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ZORKHANA 
pelvärlden Zorkhana är stor och varierande avseende natur, klimat, miljö och kultur. Där finns enorma 

arealer obebodd vildmark, sjudande städer, brännheta öknar, fuktiga djungler, bördiga slätter och istäckta 

områden där evig vinter råder. På Zorkhana lever en mängd olika arter, folkslag, djur, monster och artrikedomen 

är stor och varierande även inom dess växtrike. Zorkhanas landytor utgörs i första hand av fem större kontinenter 

– Thanlebara, Farangheta, Ispalana, Druska och Tyrvive. Att försöka sig på att beskriva alla dess folk, kulturer, 

länder och miljöer skulle ta åtskilliga år och kräva flera stora böcker. Vår förhoppning är att vi i framtiden 

kommer att kunna utforska världen och dela våra upptäckter med er vad det lider. Tills vidare nöjer vi oss med 

att fokusera på ett i sammanhanget litet men i övrigt vidsträckt och varierande område, centrerat kring 

innanhavet Ladarasan, vilket skiljer kontinenterna Farangheta och Ispalana åt.  

 

  

 

 

  

  

 

”Ur ingenting där tordön födde tystnad 

Vreden lät sig stillas; vart ting tog plats i frid 

På deras ryggar vila berg och hav och evig tid 

För alltid de betrakta oss med lystnad. 

Skepnadslösa lät de varat uppstå och bestå 

I skepnad av serpenter låg de tysta och såg på 

I deras tankar vilar den mark vi plägar gå 

 Det fasta berg som de med drömmar vävt åt oss att få.” 

Ur det dvärgiska skapelsekvädet ”Skulptörerna”, ej daterat 

Ursprung omtvistat – ursprungligen författat på Janab-Zorkh 
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Ibstar 
bstar är ett enormt samvälde bestående av tretton mer eller mindre autonoma stater eller nationer på en avgränsad del av kontinenten Farangheta. 

Riket styrs av en storkonung; ibstarised; och hans underlydande ibster – ett slags vasallkungar – med hjälp av magikersamfundet Manto Dantra 

och aroserskapet i Livgivaren och Moderlivets tjänst. Ibstar består, trots den i teorin välordnade samhällsstrukturen, till större delen av otämjd vildmark 

och vidsträckta ödeland, och styret dras med ständiga utmaningar när det gäller att administrera stormakten som inbördes är mycket varierande när 

det kommer till landskap, klimat och kultur.  
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IBSTARISKA SAMVÄL-

DET 
bstars tretton förbundsnationer utgör en 

enorm landmassa, och Ibstariska samväldet 

är på samma gång välorganiserat och väl admi-

nistrerat som oföljsamt, vilt och otämjt. På ytan 

tycks De tre pelarna; kungen, templet och orden 

bibehålla status quo, men det allra mesta av 

Ibstar består av glesbefolkad och otämjd vild-

mark där rester och lämningar efter civilisat-

ioner före den ibstariska döljer glömda hemlig-

heter och uråldriga fasor. Där lever på slätterna 

talrika stammar som de gjort sedan urminnes tid 

före enandet; och i avlägsna byar praktiseras 

bortglömda religioner och riter burna genom år-

hundraden av folktro och uråldrig tradition. I 

otillgängliga bergstrakter och i djupa skogar 

gömmer sig de som inte passar in; de som valt 

att stå utanför den ibstariska tanken, och de som 

aldrig vidrörts av den. Utöver detta är idén om 

Ibstar inte alls så förankrad i breda folklager, el-

ler ens hos alla de styrande ibster som man kan 

få intryck av. Detta innebär kortfattat att den 

kontroll och makt storkonungen äger och utövar 

med hjälp av aroseskapet och Manto Dantra är 

en chimär, eller åtminstone en sporadiskt appli-

cerad, tunn och sprucken fernissa över det 

enorma land som är Ibstar. 

 

Ibstar (Inledande strofer ur ver-

ket ”Ibstar” av skalden/nationali-

konen Kahrmahn Idesiorn Emah-

dar) 

”Zahan almansa agudar heorn ymere dagh, al-

caz / Ymere viriarsad bestredar, thorad 

thresten, khered athore d’erised / Mihred yfos-

dar derde findelad kisera. Er dan porthed amo-

norn / er iohm derde Saned Berzel, nohdad 

aggadar glenn bekhorn lahme. /Ymere tira roh 

fieth yandhar derde frigied, a rima andorn / He-

orn almansa len ahd lorm vhalon / Enthel 

raloed resilorn, raldorn fyoghed /Ated juanda I 

khiriled frasorn mahr yuthulded dryn, alcazorn 

/ Zahan hured afas arah fangdar len deni er ma-

kared impatorn, alcazorn / Xiothorn akhaked 

atarnicorn, parvia xingorn; myhred ayladar iali 

/ Oth manjere kamjato gorotha ethed imhorn, 

serkheled vyhd sehmorn / Parde xetha atarth a 

rima ad alcazorn; erth thrikit ynthradar xiot-

horn / Anzirathed beslikorn; a miada adorn; ato 

I e xanoh campos reor / A rima tryhm len a rima 

- enthel ato sarkhorn – andorn caol” 

 

Översättning; ung: 

”Förgyllda vingar breder ut sig över bergen / 

Över vida slätter, skogars grönska, flodens blåa 

arm / Skuggar öknens brända jord. Vinden fyll-

ler segel / I monsterhavets vik där höga vågor 

rulla in. / Örnen flyger över oxens istäckta top-

par / Svävar på den friska brisen / När björnen 

går i dvala stämmer vargen upp i sång.  / Han 

ser hur ugglan jagar ljuset medan tiden går / 

Ser hur hägern vadar i sin göl på starka 

smäckra ben / Hör hönan kackla, katter spinna; 

slicka pälsen ren / En flock hyenor vaktar lan-

det, gamen vädrar lik / Örnen ser dem från sin 

himmel, hör dess tysta skrik / Galten grymtar, 

ätaren slukar, allt är som det ska / Örnen vet 

och örnen flyger än när alla dör”  

HISTORIA 
Ibstariska Samväldets historia är förbunden 

med legenden om storrikets tillblivelse, och vad 

som är sant och vad som är ren mytbildning kan 

vara svårt att veta. Den allmänt vedertagna san-

ningen som alla förväntas känna till och som 

förvaltas av framförallt de aroser som predikar 

Armahns lov förtäljer följande: 

Innan tillblivelsen levde tolv nomadiserande 

stammar i Ibstars inre. De låg i ständiga krig och 

fejder med varandra, och skydde varandra som 

pesten, trots att de hade mycket gemensamt. 

Guden Armahn; Livgivaren, tröttnade på att se 

sin skapelse förgöra sig själva, så han bestämde 

sig för att lära dem en läxa och ordna upp situ-

ationen i det vidsträckta landet. Han sände mot 

dem ohyggliga monster och plågade dem med 

farsoter och naturkatastrofer tills de var ömkliga 

spillror av de stolta krigare de en gång varit. Till 

slut frammanade han ur havens djup de värsta 

styggelser han kunde tänka sig, och skickade 

dem mot stamkrigarna, som vid det här laget 

slutat ha ihjäl varandra för att istället tillsam-

mans bekämpa yttre hot och faror. När dessa nu 

förenade men sargade faranger såg den över-

mäktiga fienden komma krälande mot dem som 

en enda gigantisk organism av fjäll, ögon, tän-

der och klor uppenbarade sig Armahn själv i 

skepnad av en stor krigare med fyra armar, iförd 

en gyllene rustning. Han dräpte folkens fiende, 

och efter att de underkastat sig honom i skräck 

och tacksamhet befallde han dem att lyssna på 

vad han hade att säga. 

Han skickade ut de tolv stammarnas hövdingar 

att tillsammans med sina undersåtar bryta ny 

mark. De fick alla en angiven plats där de an-

modades slå ner sina bopålar, och sedan, be-

fallde han, skulle de möta honom på den plats 

där de först sett honom, enligt legenden strax 

väster om Daghad Parvie. När de möttes igen, 

tretton år senare, hade alla uppfyllt hans önskan. 

Armahn själv (som aldrig presenterat sig som 

något annat än deras härskare – deras ibstarise) 

anlände i sällskap av en vacker kvinna som han 

förklarade var Ibstin Hultea och en ung pojke 

som han presenterade som sin son Alsim 

Agurim. Han befallde de tolv hövdingarna att 

knäfalla inför Alsim, deras nya ibstarise, och 

förklarade dem för ibsta under denna storko-

nung. De var fria, sa han, att namnge och styra 

sina riken efter egna huvuden, men att för alltid 

vara svurna till sin ibstarise – bara då skulle det 

nya samväldet kunna vara i evig tid, i fred och 

välmåga. Armahn, de tolv hövdingarna och de-

ras följen stannade under tretton månader på 

platsen för deras första möte, och under denna 

tid utbildade Armahn några utvalda, som skulle 

fungera rådgivande och lägga grunden för re-

gelverk och institutioner som skulle komma att 

bli bärande för samväldets fortlevnad. När ett 

drygt år passerat krönte han ibsterna under en 

högtidlig ceremoni; såg till att de än en gång 

svor evig trohet mot sin ibstarise, och upplöstes 

sedan lika oförklarligt som han en gång dykt 

upp på stäppen i Ibstars inre. 

Naturligtvis lämnar denna historia mycket att 

önska för den som kräver faktiska uppgifter och 

konsekvens. Även om det ligger något uns av 

sanning i denna berättelse om samväldets tillbli-

velse, blev de första århundradena efter Ibstars 

grundande en blodig historia. Alla de faranger 

som redan bodde där hövdingarna beordrats att 

grunda sina riken tvingades böja knä inför idén 

om Ibstar, guden Armahn och gudens son Al-

sim, och gjorde de inte det slaktades eller förd-

revs de, eller togs som slavar att användas som 

arbetskraft för att bygga städer, borgar och fäst-

ningar, samt bryta metall, arbeta på åkrar eller 

hugga sten. Åter andra fick finna sig i att mar-

ken de brukat eller byarna och gårdarna de bott 

på i generationer plötsligt hade införlivats i ett 

nytt ”storrike”.   

I östra Ibstar bodde syntimbriska penver som 

tack vare sin hantverksskicklighet och kunskap 

inom arkitektur var delaktiga i att uppföra flera 

städer på östkusten, däribland Ibstariac. I Ju-

anda, där en rik civilisation byggts upp under ett 

tusental år, drevs befolkningen över bergen; ut 

på haven och in i Slogorn, där de kom att lägga 

grunden för det som bland annat skulle bli 

Eratea, och de många andra småriken som upp-

stod där. De stammar av nomadiserande fa-

ranger som inte tillhörde de utvalda tolv införli-

vades i det nya Ibstar eller tog sin tillflykt till de 

karga och vidsträckta ödemarkerna, där deras 

ättlingar fortfarande utgör en säkerhetsrisk för 

vilsekomna äventyrare eller obeväpnade vägfa-

rare. I Ralos förseglade dvärgarna sina portar 

och gick bokstavligt talat under jord. Den sjöfa-

rarkultur som dominerade det som kom att bli 

norra Gorothela och Frigiela tog i mångt och 

mycket sin tillflykt till Renor eller nordvästra 

Farangheta och ägnade århundraden åt att göra 

räder mot det nya Storriket. Det dröjde hundra-

tals år innan någon sorts ordning präglade Ibsta-

riska Samväldet i det att dess idé var förankrad 

bland allmoge och herremän, och under den ti-

den gav sig många faranger av från östra Ibstar, 

där de bland annat koloniserade det som kom att 

bli Schargaard, Kasilla och Langardien, eller 

ägnade sig åt sjöröveri och obstruktion på Lada-

rasans böljor. Skrofsen bjöd bara passivt mot-

stånd och assimilerades snabbt till den ibsta-

riska idén. De övriga folkslag som bebodde 

Ibstar innan enandet förekommer nu mest i säg-

ner och skrönor; som de småväxta skogsvil-

darna Sloghiena och Sloghyinda, samt de säge-

nomspunna ilo’Lanta som sägs ha befolkat sko-

garna i norr. 

Den ibstariska expansionen fortsatte under de 

kommande århundradena – bland annat mutade 

man in stora dela av det man kallade Vikto. 

Även delar av Madab; ett stort örike sydväst om 

Farangheta koloniserades under perioder, och 

kom att bli ett ämne för mångåriga väpnade 

konflikter med olika Slogornesiska styrkor från 

I 
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grannen i väst, innan Madab visade sig kosta 

mer än det smakade och lämnades därhän. 

Alsim Agurims ättelinje har åtminstone sken-

bart hållit sig rak och ren de senaste dryga tusen 

åren, och allting tycks vara ”som det alltid har 

varit”. Men något skaver. Ibstars styrkor retire-

rar långsamt på den Syntimbriska halvön. Det 

viskas om att den nuvarande Storkonungen 

(som passande nog liksom alla före honom heter 

Alsim Agurim) är en charlatan; kanske en av 

Manto Dantras marionetter, om han nu någon-

sin varit ättling till en gudom? Och i samband 

med kriget i Vikto och den juavitiska expans-

ionen finns det helt plötsligt folk som ifrågasät-

ter allmänt vedertagna sanningar inom det 

Ibstariska samväldet… 

SAMHÄLLE  
Ibstariska Samväldet är ett feodalt kejsardöme, 

där Ibstarised – enligt legenden i rakt nedsti-

gande led ättling till guden Armahn – äger den 

yttersta makten. Varje land; delstat eller ela 

styrs i sin tur av en kung; ibst. Länderna är i sin 

tur uppdelade i mindre län; ilela, som styrs av 

förvaltande eller landägande adelspersoner en-

ligt Härskarordningen; Isitara. Tillsammans 

med aroseskapet, som predikar Livgivaren och 

Moderlivets lära och förkunnar Ibstars idé och 

historia, och magikernas orden Manto Dantra 

utgör Isitara De tre pelarna; A Thalan Tastar, på 

vilka det Ibstariska Samväldet vilar.  

Utbrytesförläning 

Det är inte ovanligt att tillåta landägare eller för-

valtare från andra länder regera ett ilela. Orsa-

kerna till detta kan variera, men det är allmänt 

ansett att det underlättar det diplomatiska arbe-

tet; stärker känslan för Samväldet, samt bidrar 

till nyttigt utbyte. I ett sådant län gäller det lands 

lag från vilken den lokala ledaren härrör. 

I Ibstariska samväldet tillämpas generellt Den 

gudagivna kungalagen, som bygger på De tolv 

och en stoderna; A dantra tolp len ena len 

agath. Detta är vad som predikas av aroserna 

som fundamentet i Livgivaren och Moderlivets 

moralsystem, och som ligger till grund för rätts-

systemet. Reglerna som lagarna bygger på är re-

ligiösa dygder, varför religionen är en påtaglig 

del av samhället. De tretton punkterna har titlar 

som Tapperheten, Fliten och lydnaden, Rättvi-

san, Lojaliteten, Klokheten, Frikostigheten, 

Jämlikheten, Uppoffringen, Hoppet, San-

ningen, Måttfullheten, Vetskapen och Den oför-

sonliga kampen. Varje rubrik har under sig en 

samling påbud och förbud, som fungerar som en 

hänvisning om hur man ska leva sitt liv som 

sann ibstarier och värdig, och vad som inte är 

tillåtet. Lagen är luddig och generell, och 

mycket öppen för tolkning. Dessutom finns det 

en del villkor och specialregler beroende på vil-

ken social status man har, och lagen tillämpas 

mycket olika i samväldets olika ela. Så länge 

inget går helt stick i stäv med vad De tolv och 

en stoderna säger, och så länge det inte går emot 

kronan kan lokala makthavare göra lite som de 

vill. Dessutom förekommer alternativa 

rättssystem parallellt med de påbjudna här och 

var i storriket. Med det sagt är moralsystemet 

tämligen frihetligt, och vill enligt egen utsaga 

skapa förutsättningar för nöjda ibstarier, oavsett 

social ställning, då man anser att en så pass stor 

och utbredd befolkning bäst låter sig styras om 

de är mätta, nöjda och trygga.  

Tronföljden i Ibstar är generellt sett kognatisk, i 

det att varje äldsta barn till en regent om inget 

annat sägs ärver tronen när denne dör. Om en 

härskare skulle visa sig vara ytterst oönskad, el-

ler ingen tronarvinge skulle finnas, kan skende-

mokratiska val förekomma, där dantroser, aro-

ser och män och kvinnor tillhörande adeln eller 

som innehar andra maktpositioner på olika sätt 

får rösta fram en ny regent, dock alltid med 

ibstariseds godkännande. Ibsterna utnämner 

ofta sina egna tronföljare medan de ännu är i li-

vet, och dessa önskemål åtföljs allt som oftast, 

även om de går utanför den gängse idén om 

kognatisk tronföljd.  

Kungsleden 

Kungsleden är en till största del väl underhållen 

lands- och handelsväg som sträcker sig genom 

hela Ibstar, från Ralotriac vid bergen Daghad 

Lengis fot i väst till Ibstariac på Ibstadwens kust 

i öst. Vägen började anläggas för knappt tusen 

år sedan och går igenom Ralos och Ibstadwen. 

Däremellan löper den genom ett sorts ingen-

mansland som inget av de ibstariska länderna 

gör anspråk på. Istället förvaltas den av fria stä-

der som närmast lyder under Ibstarised. Vägen 

är stenlagd i samband med städer, stationer och 

de stora, uråldriga stenbroar som är byggda över 

floderna som passeras, och bevakas av den 

kungliga vägvakten. Inom de länder där vägen 

har sitt slut eller sin början, beroende på i vilken 

riktning man färdas, förvaltas den av respektive 

land och ibst. 

RELIGION 
Religionen som präglar Ibstar, och som är starkt 

förbunden med lagstiftningen, Ibstars egen 

historia och identitet, är Livgivaren och moder-

livet: Huludhmanorn len Huludur. Man dyrkar 

livgivaren Armahn, moderlivet Hultea, 

Sarkhemy som för de döda till gudarnas boning 

och Abicia som vaktar de dödas kroppar och 

grifter. Gudomarna kräver inte alltför mycket av 

sina tillbedjare och fyller var och en många 

olika funktioner, och religionen är en självklar 

och tämligen odramatisk och föga betungande 

del av många ibstariers liv. Vid sidan av dessa 

fyra gudomar betraktas även ibstarised Alsim 

Agurim som en gudom; själva beviset på att de 

existerar, i egenskap av sin ättelinje. 

Monoliterna 

Monoliterna som reser sig ur marken här och 

var på Zorkhana är inte unika för Ibstar, men här 

har de tillskrivits en central roll i berättelsen om 

samväldets historia. Dessa ibland blygsamma 

och ibland enorma, till synes oförstörbara sten-

stoder av varierat utseende, reser sig på alla 

möjliga och omöjliga ställen. När guden 

Armahn enligt legenden grundade Ibstar, beord-

rade han de tolv stamhövdingarna att bygga sina 

fästen kring dessa monoliter, medan han själv 

slog sig ner vid Ibstars trettonde menhir i Ibsta-

riac. Anldningen till att guden åt sitt folk valde 

just dessa platser förtäljer inte historien, men 

måhända finns kunskapen om skälet i Manto 

Dantras arkiv. Manto Dantra betyder just Mo-

nolitens orden, eller pelarsällskapet, och deras 

vapen är en stiliserad stenstod. 

MANTO DANTRA 
Magikerorden Manto Dantra är en lika självklar 

som viktig del av det Ibstariska Samväldet, och 

har funnits lika länge som aroserna har predikat 

Livgivarens och Moderlivets påbud. De första 

tolv dantriserna var precis som de första tretton 

aroserna enligt historian guden Armahns lär-

ljungar under de år han vandrade på Zorkhana 

som en vanlig människa, och de var instrumen-

tella i uppbyggnaden av samväldet. De räknas 

till en av storrikets bärande pelare jämte aro-

seskapet och storkonungens Isitara, och har en 

välorganiserad uppbyggnad av stor vikt för det 

vidsträckta samväldets kommunikation, admi-

nistration, ordergivning och upprätthållande av 

lag och ordning.  

Manto Dantra betraktas på olika sätt beroende 

på var i storriket man befinner sig. På vissa plat-

ser är de uppskattade för sina filantropiska bi-

drag till samhället genom sina kunskaper i he-

lande, medicin eller annan vetenskap, medan de 

på andra ställen är fruktade inkvisitörer på jakt 

efter fritänkande magiker eller andra oönskade 

element. Orden har patenterat utövandet av 

magianvändning i Ibstar, och alla som vill ägna 

sig åt manipulation av zanguinan inom samväl-

dets gränser måste certifieras av Manto Dantra, 

som sedan äger makt att efter egna önskemål 

använda sig av magikern i fråga. Manto Dantras 

tretton högkvarter ligger i de ibstariska länder-

nas huvudstäder, där de alla är uppbyggda mer 

eller mindre i anslutning till de höga, märkliga 

monoliter som reser sig ur marken här och var 

på Zorkhana. Deras olika fästen är speciali-

serade på studier av olika områden inom veten-

skap och magi, och de bedriver undervisning 

och filantropisk verksamhet vid sidan av sitt 

kunskapande, möjligen för att skyla över sina 

eventuella maktanspråk. Organisationen är oer-

hört mäktig – kanske mäktigare än ibstarised 

själv – och låtsas inte som om det förhöll sig på 

något annat sätt, även om de sällan utövar sin 

makt på något övergripande eller ingripande 

sätt såvitt vanligt folk känner till. Manto Dantra 

har också en väpnad gren och agerar som kro-

nans hemliga polis i olika avseenden. 

 

Fritänkande magiker 

Att Manto Dantra har patenterat användandet av 

magi betyder inte att det inte finns oberoende 

magiker i det Ibstariska samväldet, även om 

många som har haft chansen har valt att fly ös-

terut till Kasilla eller Wellenvaly. Storriket be-

står till stor del av otämjd och ogästvänlig vild-

mark, och många av fritänkarna har slagit sig 
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ned där varken kronan eller Manto Dantra kan 

komma åt dem, eller också praktiserar de sitt 

värv i lönndom mitt ibland den ovetande befolk-

ningen. 

 

Utanför civilisationen 

I de många och oerhört vidsträckta områden 

som ingen ela riktigt gör anspråk på, och som 

ännu inte funnits värda att bebygga och koloni-

sera framlever olika varelser sina liv utanför la-

gars och civilisationers välsignade tvång. På de 

vidsträckta stäpperna lever fortfarande nomadi-

serande stammar såsom de gjort sedan urminnes 

tid långt innan Ibstars enande, och i de stora 

skogarna och bland bergen i norr har rövare, 

laglösa och fritänkande magiker tagit sin till-

flykt. Här finns varken religiösa påbud eller 

snokande dantroser, och här kan man sånär ut-

ropa sig till kung över sitt eget rike; bygga sitt 

eget fäste, eller bara göra vad som faller en in.  

De vilda halvmän som sägs ha befolkat de fuk-

tiga djunglerna i södra Ibstar kanske fortfarande 

finns där, i de vidsträckta och oländiga sko-

garna? Och ilo’Lanta; de alver som redan på de 

tolv stammarnas tid sökt sin tillflykt till sko-

garna i norr kan med stor säkerhet fortfarande 

gömma sig där. Vad som dväljs i dvärgarnas un-

derjordiska riken, vet bara dvärgarna. För även 

om Ibstars dvärgar är fredligt inställda och inte-

ragerar med ibstarierna på ett för alla folk lö-

nande sätt, är det få – om några – icke-dvärgar 

som någonsin skådat ens en bråkdel av de hal-

lar, städer och uthuggna komplex som döljer sig 

i bergens djup. 

BEFOLKNING OCH SPRÅK 
Ibstariska samväldets befolkning består till ab-

solut största del av faranger, och samväldets ge-

mensamma språk är farangosa; ett språk som är 

avsevärt äldre än storriket självt. I Juanda lever 

en betydande minoritet mehriner, som ur-

sprungligen troligtvis kommit till Ibstar från 

Madab, och ättlingar till de syntimbriska penver 

som bebodde Ibstadwen och Miadela innan 

samväldet grundades är respekterade invånare i 

många av städerna på den ibstariska östkusten. 

Det finns även en hyfsat stor minoritet mer eller 

mindre nyanlända penver, som av den ena eller 

andra anledningen lämnat den Syntimbriska 

halvöns alla bekymmer bakom sig och sökt ett 

nytt liv i Ibstar. Dessa penver är i stor utsträck-

ning trogna storriket, och sedan tidigare väl as-

similerade till den ibstariska tanken, men ett få-

tal är juaviter som praktiserar sin tro i lönndom. 

Förutom dessa större minoritetsgrupper befol-

kar talrika skrofs i synnerhet västra Ibstar, där 

de allmänt betraktas som skickliga jordbrukare 

som man gör bäst i att behandla med respekt om 

man inte vill bli utsatt för deras berömda tem-

perament. Dvärgarna i Daghad Lengis öppnade 

sina portar något hundratal år efter samväldets 

grundande, och kom att bli goda handelspart-

ners och allierade – bland annat skickades en 

stor delegation gruvdvärgar till Vikto för att 

bryta de rikedomar dess berg hade att erbjuda, 

innan de återvände till sin hemvist för att öppna 

upp sina portar för kommersiell genomfart un-

der bergen, till handelsstationer i östra Slogorn. 

Berömda är också de elva thaniska klaner som 

benämns Fares Bekh; hjulnomader, och är 

kända för sin skicklighet i allehanda underhåll-

ning.  

Ord och termer: 

A dantra tolp len ena len agath = De tolv och 

En stoderna; den rättfärdiges väg. Tretton rubri-

ker med förbud och påbud man som god värdig 

i enlighet med tillbedjan av Livgivaren & Mo-

derlivet anmodas rätta sig efter.  

A Thalan Tastar = De tre pelarna (på vilka 

Ibstariska Samväldet vilar). Dessa tre pelare 

brukar benämnas Ibstarised (eller Isitara; Härs-

karordningen), aroseskapet som förkunnar 

Armahns ord, och Manto Dantra, som ser till att 

det hela efterlevs.  

Aros = ”Den som för gudarnas talan”; den van-

ligaste titeln för en yrkestroende inom dyrkan 

av Livgivaren & Moderlivet.  

Arosel = En institution eller byggnad där lägre 

yrkestroende tjänar gudarna, lever ett liv i enlig-

het med A dantra tolp len ena len agath och an-

svarar för en tempelbyggnad och dess ägor och 

omgivningar.  

Akhaka Bogh = Djungelhönan; Akhakelas va-

pen. En hönsfågel som lever i fuktigt subtropisk 

skog, mest känd för sina långa, praktfulla stjärt-

fjädrar.  

Dantrise = Herre över något av Manto Dantras 

tretton kapitelhus.  

Dantros = allmän benämning på ordensmedlem 

av Manto Dantra. 

Diged Bashta = ”Myrans Hus”; Manto Dantras 

kapitelhus i Akhakac, Akhakela, med fokus på 

forskning om livet och döden, och praktik av 

magi förknippad med detta – mestadels det se-

nare.  

Diged Chahz = ”Bågens hus”; Manto Dantras 

kapitelhus i Frigihar, Frigiela.  

Diged Gizen = ”Galärens hus”; Manto Dantras 

kapitelhus i Juandahar, Juanda.   

Diged Hunda = ”Flöjtens hus”; Manto Dantras 

kapitelhus I Huraldahara, Huraldha.  

Diged Yrd = ”Snäckans hus”; Manto Dantras 

kapitelhus i Anzirac, Anzirela.  

Dimise = Lågadlig titel för jordägande hög-

borna. Bäraren lyder under sihnibsten och är att 

betrakta som en undervasall till denne.  

Dokise = Lågadlig titel för jordägande hög-

borna, med slott eller fästning. Lyder under 

sihnibsten och är att betrakta som en underva-

sall till denne.  

Dorkise = Ägare till och befälhavare ombord på 

ett skepp.   

Ela = Land; område. Det farangosiska ordet för 

såväl land (rike) som län.  

Fares Bekh = Hjulnomad. Benämning på en 

medlem av någon av de thaniska klaner som le-

ver ett nomadiserande liv i ”hus på hjul” och i 

Ibstar främst är kända som goda underhållare.  

Frigisk Oxe = Kort och gott Frigi på farangosa, 

Ett storväxt kreatur liknande en visent.  

Garanats Tolp Len Tastar = Titel för den 

högsta religiösa auktoriteten inom en ela. Det 

finns endast tretton i hela Ibstar; en i varje hu-

vudstad.  

Iacise = Titel för den styrande i en stad, inte 

nödvändigtvis med adlig innebörd. Iacise-titeln 

kan översättas till borgmästare eller stadsfogde, 

och innebär makt i olika utsträckning beroende 

på kontext. I vissa fall innebär titeln avsevärd 

makt.  

Iargydise = pråmskeppare; flodskeppare.  

Ibst = Kung; herre.  

Ibstarise = Storkonung; med makt av gudar gi-

ven.  

Ibstin = Drottning; härskarinna.  

Ikhoro Ema = Manto Dantras organisation för 

kunskapande och underrättelser.  

Ilela = ”Litet land”; län; förläning.  

Isitara = ”Härskarordningen”; benämningen på 

det ibstariska feodalsystemet.  

Kieltha Dantra = Manto Dantras väpnade 

gren.  

Kumari = Ört vars rotknölar är ett uppskattat 

och närande livsmedel i östra och sydvästra 

Ibstar. 

Magdhanold = Ett rike nordväst om Slogorn, 

mellan Farangheta och Emrosina.  

Mih Duro Ohra Uler Manto Dantra = Manto 

Dantras stora sammanträde som infaller vart 

sjunde år.  

Pohn = Mäster; mästare.   

Pohn Aros = Högre titel inom Livgivaren & 

Moderlivet, som ges den högsta religiösa aukto-

riteten inom en ilela eller motsvarande avskilt 

område, till exempel en större stad.  

Pohn Parde Dantra = Mästare inom Manto 

Dantra; underställd en dantrise.  

Rakh-Harisa = dvärgiskt gråsilver; en sorts 

metall känd för sina goda egenskaper för till-

verkning av vapen och rustningar.  

Serath = ett ibstariskt silvermynt.  

Sidantred = Titel för Manto Dantras stormäs-

tare.  

Sihnibst = Högadlig titel; ibstens närmaste un-

dervasaller.  

Skärans Hus = Diged Jerath; Manto Dantras 

kapitelhus i Miadhar, Miadela. 

Vinya parde Ibstarised = Den gudagivna ko-

nungalagen; som innefattar A dantra tolp len 

ena len agath, samt Isitara. 

