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För lite över ettusen år sedan stod Feorien inför den största katastrofen någonsin. Två mäktiga 
kejsardömen var i krig och landet stod i lågor. Ialdakin i väst var i reträtt från Haarperaat i öst på 
offensiven. Ialdakin och södra Haarperaat kämpade inte bara mot vanliga arméer utan 
Haarperaats kejsarmagiker hade frammanat ondskefulla bestar som vanliga vapen inte bet på. 
Man kallade dem demoner och jävlar. Dessutom hade deras krigsmagiker av dem lärt sig att ge 
döda kroppar onaturligt liv så för varje som stupade på varje sida reste de sig upp för all slåss mot 
Haarperaat.
Enda anledningen att Haarperaat inte kunde avancera fortare än de gjorde var att mängden jävlar 
var begränsat och att de hade alla andra mot sig, även desertörer från inom sitt eget rike.
Det var inte förän en liten grupp personer från olika länder slog sig samman som krigslyckan 
skulle vända. De var Baster, Pereno, Aimoll, Mira och Hadrinar och det är tack vare dem som alla 
vi som lever här idag finns till. Istället för att möta Haarperaats styrkor i direkt strid så började de 
en kampanj där de siktade in sig på de olika ledarna. De lyckades stoppa en del av offensiverna 
men de insåg att det inte skulle räcka i det långa loppet. Man förstod att för att verkligen få stopp 
på kriget var man tvungen att eliminera Haarperaats kejsare. En första attack höll på att sluta i 
katastrof då kejsaren visade sig vara mycket mäktigare än man föreställt sig. Det skulle inte gå att 
döda honom med de resurser man hade. Istället valde man att ta till kraften från den kosmiska 
nyckeln och försegla honom i ett fängelse från vilket han inte kunde rymma. Som första steg 
använde Baster dess kraft för att förinta Haarperaats hjärtland och stora delar av jävulsstyrkorna 
som fanns där. Det andra steget lyckades och i och med kejsarens infångande så kunde inga fler 
jävlar komma till vår värld. Striden var inte utan sina förluster. Baster dog när han ledde trupper in
i Leerings slott och Mira dog när hon uppehöll kejsaren medans förseglingen satts upp.
Den kosmiska nyckeln delades i fyra delar och medlemmarna tog med dem och vandrade iväg till 
sina respektive länder för att hjälpa till för att sätta stopp för de jävlar som fanns kvar.



Feorien

Det lilla riket Feobran där ni befinner er nu ligger på kontinenten Feoriens västra kust med två 
större länder som grannar, ett i norr och ett i söder. I öster finns ett stort vildmarksområde, ett 
ingenmansland. En ensam hamnstad är landets enda kontakt med de stora oceanerna. Nio nationer 
och resterna av ett utgör resten av kontinenten. Nationerna idag var en gång delar av två större 
mäktiga nationer där den ena lurades in en jävulsk allians. Det hela slutade i ett stort krig och en 
grupp hjältar lyckades till slut besegra den jävulsbesatte kejsaren genom att försegla honom bakom 
magiska sigill.

Det var över tusen år sedan och hur mycket av legenderna från kriget som är sanna är svårt att veta. 
Idag är den enda allmänt kända rest av den tiden det döda kraterlandskap som kallas Haarperaat, 
som ligger på motsatt sida av kontinenten från Feobran.

Över många århundranden har nationer splittrats och blivit dagens länder, mestadels på fredlig väg 
men några separationer har varit långa blodiga konflikter. Idag ligger konflikterna långt bak i tiden 
men de kan fortfarande märkas av i relationer mellan vanliga personer från olika länder eller 
landsdelar.

Idag är det inga nationella konflikter som hotar livet i de olika länderna. Istället har en ökad mängd 
farliga varelser i de vilda områdena och några magra skördar varit de stora hoten. För att kontra det 
första har Feobran skapat Borias brigad, namngiven efter deras ursprungliga kapten Boria Turvind. 
Boria och fem av hennes soldater försvann i jakt på en människoätande grip för 2 år sedan. Idag 
leds brigaden av hennes son Ebregor och har hållt vägar och byar säkra för det mesta.
  Brigaden har sitt högkvarter i fortet Leeringen, en delvis restaurerad ruin som ligger centralt i 
Feobran.

Någon hjälp för de dåliga skördarna finns dock inte och även om de inte är något som är på allas 
tungor så är det i allas tankar. Ett eller två år till, sen är även reserverna tömda.

Slutligen, trots att länderna är ifred finns det inget som hindrar rivalitet och strid över religion, 
gränsdragningar, resurser och liknande men då oftast olika adelsmän emellan.

Geografi

Den här sektionen är i alfabetisk ordning. Precis som allt annat handlar detta om vad som är allmänt
känt, tillägg kommer att komma beroende på vilket land ni är från, vilken ras ni har osv.

