han träffat och pratat 
med en del under kvällen:

Exempel 1
Spelledaren:
-Ni står på bron nu och tittar på floden under er och ser hur månen speglas i den. Hon 
vänder huvudet mot dig.
-(Spelledaren försöker låta kvinnlig, lutar lite på huvudet och ler) Kan du knyta upp 
snörlivet därbak lite, det stramar åt så.



Exempel 2
Spelledaren:
-Ni står på bron nu och tittar på floden under er och ser hur månen speglas i den. Hon 
vänder huvudet mot dig. Hon lutar lite på huvudet och ler. Kan du knyta upp snörlivet
därbak lite, det stramar åt så, säger hon

I första exemplet spelar man lite mer 
teater och försöker låta, och röra sig 
lite som personerna man gestaltar. I det
andra är man istället beskrivande för 

att få samma effekt. Man kan blanda 
olika stilar i samma spelgrupp, eller 
vid olika tillfällen.



Rollspelsfilosofi

Idén bakom detta spel var att göra ett 
rollspel på samma villkor som 
rollspelandet, att beskriva med enbart 
ord. Jag vet att de säger att en bild är 
värd mer än tusen ord, men jag tror att 
de inre bilder man kan måla upp 
baserade på några få ord innehåller mer
detaljer än vad en bild kan visa.

Regler
Detta rollspel innehåller inga regler. 
För er som vill spela spelet finns två 
val, antingen följer ni er egen fantasi 
och omdöme, eller så använder ni de 
rollspel vars regler ni gillar.

Tack till
Alla som hjälpt till.

Utgåvehistoria
Detta är en lätt korrigerad version av spelets andra utgåva. Den är ungefär dubbelt så lång som den

första utgåvan som ursprunglingen skapades för en julkalender på rollspel.nu itidigt 2000-tal. Denna
korrigerade version är gjord för att publiceras på samma webbplats julkalender 2020.

Den gamle mannen satt på sin veranda varje eftermiddag. Han 
täljde som vanligt en pinne till något användbart, en kniv, en sked,
en hårnål som han sedan skänkte till någon förbipasserande. 
Årens lopp hade han noterat, små taniga ungbjörkar var nu 
bastanta och resliga, nya hus hade rests, barn var nu vuxna.



Slaget vid Enterors strand

En trupp av mörkervarelser har siktats 
på väg till byn och det har beslutats att 
stoppa dem vid Enterors strand där 
resterna av ett gammalt, fortfarande 
någorlunda helt, försvarsverk står. Folk
från två byar är på väg till stranden 
bärandes vapen och mat, och två 
draghästar drar en katapult som har 
tagits från en annan mörkertrupp. 
Åldern på deltagarna varierar från 14-
åringar till 60-åringar. Alla som kan 
hantera ett vapen är med.

Enterors strand är en stening strand på 
sydsidan av floden Vindan, ett platt 
parti bland klippor och kullar och 
flodens grundaste ställe på flera mil. 
Här står en mindre fästning som en 
gång i tiden markerade kungarikets 
norra gräns. Det är en enkel design, en 
avlång byggnad som sitter ihop med ett
runt torn på dess östra sida och en liten
muromgärdad gård söder om tornet. 
Den västra sidan har delvis rasat 
samman men stöttor har rests för att 
förhindra flera ras.
Katapulten ställs utanför rasområdet 
och de bäst utrustade 
närstridspersonerna ställs runt den som
skydd för hålet i försvaret. Höga 
sköldar ställs framför dem och på taket
till byggnaden, de senare som skydd 
för spjutkastare och pilbågsskyttar. De 
allra yngsta står bakom dessa som en 
sista försvarslinje.
Pilbågsskyttar står också uppe i tornet 
vid skottgluggarna och på högsta taket.
Rollpersonerna ställer sig var de vill 
men det är lämpligast att ha dem runt 
katapulten.

På motsatt sida av stranden finns en 
väg som går in i ett stort skogsområde, 
det är därifrån fienden antas komma. 
Även på andra sidan är det ett stenigt 
parti och en brant kullkant där små träd
och buskar växer.