DE TRETTON RIKENA 
bstariska samväldet omfattar de ungefär två 

tredjedelar av kontinenten Farangheta som 

ligger öster om den massiva bergskedjan Dag-

had Lengis som klyver landmassan från norr till 

söder. Det är ett enormt vidsträckt land som mä-

ter omkring trehundra mil från den nordligaste 

spetsen till den södra, och från den östligaste till 

den västra. Förutom de kolossala bergmassiv 

som utgör en naturlig gräns mot Slogorn i väst 

är även andra delar av landet höglänt och ber-

gigt; och här och var finns väldiga horstar som 

ensamma reser sig mot himlen. Ett brett skogs-

bälte av skiftande karaktär löper som en krans 

längs med västra, norra och östra Ibstar, och 

lämnar plats för odlad och öppen terräng i an-

slutning till trafikerade leder och runt städer, 

byar och bosättningar. Innanför denna ring 

I 
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bestående av mil efter mil av mer eller mindre 

otämjd urskog breder torrmarker ut sig med böl-

jade grässlätter som övergår i buskbeväxt stäpp, 

och sedan i vidsträckta ökenmarker. Ibstars kus-

ter är i mångt och mycket höglänta, och bara i 

östra Ibstar, förutom en del undantag, möter 

land hav på samma nivå i längre partier. Tack 

vare de ofta snö- och glaciärtäckta berg som 

tycks rama in landmassan genomskär ett flertal 

större och mindre floder, forsar och älvar Ibstars 

inland, vilket gör att det även i de mest döda 

ökenlandskapen kan finnas förutsättningar för 

liv. Klimatet i Ibstar är på grund av dess storlek 

och mångfacetterade natur väldigt varierande.  

Ibstar är ett samvälde bestående av tretton fri-

stående riken, så kallade ela. Många av dessa 

liknar varandra när det kommer till naturtyp och 

klimat, men en mer detaljerad beskrivning av 

varje enskilt land följer nedan.Till samväldets 

territorium hör också delvis den Syntimbriska 

halvön; det Ibstariska Vikto, som beskrivs i ett 

annat stycke. Dessutom har delar av öriket Ma-

dab, sydväst om Farangheta under historian le-

gat under ibstarisk kontroll.  

GOROTHELA 
”Folk har inte mycket gott att säga om Go-

rothela, tyvärr. De tycker att det är för kallt 

om vintern och att folket här är tjuriga och 

avvisande. Men ge dem en chans, säger jag! 

Gorotherna är strävsamma och har härdats 

av en hård och enslig tillvaro sedan gamle 

Benzel slog ner bopålarna uppe i norr för en 

evighet sedan. Han kände nog inte att han 

dragit vinstlotten där och då minsann, haha, 

och det hade han nog i ärlighetens namn inte 

heller. Men marken är hyfsat bördig. Andra 

drog än sämre lotter, vill jag lova. Jag skulle 

kunna berätta allt för dig, men jag måste 

snart ge mig av, och det är långt till närmsta 

stad. Och byborna och folket i de mindre stä-

derna vet knappt till sig av glädje när vi kom-

mer rullande. Det är värt en hel del. Värmer 

om vintern. En kupa glödvin till, sen kallar 

vägarna. Nästa anhalt Korozima.” 

Amphep Homz, av Fares Bekh, Sjunde ekern, 

Halvmånens sällskap, i samtal med zorkhisk 

stenhuggare på väg från Gorothar till Kungsle-

den, på värdshuset ”Konungens Ägg” i 

Chanzalda. 

Geografi 

Gorothela är beläget i nordväst, precis öster om 

den stora bergskedjan Daghad Lengis. I söder 

utgörs gränsen av den stora floden Glanterise, 

och går i ost någonstans öster om den enorma 

sjön Ilsaned Goroth som helt ligger inom go-

rotheliska domäner. I norr utgör floden 

Shinthed Thoro som mynnar i havet norr om 

Farangheta; Sanadar Fieth, en tydlig gräns mot 

Frigiela.  

Gorothela är låglänt förutom längst mot bergen 

i väst, och i huvudsak täckt av tät bland- och 

barrskog. I norr mynnar många mindre vatten-

drag i den havsvik som utgör Gorothelas kust-

sträcka, och bildar vidsträckta deltan och 

marskland som för vidare ut mot en stor arkipe-

lag. Kuststräckan är till skillnad från de flesta i 

Ibstar låglänt, och öster om sumpmarkerna är 

kusten kantad av vita sandstränder. Öster om 

sjön finns från norr till syd ett tjockt bälte böl-

jande grässtäpp, vars vegetation reduceras i 

samband med att landskapet övergår i sparsam 

buskvegetation och så småningom död öken 

längre österut.  

Gorothela gränsar mot landet Ralos i syd och 

mot Frigiela i nordost, medan det stora kalla 

ökenlandskapet Thiested Trenkh breder ut sig i 

öst. Var Gorothelas faktiska gränser i öst går är 

inte helt definierat, då Thiested Trenkh är vid-

sträckt, ogästvänlig och helt enkelt inte värd be-

sväret; men bland annat huvudstaden Gorothar 

ligger öster om sjön, och flera fästen och städer 

ligger vid ökenområdets gränstrakter. Go-

rothela ligger ganska isolerat, och hör inte till de 

mer tättbefolkade länderna i Ibstariska Samväl-

det. Bebyggelse och städer återfinns mestadels 

i anslutning till floderna, vid sjöns stränder och 

mot kusten i norr, bortsett från ett par viktigare 

orter vid Daghad Lengis rand, där gruvnäringen 

är av stor betydelse för landets inkomster. Här 

odlas mest korn, råg och köldtåliga grödor un-

der den odlingsbara delen av året.  

Klimat 

Klimatet i Gorothela är i huvudsak subarktiskt, 

med milda somrar och kalla vintrar. Sommar, 

höst, vinter och vår är väl definierade och ne-

derbörden är jämnt distribuerad över året. Un-

der vintern är den dominerande vinden nordlig, 

och stora mängder snö kan falla över de norra 

delarna av landet.  Under höst och vår bäddas 

kusttrakterna ofta in av täta dimbankar. 

Gorothela 

Gorothelas kustbosättningar plågades under 

lång tid – och periodvis fortfarande – svårt av 

plundrande sjöburna krigare från väster om ber-

gen, och många av byarna och städerna i norr är 

därför kraftigt befästa. Innanför imponerande 

murverk är livet i Gorothela dock ofta hårt och 

fattigt, och landet är rent administrativt mest en 

samling mindre ”kungariken”, där hövdingar 

och sihnibster träter med varandra om makten 

över de relativt små resurser det vilda landet kan 

erbjuda. Ofta är byfogden i den minsta by be-

trodd med större lojalitet än den ibstarised i 

Ibstadwen kan vänta sig av gorotherna – i den 

mån de alls vet om hans existens eller sin egen 

tillhörighet till något samvälde. Bara i Gorothar, 

där aroserna har en stark position, samt i de 

södra delarna närmast Ralos, kan man de facto 

hävda att Ibstar är närvarande. 

Ela: Gorothela 

Huvudstad: Gorothar 

Härskare: Ibst Benzerth IV (Vitordar) d’Eri-

tred; hans maka Ibstin Kathelin De Ronz 

Ruhagu 

Tillgångar/resurser: Fiske, jakt, alkemiska 

ämnen, järn, silver, koppar, bärnsten, timmer, 

jordbruk, korn, tjära 

Vapen: I varsitt fält; fyra vänsterställda snöhy-

enor i silver mot himmelsblå tinktur 

Befolkning: Faranger 90%, Skrofs 6%, Dvär-

gar 3%, Övriga 1% 

Diplomatiska relationer: Goda relationer med 

Ralos och Frigiela. 

FRIGIELA 
”Min Pohn, farangen är progressiv till sin 

natur. Hon vill utvecklas och expandera. Det 

är något skevt med hans högvördighet och 

hans envetna navelskådande. Förresten med 

hela samväldets konstitution, när man tän-

ker på saken. Här – och detta märks i syn-

nerhet i mitt vackra ela - har det oföränd-

rade läget blivit ett ändamål i sig självt; det 

strider mot hennes natur. Gör det inte, så 

säg? Frigierna seglar sina fartyg, men kom-

mer ingen vart. Årstiderna avlöser varandra 

till en audiell fond av missnöjd förnöjsamhet. 

Forathela; det stora området som ingen man 

gör anspråk på trots den av Armahn ärvda 

rätten, ligger där oplöjt och obrukat medan 

frigierna varken växer andligt, själsligt, kva-

litativt eller kvantitativt. Min herre får för-

låta, men frustrationen det innebär att verka 

i Frigihar; i Frigiela, detta de försummade 

möjligheternas land, tär på en. Men vad var 

det nu vi talade om?” 

Dantrise Amadi Aduydar vid Diged Chahz, Fri-

gihar, Frigiela till Dantrise Adan Emredar vid 

Diged Hunda, Huraldahara, Huraldha på det 

nittioåttonde rådsmötet Mih Duro Ohra Uler 

Manto Dantra i Parviac, Parvialdah. 

Geografi 

Frigiela ligger i nordvästra Ibstar, och är i jäm-

förelse ett litet land. Formellt sett är det lika vid-

sträckt som vilket som helst av Ibstariska Sam-

väldets delnationer, men det är bara ordentligt 

bebyggt i den norra delen, medan lejonparten av 

landmassan domineras av de vidsträckta torr-

markerna Thiestad Trenkh. Mellan stäppen och 

de nordliga delarna av Frigiela, som till största 

del utgörs av kraftigt kuperad terräng mestadels 

bestående av barrskog, men i det sydligaste bäl-

tet utgörs av blandskog, sträcker ett vindpinat 

gräshav ut sig som övergång mellan buskstäpp 

och bördigare trakter. Centrala Frigiela domine-

ras av bergsmassivet Gehmeldagh, vars högsta 

toppar reser sig tusentals meter över havsytan. 

Kustlinjen, som utgör den relativt sett tätbefol-

kade delen, är klippig eller består av brant stu-

pande tajga. Landet skiljs i väst från Gorothela 

av floden Shinthed Thoro som mynnar i havet i 

norr; Sanadar Fieth, samt i ost från Fyoghela 

längs med floden Khera Athores östliga förgre-

ning. Söder om Ghemeldagh utgör floden Goro 

Fyogh gränsen mot Fyoghelas sydligare delare, 

och länderna möts och mynnar ut i Thiestads 

Trenkhs intet tillsammans. Norrut från Ghemel-

daghs toppar, rinner den strida älven Frigishinth 

via huvudstaden Frigihar halvvägs mot bergets 

fot och vidare mot Sanadar Fieth och klyver lan-

det i två delar. 
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Klimat 

Frigielas klimat är inbördes varierande. Norr 

om och omfattande Gehmeldagh är det subark-

tiskt med påtaglig maritim influens, med milda 

somrar och kalla vintrar. Nederbörden är mått-

lig och väl distribuerad över året, och kommer i 

form av både regn och snö beroende på årstiden. 

Landskapet är här kraftigt kuperat, och höga 

skogsklädda toppar varvas med djupa dalar, 

som slutar vid den klippiga kuststräcka där de 

flesta av landets städer ligger. I inlandet till i 

höjd med bergen är klimatet av fuktig kontinen-

tal inlandstyp, med kalla vintrar och korta men 

varma somrar. Här är skogen av mer blandad 

karaktär, och vissa partier domineras helt av 

lövträd som bok och ek. På somrarna kommer 

de största koncentrerade nederbördsmängderna 

ofta i samband med åskoväder, medan marken 

är snötäckt under minst en period om en till två 

månader varje vinter. Strax söder om Ghemel-

dagh breder slättmarker ut sig, för att övergå i 

stäpp- och ökenterräng. Här är temperaturskill-

naderna ännu större mot de längre norröver, 

både över dygn och säsong, och landet är i regel 

obebyggt.  

Frigielas årstider är – åtminstone i landets norra 

delar – väl definierade, med kalla, ofta snöiga 

vintrar; vårar där smältvatten forsar och fyller 

på floderna; somrar där högtryck dominerar i 

det norra inlandet, och höstar då blandskogen 

lyser av rött och brandgult. De nordligaste kust-

områdena har dock hög nederbörd året runt, och 

domineras av nordliga vindar medan sydliga 

vindar pressas upp från kontinenten söder om 

Ghemeldagh. Detta gör att det sommartid ofta 

förekommer åskoväder där grässlätt övergår i 

skog, samt i bergen, och att luften generellt sett 

är torrare längs med kusten vintertid. 

Frigiela 

Forathela; ingenmanslandet söder om Ghemel-

dagh och väster om Fyoghela, tillhör tekniskt 

sett Frigiela, men är aldrig taget i anspråk. Det 

vidsträckta området söder om Ghemeldagh är 

vilt och otämjt, och här sägs allehanda faror 

lura. Inte bara monster och oknytt, utan även 

obarmhärtiga stäppkrigarna, rövarband och 

mördare som tagit sin tillflykt undan rättvisan 

och mutat in sina egna territorier. I de täta sko-

garna sägs ilo’Lanthas hemliga stad ligga, och 

rykten gör gällande att ljusskygga magiker, ge-

nom trots fria från Manto Dantras kontroll, har 

sina högkvarter bland bergen. I övrigt är Frigi-

ela i praktiken autonomt, och har lösa praktiska 

band till Ibstars krona. Ibsten är dock av många 

ansedd som Samväldets marionett, och framstår 

som fanatiskt lojal till Ibstar. Detta märks end-

ast i Frigihar, där Manto Dantra – i övrigt osyn-

liga i elan – är påtagligt närvarande.  

Ela: Frigiela 

Huvudstad: Frigihar 

Härskare: Ibst Inin I (Agadar) Ifrigion (vald av 

”folket”); hans maka Ibstin Ninte d’Ifrigion 

Trenkhin. 

Vapen: Störtad, svart kil mot röd tinktur. I för-

grunden en vit vänsterställd frigisk oxe. 

Tillgångar/resurser: Fiske, jakt, järn, silver, 

koppar, boskap, jordbruk, timmer, bärnsten, 

sten, tjära, tran 

Befolkning: Faranger 95%, Skrofs 3%, Dvär-

gar 1%, Övriga 1% 

Diplomatiska relationer: Goda relationer med 

Gorothela, formellt gott öga till idén om Ibstar.

  

FYOGHELA 
”’I Fyoghela möts vi, på bistra vindars vidd – 

jag bär min skära lindad, av viddens vilde 

smidd…’ Minns du den, Verdosthin, hur mor 

brukade sjunga för oss? Jag lovar dig min 

syster, vidderna finns där. Och vildarna 

också. Jag vet inte hur jag lyckades ta mig 

över den fördömda dödmarken, men jag har 

aldrig varit så glad över att skåda Fyoghars 

kasar, som nu i natt. Nästa gång får 

Breynerth betala en kurirryttare, den snåle 

fan, för jag ämnar aldrig mer gå utanför sta-

dens portar! Är grytan varm? Låt mig natta 

lillflickan nu, innan jag sover i ett halvt år, 

eller så.” 

Chanas Thande Chanas Dara, tjänare vid aro-

sel Breyn, Fyoghar, Fyoghela, till sin syster 

Verdosthin Hymde Chanas Dara, husmor och 

livgiverska, i hennes hem i Stupstaden, Fyog-

har, Fyoghela. 

Geografi 

Fyoghela ramas in av floderna Goro Fyogh i 

väst och Erised Findela i öst. I söder utgör 

Kungsleden gränsen, där den skär rakt igenom 

Ibstar från Ralotriac till Ibstariac; och i norr mö-

ter Fyoghela Sanadar Fieth. Fyoghela gränsar 

mot Gorothela och Frigiela i väst och sydväst. 

Exakt var gränserna går är något osäkert, då 

dessa är svår- eller odefinierade i ödelandet Thi-

ested Trenkh. Söder om Kungsleden tar 

Huraldha och Parvialdha vid medan Anzirelas 

krona då och då gjort anspråk på landet någon-

stans mitt i slättlanden Viriarsed Vian i ost och 

nordost. 

Klimat 

Större delen av Fyoghela består av vidsträckt 

stäpp och kall öken, och bebyggelsen återfinns 

längs med kuster och livgivande vattendrag. I 

nordvästra delen av landet reser sig den västra 

delen av bergskedjan Daghad Anzir, som sedan 

fortsätter utefter Anzirelas nordkust. Trakten 

söder om bergen består av mil efter mil av tät 

urskog; i bältets södra del av blandad karaktär, 

men norrut dominerad av olika barrträd. I övrigt 

består Fyoghelas landskap av gräs- och busk-

stäpp och i landets inre av kall grässtäpp och 

öken. Här är somrarna varma eller rent av heta, 

medan vintrarna är kalla med sällsynta snöfall. 

Skillnaderna i temperatur över år och dygn är 

stora. Under sommarsäsongen kan tät dimma 

uppstå nattetid. I norr påminner klimatet om det 

i norra Gorothela och Frigiela – här råder 

subarktiskt klimat med maritim influens. Vin-

tertid drabbas landet ofta av kraftiga 

snökanoner, medan våldsamma åskoväder före-

kommer flitigt sommartid. 

Fyoghela 

Fyoghela är ett illa sammanhållet rike i ett i te-

orin välfungerande men i praktiken hafsigt sam-

manhållet storrike. Huvudstaden Fyoghar är ri-

kets nav, och fungerar mest som en medelmåttig 

stadsstat, medan ätten Fyogh, som är en av 

Ibstars äldsta obrutna, regerar den av hävd i an-

språk tagna kustremsan i norr genom mindre sa-

tellitförläningar. Fyoghela är dessutom granne 

med Anzirela, som sedan urminnes tider lite be-

traktas som Ibstars krutdurk, efter otaliga försök 

till självstyre, och en historia kantad av inbör-

deskrig och aggression både mot grannen i väst 

och hjärtlandet Ibstadwen. Tack vare extensiv 

handel med stäppnomader och framgångsrik 

hästavel kombinerat med ett relativt sett gott 

läge rent geografiskt med hyfsad närhet till 

Kungsleden, har åtminstone huvudstaden lyck-

ats behålla någon sorts status, varför åtminstone 

Fyoghar är relativt välmående. När man talar 

om riket Fyoghela är det huvudstaden man talar 

om, trots att Fyoghela på kartan är en vidsträckt 

ela. 

Ela: Fyoghela 

Huvudstad: Fyoghar 

Härskare: Ibstin Lorminiya parde Diga Firah 

Athore (Änka till Kielthert De Fyogh den 

Sturske; regent fram till sonen och arvingens 

sextonde födelsedag) 

Vapen: Ginstyckad sköld i svart och lila tink-

tur, med tre vänsterställda resta, vita vargar. 

Tillgångar/resurser: Boskap, jordbruk, fiske, 

hästar, salt, jakt, skinn, päls, hantverk 

Befolkning: Faranger 97%, Skrofs 2%, Övriga 

1% 

Diplomatiska relationer: Goda men sparsma-

kade relationer med Kronan. I gränsområdena 

problem med inofficiella anzireliska aggress-

ioner. 

ANZIRELA 
”Kom mina grisar! Följ svinen! I marken 

dväljs jordens vita guld, mina kultingar. 

Kolla hur våra betrynade vänner med sina 

känsliga luktanordningar spårar upp dessa 

vackra klumpar! Vet ni, mina grymtande 

gäster, hur jag bereder dessa delikata knö-

lar? Inte det? Det var för väl, för det är min 

yrkeshemlighet, och nyckeln till min rike-

dom och alla min hatts fjädrar! Men de ska 

avnjutas med ljungens milda nektar; med 

löskokta vaktelägg och dekapiterade 

sångsvanar, rökta och stoppade med örtigt 

inkråm. Fråga svinen, de vet. I denna gröna 

ekskog, mitt simpla herrskap, gräver de guld 

åt sin herre. Se, hur solens strålar silas ge-

nom trädens gröna lövverk! Känn doften av 

multnande löv och nyuppväckt bunke-

grönska. Det här, mina mer eller mindre 

vänner, är Anzirela, vad de än säger till er, 

de där andra. Insup doften. Det är doften av 

kärlek till tryffeln, kärlek till landet, och 
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hatet mot de andra. De må låta grymt, men 

det är sant, och därför vackert.” 

Iacise Anziril Hurst Parde Anzirad Rimethe, 

mark och- stadsfogde samt tronpretendent, till 

ett mindre sällskap stormän och besuttna vid 

den årliga tryffeljakten, på iacisens gods Hurst-

har utanför Anzirad Rimethe. 

Geografi 

Anzirela ligger i norra delen av östra 

Farangheta. Elan avgränsas i söder mot Ibstad-

wen av floden Yuthured Ibsta, och i öster av 

Khered Ladara och i och med sjön Umbared 

Tryendes södra strand. Landets västra gräns 

skär sedan teoretiskt sett diagonalt genom 

stäpp- och ökenlandskapen Viriarsed Vian fram 

till floden Erised Findela, som utgör den nord-

liga gränsen mot Fyoghela ända upp till bergs-

kedjan Daghad Anzir, som i huvudsak tillhör 

Anzirela.  

Klimat 

Östra Anzirela är bördigt och domineras av tät 

och frodig löv- och blandskog. Här växer ibsta-

bok och anzirek; och marken ger god avkast-

ning vid odling av framför allt vete, potatis och 

grönsaker. Den del av Viriarsed Vian som lig-

ger på Anzireliskt territorium är inte fullt så torr 

och ogästvänlig som dess inre, utan består av 

mer eller mindre bördiga grässlätter, vilka utgör 

goda betesmarker för diverse kreatur. Anzirela 

är relativt tätbefolkat, och södra delen av lan-

dets kustremsa är liksom Ibstadwens låglänt. 

Östra Anzirela har ett behagligt klimat med fuk-

tiga, varma somrar och milda till kalla, torra 

vintrar. Ju mer höglänt terrängen blir i landets 

norra delar, desto kallare och kargare blir det, 

och här kan sporadiska snöfall förekomma vin-

tertid. Omkring bergen uppträder ofta tät dimma 

sommartid, då den varma inlandsluften pressas 

upp längs med bergssidorna.  

Anzirela 

Anzirela styrs sedan omkring tjugo år av ett råd 

bestående av dantroser och aroser från Manto 

Dantra och templet, sedan landet invaderat 

Ibstadwens norra delar; Athel Serath, och ag-

gressionen snabbt kväsats. Ätten Anzir är sedan 

länge utdöd, och Anzirela har helt och delvis 

kastats mellan anarki, despoti och allmänt 

vanstyre under många århundraden. Med hyf-

sad regelbundenhet har nyutropade och av fol-

ket erkända ibster kunnat hålla landet i schack 

under några år, varför ibstarised endast släckt 

bränder och kväsat uppror som misstänkts ha 

kunnat bli ett problem även utanför Anzirelas 

gränser. Minst fem större ätter gör anspråk på 

tronen, och legoknektsförband och soldenärs-

kompanier upprätthåller med Ibstars mandat, 

via Livgivaren, moderlivet och Manto Dantra, 

lag och ordning i de större befolkningscentru-

men. Anzirelas invånare drabbas hårt av detta, 

samtidigt som dess inbördes varierande lojali-

teter skapar ytterligare konflikter med kännbara 

konsekvenser. Det enda folket är överens om är 

ett förakt inför Ibstar, ibstarised och den ocku-

perande magikerorden. 

Ela: Anzirela 

Huvudstad: Anzirac 

Härskare: Pohn Arbion Imbre Rimethe parde 

Diged Yrd (fd dantrise vid Manto Dantras anzi-

reliska huvudkapitel) samt ett råd bestående av 

fem aroser, Anziracs nuvarande dantrise och yt-

terligare tre Pohn parde Dantra från olika in-

stitutioner i Ibstadwen. 

Vapen: Ginstyckad sköld i grön och röd tinktur, 

med två vänsterställda vildsvin i motsatta tink-

turer. 

Tillgångar/resurser: Järn, guld, silver, jakt, 

jordbruk, spannmål, öl, timmer, boskap 

Befolkning: Faranger 93%, Skrofs 2%, Penver 

2%, Dvärgar 2%, Övriga 1% 

Diplomatiska relationer: I teorin allmänt goda 

sedan 20 år. 

IBTADWEN 
”Se Ibstariac, sedan dö. För sen kan man 

faktiskt dö lättare om hjärtat. Kanske vill 

man faktiskt dö, då man skådat dekadensen, 

högmodet, överflödet och den djupa klyfta 

som skiljer de besuttna från den djupa fat-

tigdom som likt kackerlackor tar fysisk form 

om natten och befolkar den labyrintlika sta-

dens gränder med sina sjukdomar, sitt oför-

sonliga hat och den primitiva ondska endast 

verklig desperation kan ge upphov till. Men 

en sådan här dag kan man dö en mer rofylld 

död efter att ha skådat henne: Vita stadens 

stolt skinande spiror; akvedukterna, fontä-

nerna, kanalerna. Husfasadernas utsökta de-

taljer; butiksskyltarnas utsirade lockelser; 

de dyra damernas pockande behag. Se hur 

vinden tar tag i örnens banér; hur havets tur-

kosa vågor gnistrande av det lystna solskenet 

slickar skeppens skrov i hamnbassängerna. 

Ja, och om du sedan vill se skuggsidan så 

finns jag här. Jag sitter kvar, här där jag all-

tid sitter, så sant jag är skärslipare! Ja, döm 

du hunden efter håren om du vill; jag före-

drar att inte klä ner mig. Nej, klä dig som du 

känner dig, inte efter vad ditt stånd tycks 

kräva av dig, det är min devis. Och ja, jag är 

en mycket, mycket skicklig skärslipare, det 

ska Armahn veta. Och jag kan visa dig allt 

Ibstariac har att erbjuda, vilket inte vill säga 

lite. En stad för gudar – dess like finns inte 

någonstans på den här sidan havet.” 

Ifabion Thande Vian, ”skärslipare” från 

Ayvard, till Munthmahn; bondson från Umbrad 

på jakt efter lyckan, på tavernan Musslans Tri-

umf; Gröna staden, Ibstariac, Ibstadwen. 

Geografi 

Ibstadwen ramas in av två floder. I norr utgör 

Yuthured Ibsta gränsen mot Anzirela. På väg 

österut mot havet Ladarasan genom Ibstadwens 

låglänta inland från Gornad Parvie varifrån flo-

den emanerar, utgör den även en naturlig och 

effektiv gräns mot Parvialdah i västlig och nord-

västlig riktning. I söder gränsar Ibstadwen mot 

Akhakela och Miadela, som ligger på andra si-

dan floden Erised Timandra, men den bergiga 

kuststräcka som utgörs av två halvöar är helt 

miadeliskt respektive akhakeliskt territorium, 

då gränsen mellan Ibstadwen och Miadela går 

vid den fria staden Miliana som ett rakt streck 

draget mellan de innersta delarna av de två stora 

havsvikarna Iohm Bernideh, mellan Serkheliskt 

och Akhakeliskt territorium, och Iohmed Aya, 

vars västra kustlinje alltså är Ibstadwenskt om-

råde, medan den östra tillfaller Miadela.  

Ibstadwen är låglänt men böljande och bestrött 

med åsar, med undantag för det bergiga området 

Orodibst söder om Thorvard, och stora delar av 

marken utanför Thored Resilo; det vidsträckta 

skogsområde som dominerar västra Ibstadwen, 

är uppodlad och bebodd. Även om städerna är 

hyfsat få är de tättbefolkade, och även lands-

bygden är tack vare Ibstadwens bördighet och 

goda jordmån den mest befolkade rurala delen 

av storriket. 

Thored Resilo är en enorm skog som dominerar 

västra Ibstadwen mellan floden Yuthured Ibsta 

och bergen Gornad Parvie. Skogen är stor, djup 

och uråldrig och växtligheten är en blandning av 

allehanda lövträd, små och enorma, färgspra-

kande blommor och högrest bambu. 

Klimat 

Klimatet i Ibstadwen är huvudsakligen milt 

tempererat av typen fuktigt och i de södra de-

larna subtropiskt, med heta, fuktiga somrar och 

tämligen torra, milda vintrar som aldrig når en 

genomsnittlig temperatur under fryspunkten. 

Nederbörden kommer i huvudsak under som-

marhalvåret, då återkommande, periodvis dag-

liga åskväder byggs upp av ythettan och släpper 

ner stora mängder regn på kort tid. Detta är van-

ligast i kusttrakterna. I inlandet och i västra 

Ibstar är det generellt sett torrare, och nederbör-

den är jämnare fördelad över året.  

Vintrarna är relativt torra – i synnerhet i östra 

Ibstadwen – men dimmiga, då både strålnings-

dimma bildas nattetid och sjörök sveper in från 

havet då de kalla vindarna från Sanadar Fieth 

och Vikto drar ner över Ladarasans varma 

strömmar. Snöfall förekommer förutom i de 

nordligaste trakterna kring Atel Serath som 

gränsar mot Anzirela, endast uppe i bergen vid 

Orodibst, och även här är det sällsynt. Ibstad-

wen norr om Ibstariac mot Anzirela – Atel 

Serath – har ett annorlunda klimat mot resten av 

landet: Här är somrarna varma och rika på ne-

derbörd precis som i övriga Ibstadwen, men 

regn-och åskovädren är inte lika våldsamma 

som längre söderut, och de i regel torra vint-

rarna har en månadslång period med en genom-

snittlig temperatur på under noll grader. Vin-

darna är under vinterhalvåret ofta nordliga, 

medförande kall luft från havet norr om Ohled 

Ersuin; det trånga sund som skiljer Farangheta 

från Ispalana, och växtligheten är av blandat 

slag, med lika stor del barr- som lövskog. 

Ibstadwen  

Ibstadwen är Ibstars hjärta; och i mångt och 

mycket synonymt med samväldet. Landet, och 

staden Ibstariac, som är ibstariseds stad, styrs i 

praktiken av ett råd med de högsta aroserna och 

dantroserna i toppen, och en kader av represen-

tanter för de olika hantverkargillena och 
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handelshusen med rätt att föra talan för sina in-

tressenter och formell rösträtt som bred bas. 

Ibstarised själv har inte synts till på ett tag, och 

det pratas alltmer om att han eventuellt är död. 

Hans hustru sägs besöka Ibstariacs gator för-

klädd till en vanlig, enkel kvinna, och gatubar-

nen i staden tillber en krokodilgud som sägs 

hålla till i stadens kloaker, samtidigt som den 

penviska minoriteten blir allt större och i lönn-

dom upprättar sina institutioner för juavedyr-

kan. Fundamentet till Ibstars storhet tycks lång-

samt krackelera, samtidigt som stadens burgna 

lever ett liv i överflöd, och administrationen 

lyckas upprätthålla bländverket medan handeln 

fortgår och dekadensen tilltar. 

                                                                           

I övrigt är Ibstadwen ett bördigt och relativt väl-

mående land med stora naturtillgångar, där mar-

kerna ger god avkastning för skörd av vete, ris, 

majs, kumari och vin, och där den rurala befolk-

ningen sällan behöver oroa sig för svält. 

Ela: Ibstadwen 

Huvudstad: Ibstariac 

Härskare: Alsim XIX (tolp len gidar) Agurim; 

hans hustru Ibstin Ermande Agurim d’Idan 

Varili (I praktiken styr hans råd bestående av 

Dantrise (tf Sidantred) Khira Bahny Lemsip 

derde Hared Vian, Pohn Bradan Taval (fd Ga-

ranats Tolp len Tastar av Ibstadwen) samt sex 

Pohn Parde Dantra, fem Pohn Arose och tretton 

representanter vardera från de mest inflytelse-

rika handelshusen och hantverkarskråen). 

Vapen: En gyllene örn med utbredda vingar 

mot purpurröd tinktur. 

