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Välkomna till den andra volymen av spelarnas handbok till Feorien. Den innehåller utökad 
information som kommit fram under spel och inget återupprepas från den första handboken. Det 
betyder att man behöver bägge för att få hela bilden och det är gjort så för att göra utskrifterna 
kortare. Detta är troligtvis den sista spelarguiden för kampanjen utan nästa som kommer kommer 
vara en samlad skrift med en kampanjkrönika när vi spelat klart.

-Daniel



Personer
I denna sektion hittar ni tillägg till tidigare beskrivna personer och en lista med personer och 
varelser ni träffat eller hört talas om under de år ni varit aktiva.

Namn Yrke/beskrivning Ort

Abatrok dvärgisk magiker Okänt/Ber-Duz
Aiama dvärgisk lärd kvinna Arduz
Aimoll legendarisk hjälte
Akar dvärgisk magiker Okänt/BerDuz
Aldima prinsessa Sarnehamns kungliga gravvalv
Aldus stadsvakt
Almara fiendeinformatör Mirosan
Andor magikerlärling Okänt/Merodius grotta
Antilo legendarisk hjälte Död
Anja av hus Talen magiker Okänt
Arava
Arbert dvärgisk överrådsmedlem Arduz
Arduns
Aripana av hus Månglimmer magiker med Cirklarna
Arkoro dvärgisk smed Gavelsfortet
Arkosan präst, lärd man Mirosan
Assi dvärgisk smed Gavelsfortet
Atalas Segerlöv möjlig artefaktägare
Atoos dvärgisk kock Ber-Duz
Atoos ”Gammel-” dvärgisk truppledare Okänt
Baster legendarisk hjälte
Deldor
Ebrokk dvärgisk truppledare
Elmund författare
Elris fiendediplomat, truppledare Okänt
Elsif halvalvisk magikerlärling Okänt/Merodios grotta
Eltedan fiendekoordinator Graminstad
Embros Borias brigadmedlem Okänt/Sarnehamn
Erak dvärgisk magiker Ber-Duz
Erdus av Telmeri
Estoria legendarisk hjälte Död
Flygeln småskurk Mirosan
Garabin
Golins Vågbrytare Ialdooti
Gordo orchisk bibliotikarie Ialdaraat
Gorpo Stålklo
Grozzak djävulsk lord Död
Guldkrage fiendesoldat? Okänt/Dårarnas klippor
Haaken prins Sarnehamns kungliga gravvalv
Hadrinar legendarisk hjälte
Hallia stadsvakt
Hams Guldsköld Ialdooti
Ianezch legendarisk hjälte
Izolan djävulsk lord Död
Jaus av hus Guldtand
Karn Guldsköld



Kensi svartalv Barukk Daten
Keltor legendarisk hjälte
Kerlo dvärgmagiker Ber-Duz
Kormen Tigon magiker
Kremor Borias brigadmedlem Okänt/Sarnehamn
Larani Guldsköld Ialdooti
Lariens Borias brigadmedlem Okänt/Sarnehamn
Letese legendarisk hjälte
Lesinor Mirospräst Lasteros
Liun bibliotikarie Ialdaraat
Lumin halvalvisk bibliotikarie Ialdaraat
Luvia
Marani Vågbrytare Ialdooti
Maros handelsman Okänt/Gavelsfortet
Merodius/Merodio magiker, härförare
Merok, Mäster huvudbibliotikarie Mirosan
Mina
Mira legendarisk hjälte
Missa magiker med Cirklarna Fort Leeringen
Mosel Vitulv adelsman Lasteros
Nimila stora månens ande
Oberik dvärgisk truppledare
Odahin
Okolard dvärgisk överrådsmedlem Ber-Duz
Okor dvärg
Olyckan småskurk Mirosan
Oraklet orakel Numesis
Pereno legendarisk hjälte
Potri Leros fiendepräst Okänt
Ramek Tiron präst, lärd man, Miraexpert Mirosan
Redonis inköpare för biblioteket Mirosan
Regen Stålhand tull/hamntjänsteman Talmaar stad
Remol
Rodak halvalvisk magiker Fort Leeringen
Romar Guldsköld magiker Fort Leeringen
Räkan småskurk Mirosan
Sarmon fiendekontaktperson Mirosan
Tela handelskvinna Okänt/Gavelsfortet
Tere Maejn svartalvisk lärd man Marin Gar
Terol Rankbane adelsfamiljsöverhuvud
Termuns
Tiona Guldsköld
Tregon skeppskapten
Treron Mirosan
Tromen handelsman Okänt/Sarnehamn
Trorem bard Död
Trodi magiker med Cirklarna Talmaar stad
Tolmin av Gerdo Mirospräst
Tuggöra småskurk Mirosan
Tvåtand dvärgisk kapten Galvelsfortet
Varadul levande berg
Venia