Ansterun
Det sydligaste landet på den västra sidan av kontinenten är ganska avskilt från de övriga med ett 
stort ökenområde och de flesta bosättningar söder om det. Bara den sydliga kusten är civiliserat med
en gudomlig härskare som ingen någonsin sett och som bor i ett stort palats i huvudstaden. Övriga 
bosättningar styrs av hans vasaller och det finns inga gemensamma lagar utan varje plats är unik.
Landet är känt för olika typer av fruktbaserade delikatesser och för att ha sommar året om.

Artes gruvor
En koncentration av fyndigheter har gett området stora rikedomar medan namnet kommer från 
Artes Gyllenkrona, den tomte som upptäckte platsen. En del av Borias brigad (se nedan) finns 
permanent stationerad här.



Basters torn
Detta torn som står ensamt på en kal ö sägs vara döpt efter magikern Baster som var en av hjältarna 
som stred mot demonledda Haarperat. Baster dog tillsammans med en grupp andra magiker när de 
försökte infiltrera Fort Leeringen som då var under Haarperaats kontroll.

Benöarna
Namnet kommer från den nästan kritvita bergarten som utgör stommen för öarna och de närmaste 
öarna liknar ben eller kotor som sticker upp ur havet.

Dödsklipporna
De som trodde de var de första att sätta fot på dessa öar överraskades av mängden ben som täckte 
stora delar av dem. Benen, från människor och alver, var av okänt ursprung och de föremål man 
hittade överensstämde inte med någon annan känd kultur.

Edorien
Ändå tillbaks till Haarperaats kejsardömes tid har Edorien varit känt för sin kultur som är en resultat
av ett gott samliv mellan flera olika arters kulturer. Många av dagens sånger och dikter härstammar 
härifrån och idag är landet fortfarande känt för vackra hantverk.
Det är det halvlingstätaste av de människodominerade länderna.

Faradins trappa
Legenden säger att Faradin var en paladin vars godhet imponerade på Mioran själv. Hon skapade en
trappa så att han kunde komma och besöka henne. Sista gången han använde den var när han efter 
ett långt liv klev upp till henne för att få sin belöning i efterlivet.

Fejdländerna
Detta område är ett stort landområde som delas av nomader och halvnomader, vars gränser 
fluktuerar allt eftersom allianser bildas och splittras. Hästar från detta område är prisade för sin 
snabbhet men de är väldigt dyra. Detta är det enda land som enbart bebos av människor och olika 
andra raser sägs inte vara välkomna.

Feobran
Detta land är det minsta och nyaste riket på västra delen av kontinenten med lite över hundra år på 
nacken. Det är här ni befinner er, i byn Tollhed när allt börjar.

Fort Leeringen
Detta fort är relativt nytt med inte ens ett decennium sen det började byggas. Grunden det vilar på är
dock mycket äldre, från det Ialdakinska kejsardömets tid. Leeringen var en gränsborg som 
erövrades av Haarperaat och blev deras huvudsakliga bas under deras krig. Av den gamla borgen 
återstår idag blott en grund på toppen av en låg kulle. Idag är basen hem för Borias brigad.

Gapen
Gapen är tre stora grottor på dvärgbergens södraste del. De heter Stora gapet, Lilla gapet och Minsta
gapet. De sägs alla leda genom bergskedjan och mynna ut på olika sidor av östra kontinenten. Inget 
av de dvärgiska rikena sitter ihop med dem och ingen har kartlagt dem för att bekräfta påståendet.

Haarperaat
En gång i tiden var detta ett rike som täckte nästan hela östra kontinenten och stora delar av västra 
kontinenten. Dess största utbreding var i slutet av kriget mellan dem och Ialdakinska kejsardömet. 
Idag används namnet enbart för det karga ödelanskap som är kvar sedan slutstriden mellan en grupp
av hjältar från hela kontinenten lyckades besegra Haarperaats demonbesatta kejsare.



Harni
Ansteruns huvudstad sägs vara enorm med ett stort bergspalats i sitt centrum, trädgårdar med 
överdådiga tempel runt omkring och att även de fattigaste där bor i egna hus.

Hoduland
Norr om ert hemland ligger Hoduland som ert land en gång i tiden var en del av. Kulturen liknar er 
till stor del och precis som ni har de haft problem med sina skördar de senaste åren.
Landet styrs av en ung kung och det är en viss slitning mellan de som vill konsolidera det som finns
nu, och de som vill expandera norrut. Landet för ett långvarigt krig mot piraterna som härjar längst 
deras norra kust vilket lett till en brist på tollträd, kontinentens hårdaste trädslag. Det finns även de 
som tycker att Feobran borde återinförlivas i riket.

Häxländerna
Detta är den norra delen av det stora ingenmansland som löper längst dvärgbergens västra sida upp 
till Trolländerna. Det får sitt namn från de monstruösa humanoiderna som bor i området och vars 
inneboende förmåga att använda ondskefull magi gör området till ett av de farligaste på 
kontinenten. Det sägs att de öppnade upp den stora klyfta som heter Jordlungan för att hindra 
Haarperaat från att expandera in i deras land.
Ingen vet hur organiserade de är men man tror att de bor i stamsamhällen med lokala ledare.