Tillgångar/resurser: Jordbruk, spannmål, livs-

medel, vin, hantverk, kunskap, handel, timmer, 

bambu, fiske, jakt, kalk, boskap 

Befolkning: Faranger 80%, Penver 10%, 

Skrofs 5%, Övriga 5% 

Diplomatiska relationer: Internt; goda. Med 

Burd Templon usla. Med Kasilla och Langar-

dien; ansträngda. I övrigt neutrala. 

MIADELA 
”Har du sett en sådan bjässe? Uppdragen ur 

Östersjöns azurblå djup. Se på ögonen; stora 

som slipstenar! Tentaklerna! De rakblads-

vassa tänderna! Hennes magiska lyktspjut! 

Tror ni inte man kan äta henne? Köp henne 

ändå, lasta henne på er vagn och för henne 

till Skärans hus i Miadhar. Ja, det är en lång 

resa, men jag är säker på att stjärnstrutarna 

kommer betala bra för henne. Jo, ni har rätt, 

hon kommer ruttna på vägen. Köp henne 

inte, jag ser ett gäng stjärnstrutar där borta, 

de vill nog ha henne direkt. Men jag kanske 

kan intressera er för den här, ett prima in-

strument från Wellen? Nej, ni kan inte spela 

musik på det, det är inte ett sådant instru-

ment. Tjugo serather, vad säger ni? Jag hör 

hur det skramlar om er! Inte det. Okej. En 

ny, skarpslipad yxa? Ett öga i beryll? En 

handsnidad rövskrapa?” 

Torghandlare Ilumbra Roso till Guapatrosj 

Glexpjurk, prisjägare från Magdhanold, på 

hamntorget i Sanatac, Miadela. 

Geografi 

Miadela upptar den sydostligaste delen av Ibsta-

riska Samväldet och Farangheta, och består till 

största del av en stor, bergig halvö vars norra 

kust vetter mot den djupa havsviken Iohmed 

Aya medan den södra möter det öppna Lada-

rasans böljor. I norr gränsar landet mot Ibstad-

wen, medan det i väst någonstans i de täta 

skogsområden som går under namnet Thored 

Iosoth övergår i Akhakela.  

Söder och väster om den fria staden Miliana, 

flyter floden Erised Timandra genom landet, på 

sin väg för att ansluta sig till Ladarasan. 

Klimat 

Den halvö, av vilken Miadelas territorium utgör 

ungefär hälften, består förutom berg och klippor 

till största del av ett vidsträckt, frodigt gräshav 

där sporadiska träd av torktålig och storväxt typ 

växer. Halvöns norra kuststräcka är tämligen 

låglänt, och längs med den ligger ett antal vik-

tiga hamnar. Miadelas belägenhet på 

Faranghetas sydöstkust, med de varma ström-

mar som fyller på Ladarasan söderifrån i kom-

bination med de allmänt rådande vindarna ger 

landet distinkta regn- och torrperioder. De förra 

infaller under sommarhalvåret, då stora mäng-

der regn faller över Miadela, medan vintrarna är 

torra, utan någon nederbörd att tala om. Som-

rarna är varma till heta, medan vintrarna är 

milda utan att vara kalla.  

Miadela 

Miadelas kustremsa är tätbefolkad och tätt be-

byggd med befästa städer och borgar, för att 

skydda Ibstars yttre gränser mot fientliga styr-

kor och piratangrepp, samt säkra handeln i 

Iohmed Aya och den med Wellenvaly, Kasilla 

och Langardien. Handelsutbytet med de tre 

västispalanska rikena är det största mellankon-

tinentala i den kända världen, och i hamnstä-

derna Aggavard, Agga, Sanatac och Libral las-

tas och lossas varor från när och fjärran. Här har 

handelshusen större inflytande än dimiser, 

iaciser och dokiser, och handelsfurstarna har i 

många fall släktförgreningar långt in i sihnibs-

ternas hov. 

Ela: Miadela 

Huvudstad: Miadhar 

Härskare: Ibstin Jiredin Zorimzina; hennes 

make Ibst Impur Trelp Lanakh parde Miliana 

Vapen: En högerställd blå stäppslukare, med en 

slingrande orm i ”näbben”; röd beväring, mot 

silvertinktur. 

Tillgångar/resurser: Fiske, handel, hantverk, 

silver, guld, koppar, rakh-harisa, sten, minera-

ler, jordbruk, jakt 

Befolkning: Faranger 90%, Penver 5%, Skrofs 

3%, Övriga 2% 

Diplomatiska relationer: Goda relationer med 

Ibstadwen och Akhakela, affärsmässiga relat-

ioner med Kasilla och Wellenvaly. 

AKHAKELA 
”Hallå! Tysta och jobba! Ni är inte här för 

att prata väder och vind, förbannade skrof-

skukar! Lasta, pusta, hasta, lasta, upprepa. I 

den ordningen. Vi färdas när solen sjunkit 

bakom bergstopparna, förstått?! Det torde 

bli en lugn färd, och imorgon kväll eller da-

gen därpå eller så, kan ni förlusta er i Yuthur 

Imbra om flodflytaren håller. Är det första 

gången ni är med så vill jag påminna er om 

att inte glömma bort att gnida in er med ol-

jan ni fick av Kahzina. Den luktar död och 

förintelse, men ni kommer tacka Hulthea för 

den när ni ser er ognidne broder efter ett 

nattpass på däck. Och har ni inte order om 

annat, så håll er under däck när det är 

mörkt. Ni vill inte att hennes blick ska fästas 

vid just er. Vem hon är? Kvinnan med Ögo-

nen, min son. Hon hukar i den täta skogens 

mörker. Så, på’t igen! Lasta, pusta, hasta, 

lasta!” 

Iargydise Nathil parde Timandred till sitt unga, 

nyrekryterade manskap inför avfärd söderut 

längs med Erised Timandra, Timandred, Akha-

kela. 

Geografi 

Sydväst om floden Erised Timandra, inklämt 

mellan Miadela i öst och Serkhela i väst ligger 

Akhakela, vars norra gräns utgörs av bergsmas-

sivet Daghad Parvies sydligaste utlöpare. Lan-

det domineras av den bergskedja i syd som ut-

gör den sydvästra halvan av samma halvö som 

Miadela behärskar nordöstra halvan av, och de 

ogenomträngliga djungelartade skogsområden 

som kallas Thored Iosoth. Gränsen mot Serk-

hela är naturlig, i form av floden Erised Lipa 

som tar sig fram från Daghad Parvie mot viken 

Iohm Bernideh; del av San Peros, som är be-

teckningen på havet där San Berzel möter Lada-

rasan. Sjön Ilsaned Guinas östra strand är även 

den under Akhakeliskt styre, och utgör fortsätt-

ning på den gräns som dras av floden. 

Klimat 

Akhakela har ett varmt och fuktigt klimat, och 

vinterhalvåret är bara lindrigt torrare än som-

marhalvåret, då nederbörden kommer dagligen 

i samband med häftiga åskskurar. Stora delar av 

Thored Iosoth består av träsk och sankmarker, 

och den täta lövskogen; grön året runt, har tät 

och snårig undervegetation. Där marken stiger 

mot bergen övergår de täta skogarna i frodig 

grässlätt, för att sedan ersättas av buskvegetat-

ion och försvinna ju högre altitud man befinner 

sig på. Bebyggelsen i Akhakela förekommer i 

huvudsak längs med floderna och stränderna 

vid Iohm Bernideh, även om det bedrivs en del 

utvinning i bergsområdena. 
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Akhakela 

Akhakela är ett glest befolkat land dominerat av 

oländig skogs- och bergsterräng. Den utskju-

tande halvö som dominerar landets södra delar 

är ett enda stort bergsmassiv, och rikets inre do-

mineras av tät, fuktig skog. Den bebodda delen 

av landet finns i anslutning till Daghad Parvies 

södra utlöpare, där juvel- och malmfyndigheter 

gjorts, samt runt sjön Ilsaned Guinas östra strän-

der. Huvudstaden Akhakac domineras av Diged 

Bashtas – den lokala grenen av Manto Dantras 

– kvarter; och ”Myrans hus” och dess ljus-

skygga göromål präglar staden och dess omgiv-

ningar. Akhakela är således i stora delar ett 

ganska dystert ställe, även där folk lever och 

verkar. Diged Bashta är illa omtyckta inte bara 

av folk i gemen, utan även av många av ordens 

andra grenar, vilket har medfört att de isolerat 

sig från Ibstars inflytande för att kunna fortsätta 

med sitt oheliga värv. Det sägs att även Ibstin 

Irindar Sanfyrah; landets drottning, är medlem 

av orden och kapitelhuset. 

Ela: Akhakela 

Huvudstad: Akhakac 

Härskare: Ibst Ahldar Kathel Akhaka, hans 

maka Ibstin Irindar Sanfyrah d’Akhaka. 

Vapen: Röd vänsterställd djungeltupp (Akhaka 

Bogh) mot gul tinktur. 

Tillgångar/resurser: Timmer, ädelträ, alke-

miska ämnen, jordbruk, jakt, päls, juveler, guld 

Befolkning: Faranger 96%, Skrofs 2%, Dvär-

gar 1%, Övriga 1% 

Diplomatiska relationer: Goda med Miadela, 

svaga med Serkhela, frostiga med Parvialdha 

SERKHELA 
”Vad tittar du på, unge man? Min hatt? Ah, 

visst är den ståtlig? En apsvanshatt av sen-

aste mode, inköpt i Parhad Myanda. Kurir-

apa, mycket exklusiv. Tyvärr inte till salu. 

Men har du vägarna förbi Diamantstaden 

tycker jag du ska besöka någon av hattma-

karna längs med Krukhuvudgatan, och köpa 

dig en egen om du har råd. Se upp så du inte 

trampar på något dvärgskägg bara, höhö. 

Förresten, du ser ut att kunna hantera det 

där svärdet. Söker du jobb? Jag har en… 

eh… bekant, som kanske skulle kunna tänka 

sig att begagna sig av ett skarpslipat svärd 

och någon som hanterar det. Följ med mig, 

bäste herrn. Kanske ligger där en apsvans-

hatt i potten.” 

Den mystiske Ronzosth (iklädd apsvanshatt) till 

soldenären Ounil Ata deKielth, Murn Guina, 

Serkhela. 

Geografi 

Serkhela ligger i sydcentrala Ibstar, och omfat-

tar landmassan mellan floderna Erised Bogh 

och Erised Lipa, samt formellt den stora sjön Il-

saned Guina trots att dess vatten bara nyttjas 

längs med stränderna och flodmynningarna, och 

den annars i stort – inklusive ön i dess mitt; 

Oldoad Guina – är outforskad. Åtminstone har 

ingen vad det är känt varit på ön eller mer än en 

handfull nautiska mil inåt sjön på hundratals år, 

mestadels till följd av vidskepelse, men också 

på grund av krokodiler och andra värre vidunder 

som huserar i sjön och i floderna söderut. Serk-

hela omfattar även de bördiga grässlätter som 

närmast omger sjön, samt vägremsan som för-

binder de samhällen som ligger längs med Ilsa-

ned Guinas västra strand. I norr gränsar landet 

till Parvialdha, i öst till Akhakela, och i nordväst 

mot det vidsträckta torrlandet Thiested Gerido. 

I syd möter kusten i sydvästlig riktning Iomhed 

Bernideh som är en avstickare från San Peros. 

Klimat 

Serkhelas klimat är till stora delar subtropiskt 

och fuktigt, förutom i nordväst där den fuktiga 

djungelluften möter de torra inlandsvindarna 

från Ibstars mellersta stäpp- och ökenmarker, 

och skogsterrängen övergår i böljande grässlät-

ter där jorden lämpar sig väl för odling. Bebyg-

gelsen påträffas mest i detta område, samt utef-

ter floderna och kusterna längs med vilka sko-

gen till stor del är röjd och marken brukad, me-

dan Serkhelas inre till största del består av 

otämjd, fuktig djungel; Thored Serkhel. Det är 

ingen regnskog, men den fuktiga subtropiken 

med inslag av relativ torrsäsong och floderna 

med alla sina små förgreningar ger mangrove-

skogar, snårig undervegetation och tät, frodig 

grönska. Längs med kusten, som löper diago-

nalt i nordostlig riktning från den sydligaste sta-

den Villis Misala till den nordostliga utposten 

Harad Trelp dominerar berg och klippor i syd, 

medan stränderna i vikens inre är mer låglänta 

och tämligen välbefolkade. Totalt sett är Serk-

hela mycket glest befolkat och består till absolut 

största del av otillgänglig vildmark. 

Under sommarhalvåret regnar det mycket, och 

korta, intensiva åskoväder förekommer mer och 

mer frekvent ju närmare kusten man kommer. 

Marken är mycket bördig, och i utkanterna har 

skog avverkats till förmån för åkermark. I det 

savannartade grässtäppbältet Virisan förekom-

mer regn- och torrsäsonger, vilket ger land-

skapet en över årstiden växlande karaktär, men 

på det hela taget är det ytterst sällan – om nå-

gonsin – som temperaturen hamnar under frys-

punkten i landet. Somrarna är i regel heta och 

fuktiga, medan vinterhalvåret har ett milt, rela-

tivt torrt och behagligt klimat. Detta medger od-

ling året runt, och ständigt gröna löv. 

Serkhela 

Det vilar en förbannelse över Serkhela sägs det, 

trots att landet mot alla odds tycks frodas, med 

en växande befolkning, goda odlingsmarker och 

rika fyndigheter i bergen och i skogen. Har det 

att göra med draken som Franko Nässelhål 

väckte och som slaktade halva landets befolk-

ning innan Tagel Miliyuthor – Drakdräparen av 

Heta Öknen – tog den av daga? Är det något 

ondskefullt som ligger bakom Cromel Myanda 

parde Guined; sihnibst av Myandelas ofattbara 

rikedomar? Kan det finnas en koppling till det 

blod som bevattnade landet under krigen mot 

halvfolken i Ibstars ungdom? Eller har det att 

göra med den stora ö som ligger mitt i sjön 

Ilsaned Guina, och som sägs vara hemvist åt ett 

fasansfullt blodsugande monster? Ingen vet, 

men en känsla av att något är skevt tycks stän-

digt vila över Serkhela. Kanske bidrar den till 

det extensiva användandet av rödvedsbark – 

trydjinga – som utvinns från den blodkrönta 

rödveden, vars skogar dominerar området kring 

sjön och vars bark envetet tuggas av serkherna i 

de norra och mellersta delarna av landet. Om 

inte skrofsen, till följd av Frankos fadäs får be-

tala priset för det som bubblar under ytan, blir 

det någon annan som får göra det… 

Ela: Serkhela 

Huvudstad: Serkhelac 

Härskare: Ibst Vemerth Garthel II (Enadar) 

parde Serkhela, hans maka Yana Garthel tha 

Vonille parde Villis Karsakh 

Vapen: Bronsfärgad klippgam; vänsterställd 

med utbredda vingar, mot grön tinktur. 

Tillgångar/resurser: Timmer, ädelträ, örter, 

frukt, guld, silver, rakh-harisa, päls, hantverk, 

jordbruk, jakt, fiske, pärlor 

Befolkning: Faranger 91%, Skrofs 5%, Dvär-

gar 3%, Övriga 1% 

Diplomatiska relationer: Relativt goda med 

Karsakhaldah, svaga med Akhakela. 

KARSAKHALDA 
”Hör, min gode Garawald, hur min skattkis-

tas fogar knakar och kvider under trycket av 

min alltjämt expanderande rikedom. För 

vart skepp som lägger till i hamnen gnyr den 

lite extra. Och du vet, min gode Garawald, 

att en inte oansenlig del av denna rikedom 

kan komma att tillfalla dig, om du spelar 

dina kort rätt. Ser du mannen där borta, den 

fetlagde, barbröstade med stor mustasch? 

Ja, precis. Han är dorkise för det tremastade 

skeppet där - Blekvalen. Han heter Boh eller 

Boloh – båda lika passande skulle jag påstå – 

och han planerar att börja handla med Ma-

dabs mehriner via en hamn i Slogorn. Hur 

jag känner till detta behöver du inte veta. 

Och ja, just det, det kan hetta till när det 

kommer till de juandiska handelshusens 

kännedom. Men det ska inte gå så långt. Han 

kommer aldrig lämna Ayapahr, det ska du se 

till!” 

Hal Froigh parde Pynthero, handelsfurste från 

Ayapahr, till sin tjänare, livvakt och förtrogna, 

den sinnesslöa Garawald. 

Geografi 

Karsakhalda ligger på den del av Farangheta 

som är den absolut sydligaste, och är till ytan ett 

av de större länderna i det Ibstariska Samväldet. 

I syd dominerar höga berg landskapet, och där 

altituden sjunker tar vidsträckta gräslandskap av 

savannkaraktär över, för att sedan övergå i fuk-

tig subtropisk urskog. Dessa skogsområden tun-

nas norrut ut, för att övergå i slättland, stäpp och 

slutligen de vidsträckta ökenområden som kal-

las Findeled Tryende och sedan, mot Huraldha, 

Thiested Gerido. Karsakhaldas västkust har 

tack vare de maritima influenserna däremot ett 

relativt behagligt klimat med milda, torra 
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vintrar och heta, torra somrar. Tack vare den 

stora flod som kämpar sig igenom ökenområ-

dena i norr; Huludhe Findela, kan man odla i 

delar av torrmarkerna, och åkermark på gräs-

stäpperna ger mycket god avkastning. Karsak-

halda gränsar i väst mot Juanda i och med flo-

den Umbared Arosan. I norr går en svårtydd 

gräns mot Huraldha någonstans i de ändlösa 

ökenområdena, medan floden Erised Bogh ut-

gör en ungefärlig gräns mot Serkhela i öst. 

Klimat 

Klimatet i Karsakhalda är torrare än hos gran-

narna i öst, men mellersta söderns skogar är av 

ungefär samma karaktär som de i Serkhela och 

Akhakela, trots att de inte har samma man-

grovekaraktär, täta undervegetation eller dagli-

gen återkommande våldsamma åskskurar som-

martid. Ökenområdena längst norrut är obarm-

härtigt heta och torra, och mycket lite kan växa 

där det är som värst. Strax söder om den rödaste 

öknen, och vid Karsakhaldas nordöstra kust kan 

man dock odla tåliga grödor, och havsvindarna 

gör det lättare att stå ut med temperaturerna.  

Karsakhalda 

Karsakhalda är i praktiken ett kustrike, då den 

absoluta lejonparten av karsakherna bor i någon 

av de städer och bosättningar som beströr lan-

dets kustremsa. Från dess hamnar avseglar han-

delsskepp till sydöstra Slogorn och Juandas 

hamnstäder, och landet har tillsammans med Ju-

anda en relativt stor krigsflotta som i allt väsent-

ligt kan mäta sig med den kapacitet som finns i 

Ibstadwen och Miadela. De norra delarna sak-

nar i stort större städer, och allra längst norrut 

kan få överleva någon längre tid. Här sägs vild-

sinta, krigiska stammar ha sin hemvist, och ryk-

ten gör gällande att fruktansvärda ökenodjur 

och märkliga naturliga eller övernaturliga feno-

men hemsöker ökentrakterna. Trots att större 

delen av Karsakhalda står utan praktisk förvalt-

ning är Karsakhalda ett väl sammanhållet rike, 

där lojaliteten till Ibstar är relativt hög.                                  

                                                                      

Ela: Karsakhalda 

Huvudstad: Karsakhar 

Härskare: Ibst Il-Atkar XII (tolp len enadar) 

Karsakh, hans femte hustru Ibstin Parvin 

d’Athatel. 

Vapen: Ginstyckad sköld i grön och svart tink-

tur, med en rest högerställd ”skuggkatt” i vio-

lett. 

Tillgångar/resurser: Fiske, kalk, sten, timmer, 

ädelträ, örter, järn, koppar, jordbruk, spannmål, 

pärlor 

Befolkning: Faranger 96%, Skrofs 2%, Mehri-

ner 1%. Övriga 1% 

Diplomatiska relationer: Goda med Serkhela, 

tillkämpat goda med Juanda. 

 

Skuggkatter 

Skuggkatten är ett mer eller mindre mytologiskt 

väsen, som före Ibstars enande dyrkades som en 

manifestation av Vinden, och som fortfarande 

tillbes av sjöfarare i södra och sydvästra 

Farangheta. Djuret som finns avbildat på 

Karsakhaldas vapen påminner mer om ett 

bergslejon av det slag som påträffas i Ibstars 

inre högland. Att Karsakhaldas stamfader Atkar 

bar tillnamnet Karsakh (Skugga) saknar troligt-

vis koppling till såväl skuggkatt som bergslejon. 

HURALDHA 
”Titta inte på honom Itrynded! Han kommer 

känna din blick på sin fjälliga kropp, och sen 

blir vi inte av med honom på hela dagen. Han 

kommer halta efter oss och rossla fram sina 

böner om vatten, mat och tak över huvudet. 

Som om vi inte hade nog med vår egen över-

levnad. Han och hans gelikar skulle tänkt sig 

för innan de lämnade staden för att söka 

lyckan hos saltslätternas demoner. Dra inte 

benen efter dig nu, och bär spannen högre. 

Det är den enda hela vi har. Iväg med dig, 

ditt missfoster! Schas! Det är så de ska tas, 

Itrynded. Man måste låta dem förstå att man 

menar allvar. Deras hälta smittar, och deras 

gula ögon. Allt som är sjukt hos dem efter att 

de vidrörts av nattens ondska kan de föra vi-

dare om de tillåts komma nära.” 

Husfru Huldur Thesdar, till sin son Itrynded 

Thesdar på vägen till flodstranden utanför Ha-

rad Huluthurs, Huraldha. 

Geografi 

Mellan floderna Pendhed Blynth och Lothoser 

Guina ligger Huraldha inklämt söder om 

Kungsleden. Väster om Pendhed Blynth ligger 

de solstekta stäppmarker som går under namnet 

Seghaled Undal, och någonstans här går de 

otydliga gränserna mot Ralos i norr och Juanda 

i söder. Huraldha är ett stäpp- och slättdomine-

rat land som primärt är bebyggt och har en fast-

boende befolkning längs med floderna som ge-

nomskär ödemarkerna.  

 

Klimat 

De bördigare delarna av Huraldha utgörs av 

grässtäpp, och endast trakterna kring vattendra-

gen och Kungsleden i norr är i någon utsträck-

ning uppodlade. I norra Huraldha är temperatur-

skillnaderna över dygn och år avsevärda, och 

temperaturen kan variera med 20 grader under 

24 timmar. Vintrarna är torra och ofta med tem-

peraturer under fryspunkten, medan den förvän-

tade nederbörden är något större under sommar-

halvåret, som är varmt eller mycket varmt under 

dagtid. Vegetationen består till största del av 

gräs och buskar, medan tåliga trädtyper växer i 

sporadiska dungar.  

Södra Huraldha är varmare. Här finns växtlighet 

främst i buskform och i gestalt av höga kaktus-

växter, och temperaturerna håller sig över frys-

punkten även under årets kallaste månad. Som-

martid förekommer ofta stilla nattregn, som 

återfuktar den torra marken.  

 

 

 

Huraldha 

Huraldha är ett glesbefolkat och dåligt samman-

hållet rike, som i praktiken mest består av ett 

mindre antal stadsstater längs med den stora 

flod som mot alla odds genomkorsar de öde 

torrmarker och saltöknar som primärt utgör lan-

dets yta. Dessa enorma vidder är ogästvänliga 

och obarmhärtiga, och den som går vilse där ris-

kerar att gå en tröstlös död till mötes. Detta gör 

Huraldha isolerat, och endast Huraldahara – hu-

vudstaden som på många sätt är synonym med 

hela elan Huraldha – är känt i någon vidare ut-

sträckning, mycket tack vare den lokala grenen 

av magikerorden Manto Dantra och stadens 

läge vid floden Pendhad Blynths klyka. Befolk-

ningen i de bosättningar som trots allt finns ten-

derar att vara vidskeplig och/eller djupt troende 

och misstänksam mot främlingar. Känslan för 

och lojaliteten till Ibstar är oväntat stark i 

Huraldahar, men ju längre bort man kommer 

från något som kan kallas civilisation, desto 

mindre märks hennes betryggande närvaro. 

Ela: Huraldha 

Huvudstad: Huraldahar 

Härskare: Ibst Attaruh Lengis III (Tastardar) 

Yfosdar Ruh Taval; hans andra, mycket unga 

hustru Ibstin Ilille Firah Teferi 

Vapen: Högerställd vit häger mot svart tinktur.  

Tillgångar/resurser: Salt, fiske, lersten, alke-

miska ämnen, boskap, jordbruk 

Befolkning: Faranger 97%, Skrofs 1%, Mehri-

ner 1%, Övriga 1 % 

Diplomatiska relationer: Mer eller mindre 

obefintliga 

JUANDA  
”Min dam, jag ansöker om audiens hos hans 

högvördighet Pohn Umbar vid Diged Gizen. 

Obeskrivliga hemskheter har inträffat på di-

mise Dayhas mark utanför Murn Goro. Ja, 

det stämmer, samma sak som förra året. 

Styggelser från havet. Inga överlevande. 

Allra nådigaste, framför mitt budskap. Vi 

behöver experthjälp, vi har försökt allt an-

nat. Våra patrullerande soldater försvann 

med tidvattnet. Alla barn är borta, och fäder 

och mödrar ber och gråter, gråter och ber. 

Ise Dayha betalar vad det kostar. Hör min 

vädjan, jag ber er!” 

Ikrahm derde dimise Dayha, pohn av Dayha, till 

vaktkapten Igaladra Ifabion, vid Juandas 

Kieltha Dantra, Diged Gizen, Juandahar, Ju-

anda. 

Geografi 

Juanda utgör Ibstariska Samväldets sydvästlig-

aste delnation, och ramas in av den södra delen 

av Daghad Lengis i väst, medan floderna Um-

bared Seghal med den stora sjön Sanyinda och 

Erised Tistara utgör gränserna mot den vid-

sträckta stäppen Seghaled Undal i öster som 

ingen gör anspråk på, respektiva Ralos i norr. 

Ett mindre bergsmassiv, Tistara, med tre di-

stinkta höga toppar löper vertikalt och markerar 

en sorts gränsterritorium mellan Ralos och 
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Juanda; varav den sydligaste toppen återfinns 

på Juandisk mark. Från de stora bergen i väst 

rinner två stora floder igenom norra Juanda, för 

att förenas med Erised Tistaras flöde, på dess 

väg mot San Berzel – havet i syd – mot vilket 

Juandas kust vetter. 

Klimat 

Juanda är ett land med ett i allmänhet behagligt 

klimat, och med sin närhet till de rika bergen, 

sin fördelaktiga belägenhet vid kusten och sina 

många floder och vattendrag är det ett av det 

Ibstariska Samväldets rikaste och mest tättbe-

folkade länder. Marken är bördig och extensivt 

uppodlad; betesmarkerna goda, och klimatet 

lämpat för sådd och skörd av allehanda grödor, 

som vete, vin, kumari, tomater, sockerrör och 

oliver.  

Norra Juanda domineras av frodig lövskog, som 

i öst övergår i vidsträckta, gröna grässlätter be-

mängda med färggranna blommor och örter. 

Bergssluttningarna i väst är gröna året runt, och 

tack vare den relativt rikliga nederbörden öster 

om Daghad Lengis påverkas inte Juanda nämn-

värt av den torka som är förhärskande längre ös-

terut. Nederbörden är hyfsat jämnt fördelad 

över året, och det maritima läget gör somrarna 

mer uthärdliga än de ter sig i inlandet. De domi-

nerande sydliga vindarna gör vintrarna behag-

ligt milda, och under somrarna bildas ofta kraf-

tig sjörök över kuststräckorna, då inlandsvin-

darnas varma luft kyls ned över havet. Juanda 

drabbas sällan av temperaturer under fryspunk-

ten. Detta sker exklusivt i landets norra delar på 

högre altituder, och kring Tistara kan spora-

diska snöfall förekomma vintertid.  

Juanda 

Juanda är ett tättbefolkat och generellt sett väl-

mående rike med ett stolt folk med en överlag 

stark nationell identitet, som förenar invånarna 

som är av större mångfald än i något annat av 

Ibstars länder, möjligtvis med undantag för 

Ibstadwen. Tack vare de goda tillgångarna på 

naturresurser – här finns allt från jordar med 

god avkastning, fiskrikt vatten, gruvor med 

stora fyndigheter med mera – är befolkningen 

livskraftig och nativiteten hög. Juandierna är, 

vid sidan av raloserna och nordborna, de som 

generellt sett är minst intresserade av idén om 

Ibstar. Innan Ibstars enande fanns sedan länge 

en tämligen högtstående sjöfararkultur där Ju-

anda nu ligger, och vissa hävdar att ätten Juanda 

är äldre än Ibstar och att annekteringen av lan-

det är en ibstarisk historieförfalskning. Juanda 

är dock Ibstars bastion gentemot fientliga slo-

gornesiska styrkor och plundrare, och som så-

dan viktig rent strategiskt, varför Ibstars närvaro 

är stor och tydlig i Juandas alla kuststäder.  

Ela: Juanda 

Huvudstad: Juandahar 

Härskare: Ibst Inarion III (Tastardar) d’ohna 

Juanda; Ibstin Oldi d’ohna Jengyz 

Vapen: Fyra ugglor i gyllene tinktur placerade 

vänsterställda i dexter stam och ginstam och i 

motsvarande fält; sinister, högerställda, mot 

djupblå bakgrund. Ugglornas pupiller, klor och 

näbbar är bevärade i rött. 

Tillgångar/resurser: Jordbruk, spannmål, oli-

ver, vin, boskap, fiske, järn, silver, hantverk. 

Befolkning: Faranger 85%, Mehriner 7%, 

Skrofs 6%, Dvärgar 1%, Övriga 1% 

Diplomatiska relationer: Goda med Ralos, an-

strängda med Karsakhalda 

 

Madab Ladar 

Den plats som kallas Madab Ladar är inte den 

östliga delen av Madab, eller den madabesiska 

ön Hurulu Oldo, utan en höglänt landremsa pre-

cis på gränsen till det som kallas Slogorn, och 

som är benämningen på hela landmassan väster 

om Daghad Lengis. Juanda håller av någon an-

ledning envist denna bit land, trots att Ibstar 

traditionellt aldrig gjort anspråk på någon del av 

Slogorn. 

RALOS 
”Välkommen till Ralotriac! Det är alltid 

trevligt att dricka med skrofs. För det första 

sänker er närvaro medellängden rejält, vil-

ket gör att somliga av oss zorkh framstår 

som resliga vid en jämförelse. Förvisso bara 

marginellt, och inte vet jag om det är något 

att stå efter. Men i alla fall. Dessutom kan 

man räkna med att kvällen slutar med ett 

uppfriskande handgemäng. Så så, lilla par-

vel, inte menar jag något illa, inte. Jag kon-

staterar bara faktum, hehe. Är det första 

gången du är här? Ta rygg på mig, så ska jag 

visa dig allt staden har att erbjuda. Det finns 

inget liknande någonstans, och det är tack 

vare oss zorkh. Ibstarierna kan vifta med sin 

fågel, men det är björnen och vi zorkh som 

är grannast öster om Daghad Lengis och 

fram till den plats där Zorkhana försvinner i 

skulptörernas vattenfall, sanna mina ord! 

Blunda när du dricker, och lyssna till bergets 

sång.” 

