
Vissa kallar er för utvalda och vissa anser er heliga. Vissa avgudar er och andra 
fylls av vördnad. Vissa ser er som kanaler för Evigheternas krafter. 

Allt ni vet att ni har förmågan att styra era öden på sätt andra inte kan genom 
en energi som binder er samman och låter er förstärka varandras förmågor.
Det finns också onda krafter som anser att ni är det största hindret för deras 
planer och drömmar och som gör allt för att försöka motverka er.

Välkomna till världen Elassar vars öde vilar i era händer.
Ni lever i den fjärde åldern, bland ruinerna av en tidigare världsomspännande 
nation. De utplånade sig själva och lämnade stora livsfientliga ärr kallade 
askländer i världen. Kommer ni bringa fjärde åldern till samma typ av slut eller 
rädda den?
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FÖRORD
Detta är andra versionen av skriften om Elassar, världen som används i kampanjen Champions of 
the Eternities. Eller Evighetens förkämpar på svenska. Den innehåller korrektioner och tillägg till 
den första skriften och är komplett med allt extramaterial som skickats ut.
  Det stora tillägget är sektionen om världen som kort tar upp en del olika aspekter och 
beskrivningen av Dalländerna som expanderats då det är där era rollpersoner har befunnit sig de 
senaste åren.
  Jag rekommenderar att ni läser det, och kollar in era klassers sektioner där det kan ha kommit 
ändringar. Det finns också lite nytt i Utrustningskapitlet för er som vill släppa loss.
  Detta är den generella skriften med kunskap som ni alla delar, till detta kommer en separat del för 
ert land om det är något annat än Dalländerna och den som har färdigheten Religion och/eller 
Historia, eller tillhör någon speciell organisation får också lite extramaterial.
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KAPITEL 1: ELASSAR

Elassar betyder den blå opalen och är namnet på er värld.
  Elassar är en jordlik värld som kretsar runt en gulorange sol. Den har två månar, en som skimrar 
likt silver och en som är mörkgrå med ljusare partier. De avlöser varandra i 30-dagars intervall och 
när en av dem försvinner i väst dyker den andra upp i öst. Den silverne månen har alltid samma sida
vänd mot Elassar medan den andra långsamt roterar. Månaderna med den silverne månen anses mer 
produktiva, mer tursamma, och de som är födda i mitten av dess månader tros ha mer chans att bli 
nånting i livet. De kallas för Silvermånen och Mörka månen.
  Ni vet ungefär hur världen ser ut på er kontinent, men ni vet att det finns fler landmassor på andra 
sidan världen, men inte mer än så.
  Klimatet är i jämförelse med vår värld lite svalare och stora delar täcks av is under vintern vilket 
gör framkomligheten i söder omöjlig för vanliga skepp.
  För väldigt länge sen fanns en stor civilisation som bredde ut sig över hela världen och på många 
ställen finns lämningar att se, ruiner, rester av vägar och man kan ibland hitta små bitar av föremål 
från denna tid. Man vet inte mycket om vad som hände annat än att en katastrof utplånade dem och 
lämnade permanenta spår i form av askländerna där vandöda varelser strövar kring och gör det 
omöjligt för vanliga dödliga att utforska. Exakt vilka arter som ingick i civilisationen är också okänt
annat än de sista överlevarna, Evighedens isjättar.
  Idag finns ingen enad civilisation utan flera olika länder av olika storlek och kultur ockuperar olika
delar av kontinenten med den största delen outforskad i modern tid. De flesta länder har någon form
av större stad och några enstaka byar. Inget land har full kontroll över sitt territorium och det finns 
fria grupper med stamfolk som bor i grottor i samma länder där adeln går omkring i sidenkläder i 
grandiosa palats. Länderna i stort har ingen form av officiell kontakt med varandra utan det brukar 
bara vara grannländer man har kontakt med. Handelsmän däremot reser mellan olika riken och 
importerar och exporterar eftersökt gods. De är också den största arbetsgivaren för äventyrare som 
går i bräschen för kontakt med nya civilisationer och arter i jakt på nya upptäckter att sälja.

EVIGHETERNA
Att det finns fler världar än Elassar anses som allmänt känt även om det finns isolerade folk och 
kunskapsförnekare som inte tror på detta. Hur exakt dessa världar är uppbyggda varierar. En del tror
att stjärnorna är solar, alla med en värld, eller kanske flera kring sig. Andra tror att dessa världar alla
finns i separata dimensioner med sin egen sol och med eller utan månar. Vissa tror att variationen är 
större och att vissa världar inte är som Elassar utan kanske istället ändlösa slätter eller gigantiska 
hav utan ände. En del religioner bidrar med färdiga svar på dessa frågor och andra fyller på med 
fler. Namnet evigheterna kommer från att man antar att det finns oändligt med världar, eller 
tillräckligt många och att avstånden dem emellan är oöverskådliga.
  Att det finns fler världar är inget som påverkar vardagslivet för majoriteten av världens befolkning.
Vissa religioner har böner och ritualer som vänder sig till andra världar och dimensioner och en hel 
del magiker är medvetna om att en del av deras kraft kommer från utomvärldsliga källor. Bara några
få personer har valt att ägna mer tid åt detta faktum.
  På samma sätt som tron på att Elassar i sig har en själ och eventuellt en vilja, något som är mest 
uppenbart hos religiösa Elassarianer, så tror man att andra världar är likadana. Evigheternas olika 
viljor ger upphov till märkliga fenomen som magi, vissa monster, udda väder, norrsken, sjukdomar 
och så vidare.
  Många tror det är från dem den kraft som förenar vissa utvalda personer och varelser kommer, att 
de kanske är en slags reinkarnation på Elassar, av en annan världs vilja.



EVIGHETERNAS FÖRKÄMPAR
Då och då föds en person med en gåva som särskiljer dem från sin omgivning. När de blir äldre, när
de blir mer erfarna är de kapabla av dåd som ingen annan kan utföra. De kan återvända från döden, 
hjälpa varandra att utföra enorma fysiska dåd, absorbera skador, vandra genom eld och mycket mer.
För de flesta är de lokala hjältar, de man kallar på när stora faror hotar. För andra ses de som barn av
gudar, som profeter, som välsignade som kan dela med sig av sina gåvor.

EVIGHETERNA
Här beskrivs några av Evigheterna och den olika synen folk kan ha på dem beroende på var de 
fått informationen från.
Helvetet. Demonernas, jävlarnas och andra onda väsens hem är en verklighet separat från vår, en
oändlig bergig öken där ondskefulla varelser föds i stinkande pölar av rå ondska. Helvetets vilja 
är att förgöra och förstöra de andra Evigheterna men bara mäktiga demoner, häxmästare och 
störningar i verkligheten kan få dem att komma in i vår värld. Andra namn på Helvetet är 
Gehenna, Hades och Armageddon.
Aska. Detta är en skuggversion av vår värld där okroppsliga odöda är fasta och vi är okroppsliga.
Här har de som orsakat lidande och skada fängslats istället för att finna frid hos sina gudar. 
Askländerna är öppna mellan dem och oss och låter dem komma in i vår värld. Aska kommer 
finnas så länge ondska finns eller gudarna förbarmar sig över dem.
Eldens elementarplan. Eldens elementarplan är en dimension, en avskild verklighet med egna 
naturlagar, en evig sfär av eld i vilken elementarvarelser lever liv liknande våra, med städer och 
allt. Vi skulle förgås om vi kunde färdas dit, medan elementarer kan lockas hit med magi och 
gudomlig kraft.
Den tidlösa. Ute i den svarta rymden, långt från andra världar finns ett slott vars ariktektur är 
oefterhärmlig av dödliga. Här har man tillgång till alla världars förflutna och nutid och kan fritt 
färdas i dem. Upphöjda hjältar välkomnas hit där de kan leva för evigt och bidra till bättre världar
för alla.
Gudarnas hem. Denna plats har beskrivots olika av olika personer som sett det.Vissa säger att 
det är en glänsande vit stad med kolonnförsedda tempel, ymniga trädgårdar och eviga fester, 
medan andra beskriver den som i gjord i guld och andra ädla metaller, som en stad som färdas 
över stjärnhimmeln, som ett himmelskt palats med en ström av änglar som flyger från gudarna 
till deras följare och många mer. 
De bortglömda rikena. En värld lik Elassar med blå skyar, vidsträckta slätter och berg, stäpper 
och kullar, städer och byar, drakar och alver till vilken man kan komma, och återvända genom 
Uråldriga portaler.
Älvhem. Om man har tur kan man bli inbjuden av älvfolk till Älvhem, en magisk skog som 
ingen dödlig kan hitta till. Här kan man njuta av en ständigt varm sol, mat och dryck med 
oförglömlig smak, höra sirener sjunga utan att förtrollas och förlusta sig med nymfer och satyrer
Skogen mellan världarna. En gigantisk skog med miljontals eller fler magiska källor, var och 
en en portal till en annan Evighet. Skapad av de äldsta gudarna för att snabbt kunna färdas till 
dem. Här, om man kan hitta Godhem, kan man få en auiens med dem och få den mest fantastiska 
önskning förverkligad, som när Jilliad bad att få Thross återupplivad.
Limbo. Magisk kraft som används när magiker kastar formler kommer från Limbo, en kaotisk 
ansamling av varelser, material och energier som ursprungligen användes av gudarna för att 
skapa olika världar. Det finns inget sätt för dödliga att komma hit.
Silvermånen. Månen är ett av Elassars barn, den förstfödda och arvingen. Just nu är den som ett 
ägg och när den kläcks kommer man kunna se land och vatten bildas på dess yta. Den svarta 
månen är världens andra barn, född efter katastrofen som utplånade de Uråldriga för att absorbera
världens sorg. Solar är stjärnor och de stjärnor som inte blinkar är andra världar eller månar som 
vi inte kan se hur de ser ut utan bättre kikare.



ANDRA MÄKTIGA PERSONER OCH VARELSER
Att inte vara en av Evigheternas förkämpar är inte ett hinder för någon att ändå bli väldigt mäktig. 
Kraftfulla magiker och präster som kan skapa mirakel finns ändå. Däremot finns det ingen krigare 
som kan mäta sig med den krigare som har fått Evigheternas kraft i längden. Demoner, drakar, 
vandöda, havsodjur är naturligt kraftfulla och mer än en match även för grupper bestående av 
Evigheternas förkämpar.
  Just drakar är de vanligaste av mäktiga varelser men de bor långt från civilisationerna på Elassar, 
och på de flesta ställena undviker civilisationen att slå rot nära en drakes territorium. Sedan 
Drakkrigen (se Historia) har interaktionen mellan dem och andra folkslag varit minimal utan de 
verkar hålla sig för sig själva.

ONDSKA OCH GODHET
Ondska och godhet är aktiva krafter, personifierade av vissa gudar och varelser, men är för vanligt 
folk mest något för teologer. På ett mer praktiskt plan anser man att allt som gör skada är ont och 
allt som är hjälpande som gott. Bland de varelser som ses som oföränderligt onda är demoner och 
jävlar, vandöda, betraktare, helveteshundar, mefiter, illithider, mardrömmar och oni. Fler varelser 
skulle ligga på listan om de var vanligare och hade stötts på mer ofta.
  Alla andra varelser antas ligga på det neutrala spektrat.
  De flesta samhällen har någon slags lagar och regler som ska stoppa folk från att göra onda dåd.

MAGI
Magiker och de som är lärda gör skillnad på olika magi baserat på hur magikern får tillgång till sin 
magi. Om man fötts med en naturlig gåva så är man en besvärjare, om man ingått förbund med ett 
mäktigt väsen så är man en häxmästare och har man lärt sig via studier så är man en magiker.    
  Magiker gör skillnad i modern magi och uråldrig magi. Den moderna uppstod efter den Uråldriga 
civilisationens fall och den uråldriga fanns innan. Det finns inga formler från de uråldrigas tid som 
används idag vad man vet utan de enda fynden är några få magiska föremål eller lämningar. Den 
uråldriga magin verkade vara outsinlig så många har försökt hitta dess hemlighet men än så länge 
har man bara obekräftade legender.
  Uppenbara eller kända magiker betraktas liknande de med Evigheternas kraft, och de flesta 
behandlar magiker och präster som kastar formler likadant om de inte känner igen prästen som 
tillhörande en religion.



TEKNOLOGI
Den teknologiska utvecklingen i världen har inte nått de flesta och de nyaste innovationerna hittar 
man vanligtvis i stora städer och längst handelsrutter. Av hela världens befolkning är majoriteten 
bofasta jordbruks-stammar och klaner i byar med hyddor i trä och lera omgivna av en palissad eller 
brant dike.
  För dem som bor i ett av de kända länderna är det i grunden liknande. Förbättringar gentemot 
tidigare är tillgången till metallverktyg som plogar och hästskor, vatten och väderkvarnar, fler 
domesticerade djur och bättre grödor. De flesta bor i hus snarare än hyddor men lera och trä är 
fortfarande de vanligaste konstruktionsmaterialen. Handel gör att tillgången till exotiska föremål 
finns, förutsatt att man är villig att resa en bit, eller bor längst en handelsled och patruller gör att 
banditer och grupper av farliga varelser är mindre vanligt. För livet i större bosättningar är det bäst 
att läsa beskrivningen av respektive land. Har man tur finns möjligheten till skolgång (se separat 
ruta nedan).  
  Alla länder strävar efter att göra landet bättre men några har kommit längre än andra. De flesta 
länder har allt från grottlevande små stammar med stenredskap och inget utvecklat språk till 
adelsmän i sidenkläder med tillgång till redskap i stål och stora bibliotek med kunskap att dra nytta 
av. På vissa platser kan man se båda inom några mil från varandra.

RELIGIONER
Det finns tusentals religioner på Elassar, från de med en handfull troende till dem med tusentals 
anhängare. De allra flesta är lokala till en by, eller ett litet område. Det är omöjligt att ta upp dem 
alla utan istället beskrivs här några som ger en fingervisning av en del av religionerna som finns

SKOLGÅNG I ELASSAR
I Gariska riket, Dalländerna och Markovska kejsardömet har dem som bor i rätt område och har 
föräldrarnas tillåtelse möjlighet att gå i skola. Skolan är för barn från 6 till 12 år. Man lär sig att 
prata, läsa och skriva sitt eget språk och allmänspråket, sägner, lokal och nationell historia, sånger,
instrument och naturkunskap.
  Utbildning efter detta innebär någon form av lärjungsskap som att vara lärling till en smed, page 
till en riddare eller privata studier. I Markovska kejsardömet finns möjlighet till högskola mellan 
12 och 16 år. Där lär man sig mer lokal kultur, historia och kan förbereda sig för akademiska 
studier. Med akademiska studier menas här studier vid en akademi vilket kan vara dans, musik, 
magi osv, inte bara traditionella bokämnen. De flesta religioner och ordnar accepterar medlemmar 
från 12 års ålder.
  Från 16 kan man i Markovska kejsardömet, Dalländerna och Gariska riket försöka bli antagen till
en akademi eller universitet. Följande finns att välja mellan.
  Dansakademin (Markovska kejsardömet)
  Bardakademi/skola (Dalländerna, Markovska kejsardömet, Evigheden)
  Magiakademi/universitet (Prinsöarna, Markovska kejsardömet, Dalländerna)
  Metallurgiakademin (Gariska riket)
  Krigsakademin (Gariska riket)
  Historiska universitetet (Markovska kejsardömet)
  Utforskarnas gille (Dalländerna)
  Naturkunskapsakademin (Markovska kejsardömet)
  Biologiska fakulteten vid Universitetet (Dalländerna)
  Biokemiska universitetet (Gariska riket)
  Kulturakademin (Markovska kejsardömet)
  Gymnasium (Dalländerna)



