
SPELARGUIDESPELARGUIDE
Product Code LL#56N2016



”Stormen har ett namn.”

Utan förvarning, från ingenstans, slog enorma tornados ner på flera platser på jorden. Enorma 
stormar härjade planeten och förvandlade stora områden av vår planet och oss, till någonting 
annorlunda. Ur stormarnas mitt kom invasionsstyrkor från andra kosmos, platser med andra 
naturlagar som ersatt våra.

Nu, i tiden efter att det värsta passerat kan vi överblicka situationen och se vad som hänt. Flera 
stora områden är nu delar av andra verkligheter, omgivna av mer eller mindre stormiga 
gränsområden. I dem finns både de som var del av invasionen och de som kommer från samma 
verklighet men som bekämpar de som ligger bakom, Överherrarna.

Vi har förstått att Överherrarna är mycket mäktiga personer och varelser, och att deras önskan är 
att samla på sig av olika kosmos potentiella möjligheter. Dessa möjligheter låter dem forma 
multiversum efter deras vilja och deras slutmål är att bli den högste härskaren, Torgen, en 
allsmäktig gud. Under verklighetsstormarna dog massor av människor. Några få överlevde och 
förvandlades till något som passade den nya verkligheten bättre, ibland fortsatte de vara 
människor. Ytterligare andra överlevare blev något mer, personer med potential att styra sina egna 
möjligheter – stormriddarna.

Vi har nog haft tur. Från vad vi fått berättat av de som kommer från övertagna kosmos så brukar 
det bara vara en överherre som invaderar och det brukar gå fortare och lättare. Något gick fel och 
överherrarnas ledare Den Utmärglade Mannen, som planerat allt, har inte hörts av sedan 
invasionens början. Slutligen verkar vår planet väldigt stark i sin möjlighetspotential så fler 
stormriddare än vanligt har skapats.



Tanken med kampanjen
TORG är ett spel där det finns tydliga möjliga mål, och där tanken är att köra invasionen från början
till dess eventuella slut. Det är meningen att rollfigurerna ska upptäcka hur man kan bekämpa 
invasionerna genom unika egenskaper som stormriddarna har. Precis som med Vampire så 
publicerade West End Games ett avslut och en hel del stora händelser mellan det och inledningen.
  Längden på kampanjen beror på vad ni tycker om den, om folk gillar den så kör vi tills vi tröttnar. 
Om det inte gillas så mycket så kör vi bara de största händelserna och slutet.

Vad har hänt hittills?
Lite över 20 äventyr har spelats fördelat på tre kampanjer med varierande spelare. Alla kampanjerna
är satta i samma värld och det som händer i en kan påverka en annan. Fortsatt spel grundar sig på 
den kampanj som Henrik S och Daniel spellett.
  En grupp av stormriddare skickades iväg 3 månader efter invasionens början för att förhindra 
jorden för att sluta snurra och måste ha lyckats för den återfick sin fart efter några dagar.
  En annan grupp följde ett långt spår vilket kulminerade i tändandet av ett magiskt fyrbåk – en 
signal till någon eller något som kommer visa sig en bit in i kampanjen.
  En tredje grupp har spenderat det mesta av sin tid i den goda delen av Aysles tjänst och det är dem 
vi nu återstiftar bekantskapen med.

För nya spelare: Vad kan jag förvänta mig om jag spelar?
Rollpersonerna är stormriddare och kan höra hemma i någon av de invaderande verkligheterna eller 
höra till den jord som vi känner till. Det betyder att man kan spela nåt fantasyaktigt, cyberpunkigt, 
pulphjältemodigt, barbariskt primitivt, viktorianskt eller högteknologiskt ninjigt, eller vad som helst
som finns på vår värld. Det finns både färdiga arketyper och ett komplett figurskapande.
  I kampanjen kommer du att få besöka de olika rikena och försöka bekämpa de som invaderat oss 
och andra som vill dra nytta av kaoset.
  Du kommer kunna förhindra eller hjälpa nya verkligheter från att ta rot på jorden, göra något åt 
den som var hjärnan bakom Överherrarnas plan. Du kommer kunna använda möjligheternas kraft 
för att förändra din värld och åstadkomma mirakel.
TORGs regler och stil fokuserar på action och dramatik. Det ska vara lite som en actionfilm, som 
Indiana Jones, Lord of the Rings och Star Wars-filmerna typ.