Halzak, zorkh och finsmed från Riket under ber-

get till Laranza, skrofs och utmarksbonde, på 

tavernan Sura Spindeln i Ac Ruh Jolm; Mar-

morstaden, Ralotriac, Ralos. 

Geografi 

Ralos är den del av Ibstariska Samväldet som 

ligger i högländerna längst i väst mot det mag-

nifika bergsmassivet Daghad Lengis. Norr om 

floden Glanterise ligger Gorothela, och i öst går 

en osynlig gräns mot Fyoghela i de vidsträckta 

ödemarkerna Thiested Trenkh. Söder om Ralos, 

i höjd med tretoppsmassivet Tistara, ligger Ju-

anda.  

Västra Ralos är höglänt och kraftigt kuperat, 

och domineras av tät blandskog. I landets inre 

är också djupa skogar förhärskande, men stora 

delar av marken är uppodlad, och byar, gårdar 

och andra bosättningar ligger relativt tätt i djupa 

dalar; i synnerhet i höjd med Kungsleden, som 

går mellan Ralos huvudstad Ralotriac och 

Ibstadwens och hela Ibstars första stad Ibstariac 

på Faranghetas östkust.  

Klimat 

Ralos klimat är av kontinental inlandstyp med 

inslag av subarktiskt i landets norra delar, med 

hög luftfuktighet, och över året jämnt fördelad 

nederbörd med övervikt under vinterhalvåret. 

Årstiderna är väl definierade, och medan som-

rarna ofta är varma, är vintrarna kalla med snö 

och tjäle.  

Närheten till bergen med dess rikedomar och 

den handel som bedrivs med dvärgarna som har 

sin hemvist där, gör att Ralos trots sin relativa 

ogästvänlighet är tättbefolkat och levande.  

 

Ralos 

Ralos makt- och befolkningscentrum är den 

stora gruv- och hantverkarstaden Ralotriac, som 

i sten reser sig vid bergens fötter. Ralotriac är 

mer eller mindre integrerad med det stora 

dvärgrike som sträcker sig under bergen och 

mynnar på massivets västra sida. Staden är känd 

för den rika malm och de juveler som utvinns ur 

bergens gruvor; för sina skickliga smeder och 

hantverkare, samt för den för Ibstar unika un-

ionen med dvärgarna, som endast i någon mån 

kan jämföras med den i Serkhelas gruvsstäder. 

Här tillverkas samväldets förnämligaste vapen, 

och hela staden är ett under av dvärgisk arkitek-

tur och stenhuggarkonst. Ralotriac är den efter 

Ibstariac största staden på Farangheta, och det 

finns en allmänt utbredd skepsis mot idén om 

Ibstar och ibstarised längt borta i öst. Här vajar 

Björnens banér högre än Örnens, och även 

maktbärare tillhörande Livgivaren & Moderli-

vet och Manto Dantra tycks i regel i första hand 

vara lojala mot Ralos ibstin.  

Ela: Ralos 

Huvudstad: Ralotriac 

Härskare: Ibstin Vianzula de Fontala; hennes 

make Thalmuril Irahma parde Ralotriac. 

Vapen: En grå björn; högerställd, mot delad 

tinktur. Stam röd och ginstam grön. 

Tillgångar/resurser: Järn, silver, guld, sten, 

koppar, juveler, hantverk, jakt, jordbruk. 

Befolkning: Faranger 85%, Dvärgar 7%, 

Skrofs 6%, övriga 2% 

Diplomatiska relationer: Goda med Juanda 

och Gorothela. 

PARVIALDHA 
”Välkommen till Murn Parvie. Ikhoro Ema 

existerar inte, såvitt du vet. Från och med att 

du inträtt under vårt tak, är du helt och hål-

len vår. Dina tankar är våra, din kunskap är 

vår. På samma sätt är allas vår kunskap och 

våra tankar dina. Vårt tak är ditt, och allt 

därunder. Du har blivit utvald, och du har 

själv gjort ett val. Valet du gjort innebär 

också att du har valt bort en mängd ting, 

men du har länge varit medveten om detta. 

Du kommer bli tvungen att genomgå träning 

och en del tester innan du skickas ut på upp-

drag för brödraskapets räkning. Vissa av 

dessa tester kommer du att uppleva som 

plågsamma, men de är alla en del av det val 

du gjort. Detta ditt val, har också för all 
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framtid utplånat framtida valmöjligheter. 

Klä av dig, och följ med mig.” 

Pohn Lohn, en av Ikhoro Ema, till Arran Fohr 

den sextionde, vid Diged Ema i Murn Parvie, 

Parvialdha. 

Geografi 

Parvialdha är beläget i Ibstars innersta, något 

öster om dess centrum. Landet domineras och 

bergsmassivet Daghad Parvie vars högsta top-

par mäter uppemot 3000 meter över havsytan, 

och hela Parvialdha är höglänt och fullt med 

horstar, kanjoner, dalar, höjder och raviner. De 

sedimentära bergarterna är unika i Ibstar, och 

har utanför massivets kraftigaste kroppar en 

rödbrun till vit färg. Här bryts sten för alla möj-

liga ändamål, och Kungsleden snirklar sig här 

fram mellan, under och över bergsplatåer och 

höjder. Förutom den sten som bryts, finns i de 

södra delarna av bergen rika fyndigheter av ädla 

mineraler, och Parvialdha är ett relativt tättbe-

folkat land.  

Parvialdha gränsar formellt mot Fyoghela i norr 

i och med floden Khered Goro som emanerar ur 

Daghad Parvie och mynnar i sjön Umbared Try-

ende, men även Kungsleden kan sägas utgöra 

gränsen. I öst gestaltas skiljelinjen mot Ibstad-

wen av Yuthured Ibsta. Söder om Parvialdha 

ligger Akhakhela vars huvudstad Akhakac lig-

ger som en gränsvakt vid bergens sydligaste 

sluttningar. I väst skiljer floden Lothoser Guina 

Parvialdha från grannen Huraldha. 

Klimat 

Parvialdha framstår som något av en höglänt 

oas i det i allmänhet torra inre Ibstar. Här växer 

tät blandskog i en del av dalarna, och livskraftig 

barrskog klär delvis bergens sluttningar. Bara 

där landet är låglänt; specifikt i de västra utkan-

terna av Parvialdha, är klimatet av samma torra 

stäppkaraktär som hos de omkringliggande 

grannarna i väst. Tack vare sin i allmänhet höga 

altitud påminner klimatet mer om det i Ralos, 

med jämnt fördelad och relativt riklig årsneder-

börd, varma somrar och kalla, ofta snöiga vint-

rar.  

Parvialdha 

Parvialdha betraktas i mångt och mycket – inte 

minst av parvierna själva – som Ibstars vagga. 

Det sägs att det var här någonstans som storriket 

utropades, och staden Parviac på sin höga 

klippa är en av samväldets äldsta och mest im-

ponerande. Landets centrala läge gör att det fun-

gerar som en knutpunkt för kommunikation, 

och Manto Dantras närvaro är stor i de tätast be-

folkade områdena; i synnerhet huvudstaden och 

den västligt belägna Murn Parvie. Det är i Par-

viac Manto Dantras största högkvarter ligger, 

och här sker de regelbundna möten orden har. 

Parvialdha är vid sidan av sin administrativa be-

tydelse dessutom ett rikt land, med stora natur-

tillgångar; i synnerhet gällande sådant som kan 

utvinnas ur bergen. Landet är starkt lojala mot 

idén om Ibstar och ibstarised, och utgör en sta-

biliserande faktor för samväldet. 

 

Land/Ela: Parvialdha 

Huvudstad: Parviac 

Härskare: Ibst Opthi XVI (Tolp len sigensdar) 

Finparvies, hans maka Ibstin Parviya Jiboth 

Serath. 

Vapen: Ett gyllene katthuvud mot blodröd tink-

tur. 

Tillgångar/resurser: Guld, juveler, järn, tim-

mer, sten (marmor, travertin, alabaster), jakt, 

boskap, jordbruk, hantverk 

Befolkning: Faranger 95%, Skrofs 2%, Dvär-

gar 2%, Övriga 1% 

Diplomatiska relationer: Exceptionella med 

Ibstadwen, frostiga med Akhakela. 

 

Konflikten med Akhakela 

Många tror att den frostiga relationen med 

Akhakela har sin upprinnelse i akhakernas trad-

ition att anrätta och förtära olika kattdjur. Även 

om denna kulturella sedvänja i allmänhet sår 

split mellan ländernas befolkning och ledare, är 

det troligare att konflikten har att göra med det 

anspråk Akhakela gör på södra Daghad Parvie, 

och de rika fyndigheter som finns där. Att par-

vierna i allmänhet ser kattätandet som en per-

sonlig förolämpning har att göra med landets ur-

sprung, och den obrutna ibstätten Finparvies, 

som sedan stamfaderns tid hållit kattdjur för he-

liga. 
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Västra Ispalana 
spalana är en vidsträckt kontinent som ligger mellan Farangheta och Thanlebara. Texten nedan behandlar den västliga delen av kontinenten, som 

ligger på andra sidan sundet och havet betraktat från Ibstars östkust. Det som finns öster om bergen är huvudsakligen okänt för de folk som bor i 

länderna runt Ladarasan, och kommer beskrivas närmare framöver.  

KASILLA  
asilla är en blandning av den vilda östern 

och den civiliserade västern. Kasillerna är 

de fyra väderstreckens folk som tillsammans 

har fört riket till en guldålder under ledning av 

Rävar och Gripar – de två falanger av ädlingar 

och kungliga ättelinjer som utgör de större 

maktfaktorerna i landet. Kasilla kännetecknas 

av sina häpnadsväckande tekniska framsteg; sin 

forskning och sin krigsföring. Från att historiskt 

ha varit allt från en skatteprovins till ett område 

ständigt härjat av ärkefienden Langardiens 

plundring har vinden vänt till Kasillas favör.  

Med nya militära landvinningar, en etablerad 

kustremsa inom sitt territorium, och med eko-

nomisk medvind har Kasilla tagit täten på ett 

sätt som får både nära grannar och fjärran riken 

att med nervös spänning avvakta kasillernas 

nästa drag.  

”Ett kontrasternas land. Otämjt och vilt i ös-

tern, men lysande progressivt i väst. Jag tror 

aldrig jag sett så stora skillnader inom ett 

rike som så framgångsrikt utropat sitt namn 

i världen. Jag kan knappt bärga mig tills jag 

får besöka Venkvaly och se dess väldiga mu-

rar!” 

Hobur Dizema, resande forskare och författare.  

”Det är inte ens en fråga om huruvida de kan 

inta öarna, far. Det kan de – frågan är bara 

om de kommer sluta där och inte bara fort-

sätta mot staden. Jag såg när de marsche-

rade in i Langardien innan slaget om 

I 

K 
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nordkusten. Det var som att se en gigantisk 

levande organism välla fram över vadstäl-

lena. En massa iklädd stål och med rasande 

färger i rött och gult. Jag har aldrig sett nå-

got liknande. Det tog aldrig slut. Jag stod i 

timmar och iakttog den, men den tog aldrig 

slut.” 

Fredlod, son av Allburg. Borgare från Wellen-

valy och ögonvittne till den Kasillska järnleg-

ionens marschövergång vid Spinnaren.  

”Gripen och Räven dansade i hundratals år 

innan de slutligen gängade sig och knöt sina 

riken samman. Langardiens kungar insåg 

aldrig hur starka banden hunnit växa sig och 

de flesta förnäma pengaockrarna här i 

Wellenvaly förstår helt enkelt inte att Kasil-

lerna inte är ett gäng dumma bönder. Jag var 

i Wellenvary för flera år sen och såg redan 

då något som skulle få även de mest promi-

nenta kryddhandlare, dugliga smeder och 

vävare att skruva på sig av oro. De är duk-

tiga, läraktiga och målinriktade. Så gör inte 

samma misstag som de andra gjort, min vän” 

Östbergadvärgen Gorod till vinhandlaren 

Burgmir på tavernan Våta Spjutet, Wellenvaly 

”Vi är järn! Vi är järn! Vi viker aldrig! Vi 

viker aldrig!” 

Den kasillska järnlegionens stridsrop.  

GEOGRAFI & KLIMAT 
Kasilla är en nation belägen i sydvästra Ispa-

lana. Den gränsar till Langardien i väst och 

Wellenvaly i nordväst. Erövrade nordlangar-

diska landområden finns i form av Viktkoso vid 

floden Rannerns utlopp, samt några mindre byar 

västerut. Dessa är nya territorier som bara allde-

les nyligen tillfallit det expanderande kungadö-

met. Kasilla avgränsas i öst av de stora bergs-

massiven Obsehagans, och i syd mot Vuetseha-

gans; Vitabergstopparna, som egentligen är en 

av Obsehagans utlöpare. 

Befolkningen består till absolut största del av 

faranger och penver. Wellenvary (icke att för-

växla med stadsstaten Wellenvaly) är rikets hu-

vudstad. En antik men bred, väl underhållen och 

stenbelagd väg löper genom riket och är än idag 

i bruk. Vägen har i Kasilla allmänt kommit att 

kallas för Högvägen, men den benämns även 

Juavevägen eller Juavutes.  

Kasilla är ett geografiskt varierat land. I väst 

och i de centrala delarna av landet domineras 

landskapet av floden Wellenpatar. Den är på 

sina håll upp mot åtta kilometer bred; nästan tio 

där den övergår i deltan vid Wellenvaly, som 

mynnar ut i Ibserava (det hav som åtskiljer kon-

tinenterna Farangheta och Ispalana, och som på 

faranghosa benämns Ladarasan). Floden före-

nas i höjd med Wellenvary med vattendraget 

Tovpat som emanerar i nordost. Tovpat är en 

smalare flod; som mest två kilometer bred, och 

förgrenar sig på flera platser samt hämtar för-

stärkning från bergforsarna vid Vikes Patkaso 

för att sedan mynna ut i det enorma träskdeltat i 

norr.  

Västra och centrala Kasilla kännetecknas av ett 

mycket bördigt, topografiskt omväxlande land-

skap.  Regionen är sedan gammalt känd för den 

goda svartjorden och har odlats och kultiverats 

i många generationer. De urskogar som fanns 

har avverkats och ersatts av kulturskogar och 

rena jaktparker som i stor utsträckning används 

som gränsmarkörer i landskapet. I Kasilla finns 

tre kungaskogar - två av dessa i Västkasilla. Ar-

tificiella stenmurar för avskärmning till skydd 

mot vinderosion och förtydligande av ägarskap 

är frekvent förekommande i de västliga land-

skapen. Västern är rikets kornbod och står för 

den huvudsakliga produktionen av stapelvaror 

som vete, korn, råg, havre och baljväxter. Den 

vanligaste grödan är dock potatis. Även kultive-

rade fruktträd, vinrankor och bärbuskar är ett 

vanligt förekommande inslag i hela västra och 

centrala Kasilla.    

 

På landets sydvästra spets finner man det mas-

siva granskogsbältet Lyttrannern som tar sin 

början i bergstrakterna på Rannerns södra flod-

bank. Skogen är rik på pälsdjur, mineraler (det 

ryktas om guld i de mindre bergbäckarna) och 

fint timmer. Men dess omfattning, mörker och 

djup skrämmer ännu befolkningen. Skogen er-

bjuder enbart smala och odokumenterade vilt-

stigar. Varg och oknytt sägs leva gott på vilse-

gångna besökare, och skulle man ändå vandra 

genom skogen oskadd härjar fria penverklaner i 

bergen. Dessa bergspenver har aldrig kuvats, 

och regerar sina egna domäner bland klippor, 

skrevor och grottor i Vuetsehagan. Ett fåtal 

gånger har klanerna rört sig ner från berg och 

skogsmarker för att härja kring Rannerns strän-

der. Bergen är i övrigt dåligt kartlagda och inte 

ens dvärgarna i trakten har visat intresse för att 

etablera sig storskaligt där, på grund av den 

vildsinta befolkningen, och de odjur som sägs 

hålla till där.   

I rikets nordligaste del är djupa blandskogar do-

minerade av gran och tall förhärskande. Här 

börjar träsken från Schargaard breda ut sig, och 

Tovpats bifloder rinner trögt in för att beblanda 

sig med sörjan. Här ligger också stora delar av 

territoriet under havsnivån, och säsongsstyrda 

översvämningar är en del av livet. Träskmar-

kerna dominerar landskapet ovanför Darby. 

Marken är sank och i många fall vattensjuk och 

olämplig för odling. Befolkningen i norr har 

kommit att vänja sig vid ett liv på torvmark, vid 

träsksjöar, under mörka och fuktiga skogars 

lövverk och med täta regn som ständig kuliss. 

Området är dock rikt på både fisk-, fågel- och 

pälsdjur. Det finns en stor variation av fågelar-

ter representerade i regionen, vilket attraherar 

forskare och lärda från delar av den civiliserade 

världen. Regionen i norr och uppåt träskmar-

kerna är mycket rika på torv och den högkvali-

tativa torven är en av de största inkomstkällorna 

i området jämte träskoljan. Även vissa minera-

ler, växter och örter står att finna ute i träsk- och 

sumpmarkerna, och ger Darbyfolket goda chan-

ser till handelsutbyte med omvärlden. Den ab-

soluta nordligaste gränsen existerar i dagsläget 

inte. Det enorma, mörka och förrädiska träsket 

leder ut i ett ingenmansland få har lyckats ut-

forska.  

I Östkasilla (man räknar denna landhalva unge-

fär från Svardkesov, där Tovpat och floden Nat-

patak förenas) övergår de sista lapparna av 

svartjord till jordmån av sämre kvalité. Här har 

granskog och robusta rödtallar tagit marken i 

besittning. Trakten domineras av åslandskap 

och dalar som sprider sig från nordöst ner till 

södern mot Venkvaly. Dessa landskap blir kar-

gare, och vegetationen övergår från granskogar 

till kalare och kallare terräng på höjderna. Olika 

buskväxter, ljung och slitgräs är dominerande 

inslag i högländernas flora. Floderna; Tovpat 

och Natpatak, flyter i djupa dalsänkor som blir 

till gröna oaser där främst barrskog klär marken 

omkring vattendragen. I rikets yttersta östra och 

södra delar övergår åslandskapet i kraftigt sti-

gande berg som reser sig kring djupa dalar. Sän-

korna är i sig likt flodernas omgivningar gröna 

oaser kring mindre bergsjöar, brusande forsar 

eller porlande bäckar. Bergen har sedan länge 

döpts till Vita bergen, och är en omfattande 

bergskedja och utlöpare från Obsehagan, som 

nästintill omfamnar Kasilla med sina branta 

klippor och smala pass. Här finner man också 

Kasillas högsta bergstopp, Sarkaeln, 5540 me-

ter över havet.  

Rikets södra delar karaktäriseras av smala, sedi-

mentära bergsväggar och vita kalkstensåsar 

med djupa, gröna dalar där man finner betande 

får och getflockar. Det odlas i terrasser och även 

om jordarna här är sämre odlar man vin, vete, 

vissa baljväxter och fruktträd. Det finns gott om 

bäckar och mindre floder som letar sig ner ge-

nom bergspassen. I sydost, vid Venkvaly, ema-

nerar floden Wellen från bergsmassivets höjder 

i sju stora vattenfall. Dessa har i folkmun givits 

tusentals olika namn, men de vanligaste benäm-

ningarna är Dvärgarna, Änkefallen, Gripfallen 

och De sju predikanterna. Det högsta fallet är 

över tvåhundra meter högt med fritt fall för vatt-

net på nästan hundrafemtio meter.  

Kasillas klimat är av varmtempererad kusttyp 

med hög luftfuktighet och förhållandevis små 

temperaturskillnader över år och dygn. Neder-

börden är jämnt fördelad över året, i synnerhet i 

de västra och centrala delarna. Här råder behag-

liga temperaturer med milda, blöta vintrar och 

varma somrar som tack vare den maritima influ-

ensen sällan blir alltför torra. I Öst och i syd är 

vintrarna överlag torrare och kallare; speciellt i 

höglänta trakter där de kan bli riktigt bistra. 

Kraftiga snöfall förekommer vid högre altitud, 

men är relativt ovanliga då lejonparten av ne-

derbörden faller öster om bergen.  I de stora 

träskområdena i norr råder kallare vintrar, dock 

oftast utan snötäckt mark, även om det före-

kommer i sällsynta fall.  

Venkvaly, Venkzina län  

I landets sydostliga del, där Wellen rasande bru-

sar ut från bergstrakterna kallade Kassau, ligger 

Venkvaly inbäddad. Det är en mycket gammal 

stad med likaledes gamla traditioner och en viss 

särprägel. Venkvaly härstammar från den tid då 
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penver var en maktfaktor i landet, och en del av 

de gamla stenkolosserna till torn är lämningar 

från denna epok. De 35 000 människor (och ett 

tusental östbergadvärgar) som lever här är hu-

vudsakligen sysselsatta med järn- och stenbryt-

ning. Här finns även gott om omkringliggande 

jordbruk och boskapsuppfödning, liksom vindi-

strikt, fruktträdgårdar och extensiv pälsjakt med 

tillhörande näringar i bergen. Staden är intryckt 

i berget och byggd i terrasser. Ett under av hårt 

arbete och generationer av slit har mejslat in sta-

den mellan bergets utlöpare. Det är också en 

formidabel försvarsfortifikation, då stadens 

norra sida sluttar brant nedåt, och tillsammans 

med den symboliska och relativt tunna muren 

omöjliggör anfall. Endast Trollporten är möjlig 

att inta för en invaderande markbunden armé; 

och porten är stor, befäst och förstärkt med järn-

beslag. Staden har stora och högresta byggnader 

och torn, skickligt konstruerade av penver och 

faranger med viss hjälp av dvärgar. Man har 

också rinnande vatten i många av de stilfullt 

konstruerade bostadshusen, och ett centralt av-

lopp och avrinningssystem under de större ga-

torna.  

Arkitekturen påminner inte om något annat. Ut-

huggna och utmejslade stenkonstruktioner i 

form av skräckfigurer, ståtliga riddare, arga gri-

par och enorma troll täcker byggnaders fasader 

och tornens spiror. Många av Venkwalys sten-

huggarmästare har lärt sig yrket av dvärgar, och 

traditionerna går i arv från mästare till lärling. 

Detta har gjort att stenhuggarskrået trots sin 

ringa storlek är mycket inflytelserikt. Dess kun-

skaper är efterfrågade inte bara i Kasilla utan 

även i Viktozina (kasilliernas namn på Vikto, 

eller Syntimbriska halvön) och delar av Ibstar. 

Det är också stenhuggarna man har att tacka för 

flera stora byggnadsverk. Norrporten, som tar 

formen av två kämpande stentroll, Venktornet i 

svart, polerad granit med flygande gripar längs 

med toppen och Järnhallen med sina hundratals 

smedjor och massiva tak format som väldiga an-

sikten är några exempel. Även de enklare bo-

stadshusen är ofta utsmyckade med stenstoder 

och figuriner längs med fasaderna, och besökare 

kan ägna dagar åt att beundra de bisarra, skräm-

mande, vackra och lustiga figurer man låtit 

pryda byggnaderna med.  

Dvärgarna har även hjälpt människorna att ut-

veckla gruvdriften så extensivt att man numera 

kontrollerar rikets samtliga fyra ädelgruvor. 

Dessa ger en hög avkastning och bidrar en-

samma till en stor del av stads- respektive stats-

kassan. Det är inte för intet venkborgarna anses 

stolta och en aning överlägsna gentemot andra 

när de pratar om staden i synnerhet och länet i 

allmänhet. Att de dessutom börjat bryta stenkol, 

en enormt viktig resurs för landets smidesindu-

strier, ökar potentialen och de har bemästrat 

stålframställning i en så hög grad att handels-

män vallfärdar till staden enbart för dess kvali-

tativa egenskaper. Detta har såklart lett till att 

man från stadens sida nu kraftigt har bidragit till 

att Kasilla direkt inkräktar på vad som ansetts 

vara Wellenvalys expertområden. Den lilla 

stadsstaten i väster har länge prisat sig själva 

som kontinentens främsta stålproducenter.  

Stadens borgerskap är mycket rikt, i nivå med 

huvudstadens kryddhandlare och smyckes-

magnater. Järnet som bryts i gruvorna i söder 

förädlas här och blir till välgjorda brynjor och 

skarpa klingor. Man gör också verktyg som fin-

ner vägen långt bortom rikets gränser och över 

havet, sägs det. Om Narrvaly sägs förse Pomar-

valy med en viss del rustningar och vapen, kan 

man utan tvekan hävda att Venkvaly är Kasillas 

rustkammare. Detta har gett upphov till en rik 

borgarklass bestående av handelsmän och hant-

verkare, främst inom järn- och smidesföremål, 

men också inom sten och ädelmetaller.  

Allt som allt är venkborgare av ett köpstarkt 

slag, och borgerskapets borgare i Kasilla. De ses 

som högdragna och nonchalanta. Ingen kan 

dock förneka att de bidrar enormt till statskas-

san och (med dvärgarnas hjälp) är verkliga ex-

perter inom sitt gebit. 

HISTORIA 
Kasillas namn härstammar från den kvinnliga 

regent (Kasilla den listige, den ende av sitt 

namn) som för länge sedan befriade landet från 

Langardien. Kasilla är idag upphöjd till landets 

skyddshelgon, och man anser inom den ka-

sillska delen av kyrkan att hon måste hörsam-

mats av profeten och styrts av hans gudalika in-

telligens i sin frihetskamp mot langerna. Tidi-

gare i historien var Langardien ett mäktigt im-

perium och folket i öst ansågs vara nybyggare. 

Hit tog bråkmakare, mindre önskvärda bönder 

och nybyggare sin tillflykt från andra sidan Väs-

terhavet. Här etablerade sig mindre krigsherrar, 

despoter, furstar från Langardien och självut-

nämnda frihetskämpar. De flesta förde en hård 

tillvaro, och de outforskade markerna dolde fa-

ror värre än de krigiska penverstammar som be-

bodde dem.  Där fanns även bergsriket i sydöst; 

Gripkungarnas – ett isolerat, stolt farangiskt 

folk som snabbt sökte tvinga på de nybyggande 

östlangarderna sin dominans. Under frigörelse-

kriget som Kasilla kom att leda för att befria sitt 

rike från Langardien etablerades dess västliga 

gräns naturligt vid den vilt forsande floden Ran-

nern. Det var dock ett mycket mindre rike än 

vad det är idag. De självutnämnda härskarna 

fortsatte slåss sinsemellan, eller svor trohet mot 

endera gripkungar eller Langardien.  

I öster rådde ständig oro och konflikter med 

Gripkungarna även efter befrielsen från Langar-

dien. Gripkungarna från Venkzina, som i mångt 

och mycket behärskade stora delar av det som 

idag är centrala och sydöstra Kasilla, var mäk-

tiga krigare och samarbetade tätt med östber-

gadvärgarna. Wellenvary, redan tidigt en stor 

handelsstad och nu högsäte för de Kasillska re-

genterna, satt länge i en rävsax mellan de två 

mäktiga rikena i väst och öst – och var i ständiga 

krig med mindre grannar och kringströvande 

krigarband. Men landet med centrum i Wellen-

vary kom att expandera avsevärt, mycket tack 

vare olika härskares list, mod och tålmodighet. 

Snart skulle de besitta territorierna i det som 

idag kallas för Darby Län och ända ner i söder 

mot Pomarvaly. Kasilla expanderade, införli-

vade och annekterade områden från mindre 

furstendömen och svagare regenter i det va-

kuum som uppstått sedan Langardien förlorat 

kontrollen över den forna östra rikshalvan, och 

inte förmått bygga sig ett brohuvud på östra si-

dan av Rannern. Hotet från Gripkungarna var 

däremot i Kasillas unga historia alltjämt över-

hängande, och många krig kom att avlösa 

varandra under hundratals år. Mindre skärmyts-

lingar så väl som upprepade regelrätta eröv-

rings- och utrotningskrig mellan farangerna fö-

rekom frekvent.  

Lokala historiker vill hävda att det finns få mot-

svarigheter till den mängd krig Kasilla utkäm-

pat – både mot den store grannen och forne 

härskaren i väster, Langardien, och mot Grip-

kungarna från Venkvaly. Något som kunde 

likna fred inträffade först när den Svarte Gripen, 

Narkloss Immel (ironiskt nog en kasillsk regent 

och inte en gripkonung) genom svärdets makt 

och med list avslutade de blodiga krigen mellan 

kasiller och venker i de fem berömda slagen. 

Han lät äkta den venkiska ättens arvtagerska 

Miranta den vackra i Venkvaly, och såg därige-

nom till att de tidigare två rikena enades. Givet-

vis skedde detta inte friktionsfritt. I sydost för-

des länge mindre upprorskrig ledda av adelsher-

rar som ansåg att deras födslorätt och ko-

nungaätt i och med föreningen mellan den ka-

sillska kronan och Griparnas dito tagits ifrån 

dem. Men fred kom att härska över landet i si-

nom tid; upproren slogs brutalt ner och subsi-

dier och lagreformer tillät snart det sydöstra lä-

net i riket att åtnjuta vissa privilegier och ett 

mått av självstyre för att göra transitionen till 

Kasilla mer smärtfri.  

Det har nu gått flera hundra år sedan enandet, 

men trots detta ser både adeln och småfolket i 

Venkvaly sig själva främst som venker och inte 

kasiller. Och även om lojaliteten till och respek-

ten för kungahuset i kronlandet och Wellenvary 

finns, är man mycket noggrann med att bevaka 

sina rättigheter och sin rätt till ett visst obero-

ende från regenten och dennes maktutövande.  

Än i dag är det av god sed att man låter den ven-

kiska adeln titulera sig själva prinsar och prin-

sessor, och att dessa ges en garanterad plats vid 

det kungliga hovet. Det har också genom histo-

rien varit mycket vanligt att de västkasillska äd-

lingarna äktat venkiska ädlingar och vice versa 

för att på så sätt försöka stärka banden mellan 

landsändarna.  

SAMHÄLLE 
Kasilla är en relativt ung arvsmonarki där båda 

könen kan ärva tronen, trots att tronföljden hi-

storiskt sett varit agnatisk, medan kasillska prin-

sessor äktat prinsar i Venkzina (alltså Venkva-

lys högadel) och där kommit att införlivas i den 

venkiska högadeln. Venkvaly och dess län, 
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allmänt benämnt Venkzina; Gripsland, har styre 

och ett eget hov samt representanthus som del-

vis är autonomt men som i större frågor är un-

derställt den kasillska kronan.  

Riket är indelat i ett flertal olika län, varav de 

viktigaste är Vikgravroe län, Darby Län, Po-

marvalys län och Venkzinas län. Dessa län, för-

utom Venkzina som delvis är autonomt, har alla 

förvaltare underställda regenten. Förvaltarna är 

av nobel börd, i vissa fall direkt nedstigna från 

led av tidigare självutnämnda regenter eller 

krigsherrar, som kuvats under Kasillas expans-

ion genom historien. Länen i sig har ofta ett 

hundratal mindre kommuner och socknar med 

egna äldsteråd, lägre adliga förvaltare och rid-

dare med uppgift att upprätthålla fred och ord-

ning på bygden.  