Förberedelserna är klara på 
eftermiddagen.

Mörkret kommer med sången
Det är nu skymning, solen har börjat 
gå ner. Mörka moln mot en blå himmel
och orange sol.
Ljudet av vinden övergår i vad som 
låter som en taktfast dov sång. Det är 
inga ord utan snarare bara ljud.

En av pilbågsskytterna på tornets topp 
ser dem först, en mängd svarta varelser
med röda ögon. Enstaka vapen och 
rustningsdelar glänser till då och då.
Skytten skriker om deras ankomst och 
katapulten görs redo.
Om det är rollpersonerna som sköter 
dem är det upp till dem att sikta efter 
skyttens anvisningar. Om det är några 
andra så missar den precis. I vilket fall 
som helst så vet fienden nu om att de 
är upptäckta och sprider ut sig och 
sätter fart.
De få som håller sig till vägen kan 
bågskyttarna skjuta på, när de är 150 
till 100 meter bort kan de som står 
högst upp i tornet skjuta, mellan 120 
och 80 meter kan de som står i tornets 
andra våning samt taket till den 
avlånga byggnaden skjuta.
Därefter sätter skogen stopp för vidare 
attacker förän de kommer till utkanten 
av skogen 30 meter bort.

Det är också första gången alla kan se 
fienden klart, en blandad här av vargar,
älgar, björnar, tarner, korpar och 
människor av olika slag från barn till 
vuxna, från söder och öster, en del 
sårade och lemlästade. De flesta har 
inga vapen att tala om, men några av 
dem är utrustade med spjut, svärd, 
yxor, stridshammare och dolkar. 
Enstaka bär rustningsdelar. De som 
inte bär vapen använder det de kan för 
att skada, tänder, klor, näbbar, råstyrka,



försöker strypa eller eller sparka ihjäl 
försvararna.
De enskilda soldaterna i mörkrets armé
tål lika mycket som de gjorde innan, 
skillnaden är att de inte har någon 
självbevarelsedrift utan villigt slänger 
sig i döden om det innebär att de kan 
skada eller döda sina motståndare. Om 
de kan döda så gör de det direkt även 
om de sårat nån så den kommer att dö 
snart.

De rusar mot det främsta ledet först, 
och kommer sen beta av gården dela på
sig och anfalla byggnadens interiör och
tornet innan de når taket. Försvararna 
kommer retirera in i försvarsverket när 
katapultskötarna fallit och fortsätta 
innåt så långt det går.
Försvararna antar att mörkret kommer 
slåss som en vanlig styrka och anfalla 
männen först, men mörkret kommer 
anfalla de minst försvarade så fort de 

är genom det yttre försvaret. Det 
kommer att skapa kaos i försvaret när 
de skyndar för att skydda barnen som 
är med.
Mörkret kommer fortsätta hela tiden. 
Om inte rollpersonerna säger åt folk att
de måste fly så kommer de stanna. 
Flykt sker genom att hoppa från 
byggnaden eller tornet.
Mörkret följer inte efter speciellt långt 
utan tar hand om de fallna och gör dem
till delar av sin här.

Men går det inte att vinna?
Att uppehålla mörkret är en vinst för 
kungens armé är på väg och på detta 
sätt kommer kvinnorna och de yngsta 
barnen ha klarat sig. Mörkerhären styrs
av en häxa och om hennes roll 
upptäcks eller om hon besegras så vet 
folk snart hur härerna kan besegras och
det är en information som kan vända 
kriget.

Förbannelsens barn

En familj har välsignats med tvillingar,
en dotter och en son och de är hela 
byns älsklingar. Men häxan Svartros är
inte glad då hennes tre barn alla dog 
innan tvåårsdagen och har nu lagt en 
förbannelse på hela byn så att de ska 
åldras baklänges, sen ska de alla bli 
hennes alldeles egna mörkeryngel.
Det första som händer är att de två 
tvillingarna blir sjuka och börjar 
krympa för att sen dö. På begravningen
en dag senare så börjar föryngringen 
märkas på andra barn och snart på de 
vuxna. Mörk magi måste vara bakom 
det hela och något måste göras.