Om spelet
TORG var unikt för sin tid (1990) och har en kortlek som används för vissa moment i stress och 
strid, och i äventyr och kampanjer för att påverka exempelvis vilka spelledarpersoner som ska 
återkomma i kampanjen.



Mer om världen

Indonesien, Malaysia, Singapore – Viktorianerna i Orrorsh
Detta rike är fullt av monster, från zombier till vampyrer som dödar människor i stor skala. Den 
värld de kommer från är väldigt lik vår värld men invaderades också av monster, fast redan på 
1600-talet. Europa där är fortfarande relativt säkert och det är härifrån Viktorianerna kommer och 
det ser det som en äresak att bekämpa monstrena här eftersom de kom från deras värld. Australien 
som är den närmaste starka staten har dock valt att se både dem och monstrena som invaderande 
fiender. (Mer finns att läsa i Lokes Lunta #5.)
Överherre: Tratchen, tidigare Den Utmärglade Mannen.

Västra och nordöstra Nordamerika – Det primitiva Levande landet
Ju större skillnad mellan verkligheter desto värre blir stormarna. USA är det land som lidit mest när 
Levande landet, ett primitivt land likt jordens urtid, började ta över. Enorma mängder människor är 
på flykt, och Mexico har fått motta en stor del av flyktingsströmmen. Levande landet befolkas av 
humanoida ödlor kallade Edeinos som tillber gudinnan Lanala och kan utföra mäktiga mirakel. Det 
är lugnt vid fronterna nu, men militären förbereder sig för nästa anfallsvåg och man har kallat in 
sina styrkor från övriga världen, förutom en styrka stationerad i Tyskland under NATOs styre.
Överherre: Baruk Kaah

Skandinavien, Storbrittanien och Irland – Mytologiska väsen från Aysle
Dvärgar, alver, drakar. Älvor, jättar, troll. De är några av de väsen som bor i Aysle. Namnet Aysle är 
den värld som denna verklighet kommer från, en diskformad värld fylld av magi. Nu styrs 
verkligheten av Pella Ardinay som tills nyligen var övertagen av en mörk varelse kallad Uthorion. 
Nu när hon är fri så försöker hon återställa sin värld och hjälpa jorden med de som invaderat den, 
något som kan ta lång tid.
Överherre: Uthorion? Pella Ardinay?

Frankrike – Cyberpåvedömet
Det finns bara en väg till Gud – Gudnätet, och det finns bara en som kan rädda din fördömda själ: 
cyberpåven.
Det är ens själ, ens ande som är vägen till Gud, ens kropp som faller till synderna. Byt ut din arm 
mot en effektivare och heligare cyberarm med ökad styrka och obrytbara ben så minskar du chansen
att förfalla i synd. 
Men, det sägs att de finns dem som tror på ett annat sätt, Guds välsignelse utan teknologin.
Överherre: Jean Malraux

Egypten, Etiopien, Chad – Hjältar och skurkar i Nilimperiet
Egypten av idag är en högteknologisk version av det uråldriga Egypten. Pyramiderna är inte längre 
ruiner och barbröstade shocktrupper med strålpistoler marsherar Tebes gator. Maskerade hjältar 
slåss mot galna vetenskapsmän, och det finns ingen galnare än Mobius, Nilimperiets överherre.
Överherre: Dr Mobius

Japan – Stealthteknologi och ninjor i Nippon Techs tjänst
De flesta vet inte om att Japan blivit övertaget. Genom goda förberedelser och små skillnader mot 
det vanliga Japan har stormarna här mer liknat blåsigt väder. En del stormriddare känner dock till 
det och försöker få folket att bli varse.
Överherre: Okänt.