Kasilla kan vid en första anblick uppfattas som 

en lös sammansättning av en mängd små län, 

men det har gång på gång genom historien visat 

sig att de kasillska folket snabbt samlar sig till 

gemensam sak mot yttre hot. I synnerhet under 

de många krigen med Langardien har vallfärd-

ande krigarskaror från östra rikshalvan och 

grupper av tungt rustade venker rusat åstad för 

att möta fienden i striden. Det finns en stor na-

turlig variation i riket där Darbyfolket exempel-

vis ses som lite egna och udda, medan Pomar-

valyborna ses som välgödda och naiva, och 

Venkerna åtminstone betraktar sig själva som 

stolta ättlingar till forna krigarkonungar.  

Kasillas adel är inte speciellt stor i jämförelse 

med den mycket stora skaran självägande bön-

der man finner i riket. Det sägs, och kanske med 

all rätt, att regenten har att förlita sig på bönder 

och borgare istället för en rik och mäktig adel. 

Storbönderna utgör nästan en egen majoritet av 

befolkningsgruppen och har inga större skyldig-

heter mot den lokala adeln att utföra dagsver-

ken. De betalar också en mycket låg skattesats 

till den lokala adelsmakten.  

Där adeln i Langardien äger stora hektar mark 

och kan ta sig stora friheter med sina undersåtar 

har Kasilla en stark grundlag som ska garantera 

bönderna frihet från adelsmännens nycker. I 

gengäld ska bönderna i ofredsår ställa upp ett 

antal dugliga kämpar och själva ägna sig åt va-

penträning för att kunna försvara hem och härd 

i händelse av krig. Denna lojalitet gäller dock 

mot kronan, riket och regenten i första hand; 

inte den lokala adeln, även om denne i teorin ska 

leda de lokala miliser som ska rustas vid krig 

och ofredsår.  Adelns största uppgifter är som 

förvaltare av länets borgar, städer och näringar. 

De skall upprätthålla lagarna och ansvarar för 

att tillsammans med byäldstar och lärda reli-

giösa upprätta domstolar och tillgodose lös-

ningar av tvister. De skall också agera som offi-

cerare och kunna ställa upp tungt infanteri eller 

kavalleri i krig samt sköta de administrativa 

sysslor som ålagts dem i regionerna där deras 

säten ligger. Korruption och maktmissbruk an-

ses vara mycket vanhedrande, och därför är det 

en stor skam om det visar sig att en adelsman 

skor sig på otillåtna eller mindre lagliga vägar. 

På samma sätt är det otänkbart att en ädling 

skulle förbli vid makten om denne behandlade 

småfolket och bönderna illa. Kasiller har en 

stark tradition av att snabbt sätta ner foten när 

de anser sig bli ojuste behandlade och det finns 

ett flertal exempel på bondeuppror mot rovrid-

dare och mindre hedersamma ädlingar doku-

menterade.  

Bönderna och borgerskapet är Kasillas ryggrad 

med både rättig- och skyldigheter. Män och 

kvinnor i vuxen ålder utanför stadsgränserna rä-

knas som mönstringsbara i händelse av krig och 

baserat på den årliga tabell kronan skriver, för-

väntas bygderna ställa upp med ett visst antal 

milismän, vapen, furage och utrustning. Gene-

rellt sett är den kasillska bonden sin egen och 

får bruka sin mark som han eller hon själv före-

drar. Det finns givetvis drängar och pigor, lik-

som småbönder som arrenderar mark av stor-

bönder eller adelsmän – men dessa åtnjuter ett 

stort mått av lagar tänkta att skydda dem från att 

utnyttjas för hårt eller sättas i arbete utan skälig 

ersättning eller i avsaknad av kost och logi. 

Borgerskapet, det vill säga den del av befolk-

ningen som bor innanför stadsmurarna, är också 

en vital del av rikets ekonomi. De genererar 

stora resurser åt kronan trots att de är långt färre 

av bönderna. Genom förädlingen av resurser, 

hantverk och produktion av diverse varor bidrar 

de med höga intäkter. Skatterna är fasta enligt 

en årligt utarbetad tabell både mot den lokala 

adeln och kronan. Lärda menar att detta skall 

leda till en större produktion och att det generar 

en mer progressiv utveckling av produktionen, 

och en vilja att arbeta mot kvalité och fram-

bringa nya innovationer. Där bönderna själva 

förväntas ställa upp för mönstring i händelse av 

ofredsår, skall borgerskapet hålla en arsenal av 

vapen, rustningar och en krigskassa i städerna 

tänkt att användas för rekrytering av dugliga 

soldater. Större städer har ofta redan en mindre 

garnison stadsvakter, brandmän och andra 

lämpliga kandidater att rusta om kriget skulle 

drabba riket.  

Skatterna är generellt högre i städerna. Detta 

motiveras med att det är en dyrare omkostnad 

för förvaltaren - alltså den lokala adelsmakten - 

att ta hand om försvarsverk, upprätta listor på 

eventuella soldater, brandmän, underhållsper-

sonal, samt handha logistik och handelsfrågor, 

hygienmässiga frågor samt utbyggnad och om-

byggnation av städerna.  

Magiker välkomnas med öppna armar i det ka-

sillska samhället. Där magipraktiserande förd-

rivs i Schargaard, länkas mot adeln i Langardien 

eller lever under strikt kontroll och beskattning 

i Wellenvaly, för att inte tala om den nästintill 

totalitära Manto Dantra-ordens förehavanden i 

Ibstar, ges de stora friheter i Kasilla. Detta har 

lett till ett ständigt inflöde av magiker till landet. 

Dessa ges frihet att verka inom sin profession 

varhelst i riket de önskar, med reservation för 

att de aktivt hjälper till att försvara kronan och 

riket, liksom att de skall sträva efter att hjälpa 

det kasillska folket i dess vardag. Detta har gjort 

att landet är ett av de mer magikertäta sam-

hällena i världen, även om många av magikerna 

sällan är annat än simpla noviser. Det finns tre 

större magiakademier i Kasilla; två i Wellen-

vary och en i Venkvaly. Dessa lägger alla stort 

fokus på att studera och forska i så kallad 

antimagi; alltså hur man på magisk väg motar-

betar oönskade magiska strömmar och använd-

ning.  

RELIGION  
Religion är i Kasilla synonymt med juavedyr-

kan, och en central del i det kasillska samhället. 

Tron utövas inte centralt organiserat utan i form 

av ett antal mindre filosofier inom vad som kal-

las de kasillska religiösa ringarna. Dessa ringar 

består i mångt och mycket av vandrande välgö-

rare (kunniga inom läkekonst, jordbruk, hant-

verk och annat), predikanter, filosofer och 

simpla daglönare som för kost och logi hjälper 

till på gårdar, samtidigt som de diskuterar och 

förmedlar profetens visdom och budskap. De 

kasillska ringarna har ett antal hovrepresentan-

ter som huserar i det kungliga palatset. Fridagar 

ägnas ofta åt vapenträning, men även åt gemen-

sam sång, dans och meditation, där de Juavi-

tiska texterna reciteras, tolkas och diskuteras 

sinsemellan. Den kasillska tolkningen av 

juavismen är liberalare än de langardiska eller 

wellenvalyska grenarna – detta då det faktiskt 

inte finns mycket mer än ett löst råd av religiösa 

åldermän och kvinnor, utan större ekonomiska 

resurser eller maktmedel att tillgripa, som sam-

las hos regenten med jämna mellanrum. Relig-

ionen är dock fortfarande en viktig del av ge-

mene mans liv, och man ser fortfarande avgu-

dadyrkan, demondyrkan eller blasfemi som all-

varliga brott. Det finns en uppsjö olika tempel, 

kloster och lärosäten runtom i Kasilla att besöka 

för den religiöse eller vetgirige. 

Juavismen 

Juavism är en religiös ideologi som består av ett 

flertal olika förbund med snarlika tolkningar av 

tron på Juave som förkunnare av sanningarna 

om tillvaron. Dess rötter finner man i Västispa-

lana och delar av södra Vikto på den 

Syntimbriska halvön. Det senare landområdet 

anses vara en helig del av det utlovade juavi-

tiska storriket som komma skall, och det har ra-

sat och rasar ännu något som närmast kan be-

tecknas som ett heligt krig i dessa regioner.  

Religionen har sin grund i profeten Juave (även 

kallad Förkunnaren) och dennes skrifter, tolk-

ningar och handlingar under sin levnadstid. Ut-

ifrån de skrifter och sägner som spreds av lär-

jungar och missionärer efter honom har relig-

ionen kommit att etableras som Västispalanas 

och sydöstra Viktos dominerande trossystem. 

Det finns även en minoritet juavetroende på 

Ibstars östkust, liksom i Bazrinita och utefter 

Ispalanas sydligare breddgrader.  

Grundpelarna i Juavismen är ständig strävan att 

bättra sig själv och hjälpa sina medtroende; att 

förmedla profetens budskap med pennan, svär-

det eller båda delarna, och genom att sprida sin 



20 

säd. Det ses som plikt att ta upp vapen mot den 

fiende som kommer för att härja hem och härd, 

samt mot den som avser tvinga den troende att 

vända sig från förkunnarens ord. Missionerande 

eller ideellt religiöst arbete under en del av ung-

domen eller på ålderns höst, uppmuntras aktivt. 

De förbud och tabun som finns är ofta grundade 

på profetens egna skrifter och läror och trots att 

man sett en viss reformation i vissa riken är ho-

mosexuella förbindelser män emellan fortfa-

rande strikt förbjudna, medan kvinnor upp-

muntras att ha flera älskare av båda könen. 

Lättja och högmod ses som dåliga karaktärs-

egenskaper, och giftmord anses vara den 

grövsta kardinalsynd en person kan göra sig 

skyldig till. Religionen är på många sätt upp-

fostrande mot de troende och de lärda. Heliga 

missionärer och de äldre skrifterna fokuserar i 

stort på hur en exemplarisk juavit ska leva. 

De tre större maktfaktorer som finns inom relig-

ionen är, bortsett från diverse mäktiga troende 

individer, de religiösa stadsstaterna Burd 

Templon i Vikto, de juavitiska ringarna i Kas-

illa och det storlangardiska samfundet. Det 

finns också en uppsjö heliga ordnar och riddar-

sällskap såsom De Grå bröderna, Profetens 

Sköld, Profetens Horn, Det flammande svärdets 

sällskap, Kärveorden, Juavitska Herreorden 

med flera.  

De symboler som frekvent används inom relig-

ionen är den gyllengula trearmade solen, vete-

kärven, den stigande solen, och ett avhugget 

manshuvud. Även mindre talismaner, som hår-

knutar från älskade, förgyllda horn och knutna 

blomsterkransar används i stor utsträckning av 

juavismens utövare. 

BEFOLKNING OCH SPRÅK 
Kasillerna är till absolut majoritet faranger 

sprungna antingen ur Langardiens grundande 

eller tillhörande gruppen venkiska faranger; ätt-

lingar till ett av de första farangiska folken på 

Ispalana som kom att grunda sitt eget rike vid 

foten av Östbergamassiven. Det finns en stor 

minoritet östbergadvärgar i storstäderna som 

sysselsätter sig inom hantverk, bankväsende 

och råvaruförädling. Lokala penverstammar fö-

rekommer inom rikets gränser bland bergen i 

öst och syd men undviker i största möjliga mån 

att interagera med farangerna.  

Den kasillska kulturen är inte enhetlig. Man ta-

lar till exempel om darbybornas skrockfullhet, 

venkernas nedärvda stolthet, vikrernas och 

ibsjallernas flitighet, medan östlänens befolk-

ning anses vara lite egna, om än starka och mo-

diga pionjärer i brytandet av nya marker.  

I Kasilla talar man en dialekt av langska som i 

allmänhet kallas östlangska. De båda dialek-

terna är mycket snarlika varandra – en langar-

disk person skulle utan problem förstå den ka-

sillska personen, och vice versa, men har ändå 

så pass stora dialektala skillnader att man delar 

upp dessa i väst respektive öst. Språket är 

gammalt, och sägs ha uppstått genom en bland-

ning av farangosa, Östbergadvärgarnas variant 

av janab-zorkh, och timbre.  

 

Land: Kasilla 

Huvudstad: Wellenvary 

Härskare: Canrad III; Rosenkungen 

Vapen: Delad sköld; ros i silver mot röd tinktur 

i dexter fält; gyllene grip mot blå tinktur i sinis-

ter fält. 

Tillgångar/resurser: Timmer, järn, mineraler, 

ädelmetall, hantverk, jordbruk 

Befolkning: Faranger 92%, Penver 6%, Dvär-

gar 2% 

Diplomatiska relationer: Frostiga med 

Wellenvaly, avsomnade med Langardien, goda 

med Schargaards adel, affärsmässiga med 

Ibstar, goda med Östbergadvärgarna och Burd 

Templon. 

LANGARDIEN  
angardien är västra Ispalanas falnande 

stjärna. Den förr så mäktiga regionala stor-

makten och imponerande jordbruks- och pro-

duktionsnationen är en skugga av sitt forna jag 

efter att kung Arnild VI dog under det senaste 

kriget mot Kasilla. Ränksmiderier, intriger och 

tal om en revolt i Sydlangardien genomsyrar ett 

rike svårt sargat av missväxt och förlorade land-

områden i norr. De langardiska bönderna tyngs 

av allt högre skatter från en adel som inte längre 

kan tyglas av den underårige regenten och drott-

ningmodern, och lokala protester och bonde-

uppror har avlöst varandra. Det står alltmer klart 

att något drastiskt måste och kommer ske i 

Langardien, och att ju längre detta dröjer, desto 

värre kommer det bli när kitteln kokar över.  

”Den fordom stolta Langardiska tjuren är 

nu djupt sårad och förnedrad av de kasillska 

rävarna och griparna. Bara att se hur det 

stora riket vacklar allt närmare avgrunden 

medan räven glupskt nafsar den i hasorna in-

nebär lidande. Med den där barnregenten 

och hans mor, och den där uppenbart mor-

diska sydländska vilden – bah, andrekonung 

kallar de honom, haha – på kollisionskurs är 

jag allt bra glad att jag sitter här i mina pa-

radislundar och slipper se spektaklet på nära 

håll” 

Aumierd Vipp, Bazrinitisk prins från Bas Hopo. 

”Det är ett så stort land att jag vet inte var 

jag ska börja med att beskriva det. Jag 

trodde jag var i paradiset när jag besökte 

mynningen till Gula Floden och fick se 

Armasovs prunkande trädgårdar. Alla kvin-

nor är mycket vackrare här än hemma, min 

bror”. 

Felim Gat, hyrsvärd och mångsysslare, på färd 

genom Langardien. 

”Langardien säger du? Jo, vi skulle ha an-

gjort där för något år sedan, men kriget kom 

emellan och nu har de helt förlorat nordkus-

ten till de där krigiska satarna från öst. 

Killier eller illrier eller vad de nu kallas. Jag 

har aldrig haft något emot langer när jag va-

rit i hamn där. De är som folk är mest och 

kvinnfolket vet minsann hur de ska linda en 

kring fingret, haha! Akta dig bara för att 

smäda deras gud, de blir helt hysteriska och 

kan mörda för minsta lilla missuppfattning”. 

Arfereth Stankh, ibstarisk/miadelisk sjöman till 

nyfiken skeppspojke. 

GEOGRAFI & KLIMAT 
Langardien är det till ytan näst största riket i 

Västispalana. Endast Bazrinita i sydöst med 

sina stora okontrollerade territorier är större. 

Kusttrakterna i både Nord- och Sydlangardien 

präglas av ett behagligt varmtempererat kustkli-

mat med hög luftfuktighet, heta somrar och 

milda, regniga vintrar.  Sommarhalvårets neder-

börd är inte lika ymnig som den under vintern, 

men tillräcklig för att det sällan ska bli allvarligt 

torrt. Norra rikets inland är av varmtempererad 

höglänt västkustkaraktär, med bördig jord och 

rikt på lövskog medan Sydlangardiens i regel 

höglänta inland i stort består av bördiga gräs-

slätter och torrare partier buskstäpp. Klimatet 

gränsar till subtropiskt, och är längs kusterna av 

medelhavskaraktär. Nederbörden är jämnt dis-

tribuerad över året, men ju längre inåt land man 

kommer, desto torrare blir det oavsett årstid. 

Här är även temperaturskillnaderna över dygn 

och år större. Kasilla och Nordlangardien skiljs 

naturligt åt av floden Rannern vars lömska un-

dervattensströmmar och vilda forsar gör över-

gångar mycket osäkra och farofyllda om man 

inte nyttjar de få naturliga vadställen som finns.  

Langardien har flera stora städer, varav de flesta 

är kuststäder placerade kring flodernas utlopp 

mot havet. Några värda att nämna är Kay-

renslar, Husavaly, Okavary, Anskevary, Hayr-

vary, Styykasov och huvudstaden i Norr; 

Gisova. Hela Nordlangardien är översållat av 

mindre byar, gårdar och städer. I Sydlangardien 

finns ett par större handelsstäder, men i huvud-

sak dominerar här de nomadfolk som lever en-

ligt tusenåriga traditioner, och anser att stads-

byggen är något nordlanger sysselsätter sig 

med. 

Den största historiska lämningen av vikt i riket 

är kustvägen; Juavutes. Det är en snart tusenårig 

stenbelagd väg som än idag används av resande 

från norr till söder. Vägen är upphöjd och löper 

efter kusten från rikets sydligaste spets vid 

Styykasov till Kayrenslar i västra Nordlangar-

dien. Den är belagd med svart granit vars like 

man bara finner djupt i östra Kasilla, eller ännu 

högre upp i Östbergadvärgarnas land. Det råder 

delade meningar om vilka som konstruerat 

vägen. I sydlangernas berättelser har de själva 

och ett mörkhyat folk sedan länge raderade ur 

historien byggt dess sydliga del. Det norra av-

snittet, strax norr om floden Oryapatak, är av se-

nare konstruktion. Det påstås vara knappt sju- 

eller åttahundra år gammalt, byggt av faranger 

enligt vad som förtäljs. Den nyare delen är för-

visso bred och upphöjd, men inte belagd med 

samma svarta granit som sträckan i söder.  

L 
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Ett fåtal mindre tempel från den juavitiska re-

ligionens födelse finns utspridda i landet, och i 

bergen i öst kan man finna lämningar från de 

penver som drevs iväg av de gamla Gripkung-

arna i dagens Kasilla. Generellt sett finns det 

dock få lämningar kvar från äldre civilisationer 

– främst kanske eftersom Nordlangardien befol-

kades av faranger i samma historiska skede som 

Schargaard och Wellenvaly – och de penviska 

nomadfolken i de södra delarna aldrig bekymrat 

sig om att bygga monument eller onödiga sten-

formationer.  

HISTORIA  
Langardiens historia är rik och lång. Den är 

även blodig och våldsam. Krig och konflikter 

har avlöst varandra i en lång berättelse om olika 

kungamakter som slagits om kontrollen över ri-

ket. De två folken; faranger och penver, har se-

dan de förstnämnda landsteg på kontinenten kri-

gar, handlat och förlikat sig med varandra och 

har under historiens gång smält ihop till den 

union som idag kan kallas för Storlangardien, 

eller Langardien rätt och slätt. 

Historien har främst nedtecknats av faranger, 

och därför kan det lätt te sig som att landets 

historieskrivare fokuserat på den norra delen av 

riket. Söderns nomadiska befolkning saknar 

skriftlig tradition och har enbart låtit historier, 

anekdoter och legender överföras muntligt. De 

har dessutom behållit sina traditioner utan nå-

gon lust att utvecklas eller förnya sig medan de 

nordlangardiska farangerna alltid anammat 

idéer, tankesätt och nya innovationer utifrån. 

Därför är de flesta inhemska forskare, författare 

och nedtecknare av nordlangardisk (underför-

stått farangethisk) börd.  

De tidiga nordlangardiska kungarna krigade i 

århundraden med de splittrade penverstammar 

som i söder härjade hela landet under de första 

århundradena av rikets kända historia. Så sakte-

liga tog de makten över de fertila landområdena 

i norr. Farangerna kom ursprungligen från väs-

terhavets väldiga länder på kontinenten 

Farangheta. De sökte nya marker och fann en 

kontinent full av rikedomar. De fann också de 

vilda nomadstammarna; skickliga ryttare, stolta 

krigare och rigida traditionalister. Det var givet 

att konflikter skulle blossa upp mellan de olika 

folken. 

Men trots att stridigheterna avlöste varandra i 

takt med att farangerna koloniserade landet och 

bosatte sig utefter kusten längs med den gamla 

kustvägen, handlades det också friskt och i 

nordbornas närvaro började de sydländska 

stammarna snart se fördelarna med handeln och 

nackdelarna med blodiga och fruktlösa krig. Att 

de dessutom i och med den formella unionsbild-

ningen skulle komma att få ett mycket större in-

flytande än de kunnat drömma om bidrog till att 

de mångåriga stridigheterna till slut nästintill 

helt ställdes in och istället övergick i ett samar-

bete och en statsbildning få trott skulle vara 

möjlig. 

De tidigare splittrade sydländska stammarna 

med sitt hundratal hövdingar och överhuvuden 

kom i samband med unionen att enas till en 

grupp av familjer där en gemensam konung 

kröntes som en motpol till monarken i norr. 

Detta skedde givetvis motvilligt även om det ac-

cepterades av Nordlangardien, som i viss mån 

såg ett enande av folken i syd som en potentiell 

risk för framtida inbördeskrig. 

Langardien frodades bara kortvarigt. I takt med 

att det östliga delarna (nuvarande Kasilla) re-

volterade och började frigöra sig från det lang-

ardiska väldet och Wellenvary helt förkastade 

vidare samarbete med den langardiska kronan 

kom ett samförstånd mellan regenterna i norr 

och söder att bli en självklarhet. Helt plötsligt 

hade riket en växande mäktig fiende i öster att 

kuva, och de nu oberoende och välbeställda 

Wellenvaryborna i norr ansamlade stora skaror 

legosoldater, hyrsvärd och sjöhärjare till värn. 

Norden behövde söderns vilda krigare och deras 

omtalade färdigheter i strid till häst. Vildsint-

heten med vilken de härjade landsbygden, och 

deras stora antal, sågs som Langardiens trumf-

kort i det annalkande kaoset. De sydländska no-

maderna gavs fri lejd att plundra, härja och 

plåga den upproriska befolkningen i öst och var 

initialt i flera krig så framgångsrika att man än 

idag i Kasilla talar om den sydländska skräcken 

och hästhorderna som brände och skövlade ut-

efter Spinnaren.  

Unionen mellan Nord- och Syd-

langardien. 

Unionen mellan norra och södra Langardien är 

knappt femhundra år gammal, och trots trätor, 

inbördes stridigheter och sydliga uppror har den 

stått sig. Unionen uppstod efter det sista egent-

liga kriget mellan penverstammarna i södern 

och farangerna i norr. Krigströttheten hos båda 

sidor, upproriskheten hos det som skulle 

komma att bli Kasilla, inbördes stridigheter på 

båda sidor, samt en invaderande armé från det 

då mäktiga Bazrinita, tvingade den nordliga re-

genten och de södra stammarnas överhuvuden 

att samlas för att begrava stridsyxan. Det slöts 

ett formellt traktat där man garanterade varand-

ras oberoende. Gränsen drogs upp vid Gula flo-

den. I norr skulle farangernas konung få styra 

obehindrat och i södern skulle familjerna styra i 

enlighet med sina traditioner. Detta med undan-

tag för de kolonistäder som växt fram utefter 

kusten. De penviska ledarna avgav högtidliga 

löften om att upphöra med plundringar och härj-

ningar av handelsstationer, mot att den 

farangiska expansionen avstannade och enbart 

behöll de besittningar som redan etablerats. Det 

slöts också avtal om att komma varandra till 

hjälp vid utländska invasioner, att helt ta bort 

handelstullar sinsemellan och att södern skulle 

få låta skicka representanter till norr för att få 

röster och inflytande vid hovet. Upprättandet av 

unionen var inte smärtfri. Många av de syd-

ländska familjerna motsatte sig direktiven och 

fortsatte med egna, privata krig mot vad de an-

såg vara farangiska ockupanter i södern. Dessa 

slogs abrupt ner när de av nordsidan stödda pen-

viska överhuvudena helt sonika utrotade flerta-

let av de upproriska familjerna.  

Trots en lång period av relativ fred knakar un-

ionens fogar, eftersom Nordlangardien för till-

fället står utan duglig regent och söderns famil-

jer sett sig förnedrade och förbisedda i frågor 

som rör Storlangardien. Att sekundärregenten 

dessutom alltmer tycks anamma nordlangar-

diska seder och bruk (som i att han låtit bosätta 

sig i en av de sydligt belägna städerna och 

bygga sig ett palats, samt friserar och klär sig 

enligt nordlangardiskt snitt) har fått många fa-

miljer runtom i det väldiga Sydlangardien att 

gnissla tänder.  

SAMHÄLLE  
Langardien är en unionsmonarki med en nordlig 

regent av faranghetisk börd där barn av båda 

kön kan ärva tronen utan förbehåll. I syd väljs 

till detta en konung; en sekundärregent, av man-

ligt kön, av de penviska nomadfamiljernas över-

huvuden. Sekundärregentens makt är delvis 

bara representativ och en hedersbeteckning, 

men denne har i praktiken under krig och oros-

tider en central roll och mycket stor makt. Då 

sydlangerna i hög grad lever till häst kan de 

också bidra med ett stort antal kavallerister, be-

ridna skyttar och härjande grupper som trakas-

serar eventuella fiendehärar. Där den nordlang-

ardiska armén styrs av kronan och förlitar sig på 

skatter för att upprätthålla disciplin och mantal 

behöver inte södern oroa sig för sådana triviala 

ting. Att rida i strid är något som sägs finnas i 

familjernas blod och det ses som en självklarhet 

att försvara familjehedern genom att delta i krig 

under ofredsår.  

Adeln i Langardien är koncentrerad till de 

farangiska nordliga delarna av riket, och uppbär 

stor makt. Dessa äger stora landområden och 

förvaltar dem, och de stora mängder arrende-

bönder som bor och verkar där. Det finns offi-

ciellt sett ingen träldom i riket, men de arrende-

rande bönderna har det ofta knapert och ett stort 

ansvar att uppfylla mot adeln. Inte nog med att 

de skall betala skatter till dem och kronan: Bön-

derna måste även ställa upp med både manskap 

och resurser till de eventuella krig riket dras in 

i.  

I syd dominerar beridna stammar områdena ut-

anför de städer som växt fram under århundra-

dena. Dessa lever enligt tradition av boskaps-

skötsel och jakt, och för ett kringresande liv på 

de väldiga stäpperna. Under vår och höst sker 

stora migrationer till rikets norra delar där no-

maderna idkar handel med de nordliga länen. 

Då upprättas stora byar av tält och paviljonger 

utanför stadsmurarna. Under vinteråret håller 

sig klanerna långt söderut i riket och har då ett 

fåtal permanenta tältbyar där de spenderar några 

månader med inbördes möten och beslutsfat-

tande. Städerna förvaltas oftast av adelsfamiljer 

som agerar borgmästare och tar ut tullar, avgif-

ter och ombesörjer den allmänna skötseln. 
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Langardiens säkerhetspolitiska läge är för till-

fället kaotiskt och djupt oroande, med interna 

gräl, intriger och direkt prat om inbördeskrig. 

Den under det fjärde Kasillsk-Langardiska kri-

get avlidne konungen Arnild VI lämnade efter 

sig en underårig arvinge i form av en djupt 

egensinnig och tystlåten son; Arnkloss I, och 

Langardien styrs i praktiken av drottningmo-

dern. Det är högst oklart om sonen kommer 

klara av att axla ansvaret det innebär att styra 

riket, och Sekundärregenten i Sydlangardien 

väntar otåligt på att få veta hur de nordlangar-

diska ädlingarna och hovet kommer att agera i 

frågan. Som om det inte vore nog förlorades un-

der det senaste kriget stora delar av nordkusten 

till Kasilla i det fredstraktat som slöts, och 

Wellenvaly har inte varit sena med att kräva 

större summor silver för att omdirigera handeln 

till Langardiska hamnar på västkusten. Landet 

håller andan och efter många krigströtta år råder 

pessimism hos adeln i riket, undertryckt ilska 

över nya skattehöjningar hos småfolket, och 

frustration hos familjerna i söder som vill lyfta 

fram en av de andra adliga nordlangardiska ät-

terna till tronen istället för den nuvarande.  

HANDEL & NÄRINGSLIV 
Langardien har en stor inhemsk handel. Det 

handlas och byts mellan de nordliga länens pro-

duktionsbaserade städer, och de sydligas bo-

skap- och hantverksdominerade områden. Även 

självhushållningen håller en hög standard i de 

båda landsändarna; i södern är tillgången på kött 

god, och olika rotfrukter växer vilt utefter flo-

derna. I norr har man en rik jordbrukstradition 

och en mycket stor förståelse för att växla od-

lingar efter säsonger.  Exporten har uteslutande 

skett via Wellenvaly. Där har man sålt järn, tim-

mer, virke, päls och hudar från södern, och va-

pen och verktyg från norr – de två sistnämnda i 

ständig konkurrens från både Kasilla och stads-

statens egna hantverkarskrån. Även vin, frukt 

och torkad havsfisk eftertraktas utanför rikets 

gränser.  

Med det senaste gränskriget avslutat i ett nesligt 

nederlag har Langardien förlorat sina två nord-

liga hamnar åt Kasilla, och detta har försatt riket 

i en situation där transporter och handelsleder 

blir längre och mer ekonomiskt utsatta. Förlus-

ten av de två hamnarna, som var så pass strate-

giskt placerade att man i vissa fall kunde kon-

kurrera med Wellenvaly, har visat sig innebära 

ett dråpslag. Man har helt enkelt bara hamnar på 

den vidsträckta västkusten att nyttja. Här är vin-

darna mycket mindre gynnsamma, och före-

komsten av förrädiska sandbanker, rev och 

strömmar omfattande, vilket gör utländska han-

delsskepp mindre benägna att anlöpa hamnarna 

före Wellenvaly. Det faktum att stadsstaten nu 

till råga på eländet uteslutande handlar sitt stål 

och järn från Kasilla på grund av ekonomiska 

förutsättningar har bidragit till att marknaden 

krympt, och att Langardiens skattkistor börjat 

tömmas.  

Genom de sydliga lederna mot Bazrinita har 

däremot Langardien fortfarande ett stort trumf-

kort; de kontrollerar i hög grad handeln av 

kryddor, exotiska träslag, djur och lyxvaror, ty-

ger och ädelstenar från Bazrinitas hamnar. Detta 

hotas dock av att Wellenvalys handelsflotta bli-

vit mer sofistikerad och i högre grad möjlig att 

navigera utanför Langardiens territoriella havs-

gränser, något som lett till ett inofficiellt kapar-

krig mellan Wellenvaly och Langardien utefter 

rikets sydkust.  

RÄTTSSKIPNING 
Rättskipningen i Langardien baseras på den 

tolkning av juavitiska skrifter som råder i riket. 