RELIGIONER
De Uråldriga. Denna religion är en av flera som anser att de uråldriga är värda tillbedjan och att 
deras andar ger de troende kraft. De anser att civilisationen idag ska eftersträva att återuppbygga 
en värld som den de Uråldriga hade.  I doktrinen ingår utrotandet av vandöda, och att få 
askländerna levande igen. Man letar efter fynd från de uråldriga med en betoning på skrifter och 
reser världen runt i jakt på dem.
Joroniter. Joro är en passionsgud som anser att källan till personlig kraft ligger i hjärtat med blod
som en synlig komponent av detta. Den som beskrivs här har sitt hem i Endalien där den är 
populär bland en stor grupp barbarer. Eget och andras blod utgör en stor del av det religiösa livet.
Äktenskapsband knyts med blodsed, för lycka offras fångade fiender eller djur, för att bli frisk 
från sjukdomar åderlåter man sig och så vidare. 
Eremos följare. En liten grupp lärjungar följer den halvalviske profeten Eremos från hans bas i 
Ronars eko i sydvästra Dalländerna. Följeslagarna kommer från lokala byar och lockas av 
Eremos syner. Han förutspår ett kommande krig mellan de levande och döda efter att 
Domedagens förkämpe anländer till kontinentens kust.
Återvändaren. Denna lilla religion med sitt hem i Endalien tillber ingen gud utan är istället 
fokuserade på att stoppa en ond gud kallad Återvändaren från att komma tillbaks till Elassar. 
Förra gången han var här gick civilisationen under, och den nuvarande civilisationen är inte redo.
Ritualer och böner går ut till Evigheterna som rop om hjälp att skjuta fram Återvändarens 
ankomst så långe som möjligt.
Den sovande rösten. En av de mer geografiskt spridda religionerna. Religionen finns i Heland, 
Markovska kejsardömet och Endalien och de troende vänder sig till små lokala tempel där de 
under sömn kan få lyssna till den sovande rösten och få råd om olika saker. Religionen är mer 
fokuserad på personlig utveckling och det egna livet snarare än kosmologi, ritualer och doktrin.
Elassarianer. Denna religion är en av de äldsta och mest spridda men samtidigt bland de minst 
enade. De tror att världen har en egen gudomlig själ och där slutar likheterna. I allmänhet är detta
enskilda individer och inte grupper med tempel och liknande, och de flesta kommunicerar med 
Elassars själ via meditation. Elassarianer är ofta kunskapssökare och förgörare av vandöda.
Lunariter. Följeslagare ser de två månarna som gudomliga och som varsin personifiering av 
olika aspekter av livet i balans med varandra. De tror på en balans mellan alla delar av livets 
aspekter. Äta lagom mycket istället för fasta eller frossa, arbete och vila i rätt mängd och så 
vidare. Året följer månadernas växling med många ritualer kopplade till dessa.
Omeniter. Grunden för denna religion är en bok med korta vaga beskrivningar av händelser och 
personer som tycks täcka ungefär 2000 år från ungefär 700 år sen och framåt. Omeniterna arbetar
aktivt med att koppla det som är skrivet i boken till historiska och nutida händelserna för att 
bättre kunna förstå de händelser som ligger i framtiden.
Grumleiterna. En religion som är stor hos halvlingar kontinenten över. De tror på en närvarande
gud som ser över dig och ser till att det du inte upptäckt inte är farligt, i det grumliga och mörka 
finns guden. Man litar på sin gud och hos vissa ses jakten på definitiv kunskap eller sanning som 
att man misstror sin gud.
De fyra elementarerna. De fyra elementarerna ses som de ädla elementarer och i sina rena form 
som vägen till elementarernas härskares gunst. De är en av religionerna vars beståndsdelar många
tror på, medan få är så drivna att de går med i prästerskapet.   
Aska. Aska tror att askländerna är resultatet av gudinnan Askas vrede och att hon måste blidkas 
så att inte mer av världen blir till askland.
Den eviga Isstormen. Bland Ferusbarbarbarerna ser man hagelstormar som manifestationer av 
den gudomliga Eviga isstormens vrede. Alla andra vinterväder är också manifestationer av 
Isstormens humör och tyds som bud som ska följas av specifika rituella element.
Evigheterna. De ser Evigheterna som sitta med svar på alla livets gåtor och att landets teknologi 
borde fokusera mer på hur man kan få kontakt med dem.



HISTORIA
Den första åldern: Världen och gudarnas skapelse. 
Världen skapas av de äldsta gudarna, en grupp icke namngivna väsen, som har skapat alla världarna
i Evigheternas existens. De skapar en grupp med gudar för att ta hand om den innan de fortsätter för
att skapa fler världar. Den nya gruppen kallas Världsväktarna och är en familj av gudar som växer 
efter tid, genom gudomlig befruktning eller skapas för vissa behov. Många av dem avbildas som 
djurhövdade, eller som ofta ta en djurform i sin interaktion med världens varelser. De flesta varelser
skapas av de första gudarna men även väktarna introducerar nya väsen till världen.
Den andra åldern: De uråldrigas uppgång och fall. 
Det är antaget att den civilisation som så småningom spann över hela världen uppstod på samma 
sätt som dagens. Grupper av olika raser byggde upp samhällen som blev länder och på ett eller 
annat sätt enades.
  Hur långt civilisationen varade är okänt men alla vet att de utplånade sig själv så fullständigt att 
ingen av civilisationens medborgare överlevde.
Den tredje åldern: Civilisationens återuppbyggelse. 
De varelser som överlevt katastrofen var få och isolerade. Många gick under men några lyckades 
bita sig fast.
  Drakkrigen var en stor konflikt tidigt i åldern där drakar och andra folkslag kommit på kant och 
ledde till öppet krig mellan flera fraktioner. Krigen resulterade i att drakar efteråt distanserade sig 
från de andra intelligenta raserna.
Dagens länder bildas via krig och allianser. Magi, religion och en del fynd från de Uråldriga bygger 
upp de samhällen som finns nu.
Den fjärde åldern: Nutid. 
Det finns inget officiellt datum, eller en egentlig överenskommelse om att ni lever i en fjärde 
tidsålder men de senaste 100 årens utveckling ses som början på något nytt. Dalländernas 
grundande, upptäckten av Resemarken, alliansen Endalien, portabel ångkraft, handeldvapen, städer 
med befolkningar på mer än 10000 invånare och handelskontakt mellan alla kontinentens nationer 
är några av sakerna man kan peka på. Om inte annat är vi nu inne i en era av upptäckande och 
kulturellt utbyte.

KULTURER, FOLKSLAG, TOLERANS OCH RASISM
I allmänhet är folk försiktiga runt främlingar, speciellt om de verkar komma från något annat land. 
Folk har förutfattade meningar och fördomar om de kulturer och folk som de inte mött tidigare eller
interagerar med ofta. Ju större bosättning och ju fler raser desto mer toleranta brukar folk vara så i 
de stora städerna behandlar folk varandra mer individuellt. Undantaget är unika varelser eller de 
man hört bara negativa saker om. Beter man sig fredligt så brukar de flesta vara vänliga mot en.
I väldigt breda drag kan man säga att Dalländerna är mest toleranta, följt av Markovska kejsardömet
och Resemarken. Endalien, Prinsöarna och Heland är mer för att tolerera dem som visat sitt värde. 
Evigheden och Gariska riket är toleranta mot de egna medborgarna men väldigt misstänksamma 
mot folk från andra länder. Alverna och dvärgarna tar inte mot folk i sina egna riken men verkar 
närmast Evigheden i sin inställning till andra.

NÄR TOLERANSEN TRYTER
Detta är några vanliga typer av förolämpningar.
Din hagga! 
Du stinker som en hagga! 
Din mamma är en hagga!
Ditt troll! 
Du är tråkigare än en dvärg! 
Du är smidig som en golem! 
En zombie har mer hjärna än du! 

Du är klenare än en halvlingsbaby! 
Du låter värre än en banshee!
Din mamma är så ful att haggor springer iväg 
när de ser henne!
Far åt skogen!
Far åt Helvete!
Far åt Hades!



KÖNSROLLER
I alla civiliserade länder anses män och kvinnor jämlika när det gäller lagar, yrken och så vidare. 
Enstaka undantag kan finnas i vissa samhällen medan det varierar för mer ociviliserade folk.

MONSTER OCH ANDRA ARTER BORTOM DE CIVILISERADE
Alla monster och varelser man vant sig vid från andra Dungeons & Dragonsvärldar finns på Elassar.
Undantaget är jättar som verkar ha dött ut med de Uråldrigas civilisation. Många av världens 
varelser är kända av många. En del ses av de flesta några gånger om året, medans andra är något 
man hört om i någon legend eller saga.
  De som är kända av de flesta är: Ankheg, banshee, basilisk, behir, betraktare, blinkundar, trollfolk, 
likkrälare, cockatris, demoner, djävlar, dinosaurier, dubbelgångare, drakar, draksköldpaddor, 
dryader, etterkappor, andar (djinn mfl.), spöken, likätare, trommer, golemar, gorgon, gripar, haggor, 
harpyor, helveteshundar, hippogripar, hemskevarelser, kobolder, varvarelser, mantikoror, mefiter, 
mumier, mardrömmar, slem, ugglebjörnar, pegaser, älvor, purpurmaskar, rockor, rostmonster, 
pysslingar, striglar, treanter, vampyrer, villobestar och zombier. 
  Det är inte ovanligt att vissa varelser blandas ihop som olika odöda, demoner och djävlar, älvfolk, 
eller gripar och hippogripar.

TROLLFOLK
Troll, småtroll, grylar, kobolder, trommer, resar, oni, orcher, vättar är de varelser som brukar ingå 
när någon säger trollfolk då de ofta förekommer tillsammans. Lärda män anser att troll, resar, 
småtroll och vättar är sanna trollfolk, oftast beskrivna som skapade av samma eller liknande gudar 
medan de andra har egna gudar eller panteoner.
  Trollfolken i allmän mening utgör ungefär lika stor befolkning som de mer civiliserade ländernas, 
men utan starkt styre, och på grund av snabb fortplantning så bildar de stora stammar som anfaller 
andra varelser i jakt på mat och land.
  Ett mysterium är varför trollfolken inte nämnts eller avbildats av de Uråldriga så man tror att de 
dykt upp efter katastrofen.



ODÖDA, VANDÖDA OCH NEKROMANTI
De flesta i Elassar gör en grundläggande skillnad på odöda, de onda och resten. Onda odöda är 
sådana som anfaller de levande, skadar de levande eller förstör natur. Resten ses som neutrala eller 
goda. Alla odöda i askländerna är av den onda typen vad man vet. Exempel på neutrala är 
exempelvis skelett som vaktar en grav och bara anfaller dem som skändar graven. Goda odöda är de
som hjälper de levande.
  När det gäller inställningen till odöda beror det på några faktorer. Har den levande formen dödats 
av nekromantikern eller dennes allierade så är det ett brott oavsett om det är en intelligent, fredlig 
varelse i alla länder. Om det är en ointelligent varelse är det inte ett brott så till vida varelsen inte är 
stulen eller fredad på annat sätt i alla länder utom Dalländerna och Evigheden.
Har den levande varelsen dödats av någon okänd så räknas det som ovan.
Har den levande dödats av fiender till den döde så är det inte ett brott annat än i Dalländerna och 
Evigheden undantaget vilda djur och magiska djur.
Att skända gravar eller gräva upp begravda döda är ett brott i alla länder.
  Odöda släpps inte in i bosättningar annat än i Gariska riket, delar av Resemarken och Endalien.
  Odöda och vandöda används om alla levande döda av de flesta men ursprungligen var vandöda 
termen för de onda odöda.



KAPITEL 2: ELASSARS NATIONER

De länder som beskrivs här nedan är de som är kända. Med så mycket av världen outforskad så 
skulle det inte vara förvånande om det finns länder, arter och raser som ingen än upptäckt. Varje 
lands beskrivning inleds med en kort beskrivning vilket är hur folk som inte bor där ser på landet 
och dess invånare.

HELAND
På norra delen av kontinenten ligger denna nation som består mestadels av människor med en stor 
andel gnomer. Dess södra och östra gränser är väl definierade men speciellt i norr är det mesta 
vildmark där en del trollfolk har ett starkt fäste och utgör deras största hot. Heland är ett kungarike 
med militär struktur som betalar legoknektkompanier väl i kampen mot trollfolken.
I Heland har man som andra nordliga länder ingen erfarenhet av alver och halvlingar.
Heländare ses av de flesta andra som lite för allvarliga och tråkiga.

MARKOVSKA KEJSARDÖMET
Norra delen av kontinenten domineras av detta självutnämnda kejsardöme som ser sig själva som en
form av ättlingar till den tidigare civilisationen. Det utgår från deras huvudstad, Markov, som 
byggts ovanpå en relativt välbevarad ruin och de har några välbevarade lämningar som Elmarils 
stenfontän vilka är svåra att inte imponeras av. De är ett halvdemokratiskt kejsardöme vars område 
är för stort för dem att egentligen kontrollera. Två stora städer och några befästa byar har sina 
närområden under kontroll, men trollfolk, vissa människostammar och drakar i området har de inte 
lyckats rubba på.
  De ser ner på folk från andra nationer, inte med avsky, utan lite med sorg att de inte haft samma tur
och fötts i kejsardömet. Folk från andra nationer ser dem som snobbar utan skäl att vara snobbar.

ENDALIEN
Det tredje mänskliga riket i norra delen är en ganska ny allians av små stater. De samarbetar nu 
kring försvar, handel och utforskning. 7 små städer med varsina små territorier växer genom 
invandring då det finns ledigt land billigt och man välkomnar alla arter och personer.
Endalier ses som våldsamma, högljudda och oborstade.

TARKIEN
I bergen som skiljer norra och södra delen av kontinenten ligger Tarkien som består av dvärgar och 
gnomer. Det finns flera städer och byar och huvudstaden Torakor övergavs nyligen av okänd 
anledning. 
Tarkier ses som att de har två lägen: arbete då de är tysta, fokuserade och allvarliga och fest då de är
högljudda, oartiga och okontaktbara.

EVIGHEDEN
Detta höglandsområde är hem till en nation av halvlingar, gnomer och en liten andel människor. De 
styrs av någon form av råd, har ingen egentlig stad, men ett flertal stora byar mestadels i norr. Södra
delen och inlandet är fortfarande vilt och till stor del inte utforskat.
Folk från Evigheden ses som passionerade livsnjutare och kanske hedonister.

DALLÄNDERNA
Det mest utbredda av söderns människodominerade länder är ett adelsstyrt kungarike där det kan 
skilja mycket från en förläning till en en annan. Välpatrullerade vägar håller de civiliserade 
områdena relativt säkra men bortom dessa ligger otämjd vildmark med otaliga faror. Man kan hitta 



folk från alla olika folkslag här, mest i de större bosättningarna. Världens tre stora riddarordnar har 
alla sina högkvarter i detta land.
  Landet satsar på att bygga upp sitt territorium, öka sin kunskap och göra livet bättre för alla sina 
medborgare. Man tar gladligen mot dem som är villiga att delta i det arbetet.
Dalländare ses som arbetsamma och nationalistiska.

Huvudstad: Elass, befolkning ca 15000
Befolkning: 1000000. Människor, halvlingar, gnomer, halvalver, dvärgar.
Styrelseskick: Kungarike med adliga borgherrar och lokala kungligheter som vasaller.
Teknologisk nivå: Hög medeltid. (Kanoner, vatten- och vindkvarnar, kranar, valvkonstruktioner.)
Import: Delikatessvaror från Evigheden, fina tyger från Markovska kejsardömet, vissa metaller, 
ädelstenar och drycker från Tarkien.
Export: Sädesslag och mjöl till Evigheden och Tarkien, matdjur och vissa drycker till Tarkien.

Dalländerna är en allians av flera mindre riken grundade av den nuvarande kungens farfarsfar. Varje
ny kung har långsamt utökat territoriet och det är nu den största människodominerade riket på södra
delen av kontinenten.
  Dalländernas regenter har prioriterar integration av andra riken och att ha ett så stort samarbete 
som möjligt. På så sätt har man lyckats att snabbt bygga ett bra välpatrullerat vägnät, införa 
gemensam valuta och vikt- och mätsystem och snabbt kunnat hjälpa varandra vid problem och 
liknande. Man satsar på att göra Elass till ett lärosäte för högre kunskap, och på att erbjuda skolgång
för alla barn från 7-12 år. Målet är att göra en nation öppen för alla, med hög levnadsstandard utan 
att det går ut över personlig frihet. (Som man tycker att Markovska kejsardömet och Gariska riket 
gör.)
  De flesta länder som ingår i Dalländerna är arvsmonarkier där kungliga släktingar styr över 
förläningar som i sin tur kan vara uppdelade i mindre regioner.
  Det finns få städer i landet, med ett tiotal med en befolkning på ungefär 5000 personer och 
huvudstaden Elass sticker ut med sina 15000. Den allra största delen av medborgarna bor i byar på 
mellan 300-1000 individer utspridda men i små kluster runt ett bördigt område eller någon 
naturfyndighet och det är oftast mer än en dags vandring mellan dem. I de samhällen som ligger 
längst en välpatrullerad handelsled behövs inte längre någon mur eller palissad men nästan alla 
andra ställen kräver det för att klara sig från farorna som smyger omkring i vildmarken utanför. 
Elass växer så snabbt att murbyggandet inte hinner ikapp husbyggandet.
  Byggnaderna i landet är anpassade efter regionens förhållanden och det finns ingen gemensam 
byggnadsteknik. Den enda generella trenden är mot mer stenhus och stengrunder. De större städerna
och de samhällen som är säten för olika adligheter kostar ibland på sig att importera något dyrbarare
byggnadsmaterial för offentliga byggnader och högsäten. Hela landet växer så det något av en 
byggboom nu och timmer flödar från skogarna till städerna och byarna. Vart man än tittar så verkar 
det som något nytt håller på att byggas. En akvedukt, ett tempel, en ny väg, en kanal, en tunnel och 
så vidare.
  Dalländerna tar mot folk från alla raser och länder och det finns gott om möjligheter för den som 
vill bidra med kunskap, vilja, muskelkraft eller någon annan talang. Landets medborgare är ofta 
stolta över sitt land och de ständiga framstegen som görs, men inte lika benägna att påpeka det som 
kejsardömets medborgare är.