Verko Mirosan
Vidja Perenos nuvarande släkting
Vonia fiendediplomat Okänt
Willow
Zeba Vitulv adelsfamiljsöverhuvud Lasteros

Persongalleri uppdaterat

Kung Alibreth III av Feobran
Kung Alibreth avled två år efter att ni träffade honom efter en lång tids allvarlig sjukdom. Varken 
alkemister eller präster lyckades bota honom.

Kung Alibreth IV av Feobran
Tronarvingen som tog över efter sin far har fortsatt i faderns fotspår. Han har sett till att muren runt 
huvudstaden nu står klar och har i råd med Ebregor Turvind investerat i militär och stridsmaskiner. 

Kung Armand av Hoduland
God diplomati har lett till att Armand är
välvilligt inställd till Feobran och att han
kanske siktat in sig på Feobrans äldsta
prinsessa, som dock inte verkat mottaglig.

Kung Liminor av Ialdakin
Kungen har beordrat trupper till norra
Ialdakin som befinner sig upprot på grund av
religiösa motsättningar.

Boria Turvind
Boria har de senaste åren färdats världen över
med sina allierade för att försöka stoppa en
artefakt för att hamna i fel händer.
Illustration till höger.

Ebregor Turvind
Ebregor spenderar största delen av sin tid nu
som general över Borias brigad i Fort Leeringen. Han har också under lång tid rest tillsammans med
sin mor och hennes allierade.

Tolmin av Gerdo
Tolmin utsattes för ett mordförsök i Portopo i Ansterun, vilket verkar ha genomförts för att sätta er 
grupp äventyrare i dålig dager. Han har pratat med Abín om att försöka få honom och ni andra 
rentvådda för en påstådd stöld av en helig artefakt.

Medisz Allkunnig
Ni träffade Medisz som verkar vänligt inställd till er.

Oraklet i Numesis
Oraklet har hjälpt er vid två tillfällen och bor troligen under templet men talar genom en äldre 
manlig alv.



Geografi

Denna sektion innehåller både uppdaterad information och ny. Den uppdaterade är en blandning av 
det ni upplevt och fått berättad för er av varandra eller andra personer. Speciellt ländernas 
beskrivningar är utökade.

Ansterun
Ni har besökt flera städer i detta varma land vars norra inland mestadels består av klippor och sand. 
Runt dessa ligger band av grässtäpp och sedan täta skogar, djunglar och bördiga åkrar.
Alla stora städer ligger på landets sydkust. De och andra geografiska platser beskrivs här.

Harni
Landets huvudstad är bland de största, om inte den största staden, på kontinenten. Den delas in i tre 
delar med bergspalatset i mitten av en stor klippö, gamla Harni runt bergspalatset och nya Harni 
som sprider ut sig längst kusten mitt emot ön.
  Bergspalatset är förbjuden mark för alla som inte tillhör hovet som dess betjänter och vakter. Av 
palatset kan man se den enorma porten som leder in till palatset och några torn högst uppe på 
klippans topp. En stor grupp bågskyttar vaktar bergssidorna så ingen får för sig att klättra upp eller i
speciella fall, flyga upp.
  Gamla Harni är byggd mestadels antingen i klippsten eller i sandsten från Portopo. Stora tempel 
till De 7 dominerar stadsbilden men några enstaka andra byggnader som Sabranska biblioteket och 
en del rika familjers palats sticker också upp över myllret. Norra delen av gamla Harni har ett 
välorganiserat rutnät men det blir mer kaotiskt ju längre från det området man kommer och södra 
hamnområdet är ökänt för sin förmåga att få nya besökare att gå vilse.
Harni är en rik stad och det är i gamla Harni det syns bäst, här finns få fattiga och hemlösa. 
  Nya Harni är ett gytter av personer och ett myller av byggnader, en långsmal remsa av byggnation 
med odlingar och betesmark som ligger på en södervättande kustremsa.