Ialdakin
Ursprungligen namnet på ett kejsardöme som omfattade alla länder i sydväst. Idag är det fortfarande
det största landet i området men är nu ett feodalt kungarike. Norra och södra delen av landet har i 
många år haft politiska motsättningar grundat i religiösa motsättningar.

Iemtön
Denna ö förvånar alla som ser den då den ser ut som en grupp enorma svarta och blå kristaller som 
sträcker sig hundratals meter upp över havsytan.

Jaunterstrand
Jaunterstrand är inte längre ett passande namn för denna lilla by som låg vid en insjö. Sjön försvann
under en jävulsattack. Idag är den före detta sjöbotten bördig odlingsmark men det låga läget gör 
den känslig för översvämning från den närliggande Thamafloden. Namnets ursprung är sedan länge 
bortglömt.

Jordlungan
Detta är en enorm klyfta som utgör en del av gränsen mellan norra Hoduland och Häxländerna. Den
går så djupt ner att man kan se planetens kokande inre.

Mardagonien
Det största landet i sydöst är nästan lika kaotiskt som Fejdländerna. Ett kungarike vars vasaller alla 
styr på olika sätt. Landet är lika känt för sina viner som för sitt stora piratproblem.

Miorans portar
Gudinnan Mioran steg ner på världen genom gudomliga portar när hon skapade kontinenten och 
hälsade dvärgarna välkomna. Idag står bara portarna karmar kvar och kan ses från en välbesökt oas 
längst Ostvägen.

Sarnehamn
Feobrans huvudstad är landets enda kontakt med havet och är en snabbt växande ort. Flera stora 
byggprojekt ger många jobbtillfällen. En stadsmur, ett slott och tre tempel är de största byggverken 
just nu.



Sognekvarn
Denna by är känd för sina vattenkvarnar och för sin alkoholtillverkning.

Sohkat
Sohkat eller Sohkatien är det största riket på kontinenten och styrs av trollfolken. Landet är fyllt 
med faror och de som handlar med landet väljer alla att lägga an i Anarghet som sägs vara en 
civiliserad stad. Landet har kontakt med andra länder i väst men ingen kontakt med dem i öst.

Sommaröarna
Öarna får sitt namn från det trevliga klimat de har året om. Här hittar man exempelvis Basters torn 
nära de öar som benämns Benöarna och mitt emot Ialdakins fastland står kontinentens största 
Mirostempel. Öarna tillhör Ialdakin men är i allmänhet inte speciellt bebodda. Man tror att en eller 
flera av dem är hem för pirater som exempel Kapten Sköldkrona.

Taalmar
Det närmaste man kommer det gamla Haarperaat är Taalmar. Förutom det gamla kejserliga 
sommarpalatset och annan arkitektur som överlevt århundrandena så har man bevarat många seder 
och lagar. Landet styrs av ett råd av mäktiga gamla adelssläkter.

Tiregh
Trollfoken håller stora ting med några års mellanrum. De hålls på denna stora ö som är helig och all
övrig tid är ön bara tillåten att beträdas av präster.

Tollhed
Byn allt börjar i får sitt namn från de stora tollträden som växer på hedlandet. Träden är under 
kungens beskyd och det är bara han som kan tillåta att de fälls. Förhandlingar pågår att sälja virke 
till ert grannland i norr som håller på att rusta upp sin flotta för skydd mot pirater som försvårar 
handel mellan dem och trollfolken. Byn är i övrigt inget speciellt.

Toppsten
Döpt efter en klippformation i närheten, det är här ifrån majoriteten av stenen för byggena i 
Sognehamn kommer.

Tårarnas spira
Den smälta och vridna stenhögen är allt som är kvar av det en gång så ståtliga kejserliga palatset i 
Haarperaat. Ursprungligen kallades den solspiran och krönte toppen av palatsets högsta torn.

Ostvägen
Det är okänt om namnet på denna välanvända handelsled har med mejeriprodukter att göra. Oavsett 
om så är fallet är den idag den huvudsakliga leden för handel mellan öst och väst.
Den löper från Piurin i Ialdakin till Maltakor i Mardagonien och går nästan hela vägen längst 
kontinentens södra gräns.

Vinteröarna
Sommaröarnas motsvarighet har oturen att ha en kylig vind blåsande året om. Trots det är den 
största av dem bebodd på grund av den fantastiska tillgången av fisk.

Vyerinfloden
Kontinentens längsta flod går från sina källa uppe i dvärgbergen till sitt utlopp i Ialdaarats hamn. 
Den delar Ialdakin i norr och söder, en delning som blir mer påtaglig för varje år som går då 
religiösa motsättningar de två landsdelarna mellan kan komma att bryta ut i ett inbördeskrig.



Vyerinsjön
Denna bergssjö sägs vara förtrollad. Den ligger högt uppe i bergen och vattnet därifrån rinner ner i 
massiva terasser som ingen vet vem som byggt. Vid sin källa är vattnet regnbågsfärgat och giftigt 
men när det väl når lågländerna är det ofarligt.