Delfirådet, Ohiomannen – Världen slår tillbaka
USAs regering har ombildats som Delfirådet, en tillfällig krigsregering som gjorts nödvändig av 
Washington DCs omvandlande till djungel och förlusten av en stor del av den politiska styrande 



makten. Landet och rådet följer och upprätthåller dock de lagar som man har sedan tidigare, det nya
rådets mål är bara en snabbare beslutsväg.
  Ohiomannen är finansör för en stor grupp stormriddare och han har konverterat sitt forna 
företagsadministrationsbyggnad till bostad och informationscentral för dem som jobbar för honom. 
Fyra grupper med olika medlemmar har nu sin bas där och eftersom de är privata aktörer så hålls 
inte Delfirådet ansvariga för deras förehavanden, vilket är praktiskt ibland.



Regler

T20 – Slå om 10 och 20 och lägg på det. Slutresultatet ger en Bonus.

Färdighetsvärdet + Bonus = Handlingsvärde
Annat värde + Bonus = Effektvärde

Handlingsvärde eller Effektvärde mot Svårighetsgrad ger Resultat.

Sociala färdigheter
Charma  - Används för att förbättra folks inställning till en. Svårighetsgrad = Viljestyrka eller Sinne
Övertala - Får folk att göra som man vill. Svårighetsgrad = Viljestyrka eller Sinne
Skrämma - Får folk att inte vilja sätta sig upp mot en. Svårighetsgrad = Skrämma eller Ande
Reta - Lurar folk att göra dumma saker. Svårighetsgrad = Reta eller Karisma
Trick - Lura någon så att den sinkas eller hindras. Svårighetsgrad = Trick eller Uppfattning
Viljetest - Sinkar fienden, får den att fly eller ge sig. Svårighetsgrad = Viljetest eller Sinne

Verklighetsfärdigheten
Används för att få utrustning eller nåt som vanligtvis inte fungerar i ett Kosm att fungera. 1 slag per 
runda.



Strid, skada och läkning

Initiativ kommer från korten som spelledaren drar.

1 runda är 10 sekunder.

Vanliga svårighetsgrader:
Skjuta  -  Fiendens Ducka eller Smidighet
Slå med vapen  -  Fiendens Närstrid eller Obeväpnad strid
Slå utan vapen  -  Fiendens Obeväpnad strid eller Närstrid

Stridshandlingar:
Attack
Aktivt försvar
Manöver
Lätt handling
Förflyttning
Skrämma
Reta
Trick
Viljetest
Lätt handling och passivt försvar kan användas tillsammans med en annan handling.

Skada:
Närstrid  -  Styrkevärdet + Vapenskadan + Effektvärdet mot Tålighet
Obeväpnad strid  -  Styrkevärdet + Effektvärdet mot Tålighet
Skjutvapen  -  Vapenskadan + Effektvärdet mot Tålighet

Skadetyper:
Skador
KnockOut
Chock
Kullslagning
Skador är kumulativa och går från Skadad till Allvarligt skadad till Dödligt skadad till Död.

Läkning:
Chock  -  1 Chockpoäng per 1 minut
O i KnockOut  -  Läkt efter 1 minut
K i KnockOut  -  Läkt efter 30 minuter
Skador  -  Slår Tålighet mot Tålighet, 1 slag per dygn efter att skadan fåtts för att sänka 1 steg



Möjligheter

1 Möjlighet ger 1 extra slag till en handling. Max 1 Möjlighet per handling. Möjligheten kan 
användas före, medan eller efter man slagit det vanliga slage för att klara handlingen. Om man slår 
mindre än 10 så räknas slaget som 10.

1 Möjlighet kan kontra 1 Möjlighet som en fiende tänker använda. Spelledaren måste berätta att 
fienden tänker använda möjligheten och kontringsmöjligheten ska användas innan spelledaren slår 
fiendens slag. Bägge poängen raderas.