Gardul
Där de flesta andra städer i landet har ett tydligt fokus på handel är Gardul mer känd för att fokusera
på strid. Här finns olika skolor dedikerade till olika stridsformer, en kombinerad armé och stadsvakt
och här finns landets största flotta. Dess fokus på strid går tillbaks till tiden före Ialdakinska 
kejsardömet och strateger och krigare härifrån är efterfrågade världen över. Boria besökte en av 
skolorna medan flera av er andra besökte ett av biblioteken där ni hittade en ledtråd som skulle 
hjälpa er att lokalisera Leteses grav.
Gardul ligger vid foten av den plats där sandstrander och låga klippor går över till att bli ett högland
med branta klippor.
Det massiva fortet Gardulkafth tornar upp sig över landskapet och är ett tydligt riktmärke för 
seglare vare sig det är på dagen då de kan se stora spiran eller på natten då Gardulsfyren lyser ut 
över vattnet.
Även om det inte är känt för det är Gardul också landets största vinproducent. Så lite passades på att
köpas in.

Portopo
Landets östligaste stad är känd för sina stora stenbrott. Olika typer av sten härifrån pryder städer 
och palats kontinenten över inklusive den gulröda sandsten som de flesta stora byggnadsverk i 
landet anväder sig av. Staden är första eller sista civiliserade utposten för den som färdas längst 
Ostvägen och har därför också en livlig handel och gott om utrymme för även de största karavantåg.
När ni var här hade ett mordförsök nyss skett, på Mirosprästen Tolmin av Gerdo av en svartalv och 
en tiefling. Ni försökte hitta förövarna men gav upp. Mordförsöket hade gjort människorna i staden 
så arga på svartalverna att de få som bodde i staden känt sig tvungna att ge sig av, inkluderande 



Leteseexperten Tere Maejn.

Miorans portar
Gudinnan Mioran steg ner på världen genom gudomliga portar när hon skapade kontinenten och 
hälsade dvärgarna välkomna. Idag står bara portarnas karmar kvar och kan ses från oasen Larnis 
längst Ostvägen, mellan Gardul och Portopo.

Klimat
Ansterun har ett varmt och torrt klimat föutom längst kusten där det är varmt och fuktigt.

Styre
En kung styr landet, men varje stad är nästan helst självstyrande med stadsprinsar som sina lokala 
härskare. Rådsmän och byråkrater sköter det mundana dagliga arbetet så att ledarna kan leda.

Folk
Ansterunier är i allmänhet en väldigt brokig skara.  En ansterunier är ofta en tillbedjare av De 7.
Trots en stark gruppkänsla finns det ett område där varje ansteruiner har sin egen idé om vad som är
rätt: lagen. De flesta anser att det finns bra lagar och dåliga lagar och vilka dessa är beror på hur de 
påverkar ens liv.
Landet är känt för olika typer av fruktbaserade delikatesser och för att ha sommar året om.

Ruinstaden Numesis med Oraklets tempel. Till vänster syns en del av den mur som karavanfolk byggt upp för att skydda
oasen som är livsviktig för handelsleden som passerar staden.

Dödsklipporna
Det här var ett av två ställen som Merkorio och hans anhängare hade som flyktplats om deras bas i 
den dvärgiska ruinen Eredul skulle vara utsatt för fara. Det var från en gammal boning här som ni 
kidnappade honom.

Dvärgriket
Det finns flera dvärgriken varav ni besökt två. Det första är det Zahkar-Dvu där städerna Arduz, 
Berduz och Ladaduz ligger, och ni vet att det finns flera andra städer. Det andra är det där 
ruinstaden Eredul ligger. Utanför de olika rikena verkar dvärgar vara lika sällsynta som tiflingar.
Man stjäl inte, slöar inte, och framför allt: man ljuger aldrig. Om man skulle skada någon genom att
inte ljuga så är man istället tyst. En annan dvärg respekterar alltid den andres tystnad.