Kända personer

Kung Alibreth III av Feobran
Alibreth den tredje har varit en bra kung för landet i många år men de senaste åren har han blivit 
mer frånvarande och en del säger att egentligen är det drottning Emiratha och prins Alibreth som 
styr. Sarnehamn har varit kungens stora projekt och den statsmur som började byggas för 10 år 
sedan kommer stå klar inom 1-1 1/2 år.

Drottning Emiratha av Feobran
Emiratha kommer ursprungligen från Mardagonien men hennes familj flyttade därifrån när hon var 
ung. Det sägs att kungen som då var prins mötte sin blivande maka när hon arbetade som värdinna 
på ett värdshus i Huduland.
Vilka farhågor folk än må ha haft av denna union mellan frälse och ofrälse har sedan länge 
försvunnit och de som säger att hon och hennes son egentligen styr nuförtiden har inget mot det då 
landet fortfarande är starkt.

Prins Alibreth av Feobran
Den äldsta av två prinsar i en syskonskara på fyra har visat att han går in i sitt arbete som 
tronarvinge med stort allvar. Prinsen är strax över 20 men har tränat med kungens vakt, varit på 
uppdrag med Borias brigad och är engagerad i faderns byggverk. Han brukar besöka varje by och 
bosättning en gång om året.

Prins Thereim av Feobran
Thereim saknar möjligtvis sin storebrors ledarskap och engagemang i landet, men den charm och 
vältalighet han ärvt från sin mor använder han som del i landets diplomatiska kår. Han spenderar 
ungefär hälften av sin tid utomlands, i Ialdakin och Hoduland främst men det sägs att han även 
besökt Mardagonien, Sohkat och Ansterun.

Prinsessan Omatha av Feobran
Den äldsta prinsessan är något av ett mysterium, hon är med på alla hovfunktioner men håller sig 
annars undan folk och en del sägar att hon inte pratar med någon annan än familjen.

Prinsessan Mireth av Feobran
Kungafamiljens yngsta är något av ett yrväder och sägs träna svärdsfäktning med kungens vakt och 
har rymt ur slottet vid mer än ett tillfälle.

Kung Armand av Hoduland
Armand Solsköld kom till makten oväntat tidigt efter att hans far, Torimund dog av ett svagt hjärta 
för lite över ett år sedan. Armand är idag 19 år och har i stort följt sin fars inslagna väg. Olika 
rådsmedlemmar har olika mycket inflytande över den unge kungen och frågan är vem som 
egentligen styr. Armand har inte tagit ett gemål än men han har gott om valmöjligheter bland 
landets adelssläkter.



Kung Liminor av Ialdakin
Liminor den förste är känd för att vara handlingskraftig och hänsynslös. Vissa anser att om det inte 
vore för hans starka styre så skulle landet vara mitt i ett religiöst inbördeskrig.
Under sin tid som prins slogs han i sin fars arméer och det sägs att han fortfarande håller sig i form.
Kungen är för den Miroska religionen.

Drottning Spelieth av Ialdakin
Ialdakins drottning lämnade för några år sedan den gamla religionen för den Miroska vilket gjorde 
många anhängare av den första upprörda. Ryktet säger att hennes familj vaktas av Ialdakins kungs 
livgarde.

Kung Kouroth av Ansterun
Kouroth styr sitt land från bergspalatset i Harni där han spenderar sina dagar i ett virtuellt paradis. 
Samtidigt får han aldrig lämna palatset. Ingen har träffat honom personligen utan all kontakt sker 
via mellanhänder. Kouroth är över 110 år gammal och människa så han förväntas få en ersättare 
inom en snar framtid.

Kung Trelagh av Sokoth
Trelagh Järnnäve är en i en lång rad sokothiska kungar och det är inte säkert att han fortfarande är 
det då kungar kommer och går när folk med andra tankar om hur landet ska styras väljer att avsätta 
sin föregångare. Som de flesta av landats kungar vet man inte mycket om honom men man antar att 
han är en kapabel krigare med åtminstone en stark släkt bakom honom.

Kung Ionis av Mandagorien
Ionis är en alv som styrt sitt land i 300 år och som med många alver är det svårt att avgöra hur 
gammal han är. Hans farföräldrar var med och kämpade i det stora kriget. Han hade en drottning 
som dog för 70 år sedan och har inte tagit ett nytt gemål sedan dess. Han är barnlös så hans ätt 
kommer kanske dö ut med honom.

Kung Turinor av Edorien
Turinor av hus Berion är lite av ett skämt kontinenten över. Han är fåfäng och världsfrånvänd och 
troligen ganska ointelligent. Tack vare faniljens rikedom och adelsrådet så sköts landet väl trots 
honom. Det goda man kan säga om honom är att han stöder det som landet är så berömt för: dess 
finkultur. Hans drottnings namn är inte lika vida cirkulerat som hans.