1 Möjlighet kan användas för att skapa en verklighetsbubbla som matchar personens hemkosm och 
låter den utrustning som skulle fungera där att fungera i 15 minuter.

1 Möjlighet kan användas för att motverka skada man just fått genom att göra 3 av följande saker: 
(Denna möjlighetsanvändning kan inte kontras.)
-Ta bort 3 chockpoäng.
-Ta bort ett K eller O från KnockOut.
-Ta bort en kullslagning.
-Ta bort 1 nivå Skada.

Förbättra en färdighet kostar nya färdighetsnivån i Möjligheter.
2 Möjligheter kostar det att skaffa en ny färdighet som man kan använda otränad om man har en 
lärare.
5 Möjligheter kostar det att skaffa en ny färdigheter som man kan använda otränad om man är 
självlärd.
5 Möjligheter kostar det att skaffa en ny färdighet som man inte kan använda otränad om man har 
en lärare.
10 Möjligheter kostar det att skaffa en ny färdigheter som man inte kan använda otränad om man är 
självlärd.
Om en färdighet kräver kunskap som inte finns i ens hemkosm kostar det dubbla kostnaden.
Förbättra en grundegenskap kostar 3ggr det nya värdet. Man kan inte överstiga sin arts gräns.



Dramakorten

Vid äventyrsstart får man 4 kort till sin Hand. Samtidigt läggs en hög kallad Dramaleken upp. 
Förutom den finns en skräphög där använda kort läggs med spelsidan upp.
Vid start av första striden eller liknande startar spelledaren en Handlingshög som styr initiativ och 
en del andra dramatiska funktioner.

Den grå bården uppåt är till för spelare. Den orangea bården uppåt är till för spelledaren.

Vid normala tillfällen får man spela kort när som helst, och byta kort mot kort med sina medspelare.

Vid scener där rundor används som i strid får man spela ut 1 kort i rundan till sin Pool. Men man får
bara spela ut ett kort efter att man gjort en handling, och den handlingen för berättelsen eller scenen 
framåt. Bara korten från Poolen får användas. Bara korten i Poolerna får bytas mellan spelarna.

När man byter kort, försök berätta vad som händer som ger de nya möjligheterna korten har.

Från Poolen kan man spela hur många eller få kort som helst, men innan en effekt har berättats.

När striden är över tar man upp sina kort ur Poolen förutom vissa Specialkort som anses spelade 
(men inte aktiverade) när de lagts i Poolen. (De syns genom att de är orange på bägge sidor.) Man 
får inte ha mer än 4 kort på Hand så är det fler så får man slänga dem. Man får också slänga 1 
valfritt kort och dra ett nytt från Dramaleken.

Man får fler kort genom att utföra och lyckas med slaget för en godkänd handling. Godkända 
handlingar står på raden Act. Vid lyckande drar man nytt kort från Dramaleken och kan spela ut det 
i Poolen direkt.

1 gång per Akt så får man använda alla kort i sin Hand till Poolen till 1 enskild handling i 1 runda. 
Detta kallas för en persons Kritiska ögonblick.

Fienden kan ta bort kort från ens Pool om de lyckas med ett Trick, en Retning eller ett Viljetest.

Om ett kort räknas som en Möjlighet så gör det att man kan använda flera Möjligheter till saker som
skador och handlingar trots att man egentligen bara får använda 1 Möjlighet.

Du bör men måste inte hålla dina kort hemliga.