Zahkar-Dvu
Dvärgarna här är duktiga på arkitektur, gruvdrift, mekanik och smide. I stort sett alla bor i 
huvudgrottan som har samma namn som riket. En enorm grotta hyser hundratals enorma pelare av 
sten och metall och mellan dem löper broar i olika nivåer, sammanbundna med metallkedjor. Stora 
grupperingar av stenpelare och några verkligen massiva sådana utgör städer som Arduz och Berduz.
Arduz ligger närmast ingången från Gavelsfortet och hyser överrådets kammare. Det är i Berduz 
som magikern Kerlo bor.
Alla boningar har tillgång till vatten och eld genom olika rör.
Under staden finns en stor sjö där fisk, sjögräs, alger finns.
Förutom bostadspelarna finns pelare dedikerad till olika specialistområden som en som är ett 
mausoleum för de värgar som förtjänat en gravplats i staden för deras insatser för folket.
Överrådet styr landet med hjälp av rådgivare och experter. Rådet består av tre personer varav ni 
träffat två av dem, den ena för att få hjälp att hysa en av delarna av den kosmiska nyckeln. 
Landets dvärgar arbetar hårt och festar hårt, arbetsdagen är oftast 15 timmar, och regleras av ett 
urverk som klämtar en gång i timmen och klämtar extra vid dagens början och slut. På vägen hem 
stannar man ofta i en bar och dricker sig lagom full, sjunger allsång, dansar tävlar i armbrytning och
liknande. Därefter stapplar man hem och sover. De som har unga barn brukar turas om eller turas 
om att vara barnvakt med en grannfamilj.
Gamla dvärgar brukar skippa allsången och dansen och spelar hellre något spel än någon mer fysisk
tävling.
Gavelsfortet är där tar man mot diplomatiska sändebud, handelsmän och liknande. Fortet är som en 
liten stad med allt man kan förvänta sig. Som ni noterat är fortet fullt med soldater och olika 
krigsmaskiner. Gavelsfortet är den enda fästningen som överlevde jävulsattacker under det stora 
kriget.

Toppdvärgarna
Officiellt tillhör dessa dvärgar Zahkad-Dvu men få av dvärgarna därifrån förstår sig på en del av 
toppdvärgarnas egenheter, speciellt deras önskan att bo under bar himmel. Ladaduz är en stor stad 
som ligger allra högst upp i södraste Drakbergen. Den är skapad genom att holka ut toppen 
successivt. Man hittar allt man kan hitta innuti berget här med speciella konstruktioner som värmer 
upp boningarna. Det är en relativt liten stad med runt femtusen dvärgar. De flesta i staden jobbar 
med finsmide och gravyrer vilket är vad de byter mot mat som de behöver då det är svårt att odla 
något förutom under en kort sommarsäsong. 
Deras kulturella utbud är större än inne i berget, eller så är det bara mer koncentrerat. De har 
konstgallerier, musikscener och en opera.
Toppdvärgarna tenderar att vara lite mer sävliga än sina underbergsboende kusiner.

Edorien
Ända 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.
Edorien är 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.
  Edorien är ett högliggande hed- och klipplandskap med en lång förkastningsbrant som naturlig 
gräns norrut. Edoriens stora städer ligger i de högsta områdena omgivna av stora uppodlade 
områden. Majoriteten av landet är fortfarande skog.



Adrikk Datur
Edoriens huvudstad kallas Adrikk i folkmun och är en verklig labyrint av gator, gränder, broar och 
tunnlar. Det finns en distinkt gräns mellan det kaotiska centret av staden och det som byggts efteråt 
som är väldigt planerat och lätthittat i. Varje del omges av en stadsmur.
Adrikk Datur är den stad i landet som är känt för att ligga längst fram inom det kulturella. En 
kunglig opera flankas av det kungliga galleriet, och hovet stödjer två bardkollegium, en dansskola, 
otaliga målare, skulptörer, glaskonstnärer med mera. Stadsborna här brukar vara först med nya 
trender inom kläder och arkitektur, trender som kan ta upp till 100 år innan de nått de mer avlägsna 
länderna på kontinenten.
I staden bor 6 av de 7 överhusen, de mäktigaste ätterna som har medlemmar i adelsrådet.
Underhusen varierar mycket i storlek och rikedom men alla har minst ett palats som vanligtvis är 
hem för huvuddelen av familjen.
Husens olika palats och de olika sponsrade byggverken som de flesta offentliga platser är sticker ut 
och upp över den övriga bebyggelsen som i jämförelse är grå och anonym. I kärnan där oftast de 
mer välborgade ur alla klasser bor är det tvärtom mycket färgglatt även om nyanserna begränsas till 
vad som är på modet just nu. Få gator har hus som det inte arbetas på för att få det att passa den 
rådande smaken.
I Adrikk svälter ingen. De som inte har ett jobb kan alltid få ett offentligt jobb där du garanteras mat
och sovplats mot hårt kroppsarbete, vanligtvis byggande av offentliga strukturer.
Borokk Daten
Kulturen blomstrar även här och staden producerar mer än hälften av landets textilier, och är 
centrum för dyra broderade textilier.

