
Elassars öde vilar i era händer.

Ni lever i den fjärde åldern, bland ruinerna av en tidigare världsomspännande 
nation ni kallar de Uråldriga. De utplånade sig själva och lämnade stora 
livsfientliga ärr kallade askländer i världen.

I ruinen Ishjärta och i Korpriddarordens katakomber har ni hittat fler 
ledtrådar till vad som hände och vad som är på väg. Ni har fört en legendarisk 
hjälte tillbaks till världen och hittat kunskap som kan göra världen bättre för 
alla.

Ett krig mellan två grupper av Uråldriga verkar ha lett till deras utplåning. På 
ena sidan de djurdyrkande Uråldriga vars kvarlämningar ni kan se spritt över 
kontinenten och en hittils okänd grupp med enorma geometriska stenskepp. Nu 
har ni fått reda på att den gruppen är på väg tillbaks mot er värld. Vad kan ni 
göra?







Det är en varm sommarkväll när Kung Roddnar leder er upp till en nybyggd sektion av slottet. 
Arbetet på slottet har slutat för dagen, och ni har lämnat tjänare och vakter bakom er. Han leder er 
till ett stort runt rum med ett stort runt bord i mitten. Runt det står stolar placerade men i övrigt 
finns här inga möbler eller utsmyckning förutom tunga gardiner som kan dras för de nu öppna 
fönstren. Utanför har ni en fantastisk vy över Elassdalen som ligger nästan 100 meter nedanför er. 
Det här rummet måste sitta nästa direkt över de mäktiga vattenfallen där floden Ådran slungar sig 
ner från huvudstadens platå ner till Elasssjön och Nederhamn.

Mellanspel på Elassar
Välkomna ska ni vara till denna skrift som avslutar de första äventyren och förbereder er inför 
nästa. Här i kan ni läsa vad som hände respektive grupp, se nya kartor och får en första 
spelledarpersonslista.



VAD HÄNDE?: Ishjärtas fasansfulla hemlighet

Del 1

Sammanfattning
Ni har tagit på er att hjälpa en grupp arkeologer att utforska Ishjärta, isjättarnas hem, en välbevarad 
plats från De Uråldrigas tid. Ni har tagit er in och Nugle är separerad från resten av gruppen som 
hittat två teknomagiska bås som kan ge en nya förmågor. Ishjärta talar med en kvinnas röst som 
verkar förstå drakoniska. Nugle är i en stor hangar högst upp i det schakt ni kom in i Ishjärta genom
och resten av gruppen verkar vara över 100 meter nedanför.
  I hangaren finns trasiga fartyg, stora metallarmar som hänger i taket och metalliska jättebin som 
kan skjuta orken ur en med gula strålar, eller sätta upp gröna sköldar. Om man förlorat all sin ork 
svimmar man. De som gjort det vaknade upp på flyttbara sängar i ett rum med små metallarmar och
paneler som visar svårtydda bilder. Knappar nära paneler finns ofta i tre höjder, eller så sitter de i 
höj- och sänkbara anordningar. Möbler och liknande finns i tre storlekar, från halvlingsstora till dem
för folk som är 6-7 meter långa.
  Ishjärta verkar byggt av is, stål och glas.

Övrigt
I skogen runt den timmerstuga som är er bas finns täta taggbuskar som nog kan göra ont om man 
tvingas ta sig genom dem eller faller in i dem. Björnar, vargar och ugglebjörnar är några av de 
lokala farliga djuren.
  Olkar, en dvärgisk soldat med konstnärlig talang har ritat en bild på Ishjärta och skissat en plan 
som ni ser här intill.





Del 2

Med hjälp av universallösningen våld lyckades ni ta er ut från våningen ni vaknat upp på och ni 
förenades med Nugle som lät sig skjutas till medvetslöshet. I några av panelerna som visade bilder 
hittade ni kartor över Ishjärta och dess våningar. Ni fick också svar på en del frågor från Ishjärtas 
röst. Tydligen finns det en servicecentral där man kan sätta på och stänga av de olika sakerna som 
finns i Ishjärta. Den ska finnas på samma våning som värdshuset, där ni nu befinner er. Där finns 
mat att få, fullsinnesteater, gym.

Del 3

Ni lyckas hitta servicecentralen efter lite sökande och plundrande. Ni konstaterade att viss 
förstörelse förargar Ishjärta som tagit ifrån er en nyplundrad tvåhandsyxa och Ess kanon.