KUNG RODDNAR
Kung Roddnar av hus Orim är Dalländernas nuvarande kung, en människa. Han är någonstans i 40-
årsåldern och aktivt inblandad i det som händer i riket. Ungefär 8 av 12 månader spenderar han 
resandes runt i riket på inspektioner, besök hos allierade, eller i fält när någon monstrositet hotar. 
Övrig tid spenderar han i Elass och ser till att projekt och åtaganden genomförs. 





  Hans drottning Lintesse är en tiefling som sägs komma från en annan värld via ett störtat 
rymdskepp och är oftast sida vid sida med sin man. De har en dotter, som är i tonåren, som går i 
träning hos kungliga gardet, prinsessan Adara.
  Roddnar som efterträdare till 3 kungar som alla expanderat landet har varit den första som fått dra 
i fält för att slå ner ett uppror av några länder där några grevar och hertigar försökt skapa sig en 
egen nation ur delar av andra länders territorium. Upproret var impopulärt även av de inblandade 
förläningarnas medborgare och lite av en chock för hela landet då det aldrig hänt något liknande 
sedan enandet.
  Roddnar sitter trots den händelsen tryggt på sin tron som den troligtvis mest populära monarken på
kontinenten.

DALLÄNDERNAS HISTORIA I KORT
Dalländerna som nation grundades av Orim den store för lite över 100 år sedan ur en allians av 
länder som med gemensam kraft slog tillbaks en här av trollfolk. Orim blev den första kungen och 
valde Elass som sin huvudstad. Dessa första länderna blev ett enat land under hans livstid och är 
kärnan i landet Elass idag.
  Efter honom kom kung Nefets som expanderade landet dels genom att bygga bosättningar i 
tidigare vilda områden, dels genom att erbjuda vänskapsallianser med länder i närområdet. Vissa av 
länderna fortsätter än idag att vara nationer i nationen medan några med tiden på olika sätt valt att 
vara en del av Elass. Det har också funnits några länder som i sig genom intern allians slagits ihop 
till större länder. I vissa fall har detta uppkommit genom att släkter bundits samman genom 
giftermål, och i andra mer av en politisk överenskommelse.
  Roddnars far, Darl, är den som utökat Dalländernas territorium mest, speciellt i västlig riktning 
men är för de flesta mer känd för att vara den kunglighet som satt mest barn till världen med 39 
ättlingar med 4 drottningar och 10 andra kvinnor i 14 av länderna som ingår i Dalländerna.
  Innan Dalländerna officiellt blev ett land kallades området i centrala östra delen av landet för 
Dalländerna och bestod av ungefär 50 små länder. Som större delen av resten av världen så har 
dessa sprungit upp ur överlevare från dan gamla civilisationens undergång och tagit sig från 
grottmänniskor till dagens civilisationsnivå. De flesta länder har haft små territorier och fått kämpa 
för sin överlevnad, mot vilda djur, sjukdomar och enstaka mer ambitiösa krigiska folkslag.

LÄNDER I LÄNDER
Dalländerna-området idag består av 139 länder varav 89 ingår i Dalländerna som allians. De 
återstående är allt ifrån fientliga länder, till nära allierade. Människor dominerar men alla raser 
återfinns i området, med lite mer sällsynta i bara nåt enstaka land. Största delen av territoriet är 
fortfarande outforskat och obesökt men man börjar närma sig 50%-gränsen av landområdet.
Några länder i Dalländerna presenteras här.
Elass. Detta land är hjärtat i Dalländerna med huvudstaden styrd direkt av kungen. Dess område är 
mestadels ganska klipprik och bergigt men några bördiga kullområden och en vidsträckt slätt gör att
det inte är någon fara för matförsörjningen. I landet kan man påträffa folk från hela världen och från
alla olika civiliserade raser.
Montraro. En nykomling till Dalländerna. Montraro ligger uppe i bergen i söder nära den enorma 
djungel som hyser de alviska rikena. De har varit relativt isolerade och är ett av de få länder där alla
inte pratar det språk som nästan resten av hela världen pratar utan en ganska svårförståelig dialekt. 
Montraro utgörs av en stor ruinstad av okänt ursprung och odlar mat på urgamla terrasser och håller
vissa typer av bergsklättrande djur. Montraro består av enbart människor. Ett nuvarande projekt är 
en väg som man håller på att bygga från Montraro ner till Edervie som är närmaste Dalland. 
Montraro har ingen kung utan styrs av ett råd av äldre kvinnor och delar inte upp sitt land i 
förläningar utan istället ansvarar en person för viktiga ämnen som försörjning, skydd och så vidare.
Vonn. Vonn är en av länderna som länge vart en del av Dalländerna och ganska typisk som nation. 
Den ligger i mitten av landet, ganska långt norrut med Tarkien som närmsta granne åt det hållet. 
Man har sin egen kultur med många egna traditioner unika för dem men är glada och stolta att vara 



en del av Dalländerna. Kulturen har alltid haft strävsamhet som en dygd och är inblandad i 
tunnelarbeten och andra konstruktioner tillsammans med några av sina grannar. Landets kungar har 
alltid haft stor makt och haft sina egna stilar som regenter. De har prioriterat resultat över släktskap 
och deras egna förläningar styrs oftast av olika rådmän, duktiga härförare och liknande. Nuvarande 
kung är kung Von, som är känd för att inte skräda ord och för sin intolerans för inkompetens. Han 
har tre söner och två döttrar som alla skickats till Elass för utbildning. I Vonn är de flesta människor,
men här hittar man också tomtar, halvlingar och ibland grupper av dvärgar på besök.
Ursprungligen bodde nästan hela befolkningen i naturliga och konstgjorda grottsystem men idag bor
mer än hälften i hus ute i det öppna. Grottorna används i nödfall som flyktort.

STADEN ELASS
Runt huvudstaden är jorden och klipporna brunorange och huvudstaden är till stor del byggd av och 
karvad ur denna sten. Den ligger relativt högt över havsnivån och omges av en snabbt minskande 
blandskog. Någon gång tidigt efter civilisationens undergång har man bott i ett stort grottkomplex 
som numer agerar som en alternativ väg att röra sig runt i staden, speciellt i regnperioden när ett 
skyfall drar förbi.
  Staden är stor och saknar planering annat än för en del områden, något man börjat göra något åt 
nyligen genom konstruerandet av broar och tunnlar som underlättar framfarten. Centrum i staden är 
torget där en stor portal från de Uråldrigas tid står. Portalen leder till Dalmotet, en stad långt 
västerut. Den omges av ett staket och vakter ser till att det är en lagom ström av personer genom 
den. Portalen är bara envägs men man tror att den ursprungligen gick åt bägge hållen. Torget är en 
stor stenlagd rund yta där hundratals små stånd står och säljer allting man kan tänkas vilja köpa. En 
del stånd visar upp beställningsvaror som sen tillverkas och levereras vid ståndet om en 
överenskommen tid. Exempel är många smidesprodukter, storordrar med bakverk och porslin.
  Förutom de kungliga kvarteren finns inget enat område dedikerat till något speciellt utan allt är 
väldigt utspritt. Kungliga kvarteren har gamla slottet, ett stort långhus i trä, som numer är hem för 
kungliga gardet och nya slottet som är under konstruktion. Staden har en grund hamn där pråmar 
kommer och går, till och från stora hamnen som ligger två dagar bort med båt, där större skepp 
lägger till för på och avlastning. Floden som för pråmarna till staden skingras och flödar ner för 
flera olika klippsprång för att sedan återsamlas i spegelfloden. Där ligger nedre hamnen och 
därifrån för flodbåtar gods och folk ut i Västerdalen. 
  Andra kända byggnader är kungliga biblioteket som trots namnet inte ligger i kungliga kvarteren, 
en stor byggnad som hyser det näst största biblioteket i världen (efter Markovs kejserliga 
akademibibliotek). Det är bara öppet för dem som har tillstånd av kungen. 
  Kungliga zoo:t har varelser och djur från hela världen och är öppet för allmänheten. De har en 
blandning av levande varselser, uppstoppade varelser och några som man bara hittat ben från. De tar
mot nya varelser och ger belöningar för dem. I anslutning till det finns Kungliga universitetets 
biologiska fakultet och lärosäte.
  Utforskarnas gille är en del av kungliga universitetet och är kombinerat lärosäte och museum. Det 
är öppet för små grupper av besökare samt studenter och läromästare på universitetet. Här samlar 
man kartor, resejournaler och unika föremål från olika kulturer från hela världen. Man är unika att 
utbilda arkeologer och studenterna här förväntas delta i expeditioner och utgrävningar.
  Stora stadion är en av 4 arenor och dedikerad till sportevenemang och militär träning. (De andra 
arenorna används för sport, musik, poesi och teater.) Arenan rymmer 2000 personer och med hjälp 
av magi kan den användas för tornerspel och liknande som använder fast mark, och träning i strid 
med skepp, och tävlingar i rodd då marken kan ersättas av en magisk sjö. Var 10:e år hålls en stor 
nationell festival och de populäraste evenemangen hålls här.
  Vanligt folk bor i fyrkantiga eller rektangulära envåningshus med golv och väggar i sten och fyra 
rum. Sovrum för föräldrar, sovrum för barn, ett vardagsrum och ett kök. Det är vanligt med 
vardagsrummet och kök som ett enda utrymme som bara skiljs åt av en liten höjdskillnad. En trappa
leder upp till ett tak av trä där tvätt hängs, blommor och kryddor odlas och djur ibland hålls. Detta 
tak har sen ett extra, lågt tak med breda kanter som hålls upp på fyra pålar och vars enda uppgift är 



att leda vatten iväg från huset.

TERRITORIER I DALLANDSOMRÅDET
Dalländerna som nation är omgiven av små nationer och territorier och det finns också många 
oberoende stater inom landets gränser. Förutom det räknar man att kanske hälften av det officiella 
området är kartlagt. Om man räknar de civiliserade men oberoende länderna så finns ungefär 
1000000 personer här och om man räknar med de mindre civiliserade, de som inte bildat varaktiga 
permanenta bosättningar än så finns gissningsvis 2000000 till.

EVERUILE, ADARUNE OCH NONISTAR
Ett stort bälte av djungel och skog går från den södra del av kontinentens östra till västra sida. I 
detta område finns tre alviska riken. De exakta gränserna är okända men det finns 
överenskommelser om var de officiella gränserna går när de gäller grannländerna i norr. De flesta 
tror att det finns ett buffertområde mellan dessa gränser och vart alverna själva anser att gränserna 
på deras egna riken går. De släpper inte in någon utomstående person så all handel måste gå med 
båt utanför dess kuster. Brev och bud däremot kan de framföra mellan nationerna norr och söder om
sig.
Folk utanför alvländerna vet så lite om alver att det man tänker om det är att de är hemlighetsfulla 
och tillbakadragna.

PRINSÖARNA
Väst om kontinenten ligger en grupp stora öar som styrs på olika sätt av små stadsstater. Utbytet 
med dessa är mest i form av handelsvaror som ädelstenar och andra dyrbara föremål. Människor, 
gnomer, halvlingar och alver bor här.
Folk härifrån ses som lite osofistikerade, lata och dryga.

RESEMARKEN
Detta är mer en grupp områden med skiftande gränser och styre, ett hårt nybyggarland för den med 
ambitioner. Det som lockar är fyndigheter av ädla metaller och det som tar mot är resar och andra 
monstrositeter. Både helt privata organisationer och individer finns här, liksom expeditionsstyrkor 
från de flesta andra länder. Bosättningarna skiljer sig åt från laglösa tältstäder till fortifierade byar 
med samma lagar som vilket land som helst.
Folket här kommer från andra områden men de som är här ses som modigare eller dummare än 
andra.

GARISKA RIKET
Längst i den kalla södern ligger denna nation känd för sina teknologiska framsteg. Man har lyckats 
använda kraften från sina varma källor genom framsteg inom metallurgi och andra områden till att 
distribuera värme och varmvatten till alla bostäder. De används också för att driva maskineri som 
kan tillverka saker som det krävs smeder och annat i andra länder. De vaktar sin teknologi och delar
inte med sig av tillverkningsmetoderna. De samarbetar dock med handelsbolag och andra nationer 
och deras två isbrytare, Framsteg och Stålhand hjälper de andra ländernas skepp att färdas genom 
isen på vintrarna.
  De har en speciell stad kallad Stortorg vilken är öppen för utlänningar, medan besökare till andra 
delar av landet alltid måste eskorteras av militärvakt.
Folk från andra länder ser dem som arbetsfokuserade med utveckling som viktigare än folk.



KAPITEL 3: REGLER
Denna sektion tar upp tillägg och ändringar till grundreglerna som står i Player´s Handbook.

FIGURSKAPANDE
Det finns några skillnader i hur man gör rollpersoner gentemot standardreglerna. De förklaras först 
kort här, och i mer detalj i kommande sektioner.

Steg 1: Välj ras
Alla standardraser är tillgängliga, och det är ok att skapa något ovanligt så länge spelledaren är med 
på det.   
  I denna skrift finns följande nya raser beskrivna som spelbara raser: Kobolder, haggor, troll och 
tabaxi.
  Följande raser begränsar vilka länder en rollperson kan komma ifrån, vilket i sin tur begränsar 
vilken utrustning man kan ha från början:
Alver, dvärgar, halvlingar, gnomer, kobolder, haggor.

Steg 2: Välj klass
Alla yrken från Player's Handbook är tillgängliga. De har ett extra val som bestämmer vilken 
bakgrund man haft, vilket ger kontakter och resurser, men också kan begränsa var man kommer 
ifrån.
  Följande klasser har nya förgreningar att välja: Barbar, bard, druid, utbygdsjägare och häxmästare. 
Alla klasser har tillgång till de nya förgreningarna presenterade i Xanathar's Guide to Everything 
med några små undantag som beskrivs i klassektionen.
  Ett annat avsteg från standarden är att Livspoäng är detsamma som ens Fysik vid första graden och
slås fram på ett annorlunda sätt vid nya grader.

Steg 3: Bestäm grundegenskapsvärden
Spelledaren bestämmer hur grundegenskaperna blir till. I första Champions of the Eternities-
kampanjen körde vi med följande metod: Alla spelare slår 36T6 var och räknar ihop värdet. Allas 
värden räknas ihop och delas med antalet spelare och sen sätter man ut poängen från det värdet på 
sin rollperson.

Steg 4: Beskriv rollpersonen
Här kommer man bestämma exakt vart man kommer från. Ens val av ras och klass kan ha begränsat
valmöjligheten. Varje klass har en del som berättar vad som gäller när det kommer till bakgrunder. 
En ny bakgrund har tillkommit.

Steg 5: Köp utrustning
Utrustningen är anpassad till yrken och länder så alla kan inte ha samma utrustning från början. Alla
börjar med 200 guldstycken och får ett gratis föremål från valfri lista med ett maxvärde på 400.

Steg 6: Kom samman
Ni kommer kallas ihop i början på första äventyret.