Kort med unika egenskaper, regler eller krav:
Escape  -  Måste vara första kortet du spelar i din Pool när en Scen med rundor börjar om det ska 
användas.
Haste  -  Kan användas när som helst, även mitt i en fiendes runda.
Glory  -  Om du får 60 eller mer på ett slag får du spela detta kort. Andra saker tillkommer.
Master Plan  -  Måste spelas direkt efter att ett kort du vill ha hamnat på Skräphögen. Byter plats 
med Master Plan-kortet oavsett om det är i Hand eller Pool.
Monologue  -  Får alla skadliga handlingar att upphöra för monologens längd.
Opponent Fails  -  Spelas omedelbart efter att Spelledaren sagt att nåt fienden gjort mot dig 
lyckats.
Second Chance  -  Spelas omedelbart efter ett misslyckat försök att göra något.
Seize Initiative  -  Spelas för att behålla ett Initiativ, eller för att ändra ett nyss lagt Initiativ.
Supporter  -  Spelas efter att spelaren slagit och räknat klart men innan Spelledaren berättat vad 
som hände.
Rally  -  Gör att alla spelare får byta de kort de vill från sin Hand och dra upp till 4 nya.
Leadership  -  Låter dig spela upp till 2 av dina kort från Hand eller Pool till en annan spelares 
Hand eller Pool och sedan slänga de du vill från din Hand och dra upp till 4 nya.
Idea  -  Spelas när du eller ni sitter fast för att få en idé eller ledtråd från Spelledaren.







Från Aysle: Pellas gåvor
Från Pella å det Aysliska folkets vägnar så har ni fått CD-skivor med följande material på. En del av
det är allmänt material, sådant som ska skickas ut i Aysle på jorden för att öka folkets förståelse för 
vad som hänt och vilka original-Aysles folk är. Men ni har också fått unikt material för er att dela 
med andra stormriddare som ska besöka Aysle.

”We remain to right the wrongs perpetuated on the people by the evil Uthorion. We shall stay until 
that task is finished.”
-Lady Pella Ardinay

Legenden om kosmos skapelse
Detta urdrag kommer från den Aysliska boken Mörkrets legender och återges här på engelska.

Legends. They speak of The Place, in the Time of Nothing. The Void was alone in The Place, 
possessed by an unending hunger but unable to sate it. Then Eternity entered The Place, full of 
dreams and possibilities locked within its infinite instant with no method of release. Void and 
Eternity met, and the Maelstrom was formed.
  The Void tasted the essence of Eternity, and it became aware of what it craved. Etrnity boiled away
into the Void and billions of possibilities were destroyed. Whole galaxies came and went as the Void
fed. The Maelstrom endlessly tossed out possibilities that were destroyed in the whirling currents of
creation. But eventually, two possibilities survived.
  The Nameless One, a being that took after the Void, was destruction personified. Apeiros, created 
from realized possibilities, was of Eternity's image. The two waged a war of creation and 
destruction – Apeiros setting possibilities free, the Nameless One feeding on their power. But as fast
as the Nameless One could feed, Apeiros could create. There could be no victor. Then the Nameless
One invoked the Void.
  With no other course available, Apeiros left The Place. It appelaed to Eternity and saw an infinite 
number of possibilities opened before it. Apeiros took them all, diffusingthe possibilities throughout
the new place – throughout the cosmverse.
  The Nameless One, now alone in The Place with the Void, vowed to hunt down Apeiros and 
Eternity, no matter how long it took. It used what limited creative powers it had learned during its 
war against Apeiros to create Darkness Devices. Then it sent these items of evil into the cosmverse 
to perpetuate acts of destruction and capture the dispersed shards of Eternity.
  Legends. They tell of the discovery of the first Darkness Device, and how it elevated its possessor 
to High Lord and then led him to other cosms to destroy and drain possibilities. Thus was born the 
first of the Possibility Raiders; thus was spken The Prophecy – There would arise a High Lord with 
the knowledge and power to absorb so much energy as to become imoortal, all powerful, a god. And
this High Lord would be called the Torg!

Aysles skapelse
Detta urdrag kommer från Dvärgiska berättelsers bok och återges här på engelska.

In the beginning there was Nothing. Timeless, unchanging, eternal. Nothing had always been there 
and, it seemed, would always be there.
  Then the creators came, riding great beasts and scattering stars about as they traveled. Once they 
had been grat builders, constructing vast worlds with a wave of their hands, and long and hard and 
well did they labor for others. But then their masters turned upon them, and spat at them and called 
them foul names, and so they fled.
  They journeyed far, enduring much hardship and misery and pursued by the creatures of their 
vengeful masters. But they persevered, searching for a place where they could be free to create for 
themselves and not for others.