Drottning Ilia av Taalmar
Ilia av hus Haberion tog över efter att hennes man dog för några år sedan. Den situationen är unik 
och inte utan motståndare. Hon har dock inte gjort något hittills som gör att de kan tvinga henne att 
abdikera. Ilia är halvalv och sägs vara landets vackraste kvinna.

Boria Turvind
Boria var en general i Feobrans armé, direkt underställd kungen. Kungen gjorde henne ansvarig för 
att sätta upp en mer rörlig styrka för några år sedan efter att monsterintrången intensifierats. Hon 
försvann för 2 år sedan när hon jagade en människoätande grip. De två brigadmedlemmar hon 
försvann med har inte heller återhittats.

Ebregor Turvind
Ebregor är en general i Feobrans armé och leder Borias brigad, oftast från fältet. Precis som sin mor
är han en kapabel krigare och spårare men trots många månaders sökande lyckades han inte hitta 
henne efter hennes försvinnande.



Lord Olegh av Fejdländerna
Khont Olegh är ett namn som färdats med handelsmän ända till er. En krigsherre med flera stammar
under sig har lyckats skapa en stabil region i det annars så kaotiska området. Han sägs vara en 
enorm krigare, härledare och ryttare.

Holinar Vandraren
Holinar är en halvmilleniegammal alv som vandrar kontinenten runt och försörjer sig på att berätta 
berättelser. Hans besök brukar locka nästan lika mycket folk som när någon av de helande prästerna
kommer på besök.

Kapten Sköldkrona
En pirat, en rättmätig kung eller någontng annat? Kapten Sköldkrona är ättling till kung Gerhold 
Sköldkrona, den sista kungen av den ätten innan nuvarande kungaätten kom till makten. I södra 
Ialdakin ses han som en pirat eller värre medans han är något av en folkhjälte i norr. Vad än 
sanningen är så är en sak säker, han har varit med om mycket i sitt liv, resandes upp och ner längst 
Ialdakins kust och bland Sommaröarna. Han ska ha varit gift mer än tio gånger och vara far till ett 
50-tal barn. Han har tillfångatagits tre gånger men lyckats fly.

Kapten Barros
Barros har lyckats gjort sig ett namn på ett annat sätt än Sköldkrona. Han är den mest fruktade av 
piraterna som utmanar Hodulands flotta. Han tar inga fångar annat än för att tortera dem för 
information eller sälja dem som slavar i Häxländerna. Han styr över flera skepp och har gått till 
angrepp mot flera av Hodulans bosättningar och utplånat några av dem mindre. Det sägs att han inte
drivs av rikedom utan ren och skär blodslust.

Lord Izalen
De flesta lorder brukar spendera sin tid på sina gods men lord Izalen lämnade det till sin yngre bror 
och spenderar istället sin tid i gamla ruiner i jakt efter historiska artefakter och begravda rikedomar.
Han underhåller inte andra adelsmän utan brukar istället bjuda in lärda män och historiker. Izalen är 
inte gift men har haft en lång rad med förslag.

Hjolme Store
Hjolme är en levande legend. Denna tvåhundrafemtio centimeter långa bjässe har armmuskler stora 
som andra mäns midjor. Hans yngre bror Ahjol ”Lille” är inte långt efter sin bror i massa. De bor i 
Artes gruvor där de jobbar som snickare. Hur deras mor som är en liten nätt dam på knappt 
hundrafemtio centimeter överlevde deras födslar är okänt.

Liens Kahman
Liens är en före detta Hoduländsk adelsman som stöttes ut ur landet efter att det framkommit att 
hans familj använt slavar i sitt arbete. Liens ansågs oskyldig så han och några andra 
familjemedlemmar fick gå i exil medans de andra avrättades. Nu leder han en grupp legoknektar 
som är aktiva i Feobran och Ialdakin.

Svarta spindeln
Om den svarta spindeln är en eller flera är okänt, men vad som är känt att spindelns folk finns i alla 
stora städer i väst och att varje värdeföremål är något de vill lägga händerna på. Står någon i vägen 
så kan de räkna med en förgiftad dolk i ryggen.

Tolmin av Gerdo
Tolmin är den mest kända av Miros präster som har fått gåvan att kanalisera Miros gudomliga makt 
direkt. Större delen av året reser han runt i Ialdakin, Feobran och Hoduland, för att hela de sjuka 
och skadade. Tolmin bjuds ofta in av adelsmän och andra viktiga personer som vill ha råd om olika 



saker eller bara få lite av hans stjärnglans.
Tolmin är en bra bit över hundra år gammal så han förväntas retirera till templet på Sommaröarna 
snart. Han är en halvling och beskrivs som trevlig och gladlynt.

Herimin
Inget vet varifrån alven Herimin kommer men det alla vet är att han är nutidens största folkhjälte. 
Herimin  reser världen över och hjälper till att skipa rättvisa för de svaga och utsatta och har så gjort
i nästan hundra år.