ELASSARS RASER
Allt som står i Player's Handbook gäller förutom unika namngivna händelser, gudar och sådant som 
hör hemma i andra världar. Barbarer behöver inte komma från något land och har sin egna 
utrustningslista. Dvärgiska och alviska barbarer kommer alltid från sina egna länder men använder 
den barbariska utrustningslistan.
  Alla levande varelser uppvisar en större bredd i färger än på många andra världar så det är inte 
ovanligt med rödskinnade orcher med svarta tigerränder och gula ögon, vita korpar med blå ögon, 
orange krokodiler och så vidare. En del färgvarianter är lokala och andra mer utbredda.
Dvärgar kommer vanligtvis från Tarkien, men återfinns också i grannländerna, förutom 
alvländerna. Dvärgarna är förtegna om sitt eget land och håller hårt på sitt territorium, men handlar 
fritt med dem som vill. De är den huvudsakliga exportören av järn och andra metaller, förutom guld,
och grunddelar till vapen som klingor och spetsar. De importerar tyger, timmer och mat. De flesta 
dvärgar är civiliserade och mer åt det fysiska hållet än det mentala.
  Länder de kan komma från: Heland, Markovska kejsardömet, Endalien, Tarkien, Evigheden och 
Dalländerna.
Alver bor vanligtvis i sina tre länder där de kan leva för evigt. De alver man stöter på utanför har 
förlorat den förmågan. Varän de än kommer från är de lika förtegna om sina länder som dvärgarna. 
De är helt självständiga i sina hemländer och exporterar eller importerar inget. Förutom dragonborn,
tieflings och dvärgar så ser andra upp till alverna med vördnad eller avund.
  Länder alver kan komma från: Evigheden, Dalländerna, Prinsöarna, Everuile, Adarune och 
Nonistar.
Halvlingar finns i stora samhällen i Evigheden och Prinsöarna. De är mer öppna och ser inte sina 
länder som nånting hemligt. Tvärtom kan de tjata sönder öronen på folk som visar för stort intresse.
  Länder halvlingar kan komma från är: Evigheden, Prinsöarna, Dalländerna och Resemarken.
Människor dominerar flera länder och återfinns där de är välkomna.
  Länder människor kan komma från: Heland, Markovska kejsardömet, Endalien, Evigheden, 
Prinsöarna, Dalländerna, Gariska riket och Resemarken.
Drakfödda finns i alla länder förutom de alviska och det dvärgiska. De är inte många och anammar
oftast kulturen i det område de befinner sig i.
  Länder drakfödda kan komma från: Heland, Markovska kejsardömet, Endalien, Evigheden, 
Prinsöarna, Dalländerna, Gariska riket och Resemarken.
Gnomer och dvärgar bor tillsammans i Tarkien och ses av många som dvärgarnas ambassadörer. De
återfinns i de flesta andra länder men släpps inte in i Gariska riket.
  Länder gnomer kan komma ifrån: Heland, Markovska kejsardömet, Endalien, Evigheden, 
Prinsöarna, Dalländerna och Resemarken.
Halvalver återfinns i de länder som alver delar med andra raser.
  Länder alver kan komma från: Evigheden, Dalländerna och Prinsöarna.
Halvorcher är precis som drakfödda och tieflingar ovanliga och har ingen nation att kalla sin egen. 
De har bättre rykte och mottagande i Dalländerna, Gariska riket och Evigheden än de tre nationerna 
norr om Tarkien.
  Länder halvorcher kan komma ifrån: Heland, Markovska kejsardömet, Endalien, Evigheden, 
Prinsöarna, Dalländerna, Gariska riket och Resemarken.
Tieflingar finns till största delen i söder, i Gariska riket och Resemarken men finns i små grupper, 
eller som enstaka individer i alla länderna förutom de alviska och dvärgiska. Tieflingar tros komma 
från någon annan värld eller dimension.
  Länder tieflingar kan komma ifrån: Heland, Markovska kejsardömet, Endalien, Evigheden, 
Prinsöarna, Dalländerna, Gariska riket och Resemarken.
Troll finns över hela kontinenten och är vad man tänker på när man nämner frasen trollfolk. Den 
stora majoriteten är krigiska barbarer som äter allt de kommer över och har därför inte skapat något 
eget rike eller någon bra relation med civiliserat folk. 
  Det enda land troll inte kan komma från är Prinsöarna.
Kobolder finns där andra trollfolk finns eller där man finner drakar och drakfödda. De är extremt 



sällsynta i civiliserade områden men kan bilda små bofasta samhällen.
  Kobolder kan komma från alla länder.
Haggor är överlägset den mest sällsynta av de raser som omnämns här. De finns i södra delen av 
kontinenten och bara enstaka unika individer vågar sig ut i civiliserade områden längre stunder. 
Enbart Dalländerna försöker inta jaga och döda dem så fort de får reda på att en av dem finns i 
området.
  Så haggor kan bara komma från Dalländerna.
Tabaxi finns över hela kontinenten i små samhällen utan någon kontakt med varandra. Några få av 
dem ger sig av för att utforska den "civiliserade" världen.
  Tabaxi kan komma från alla länder.

KOBOLDER
Kobold kanske har betytt någon speciell ras en gång i tiden, men idag är det ett samlingsnamn för 
flera obesläktade raser av små och irriterande humanoider som ändock kan vara farliga i grupp. När 
man i allmänhet pratar trollfolk brukar man räkna in dessa då de ofta har ett visst samröre men 
egentligen är de inte ett riktigt trollfolk som troll, småtroll, grylar, vättar och resar.

HUNDKOBOLD
Hundkobolder blir ungefär 3 fot höga och har fjällig hud och hundliknande ansikten med stora 
rödglödande ögon. Individuella kobolder mottas på samma sätt som andra unika individer i 
civiliserade miljöer medans stora grupper oftast ses som ett hot.
  Kobolder kan ha alla yrken och i de fallen storleken har betydelse så räknas de in i samma kategori
som halvlingar och gnomer.
  Hundkobolder kan komma från Evigheden, Dalländerna, Prinsöarna, Resemarken och 
vildmarksområden i södra delen av kontinenten.

HUNDKOBOLDISKA EGENSKAPER
Grundegenskaper: Du får +1 i Händighet och Visdom.
Ålder: Kobolder mognar till vuxen ålder på 10 år och blir upp till 50 år.
Livsåskådning: De flesta kobolder är lagligt onda.
Storlek: Kobolder är mellan 2,5 och 3 fot och är storleken Liten. De väger i genomsnitt 35 pund.
Hastighet: Du rör dig 30 fot i rundan när du går.
Mörkersyn: I svagt ljus ser du som om i dagsljus, och i totalt mörker ser du 60 fot men kan inte 
urskilja färger.
Ljuskänslig: Du har en Nackdel när du använder syn i miljöer som är upplysta som dagsljus eller 
ljusare.
Språk: Du kan allmänspråket, koboldiska, orchiska och gnolliska.

ÖDLEKOBOLD
Ödlekobolderna påträffas mer vanligtvis nära drakfödda, halvdrakar och riktiga drakar och tros vara
besläktade med dem.
  Kobolder blir ungefär 3-4 fot höga och har fjällig hud och drakliknande ansikten med stora horn 
och taggar på huvudet. En lång svans hjälper dem att hålla balans. Individuella kobolder mottas på 
samma sätt som andra unika individer i civiliserade miljöer medans stora grupper oftast ses som ett 
hot.
  Kobolder kan ha alla yrken och i de fallen storleken har betydelse så räknas de in i samma kategori
som halvlingar och gnomer.
  Ödlekobolder kan komma från Heland, Markovska kejsardömet, Heland, Resemarken och 
vildmarksområden i norra delen av kontinenten.



ÖDLEKOBOLDISKA EGENSKAPER
Grundegenskaper: Du får +2 i Händighet.
Ålder: Kobolder mognar till vuxen ålder på 8 år och blir upp till 70 år.
Livsåskådning: De flesta kobolder är lagligt onda.
Storlek: Kobolder är mellan 3 och 4 fot och är storleken Liten. De väger i genomsnitt 40 pund.
Hastighet: Du rör dig 30 fot i rundan när du går.
Mörkersyn: I svagt ljus ser du som om i dagsljus, och i totalt mörker ser du 60 fot men kan inte 
urskilja färger.
Ljuskänslig: Du har en Nackdel när du använder syn i miljöer som är upplysta som dagsljus eller 
ljusare.
Sällskaplig: Du får Fördel i konflikter ifall du har vänner i närheten (inom 5 fot)
Språk: Du kan allmänspråket och drakoniska.

TABAXI
Tabaxi är en ras av humanoida kattvarelser som vanligen lever i klaner både som bosättare och 
jägar-samlare. De är naturligt nyfikna men samtidigt försiktiga och har lättare för att göra något 
nytt, eller undersöka nåt okänt i grupp där de kan egga på varandra.

TABAXISKA EGENSKAPER
Grundegenskaper: Du får +2 i Händighet.
Ålder: Tabaxi blir vuxna vid ungeför 18 års ålder och blir upp till 70 år gamla.
Livsåskådning: De flesta tabaxi är kaotiskt neutrala.
Storlek: Tabaxi är mellan 5 och  9 fot och är storleken Medium. De väger i genomsnitt 140 pund.
Hastighet: Du rör dig 40 fot i rundan när du går.
Naturligt vapen: Dina handklor och ditt bett gör 1d3 i skada och dina fotklor gör 1d4+1 i skada. 
Du kan som en specialattack istället för andra attacker göra en hoppattack med bägge fötterna.
Luktsinne: Du kan spåra varselser och vissa föremål med ditt luktsinne, samt använda det för att 
känna av vad som hänt i ett område. Det använder fördigheten Uppfattning som du får färdighet i.
Alert: En tabaxi blir aldrig överraskad av vanliga varelser.
Språk: Du kan allmänspråket och tabaxi.

HAGGOR
Haggor är sällsynta älvvarelser som finner glädje i andras sorg och plågor. De bryr sig bara om sig 
själva och finner ingen sympati för sina vidriga handlingar annat än kanske bland varandra.

GRÖN HAGGA
Gröna haggor är mestadels onda älvfolk som gillar att plåga andra på olika sätt. De är groteska, 
förvridna, skrynkliga och vårtiga humanoider som rövar bort andra rasers barn för att föröka sig. 
Gröna haggor glädjer sig extra mycket åt andras misslyckanden och sorg. Förståeligt så tas de inte 
emot vänligt någonstans civiliserat. 
  Haggor kan inte tillhöra Klasser och bakgrunder som är kopplade till någon civilisation annat än 
Dalländerna och då enbart om de är neutrala eller goda.

GRÖNHAGGORS EGENSKAPER
Grundegenskaper: Du får +1 i Styrka och Fysik.
Ålder: Haggor mognar till vuxen ålder i samma takt som den ras som de rövat bort och ätit för att  
du ska födas. I motsvarande tonåren börjar de monstruösa dragen bli tydliga. De lever för evigt.
Livsåskådning: De flesta haggor är neutralt onda.



Storlek: Haggor är mellan 5 och 9 fot och är storleken Medium. De väger i genomsnitt 140 pund.
Hastighet: Du rör dig 30 fot i rundan när du går.
Mörkersyn: I svagt ljus ser du som om i dagsljus, och i totalt mörker ser du 60 fot men kan inte 
urskilja färger.
Amfibisk: Du kan andas under vatten.
Motbjudande: Du får Nackdel i alla sociala sammanhang, och din stank gör folk medveten om din 
närvaro inom 30 fot. Vanliga djur förflyttar sig bort från dig. Mat och dryck som du vidrör ruttnar.
Naturligt vapen: Dina handklor gör 2d8 i skada.
Naturliga formler: Du kan som en handling utan några komponenter kasta Dansande ljus och 
Liten illusion.
Språk: Du kan allmänspråket och skogsspråket.

SJÖHAGGA
Sjöhaggor är mestadels onda älvfolk som avskyr skönhet och vill förstöra den eller få den att 
åstadkomma det motsatta. De är groteska, slemmiga, utmärglade, motbjudande humanoider som 
rövar bort andra rasers barn för att föröka sig. Förståeligt så tas de inte emot vänligt någonstans 
civiliserat. 
  Haggor kan inte tillhöra Klasser och bakgrunder som är kopplade till någon civilisation annat än 
Dalländerna och då enbart om de är neutrala eller goda.

SJÖHAGGORS EGENSKAPER
Grundegenskaper: Du får +1 i Styrka och Fysik.
Ålder: Haggor mognar till vuxen ålder i samma takt som den ras som de rövat bort och ätit för att  
du ska födas. I motsvarande tonåren börjar de monstruösa dragen bli tydliga. De lever för evigt.
Livsåskådning: De flesta haggor är kaotiskt onda.
Storlek: Haggor är mellan 5 och 9 fot och är storleken Medium. De väger i genomsnitt 90 pund.
Hastighet: Du rör dig 30 fot i rundan när du går och 40 när du simmar.
Mörkersyn: I svagt ljus ser du som om i dagsljus, och i totalt mörker ser du 60 fot men kan inte 
urskilja färger.
Amfibisk: Du kan andas under vatten.
Motbjudande: Du får Nackdel i alla sociala sammanhang, och skrämmer bort alla som ser din 
sanna form, som inte klarar ett räddningsslag.
Naturligt vapen: Dina handklor gör 2d6 i skada.
Dödlig blick: Om en rädd varelse ser dig, måste den slå ett räddningsslag mot Visdom 11. Djur och 
varser med mindre än 1 grad eller livstärning dör, medan andra tuppar av.
Språk: Du kan allmänspråket och vattenspråket.



TROLL
Troll är för det mesta mordiska humanoider med en enorm aptit som äter det mesta. De är de mest 
fruktade av trollfolken och släpps sällan in i civiliserade områden om de inte är ensamma och 
tydligt civiliserade (bär kläder, pratar med folk, går med på att vaktas av vakter med syra, facklor 
och olja redo). Troll är vanligtvis smala och långa med fläckar av hård hud och ovårdat ihopklumpat
hår samt stora näsor. En annan variant är smala och långa med skrynklig hud och mossliknande hår 
samt långa, spetsiga näsor.
  Troll kan inte tillhöra klasser och bakgrunder som är kopplade till Markovska kejsardömets 
civilisation.

TROLLEGENSKAPER
Grundegenskaper: Du får +2 i Fysik.
Ålder: Troll mognar till vuxen ålder på 16 år och blir upp till 150 år.
Livsåskådning: De flesta troll är lkaotiskt onda.
Storlek: Troll är mellan 7 och 10 fot och är storleken Stor. De väger i genomsnitt 300 pund.
Hastighet: Du rör dig 30 fot i rundan när du går.
Mörkersyn: I svagt ljus ser du som om i dagsljus, och i totalt mörker ser du 60 fot men kan inte 
urskilja färger.
Naturligt vapen: Dina handklor gör 2d6 i skada och ditt bett gör 1d6.
Naturligt skydd: Din sega hud ger dig 15 i Pansarklass.
Regeneration: Du helar 1 Fysiskt Livspoäng i rundan per grad. Regenerationen fungerar inte om 
det är syra eller eld som gjort skadan.
Luktsinne: Du kan spåra varselser och vissa föremål med ditt luktsinne, samt använda det för att 
känna av vad som hänt i ett område. Det använder fördigheten Uppfattning som du får färdighet i.
Språk: Du kan allmänspråket och trolliska.



KLASSER I ELASSAR
Varje yrke har en bakgrund, vilket ger vissa extra förmåner, och i vissa fall påverkar vilket land man
kan komma ifrån. Livspoäng fungerar annorlunda gentemot de vanliga reglerna. Varje rollperson får
sin Fysik i Livspoäng vid grad 1. Därefter slår man för nya Kraftpoäng enligt den reviderade listan 
nedan. Kraftpoäng beskrivs mer i sektionen om Evigheternas kraft senare.

Kraftpoäng representerar tur, träning och gudomlig välvilja. Om man av någon anledning är gramse
med sin gud halveras värdena för ens Kraftpoängsslag-slag (tärningsdelen), avrunda neråt.
  Enbart några få i världen kan få Kraftpoäng och står ofta ut, och värdesätts högt av denna 
anledning. Vissa anser att dessa personer är extra heliga och att röra dem eller få deras välsignelse 
ger dem mer tur och framgång.

ANGÅENDE XANATHAR´S GUIDE TO EVERYTHING
I boken Xanathar's Guide to Everything finns många extra val för alla klasser och här kommer korta
beskrivningar av dem och noteringar om något speciellt gäller för dem i Elassar. I boken finns också
nya formler som är tillgängliga för era rollpersoner att välja från. Övriga tillägg som finns i boken 
används inte i denna kampanj, men ni kan titta på nya detaljer för att detaljera era rollpersoner som 
tatueringar för barbarer och använda det om ni vill.

KLASSTILLÄGG
Denna sektion beskriver klassernas nya spår, skolor och så vidare. Om det inte står här så är den 
inte tillgänglig i denna kampanj. Här finns bara en kortfattad beskrivning så verkar något intressant 
får ni kolla i själva boken. När det står att något följer standardreglerna menas reglerna, med 
undantagen som beskrivits i denna skrift.
  Sidhänvisningarna i denna sektion hänvisar till Xanathar´s Guide to Everything.

Barbar (Barbarian)
  Förfädernas väktares spår: Skyddar andra genom förfädernas andar. Följer standardreglerna för 
barbaren. Inte tillgänglig för haggor. Sid 9.
  Stormens härolds spår: Fylls av en vrede som kanaliserar stormen primala vrede. Alla barbarer 
med som följer detta spår är Rädare. Sid 10.
  Fanatikerns spår: Får kraft från sin religiösa övertygelse. Följer standardreglerna för barbarer.  
Inte tillgänglig för haggor. Sid 11.
Bard
  Glamourens skola: Använder Älvvild magi. Enbart tillgänglig för alver från Alvrikena. Sid 14.
  Svärdens skola: Underhåller med vapenkonst. Använder standardreglerna för barder. Tillgänglig
för folk från Markovska kejsardömet, Dalländerna, Prinsöarna och Gariska riket. Inte tillgänglig för
haggor. Sid 15.
  Viskningarnas skola: Påverkar folk negativt. Kan ha samma bakgrunder som tjuvarna. Inte
tillgänglig för haggor. Sid 16.