Övrigt:
När gruppen letade i värdshusets rum hittade de en massa saker som listas här. Det inkluderar inte 
saker som hemlighetsfullt hålls hemligt eller lämnats kvar. De me E efter tar Energikulorna.



Metallstav
Hjälm
Skjorta
Datorplatta, mörkgrå, trasig E
Datorplatta, gräddvit E
Datorplatta, ljusgrön E
Datorplatta, liten frostblå E
Ryggsäck, mörkblå
Bag, stor mellangrå bag
Karameller, två typer? Ca 20st
Karameller, två typer? Ca 10st
Vibrationsspö, litet E
Uråldriga plastspön, små. 5st (Grön, gul, orange, blå och rosa.)
Uråldrig insektskonstruktion, liten orange E
Metallpåsar, platta med matmotiv på. 4st
Energikulor, små. 5st
Energikula, små, trasig
Energikulor, medel, 4st
Energikula, medel, 1st
Plastkort med olika motiv. 7st
Fler plastkort med olika motiv och annan text. 5st 
Burkar, små i hanselit och Uråldrig plast
Levande bildmaskin, svart E
Levande bildmaskin, vit med detaljer i grönt och rött E
Levande bildsamlingar. 3st
Levande bildsamling om människors, alvers och 2 okända rasers kroppar
Uråldrig bok med motiv av en beväpnad människa
Ansiktsskärm
Handskpar för musikskapande E
Tvehövdad tvåhandsyxa, stor
Ryggsäck, liten lila
Drakdocka, liten gul E
Paket , litet med tunt lättsprucket papper

Del 4

Då ni hade problem med att ta er in i servicecentralen började ni undersöka de andra delarna ni 
kunde nå. Längst ner fanns en korridor med två dörrar som inte gick upp, några dass, samt en 
mindre hangar med ett svävande skepp som Kairon och Selman prövade sig fram med till att de fick
det att fungera.
  I våningen ovan det, så fanns en enormt cylinderformat rum med en svävande 
jättepilspets/spjutspets. I tunnelns tak fans ett hål, och den lägsta 3 metrarna av rummets väggar är 
borta och man kunde se stenväggen bakom. Längst in någon slags konstruktion som liknade tre 
jättestora böjda smörknivsblad i metall. Där fanns också en stor varelse med lysande röda ögon. 
Den fick er att backa ut ur rummet.
  Ni tittade in lite snabbt i det andra området på detta plan och konstaterade att det fanns en myriad 
av metallarmar, stommen till ett skepp, och ni tyckte er se siluetten av en sittande lång humanoid en
bit in.
  Ni tog er också tid att titta närmare på de plattor ni hittat och kunde se bilder, verkliga målningar 
och rörliga målningar, höra musik och se saker som ägaren, den unga utomvärldsliga tjejen Aerin 



Volt, skrivit. Där kunde ni se en hel del av personerna som bodde och arbetade i Ishjärta, se 
teckningar hon gjort av sin familj, sin drake, och någon slags slag eller krig mellan djur och 
konstiga kristallaktiga saker.
  På plattorna fanns också studiematerial som lär en språk, historia, om de olika raserna och annat 
för en ung person på de Uråldrigas tid.

Del 5

Varelsen visade sig vara ett jätterostmonster vilket ni snabbt gjorde slut på. Med hjälp av dess 
antenner rostade ni er in i servicecentralen och snart var Ishjärta i ert våld. Tack var det kunde ni 
ställa in grottan på arbetarläge vilket exponerade ledningar, rör och dörrmekanik. Nu kunde ni ta er 
in överallt, och det var bara lite saker kvar som man var tvungen att fixa i flygkontrollrummet och 
kraftkontrollrummet.
  Ni kollade de sista sakerna efter faror, ställde in så att arbetardörrar och gångar ska fungera för er. 
Ni såg också bilder från er planet och utanför er planet som visadevart andra Uråldriga platser 
fanns, andra sidan på er planet, och att något stort som såg ut som en romb var på väg mot er planet 
och att det utlöst ett larm.
  När allt var säkrat för arkeologerna hoppade ni i flygskeppet och åkte iväg till Elass för att 
rapportera till kung Roddnar.