Telmuri Daten
Staden nämns sällan med sitt riktiga namn av folk utifrån utan för alal dem är den helt enkelt 
parkernas stad. Här bor det återstående stora adelshuset vars nuvarande herre, Lord Oftertaigh av 
Hus Guldmåne suttit i adelsrådet i över 200 år.

Styre
Trots att Edoriens kung, Turinor inte verkar kapabel att styra ett land så är landet ändå välmående 
tack vare sitt adelsråd. Rådet är indelat i Överrådet vars 6 permanenta adelshusrepresentanter är de 
som verkligen styr landet och får saker gjort. Varje rådsplats har ett eget ansvar och under sig har de
olika antal lägre adelshus som tar hand om olika funktioner.

Kultur
Vilken kultur man än talar om så ligger Edorien främst. Den östra delen av Edorien är mer 
konservativ och här finns det möjlighet att lära sig och beskåda konstuttryck som är hundratals år 
gamla. Ju längre (syd-)väst man kommer desto mer förnyelse hittar man.
Edorisk kultur har satt sina spår på hela kontinenten, Sohkatien och dvärgbergen undantaget. Det 
gör att de konstnärer som är därifrån, eller de som utbildat sig där alltid smäller högre än andra.

Folk
Edorien och Talmaars 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. Den stora skillnaden mellan folken i de två länderna är att där Edorien har byggt 
upp en stark lagstat är Talmaar mer för snabb rättskipning. I Edorien gör ditt släktskap skillnad när 
du begått ett brott, i Talmaar behandlas nästan alla lika. 
Efternamn och familjenamn är vanligt i länderna och den som inte har något antas vara brottslig 
eller på annat sätt skum och nån som ska undvikas. En persons värde är starkt förknippat med släkt 
vilket är tydligare ju högre upp i samhällspyramiden man kommer. Bara adelsmän kan inha vissa 
positioner och yrken.
Tieflingar och halvorcher tolereras men svartalver bör hålla sig borta från landet då det finns en 



belöning på varje bevisat död svartalv.

Faradins trappa
Den dvärgexpedition som ni skickat iväg för att hitta Eredul rapporterade sig ha sett denna på västra
sidan om drakbergen.

Fejdländerna
Landet härjades nyligen av en stor stäppbrand som nu borde ha brunnit ut.

Feobran
Det var här allt ni tagit er för de senaste åren började.
Feobran är fortfarande tydligt en avknoppning från Hoduland. Det syns i klädstilarna, det hörs i 
språket och det smakas i maten. Den stora skillnaden är att mycket av landet fortfarande är vilt då 
det inte varit särskilt utvecklat eller utbyggt tidigare.
Landet är ungt och inne på sin 5:e kung. Just nu har de en stor utmaninging i och med flera år av 
dåliga skördar.
Vanligtvis är klimatet dock bra med varma somrar och milda vintrar. Lummiga skogar övergår till 
regnskog i söder.

Sarnehamn
Stadens tillväxt har minskat betydligt men man kan säga att den mognat. Efter färdigställandet av 
stadsmuren så har nu slottet börjat växa rejält och väntas vara klart inom ett decennium eller två och
templena står snart klara. Här står ert skepp förtöjt när ni inte använder det.

Fort Leeringen
Sedan ni först besökte fort Leeringen har det blivit något av en samlingspunkt för er och det har 
hänt saker här. Med hjälp av dvärgar har man evakuerat inrasade rum så nu finns förråd och bad här.
Ni upptäckte att magikern Baster finns här, innuti en magisk sfär där tiden verkar stå stilla.
Efter en attack av flera monster raserades en del av muren som sedan dess återställts och förstärkts. 
Ebregor Turvind fortsätter att styra Borias brigad härifrån.

Tollhed
Det var i ett värdshus här som ni samlats på Ebregors inbjudan och fick återfträffa Boria som drog 
in er i ett kontinentomspännande äventyr.

Artes gruvor
Trots styrkan från Borias brigad som är stationerad här lyckades Merodios monster få hela byn att 
fly efter många dödsfall och mycket i byn förstördes. Gruvdriften tog tre månader innan den var i 
fullproduktion och man valde att åter stationera brigadmedlemmar här permanent. Nya försvarsverk
började att konstrueras. De monster som attackerade Artes gruvor var samma som senare anföll Fort
Leeringen.