  Finally, they arrived at this place. They knew their masters would never search for them in the 
midst of so much Nothing, and here, they felt sure, they could build something all their own.
  Building Something when Nothing is all there is means much hard work, even for Creators. But 
were they dismayed? No, indeed, for they were the greatest craftsmen of all. Stopping only for a 
quick bite of lunch and a puff on their pipes, they rolled up their sleeves and began.
  Fordex the Elder looked about him. ”This Nothingness offends me!” he cried. Reaching into his 
sack, he brought out a single grain of dust. He blew it into the Nothingness before him and shouted, 
”I banish you!”
  Now that it contained Something – yea, though nought but a grain of dust – the Nothingness was 
no more. For the Book of Laws says, ”If a thing be one thing, it cannot also be another.” Since a 
thing cannot be both Nothing and Something, the Nothingness was banished forever.
  Exhausted by this labor, Fordex rested.
  Errog the Mighty spoke next. ”Yes, this is Something, but it stretches unto Forever! Even we 
cannot work our will one Forever! I shall create a Limit!” Reaching into his sack, he pulled out a 
handful of sand. Placing it in his pipe, he puffed mightily, heating the sand until it melted and 
became glass. He shaped the glass into a ball and placed it around the grain of dust, saying, ”This 
shall be the Limit and Extent of our Creation!”
  Exhausted by his labour, Errog rested.
  Terrin the Bold stepped forward, reaching into his sack and producing a round, flat grindstone. 
Using his smallest finger, he carefully poked a hole in the center of the stone. He placed the stone 
within the glass ball, surround the mote of dust. ”Is that not fine?” he asked his fellow Creators.
  Exhausted byhis labor, Terrin rested.
  Movin and Weeble, the Sculptors, worked next. They drew hammers and chisels from their sacks 
and carved the stone, sculpting deep pits, high mountains, ocean bottoms and riverbeds.
  Then they, too, rested.
  Ghantor the Pure brought forth a flask of water and poured the liquid onto the stone. Charon the 
Gardener took a twig from his bag and planted it by the water. Mhyrron the Gatherer brought forth 
an egg and set it next to the twig. Plantir the Hunter drew his knife, cut off the tip of his finger and, 
after carving it into the likeness of the Creators, placed it next to the egg and the twig.
  They rested.
  Then it was the turn of Harp, the last Creator, the Bringer of Life. He looked into his sack, but it 
was empty. ”Alas! I have nothing to give to our Creation,” he cried, sadly. Then he brightened. ”Ah,
I know! I shall give life!”
  Speaking thus, he breathed upon the twig, and lo! It grew into a mighty oak!
  He breathed upon the egg, and lo! It hatched forth a beautiful bird!
  He breathed upon the image of the Creators and lo! It became a dwarf.
  Giving life, Harp died.
  When the other Creators awoke they were dismayed. ”Alas! Poor Harp is dead! He died so our 
Creation could know life.”
  ”Boot look! The oak withers; the bird huddles upon its branches; the dwarf is sore afraid. Our 
Creation is flawed!”
  Fordex the Elder spoke. ”Fools! Living creatures cannot be in the Dark! We need to give our 
Creation Light!”
  So saying, he reached out and picked up the single mote of dust in the center of Creation. He 
placed it in his pipe, and puffed mightily. It began to glow in the hot embers of his fire.
  When it was all aflame, he placed it back into Creation. He tapped it with his finger, causing it to 
move within the globe, giving the Creation Day and Night.
  The oak thrived in the Light, giving birth to all manners of trees, grass and flowers.
  The bird thrived in the Light, giving birth to all manner of birds, beasts and fish.
  The dwarf thrived in the Light, giving birth to many strong sons and daughters.
  Well content with their Creation, the Creators rested.
  Soon, however, they became dissatisfied once again. ”It's fine,” said Errog the Might. ”But I'm not



really happy with the Limit. Perhaps something could be done with infinity...”
  ”You know, I don't quite like the flatness,” said Terrin the Bold. ”Maybe a round world...”
  Movin and Weeble, the Sculptors, began excitedly discussing the possibilities of continental drift. 
”Let us try again!” they demanded.
  The others agreed. Their Creation was very nice and all, but they were sure they could do better 
next time. Shouldering their packs, the cheerfully set off to try again elsewhere.