KRAFTPOÄNGPOÄNG I ELASSAR
Barbar: 6+1D6
Krigare: 5+1D5
Bard, Präst, Druid, Munk, Hemlighetsfull, Häxmästare: 4+1D4
Besvärjare, Magiker: 3+1D3



Präst (Cleric)
  Domänen Smide: Förkämpe för skapelse eller smide. Tillgänglig för Gudstrogna. Sid 18.
  Domänen Grav: Bekämpar odöda. Tillgänglig för Gudstrogna och Elassarianer. Inte tilllgänglig 
för dvärgar och alver från Alvrikena. Sid 19.
Druid
  Drömmarnas cirkel: Helar, beskyddar och vandrar genom drömmar. Inte tillgänglig för 
människor, tieflings, drakfödda, troll och kobolder. Sid 22.
  Herdens cirkel: Frammanar naturandar som hjälper vänner och trakasserar fiender. Inte tillgänglig
för haggor och troll. Sid 23.
Krigare (Fighter)
  Arkan bågskytt: Ger pilar magiska effekter. Följer standardreglerna. Sid 28.
  Beriden riddare: Försvarar allierade, knuffar omkull fiender, ofta beriden. Se nedan för vilka 
riddjur en beriden riddare kan ha. Öppen för folk från Markovska kejsardömet, Dalländerna och 
Gariska riket. Inte tillgänglig för troll. Sid 30.
  Samuraj: Uthållig, med elegans och mäktiga svärdsstötar. Följer standardreglerna. Inte tillgänglig 
för troll, kobolder och haggor. Sid 31.
Munk (Monk)
  Den druckna mästarens väg: Förvirrar fiender genom att bete sig som om det är löningsfredag. 
Inte del av en munkskola på samma sätt som andra munkordnar utan lärs ut av vandrande utövare. 
Inte öppen för haggor. Sid 33.
  Kenseiens väg: Kanaliserar sin kikraft genom vapen. Utgår från Himmelska andens slott på Eldön
ute vid Prinsöarna. Inte öppen för haggor. Sid 34
  Solsjälens väg: Gör sin ki till eld och ljus. Har inget huvudsakligt huvudtempel utan har några 
små tempel utspridda över kontinenten. Inte öppen för troll och haggor. Sid 35.
Paladin
  Försoningens ed: Förlåter de värdiga och förgör de som vägrar nåd eller rätt. Följer 
standardreglerna. Sid 38.
Utbygdsjägare (Ranger)
  Skymningssmygare: Orädd för mörkret. Överfaller fiender och lägger bakhåll. Följer 
standardreglerna. Sid 41.
  Monsterdräpare: Jagar nattens varelser och den grymma magins användare. Följer 
standardreglerna. Inte tillgänglig för haggor. Sid 43.
Hemlighetsfull (Rogue)
  Undersökare: Listar ut hemligheter som en mästerlig detektiv. Följer standardreglerna. Sid 45.
  Geni: En taktiker som manipulerar andra. Följer standardreglerna. Sid 46.
  Spejare: Kombinerar smygande och försiktighet med överlevnadskunskap. Följer 
standardreglerna. Sid 47.
  Finessrik fäktare: Med stil och finess, och säkert svingande i rep, delas dödliga stötar ut. Följer 
standardreglerna. Sid 47.
Besvärjare (Sorcerer)
  Gudomlig själ: Får sin magi från en gudomlig källa. Följer standardreglerna. Sid 50.
  Skuggmagi: Använder Skuggfallets grymma magi. Kallas Askbesvärjare och drar sin kraft via 
askländerna på Elassar och har ingen koppling till Skuggfallet. Sid 50
  Stormbesvärjande: Sprakar med stormens kraft. Följer standardreglerna. Sid 51.
Häxmästare (Warlock)
  Den gudomlige: Har ett förbund med en himmelsk kraft. Följer standardreglerna. Inte tillgänglig 
för alver från Alvriket, folk från Gariska riket och haggor. Sid 54.
  Hexklingan: Tjänar en mörk varelse som skänker onda förbannelser. Följer standardreglerna. Sid 
55.
Magiker (Wizard)
  Krigsmagi: Dominerar slagfältet. Följer standardreglerna. Bara tillgängliga för folk från Heland 
och Markovska kejsardömet. Sid 59.



BERIDEN RIDDARES (CAVALIER) RIDDJUR 
Animerat föremål K
Golem K
Ankheg (dvärg, gnome)
Tämjd basilisk M
Tämjd kimera M (halvorch)
Allosaurus
Mardröm M (tieflings)
Ugglebjörn
Blinkhund (goda, halvlingar och gnomer)

Dödshund M (onda, halvlingar och gnomer)
Häst
Elefant*
Jättekrabba (halvlingar och gnomer)
Jätteälg*
Lejon
Tiger
Tämjd fasspindel M
Noshörning



BARBAR (BARBARIAN)

BERIDEN BARBAR
Detta är ett alternativt barbariskt spår.
Elassar har flera grupper av beridna
barbarer som ofta strider i snabba
kavallerigrupper och är tränade att
slåss som en, eller var och en för sig.
Denna typ av barbarer återfinns i alla
länder förutom Endalien. En barbar
kan också komma från områden
utanför länderna.
  Du kan välja beriden barbar redan
vid 1:a graden och ha ditt riddjur från
början. Förmågorna börjar vid de
graderna som står i deras beskrivning.
Riddjuret förblir vid din sida, lojalt,
om du väljer denna stig eller inte. (Se
dock texten i nästa stycke om vad
nackdelen är att inte fortsätta på
stigen.)

RIDDJUR
De riddjur som har en asterisk efter
sig (*) är så stora att de inte kan följa
med in i byggnader gjorda för
mediumstora varelser. Ett M bakom
varelsen betyder att den är magisk och
K att den är konstgjord vilket har
betydelse för om den behöver föda,
och hur den kan helas.

BERIDEN BARBARS RIDDJUR
Animerat föremål K
Golem K
Ankheg (dvärg, gnome)
Tämjd basilisk M
Tämjd kimera M (halvorch)
Allosaurus
Villobest (tieflings)
Tämjd gorgon M
Helveteshund M (tieflings)
Mardröm M (tieflings)
Ugglebjörn
Blinkhund (goda, halvlingar och gnomer)
Blodsbjörn (Halvlingar och gnomer)
Brunbjörn
Dödshund M (onda, halvlingar och gnomer)

Hemskevarg
Häst
Elefant*
Älg
Jättesvin
Jättekrabba (halvlingar och gnomer)
Jätteälg*
Lejon
Tiger
Fasspindel M
Isbjörn
Noshörning
Sabeltandad tiger
Vintervarg
Vorg



Riddjuren går upp i grad samtidigt som du gör det, och slår också extra Kraftpoäng när du går upp i 
denna stig. Om du väljer ett annat barbarspår får ditt riddjur 1 Kraftpoäng per grad medan alla andra
klassgrader inte förbättrar djuret på något sätt. Riddjuren förstår enkla kommandon och meningar 
som att skydda vissa personer, ett visst område, springa och skaffa hjälp, jaga bytesdjur, spåra och 
liknande. Riddjuren är lojala och kommer skydda dig och slåss till döden om du inte beordrar dem 
att fly.
  De riddjur som är vanliga djur eller jätteversioner kan helas på vanligt sätt, medan de magiska bara
kan helas av magi eller hit points och de konstgjorda behöver material och tid att repareras.

TWO AS ONE
Från och med 3:e graden, när du valt denna stig. När du och ditt riddjur slåss tillsammans, antingen 
när du rider eller i strid mot samma motståndare har ni fördel på alla träffslag och räddningsslag. Du
får aldrig en nackdel när du ska utföra handlingar när du rider.

LIFELINK
Du och ditt riddjur har ett band vilket låter er använda era hit points som en gemensam pool. Detta 
kommer vid 6:e graden.

MINDLINK
Du och ditt riddjur kan dela känslor och sinnen och du kan ge djuret instruktioner som den fysiskt 
kan utföra. Denna förmåga kommer vid 10:e graden.

SOULLINK
Vid 14:e graden kan ni genom en dags meditation återföra varandra till liv så länge en av er lever. 
Vid slutet av denna meditation har ni båda 1 Livspoäng.

ÄNDRINGAR AV DE VANLIGA BARBARFÖRMÅGORNA FÖR BERIDNA BARBARER
Både du och ditt riddjur kan dra nytta av er vrede, men ni måste ha blivit skadade först. Om du är 
skadad kan riddjuret använda sin vrede och tvärtom. Alla vredesförmågor är avhängiga att ni är 
tillsammans (inom syn/hörselavstånd från varandra).

Om du är beriden så får ditt riddjur snabb förflyttning som du vid grad 5.

BARBARBAKGRUNDER
Bakgrunden Utländare är den enda lämpliga bakgrunden för en barbar och stämmer bara delvis. Här
ges olika typer av Ursprung mer specifika bakgrunder och används istället för att slå på 
Ursprungstabellen. Dessa bakgrunder är öppna för olika spår som man måste tillhöra för att få ha 
den bakgrunden.
Grottmänniska (Bärsärk, beriden barbar och totemkrigare). Grottmänniskor är den teknologiskt 
mest primitiva samhälle som intelligenta varelser har i denna värld. De flesta bor i just grottor eller 
ruiner, medan andra är nomader. Du får Perception och Survival. Du är alltid välkommen till din 
stam och kan få deras hjälp med rimliga saker.
Vilde (Totemkrigare och beriden barbar). Du är en förvildad individ som växt upp i vildmarken 
ensam. Följande personlighetsdrag, ideal och band är inte tillgängliga: Personality trait resultat 1, 3. 
Ideal resultat 3, 4. Bond resultat 2, 3, 6. Du får Nature, Stealth och Survival. 
Rädare (Bärsärk och totemkrigare). Rädare lever på andra, mestadels genom att plundra och röva. 
Du kan välja färdighet i Smyga istället för Överlevnad. Följande personlighetsdrag, ideal och band 
är inte tillgängliga: Personality trait resultat 1, 4, 7, 8. Ideal resultat 3, 4. Bond resultat 2, 3, 5.
Du får Intimidation och Perception. Du har förmågan att slåss fult: Om du slåss mot humanoider så 
kan du en gång per strid göra en ful manöver. Du får Fördel på träffslaget och väljer mellan dubbel 
skada, att motståndaren hamnar platt på backen (Prone) eller blir tillfälligt förlamad (Stunned).



BARD

DANSVÄVARE
Dansvävare är en unik typ av bard från Markovska dansakademin, vars förmågor och formler 
aktiveras genom dansrörelser. Detta är alltså en alternativ bardskola som väljs vid 3:e graden.

IN OCH UT
Vid 3:e graden kan du dansa runt i striden så att du kan anfalla någon som är inom din startpunkts 
avstånd, och sluta din förflyttning någonstans inom din förflyttning från startpunkten.

AVVÄPNANDE
Genom en lyckad träff kan du vid 6:e graden avväpna en motståndares ena vapen. Vapnet hamnar 
10 fot bort från din position när du attackerade denne.

GRUPPDANS
Vid 14:e graden kan du dansa runt i gruppen på ett sätt som distraherar fiender och du kan använda 
dina hit points för att höja dina vänners pansarklassoch fysiska räddningsslag med 1 för varje 2 
poäng Kraftpoäng du använder.

ÄNDRINGAR GENTEMOT DE VANLIGA BARDFÖRMÅGORNA FÖR DANSVÄVAREN
Dansvävaren behöver inget instrument, men behöver vara obehindrad i sin rörelse och ha ett 
bardfokus. Dessa ersätter formelkomponenterna, förutom unika material för formeln, och en 
dansvävare har aldrig en vokal komponent till sina formler.

Dansvävarens förmågor når 10fot + 10fot per grad.

Dansvävarens förmågor går på Dexterity och inte Charisma.

BARDBAKGRUNDER
Dessa bakgrunder är öppna för barder: Charlatan, Underhållare, Ädling och Gatubarn. Till dessa 
kommer Vandringsbard och Skolad.
Charlatan. (Inte dansvävare, inte alver från Alvländerna.) Följande personlighetsdrag är inte 
tillgängliga: Personality trait resultat 7.
Vandringsbard. (College of lore, college of valor.) Dessa barder reser runt i världen i jakt på ny 
kunskap, ny musik och nya berättelser. De är oftast inte traditionellt skolade i en akademi eller 
liknande utan av olika andra barder de mött på sina resor. Du väljer 2 valfria färdigheter att vara 
lärd i. Ditt namn föregår dig och du kan finna en boplats och mat på samma sätt som en 
Underhållare i alla civiliserade varelsers hem.
Skolad. Dessa barder kommer från någon form av organiserad utlärning av bardförmågor. Sådana 
finns i de flesta länderna med undantagen Gariska riket, Resemarken och Endalien. Skolade barder 
kan alltid finna tillfälligt husrum och mat hos adelspersoner och hov, samt i sin skola. Skolade 
barder kan lätt få jobb och tjäna en hyffsad belöning för arbetet. Välj 1 valfri färdighet att vara lärd 
i.
Underhållare.  Följande ideal är inte tillgängliga: Ideal resultat 4.
Ädling. (Inte varianten Knight.)
Gatubarn. (Inte dansvävare, inte alver från Alvländerna.) Följande band och nackdelar är inte 
tillgängliga: Bond resultat 1, 3, 5. Flaw resultat 4.
Markovska dansakadmin. Detta är den enda bakgrunden för dansvävare. Akademibarder kan 
alltid finna tillfälligt husrum och mat hos adelspersoner och hov, samt i sin skola. Akademibarder 
kan lätt få jobb och tjäna en hyffsad belöning för arbetet. Välj 1 valfri färdighet att vara lärd i.



PRÄST
Det finns en enorm mängd olika religioner på Elassar vilket gör det omöjligt att beskriva dem alla. 
Istället får du som spelare skapa din egen, eller så gör du om en av de som föreslås i Player´s 
Handbook till att passa Elassar. I allmänhet finns bara lokala religioner som har sin största 
utbredning i ett enstaka land. De flesta är unika i sin region och de större religionerna har regionella
avvikelser. Olika domäner är tillgängliga för olika typer av präster och vissa av dem begränsar 
vilket land du kan komma från.
  Elassar grupperar vandöda på ett annorlunda sätt än många andra världar och inställningen till 
nekromanti varierar från kultur till kultur. Detta beskrivs nedan.

SCHAMAN (NATUR, STORM, KRIG)
Schamaner är barbariska präster och har samma begränsningar som dem när det gäller utrustning 
och vilka länder de kan komma från. De använder också barbarens bakgrunder.

GUDSTROGEN (LIV, LJUS, SMIDE, GRAV)
Gudstrogna präster är del av någon mer organiserad religion i mer civiliserade områden och finns i 
alla länder. Religionerna spänner alla typer av religionstyper som setts i andra världar utom just 
schamanismen och Elassarianismen.

ELASSARIAN (KUNSKAP, LURENDREJERI, GRAV)
Elassarianer anser att världen i sig har en själ och att den är god och mår bra ju bättre naturen mår. 
Askländerna exempelvis är sår på världen. Elassarianer finns i Evigheden, Dalländerna, Gariska 
riket och  Resemarken men har inga definierade sätt att utföra riter, eller skrifter att följa utan är en 
ganska ung religion som formas nu av sina troende.

PRÄSTBAKGRUNDER
Följande bakgrunder är öppna för präster (förutom schamaner).
Lärljunge. (Inte Elessarian.)
Folkhjälte. Under Avgörande händelse är inte resultat 10 tillgängligt. 
Eremit. Följande ideal och nackdelar är inte tillgängliga: Ideal resultat 5. Nackdel resultat 2. 
Ädling. (Inte tillgänglig för personer från Endalien och Gariska riket.) Följande ideal och band är 
inte tillgängliga: Ideal resultat 4. Bond resultat 2, 3, 5. 
Lärd person. (Inte tillgänglig för personer från Endalien och Heland.) Följande personlighetsdrag, 
ideal, band och nackdelar är inte tillgängliga: Personality trait resultat 8. Ideal resultat 4, 6. Bond 
resultat 1, 6. Flaw resultat 3.
Soldat. (Inte tillgänglig för alver från Alvländerna.) Följande nackdelar är inte tillgängliga: Flaw 
resultat 2, 5. 
Gatubarn. (Inte tillgänglig för alver från Alvländerna.) Följande ideal och nackdelar är inte 
tillgängliga: Ideal resultat 4, 5. Flaw resultat 4-6. 



DRUID
De flesta druider tillber inte gudar, utan naturen som ett levande väsen, vilket räknas som 
gudstillbedjande på samma sätt som för Elassarianska präster när det gäller Kraftpoäng. De olika 
druidiska cirklarna tillåter en att lära sig från dem alla, men askdruider tas emot med skepsis av de 
flesta.

ASKDRUIDER
En tredje typ av druidisk cirkel är Askdruiderna. De
anser att mer ingår i det naturliga än vad de andra
druiderna gör. De ser inte vandöda som onaturligt, bara
att deras kraft kommer från någon annan dimension, och
att den naturliga intelligensen hos vissa varelser och det
de kan göra också är naturligt. De anser inte att deras
egen uppgift är att hålla naturen i balans utan det kan
den sköta själv, däremot tycker de att arkan magi inte är
naturlig men den behöver inte heller motarbetas av dem.
Askdruiderna ser dock orättvisor och ondska som fel.
Två personer som slåss mot en är fel, att skövla
sädesfält för att svälta befolkningen är fel, att inte hålla
löften är fel. Askdruider är mycket mer för att göra en
egen bedömning av en situation än att följa en färdig
doktrin.