VAD HÄNDE?: I korpgravarnas djup

Del 1

Sammanfattning
Ni har tagit på er att hjälpa Korpriddarnas eviga orden med ett problem i deras högkvarter, Korpens 
klippa. Sen några veckor sedan hörs ett dunkande ljud från inne i deras katakomber och då de själva
är förbjudna att beträda dem behöver de er hjälp. Ni tog er dit mycket snabbare än väntat, först via 
en magisk Uråldrig ram från Elass till Iorge by och sen via ett osynligt flygdjur resten av vägen.  
  Med er som guider i katakomberna har ni Ava och Ramin, två personer från en av de tre 
gravskötarfamiljerna.
  Ni har tagit er en titt i vad som kallas den nya delen och under er tid hört dunkandet, ett 
svagt...dunkande, ljud som tydligen ljuder en gång i timmen under dagarna med några timmars 
uppehåll på nätterna.
  Barakas har istället för att titta sig runt tillsammans med er andra valt att titta noggrannt i de gamla
böcker som gravskötarna har och upptäckt vad som verkar vara misstag i konstruktionen och 
fastsättningen i de märkliga kopparharnesk som riddarna begravs med.



Del 2

Sammanfattning
Ni har hittat källan till dunkandet, en Uråldrig maskin opererad av Kailin Corvus, korpriddarnas 
grundare. Hon har hållt sig vid liv i ett Uråldrigt metallägg men inte kunnat ta sig ut då en 
jättetusenfoting bitit av en del av kraften som behövdes. Efter att Barakas lagat den kunde ägget 
öppnas och Kailin befrias. Hon verkade förvånad över att ni inte märkt något speciellt då hon inte 
borde ha vaknat annars.
  Kanske har hennes vaknande något att göra med att riddarna i de äldsta katakomberna vaknat. De 
verkar ha vaknat av att deras efterföljare plundrats av en okänd varelse, som kanske är kvinnlig och 
har skelett i sin tjänst. De döda korpriddarna och de döda skeletten verkar ha varit i strid.  Kanske 
har hennes vaknande med Mörkerbestarna ni stötte på att göra. Två stycken anföll er när ni skulle 
korsa en bro, men när ni passerade bron igen verkade de ha burits bort upp i klyftan som bron 
spänner över.



Del 3

Sammanfattning
Kailin visade en rörlig magisk målning som visar en strid mellan två Uråldriga fraktioner, de 
Uråldriga som använder djurmotiv, de som man kan hitta flest fynd av och flygande geometriska 
jättekristaller som ser ut som två fyrkantiga pyramider med baserna mot varandra, en upptill och en 
nedtill. Den slutar med en pelare av intensivt vitt ljus som först skjuter upp ur mitten av en Uråldrig 
stad och sen snabbt expanderar för att täcka målningen som sen kort efter blir mörkgrå. Inget mer 
händer efter det. Kailin verkar tro att det är effekten som utrotade de Uråldriga och skapade 
askländerna.
  Tillsammans med Kailin konfronterade ni den kvinnliga rösten och spenderade en hel del tid för 
att försäkra er om att hon försvunnit ut ur katakomberna. Tillsammans lämnade ni sedan 
gravområdet för att överraska riddarna med nyheten om att deras grundare är tillbaks, men inte 
förän ni ätit en munvatnnande brunch.
  Innan ni gav er av så blev ni tackade för er tjänst och får hädanefter ta del av de förmåner som 
andra korpriddare har. Kailin gav er också varsin personlig gåva som tack innan ni gav er av.



PERSONER

Detta är en lista över de personer som figurerat i berättelsen hittills.