Aysliska varelser och nya varelser från jorden
Aysle är hem för människor, dvärgar, alver och jättar. Småtroll och älvor kom först när Aysle 
drabbade samman med jorden. Andra kända Aysliska varelser är enhörningar, drakar, basilisker, 
maner, mantikoror, troll och  irrbloss.

Kort sammanfattning av läget i Aysle på Jorden

Läget i England 
England är hårt drabbat och städerna översvämmas av folk som flyr landsbygden där troll, drakar 
och odöda härjar. Stora delar av befolkningen har förvandlats till halvfolk och annat. Stora 
utmaningar ligger framför landet. Matförråden sinar och elektricitet har blivit sällsynt. Spanien har 
varit väldigt hjälpsamma och står för den största delen av landets mathjälp.

Läget i Wales
Wales har klarat sig ganska bra med en del banditproblem och enstaka varelser som kommit från 
England och Skottland, men i allmänhet är det den säkraste platsen på brittiska fastlandet.

Läget i Irland
Norra Irland är under Aysliska naturlagar och därifrån och från dess sydöstra del kommer stora 
flyktingströmmar som söker sig till den sydvästra delen som är fri från Aysle. Härifrån förs folk till 
sydamerika som hittills klarat sig från kriget. Irlands stora flotta hjälper England och Wales med 
resurser.

Läget i Skottland
Skottland är till största delen Aysliskt med stora delar halvfolk. Här återfinns alla typer av Aysliska 
folkslag och raser. Då den centrala regeringen inte längre fungerar är man mestadels organiserade 
efter klaner, och en ovanligt stor del av befolkningen har tagit upp kampen mot Uthorians styrkor.

Läget i Sverige
Svenskarna har varit snabba att utrusta sina soldater och andra styrkor med äldre typer av vapen 
vilket gör deras trupper formidabla. Man har koncenterat sig på armborst vilket gör att man kan 
engagera invasionstrupperna på avstånd. Sverige är nu den viktigaste vapenproducenten i 
Skandinavien. Norra och mellersta delen av landet är under Vikingakontroll medan södra delen 
kontrolleras av svenska trupper och den allra södraste spetsen är helt ”Core” Earth.

Läget i Finland
Stora delar av Finland ligger under Aysle men en stor del är också en del av ”Core” Earth. Dit 
kommer flyktingar från norra delen, men de är färre än man kan tro. Finnarna har tagit till de vapen 
som finns och börjat slå tillbaks trollen, jättarna och dvärgarna som utgör den största delen av 
invasionstrupperna där. Med hjälp från Danmark, Sverige och Ryssland har man kunnat hålla dem 
stången och en push är på gång med förhoppning om att vända det område som ligger närmast den 
fria delen till ett område där modern teknologi fungerar.



Läget i Norge
Läget är mycket allvarligt i Norge. Trots hjälp från Sverige så har Vikingarna från Aysle ett övertag.
Man har lyckats sänka konvojer från Brittiska Aysle, och båtar med flyktingar på väg till Danmark. 
I huvudstaden Oslo är striden intensiv med norrmän och svenskar mot Vikingar, troll och småtroll.

Läget i Danmark
Läget är stabilt och försvaret håller, tack vare hjälp från Tyskland. Man har tagit in flyktingar från 
resten av Skandinavien, och håller på att skicka militära förband till Sverige och Finland. Hur länge 
man kan ta emot flyktingar är okänt för redan nu så är det sociala systemet nära bristningsgränsen.

Satellitbild från Brittiska Försvarsministeriet