ASKKRAFT
Vid 2:a graden, när du väljer cirkel, får du möjligheten
att dra och dela Livspoäng ur levande varelser och
växter. Om du inte gör något annat kan du genom att
vidröra en varelse eller växt dra eller ge 1 hit point per
grad per runda till eller från dina egna hit points, eller
till en tredje part med dig själv som mellanhand.

KRAFTBAND
Vid 6:e graden kan du använda askkraft inom ditt naturliga synhåll.

SOM DÖD
Vid 10:e graden är du immun mot vandödas förmågor. Detta inkluderar kroppsliga och magiska 
förmågor men inte exempelvis magiska formler som de kastar på grund av en klass.

ASKLANDSVANDRARE
Vid 14:e graden kan en askdruid vandra bland vandöda utan att påkalla deras uppmärksamhet, utan 
ses som en av dem, ofarlig.

ÄNDRINGAR GENTEMOT VANLIGA DRUIDER
Askdruider kan inte druidiska.

Askdruiders djurskepnader är alltid uppenbara för vad de är med sina svarta och askgrå färger och 
vita ögon.

Askdruider kan när de frammanar djur välja att frammana odöda versioner av djuren.

Askdruider kan komma från Heland, Markovska kejsardömet, Dalländerna, Prinsöarna och Tarkien.



DJURVÄN
Djurvänner är druider som funnit en like i ett djur som nu är druidens följeslagare genom vått och 
torrt. Dessa djur har precis som du en del av den kraft som låter er använda livspoäng på olika sätt. 
Du kan vara en vanlig druid eller askdruid och tillhöra denna cirkel. Skillnaderna är till största del 
synen på naturen, de vanliga är som beskrivna i grundreglerna och askdruiden som beskriven ovan. 
De speltekniska skillnaderna förklaras nedan.

KOMPANJON
Vid 2:a graden, om man väljer denna cirkel håller man en kort ritual som kallar en kompanjon till 
sig. Kompanjonen kan vara vilken typ av varelse som helst som finns i Monster Manuals Appendix 
A. Djuret behöver inte kunna vara i någon speciell miljö utan hålls vid liv av bandet till dig. Denna 
förmåga försvinner om ni bägge har slut på livspoäng. Precis som du har de sin Fysik som fysiska 
livspoäng, och avancerar i grad när du gör det och slår för nya livspoäng enligt sin livstärning. 
Kompanjonen är en unge och växer i storlek med en tjugondel av sin fullvuxna längd varje ny grad.
  Kompanjonen förstår enkla kommandon och meningar som att skydda vissa personer, ett visst 
område, springa och skaffa hjälp, jaga bytesdjur, spåra och liknande. Kompanjonerna är lojala och 
kommer skydda dig och slåss till döden om du inte beordrar dem att fly.

NATURENS BAND
Vid 6:e graden kan ni använda era livspoäng som en gemensam pool. 
  Din kompanjon kan vara utgångskällan för dina formler. Du kastar formeln och använder de 
komponenter som krävs. Detta använder en standardhandling för kompanjonen. Alla personliga 
formler du lägger på dig själv kan också ha effekt på din kompanjon om du så önskar. Allt detta är 
avhängigt att det finns en ostörd effektlinje mellan er. Effektlinjen störs aldrig av det som anses 
naturligt, så en palissad, tjocka träd, berg och så vidare räknas inte som att de bryter linjen för denna
förmåga.

ETT SINNE
Vid 10:e graden kan ni dela era sinnen. Ni ser, hör, luktar och så vidare vad den andra uppfattar 
oavsett avstånd. Kompanjonens effektiva Intelligens och Visdom är densamma som din när det 
gäller färdighetsanvändande eller grundegenskapsslag, om dess egna värden inte är högre.

INTELLIGENTA DJUR
Vid 14:e graden räknas djuret som att ha 10 i Intelligens och Visdom och kan nu kommunicera med 
andra som har Livspoäng effektivt nog för att kunna ha ett samtal. Den kan också själv anta en 
humanoid form likt din när den vill. Den formen och djurformen kan kläs med kläder och utrustning
som smälter in i den andra formen.

En Askdruid som blivit Djurvän kan ha odöda kompanjoner.

DRUIDBAKGRUNDER
Följande bakgrunder är öppna för druider:
Folkhjälte. Under Avörande händelse är inte resultat 10 tillgängligt. 
Eremit. Följande ideal och nackdelar är inte tillgängliga: Ideal resultat 5. Nackdel resultat 2. 
Lärd person. (Inte tillgänglig för personer från Endalien och Heland.) Följande personlighetsdrag, 
ideal, band och nackdelar är inte tillgängliga: Personality trait resultat 8. Ideal resultat 4, 6. Bond 
resultat 1, 6. Flaw resultat 3.
Gatubarn. (Inte tillgänglig för alver från Alvländerna.) Följande ideal och nackdelar är inte 
tillgängliga: Ideal resultat 4, 5. Flaw resultat 4-6.



KRIGARE
För krigare finns speciella bakgrunder som ger tillgång till specifika resurser men ofta begränsar ens
ursprungsland.

ORDENSKRIGARE (champion och battle master) tillhör en av tre riddarordnar, och en av två 
delar av dessa ordnar., själva ordensriddarna och ordens armé. Ordnarna ser varandra som 
likbördiga och samarbetar utan problem.

Stenträdets orden
Denna orden grundades av alver, dvärgar och halvlingar för att uppehålla ett fredsfördrag mellan 
alverna och dvärgarna vars olikheter hotade att leda till krig raserna mellan. Orden styrs av 
människor och är öppen för alla raser. Riddarna följer en förbestämd väg för att bli riddare, som 
börjar med träning som hjälpreda till en existerande riddare. De har en lista med arbetsuppgifter och
regler som är unika för dem och de är populära i Evigheden, Dalländerna, Tarkien, Alvländerna och 
Resemarken men ses som vilka krigare som helst i andra länder. De är den minsta orden.
  De har en borg vid Stenträdet kallad Vita klippan där ordens medlemmar bor. En liten ambassad 
finns i Dalländernas huvudstad och på Prinsöarna. Medlemmar i orden, riddare som soldater kan få 
gratis träning, helning, utrustning (det som finns i Dalländerna), transport över land och vatten, små 
mängder pengar, husrum, mat, eskort vid resor, kontakt med representanter för de alviska rikena och
det dvärgiska riket, hjälp med resor genom Tarkien, assistans av orden vid uppdrag motsvarande 
vad hotet eller faran verkar vara.
Ordensmotton:
Håll ditt löfte
Erbjud dig att mäkla
Hjälp dina ordenssyskon
Hjälp dem i nöd
Omtyckta: Medlemmar av denna orden har fördel i sociala situationer.
Vad de arbetar med: Orden är mellanhand för bud mellan alver och dvärgar, medlar vid 
förhandlingar, eskorterar ambassadörer och medborgare från alviska och dvärgiska rikena, utreder 
brott mot dvärgar, gnomer och alver, assisterar vid faror som monster i gränsområdet mellan 
Evigheden, Dalländerna och alvrikena.
Färdigheter: Välj två av Intimidation, History, Insight, Investigation och Persuasion.

Korpriddarnas eviga orden
Korpriddarna grundades av Kailin Corvus för att bevaka hotet från de vandöda i asklandet öster om 
Dalländerna. För att göra det så byggde man en mäktig borg kallad Korpklippan där hela orden 
finns stationerad. Orden är dock inblandad i flera olika uppdrag och ungefär en tiondel finns på 
plats och man har satt upp små fort och fästningar i Dalländerna, Evigheden och Resemarken. I 
Endalien har man allierat sig med vissa borgherrar och liknande men har inga permanenta egna 
bosättningar.
  Vem som helst kan bli en riddare men det kräver vissa uppoffringar. Riddarna genomgår en ritual 
som gör dem osynliga för vandöda men det gör dem sterila och kan inte helas på andra sätt än 
helningselixir.
  Korpriddarna är kända i hela världen och mottas väl. Medlemmar i orden, riddare som soldater kan
få gratis träning, helningselixir, utrustning (det som finns i Dalländerna), transport över land och 
vatten, små mängder pengar, husrum, mat, eskort vid resor, assistans av orden vid uppdrag 
motsvarande vad hotet eller faran verkar vara.
Ordensmotton:
Onda vandöda måste förstöras
Ländernas folk måste skyddas vid fara
Uppträd på ett sätt som ger ära till orden
Dalländska hjältar: Medlemmarna av denna orden har fördel på sociala situationer i Dalländerna.



Vad de arbetar med: Orden kämpar för att utrota onda vandöda vilket gör att de patrullerar 
gränserna till askländerna och indirekt skyddar dem som bor i närheten. Vid behov så hjälper de 
bybor och andra med lokala problem som människoätande monster, eller stammar av krigiska 
humanoider.
Färdigheter: Välj två av Athletics, Religion, Intimidation och History.

Fredsorden
Fredsorden är den yngsta av riddarordnarna och grundad av Dalländernas andra kung. Deras uppgift
är att ta hand om hot mot de fria folken i Dalländerna och Evigheden och de utgår från 
Kristallpalatset i centrala norra Dalländerna men de flesta av dem är ute i länderna på aktiva 
uppdrag. De har en tredje gren kallad fredsmäklare som färdas i ytterkanterna av civilisationen och 
hjälper nybyggare och andra, medan resten av orden är organiserad i större grupper och tar hand om
större hot. Fredsorden är känd i hela världen men ses av de flesta som en gren av Dalländernas 
militär. Medlemmar i orden, riddare som soldater kan få gratis träning, helning, utrustning (det som 
finns i Dalländerna), transport över land, små mängder pengar, husrum, mat, eskort vid resor, 
assistans av orden vid uppdrag motsvarande vad hotet eller faran verkar vara.
Ordensmotto:
Hjälp alla i nöd
Slå inte en fallen fiende
Gillade: Medlemmarna av denna orden har Fördel i sociala situationer i Evigheden och 
Dalländerna.
Vad de arbetar med: Fredsorden har ett brett spann i det de gör. De arbetar tillsammans med 
Dalländerna och Evighedens arméer vid behov, och samma sak om de andra ordnarna ber om hjälp. 
De patrullerar vägar, eskorterar karavaner, utreder lokala brott, assisterar den kungliga vakten i 
Dalländerna, samlar och disseminerar information om politik, hjälper befolkningen vid faror och 
akuta problem.
Färdigheter: Välj två av Acrobatics, Athletics, Insight, Investigation och Medicine.

FREDSMÄKLARE
Fredsmäklare är samma sak som Eldritch knight i Player's Handbook och man måste vara en 
Fredsmäklare för att kunna vara en Eldritch knight. Fredsmäklaren kan bara komma från 
Fredsorden och ha det som bakgrund.

KRIGARBAKGRUNDER
Följande bakgrunder är lämpliga för en krigare som inte tillhör en orden.
Folkhjälte
Ädling
Sjöman
Soldat
Gatubarn



MONK
Munkar är sällsynta i Elassar med tre lärocentrum. Ett finns i Heland, ett i Endalien och ett på 
Prinsöarna.

Nordstjärnas munkorden
Dessa munkar med sin bas i Heland är samma som Skuggornas Väg. De lever avsides från resten av
riket runt sig och utgör en nation i nationen med ett litet eget territorium.

Silvermånens munkorden
På Prinsöarna finns denna munkordens tempel och den motsvarar Den Öppna Handens Väg. Deras 
tempel och träningsplats ligger högt upp på en klippa och inträdesprovet är helt enkelt att ta sig upp.

Solorden
I Heland ligger Solordens heliga mark vars munkar motsvarar De Fyra Elementens Väg. I resterna 
av en uråldrig ruin lär de dem som vill sina tekniker och hemligheter.

MUNKBAKGRUNDER
Följande bakgrunder är lämpliga för en munk.
Lärljunge
Ädling
Gatubarn

PALADIN
En paladin kan tillhöra en av de tre riddarordnarna som beskrivs under Krigare. Nedan beskrivs de 
olika ederna och vilka eder en ordensriddare kan ta. Paladiner kan också tillhöra en religion, eller 
vara driven av sin egen moral och etik.

Oath of Devotion kan sväras av alla riddare från alla ordnar, men är sällsynt för Stenträdets orden.
Oath of Nature kan bara sväras av riddare av Stenträdets orden.
Oath of Vengeance kan bara sväras av riddare från Korpens orden och egna.

PALADINBAKGRUNDER
Följande bakfrunder är lämpliga för en paladin.
Ordenspaladin. De har samma begränsningar och förmåner som andra av respektive orden.
Lärljunge
Ädling
Soldat
Gatubarn



UTBYGDSJÄGARE
Utbygdsjägare är precis som de beskrivs i Player's Handbook. Utbygdsjägare kan komma från alla 
länder förutom Markovska kejsardömet och Gariska riket.

MONSTERTÄMJARE
En monstertämjare är en arketyp vars förmåga är att de kan tämja varelser av samma grad som de 
själva eller lägre och ha sin Karisma i grader totalt bland de tämjda varelserna. De kan lyda samma 
kommandon som Ranger's Companion.

DJURTÄMJARE
Vid 3:e graden kan man tämja naturliga djur.

JÄTTETÄMJARE
Vid 7:e graden kan du börja tämja jättevarianter och hemskevarianter av naturliga djur.

MAGISK CHARM
Vid 11:e graden kan du börja tämja magiska varelser och varelser från utanför Elassar.

ÄNDRINGAR AV UTBYGDSJÄGARFÖRMÅGOR FÖR MONSTERTÄMJARE
Land's stride, Hide in plain sight och Vanish inkluderar monstertämjarens tämjda varelser.

UTBYGDSJÄGARBAKGRUNDER
Följande bakgrunder är lämpliga för utbygdsjägare.
Folkhjälte
Eremit
Utländare



HEMLIGHETSFULL

HEMLIGHETSFULLA BAKGRUNDER
Syndare. Dessa hemlighetsfulla personer är del av ett löst nätverk av gillen. Gillena erbjuder 
arbete, mat, husrum, beskydd och information mot motprestationer och finns i alla större 
bosättningar förutom i alvrikena. Välj två av färdigheterna Deception, Insight och Persuasion.
Fri. Du är inte allierad med något gille eller liknande organisation utan sköter dig själv.Charlatan, 
Underhållare, Gatubarn, Sjömansvarianten Pirat eller Kriminell är alternativa bakgrunder för en fri 
hemlighetsfull. Du får välja en av följande färdigheter: Athletics, Acrobatics, Sleight of Hand, 
Stealth, Investigation, Insight, Intimidation och Persuasion.
Gillesstjuv. Du tillhör ett lokalt gille. Du förväntas kolla av med andra i gillet om kommande 
göromål och avsätta en bit av din inkomst men du bestämmer över dig själv. Gillet erbjuder mat, 
husrum, beskydd. Dessa gillen har oftast inget med Syndare att göra och har i de flesta ställen en 
slags överenskommelse om att inte lägga sig i varandras affärer.
  Du får färdigheterna Sleight of Hand och Stealth.

BESVÄRJARE

Drakblod. Precis som de Drakfödda och halvdrakar är du resultatet av en tid då drakar härskade 
över världen och krigade med varandra. Detta är samma som Draconic bloodline.
Stjärnbarn. Du är född under Silvermånen och drar din kraft från länken till den och kosmoset 
bortom den. Detta är samma som Font of Magic.
Evighetsskärva. Du har en naturlig koppling till de outgrundliga Evigheterna och deras kaotiska 
temperament. Detta är samma som Wild Magic.

BESVÄRJARBAKGRUNDER
Alla bakgrunder passar för Besvärjare.



HÄXMÄSTARE
Häxmästare kallar oftast inte sig själva för häxmästare som är ett gammalt ord för den som 
förbundit sig till en ond kraft. Idag betyder termen att man förbundit sig till någon eller något men 
har fortfarande en negativ klang. Alternativa namn är illusionist, magiker, frammanare, besvärjare, 
formelkastare, teurg och förtrollare.

Av de olika utomjordiska väsen man kan skapa förband med gäller följande:
Inga av de namngivna entiteterna existerar att ha ett förbund med.
Bara alver kan ha ett förband med Archfey. Alver kan inte ha någon annan att ha förbund med.
The Fiend är inte som beskrivet ute efter att korrumpera dig utan snarare att få en allierad för att få 
hjälp att komma till Elassar.
The Great Old One kallas på Elassar för Askhjärta och är en slags medvetenhet eller väsen som har 
sitt hem i askländerna. Denne kallas den Odödlige och utlovar odödlighet till de som ingår ett 
förbund med denne. Från och med att du ingår förbundet slutar du åldras fysiskt.

EVIGHETENS BOK
De flesta tror att Evighetens bok är en myt. Boken sägs innehålla en inblick i Evigheternas storhet 
men också att de flesta sinnen blir så överväldigade av det att de blir mer eller mindre galna. Du har
ett förbund med boken.