Det finns dock undantag. I södern löser famil-

jerna sina problem internt, och Nordlangardien 

har fått lämna garantier att inte blanda sig i hur 

familjerna låter rättvisan ha sin gång på sina ter-

ritorier förutsatt att man inte begår brott mot den 

nordlangardiska befolkningen vid handelsstat-

ioner, på genomresa eller i kuststäderna. För 

Nordlangerna och de städer i södern där fa-

ranger bor råder dock en mycket strikt tolkning 

av de juavitiska skrifterna. Detta har lett till att 

man i vissa läger (bland annat i Wellenvaly och 

Kasilla) anser att lagarna tolkas godtyckligt el-

ler öppnar för en beslutsfattare (kronan utser 

fogdar att upprätthålla lagar runtom på landet 

under överseende av adeln) att hemfalla åt kor-

ruption eller tolka lagarna som de känner för. 

Att även adelns status tolkas som förmer i de 

juavitiska skrifter som används, gör att många 

adelsmän kan undkomma straff helt enkelt ge-

nom sin höga börd eller framskjutna position. 

Land: Langardien 
Huvudstad: Gisova 

Härskare: Nordlangardien/Unionen: Drott-

ningregent Ada och barnkungen Arnkloss I; 

Sydlangardien; sekundärregent Eck Svarttunga. 

Vapen: Ginstam; Korsade pilar i silver med en 

krona överst mot gyllene tinktur. Stam; rut-

mönster i svart- och silvertinktur. 

Tillgångar/resurser: Spannmål, boskap, sten, 

timmer, järn, hantverk, handel (transitland för 

bazrinitiska kryddor och ädelträ). 

Befolkning: Faranger 65%, Penver 44%, Dvär-

gar 1% 

Diplomatiska relationer: Frostiga på uppti-

ning med Wellenvaly, avbrutna med Kasilla, 

goda med Östbergadvärgarna och Burd 

Templon. 

SCHARGAARD 
chargaard; Träskkusten – De Tusen Gröna 

Öarna och Döden är en nation vars gränser 

diffuseras i ett grönt helvete av träskmark, hol-

mar och kobbar, myrmarker och täta urskogar 

och där det ofta är en omöjlighet att veta exakt 

var man befinner sig. Riket är dessutom plågat 

av ett mycket utdraget inbördeskrig mellan en 

till synes galen monark och den förr etablerade 

handelsadeln i riket. Som om det inte vore nog 

har man hemfallit åt dyrkan av urtida gudomar, 

och heliga krigare från juaveordnarna har börjat 

uppenbara sig i riket, medan legosoldater och 

sjörövare sprider skräck och otrygghet bland de 

få kvarvarande civiliserade platserna i 

Schargaard. 

"Haha, Schargaard säger du? Seriöst? Nej, 

inte för alla guldfötter i världen seglar jag 

dit. Kungen är galen och har gått tillbaka till 

de gamla sedvänjorna, och om inte hans gub-

bar plockar dig i hamnen så kommer den 

gode adelns - haha, ja, den gode adeln mins-

ann - män att hänga dig i närmsta träd. Efter 

att de tagit dina stövlar och ätit upp din häst. 

Lyd mitt råd unge man, och stanna här i 

Wellenvaly. Det är behagligare här, på alla 

sätt och vis". 

Albir Ur Albarvaly, kapten på Vredesfågeln. 

”De säger att det här blir sista offensiven nå-

gonsin – att det är det här som avgör kriget. 

Bah! Så har de ju sagt de senaste tio åren, 

pojkar. Förstår inte ens hur vi får fram nya 

skepp och nya gossar att skicka till slakten 

där ute, i det gröna helvetet. Adelshjonen sit-

ter tryggt på sina kobbar med stabila svärds-

män köpta från Wellenvaly – och som om det 

inte vore nog finns det minst trettio självut-

nämnda piratkungar där ute som tar varje 

tillfälle i akt att hugga in på oss. Nej, tro fan 

att det här blir slutet, annat än för ytterligare 

en drös stackars djävlar.” 

Bero, berusad marinkårssoldat på landledighet, 

Viuvesarti Schargaard. 

”De säger att konungen går till sängs med sin 

döda maka, har dräpt sin dotter och att han 

får plötsliga vansinnesutbrott och tuggar 

fradga. Att han hänger pager till höger och 

vänster, och att han till och med hängde sin 

häst. Haha, visst låter det, minsann? Nå jag 

har ju bara hört vad som sägs, och efter vad 

jag lärt mig av min saliga moder så är oftast 

sådant prat producerat av nesliga, avund-

sjuka lymlar. Precis som de så kallade hög-

burna herrarna som står i öppen revolt mot 

den smorde konungen. Nej, vänner, låt oss 

visa vårt stöd för den sanne monarken och 

bistå honom med de resurser han efterfrå-

gar. I sanning är han den enda vi kan för-

vänta oss en återbetalning av, så låt oss 

hjälpa honom vinna detta krig. 

Ebard Ur Haertibyr, förnäm handelsman, lån-

givare åt Schargaards konung, sagt under sam-

tal med övriga förnäma handelsmän under 

rådsmöte.  

”Det är ett jävla råtthål. Det är myggor över-

allt. Saker som krälar i vattnet som man för-

resten blir sjuk av att dricka eller ens peta 

med foten i. Om inte de där krälande sakerna 

mördar dig så skiter du ihjäl dig, sanna mina 

ord. Vidrigt, säger jag dig. Nej, åk för För-

kunnarens skull inte dit! De har sig själva att 

skylla, tokarna som bor där. Dessutom slar-

var de goda herrarna med lönerna, som ändå 

är för låga för att man ska stå ut med det där 

helvetet. Usch och fy!”. 

Fredkloss Stenskalle, legosoldat från Kasilla, i 

samtal med äventyrslysten yngling.  

S 
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”…Det är alltså helt fenomenalt, käre Diva! 

Mängden oupptäckta arter av svampar, ör-

ter, insekter – ja allt! – är av en sådan om-

fattning att jag nästan svimmar när jag skri-

ver dessa ord till dig. Jag är på förhand över-

väldigad av hur akademin kommer ta emot 

den första omgången exemplar jag låter 

sända. Det enda som är en aning problema-

tiskt är lokalbefolkningen, som stjäl och rö-

var vadhelst de kommer åt. Och hyrsvärden 

som min far betalade är snikna, och kräver 

mer och mer för varje dag. De förstår helt 

enkelt inte…”. 

Avriven sida ur ett brev med Gavril Ur Vik-

tozinas sista dokumenterade ord till sin kärlek 

och forskarkollega Diva Fredurserit. 

GEOGRAFI & KLIMAT 
Schargaard är den nordligaste utposten för 

mänskligt liv på den Langardiska halvön och 

består i stort av ett vidsträckt, sumpigt floddelta. 

De många floderna från de nordliga utlöparna 

av Kassaumassiven, bildar ihop med de oräkne-

liga granittoppar som sticker upp som en skog 

av gröna öar ett trögflytande och förvirrande 

floddelta. Det exakta antalet öar är och lär förbli 

okänt trots flertaliga expeditioner av dumdris-

tiga våghalsar. Öarna, från små uppstickande 

kobbar, endast ett par fot breda, till höga platåer 

på åtskilliga hektar, behärskas oftast av rik och 

snårig skog och buskvegetation. Växtligheten är 

blandad men frodig och grönskande i kombinat-

ion med rik undervegetation. Därtill förekom-

mer en mycket artrik fauna.  

De största öarna finner man i vad som kan kallas 

Schargaards fastland och kustremsa. De fem do-

minerande öarna är Viuvesart , Hagartip, Lasa-

ran, Komorip och Fyssirip (Den kokande ön, 

känd för sina varma källor och kokande floder). 

Längre in mot landets mitt blir öarna mindre 

och floddeltat mer förvirrat; mindre floder myn-

nar ut i tröga sjöar, små bäckar övergår i rasande 

forsar och underjordiska tunnlar skapar mal-

strömmar och floder som tvärt ändrar riktning.  

Träskets mitt – hjärtat av Schargaard - domine-

ras av en rik, tät och gammal urskog som få har 

lyckats utforska. De uppstickande granittop-

parna som bildar kustklippor och mindre öar har 

kommits att kallas för träskets tänder – de utgör 

de fasta positioner där folk i århundraden eller 

rentav årtusenden har levt och verkat. Den högst 

belägna toppen i riket är belägen vid Viuvesarts 

kust, en över tvåhundra meter lodrät klippform-

ation som rusar ner mot flodens norra utlopp.  

Städer och viktiga handelsplatser värda att me-

morera för en resenär är Viuvesart; (belägen på 

ön med samma namn), Tovaekaso, Scharvaly 

och Biszasvary. Utöver dessa fyra större befolk-

ningscentrum finns ett otal mindre handelsstä-

der, utposter, mer eller mindre namnlösa byar 

och temporära bosättningar i det gröna helvetet.  

Det finns få historiska lämningar att finna i träs-

ken. De som eventuellt kan ha funnits har med 

tiden eroderats, brutits ned eller försvunnit i den 

växande grönskan. Den enorma outforskade 

skogen och floddeltat har dock givit upphov till 

allehanda rykten, skrönor och myter om över-

givna städer dolda i träskets hjärta, och en gam-

mal akvedukt i Schargaards södra delar, mot 

Biszavary, skvallrar om att det en gång funnits 

andra folk här innan den faranghetiska migrat-

ionen tog fart och träsken koloniserades.  

Schargaards klimat är varierande. I landets yt-

tersta nord övergår träsken så småningom i mer 

höglänt terräng för att slutligen behärskas av en 

karg och ogästvänlig högplatå. Rikets inre är 

fuktigt och tempererat, med kraftiga regn och 

tämligen små temperaturskillnader över året. 

Mot kusten i väst har det nederbördsrika vädret 

tillsammans med lömska tendenser till plötsliga 

stormar och vindkast kommit att bli ett signum 

för landet.  

Flora och Fauna 

Schargaards flora och fauna är mycket rik, vari-

erad och i stort odokumenterad. De mörka sko-

garna, de trögflytande floderna, träsksjöarna 

och undervegetationen döljer en enorm mängd 

växtlighet och djurliv. Här finns i synnerhet in-

sekter och kräldjur i stor variation, men även ett 

rikt fågelliv och ryggradsdjur som gnagare, 

mindre predatorer (rävar, mårddjur) samt fiskar 

och amfibier. Detta har gjort Schargaard till ett 

en plats av intresse inte bara för forskare utan 

även för jägare, päls- och fjäderhandel liksom 

bisarra samlares expeditioner ut i det gröna 

odjuret.  

HISTORIA  
Det finns en väldigt osammanhängande histo-

riebild över civilisationen i Schargaard. Då det 

saknats någon som helst form av centralmakt till 

för omkring tre århundraden sedan, har de flesta 

samhällen helt enkelt fått förlita sig på muntligt 

nedärvda historier och berättelser. Den centrala 

makten uppkom först i och med att den förste 

Sillkonungen Albir (Den starkaste) enade en 

majoritet av självutnämnda hövdingar, sjöröv-

arband, handlare och krigare kring sig. Därefter 

har riket i sig förvisso utvecklat en stark rojal-

istisk tradition och egna, lite bisarra, sedvänjor 

kring adelshov och etikett. Om någon eventuell 

urbefolkning vet man inget. Det spekuleras i att 

det likt i Vikto och södra Langardien funnits 

högt upplysta penverfolk i Schargaard. Dessa 

har dock genom historien trängts bort, och fanns 

knappast kvar ens under den faranghetiska mi-

grationen. 

Det var med den första sillkonungen som 

Schargaard grundades, och de rivaliserande 

fraktionerna organiserade sig. I och med detta 

kom Wellenvaly, norra Langardien och 

Syntimbriska halvöns sydspets att drabbas av 

Schargaards våldsamma härjningar, som pågått 

ända fram till vår tid. Kungarna i riket har trad-

itionellt valts främst för sin blodtörst och sin 

förmåga att plundra och inhösta guld, silver, och 

exotiska ting, samt sin förmåga att överglänsa 

rivaler i våldsutövande. Under det senaste år-

hundradet har Schargaard gång på gång mött 

hårt motstånd och nytänkande kungars planer 

på expansion har slagit slint. En blockad av 

Wellenvaly slutade i att halva scharska flottan 

sänktes. En langardisk galärflotta genomförde 

en hämndaktion och lät plundra och härja hela 

kusten i nästan tio år, och slutligen blev en 

scharsk invasion av norra Kasilla något av en 

dödsstöt för landet. Efter det misslyckade an-

greppet sjönk Schargaard in i ett blodigt och ut-

draget inbördeskrig, som ännu inte sett sitt slut. 

SAMHÄLLE  
Schargaard är ett gytter av olika konstellationer 

faranger. Trots den centraliserande effekt mo-

narkin och enandet av olika aktörer bidrog till, 

är Schargaard inte på långa vägar ett rike som 

gemensamt strävar åt samma håll. Det finns 

fortfarande gott om oberoende samhällen som 

skyr kronan som pesten. Särskilt under det på-

gående inbördeskriget där de överlevande 

adelssläkterna strider mot konungen Dosta III – 

Den galne – och utländska intressen allt mer tre-

var efter de rikedomar som ännu går att finna 

bland de gröna öarna, är den samhälleliga 

mångfalden betydande. Man kan tala om stä-

derna som ett slags trygghetens bastioner, i de 

fall man söker någon form av lag och ordning. 

Detta är dock beroende på vem som för stunden 

innehar makten i området. Ute bland öarna, på 

floderna och i de mörka skogarna råder den star-

kes rätt och de lömskas lag. Eller så tillhör lagen 

helt enkelt de som sitter tryggt på befästa gårdar 

och i klippfort.  

De århundraden av våld, skövlingar, och ett liv 

i den otrygga träskmiljön tillsammans med de 

religiösa slitningarna mellan den juavistiska lä-

ran och den uråldriga folktron (som det nästin-

till finns fler varianter av än vad det finns träd) 

har gjort det scharska folket luttrat, misstänk-

samt och i många fall antipatiskt inställda mot 

främlingar. Det är lite av en bragd i sig att som 

handelsman kunna bedriva laglydig, ordentlig 

och något så när civiliserad handel utan att få 

blod på sina händer i någon av Schargaards han-

delsposteringar.  

Även laggivningen varierar regionerna emellan: 

Från rikets laglösa inre till en totalitär och näst-

intill godtyckligt sadistisk rättsskipning på den 

galne konungens domäner, via en sporadisk och 

dåligt upprätthållen lag där de splittrade adels-

familjerna härskar. Någon riktig rättvisa tycks 

inte gå att få i Schargaard om man inte ämnar 

skipa den själv. Så har det förhållit sig även in-

nan inbördeskriget, och scharska familjer är 

kända för blodiga vendettor, ättefejder och en 

nästintill xenofobisk hållning mot utbölingar.  

De diplomatiska relationer riket har utgörs i 

stora drag av de med handelshusen i Wellen-

valy, där varje hus tycks ha en egen agenda eller 

egna motiv bakom att antingen stödja konungen 

eller adeln. Det finns även en stor frivillig kass-

ilsk-langardisk mission av heliga krigare på de 

södra öarna, som kan ses utgöra en bastion av 

lugn och ständig kamp för att lyckas skapa sta-

bilitet åt regionens kvarvarande befolkning.  
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HANDEL & NÄRINGSLIV 
Schargaard är en nation som skulle vara rik om 

makthavare och befolkning kunde enas och dra 

åt ett gemensamt håll. Här finns ädelträ, exo-

tiska örter, djur och växter. Det finns mindre 

mängder ädelmetaller i klipporna, och fiskenä-

ringen i det enorma deltat har oöverträffad pot-

ential. Träsktjära, svavelhaltig lera och minera-

ler är också en stor och högt eftertraktad tillgång 

i Schargaard. Rikets stora problem är de många 

olika grupperingar som bedriver handel lite som 

de själva känner för, liksom inbördeskriget, de 

interna bråken och de rövarband som likt flugor 

till skit dras till de lukrativa resurserna. Wellen-

vary handlar alltjämt med handelsposteringarna 

i delar av Schargaard. Främst med torkad fisk, 

mindre mängder ädelmetaller, pälsar och exo-

tiska djur. I gengäld är Schargaard beroende av 

utländskt spannmål, vapen, metaller, virke, tex-

tilier och andra basprodukter. Där man för bara 

hundratalet år sedan hade goda kunskaper i att 

tillverka gott stål, framställa linnetyg och andra 

nyttoprodukter och ändå kunde odla för själv-

hushållning är man nu beroende av långivare 

och handelsmän i söder.  

Kultur  

Scharsk kultur kan te sig förvirrande för en ut-

böling. Befolkningen kan tyckas xenofobisk, 

lögnaktig, opportunistisk och ibland i avsaknad 

av empati. En döende man kan ligga på gatan 

utan att någon höjer ett ögonbryn annat än om 

det råkar ligga en pung med silver bredvid ho-

nom. Den starkes rätt är fortfarande domine-

rande i samhället och starka, intelligenta och 

kampvilliga personer tar sig ofta mycket högre 

upp på samhällsstegen än den ödmjuke, försik-

tige eller räddhågsna. Religionen är mycket vik-

tig för de flesta scharer, och det finns två läger i 

befolkningen: De som tillkännager sig som 

sanna juaviter och de som återgått till lokal folk-

tro där det finns en uppsjö av lokala varianter, 

väsen, myter och legender att vända sig till. 

Bland de juavetroende råder en bitter och näst-

intill obotlig pessimism över Schargaards för-

fall. Endast på de sydliga öarna, hos de religiösa 

krigarna, kan man finna en trygg borg i vilken 

man kan rida ut den storm av religiöst kätteri 

som uppstått hos befolkningen. Den äldre tron 

tycks vara på frammarsch och ha stark medvind 

då den tillämpas av både delar av adeln och den 

galne regenten.   

Scharer har generellt sett starka familjeband, 

där man premierar sin familj före alla andra. 

Man glömmer inte heller ett missdåd (men lätt 

en tjänst), och har nära att ropa efter hämnd vid 

skymfer mot den egna personen och familjen.  

 
Land: Schargaard 
Huvudstad: Viuvesart 

Härskare: Dosta III; den galne.  

Vapen: Delad. Gyllene sol i ginstam; brutet 

långskepp i silvertinktur i stam; klyvande röd 

yxa i centrum, mot svart tinktur. 

Tillgångar/resurser: Örter, alkemiska ämnen, 

jakt, päls, fjäderfä, timmer, torv. 

Befolkning: Faranger 62%, penver 36%, övriga 

2% 

Diplomatiska relationer: Goda med Wellen-

valy, frostiga med Langardien. Adeln stöds av 

Kasilla.  

WELLENVALY  
ellenvary är ett handelsnav som kom-

mit att dominera västra Ispalana och 

vars segelfartyg når stora delar av den kända 

världen och därigenom idkar handel och utväx-

ling. Stadsstaten kan vara en av de mäktigare i 

världen, och med enorma tillgångar och ett ut-

vecklat banksystem har man länge sett sig som 

naturliga makthavare och beslutsfattare i sin 

närregion. Det senaste kriget mellan de två 

grannarna Langardien och Kasilla har fått den 

stolta och mäktiga stadsstaten att försiktigt om-

värdera sitt inflytande och börja förbereda sig 

för eventuellt sämre tider. Men staden i sig är 

alltjämt trolsk, omtalad och tilldragande med 

sitt löfte om guld och rikedom, och den kontras-

terande verklighet av fattigdom och utnyttjande 

som präglar det dagliga livet för de sämre be-

medlade Wellenvaly-borna.  

”Den här staden är så gigantisk och kaotiskt 

att jag förundras över att folk inte blir galna 

av att bo här. Inte ens långbeningarna. Grän-

derna är trånga till och med för skrofs, och 

det kryllar av nesliga ficktjuvar och sur-

mulna, stressade handlare överallt. Och skri-

kiga barn, buttra hyrsvärd och bärstolar 

med övergödda borgare överallt. Nej, ge mig 

de små byarna utefter nordkusten när som 

helst. Det går väl an att angöra den här ko-

lossen och lämpa av sitt gods, men att bo 

här? Tvi!”. 

Nedran Luigi, skrofsbonde från nordkusten, i 

surt samtal med sin son.   

”Skåda alla de hundratals torn och hus som 

reser sig mot skyarna, Baldasar! Ser du där 

borta? Det är ju den Gyllene Kupan! Vi 

borde be far om några mynt och se om vi kan 

komma in och se på alla de tusentals, kanske 

tiotusentals, böcker de har där! Det här är 

nog den största staden i världen. Jag har hört 

sjömännen prata om att det finns gator av 

renaste guld här och att lyktorna lyser med 

ett rött sken om kvällarna. Åh, kolla där, en 

tremastare! Jag kan knappt bärga mig tills vi 

anlöper hamnen!”. 

Balissa Ur Pomarvaly, ung borgerlig kasill på 

faderns handelsresa till Wellenvaly. 

”Wellenvaly säger du? Mjo, det är en rejäl 

stad tvärs över havet. Cimra följde med en 

portotast över havet för att finna lyckan där. 

Men det är ett hopkok av tossiga juaviter, 

gnällande handelsmän och brutala hyrsvärd. 

Allt de gör där på andra sidan vattnet är ju 

att ha ihjäl varandra. Dessutom prutar de 

alltid, de gnidiga asen. Nej nej sötnos, stanna 

här hos mig i Ibstadwen, i min säng”. 

Radana Akra Erbos, hora, Ibstadwen. 

”Det finns två tillfällen när en Wellenvaly-bo 

är givmild och vänlig och inget av de till-

fällena bådar någonsin gott för den andre 

parten”.  

Talesätt om Wellenvaly-bor.  

”Säg vad du vill ha och någon kommer att 

sälja det till dig. För finns det inte här, så 

finns det ingen annanstans i världen. Det här, 

min vän, är möjligheternas stad. Om du har 

mynt eller något att byta med, förstås”. 

Ekhard Guldtand, navigatör på Eldormen. 

”Om du åker till Wellenvaly, min vän, så säg 

för gudarnas skull aldrig ja till något. Allt du 

säger ja till kommer att kosta dig mer än vad 

det är värt. De kan sälja din egen skugga till 

dig, de där pengaockrarna!”. 

Clyv Bogda till vännen Pik. 

GEOGRAFI & KLIMAT 
Wellenvaly, eller Wellenstad, är en stadsstat 

placerad i den sydligaste delen av scharska del-

tats utlopp och skärgård. Stadens tre öar; Bo-

starden, Sebyllan och Nakt’Ip dominerar områ-

det, och här finner man även de två floderna 

Wellens och Rannerns utlopp. De tre öarna är 

placerade på så vis att befolkningen där under 

modern tid effektivt har lyckats blockera in-och 

utfarterna efter eget tycke, och på så vis kommit 

att uppnå en monopolställning kring den aktiva 

handeln vid flodernas utlopp. De tre öarna är 

flera hundra hektar kompakt granit, med sands-

tensformationer mot havet i väst. 

Där öarna tidigare bestod av stora kärr, myrar 

och skog har marken med tiden kultiverats och 

bearbetats. Skog finns egentligen inte längre i 

Wellenvaly. Endast jaktparker och kulturskogar 

för att skydda fälten mot erosion. De domine-

rande trädslagen är snabbväxande glasbjörk, 

ask, ek och större buskväxter. Här finns få vilda 

djur; istället finner man domesticerade boskaps-

hjordar och tamdjur för lokal produktion av me-

jeri-, skinn- och andra animaliska produkter.  

Det finns egentligen bara en stad av intresse för 

resenärer till Wellenvaly och det är staden med 

samma namn. Mindre byar, skrofsgårdar och 

hamn- och angöringsplatser finns dock på samt-

liga tre öar. Wellenvaly stad är stadsstatens 

pärla och måldestinationen för allahanda han-

delsmän, äventyrare och lösdrivare. Dess gyl-

lene tak och enorma murar, torn och tinnar, 

kombinerat med de hundratals master från skep-

pen i djuphamnarna ter sig överväldigande för 

de flesta män och kvinnor som för första gången 

beskådar metropolen, som har tusenåriga anor.  

HISTORIA  
Wellenvalys historia är relativt sammanhäng-

ande och ordentligt nedtecknad de senaste sju 

hundra åren. Staden är välsignad med ett tiotal 

W 
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större bibliotek fyllda med skrifter, och har en 

kulturell tradition av att nedteckna viktiga hän-

delser. Därför finns det gott om material för 

forskare eller vetgiriga personer med intresse 

för stadens rika historia.  

Staden var en handelsplats redan för nästan tu-

sen år sedan, då en självutropad kung tog Bo-

starden till sitt högsäte och tvingade de om-

kringliggande städerna och rikena att betala tri-

but, tull och skatt för att kunna handla med va-

rorna som flödade in i hans hamnar. Staden ut-

vecklades genom åren och trots skövlingar och 

inbördeskrig (en omvälvande revolution ledd av 

handelsfurstar mot den sista monarken) har sta-

den alltid stått kvar, och aldrig bränts eller 

plundrats. Dess höga murar har genom århund-

radena byggts ut och i takt med att staden växt 

har nya magnifika byggnader rest sig mot skyn. 

Staden i sig är en historisk tidslinje där man un-

der en vandring från de äldre delarna mot de ny-

are vid stadsmuren kan se de olika kulturella in-

fluenser (till exempel östibstariska, vik-

tozinska/syntimbriska, kasillska, nordlangar-

diska och bazrinitiska) som sköljt över den 

smältdegel Wellenvaly kommit att bli.  Stads-

staten i sig har aldrig haft några ambitioner att 

expandera territoriellt; det har aldrig funnits ett 

behov i och med dess position och goda han-

delsförbindelser. Man har däremot alltid histo-

riskt försäkrat sig om att ha en stark krigsflotta 

för att skydda hamnen och handeln. Att befolk-

ningen genom år av scharska härjningar, och 

belägrande kasillska och langardiska härar har 

lärt sig att skydda sin egendom, spelar in på den 

mentalitet som vuxit fram genom stadsstatens 

framgångsrika historia.  De senaste tio åren har 

handeln alltjämt varit god, men ett mörkt moln 

i öster har hopat sig i form av ett expanderande, 

militärt överlägset Kasilla som kryper allt när-

mare med högre krav på eftergifter, ignoranta 

påbud och en allt större dominans inom stadens 

handelsskrån.  

SAMHÄLLE  
Wellenvaly är en metropol, och här samlas folk 

från nästan hela den kända världen. I de trånga 

gränderna, öppna alléerna och avenyerna och på 

de enorma marknadstorgen möts folk av alla 

bakgrunder och livsåskådningar. Det är lätt att 

tro att det skulle vara ett recept på kaos, men i 

och med stadens ambition att upprätthålla goda 

relationer mellan länderna som möts där till 

främjande för handelsidkande, har man utveck-

lat effektiva lagsystem, traditioner och stadspla-

nering för att undvika de värsta kulturkrock-

arna. Wellenvalyborna själva är till naturen fog-

liga, dugliga och hedersamma. De sätter en stor 

ära i att arbeta och göra rätt för sig liksom att 

sträva uppåt på samhällsstegen. Även om 

klasskillnader i sig förekommer och i hög grad 

existerar, är det inte så tydligt utmejslat som i 

många andra samhällen. En ung och lovande 

hantverkare kan mycket väl lyfta sig själv ur sin 

torftiga tillvaro och komma att bli ägare av ett 

stort handelshus. Detsamma gäller i hög grad 

för den en gång rike vinbaronen, som plötsligt 

kan befinna sig utblottad och tvungen att be om 

tjänst som sjåare eller jungman för att klara liv-

hanken och det dagliga brödet.  

Staden styrs sedan lång tid tillbaka av ett råd be-

stående av ett hundratal delegater, som röstas 

fram av borgerskapet på tioårsbasis. Detta råd 

har oinskränkt makt och tar beslut om skatter 

och allmänna medel, och har i uppgift att för-

enkla och effektivisera handeln och relationerna 

mellan stadens besökare och utländska dignitä-

rer.  

Wellenvaly är en myllrande tummelplats, och 

en stor del av det dagliga livet består av social 

interaktion. Det pratas och diskuteras, äts ge-

mensamma måltider vid torgstånd, deltas i täv-

lingar, prutas på fiskmarknaden och dricks på 

stadens många värdshus och tavernor. Även den 

dekadenta delen av Wellenvaly bör lyftas fram. 

Det är varken hemligt, olagligt eller belagt med 

någon större skam att staden kantas av horhus, 

bordeller, glädjeinrättningar och andra mer su-

spekta etablissemang och tilldragelser i syfte att 

tillfredsställa allsköns begär.  

Rådet, dess delegater och intri-

ger 

Rådet i stadsstaten består av ett hundratal rådgi-

vande delegater från vad som kallas de övre 

handelshusen, ledda av de tretton mest inflytel-

serika beslutande delegaterna. Dessa represen-

terar de handelshus som bidrar med de högsta 

skatterna och inkomsterna till staden, och därför 

ges makten att ta beslut över de gemensamma 

medlen. Rådet samlas i stadshuset, som är en 

stor stenbyggnad vid stadens andra garnison. 

Där diskuteras och grälas det fram beslut som 

rör stadens framtid. Rådet har en äldste som ska 

sköta om mötesordningen och ett tiotal an-

ställda skrivare som protokollför mötena.  

Det kan tyckas som att en välorganiserad stad 

som Wellenvaly också ska ha ett ordnat regent-

hus men detta är långt från sanningen. Det kan 

sitta upp mot tjugo handelshus med ett antal de-

legater vardera, och dessa värnar ofta i första 

hand sina egna intressen. Således uppkommer 

ofta högljudda och häftiga gräl om besluten, 

som fattas med hjälp av en variant av skrikande 

handuppräckning där äldsten har i uppgift att 

fastställa röstresultatet. Mutor, hemliga över-

enskommelser och subtila hot är fullt normala i 

kammaren. Stadsstaten har en grundlag som 

skall garantera att ett råd av korrupta delegater 

inte skall kunna ändra de mest etablerade reg-

lerna och därför måste dessa väljas om två 

gånger för att kunna genomföra lagändringarna. 

Systemet är alltså att anse som ett ganska trögt 

men stabilt sådant. Enbart mindre ändringar gäl-

lande skatter, tullar, anslag till utbyggnad av 

stadens försvarsverk eller anläggande eller ut-

byggnad av hamnar och andra byggnationer, 

brukar genomföras under regeringsperioden på 

tio år. 

 

 

 

Den gyllene kupan 

Kupan, som den höga borgkärnan kallas i folk-

mun, är en gigantisk koloss i marmor och tegel 

som reser sig högt över staden. Dess kupol är i 

putsat koppar och om nätterna brinner en häftig 

eld i toppen likt en fyr. Här finns hundratusen-

tals luntor, böcker, pergamentrullar och andra 

skrifter samlade, som förvaltas av nära tusen 

bibliotekarier. Här samlas, kopieras och över-

sätts verk från hela den kända världen. Bibliote-

karierna är betalade av de allmänna medel sta-

den drar in i form av skatter och tullar, liksom 

de besöksavgifter som tas ut av utländska besö-

kare, forskare och magiker som vill ha tillträde 

till de lägre kamrarna. Vissa delar av biblioteket 

är inte öppet för utlänningar eller icke-troende 

(det vill säga icke-juaviter) och förvaltas av den 

religiösa Trienten – en allians mellan de ka-

sillska, langardiska och wellenvalyska religiösa 

ledarna. Om man letar efter gamla ting, förkla-

ringar till extrema naturfenomen, översätt-

ningar av gamla runskrifter i bergen eller in-

formation om skrofsens tillkomst, är det här en 

av de första platserna man kommer vilja besöka.  