Bereth från Hofriss
Bereth är en prästinna dedikerad till Ashtar från De 7. Hon reser runt i Hoduland, Feobran och norra
Ialdakin för att hjälpa de som behöver det. Under vintern är hon oftast i Ashtars stora tempel i 
Graminstad. Hon är den yngsta av de resande prästerna och den enda från De 7 på västra 
kontinenten. Hon är inte lika social och pratsam som de andra utan föredrar små sällskap, och att 
lyssna snarare än prata.

Medisz Allkunnig
Hovbibliotikarien i Ialdaarat är känd som världens mest kunniga man. Till honom och Hialdaasiska 
biblioteket kommer dem som är i jakt på kunskap, präster, adelsynglingar och liknande. Hans 
alviska ursprung ger honom en fördel på området och han håller fortfarande i klasser i bibliotekets 
skola där blivande kungar och liknande ofta får en del av sin utbildning.

Oraklet i Numesis
Om böcker och lärda män  är de man vill få kunskap från så finns ett alternativ i form av oraklet i 
Numesis. Numesis är ruinen av ett gammalt tempel och oraklet är en kvinna av okänt ursprung. Hon
kan se framtiden och forntiden och utföra ritualer som helar ens kropp från allt som kan skada den. 
Priset för hennes tjänster varierar och är ofta olika specifika saker.

Myce Hediss
Denna halvlängdsmanskvinnahandelsmanskvinna, eh, halvlingsköpkvinna, från Edorien reser 
mellan Anarghet i norr, via Ansterun i söder till Haalas hamn i nordöst med stopp i alla stora städer. 
Förutom sin egen karavan så bossar hon även över flera andra och bringar efterfrågat gods mellan 
kontinentens olika regioner. Det spekuleras ofta i hur rik hon måste vara men om hennes rikedom är
så stor så tar hon inte med den ut i världen i alla fall.

Haakena
Det som förut var magikernas domän är nu i händerna på alkemister som ger makten till vanligt 
folk. En av de mest namnkunniga är denna tomte som bor i Hallarstad i Hoduland. Hennes brygder 
och örtdekokter är väl beprövade och eftertraktade. I hennes laboratorium kan man hitta botemedel 
som besparar en väntan på en välsignad präst. Att Hallarstad är hennes hem beror säkerligen på att 
det också är hem för många duktiga glasblåsare.

Atromia Morgonsol
En legoknektskapten med moral? Så verkar vara fallet med Morgonsol och hennes band av 
legoknektar. Hon jobbar mestadels med eskortuppdrag, monsterjakt, karavanvakt och liknande och 
är sällan med i olika konflikter personer emellan undantaget några uppdrag för folk i norra Ialdakin.
Det sägs att hon kommer från Mardagonien och rymde från ett problemfyllt äktenskap. Nu går 
rykten om att en ung adelsman i norra Ialdakin fångat hennes hjärta. Andra rykten gör gällande att 
det är en ung adelsdam.

Tomhold
Feobrans hovarkitekt är ansvarig för alla stora byggen som pågår i Feobran just nu. Han har 



designat den stora stadsmuren och två av de tempel som byggs i huvudstaden. Han är krävande och 
precis och känd för sina långa praktiska förberedelser innan konstruktion har börjat. Han är en av en
handfull dvärgar som bor i landet och kommer ursprungligen från Ansterun.

Döde Tomhold
Piratkaptenen Tomhold är inte släkt med dvärgen med samma namn. Han är en halvalv som i sin 
ungdom var känd som en av de värsta piraterna som härjade längst kusten mellan norra Ialdakin och
Hoduland. Han tillfångatogs av Ialdakinska flottan men till skillnad från andra piratkaptener så 
avrättades han inte eller sattes i hårt straffarbete utan hålls inlåst i ett torn i Kragsborgen i Telika. 
Hans namn kommer från den ovanliga hudfärg han har vilket får honom att se ut som ett lik.

Kabaster Axelan
En legendarisk upptäcksresande som det skrivits sånger, böcker och poem om. Han kommer från 
Taalmar och är alv eller halvalv som nu håller sig någonsånär hemma på grund av ålder. Hans 
äventyr har fört honom världen runt och han bor i ett mindre slott fyllt av skatter och souvenirer 
från hans resor. Så mycket har skrivits om honom att det är omöjligt att veta vad som är sant eller 
inte, speciellt som han själv inte verkar vara intresserad av att avslöja något.

Några ord om...

Magi.
Att magi finns är det ingen som betvivlar, men magiker är väldigt sällsynta och få har någonsin sett 
någon. De som finns väljer att bo långt ute i vildmarken där de kan arbeta ostörda och slipper 
nyfikna konkurrenter. De slipper även rädda och våldsamma folksamlingar som tror att magiker 
innebär att jävlar och odöda följer deras fotspår.

Gudar, präster och mirakel.
Många är kallade men få är så välsignade att de kan kanalisera sin gudoms kraft. Tre stora religioner
dominerar med olika sekter olika populära på olika platser. I de flesta fall jobbar de mirakelkastande
prästerna i de stora templen, eller reser rikena runt i stora entourage där donationer till religionens 
arbete ger tillträde till dem.