Hitta häxans hus
Det enklaste sättet är att gå man ur 
huse och gå skallgång genom 
skogsområdet. Man kan låta jägare leta
efter spår eller låta en druid försöka 
hitta henne. Vilken idé som helst som 
borde funka är en bra idé. Ju 

effektivare idén är i dina ögon, desto 
snabbare hittas hennes hus. Huset är en
enkel konstruktion övervuxen av svarta
rosenbuskar med askgrå löv. En ganska
stor gård omger huset, ett enkelt 
pinnstaket löper runt det. På framsidan 
är det bara lite gräs, och en liten 
örtträdgård medans på baksidan några 
taniga fruktträd och tre gravrös med 
häxans barns namn (Grom, Leyla och 
Neter). En fjärde grav är omärkt (det är
hennes exmake.) 

Häxan står i sitt hus och arbetar på sin 
formel. Hon står och vevar i en 
bubblande gryta medans hon pratar om
sina döda barn, helt ovetande om sin 
omgivning om inte folket kommer 
dragande med en hel orkester.
Om man går nära något av fönstret kan
man höra vad hon säger och förstå vad 
som ligger bakom.



Vad som händer beror på vad 
rollpersonerna gör.
Med häxan så upptagen med sina egna 
tankar och formeln så är det lätt att 
döda henne med ett avståndsvapen. 
Gör man det så stoppas 
föryngringsformeln och folk kommer 
vara i den åldern de var när häxan dog 
och de som är döda förblir döda.
Om de stormar in med vapen så 
kommer häxan svara med samma 
medel, häxan är ingen skröplig gammal
kvinna även om det är så hon ser ut. 
Hon kommer använda sleven, i princip 
en klubba, till en början. Samtidigt 
kommer de svarta rosenbuskarna att ta 
sig in genom fönster och dörrar och 
försöka snara anfallarna. Råttor 
kommer komma ut ur hål i husväggen 
och klättra upp på rollpersonerna och 
bita och riva på bar hud, gärna i 
ansiktet. Ges häxan ett andrum 
kommer hon använda mönsterformler 
(vevade i luften). Hon kan förvandla 
dem till djur (gris, anka, höna, får eller 
ko), göra dem blinda, döva och 
stumma, eller få dem att spy blod. Om 
några andra än rollpersonerna är med, 
demonstrera på dem först så att 
spelarna förstår vad deras rollpersoner 
har att göra med. 

Hot eller tvång fungerar till en viss 
gräns, häxan kan stänga av formeln 
själv med samma resultat som ovan.
Bästa resultat är om man pratar med 
henne och får henne att inse vad 
hennes formel har lett till (tvillingarnas
död) för det är något hon kan 
identifiera sig med. När det går upp för
henne så vänder hon formeln. 
Du bestämmer om barnen kommer 
tillbaks till livet eller inte beroende på 
vilken stämning du vill ha.

Häxan
Svartros ser ut som en rynkig, sliten 
gammal gumma, med blodröda 
vattniga ögon och krökt rygg. Hon är 
klädd i en enkel vit klänning, med ett 
rött livré och en svart och röd stickad 
sjal över huvud och axlar. När hon 
strider så reser hon sig upp sin fulla 
längd öppnar sin ruttna mun och 
blottar de få kvarvarande tänderna och 
sin svarta tunga. Ögonen får en inre 
glöd som om hon är fylld av en kraft 
som kan explodera när som helst.
Hon hålls vid liv inte av sin själ utan 
av mörka krafter så hon är stark som 
två män, och hård som ett träd.

Det spelar ingen roll vad ni gör mig, era förlorade vänner kommer
inte komma åter, era döda familjer kommer aldrig leva igen, era 
spillror till länder kommer aldrig resa sig igen. Ni har redan 
förlorat allt utom era egna liv, liv som inte kommer vara värt 
något när striden är slut.
Utdrag från nästa del, Den sista sommaren
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