Gapen
Genom minsta gapet kan man färdas djupt ner till svartalvsstaden Marin Gar där Leteses grav finns.
Staden har tillhört en annan ras tidigare men precis som många andra underjordiska städer i gapet 
vet man inte vilka de var och varför de försvann. Andra raser har sedan dess flyttat in och mellan 
dessa små oaser av civilisation finns farliga områden fyllda med odjur.



Hoduland
Feborans före detta fädernesland är ett av två riken ni hittills inte besökt. Det är tydligen känt för 
sina alkemister och några av dem försökte hjälpa till för att rädda förra kungen av Feobran.

Ialdakin
Det största landet i det så kallade civiliserade västra Feorien. Norra och södra delen av landet har i 
många år haft politiska motsättningar grundat i religiösa motsättningar och detta har på senare tid 
lett till härsamlingar och flera slag.

Geografi
Största delarna av Ialdakin är fortfarande vildmark, speciellt den södra gränsen mot Ansterun där 
skog och djungel dominerar. Ju närmare kusterna man kommer desto mer civiliserat blir området 
och flera stora städer har växt upp där bördiga områden möter det öppna havet. Vyerinfloden är den 
geografiska avskiljaren av norr och syd.

Mirosan
Ialdakins huvudstad hette tidigare Helmisan men bytte namn för 13 år sedan för att ära Miros. De 
flesta utlänningar kallar den fortfarande sitt gamla namn.
Huvuddelen av staden ligger på fastlandet medan en del av den börjat expandera in på Tornön, den 
närmaste av Sommaröarna där Miros huvudkatedral står. Man har satsat på att konstruera ett 
konsekvent gatunät och till största delen har man lyckats. I utkanten av staden är det mer kaotiskt 
men strukturerna där är inte speciellt permanenta. Den stora delen av staden domineras av det 
kungliga slottet som står mitt emot Miroskatedralen och mellan dem Vindfortet som hyser största 
delen av landets flotta.
På natten lyses himlen upp av den mäktiga ljuspelaren som skiner upp ur katedralen och gör vanliga
fyrar onödiga.

Basters torn
När ni kom hit möttes ni av resterna från en expedition uppsatt av den stora fiendeorganisationen. 
De hade dock gått åt i sitt försök att äntra tornet. Trots att ni var försiktigare och erfarnare så 
förlorade ni både Barus och Stina. Ni, med stor hjälp av de dvärgar ni hade med er lyckades ta er in 
i tornet och plundrade det på magiska föremål och ovärderliga böcker. Ni beslagtog även det skepp 
som fiendeexpeditionen anlänt i.

Deros
Ni passerade denna stad på väg till Mirosan från Lastaros.

Lastaros
Ni var här och konstaterade att staden fått lämna från sig sina viktiga saker till Mirosan, biblioteket 
var tömt på böcker och templens viktiga begravna (som riddarinnan Mira).

Sommaröarna
Ni besökte en av dessa öar, den som Basters torn står på.

Klimat
Ialdakins klimat är behagligt året runt. Den sydligaste kusten är bördig och utan distinkta årstider 
och vissa grödor kan få tre eller fyra skördar. Majoriteten av nederbörden faller i öst där stora 
regnskogar dominerar landskapet.



Styre
Kungen härskar med hjälp av ett nätverk av vassaler, var och en ansvariga för en förläning och för 
dess försvar.
Kung Liminor den förste har inte den lättaste uppgiften. Konflikter mellan anhängare till De 7 och 
Miros har stadigt ökat de senaste decennierna och många anser att det är tack vare honom som 
landet inte brutit ut i ett religiöst inbördeskrig. Kungens egna armé är mer aktiv än någonsin för att 
kväsa uppror.
Kungen är ofta på resande fot av samma anledning.

Folk
Gemensamt för alla Ialdakiner är det goda hjärtats väg, som är en grupp seder och bruk. Man 
hjälper dem i nöd, man visar hospitalitet mot främlingar och man talar inte ont om folk. Givetvis 
undantas tieflingar och svartalver från det. Speciellt i norr är hatet mot tieflingar utbrett. I söder är 
man försiktig, och avståndstagande mot både dem och svartalverna.
Ett gott ord är bara ett ord till personen ifråga har visat att den motsvarat det.
De religiösa skiljelinje som går genom landet är tydligare ju närmare linjen man kommer. I söder är 
det inte lika spänt och tempel till bägge religionerna kan stå sida vid sida. Det är till och med så att 
man har svårt att förstå varför det uppstår konflikter kring det.