Miros
Mirosanhängare ser bara sin egen gud Miro som den enda egentliga guden och religionen har vunnit
mycket mark de senaste hundra åren. Deras tempel sägs vara portar till deras guds rike och lyses 
upp dag som natt av hans gudomliga ljus som strömmar ut från templens heliga altare. När döden 
åter vandrar i världen ska portarna öppnas och hans anhängare få komma till hans rike.

De 7 eller Ashiobhan
De 7 är två gudomliga familjer där varje medlem har en domän som som sitt ansvar. De två 
familjerna består av Ashtar, Mioran, Thender, Entheron, Imira, Iora och Iona. Ashtar är familjernas 
överhuvud, Mioran och Imira hans fruar, Thender och Entheron hans söner och Iora och Iona hans 
adoptivdöttrar. Templen i religionen har vanligtvis fokus på en av gudarna men alltid åtminstone en 
nisch dedikerad till var och en av de andra gudarna. Ashiobhan är det halvlingska namnet på 
religionen och används när de av annan tro benämner den.
Religionen har vart den dominerande sedan det stora kriget.



Den gamla religionen eller Taranism
Anhängare tillber lokala andar med olika ansvarsområden, och har oftast en favoritande som får 
mer uppmärksamhet då den är viktigare för ens liv eller arbete. Två andar, den krigiske Farakh och 
den sluge Teleth är mer universella och inte lika geografiskt bundna som de andra. Det finns ingen 
norm för hur religionens tempel ser ut men där de andra två religionerna oftast har större tempel har
Taranismen istället många små och det är inte ovanligt med små vägtempel stora som ett uthus 
ungefär och för en by att ha lika många tempel som övriga byggnader.

Halvlingar, alver och tomtar
Dessa arter har levt tillsammans med människor så långt tillbaks i tiden som man vet och fungerar 
bra ihop. En viss distans finns dock alltid där på grund av olika livsstilar och livslängder.

Trollfolk och dvärgar
Dessa arter fanns på kontinenten innan de andra anlände och det har varit ett väldigt begränsat 
kulturellt utbyte. Trollfolk kan återfinnas över hela kontinenten i små grupper av handelsmän och är
oftast artiga och håller sig för sig själv.
Dvärgar är mer sällsynta men sägs vara vanligare i öst. Några enstaka kan hittas i en del storstäder 
men i övrigt håller de sig till sina berg.

Folkslag, etniska grupper och kulturer

Förutom dvärgarna och trollfolken har folkslagen oavsett de är havlingar, tomtar, tieflingar, alver 
eller människor utvecklat några distinkta kulturella grupper. Det är ofta lätt att gissa folks bakgrund 
på deras namn och deras dialekt.

Terenner
Hoduland, Feobran och norra Ialdakins folk kallas Terenner och talar en version av det 
gemensamma språket alberiska som andra länder beskriver som ljusare och snabbare än hur många 
andra uttalar det. Terenner tror på individuella bedrifter och ett gott namn betyder inget om man 
själv inte bevisat vad man går för. Terenner och Seierlingar har ofta namn som följs av ens hemstad.
Namnexempel: Förnamn; Vonia, Barros, Boria, Iorali, Ionali, Ashtaron, Ashtali, Liens, Ebregor, 
Terenor, Marris, Hanolia Efternamn; av Gedos, från Hofriss, Tollhedarn.

Seierlingar
Sydialdakiner och Ansterunier delar dialekt och en tro på att gruppen är viktigare än individen. 
Förutom det har länderna glidit isär och utgör idag två tydligt olika kulturer. Bägge har en stolthet 
över sin kultur och sina länder och ses därför av andra som att de anser sig finare än andra.
Namnexempel: Regedin, Velmin, Eltedan, Traldana, Heremin, Tolmin, Holda, Gerhold, Arhold, 
Mirosa, Andana, Skaga, Holmin.

Amariner
Fejdländare och Mardagonier har en gemensam dialekt, och ett stort fokus på personlig frihet vilket 
gör att många andra ser dem som egoister. Deras dialekt är snabb och snärtig, så pass att en hel del 
ord kortats ner jämfört med de andra. Personers namn följs ofta av ett beskrivande efternamn när 
det behövs.
Namnexempel: Förnamn; Vintegh, Elris, Malagha, Ulris, Merodio, Olegh, Kalegh, Saltoria, Elgris, 
Ekala, Sanrodio. Efternamn; den tjocke, den äldre, den fule, den rike, den starka, den fagra, den 
röda.



Hemoner
Edorien och Harperaats folk har länge varit kända som strukturerade, välorganiserade och effektiva.
Det speglar sig i deras lagar, välskötta stater, och även deras språk som troligtvis är närmast hur det 
ursprungligen lät. Efternamn och familjenamn är vanligt i länderna.
Namnexempel: Förnamn; Kareg, Amara, Potri, Petri, Evgio, Gerti, Stiun, Pintu, Liun, Latrasa. 
Efternamn; Leros, av hus Roth, Karseghi, av hus Bogho.