 
Diplomathamnen 

Diplomathamnen är den del av hamnen som är 

reserverad för utländska dignitärer, politiska 

träffar och religiösa möten som skall ske i for-

mella syften. Det är en muromgärdad del av sta-

den med ett trettiotal mindre villor och ett antal 

större samlingshallar. Här kan en kasillsk diplo-

mat i lugn ro sätta sig med en viktozinsk adels-

man och diskutera det ständiga kriget i Nord-

land, och två trätande familjer från Nordlangar-

dien kan träffas på neutral mark för att sluta fred 

eller arrangera ett lönnmord. För trots namnet är 

diplomatkvarteren fyllda av ljusskygga indivi-

der; lönnmördare, inbrottstjuvar, kunskapare 

och råskinn anställda för att skydda villorna från 

alltför nyfikna besökare. Wellenvaly håller inte 

diplomathamnen med stadsvakt, utan upplåter 

allt från rättskipning, vakthållning och övrig lo-

gistik till besökarna i kvarteret.  Stadens första 

garnison ligger däremot placerad alldeles intill 

stadsdelens landport och kan vid större stök, 

bråk eller regelrätta gatustrider mellan två fa-

langer marschera in och med brutal effektivitet 

återställa ordningen.  

BEFOLKNING OCH SPRÅK 
Den bofasta befolkningen i staden utgörs till 

största delen av faranger, men i Wellenvaly 

finns stora minoriteter penver, skrofs och en 

mindre dvärgisk enklav. Mindre betydande an-

delar rhyvener, mheriner och thaner och finns 

också här; de sistsnämnda arbetar i hög grad 

inom gyckleri, sång, teater eller mer avklädd 

underhållning. Den synliga majoriteten utgör ett 

omfattande borgerskap. De stackare som agerar 

latrintömmare, sköter allmän renhållning eller 

sliter ut sina kroppar som sjåare märks endast 

mycket lite i myllret av välbärgade förädlare, 
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handelsmän och hantverkare inom allsköns om-

råden.  

I Wellenvaly pratas i första hand varianter av 

langska, men i och med stadens karaktär och 

läge kan man vanligtvis hanka sig fram på 

faranghosa, janab-zorkh eller timbre. 

HANDEL & NÄRINGSLIV 
Wellenvaly lever och andas handel. Trots att 

staden egentligen saknar egna tillgångar eller 

resurser att handla med har de karvat ut ett im-

perium i guld genom att förädla och förmedla 

varor. Handelshusen i staden är kända för sina 

viner, sitt hantverk i stål och silver och sin 

smyckestillverkning. Stadens konstnärer och 

hantverkare utför underverk, och med sin impo-

nerande handelsflotta bestående av allt från 

snabba jakter till tyngre godsgalärer skyddade 

av en stark krigsflotta har Wellenvaly säkrat sin 

plats som det främsta handelsnavet på Västispa-

lana. Att staden dessutom under århundranden 

kunnat kontrollera både Kasillas och Nordlang-

ardiens flodutlopp har gett stadsstaten en posit-

ion ifrån vilken de kan ställa krav och villkor på 

handeln i regionen. Med det sargade Schargaard 

i norr har man ovanpå detta kunnat suga märgen 

och resurserna ur det alltmer kaotiska riket, och 

låtit de desperata adelsmännen och den uppen-

bart galne kungen Dosta III kasta sitt silver på 

de rika handelshusen.  

 

Rättsskipning 

Det juridiska systemet i staden vilar likt många 

andra rikens i Västispalana på en tolkning av 

den juavitiska läran, med förbehåll för att de ut-

ländska kvarteren i mångt och mycket tillåts ha 

importerad rättskipning för sina egna medbor-

gare. Besökare i staden som uppehåller sig ut-

anför sina kvarter kommer dock alltid att be-

handlas enligt juavitisk lagstiftning såtillvida 

personen inte är diplomat eller innehar en sådan 

samhällsposition att man bedömer att lagskip-

ning kan få kostsamma konsekvenser, ekono-

miskt och/eller politiskt.   

 
Stadsstat: Wellenvaly 
Huvudstad: Wellenvaly 

Härskare: Trettonhärskarrådet 

Vapen: Inget formellt; de tretton delegaterna i 

rådet representeras med släktvapen. 

Tillgångar/resurser: Hantverk, förädling, 

bankväsende, handel. 

Befolkning: Faranger 73%, Penver 16%, Dvär-

gar 4%, Skrofs 3%, Mehriner 2%, Övriga 2%  

Diplomatiska relationer: Frostiga med Kas-

illa, goda med Östbergadvärgarna, Ibstar, Burd 

Templon och Schargaards krona,  

VIKTO OCH BURD 

TEMPLON – 

SYNTIMBRISKA 

HALVÖN 
ästra Ispalanas norra delar domineras av 

en halvö som för närvarande är i fokus 

för olika händelser som påverkar området kring 

Ladarasan. Något märkligt har uppstått här – det 

benämns revan eller Afzured, och vad den är, 

vad den gör och var den kommer ifrån är fortfa-

rande en öppen fråga. På halvöns södra delar har 

den juavitiska Trienten grundat den religiösa 

nationen Burd Templon, från vars centrum de 

söker expandera för att ta herravälde över hela 

det land som de ser som sitt heliga, och i vars 

oländiga och vidsträckta landskap deras döda 

profet någonstans vilar. Det gamla Syntimbres 

västliga delar är sedan hundratals år under ibsta-

risk kontroll, och kan på många sätt betraktas 

som samväldets bakvatten. 

Krig och konflikter 

Syntimbriska halvön är ett land i krig. Samman-

drabbningar sker mellan ibstarier och 

syntimbrier; mellan västispalaner occh 

syntimbrier, och mellan ibstarier och västispa-

laner. Ibstar försöker mest av trött prestige be-

hålla sina sedan länge inmutade områden, me-

dan de västispalanska trupperna ser Vikto som 

sitt heliga land, och söker ta kontroll över det av 

den anledningen. Mitt i allt detta finns de penver 

som kallar sig syntimbrier, och som i någon 

mån söker självständighet, eller åtminstone bli 

lämnade i fred. Förutom detta drar Vikto, tack 

vare Afzured, till sig allsköns äventyrare, lärda, 

mystiker och märkliga ordnar – däribland den 

enda ibstariska magikerorden Manto Dantra, 

som av allt att döma själva vill lägga beslag på 

Vikto för revan och dess historias skull. 

GEOGRAFI & KLIMAT 
Den landmassa som lite slarvigt sammanfattas 

som Vikto av ibstarierna utgör den stora halvö 

som dominerar nordvästra Ispalana. Den mas-

siva bergskedjan Daghad Ramahl klyver landet 

diagonalt från nordost till sydväst, och har två 

större utlöpare i öst. Dess högsta topp mäter om-

kring 5000 meter över havet; kallas Ayros Ra-

mahldar och reser sig där den nordligaste utlö-

paren försvinner i de karga stäpp- och ökenland-

skap som är förhärskande i de centrala delarna 

öster om bergen. Västra och södra delarna av 

Syntimbriska halvön domineras av tät urskog, 

och bara en mycket liten del är uppodlad trots 

att jorden är bördig och har god potential till 

omfattande avkastning. Anledningen till detta 

är Viktos våldsamma och kusliga historia, och 

trots att det finns en hel del städer, byar och bo-

sättningar längs med floder och kuster, är landet 

i stort vidsträckt vildmark och ogästvänligt öde-

land. Landet åtskiljs från det inre Ispalana av en 

enorm insjö; San Paragh, i vars mitt några stora 

öar ligger. 

De städer som är värda att nämna är Villis Vikt-

horo, Goromun, Viktoana, Armahnac Sai och 

”huvudstaden” Ladarac längs med den västra 

Ibstar-kontrollerade kusten, och Nakesgerd, 

Fredvaly, Vae’ Orren och Juavekaso i den södra 

delen som kontrolleras av Trientens styrkor, och 

kallas Burd Templon. Förutom dessa i samman-

hanget stora städer befolkas landet av folk som 

lever i byar, gårdskluster eller på ensligt be-

lägna gårdar eller tillfälliga boplatser. 

Syntimbriska halvön – i synnerhet den södra 

halvan – är rikligt beströdd med fornlämningar, 

ruiner, kvarlevor efter och monument över det 

som ibstarierna kallar det Viktosinska riket, 

men som de historiska invånarna själva kallade 

Syntimbre. Det finns enorma mängder outfors-

kade områden, där spillror av det forna storriket 

vittnar om dess glansdagar.  

Klimatet på Syntimbriska halvön är på grund av 

landmassans storlek väldigt varierande. Den 

nordligaste spetsen är den som är belägen näst 

längst norrut i hela Ispalana, och här härskar 

evig vinter över det istäckta bergslandskapet. 

Öster om bergen övergår istäcket söderöver i 

tundra längs med bergssluttningarna, för att se-

dan – precis som på den västra sidan – tas över 

av tät barrskog av taigakaraktär. Denna täta 

barrskog blandas söderut mer och mer ut med 

köldtåliga lövträd. I väst fortsätter det enorma 

skogsbältet att ändra karaktär, och tar så små-

ningom helt formen av fuktig bland- och 

lövskog som fortsätter ända ner till halvöns syd-

spets. De centrala östra delarna hamnar i regn-

skugga och domineras i mil efter mil av stäpp – 

vidsträckta grässlätter och torra halvöknar där 

landet blir flackt, och fortsätter så ända fram till 

halvöns östkust, och norr om det fram till sjön 

San Paraghs strand. De västra, och i synnerhet 

de sydvästra och sydliga delarna har ett behag-

ligt tempererat västkustklimat med goda förut-

sättningar för odling av vete, majs, korn, tobak 

och vin och potentiellt goda betesmarker för får, 

getter och andra kreatur. Nederbörden väster 

om bergen är tämligen jämnt distribuerad över 

året, och den subarktiska delen av västkusten 

samt högländerna är snötäckta flera av årets må-

nader. Vinterhalvåret är torrare än sommarhalv-

året, och öster om bergen i landets centrala delar 

är det snålt med nederbörd överhuvudtaget. 

Flora och Fauna  

Lika omväxlande som landmassans klimat är, är 

också dess djur- och växtliv. Här finns öken-

landskap med sparsmakad buskvegetation; vid-

sträckta grässlätter och örtrika ängar; karga berg 

och glaciärer såväl som enorma arealer tät 

mossbelupen urskog, dominerad av barrträd, 

lövträd eller i form av blandskog beroende på 

var i landet man befinner sig. Djurlivet är också 

det varierande. I skogarna finns storvilt och rov-

djur som björn och varg. På stäpperna finns ud-

datåiga hovdjur, vilda raggiga hästar och stäpp-

vargar, och i bergen finns väldiga rovfåglar, gri-

par och än värre monster, som få kan vittna om 

att ha sett. Här finns även hundratals historier 

om de förvridna och fasansfulla styggelser som 

V 
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sägs ha sitt ursprung i området kring revan, och 

som enligt uppgift strövar omkring i den 

syntimbriska vildmarken, eller i flockar attack-

erar avsides belägna bosättningar. Kusten sägs 

även få besök av märkliga fisklika varelser med 

humanoida drag, som med sabelliknande tänder 

krälar upp på land för att fånga intet ont anande 

fiskare eller andra som har att skaffa vid strand 

och vattenbryn. 

HISTORIA  
Ganska lite är känt om det Viktosinska storriket; 

Syntimbre, men att det var en högt utvecklad ci-

vilisation kan ingen som beskådat dess läm-

ningar tvivla på. Det uppstod någon gång för 

2000 år sedan, och utplånades ungefär 1000 år 

senare. Lärt folk från Ibstar och Wellenvaly 

hävdar att Syntimbrierna – som var ett penviskt 

folk – dyrkade en gudom som kallades Korytha, 

och som ofta avbildades som antingen en ljus-

låga eller ett vidöppet rovdjursgap. De var 

skickliga krigare, byggare och hantverkare, och 

lät prägla mynt. De var inga framgångsrika sjö-

farare, men koloniserade östra Ibstar; bland an-

nat delar av det som idag är Ibstadwen och 

Miadela. Vad som fick riket att gå under råder 

det delade meningar om, men en allmän deka-

dens, med perversioner och grymheter förknip-

pade med dyrkan av Korytha efter vad man 

lyckats utröna, verkar ha eskalerat mot slutet av 

dess saga. Vissa hävdar att Korytha var en de-

mon som frammanats eller hållits på gott humör 

genom blodsoffer i bergen. En del går så långt 

att de skyller Afzureds existens på syntimbrier-

nas synder. Det viktosinska storriket tycks ha 

nått sitt slut snabbt och abrupt, och vid tiden för 

Ibstars enande fanns bara de syntimbriska bo-

sättningarna på Ibstar kvar. Här – det märkte 

ibstarierna – levde man ett tämligen anspråks-

löst liv; brukade jorden och var nöjda med vad 

livet gav. 

 

Efter Ibstars enande blev rollerna snabbt om-

bytta. De syntimbriska penver som bebodde 

östra Ibstar dödades eller skonades mot att de 

underkastade sig Ibstar och Armahn. Några av 

de syntimbrier som överlevde enandet blev 

kvar, och kom med tiden att åtnjuta höga posit-

ioner som mästerliga hantverkare och byggare 

vid uppbyggnaden av bland annat Ibstariac. Ätt-

lingar till dessa penver är fortfarande högt an-

sedda och respekterade, och väl assimilerade till 

idén om storriket Ibstar. 

Efter ett par hundra år, då Ibstar kommit i gäng-

orna invaderades det sargade Vikto; splittrat 

och i misär efter Syntimbres fall. Till att börja 

med sågs det bördiga Vikto som en naturlig ut-

veckling av det ibstariska storriket, men det 

kom snart att betraktas som ett sorts förråd, till 

vilket man skickade icke önskvärda högättade 

ibstarier som ståthållare. I samband med vidare 

expansion stötte de ibstariska styrkorna på jua-

vitiska härar från den religiösa staten Burd 

Templon, som etablerat tanken på Vikto som 

sitt heliga land och grifteplats för profeten 

Juave.  

Viktos penviska befolkning, vid den här tiden 

kraftigt decimerad och spridd över landet, bru-

kade jorden med primitiva verktyg, eller levde i 

stamsamhällen i norr på jakt och samlande. Ef-

ter ytterligare ett knappt århundrade anlände tu-

sentals dvärgar till Vikto från Ibstar för att bryta 

nyttiga och ädla metaller och mineraler, och stä-

derna på Viktos västkust växte. Samtidigt blev 

Vikto ett rent prestigeärende för storriket Ibstar, 

som satsade stora mängder silver och vapenföra 

män på att upprätthålla de gränser man mutat in 

för det ibstariska Vikto, samt behålla kontrollen 

över gruvnäringarna längs med Daghad Ra-

mahl. Detta skulle visa sig kräva sin tribut ef-

tersom Burd Templons styrkor hela tiden 

tryckte på från syd och öst. När dvärgarna åter-

vände till Farangheta efter något hundratal år 

somnade Vikto av igen, medan något ondske-

fullt tycktes ha vaknat till liv i de berg där dvär-

garna grävt efter sina skatter. Ett torftigt lugn 

sänkte sig över västra Vikto, och ibstarierna 

vidhöll makten över landet med en principfast 

håglöshet. Den penviska ursprungsbefolk-

ningen som lärt sig leva mer eller mindre enligt 

ibstarisk sed fortsatte med sina liv, men någon-

ting hade gått förlorat, och Vikto blev återigen 

en tämligen deprimerande och trött plats, även 

om några av hamnstäderna vidmakthöll sin sta-

tus som handelsplatser. 

Afzured 

Någonstans där bergskedjan ser ut att dela sig; 

där den sydligaste utlöparen sätter av mot öst, 

finns också revan; av ibstarierna kallad 

Afzured. Själva revan syns inte – kanske finns 

den någonstans i bergens djup – men landskapet 

kring bergens fötter är förvridet, förtvinat och i 

allmänhet beskaffat på ett sätt som trotsar all-

män logik. Ingen vettig varelse (men en hel del 

vettlösa) har frivilligt begett till denna del av 

landet på hundratals år, och avfolkningen har 

pågått lika länge. Allt eftersom folk har dragit 

sig söder- eller västerut mot floderna och kus-

terna har regionen kring Afzured brett ut sig 

med sin spöklika bisterhet och sina ohälso-

samma, deformerade landskap. 

SAMHÄLLE  
Man kan inte tala om den Syntimbriska halvön 

som ett enhetligt rike på långt när. Farangernas 

benämning på området är högst kulturellt och 

imperialistiskt färgat. Regionen de benämner 

Vikto är enormt, och lejonparten av landet är 

otämjd vildmark. Dessutom har syntimbrierna 

sedan länge förlorat sin identitet som folk, och 

halvöns befolkade delar styrs på olika sätt, be-

roende på vilka som har den militära makten i 

respektive område. Västkusten, nästan ända ner 

till sydspetsen, styrs av en av Ibstars marion-

etter. Abemahn III Taval Thym – en penver som 

ärvt ämbetet sedan generationer – har givits ti-

teln ibst, men är näppeligen mer än en symbol 

för ett sargat folk. Istället fungerar städernas 

iaciser som ståthållare åt Ibstars krona, och 

ibstariska Vikto styrs pliktskyldigt enligt härs-

karordningen Isitara och de tre pelare, kring 

vilka Ibstars lagstiftning och förvaltning är 

uppbyggd. Dimiser och dokiser håller fort och 

borgar på strategiska platser utefter handelsle-

der och positionerade mot Afzured, och skulle 

kunna vara inflytelserika makthavare om det 

funnits en större befolkning att utöva makt över. 

Utanför städerna och de bosättningar som age-

rar servicekanal åt dessa, är Vikto i stort ett lag-

löst land, där den starkes rätt råder. Ursprungs-

befolkningen är sedan länge kuvad och vet sin 

plats – åtminstone där civilisation råder. 

Det religiöst styrda Burd Templon – av det 

langska 'Min Trient' – är en stat cementerad 

kring de fyra städerna Nakesgerd, Fredvaly och 

Juavekaso. Riket styrs av en utsedd församling 

bestående av krigsherrar från de religiösa 

krigarordnarna och lärda ur de juavitiska sam-

funden från västra Ispalana. Riket är tämligen 

litet till ytan men har kraftigt expanderat med 

ivriga nybyggare från Ispalana. Med ett rejält 

ekonomiskt stöd från Wellenvaly och andra jua-

vitiska riken har den religiösa staten kommit att 

förankra sin position i Nordland, som Viktozina 

ordagrant betyder på langska. I århundraden har 

religiösa kämpar och missionärer utkämpat en 

fysisk och ideologisk kamp för att utöka den re-

ligiösa reningen av landet, men de senaste de-

cennierna har man kraftigt fått lägga band på of-

fensiver, utökningar och aktivt missionerande 

mot de otrogna i väst. Istället har man fått för-

stärka sina gränser, upprätta patruller i norr och 

jaga ner invasiva penverstammar som blivit mer 

och mer desperata i sina försök att återta kon-

trollen över tidigare förlorade landområden. 

Man har samtidigt försökt skicka ut trevare mot 

de närmsta belägna ibstar-viktosinska länsher-

rarna i ett försök att bygga en långvarig fred ba-

serad på att leva och låta leva – allt eftersom 

konsekvenserna av revan och de medföljande 

vidundren har visat sig vara ett alltför stort hot 

mot riket. Det förekommer ändå, givetvis, att 

vissa krigsherrar ger sig ut på egna, privata krig 

och skövlingar, då den religiösa ryggraden inte 

låter sig knäckas så lätt.  

Burd Templon i sig är ungt och i ett tämligen 

vilt land råder det svårigheter att med lag och 

ordning expandera. Det är ett hårt liv för många 

nybyggare utanför de fyra städerna – speciellt 

med de penviska syntimbrier som ständigt finns 

i utkanterna. Men även i städerna råder interna 

konflikter och skumraskaffärer. Dessa är bero-

ende av handeln; främst från Wellenvaly som 

köper och i huvudsak handlar i tobak, glas och 

hantverk och i gengäld förser riket med vapen, 

förplägnad och nya ivriga rekryter från de 

gamla länderna. Rättsskipningen sker något mer 

bokstavstroget i Burd Templon än vad som till-

lämpas i Kasilla eller Wellenvaly. Tjuvar piskas 

offentligt och lustmördare dras itu på murarna. 

Bedragare och handelsfuskare mister rätten att 

handla och åläggs rejäla böter och dras i smut-

sen och förnedras offentligt. Men det finns alltid 

mängder av handlare som väljer att besöka kust-

städerna eftersom priserna är bra och utbudet 

stort. Även den lottlöse storbondens fjärde son 

eller dotter, liksom religiösa (och exildömda, 

arvlösa) adelsmän och hyrsvärd med törst efter 

rikedom ser en ljusning i riket i Norr. Där finns 
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nämligen mark till nonsenspriser och chansen 

att börja på nytt. Rikets tre städer är utöver be-

folkningscentrum även de tre platser där makten 

koncentreras; militärt som ideologiskt. Men 

även mindre fästen på utvalda flodövergångar, i 

bergspass och på höjder är vanliga i Burd 

Templon, som under hela sin existens har varit 

i minst ett lågintensivt krig (ofta i regelrätta 

krig) mot det otvättade trolösa folket från väst. 

Sammanfattning 

Syntimbriska halvön utgör på många sätt den 

grund på vilken flera diplomatiska relationer vi-

lar, och än fler har fallit. Kuststäderna fungerar 

som handelsstationer för det ibstariska samväl-

dets riken, såväl som för dignitärer och handels-

furstar från den langardiska halvön. Här sker 

handel och kommers i fredligt samförstånd. Å 

andra sidan är södra Vikto skådeplatsen för ett 

lågintensivt krig mellan Ibstars styrkor som 

kämpar för att behålla sin makt över Vikto, och 

som långsamt drivs tillbaka av mer eller mindre 

fanatiska krigare i Juaves tjänst. Ett annat pro-

blem som drabbar både juaviter och ibstarier 

och nybyggare från Ibstar och västra Ispalana är 

de löst sammanhållna stammar och bosättningar 

av ”urinvånare”; det vill säga penver som kallar 

sig syntimbrier, och som när en önskan om att 

återta vad som de anser vara deras och återställa 

Syntimbre till sin fornstora prakt. Vissa av 

dessa syntimbrier dyrkar den gamla demongu-

dinnan Korytha och ägnar sig åt människooffer 

och andra sedvänjor som av både västispalaner 

och ibstarier ses som rent ogudaktiga, medan 

åter andra lever i eller omkring de djupa sko-

garna och hänger sig åt en sorts animism, där 

dyrkan av märkliga gudaväsen som beskrivs 

som en blandning av penver och djur förekom-

mer. Alla dessa olika grupper utgör på olika sätt 

obstruerande moment i varandras tillvaro. 

BEFOLKNING OCH SPRÅK 
Ibstariska Viktos befolkning utgörs till drygt 

hälften av penver med större eller mindre anor 

från Syntimbre. De utgör i stort en sorts arbe-

tande klass, och är ofta enklare hantverkare, fis-

kare, jägare, bönder och grovarbetare. Utanför 

städerna utgör penverna en absolut majoritet av 

befolkningen, och är således både maktfaktorer 

och underhuggare. Den största minoriteten är 

ibstariska eller västispalanska faranger som i 

västra Vikto tillhör borgerskapet och är finhant-

verkare, akademiker, administratörer, militära 

befälhavare, handelsmän eller makthavare – till 

exempel tillhörande aroseskapet, adeln eller 

andra viktiga ordnar och samfund. Eftersom 

Viktos hamnstäder är livliga tummelplatser 

finns här även faranghetiska soldenärer, äventy-

rare, rumlare och sjåare, men dessa räknas 

knappt till den viktosinska befolkningen per se. 

På samma sätt finns här enstaka thaner och ry-

vener. De dvärgar som förekommer i landet le-

ver ofta i städerna och sysslar med hantverk och 

handel, medan faranghetiska skrofs har skep-

pats över som jordbrukare, och ofta förestår 

stora odlingar och jordbruk i anslutning till 

städerna. I Burd Templon utgörs befolkningen i 

stort av västispalanska faranger. 

Den kustlevande penviska befolkningen har se-

dan länge glömt det gamla språket 

syntimbriska, eller timbre, men det lever fortfa-

rande kvar på landsbygden, bland de som härdat 

ut genom århundradena och vågar bo kvar utan-

för den ibstariska civilisationens välsignelse. 

De som fortfarande pratar timbre har lite eller 

ingen kontakt med det ibstariska Vikto, utan le-

ver som de alltid gjort – som jägare och bönder. 

Den allmänt talade tungan är faranghosa, även 

om den viktosinska dialekten hålls för oerhört 

bondsk och bortkommen i östra Ibstar. I södra 

Vikto är farangosan av naturliga skäl uppblan-

dad av langska, och i sydöst är det västispa-

lanska tungomålet helt dominerande. 

Korythadyrkan 

Korytha tillbes fortfarande av delar av Syn-

rimbriska halvöns penviska befolkning, på 

landsbygden och i vildmarken. Inom tradition-

ell Korythadyrkan tillbads den kvinnliga gudo-

men Korytha och hennes tvenne koppel av un-

derhuggare. Det ena kopplet består av manliga 

halvgudar och väsen och representerar bland 

annat hantverket, konsten, skapandet, sveket, 

sorgen, ilskan, liknöjdheten, mörkret och dö-

den, medan det motsvarande, kvinnliga kopp-

lets tjänare symboliserar livet, kärleken, förstö-

relsen, hedern, glädjen, hämnden, hungern, lju-

set och hatet. Korytha, och flertalet av hennes 

kopplade tjänare ses som fysiskt påtagliga och 

konkreta gudomar, som trampar Zorkhanas jord 

och kräver gåvor, offer och ritualer för att hållas 

vid gott humör. Korythas kopplade tjänare till-

låts avbildas, men gudinnan själv avbildas ald-

rig personligen. Istället skildras hon som en 

brinnande ljuslåga eller ett öppet rovdjursgap – 

ibland som båda två, i en och samma symbol. 

Det är brukligt att en evig eld brinner på någon 

centralt belägen plats eller annan framträdande 

plats i samhällen vars invånare dyrkar Korytha. 

Korythadyrkan har ingen officiell eller organi-

serad administration, utan dyrkan sker i mindre 

tempel, och den som förrättar gudstjänsten kan 

vara en byäldste, en stamhövding, eller den som 

anses eller säger sig stå i extra god kontakt med 

Korytha och hennes koppel. En del av dessa 

uppnår en status som heliga kvinnor (i första 

hand, även om också män kan betraktas som 

förbundna med gudarna). 

Korytha lär att allt har en själ, och att denna 

stammar från hennes evigt brinnande låga (som 

de som tillber henne är övertygade om fysiskt 

existerar någonstans på Zorkhana). Korytha av-

gör vems själ som får ta en ny kropp i besittning 

vid återfödelse; vems själ som ska återgå till lå-

gan, och vems själ som blir inlåst i ett dött ting. 

När månen är full är den bästa tiden att åkalla 

Korytha eller offra till henne. Det sägs att om 

hon manifesterar sig under en natt med full-

måne, kan den som är skicklig eller listig nog 

att fånga henne påverka henne att låta ens själ 

vandra vidare till en ny, levande hamn. 

Att ha ”en gammal själ” eller att tillskriva andra 

egenskapen är ett sätt att hävda sin vikt eller 

visa andra sin vördnad. 

HANDEL & NÄRINGSLIV 
Vikto är rikt på naturresurser och skulle poten-

tiellt kunna vara en rik och välmående region. 

Här finns stora skogar; berg rika på malm och 

mineraler, unika och värdefulla örter och jordar 

med potential till mycket god avkastning. Dess-

utom finns här mer eller mindre dolt under jord 

och i oländig terräng de rikedomar som sägs 

härröra från Syntimbre och enligt de invigda 

ligger och väntar på att upptäckas och bärgas. 

Den enda exportvaran som saluförs som speci-

fikt viktosinsk/syntimbrisk, är de föremål av 

glas som ättlingarna efter de syntimbriska pen-

verna tillverkar (ofta i grönt eller blågrönt), och 

som är en lyxvara som uppskattas av förmögna 

i alla länder kring Ladarasan. Till detta kommer 

syntimbriern; en storväxt raggig jakthund som 

uppskattas för sina vakt- och jaktegenskaper 

och sitt skräckinjagande yttre. Handeln i Viktos 

västra städer är annars en ospecifik blandning 

av allt och inget. Importen från Ibstar berör 

främst den militära verksamheten – vapen, livs-

medel, verktyg, nyttoföremål, textilier och häs-

tar, medan exporten till moderlandet består av 

timmer, tjära, bärnsten, glas, malm, ädelstenar, 

tobak och örter. Merparten av handeln sker sjö-

vägen mellan Ibstar, Vikto och Wellenvaly, 

men parallellt med ibstariska Viktos västkust 

löper en landväga handelsled, där Ibstar upprätt-

håller kronans lag, och de uråldriga 

syntimbriska vägarna österut används delvis 

fortfarande för transport av trupp, tross och va-

ror. Den ibstariska myntfoten tillämpas i denna 

del av Vikto, i kombination med stycken av mer 

eller mindre ädel metall och, än vanligare, gam-

mal hederlig byteshandel. 

Burd Templons städer bedriver handel främst 

med Wellenvaly som mestadels köper in tobak, 

örter och konstföremål i glas och annat hant-

verk, och i gengäld förser riket med vapen, för-

plägnad och nya ivriga rekryter från de gamla 

länderna. Det finns även ett stort intresse för 

gamla reliker och föremål som bärgats från res-

terna av Syntimbre. Härskarklassen i Burd 

Templon efterfrågar i hög grad lyxvaror från de 

gamla länderna. 

RÄTTSSKIPNING 
I Ibstariska Vikto tillämpar man Isitara; Härska-

rordningen, och Livgivaren och Moderlivets 

tolv och ett påbud; A dantra tolp len ena len 

agath - Vinya parde Ibstarised – Den gudagivna 

konungalagen. Det är en på många sätt liberal 

och luddig samling lagar och regler, som lämnar 

stort utrymme för tolkning hos de som överser 

att de efterlevs. Detta gagnar vanligtvis de som 

åtnjuter en hög status i samhället, men drabbar 

de som saknar reellt och socialt kapital desto 

hårdare. Trots att Konungalagen helt bygger på 
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religiösa dogmer, framstår lagverket inte som 

speciellt religiöst. 

I Burd Templon lever man helt efter Juaves lag. 

Kultur 

Mycket få kulturella uttryck som härstammar 

från Syntimbres dagar lever kvar i Ibstariska 

Vikto – och inga av dem i Burd Templon. På 

den öde landsbygden däremot, lever den vidare 

genom muntlig tradition. Landsortsbefolk-

ningen är generellt sett vidskeplig, och tycks 

framleva sina dagar med tusen och åter tusen 

bördor på sina gemensamma axlar. 