• Ava, gravskötare åt korpriddarna, kraftig medelålders kvinna
• Barakas från okänt land, tiefling besvärjare
• Barta, Corvilar för prästerna hos korpriddarna, äldre halvavliska
• Bure - soldat, människa från Evigheden
• Cersen Vindvinge - soldat, halvling från Evigheden, tystlåten
• Dener av Tine- soldat, halvorch från Dalländerna
• Ellom - soldat, halvling från Evigheden
• Eros från Dalländerna, halvling utbygdsjägare med ägg
• Ess från Dalländerna, beriden hagbarbar med fasspindel
• En röst utan namn, okänt men kvinnlig, troligen nekromantiker
• Figrald - soldat, människa från Evigheden
• Halvfar, månghundraår gammal mänsklig riddare
• Ishjärta - anden som sköter hand om Ishjärtas hissar, värme, luft osv.
• Kailin Corvus, legendarisk gnomisk riddarordensgrundare
• Kairon från Markovska kungadömet, tiefling magiker
• Kastellan, korpriddare, lång äldre kvartsalv?
• Ken av Vonn - soldat, gnom  från Dalländerna
• Klöver från Dalländerna?, tabaxi munk
• Konnox, osynlig flygande pälsförsedd quetsalcoatl (flygorm)?
• Lady Ora, korpriddare, äldre människa
• Lervin, korpriddarpräst, expert på de Uråldriga
• Nugle från Markovska kungadömet, ödlekoboldisk hemlighetsfull
• Olkar - soldat, konstnärlig dvärg från Evigheden 
• Ramin, gravskötare åt kopriddarna, tanig medelålders man
• Rangrim från Tarkien?, dvärgbarbar med vintervarg
• Remin - arkeolog, halvalv från Evigheden
• Roddnar av hus Orim, kung av Dalländerna, medelålders muskulös människa
• Ruto - flygdjurstämjare, människa från Dalländerna
• Selman från Dalländerna, halvling med gudomlig välvilja
• Somer - Kapten i Dalländernas militär, drakfödd från Evigheden
• Tibo - arkeolog, människa från Dalländerna
• Trim Klipphand - arkeolog, ung halvling från Evigheden
• Vona Svarthjärta - arkeolog, äldre halvlingska från Evigheden
• Veldin - soldat, halvalv från Evigheden 
• Vidar - Kapten i Evighedens militär, lång gänglig människa från Evigheden
• Yssimon från Prinsöarna, halalvisk bard







KAILINS GÅVOR
Innan ni lämnade Korpens klippa gav Kailin er varsin gåva, föremål som hon själv en gång använt 
men som hon i sin nya roll inte har nytta av. Istället vill hon att ni använder dem för folkets bästa.
Till Eros ger hon Den gyllene armen
Till Klöver ger hon Alabaster
Till Barakas ger hon Det svarta biblioteket
Till Rangrim ger hon  Karnas segerkrans.

(Dessa föremål och vad de är kommer i separata mail nån gång innan nästa äventyr tillsammans 
med ytterliggare en möjlighet som Kailin erbjuder er.)

HISTORIA
Ni sitter nu på information som väldigt få andra har, ni vet exakt hur lång tid som gått den de 
Uråldriga utplånade sig, 7223 år.

ISHJÄRTAEXPEDITIONENS RAPPORT TILL KUNGEN

Tillsammans med Vona berättade ni för kung Roddnar om det ni varit med om i Ishjärta och vad ni 
upptäckt där över en magnifik långlunch. Han lyssnar intresserat och tycks notera det ni berättar 
mentalt och ber er att stanna i huvudstaden några dagar. Vona tar hand om de kända fynden och tar 
med dem till arkeologiska akademin. Två dagar senare ser ni hur luftskeppet flyger iväg västerut 
och dagen efteråt får ni bud att arkeologiska rådet och historiska rådet vill träffa er och intervjua er 
om era upptäckter.
  Efter två dagar med dem så bjuder kungen in er igen. Den här gången bjuds det inte på mat men 
kungen och drottningen är bägge på plats för att formellt tacka er för det ni gjort och ni får officiellt 
titeln vän av Dalländerna vilket kommer i form av en bronsmedaljong med kung Roddnars märke i 
silver. Mot uppvisandet av den kan ni få mat och husrum i landets militära installationer. Ni vet 
också att bärarna av dessa brukar få bättre priser på gods, billigare eller gratis mat och sovrum på 
värdshus, inbjudan till måltider med de styrande i olika regioner och liknande. Han är mycket nöjd 
med er insats och tackar även å universitetets vägnar. Han hoppas ni snart ska mötas igen och 
önskar er lycka till med vad ni tänker göra härnäst. Om ni är nyfikna på vad historikerna och 
arkeologerna kommer fram till angående materialet och fynden i Ishjärta nämner han att att ni är 
välkomna att delta vid den första rapporten som är öppen för landets styrande och speciellt 
utnämnda rådgivare. Den väntas om ungefär en månad. 

6 MÅNADER EFTER ER FÖRSTA KALLELSE TILL KUNGEN
Roddnar drar för gardinerna för fönstrena och stänger dörren ni kom in genom.
"Vi står inför ett stort hot och jag behöver er hjälp för att bekämpa det."