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. Landets städer 
varierar också i sin uppbyggnad och arkitektur men de mycket färgglada husen ger dem en känsla 
av att tillhöra samma område.

Sohkat
Sohkat eller Sohkatien är det största riket på kontinenten och styrs av trollfolken. Till skillnad mot 
vad ryktena säger så är trollfolken relativt civiliserade med olika trollraser i alla städer. Landet 
verkar också tolerant mot tieflingar och svartalver. Mycket av landet är klippöken och de flesta 
större bosättningar ligger längst kusten eller vid insjöar med odlingsbart område. Ingen av städerna 
ni sett har murar eller andra stora försvarsverk. De resliga trollen verkar vara de som styr inom det 
prästerliga som domineras av andetro. Här finns ett stort religiöst centrum runt ett tempel rest till 
Ianeszch ära.
Utanför bosättningarna sägs en del farliga varelser, inkluderande vilda troll härja.

Koraheg
Denna by ligger där ett träsk- och våtlandsområde övergår till torr mark, nära en stor insjö. Här 
hittade ni Ianeszch melodi och i insjön fanns ett tempel med information om den kosmiska yxan.

Klimat
Kallt, kyligt och ruggigt i höglanden kring bergen i norr, men behagligt längst den södra kusten.

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.
Landets städer domineras av det mångna användandet av den lokala svarta stenen, fast med 
adressnummer, gatnamn och viss dekoration i klart rött. Taalmarier är vänner av ordning, något de 
kanske ärvt från den tid då de var ett administrativt centrum för det forna kejsardömet. 



Rättskipningen är snabb men rättvis då man inte gör skillnad på högborn eller vanligt folk, och 
samhället är öppet och en duktig person kan lätt öka i samhällelig rang.
Landet såg hårda strider under det stora kriget och landskapet är fullt med ruiner av fästningar, 
borgar och herrgårdar.

Taalmar stad
Landets huvudstad är monokrom men samtidigt magnifik med många fantastiska gamla palats och 
byggnder från kejsartiden. Man favoriserar runda former och magnifika domer och glober som tak 
och tornkrön. Stadens gatnät sägs vara inspirerat av en lokal rosvariant och stora parker, öppna för 
alla finns i varje kvarter. Stora tempel till De 7 ligger längst ena sidan av ett stort torg med andra 
ståtliga byggnader mellan sig. Det finns även andra mindre tempel, mer utspridda i staden, men som
besöks mer sällan och några är till och med övergivna, eller bebos av hemlösa.
I staden finns också en av Cirklarnas hus.

Ialdaraat
Känd över hela kontinenten för att ha världens största bibliotek, där Merdenz Allkunnig bor och 
verkar. Staden är till ytan ungefär lika stor som huvudstaden men inte lika tätt bebyggd. Istället har 
man större parker och andra öppna ytor. Lite mer grå sten bland allt det svarta livar också upp.

Ostvägen
Ostvägen är för tillfället utsatt för två problem, attacker från stäppnomaderna, och en piratblockad 
utanför kusten så man kan inte färdas mellan de östra och västra Feorien denna väg.



Några ord om...

Dvärgar
Nu när ni besökt dvärgarna hemma i deras rike så vet ni att mycket av det som folk i gemen vet om 
dem är missförstånd.
Dvärgar jobbar gärna och hårt, men på slutet av dagen så kopplar man av i större sällskap, gärna i 
en bar där man spelar spel, sjunger, dansar och pratar. Utanför bergen så är man ständigt i arbete 
och håller sig därför mer för sig själv, är tystare, slappnar inte riktigt av och dricker mycket måttligt.
Dvärgiska namn kan börja på vilken bokstav som helst men många börjar på a.
Dvärgar ljuger aldrig men kan välja att inte berätta sanning. De stjäl heller aldrig fast det verkar inte
stämma in på åtminstone en.
Hos dvärgarna har magi aldrig setts som någonting farligt, eller som anledningen till djävlarnas 
invasion för 1000 år sedan. Däremot är det fortfarande inte vanligt, och mäktigare magiker är 
väldigt sällsynt, om de ens finns.
Precis som i andra varelsers länder så skiljer sig kulturer från stad till stad och en stor skillnad finns 
mellan de dvärgarna som bor i berget och de som bor på bergstoppen i Lada-duz. Den största 
skillnaden är att dvärgarna i berget är mer praktiskt inriktade och de andra sätter mer vikt på 
skönhet och konst.
Se även Dvärgriket i Geografisektionen.