Dvärgar
Inte mycket är känt om dvärgarnas kultur men man vet att de talar ett eget språk och har ett tydligt 
dvärgiskt uttal av alberiskan. Dvärgiska namn börjar alltid på a då det är det dvärgiska ordet för jag 
eller person och namnen är könsneutrala.
Namnexempel: Afgool, Amerill, Aimoll, Adnott, Atoos, Armott, Atrill, Aviin, Amaara, Allor, 
Attomara, Ablitt.

Tieflingar
Tieflingars jävulska arv ger dem en slags omedelbar gemenskap även om de vanligtvis anammar de 
seder som gäller där de är födda. När de möts pratar de oftast jävlarnas egna språk vilket kan få 
svaga människor att svimma och få små barn att få feber om de hör det.
Inga speciella namn skiljer dem från övriga annat än tillägget tieflingen som kan vara före eller efter
namnet.

Trollfolk
Det finns få traditioner som uppehålls av alla trollfolk utan varje region har sina seder och bruk. I 
allmänhet är de gästvänliga men avvaktande och deras vilda land har format personer med låg 
tolerans för olika typer av svagheter. Att utmärka sig på något är att vinna andras respekt. När den 
väl är vunnen krävs det mycket för att den ska tappas.
Trollfolken talar ett eget språk men kan ofta hjälplig alberiska som får en distinkt trollisk klang. 
Trolliskan i sig låter olika beroende på rasen, från de nasala småtrollen till de raspiga trollen. De har
ofta ett eller flera tillägg till sina namn som ofta spelar på en bedrift gjord nyligen.
Namnexempel: Förnamn; Hakhegh, Stghak, Krohack, Armagh, Anthilogh, Ozchegh, Rokhegh, 
Karmagh, Heghegh, Migho, Jaghek, Ghegho, Ianezch. Efternamn; Stennäven, Vargdräparen, 
Bergsklättraren, Svärdsmästaren, Yrvädret. (Efternamnen sägs på alberiska när utlänningar är 
närvarande och på trolliska när bara troll är där.)

År, månader, veckor och dagar

Det finns flera olika tideräkningar så köpmän och andra resande använder sig av den Kelberiska 
tideräkningen som utgår från det stora krigets slut. Enligt den är det nu 1007.
Det går 303 dagar på ett år med tio månader om året, var och en med 30 dagar. De 3 dagarna som 
blir över är nyårsdagarna som har olika betydelse i olika kulturer. Varje månad har tre veckor om 10
dagar. De flesta kulturer har den tionde dagens som helgad ledig dag. Månadernas namn är deras tur
i ordningen så första månaden heter helt enkelt ”förste”. Dagarna tar också sina namn efter ordning 
och siffror så Ettdag (”Ettag”), Tvådag, Tredag, Fyrdag, Femdag, Sexdag, Sjudag, Åttdag, Nidag 
och Tidag. Lokala variationer förekommer som exempel att i de länder Miros är stor heter 
exempelvis Tidag Mirosdag.



Unika företeelser i Feorien

Feorien skiljer sig från en del andra platser då man har en hel del kunskap som vanligtvis inte hittas 
hos folk i denna utvecklingsnivå.
Sjukdomar
Feorier vet att sjukdomar orsakas av bakterier, virus och liknande, så man tvättar sig ofta, använder 
tvål, vet att använda sprit, inte hosta rakt ut, koka vatten, ha djuren separat från sina egna 
bostadsytor och liknande. Så måste man amputera någons ben är risken för infektion ganska liten.

Världens beskaffenhet
Feorier vet hur världen ser ut och har tillgång till ganska detaljerade och korrekta kartor, man vet att
man cirkulerar runt en stjärna, att det finns andra befolkade världar. Man antar att jävlarna kommer 
från en annan värld. Man vet att de intelligenta raserna skapades av gudomliga krafter men man är 
inte överens om vilka som skapade vad.

Kampanjen

Den här kampanjen är tänkt att vara ganska kort, runt 20 spelmöten. Den kommer inte vara indelad i
enstaka äventyr utan är i stort sett ett enda långt äventyr.
Avancemang kommer ske gruppvis vid lämpliga tillfällen och blir ungefär en grad per spelmöte.
Från början kör vi med reglerna ur Player's Handbook men upptäcker vi något som inte känns rätt 
så kollar vi på alternativ.
Jag kommer prata med er en och en innan vi börjar spela för att se att vi alla är i fas och nöjda med 
rollpersonerna.
En andra handbok är att vänta lite längre fram i kampanjen och efter första spelomgången när jag 
vet allas hemland, religion och ras så kommer extra personlig information komma ut till er, allt via 
mail. Även under spel förväntar jag mig fylla på med personlig information mellan möten, för att ni 
ska kunna svara på frågor era rollpersoner vet utan att vända er till mig.
Ett litet regelpapper med de vanligaste viktigaste reglerna är planerat till andra spelmötet.

Daniel Schenström, februari 2015