KAOTISKT INFLYTANDE
Evigheternas krafter är svårstyrda. Om någon kastar en formel inom syn eller höravstånd av dig kan
du få den att påverkas av Vild magi. De måste klara ett Karismaräddningsslag, eller slå på tabellen 
för Vild magi på sidan 104 för att se vad som händer. Nästa gång du kastar en formel måste du själv 
klara ett räddningsslag eller slå på tabellen om det inte gått mer än 1 timme.
Du kan om du vill alltid få en Wild Magic Surge på dina egna formler. Fås vid grad 1.

KAOTISK KUNSKAP
Din hjärna är fylld med kunskap från miljontals världar och dimensioner så chansen är att du vet nåt
om allting men chansen att du kan hitta kunskapen är liten. Oavsett vad det gäller kan du alltid veta 
något på 19 och 20 på en T20. Om det slaget lyckas räknas det som att du lyckats så bra det går i de 
fallen som det spelar roll. Du kan försöka minnas något specifikt en gång om dagen, motsvarande 
en användning av en färdighet exempelvis för att känna till något om troll. I övrigt kan förmågan 
användas som färdigheter i allmänhet. Fås vid grad 1.

LÄTT GALEN ELLER GANSKA GALEN ELLER...
Vid varje grad måste du slå 1T20 mot din grad. Om du får lika med eller över är allt troligen som 
det ska. Slår du under så börjar lite galenskap visa sig. Slå isåfall 1T20 enligt tabellen nedan. 
Galenskaperna läggs inte ihop utan bara resultatet för graden gäller.

Korta stunder av galenskap följer tabellen på sid 159 i Dungeon Masters Guide och uppstår när du 
slår 1 på ett färdighetsslag, grundegenskapsslag eller får Vild magi utslag på en av dina egna 
formler. De varar 1T10 minuter.
Längre stunder av galenskap varar 1T10x10 timmar och triggas på samma sätt som de korta 
stunderna, men du får slå ett Visdom eller Karismaräddningsslag mot 20 för att försöka stoppa 
effekten.

EVIGHETERNAS GALENSKAP VID NY GRAD
1-10: Korta stunder av galenskap.
11-18: Längre stunder av galenskap.
19-20: Konstanta dumheter.



Konstanta dumheter sitter i hela graden, och där kan man istället slå ett räddningsslag som ovan för 
att vara fri från galenskapen i 1d10+grundegenskapsbonusen minuter.

KAOTISKA FORMLER
Varje gång du får tillgång till en ny formelgrad, så har du en chans att få tillgång till en formellista 
från andra formelkastare och välja en formel därifrån. Du slår ett grundegenskapsslag enligt tabellen
nedan.

KALLA PÅ EVIGHETERNA
Vid 6:e graden kan du försöka dra kraft för dina formler direkt från källan. Det är alltid riskfyllt 
men spännande. Slå en T20 för vad som händer enligt tabellen nedan. Om du får livspoäng från en 
av dina vänner kan du lägga på den på slaget. Det är en gratis handling att dra kraft.

DELAD KRAFT
Vid 10:e graden kan du överlåta formler till
andra allierade inom syn och höravstånd. Den
försvinner från din slot och dyker upp som en
extra gratis slot hos dem. De behöver inga
materiella komponenter utom sådana som krävs
vid exempelvis återupplivning och liknande,
inga rörelser men de behöver kunna tala. De
bestämmer när de vill kasta formeln, men den
försvinner efter 24 timmar, eller en kort vila,
det som kommer först.
  Varje gång du vill dela kraft måste du lyckas
med ett Karismaslag mot svårighetsgrad 15.
Om du lyckas går det som planerat och om du
misslyckas hamnar formeln hos en av dina
allierade och väljs slumpvis men det blir aldrig
den du tänkt ska få den.

ACKVIRERA ANDRA FORMELLISTORS FORMLER
INT-slag mot 10 för att få tillgång till Magiker och Besvärjare.
KAR-slag mot 15 för att få tillgång till Bard och Paladin.
VIS-slag mot 15 för att få tillgång till Präst, Utbygdsjägare och Druid.

KRAFT FRÅN EVIGHETERNA
1-2: Vild magi, slå på sid 104.
3-10: Du förlorar 1T4 kastargrader i en av dina klasser temporärt för nästa formel du kastar. Om det
betyder att du inte kan kasta formeln alls går den förlorad.
11-19: Du tjänar 1T4 kastargrader i en av dina klasser temporärt för nästa formel du kastar. Om det 
innebär att du får tillgång till nya formler, så kan du kasta en högre grads formel om den har en 
elementarkomponent (is, eld, vatten, ånga, lera, jord, aska, luft) som exempelvis eld i ett Eldklot.
20: Som nedan men du spenderar inte nästa formel du kastar.



MAGIKER
Vad en magiker kan och inte bestäms av var och hur denne lärt sig att använda magi. Detta tas upp i 
bakgrunder nedan och ger utökade möjligheter för en magiker. Du behöver inte välja en av 
bakgrunderna utan kan göra en magiker helt enligt boken. Det innebär bara att du inte lärt dig magi 
vid en av de tre vanligaste magiskolorna

MAGIKERBAKGRUNDER
Följande bakgrunder är tillgängliga och lämpliga för magiker.
Ordensmagiker. En ordensmagiker har fått sin träning vid en av de tre riddarordnarna och har 
tillgång till de resurser som orden erbjuder (se dessa bakgrunder i Krigarsektionen). En 
ordensmagiker har tillgång till formler från prästdomänerna War, Light och Knowledge men de 
väljs och läses in som magiformler och använder ett arkant fokus istället för ett gudomligt.
Ossamars lärjunge. Ossamar är en legendarisk magiker som skapat en unik magitradition som 
lockar lärjungar från hela världen till hans skola på en av Prinsöarna. Ossamar lägger en större vikt 
på en magikers överlevnad vilket innebär att du får proficiency i Light rustning och har 
vapenfärdighet även i kortsvärd, långsvärd, spjut och handarmborst.
Markovska magiakademin. Världens finaste magiskola ligger i Markov och lär ut en traditionell 
magi och kunskap om den gamla civilisationens magi. Du får Arcana och History II.
Eremit
Ädling
Lärd person



FÄRDIGHETER
Det finns en ny färdighet att välja och färdigheten Historia måste specialiseras på.

HISTORIA
Elassars historia delas in i fyra åldrar men färdigheten delas in i tre. Historia I täcker de två första 
åldrarna, Historia II den tredje tidsåldern och Historia III den fjärde åldern, modern tid.
I kort så är den första åldern tiden innan den stora civilisationen. Här skapades världen och vissa 
gudar.
Andra tidsåldern handlar om tiden då det fanns en världsomspännande stor civilisation och slutar 
med dess förgörelse.
Tredje tidsåldern täcker tiden från fallet och uppkomsten av dagens länder och de händelser som 
tagit plats då.
Den fjärde tidsåldern är den civiliserade åldern och täcker de ungefär 100 senaste årens händelser.

TEKNOLOGI
Denna färdighet är enbart tillgänglig för folk från Gariska riket som är människor eller Tieflings och
täcker ångteknologi, avancerad glasformning och avancerad metallurgi. Den låter dig skapa och 
reparera den typ av unik utrustning som bara Gariska riket har. Denna kunskap är förbjuden att dela 
med sig till andra och straffas med döden eller livstids fängelse.

BAKGRUNDER
Här kommer en ny bakgrund man kan välja

MAGIJÄGARE
Av någon anledning jagar du magi. Det kan vara att du tror att den är roten till allt ont, att du vill 
samla dem för egen skull eller något annat.

Färdigheter: Välj två av Arkana, Historia eller Religion.

SPECIALFÖRMÅGA: IDENTIFIERA MAGISKA FÖREMÅL
Du väljer antingen att kunna identifiera Uråldrig magi, eller modern, vanlig magi. Du kan 
automatiskt identifiera vad ett föremål är (namnet och typen) och får en extra +2 Bonus på Arkana 
för att veta vad föremålet kan göra.



UTRUSTNING
Det finns begränsningar i vilken utrustning man har tillgång till från början utifrån ens hemland och 
klass. Oavsett allt annat får ni välja ett valfritt föremål från valfri utrustningslista, gratis, så länge 
som värdet är maximalt 500gp. I övrigt får ni alla 200 guldmynt att köpa utrustning för. Ni har alla 
en uppsättning kläder och någonstans att bo.

BARBARER OCH SCHAMANPRÄSTER OAVSETT HEMLAND
De föremål som står i kursiv stil
är enbart tillgängliga för rädare.
Rustningar
Läder
Hud
Stoppad
Nitläder
Sköld

Vapen
Alla barbarens vapen med en 
egg har -1 på attack och skada 
mot rustningar i metall. Detta 
gäller inte rädare.
Klubba
Dolk
Storklubba
Kortsvärd
Handyxa
Kastspjut
Lätt hammare
Stridsslaga
Spjut
Kortbåge
Slunga
Stridshammare
Piska
Blåsrör
Långbåge
Nät

Övrigt
Alkemisteld
Blåsrörspilar

Slungstenar
Pilar
Tunna
Klocka
Ljus
Kista
Kedja
Pergamentrulle
Ryggsäck
Korg
Sovfäll
Änterhake
Helarset
Hammare
Slägga
Bägare
Fiskkrok
Jaktfälla
Handbojor
Oljeflaska
Gruvhacka
Vattenflaska
Helningselixir
Giftflaska
Pung
Koger
Mat
Rep, hempa
Tvål
Järnspikar
Tält
Slipsten
Säck
Fackla

Flinta och sten

Verktyg
Alkemists
Bryggare
Snickare
Skomakare
Kock
Juvelerare
Krukmakare
Smed
Vävare
Stenhuggare
Tärningar
Örtset
Trumma
Flöjt
Horn
Luta

Djur
Ridhäst
Mastiff

Djurtillbehör
Renar
Ridsadel
Sadelväskor
Släde
Vattenfordon
Långskepp
Roddbåt



HELAND
De föremål som står i kursiv stil
kan tillverkas men görs inte 
annat än på beställning.
Allt förutom:
Hudrustning
Fjällpansar
Plåtrustning
Klubba
Storklubba
Lätt armborst

Glav
Hillebard
Lans
Värja
Treudd
Stridshacka
Blåsrör
Handarmborst
Blåsrörspilar
Småkulor

Glasflaska
Timglas
Förstoringsglas
Papper
Silkesrep
Signaturring
Kikare
Kamel
Elefant

MARKOVSKA KEJSARDÖMET OCH RESEMARKEN
De föremål som står i kursiv stil
kan tillverkas men görs inte 
annat än på beställning.
Allt förutom:
Hudrustning
Fjällpansar
Klubba

Storklubba
Treudd
Blåsrör
Blåsrörspilar
Småkulor
Bardfokus:
  Taktpinne

  Hoppring
Förstoringsglas
Kikare
Kamel
Elefant
Långskepp
Krigsskepp

ENDALIEN
Allt utom:
Plåtrustning
Hillebard
Värja
Lans
Handarmborst

Lätt armborst
Glasflaska
Timglas
Förstoringsglas
Kikare
Småkulor

Kamel
Elefant
Krigsskepp
Galär

TARKIEN
De föremål som står i kursiv stil
kan tillverkas men görs inte 
annat än på beställning.
Allt förutom:
Hudrustning
Läder
Stoppad
Nitläder
Fjällpansar
Kastspjut
Blåsrör

Blåsrörspilar
Småkulor
Papper
Fina kläder
Parfym
Silkesrep
Signaturring
Kikare
Flöjt
Panflöjt
Violin

Navigatörsverktyg
Kamel
Elefant
Ridhäst
Stridshäst
Stridsvagn
Galär
Långskepp
Segelskepp
Stridsskepp



EVIGHEDEN
All utrustning görs för att passa 
små humanoider. Större 
versioner kan göras på 
beställning. Föremål i kursiv 
stil kan göras på beställning.
Allt utom:
Hudrustning
Fjällpansar
Halvplåt
Kedjebrynja
Bandbrynja
Plåtrustning
Klubba

Storklubba
Glav
Storyxa
Tvåhandssvärd
Hillebard
Slaga
Pik
Lans
Värja
Treudd
Stridshacka
Förstoringsglas
Silkesrep

Signaturring
Kikare
Giftflaska
Giftmakares verktyg
Kamel
Elefant
Ridhäst
Stridshäst
Galär
Långskepp
Stridsskepp

DALLÄNDERNA
Allt utom:
Värja

Förstoringsglas
Kikare

PRINSÖARNA
De föremål som står i kursiv stil
kan tillverkas men görs inte 
annat än på beställning.
Allt förutom:
Hudrustning
Fjällpansar
Plåtrustning
Klubba
Storklubba

Lätt armborst
Glav
Hillebard
Lans
Värja
Stridshacka
Blåsrör
Handarmborst
Blåsrörspilar

Småkulor
Glasflaska
Timglas
Förstoringsglas
Papper
Silkesrep
Signaturring
Kikare
Elefant

GARISKA RIKET
Allt utom:
Hud
Fjällpansar
Bandbrynja
Kedjebrynja
Klubba
Storklubba
3-meterspåle
Stav

Följande föremål kostar halva 
priset av det som står i Player's 
Handbook:

Förstoringsglas
Kikare
Oljeflaska
Alla metallvapen
Alla metallrustningar
All utrustning som är mestadels
metall
All utrustning som är mestadels
tyg

Unik utrustning för Gariska 
riket:
Pistol

Musköt
Granat
Eldkastare
Ångskepp
Ångvagn
Stridsvagn
Luftskepp
Fyrverkeri
Klocka
Ångverk
Ångverkstad



NY UTRUSTNING
All utrustning med en asterisk (*) har någon speciell regel som förklaras i beskrivningen.
Pistol 50gp 1D10 piercing 3lbs Ammunition, light, loading, range (50/250)
Musköt 100gp 1D12 piercing 10lbs Ammunition, heavy, loading, range (150/450)
Kulor 10gp per 20
Granat 15gp 2D6 bludgeoning 1lb Thrown, range (20/60)
Kanon 400gp 6D6 bludgeoning 800lbs Ammunition, heavy, range (150/600)*
Kanonkula 3sp 2lbs
Eldkastare 150gp 2D6 fire 15lbs Ammunition, heavy, loading, range (10/30)*
Ångskepp 40000gp 6 mph*
Ångvagn 1000gp 40 Movement Rate*
Mekaniserad stridsvagn 5000gp 20 Movement Rate*
Luftskepp 60000gp 10 mph*
Bardfokus för dansare 1gp 1lb
Fyrverkeri 5gp*
Klocka 250gp 60 lbs*
Ångverk 5000gp 1000 lbs*
Ångverkstad 1000gp 1000 lbs*
Säck med kol 3cp 10lbs*

Kanon. En kanon kan avfyras 1 gång per 2 rundor som snabbast.
Eldkastare. Varje skott använder en oljeflaska. En eldkastare kan laddas med 6 flaskor i taget.
Ångskepp. Dessa är galärer med en ångmotor och har ofta en bog i metall. De behöver någon form 
av brännbart material som bränsle och vatten.
Ångvagn. Detta är vagnar som istället för ett dragdjur drivs av en ångmotor. De behöver en relativt 
plan yta, och klarar inte av branta backar. 5 personer kan bekvämt åka i en vagn. Den behöver 
någon form av brännbart material som bränsle och vatten.
Mekaniserad stridsvagn. En bepansrad vagn driven av en ångmotor med inbyggd kanon på en 
roterbar plattform. De behöver en relativt plan yta, och klarar inte av branta backar. 4 personer kan 
åka i en vagn. Den behöver någon form av brännbart material som bränsle och vatten.
Luftskepp. En ångdriven jättegasballong. Dessa används för utforskning och är det mest 
högteknologiska i Gariska rikets armé. De privata versionerna rymmer 20 personer och deras 
packning. Den behöver någon form av brännbart material som bränsle och vatten.
Bardfokus för dansare. Detta är antingen en vimpel, en taktpinne eller en ring.
Fyrverkeri. Varje fyrverkeripjäs kan fås i rött, grön, blått, vitt och gult. De skjuter antingen i 
höjden och exploderar i ett stjärnmönster, sprutar ljus i höjden likt en fontän eller exploderar uppe i 
höjden och regnar långsamt ner. Pjäserna ska fästas på en fast yta innan de tänds på och har 10 
sekunders stubin. Ofarliga utanför 10 fots avstånd. Dexterity räddningsslag eller få 1D4 eldskada 
annars. Att hålla i en pjäs när den går av ger automatiskt 1D6 eldskada, i 2 rundor.
Klocka. Urverksmöbel som vrids upp en gång i veckan.
Ångverk. Detta är den minsta typen av allmän ångmotor. Den behöver någon form av brännbart 
material som bränsle och vatten. Den har standardingångar för att kopplas till Gariska rikets 
distribuerade vattenledningssystem. Ett ångverk har en lyftkraft på 2000 lbs. För mer kraft kan man 
kombinera fler verk, eller köpa ett större som motsvarar flera vanliga ångverk.
Ångverkstad. Detta är vad det kostar att sätta upp en verkstad som använder ett ångverk för kraft. 
Exempel är slagverk, kapar, sågar och liknande, allt som behövs för att driva en smedja för upp till 
3 personer. Maskin för att väva tyg, och ge kraft till symaskiner för upp till 5 personer. I allmänhet 
gör en ångverkstad att en person kan göra 10 personers arbete. 
Säck med kol. En säck kan ge kraft till ett ångverk i 1 timme.