Tieflingar
Tieflingar är sällsynta och ert urval består av enbart en dansglad, snygg men oförskämd variant så 
det är svårt att vara säker... Men det verkar som att de är som andra intelligenta arter och inte får 
små barn att plötsligt dö eller något liknande.

Trollfolk
Trollen verkar vänligare än väntat men samtidigt avvaktande mot andra arter. Trots att det behandlas
som enbart ett land så verkar olika delar av landet ha olika kulturer och olika grad av civilisation.

Svartalver
Ofta misstänksamma och försiktiga mot andra arter med ett hat-kärlekförhållande till andra alver. 
Sällsynta på ytan där de ofta bor avskiljda från övriga folk, men mångtaliga i underjorden där de bor
i grottor eller ruiner. Svartalver tillber olika gudar och väsen men verkar inte ha specifika tempel till
dem.



År, månader, veckor och dagar

Ni började ert äventyr i Sjunde 1007 och det är nu Förste 1010. Dvärgisk tideräkning kallar dessa år
för 2503 och 2506.

Kalender
Dag 1: Ni träffar varandra på värdshuset i Tollhed en blåsig senhöstdag, ditkallade av Ebregor 
Turvind. Boria dyker upp och förklarar vad hon vill ha hjälp med.
Dag 8: Ni träffar prinsen av Feobran i Sarnehamn.
Dag 75: Ni attackerar Merodios styrkor i hans grotta.
Dag 110: Ni besöker Gavelsfortet och dvärgriket.
Dag 170: Fort Leeringen attackeras av monster.
Dag 182: Besöker Fort Leeringen och kollar in Baster.
Dag 294: Besöker Basters torn.
Dag 339: Besöker Mirosan och någon annan stjäl en religiös artefakt men ni får skulden.
Dag 382: Besöker Oraklet i Numesis.
Dag 471: Besöker Ialdooti.
Dag 485: Första gröna draken siktas.
Dag 550: Besöker Anarghet.
Dag 571: Besöker Koraheg.
Dag 591: Plundrar Ianezch tempel.
Dag 653: Första vita draken ni ser.
Dag 669: I svartalvsstaden Marin Gar.
Dag 685: I den övergivna ruindvärgstaden Eredul.
Dag 702: Ni kidnappar Merodio.



Nya episka boons

Boon of the Icy Heart
You have immunity to cold damage. You can also cast Ray of Frost (save DC 15) as a 5th level 
caster, at will, without using a spell slot or any components.

Boon of the Large Moon
You have Darkvision, the ability to see in total darkness. This boon is only granted to people who 
have visited the large moon.

Boon of the Wild
You can call upon wild animals as per the spell Conjure Animals (as a 5th level spell slot).

Boon of the Source
You can transfer some of your own life force into an item, making it gain a +1 enchantment in 
exchange. This boon can be taken 3 times total. At level 2 it costs 1 hit Dice to activate, and at level 
3 it costs 2 hit dice.

Boon of Good Heart
You can heal people by laying your hand on them as the spell Cure Wounds (as a 5th level slot), 
without any need for components. Once you use this boon, you can't use it again until you've 
finished a short rest. You also have advantage on Wisdom saving throws. In order to have this you 
must practise a religion.

Boon of Elements
You can change the elemental effect of any spell when you cast it. (Cold, fire, lightning.)

Boon of Alchemic Mixtures
You can change non-elemental effect of any spell when you cast it. (Acid, poison, thunder.)

Boon of Forces
You can change the force effect of any spell when you cast it. (Force, psychic, radiant, necrotic.)
Once you use this boon, you can't use it again until you've finished a short rest.

Boon of Quickness
You gain 1 extra action to use during your, or anyone elses turn as long as you have had your first 
turn.

Boon of Dual Concentration
You can keep two concentration spells active at the same time.

Boon of the Shadow Spirit
You can have a spirit gain control of your shadow. Your shadow have the same stats as you and acts 
independently on your turn, but obeys your commands. The shadow is active for 1d4 turns. Once 
you use this boon, you can't use it again until you've finished a long rest.

Boon of the Mountain
You can if you stand still transform into a small rock, about the same size as you. Not even truesight
can reveal this. In this form you don't need to eat, breath or sleep. Your vision, hearing, taste and 
smell works as normal but you lose your sense of touch.