URÅLDRIGA MATERIAL
I de uråldriga lämningarna som finns kan man hitta föremål gjorda av okända material. Dessa har 
inga standardpriser men är oftast värda mer än guld av samma vikt. Priserna nedan är ungefärliga 
och representerar några få föremål eller bitar i en storstad.

1kg Uråldrigt gummi 100gp
1kg Uråldrigt glas 300gp
1kg Hanselit 50gp
1kg Vitmetall 300gp
1kg Guldplatina 500gp
1kg Uråldrigt stål 800gp
1kg Skimmerbrons 300gp

Uråldrigt gummi. Detta material liknar vanligt naturgummi men är glansigare och kan hittas i flera
olika färger. Det torkar inte ut med kan blekas i solsken. Beroende på formen används det på olika 
sätt, som tråd, utsmyckning, rep eller friktionsdämpning.
Uråldrigt glas. Som samtida glas men med större variation. Glas kan hittas i skivor, som glas och 
bägare men även ha ovanliga specialiserade former. Generellt är glaset klarare med jämnare färg 
och mycket hårdare än nutida glas. Glasföremål designade för att hålla vätska används oftast som 
det medan små skärvor och liknande används som utsmyckning och skivor som blickfång i 
tempelfönster, ett dyrbart vitrinskåp och liknande.
Hanselit. Ett material som troligen är besläktat med glas. Det återfinns i samma former men kan 
också vara helt ogenomskinligt. Det är inte lika hårt som glas och går att smälta ner vid lägre 
temperatur. Används mestadels dekorativt.
Vitmetall. Denna silverliknande metall har en fantastisk spegelblank yta. Den är väldigt hård och 
svårarbetad och hittas ofta i udda former. Felaktig behandling gör att den spegelblanka ytan istället 
blir matt svart. Några få personer sägs ha hela plåtrustningar i materialet, men för det mesta ser man
den som delar av medaljonger och andra finare smycken. Materialet väger hälften så mycket som 
järn.
Guldplatina. Guldplatina får sitt namn av färgskiftningen metallen gör beroende på om den är kall 
eller varm. Den återfinns sällan i stora mängder utan den vanligaste formen är som del av smycken 
från Uråldriga fynd på Prinsöarna.
Uråldrigt stål. Uråldrigt stål kommer i flera olika former, rör, stänger, och fästelement. Stålet kan 
användas som det är för att göra olika föremål med, men används oftare för att blanda med vanligt 
stål, med minst en tiondel av vikten. Rent Uråldrigt stål känns igen på en mer blåaktig ton och 
föremål gjorda helt i materialet är rostfritt och håller en egg mycket längre utan att behöva slipas på 
nytt. En annan fördel är materialets lätthet vilket gör att föremål gjorda med det väger ungefär 
hälften mot de gjorda av nutidens metaller. 
Skimmerbrons. En regnbågskimrande metall som har en underliggande bronston. Återfinns i små 
mängder och har blivit ett eftersökt statusmaterial för smyckestillverkare.

DROGER
Droger är lagliga i alla länder, men det kan finnas lokala förbud eller regler kring dem. Priserna är 
per dos om inte annat anges, och 100 doser väger 1lb.
Tobak 1cp/10
Älvpulver 1cp
Pergamin 1sp
Pergalöv 1cp/5
Orchtå 1cp

Tobak. Det finns flera typer av tobak med olika dofter och smaker. Tobak finns som piptobak, 
tuggtobak, röktobak (för vattenpipor), cigarett (i Gariska riket och på Prinsöarna), snus.



Älvpulver. Denna drog används av en del präster för att komma närmare sina högre väsen, men är 
mer utbredd som en rekreationell drog världen över. Drogen som inhaleras på lämpligt sätt är gjorda
på torkade blommor från Älvrosen, en vanlig växt på grässlätter på södra delen av kontinenten. 
Bönder är inte förtjusta i dem och plockar bort dem från sina beteshagar. Användaren blir först 
väldigt avslappnad (inom någon minut) och ser sedan olika fantastiska syner, som drömmar fast mer
actionfyllda och mer kalejdoskopiska som varar ungefär en timme. De flesta somnar sedan och 
sover mellan 6 och 10 timmar och vaknar väldigt utvilad. En slöhet, liknande nyvakenhet varar i 
ungefär 20 timmar efter detta.
Pergamin. För den som behöver extra kraft och energi är pergamin lösningen, för ett tag. Pergamin 
är en destillerad, starkare form av Pergalöv. Den stänger av kroppens sömnbehov, hunger, 
bildningen av mjölksyra, och får sinnena att kännas förstärkta. En dos varar ungefär 24 timmar. 
Ungefär 24 timmar efter att dosens positiva effekt gått ut så kommer dess nackdel. Man blir väldigt 
trött och har väldigt svårt att hålla sig vaken (Fysik-räddningsslag mot 20) och sover dubbelt så 
länge som vanligt. Ens hunger har kommit åter och behöver stillas. Magen brukar krasha (Fysik-
räddningsslag mot 20) och ge en många snabba besök på ett dass under en eller två dagar. Drogen är
beroendeframkallande om den används mer än en gång per vecka i en månad och man behöver en 
dos per vecka det första året. Ens tolerans efter den tiden halverar drogens effekt och nackdel, men 
dosbehovet ökar till 2 per vecka.
Pergalöv. Denna drog består av färska pergalöv som tuggas. Den stänger av kroppens sömnbehov, 
hunger, bildningen av mjölksyra, och får sinnena att kännas förstärkta. En dos varar från några 
minuter efter att du börjar tugga dem till 2 timmar efter att du slutat. Ungefär 6 timmar efter att 
dosens positiva effekt gått ut så kommer dess nackdel. Man blir väldigt trött och har svårt att hålla 
sig vaken (Fysik-räddningsslag mot 14) och sover dubbelt så länge som vanligt. Ens hunger har 
kommit åter och behöver stillas. Magen kan ibland krasha (Fysik-räddningsslag mot 14) och ge en 
många snabba besök på ett dass under det närmsta dygnet.
Orchtå. Denna svamp som säljs torkad röks vanligen i pipa, eller i från ett fat. Den kan också hällas
i vatten och drickas. Oavsett tillvägagångssätt så är resultaten en exalterad känsla (+2 på 
Räddningsslag för rädsla och aversion), reducerad smärtkänsla (1T4 extra temporära Livspoäng) 
och en reducerad förmåga att tänka efter (Nackdel på alla slag som involverar HÄN, INT, VIS eller 
korrekt socialt beteende). Känslan håller i sig 1T4 timmar och klingar sedan snabbt av. En nackdel 
är att det finns en chans att man går bärsärk (1 på 1T20, se nedan) och därför är den förbjuden på en
del barer i annars toleranta områden.
Alkohol. Den i de flesta regioner vanligaste drogen dricks av de flesta men i fomer med väldigt låg 
alkoholhalt. Det som tas upp här är om man druckit sig berusad och full. Berusad: Alkoholen ger en
exalterad känsla (+2 på Räddningsslag för rädsla och aversion), reducerad smärtkänsla (1T4 extra 
temporära Livspoäng) och en reducerad förmåga att tänka efter (Nackdel på alla slag som 
involverar HÄN, INT, VIS eller korrekt socialt beteende). Känslan håller i sig 1T4 timmar och 
klingar sedan snabbt av om man inte fyller på. Då blir man automatiskt full. Efter den initiala 
perioden blir personen en glad, ledsen, otrevlig eller bråkig drucken. (Bestäms av dig, eller slå 1T4 
första gången det händer. Resultatet är rollpersonens typ om inget drastiskt händer i dennes liv.) 
Full: Alkoholen ger en exalterad känsla (+2 och Fördel på Räddningsslag för rädsla och aversion), 
reducerad smärtkänsla (1T8 extra temporära Livspoäng) och en reducerad förmåga att tänka efter (-
4 och Nackdel på alla slag som involverar HÄN, INT, VIS eller korrekt socialt beteende). Känslan 
håller i sig 1T4 timmar och klingar sedan snabbt av om man inte fyller på. Då blir man automatiskt 
utslagen och somnar inom 1T2 timmar.



UNIKA MATERIAL
Dessa material är unika för Elassar.
Arkalit 1sp/kg
Svart alderträ 10gp/stam 200lbs
Celestium 1gp/kristall 1lb
Koridit 1sp/kg
Energikristall 1gp/kristall 1lb
Regnbågskvarts 10gp/kg

Arkalit. Denna metall kan lagra elektricitet och används som en slags batteri, och för att föra över 
elektricitet från blixtar till energikristaller.
Svart alderträ. Denna träsort som finns i norra delen av kontinenten är stark och brinner inte vilket
gör den eftersökt för många typer av byggen. Man hittar det ofta på fartygsdäck.
Celestium. Celestium absorberar ljus för att sedan lysa upp 30 fot med ungefär samma styrka som 
silvermånens sken. 1 timmes laddning räcker för en dag, och en dag (8 timmar) håller i sig en 
vecka.
Koridit. En extremt hård bergart med ungefär samma vikt som järn. Svårarbetad men säljs som 
skivor och skärvor att användas som material för sköldar, bröstplåtar och liknande.
Energikristall. Denna kristall kan lagra ljus och värme. Dess varmhet och ljus motsvarar det den 
laddas med och varar ett dygn.
Regnbågskvarts. Regnbågsskimrande sten som används till smycken, eller om man är väldigt rik 
till större dekorationer.

BÄRSÄRKAGÅNG
Slå 1T20:
1-5: Du ger dig på närmaste person och slåss till du stupar (maximalt Fysik antal rundor).
6-10: Du springer som vore du gudarnas budbärare, allt vad du orkar tills du stupar av 
utmattning.
11-15: Du hoppar på bord och stolar, svingar från takbjälkar medan du skriker förolämpningar 
och fula ord. Detta håller på i Fysik antal minuter.
16-20: Du är vig som en djungelkatt, och lätt som en fjäder. Detta bevisar du genom att försöka 
klättra upp på nåt sjysst tak och kasta dig ut för det. Detta håller i sig din Fysik antal rundor, sen 
vill du sova i ett rede (kanske en vält tunna, låda) några timmar.



EVIGHETERNAS KRAFT
Denna sektion förklarar hur den kraft som förenar er fungerar.

KRAFTEN
Vid varje grad efter första så får du nya Kraftpoäng enligt listan nedan:

Ifall du bråkar med din gud, byter livsåskådning och liknande så halveras (avrunda nedåt) resultatet 
av tärningsslaget. En barbar i detta fall som slår en 6:a på tärningen skulle dela det på två och få 3. 
Till detta läggs de 6 som barbaren automatiskt får.

VAD MAN KAN GÖRA MED KRAFTEN 
Negera skada: För varje Kraftpoäng du använder så negerar du 1 poängs skada.
Samla dig: Du kan använda 1 Kraftpoäng per runda per grad för att öka en grundegenskap för 1 
handling.
Hela andra: Om du kan röra en skadad person som själv har denna kraft så kan du hela denne med 
1 skadepoäng för varje 1 Kraftpoäng. Du helar som mest 1 poäng per runda per grad per antalet 
inblandade.
Ge kraft till andra: Om du kan röra en annan person som själv har denna kraft så kan du öka en av
deras grundegenskaper 1 poäng per grad per runda på samma sätt som din egen, för en handling. 
Öka effektgraden på egna och andras formler: På samma sätt som ovan kan du höja den 
effektiva formelgraden på en formel. Om det är en formel som inte ökas vid högre formelgrad så 
kan man ändå öka den grundegenskap som kastaren använder och lägga den bonusen på en av 
formelns effekter. 
Dela med sig av kraften: Du kan permanent dela med dig av din kraft. Genom att offra 1 Fysiskt 
Livspoäng och ett Kraftpoäng så kan du ge en annan levande varelse Evigheternas kraft.
Återupplivas: Bara dem med Evigheternas kraft kan återupplivas på något sätt med formler.

Alla dessa förmågor kan göras av fler tillsammans så länge de kan nå den som ska hjälpas, eller en 
av dem som når den som ska hjälpas.

Den som blir helad eller får kraft väljer själv om det är Livspoäng eller Kraftpoäng som fylls på och
vilken eller vilka grundegenskaper det är som får bonusen.

Den som använder kraft och all dennes utrustning räknas som magisk för den handling som 
använder kraft. 

Antimagiska fält negerar det ni kan göra med kraften men tar inte bort Kraftpoängen.

Alla kan återupplivas med hjälp av magiska föremål.

En handling räknas som något som utförs med ett slag. Om en handling kräver flera slag, eller sker 
över flera rundor så räknas de senare slagen eller rundorna inte som de hade fått kraft om man inte 
lägger till kraft då också.

Att ge kraft räknas som en handling.

KRAFTPOÄNG I ELASSAR
Barbar: 6+1D6
Fighter: 5+1D5
Bard, Cleric, Druid, Monk, Rogue, Warlock: 4+1D4
Sorcerer, Wizard: 3+1D3



Exempel:

Ni har kommit fram till en ravin och nån måste hoppa över för att fästa ett rep så att ni kan klättra 
över. Alvin har störst chans med sina kraftiga benmuskler men även han kan inte hoppa 10 meter 
utan stor risk för att falla. Svårigheten för detta är Väldigt svårt (25), och Alvin med sina bonusar på
totalt 7 lyckas bara om hans spelare får 19 eller 20 på sitt (T20) tärningsslag. Genom att ställa er i 
ring runt honom och låta er kraft flöda in i honom så höjs hans bonus till 11. (Ni är 4 personer och 
2:a graden så ni ger alla 2 Kraftpoäng var, vilket höjer Alvins grundegenskap med 8 och varje 2 steg
ger en bonus på +1 för totalt +4.)
 Alvin tar sats och springer och med ett kraftvrål hoppar han så långt han kan. Alvins spelare 
behöver 15 på tärningen. Han slår dock 11 och Alvin försvinner ner i ravinen. Ni försökte i alla fall.

Ni har slagit läger och Marina kastar Alarm-formeln för att väcka er vid behov. Den viktigaste 
faktorn i formeln är hur stort område den täcker men även dess varaktighet. Vanligtvis täcker den en
radie på 30 fot och räcker 8 timmar. Ni samlar ihop er och ger Marina kraft till formeln. Eftersom 
Alvin är borta är ni bara tre personer vilket ger en bonus på 3. Marina väljer om formeln ska 
expandera till en radie på 33 fot eller en varaktighet på 11 timmar.

Varon slår demonen Bess. Ni andra står bakom honom och fyller honom med kraft. Varon kan slå 
flera slag i rundan. Ni ger alla så mycket kraft ni kan så Varon får +3 i bonus på sitt första slag. 
Hans övriga slag kan inte höjas då ni spenderat maximalt för denna runda. Nästa runda väljer ni att 
fördela kraften så att två av er ger kraft till Varons första slag och en till hans andra.

Alvin är tillbaks och ni står nu framför en hög mur. Alvin som gillar utmaningar säger att han ska 
klättra över. Det kommer krävas tre slag för att komma över. För första sektionen ger ni honom 
kraft (en bonus på 4), men för nästa sektion och den sista måste han förlita sig på sin egen förmåga 
och eventuellt på den bonus på 1 som han kan generera själv.
  Om läget var annorlunda och tre av er var bra på att klättra och den fjärde är en blyfotad elefant 
skulle man kunna klättra upp till varsin sektion och hjälpa elefanten upp med extra bonus varje 
runda exempelvis. Att låta den som är högst upp fira ner ett rep är ändå den bästa lösningen.

VILA OCH LÄKNING
I kampanjen är en kort vila 8 timmar och en lång vila 1 vecka. 
Efter en kort vila läker du din Fysikbonus i Livspoäng om någon använt ett helarset för att 
bandagera och ta hand om skadan. Annars helar du 1 poäng.
Om du har negativ Fysikbonus så tar det 1 dag plus den negativa siffran för varje Livspoäng som 
ska läkas om någon använt ett helarset på dig. Annars så tar det ytterligare en dag.
  Efter en kort vila kan du spendera Kraftpoängstärningar som vanligt för att läka dina Kraftpoäng 
enligt tabellen nedan.

Temporära livspoäng räknas som extra Livspoäng och inte som Kraftpoäng.

Läkning från formler och elixir och så vidare fördelas som mottagaren vill mellan de Livspoängen 
och Kraftpoängen.

KRAFTPOÄNGSTÄRNING I CHAMPIONS OF THE ETERNITIES
Barbar: 1D6
Fighter: 1D5
Bard, Cleric, Druid, Monk, Rogue, Warlock: 1D4
Sorcerer, Wizard: 1D3



INSPIRATION
Inspiration används inte i denna kampanj annat än den Inspiration som kan fås genom exempelvis 
bardförmågor och formler.