I städerna och de koloniserade delarna av Ibsta-

riska Vikto är folklivet en trött och något glåmig 

och uppluckrad variant av det som återfinns i 

Ibstadwen. På grund av Viktos i allmänhet låga 

status ligger man alltid några år efter när det gäl-

ler mode för de rika och burgna. Kulturen som 

uppstått i den religiösa staten Burd Templon är 

säregen, eftersom riket styrs som en teokrati 

med en samling bokstavstroende yrkesreligiösa 

i toppen. Här återfinns kulturella uttryck från 

västra Ispalanas länder, men Burd Templon är 

på många sätt sitt eget vad gäller kulturella ut-

tryck och har en unik särart på många sätt. 

 

Land: Vikto 
Huvudstad: Ladarac 

Härskare: Abemahn III (Tastardar) Taval 

Thym  

Vapen: En kronhjorts hornkrona i silver omväl-

vande ett kornax, mot grön tinktur.  

Tillgångar/resurser: Spannmål, boskap, hant-

verk, timmer, jakt, fiske, järn, sten, mineraler. 

Befolkning: Penver 60%, faranger 40%Diplo-

matiska relationer: Goda med Ibstar, i konflikt 

med Burd Templon. 

 

Land: Burd Templon 

Huvudstad: Juavekaso 

Härskare: Trehärskarrådet; Erek Kliet, Camar 

Dorst II och Feder I 

Vapen: Tre gyllene solar mot rutmönster i sil-

ver och blått. 

Tillgångar/resurser: Timmer, metall, spann-

mål, päls, bärnsten, jakt, fiske 

Befolkning: Penver 48%, faranger 47%, dvär-

gar 1%, mehriner 1%, rhyvener 1%, övriga 1% 

Diplomatiska relationer: I konflikt med Vikto, 

goda/affärsmässiga relationer med Langardien, 

Kasilla och Wellenvaly. 
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Övriga folk 
tora delar av Zorkhana befolkas av faranger, mehriner, thaner, rhyvener och penver, men förutom dessa arter finns även stora och små civilisationer 

bestående av andra intelligenta folk. Här presenteras tre arter som, liksom de förstnämnda fem, är eller kommer att vara spelbara som rollpersoner. 

I det här stycket beskrivs arterna i ungefär samma utsträckning som de första fem i Grundboken.

 

 

 

 

ALVER 
lver är sällsynta och hemlighetsfulla va-

relser, som ofta lever avskilt från andra 

folkslag i mindre nationer eller ”familjer” i 

djupa skogar, oländiga bergstrakter eller på 

öppna slätter. Alver är inte lika talrika som 

dvärgar eller de människolika arterna, och det 

är många som levt ett helt liv utan att någonsin 

ha sett eller ens träffat någon som sett en alv.  

En av anledningarna till den sparsamma inter-

aktionen med andra civiliserade varelser kan 

vara det faktum att alvers livscykel på grund av 

den höga ålder de uppnår skiljer sig drastiskt 

från de andra arternas. Det är inte ovanligt att en 

alv uppnår en ålder av 1000 år eller mer, vilket 

på många sätt är problematiskt för alverna, både 

som folk och som individer. 

En typisk alv är lång, spenslig och gracil, och 

har spetsiga öron. Alvisk kultur skiljer sig från 

nation till nation eller från familj till familj. Det 

alla alver har gemensamt är att de måste förhålla 

sig till sina långa livsspann och de faser av hi-

bernering de alla genomgår. 

Interaktion med andra civiliserade folk sker ge-

nerellt sett antingen ofrivilligt, eller då den an-

ses vara av nöd tvungen. Det finns dock som all-

tid undantag till detta, och många är de historier 

om alver som under någon livsfas valt att leva 

som och med andra arter. På en del platser runt 

om i Zorkhana förkommer också regelbundet 

utbyte, handel eller annan interaktion mellan al-

ver och andra folk. 

S 

A 
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DVÄRGAR 
värgar lever över hela Zorkhana, och har 

till skillnad från de människolika arterna, 

men i likhet med alverna, en förhållandevis ho-

mogen kultur var man än finner dem. Självklart 

finns det avvikelser och undantag, och naturligt-

vis är ett dvärgrike i Thanlebara beskaffat på ett 

annat sätt än ett i Farangheta, men det finns i 

olika dvärgsamhällen grundläggande gemen-

samma nämnare som inte återfinns hos exem-

pelvis mehriner eller faranger av inbördes vitt 

skilda kulturella kontexter. Detta kan bero på 

det för dvärgar betydligt längre livsspannet, en 

stark traditionsbundenhet eller någon annan vä-

sentlig faktor i det dvärgiska folkets historia. 

Dvärgar tillber generellt sett samma gudom; 

skaparen eller ”skulptören” Opzeul (även om 

utövandet och praktiserandet av trosutövningen 

tar sig olika uttryck), och talar olika varianter av 

samma språk; Janab-Zorkh.  

Dvärgarna är den äldsta humanoida arten på 

Zorkhana. Trots detta har de inte gjort samma 

uppenbara avtryck på hennes yta som andra ar-

ter. Istället förvaltar de sitt arv som ett i bok-

stavlig bemärkelse inåtvänt folk, som bygger 

sina riken under jord och genom berg, där de 

skapar städer, bryter rikedomar i form av malm 

och mineraler, och ägnar sig åt forskning och 

utveckling av olika områden inom magi och 

hantverk. 

Dvärgar kallar sig själva Zorkh, vilket på dvär-

garnas gemensamma språk betyder ”skapad” el-

ler ”skapelse”. De anses i allmnänhet av utom-

stående vara stolta, principfasta och en smula 

hemlighetsfulla. Rykten gör gällande att deras 

underjordiska riken är enorma – minst lika stora 

som de på Zorkhanas yta – och att där finns 

ofantliga rikedomar i vidsträckta skattkamrar, 

och uråldriga kunskaper och hemligheter för-

valtade i ändlösa arkiv.  

Dvärgar är framgångsrika hantverkare och nyt-

tomagiker, och tycks sällan lägga sig i de andra 

civiliserade folkens strävan och konflikter på 

ytan. Detta är dock inte hela sanningen. Dvärgar 

har genom historien ingått allianser eller sökt 

konflikter både av princip och för vinning, och 

på många platser där dvärgarnas riken ligger i 

anslutning till eller rent av under (eller över) de 

människolika arternas samhällen uppstår ofta 

ett lukrativt och givande samarbete. Det är hel-

ler inte ovanligt att dvärgar lever som ”männi-

skor” i byar och städer, tar lärlingar från andra 

arter till sina underjordiska verkstäder eller på 

annat sätt interagerar med eller integreras i 

andra folkslags samhällen. 

En typisk dvärg blir omkring 140-150 cm lång 

och är satt och kraftigt byggd. Den genomsnitt-

liga levnadsåldern för en dvärg är omkring 250 

år, men det finns exempel på dvärgar som upp-

nått en ålder av 400 år eller mer.  
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SKROFS 
krofs är kortväxta varelser, som brukar be-

skrivas som små versioner av faranger. De 

mäter generellt omkring 130-145 cm, är smala 

och seniga, samt ljushyade. Skrofsen finns i nå-

gon utsträckning över hela Zorkhana; i synner-

het i den norra hemisfären. De är inte lika talrika 

som de människolika arterna, men finns allt 

som oftast där faranger lever.  

Skrofs lever ofta i egna samhällen eller kvarter 

i anslutning till farangernas städer, byar och bo-

sättningar, och är skickliga bönder samt kända 

för sin envishet och sin förvånansvärda uthållig-

het och seghet. Dessutom talas det ofta om deras 

hetsiga humör och heta temperament.  

Generellt sett ser man ner på skrofs i dubbel be-

märkelse, men deras kultur skiljer sig ofta inte 

nämnvärt från den gängse i den samhällskontext 

i vilken de lever och verkar, och på många plat-

ser är skrofs väl sedda och har uppnått höga po-

sitioner.  
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Mall och exempel 
 avsnittet presenteras några spelledarpersoner (SLP) som kan användas när man spelar Zanguina – Rollspelet. Att gestalta en SLP är spelledarens 

uppgift och detta kan givetvis göras utan en massa regelteknisk data. För att, med reglerna som stöd, interagera med en SLP är det dock nödvändigt, 

eller åtminstone till stor hjälp, att ha någonting att utgå ifrån. 

EGENSKAPER 
n spelledarpersons värden i Grundegen-

skaper och övriga egenskaper, mäts på 

samma sätt som för en rollperson.  

En spelledarperson presenteras med värden i 

samtliga Grundegenskaper. 

Andra egenskaper, så som BRAMP, Vitalitet, 

Förstånd, Tur och Kroppsmassa är också biland 

nödvändigt att ha med.  

FÄRDIGHETER 
ndast de Färdigheter och Spetskunskaper 

som är mest relevanta för spelledarperso-

nens tänkta syfte presenteras här. I det här fallet 

är syftet primärt strid och i egenskap av mot-

ståndare. 

UTRUSTNING 
 vissa fall listas en spelledarpersons utrust-

ning: åtminstone den som är relevant för si-

tuationer som spelledaren avser inkludera spel-

ledarpersonen i. 

AGERANDE I STRID 
 och med att stridssytemet i Zanguina inne-

håller många aktiva val beskrivs en spelle-

darperson ofta med förslag på hur denne kom-

mer agera i strid när det gäller val av Grund-

egenskap, Fattning och även en del andra detal-

jer. Framförallt listas hur mycket skada en spel-

ledarperson gör, i vilken kroppsdel, beroende på 

antal Manöverpoäng och beväpning. 

TRÄFF 
Här listas hur mycket skada en spelledarperson 

gör i kombination med olika kroppsdelar som 

kan träffas, beroende på hur många Manöverpo-

äng spelledaren har valt att lägga på Manövern 

Träff (i tabellerna ”MP”). 

”MP” i tabellen är i det här fallet de Manöver-

poäng som spelledaren väljer att spendera på 

Träff efter det att eventuella Framgångar från 

Stridshandlingen är fördelade Försvarspoäng 

och andra Manövrer. 

Skada 

Skadan skrivs som XI/P/K för X skada i Inver-

kan, Penetration eller Klyvning. 

Kroppsdel 

Spelledaren väljer vilken av de angivna kropps-

delarna som träffas.  

”*” innebär som vanligt att ”motsatsen till an-

fallarens vapenhand” avses. Till exempel inne-

bär ”Hand*” vänster hand, om anfallaren är hö-

gerhänt. 

Vapenegenskaper 

I tabellerna TRÄFF MED <VAPEN> har vi tagit 

hänsyn till Vapenegenskaperna Träffområden 

och egenskaperna för de olika Skadetyperna 

(I/P/K). Om spelledaren väljer att utföra andra 

Manövrer än Träff kan dock övriga egenskaper 

användas som vanligt.  
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Barbar 

EGENSKAPER 
Grundegenskaper 

Grundegenskap SeT 
Förflyttning 5 
Hälsa 6 
Råstyrka 8 
Koordination 5 

Smidighet 5 

Stryktålighet 7 

Uthållighet 6 

Koncentration 3 

Kreativitet 4 

Logik 4 

Uppfattning 4 

Viljestyrka 8 

Balans 5 

Syn 5 

Hörsel 5 

Luktsinne 4 

 

Övriga egenskaper 

Egenskap PrT/Värde 
Tur 4 

Vitalitet 21 
Förstånd 16 
Kroppsmassa 21 

 

BRAMP 

Kroppsdel Värde 

Ansikte 3 

Axel 5 

Bröst 5 

Buk 5 

Fot 4 

Hals 4 

Hand 3 

Höft 5 

Knä 4 

Lår 5 

Skalle 5 

Smalben 4 

Underarm 4 

Överarm 4 

FÄRDIGHETER 
Atlet: 7 TeT 

Spetskunskaper 

Klättra: 6 PrT 

Lyfta: 4 PrT 

Hoppa: 5 PrT 

 

Beväpnad närstrid: 6 TeT 

Spetskunskaper 

Svärd (vapentyp): 6 PrT 

Tvåhandssvärd (variant): 6 PrT 

 

Kastvapen: 5 TeT 

Spetskunskaper 

Kastyxa (vapentyp): 6 PrT 

 

Obeväpnad strid: 6 TeT 

Spetskunskaper 

Slagsmål: 5 PrT 

UTRUSTNING 
Rustning 

Kroppsdel Material I/K/P Tät. 

Fot Läder 1/1/1 10 

Hand Läder 1/1/1 6 

Höft Läder 1/1/1 5 

Lår Läder 1/1/1 3 

Smalben Päls 1/1/1 4 

 
Tvåhandssvärd 

Fattning Skydd I/N/L Skada 

Standard 2 -/4/5 K: 4-18 

Halvsvärd 1 3/2/- P: 3-12 

Dråpslag 0 -/4/5 I: 3-12 

 

Tvåhandssvärd - egenskaper 

Standard: Klyva 3, Penetration 2 

Halvsvärd: Låsa 1, Träffområden 1, Penetrat-

ion 2 

Dråpslag: Kroka 1, Inverkan 2 

 
Kastyxa 

Fattning Räckvidd Skada 

Standard 25m K: 4-10 

 

Kastyxa - egenskaper 

Standard: Klyva 2 

AGERANDE I STRID 
Barbaren öppnar striden med att kasta sin kast-

yxa. Därefter använder den Råstyrka som 

Grundegenskap så ofta som möjligt. Fattning 

byts beroende på avstånd: Intill: Halvsvärd, 

Nära: Standard och Långt: Standard. Om mot-

ståndaren är tungt rustad använder barbaren 

Fattningen ”Dråpslag” istället för ”Standard”. 

TRÄFF MED TVÅ-

HANDSSVÄRD 
Råstyrka (standard) 

MP Skada och kroppsdel 
1 4K: Fot, Hand*, Smalben 

2 7K: Fot, Hand*, Smalben 

3 10K: Fot, Hand*, Smalben 

4 10K: Underarm*, Överarm* 

5 10K: Axel*, Knä, Lår 

Råstyrka (standard) 

6 11K: Axel*, Knä, Lår 

7 12K: Axel*, Knä, Lår 

8 11K: Ansikte, Skalle 

9 13K: Bröst, Buk, Höft 

10 17K: Fot, Hand*, Smalben 

11 18K: Underarm*, Överarm* 

12 14K: Hals 

13 16K: Ansikte, Skalle 

14 18K: Bröst, Buk, Höft 

15 18K: Ansikte, Skalle 

16 18K: Hals 

 

Råstyrka (dråpslag) 

MP Skada och kroppsdel 
1 3I: Fot, Hand*, Smalben 

2 5I: Fot, Hand*, Smalben 

3 7I: Fot, Hand*, Smalben 

4 7I: Underarm*, Överarm* 

5 7I: Axel**, Knä, Lår 

6 7I: Bröst, Buk, Höft 

7 8I: Bröst, Buk, Höft 

8 8I: Ansikte, Skalle 

9 9I: Ansikte, Skalle 

10 10I: Ansikte, Skalle 

11 11I: Ansikte, Skalle 

12 12I: Ansikte, Skalle 

13 12I: Hals 

 

Råstyrka (halvsvärd) 

MP Skada och kroppsdel 
2 5P: Fot, Hand*, Smalben 

3 7P: Fot, Hand*, Smalben 

4 8P: Fot, Hand*, Smalben 

5 8P: Underarm*, Överarm* 

6 8P: Axel**, Knä, Lår 

7 9P: Axel**, Knä, Lår 

8 9P: Bröst, Buk, Höft 

9 10P: Bröst, Buk, Höft 

10 14P: Fot, Hand*, Smalben 

11 10P: Hals 

12 12P: Ansikte, Skalle 

 

TRÄFF MED KASTYXA 
Koordination (standard) 

MP Skada och kroppsdel 
1 4I: Fot, Hand*, Smalben 

2 6I: lFot, Hand*, Smalben 

3 7I: Fot, Hand*, Smalben 

4 7I: Underarm*, Överarm* 

5 7I: Axel**, Knä, Lår 

6 8I: Axel**, Knä, Lår 

7 8I: Bröst, Buk, Höft 

8 9I: Bröst, Buk, Höft 

9 10I: Bröst, Buk, Höft 

10 10I: Ansikte, Skalle 

11 10I: Hals 
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Bepansrad krigare 

EGENSKAPER 
Grundegenskaper 

Grundegenskap SeT 
Förflyttning 3 
Hälsa 6 
Råstyrka 7 
Koordination 7 

Smidighet 6 

Stryktålighet 5 

Uthållighet 6 

Koncentration 5 

Kreativitet 5 

Logik 6 

Uppfattning 4 

Viljestyrka 8 

Balans 5 

Syn 5 

Hörsel 4 

Luktsinne 3 

 

Övriga egenskaper 

Egenskap PrT/Värde 
Tur 4 

Vitalitet 19 
Förstånd 18 
Kroppsmassa 18 

 

BRAMP 

Kroppsdel Värde 

Ansikte 3 

Axel 4 

Bröst 4 

Buk 4 

Fot 3 

Hals 3 

Hand 3 

Höft 4 

Knä 3 

Lår 4 

Skalle 4 

Smalben 3 

Underarm 3 

Överarm 3 

FÄRDIGHETER 
Atlet: 6 TeT 

Spetskunskaper 

Marsch: 4 PrT 

 

Beväpnad närstrid: 7 TeT 

Spetskunskaper 

Stångvapen (vapentyp): 6 PrT 

Pålyxa (variant): 5 PrT 

 

Bågar & armborst: 6 TeT 

Spetskunskaper 

Armborst (vapentyp): 5 PrT 

 

Obeväpnad strid: 4 TeT 

Spetskunskaper 

Slagsmål: 3 PrT 

UTRUSTNING 
Rustning 

Kroppsdel Material I/K/P Tät. 

Ansikte Plåt 7/16/16 4 

Axel Tunnplåt 6/14/14 5 

Bröst Tunnplåt 6/14/14 8 

Buk Tunnplåt 6/14/14 8 

Fot Lamellp. 3/8/7 10 

Hand J. Läder 4/11/10 6 

Höft Tunnplåt 6/14/14 6 

Knä Tunnplåt 6/14/14 5 

Lår Tunnplåt 6/14/14 7 

Skalle Plåt 7/16/16 10 

Smalben Tunnplåt 6/14/14 7 

Underarm Tunnplåt 6/14/14 7 

Överarm Tunnplåt 6/14/14 7 

 
Pålyxa 

Fattning Skydd I/N/L Skada 

Standard 2 -/2/7 K: 2-16 

Stavfatt. 3 0/4/0 I: 2-8 

Halvsvärd 2 4/0/- P: 2-10 

 

Pålyxa - egenskaper 

Standard: Kroka 1, Klyva 2, Penetration 2, In-

verkan 2 

Stavfattning: Låsa 2, Kroka 2 

Halvsvärd: Penetration 2, Träffområden 1, 

Rustningsglipa 1, Kroka 1 

AGERANDE I STRID 
Den bepansrade krigaren använder i huvudsak 

Koordination som Grundegenskap. Fattning 

skiftar efter situation. 

TRÄFF MED STRIDSSPJUT 
Koordination (standard.) 

MP Skada och kroppsdel 
1 2K: Fot, Hand*, Smalben 

2 4K: Fot, Hand*, Smalben 

3 5K: Fot, Hand*, Smalben 

4 6K: Fot, Hand*, Smalben 

5 7K: Fot, Hand*, Smalben 

6 7K: Underarm*, Överarm* 

7 7K: Axel*, Knä, Lår 

8 7K: Bröst, Buk, Höft 

9 9K: Axel*, Knä, Lår 

10 10K: Axel*, Knä, Lår 

11 11K: Axel*, Knä, Lår 

12 11K: Bröst, Buk, Höft 

13 15K: Fot, Hand*, Smalben 

14 10K: Hals 

15 13K: Ansikte, Skalle 

16 14K: Ansikte, Skalle 

17 14K: Hals 

18 15K: Ansikte, Skalle 

19 15K: Hals 

20 16K: Hals 

 

Koordination (stavfattning.) 

MP Skada och kroppsdel 
1 2I: Fot, Hand*, Smalben 

2 3I: Fot, Hand*, Smalben 

3 4I: Fot, Hand*, Smalben 

4 5I: Fot, Hand*, Smalben 

5 5I: Underarm*, Överarm* 

6 5I: Axel*, Knä, Lår 

7 6I: Axel*, Knä, Lår 

8 7I: Axel*, Knä, Lår 

9 7I: Bröst, Buk. Höft 

10 8I: Bröst, Buk. Höft 

11 8I: Ansikte, Skalle 

12 8I: Hals 

 

Koordination (halvsvärd) 

MP Skada och kroppsdel 
2 4P: Fot, Hand*, Smalben 

3 5P: Fot, Hand*, Smalben 

4 5P: Underarm*, Överarm* 

5 6P: Underarm*, Överarm* 

6 7P: Underarm*, Överarm* 

7 7P: Axel*, Knä, Lår 

8 10P: l Fot, Hand*, Smalben 

9 10P: l Underarm*, Överarm* 

10 10P: l Axel*, Knä, Lår 

11 10P: l Bröst, Buk, Höft 

12 10P: l Ansikte, Skalle 
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Hantverkare 

EGENSKAPER 
Grundegenskaper 

Grundegenskap SeT 
Förflyttning 3 
Hälsa 4 
Råstyrka 5 
Koordination 5 

Smidighet 5 

Stryktålighet 4 

Uthållighet 6 

Koncentration 7 

Kreativitet 7 

Logik 6 

Uppfattning 4 

Viljestyrka 6 

Balans 6 

Syn 5 

Hörsel 6 

Luktsinne 5 

 

Övriga egenskaper 

Egenskap PrT/Värde 
Tur 4 

Vitalitet 14 
Förstånd 16 
Kroppsmassa 13 

 

BRAMP 

Kroppsdel Värde 

Ansikte 2 

Axel 4 

Bröst 4 

Buk 4 

Fot 3 

Hals 3 

Hand 2 

Höft 4 

Knä 3 

Lår 4 

Skalle 4 

Smalben 3 

Underarm 3 

Överarm 3 

FÄRDIGHETER 
Atlet: 7 TeT 

Spetskunskaper 

Krafttag: 5 PrT 

Löpa: 3 PrT 

 

Beväpnad närstrid: 2 TeT 

Spetskunskaper 

Yxa (vapentyp): 2 PrT 

 

Obeväpnad strid: 3 TeT 

Spetskunskaper 

Slagsmål: 1 PrT 

UTRUSTNING 
Rustning 

Kroppsdel Material I/K/P Tät. 

Axel Tyg 1/1/1 10 

Bröst Tyg 1/1/1 10 

Buk Tyg 1/1/1 10 

Fot H. Läder 1/3/3 10 

Höft Tyg 1/1/1 10 

Knä Tyg 1/1/1 10 

Lår Tyg 1/1/1 10 

Smalben Tyg 1/1/1 10 

Underarm Tyg 1/1/1 10 

Överarm Tyg 1/1/1 10 

 
Vedyxa 

Fattning Skydd I/N/L Skada 

Standard 1 0/4/0 K: 2-10 

Högt grepp 0 4/0/- I: 0-5* 

 

Vedyxa - egenskaper 

Standard: Fälla 1, Klyva 2 

Högt grepp: Träffområden 1 

AGERANDE I STRID 
Hantverkaren vill troligtvis helst fly. Om detta 

inte är möjligt strävar denne efter att hålla sig på 

avståndet nära. Som Grundegenskap används 

Koordination och som Fattning ”standard”. I 

desperata situationer används Grundegen-

skapen Råstyrka.  

TRÄFF MED VEDYXA 
Koordination (standard) 

MP Skada och kroppsdel 
1 1K: Fot, Hand*, Smalben 

2 2K: Fot, Hand*, Smalben 

3 3K: Fot, Hand*, Smalben 

4 4K: Underarm*, Överarm* 

5 5K: Ansikte, Skalle 

6 6K: Ansikte, Skalle 

7 7K: Ansikte, Skalle 

8 8K: Ansikte, Skalle 

9 9K: Ansikte, Skalle 

10 10K: Ansikte, Skalle 

11 11K: Ansikte, Skalle 

12 12K: Ansikte, Skalle 

13 13K: Hals 

 

Råstyrka (standard) 

MP Skada och kroppsdel 
1 1K: Fot, Hand*, Smalben 

2 2K: Fot, Hand*, Smalben 

3 3K: Fot, Hand*, Smalben 

4 4K: Underarm*, Överarm* 

5 5K: Axel*, Knä, Lår 

6 6K: Fot, Hand*, Smalben 

7 7K: Fot, Hand*, Smalben 

8 8K: Underarm*, Överarm* 

9 9K: Axel*, Knä, Lår 

10 10K: Bröst, Buk, Höft 

11 11K: Ansikte, Skalle 

12 12K: Hals 
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Rövare 

EGENSKAPER 
Grundegenskaper 

Grundegenskap SeT 
Förflyttning 3 
Hälsa 6 
Råstyrka 5 
Koordination 5 

Smidighet 5 

Stryktålighet 3 

Uthållighet 5 

Koncentration 4 

Kreativitet 5 

Logik 5 

Uppfattning 6 

Viljestyrka 7 

Balans 4 

Syn 5 

Hörsel 5 

Luktsinne 4 

 

Övriga egenskaper 

Egenskap PrT/Värde 
Tur 4 

Vitalitet 16 
Förstånd 16 
Kroppsmassa 14 

 

BRAMP 

Kroppsdel Värde 

Ansikte 2 

Axel 4 

Bröst 4 

Buk 4 

Fot 3 

Hals 3 

Hand 2 

Höft 4 

Knä 3 

Lår 4 

Skalle 4 

Smalben 3 

Underarm 3 

Överarm 3 

FÄRDIGHETER 
Atlet: 5 TeT 

Spetskunskaper 

Hoppa: 3 PrT 

Klättra: 3 PrT 

Smyga: 4 PrT 

 

Beväpnad närstrid: 5 TeT 

Spetskunskaper 

Dolk (vapentyp): 3 PrT 

Dolk (variant): 3 PrT 

 

Bågar & armborst: 5 TeT 

Spetskunskaper 

Pilbåge (vapentyp): 4 PrT 

 

Obeväpnad strid: 4 TeT 

Spetskunskaper 

Slagsmål: 4 PrT 

UTRUSTNING 
Rustning 

Kroppsdel Material I/K/P Tät. 

Bröst H. Läder 1/3/3 7 

Buk H. Läder 1/3/3 6 

Fot Päls 1/2/2 10 

Höft H. Läder 1/3/3 5 

Smalben Päls 1/2/2 4 

 
Dolk 

Fattning Skydd I/N/L Skada 

Standard 1 6/0/- P: 2-10 

Omvänd 0 6/0/- P: 1-10 

    

Dolk - egenskaper 

Standard: Rustningsglipa 2, Träffområden 1 

Omvänd: Penetration 2, Rustningsglipa 1, 

Träffområden 1 

 
Jaktbåge & jaktpil 

Fattning Räckvidd Skada 

Standard 150m P: 6-15 

 

Jaktbåge - egenskaper 

Standard: Penetration 4, Fastnar 2 

AGERANDE I STRID 
Rövaren använder i första hand Koordination 

som Grundegenskap i strid. Fattning ändras be-

roende på situation. Om motståndaren är liggan-

des använder rövaren Råstyrka som Grundegen-

skap och Fattningen ”omvänd”. 

TRÄFF MED DOLK 
Koordination (standard) 

MP Skada och kroppsdel 
1 3P: Fot, Hand*, Smalben 

2 4P: Fot, Hand*, Smalben 

3 5P: Fot, Hand*, Smalben 

4 4P: Underarm*, Överarm* 

5 5P: Underarm*, Överarm* 

6 6P: Underarm*, Överarm* 

7 6P: Axel*, Knä, Lår 

8 7P: Axel*, Knä, Lår 

9 8P: Axel*, Knä, Lår 

10 7P: Bröst, Buk, Höft 

11 8P: Bröst, Buk, Höft 

12 8P: Ansikte, Skalle 

13 8P: Hals 

14 10P: Ansikte, Skalle 

15 10P: Hals 

 

Råstyrka (omvänd) 

MP Skada och kroppsdel 
1 3P: Fot, Hand*, Smalben 

2 5P: Fot, Hand*, Smalben 

Råstyrka (omvänd) 

3 5P: Underarm*, Överarm* 

4 6P: Underarm*, Överarm* 

5 6P: Axel*, Knä, Lår 

6 7P: Axel*, Knä, Lår 

7 8P: Axel*, Knä, Lår 

8 8P: Bröst, Buk, Höft 

9 9P: Bröst, Buk, Höft 

10 10P: Bröst, Buk, Höft 

11 10P: Ansikte, Skalle 

12 10P: Hals 

TRÄFF MED JAKTBÅGE 

Koordination (standard) 

MP Skada och kroppsdel 
1 6P: Fot, Hand*, Smalben 

2 10P: Underarm*, Överarm* 

3 10P: Axel*, Knä, Lår 

4 10P, Bröst, Buk, Höft 

5 10P, Ansikte, Skalle 

6 10P: Hals 

7 13P: Bröst, Buk, Höft 

8 14P: Bröst, Buk, Höft 

9 15P: Bröst, Buk, Höft 

10 15P, Ansikte, Skalle 

11 15P: Hals 
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Stadsvakt 

EGENSKAPER 
Grundegenskaper 

Grundegenskap SeT 
Förflyttning 6 
Hälsa 5 
Råstyrka 6 
Koordination 6 

Smidighet 6 

Stryktålighet 5 

Uthållighet 4 

Koncentration 4 

Kreativitet 5 

Logik 7 

Uppfattning 7 

Viljestyrka 6 

Balans 5 

Syn 6 

Hörsel 6 

Luktsinne 5 

 

Övriga egenskaper 

Egenskap PrT/Värde 
Tur 4 

Vitalitet 16 
Förstånd 17 
Kroppsmassa 15 

 

BRAMP 

Kroppsdel Värde 

Ansikte 2 

Axel 4 

Bröst 4 

Buk 4 

Fot 3 

Hals 3 

Hand 2 

Höft 4 

Knä 3 

Lår 4 

Skalle 4 

Smalben 3 

Underarm 3 

Överarm 3 

FÄRDIGHETER 
Atlet: 6 TeT 

Spetskunskaper 

Klättra: 3 PrT 

Löpa: 4 PrT 

Marsch: 4 PrT 

 

Beväpnad närstrid: 5 TeT 

Spetskunskaper 

Stångvapen (vapentyp): 5 PrT 

Stridsspjut (variant): 4 PrT 

 

Bågar & armborst: 6 TeT 

Spetskunskaper 

Armborst (vapentyp): 5 PrT 

 

Obeväpnad strid: 5 TeT 

Spetskunskaper 

Slagsmål: 5 PrT 

UTRUSTNING 
Rustning 

Kroppsdel Material I/K/P Tät. 

Ansikte Ringbrynja 4/8/5 2 

Axel Ringbrynja 4/8/5 10 

Bröst Ringbrynja 4/8/5 10 

Buk Ringbrynja 4/8/5 10 

Fot H. Läder 1/3/3 10 

Hals Ringbrynja 4/8/5 10 

Hand Läder 1/1/1 10 

Höft Ringbrynja 4/8/5 10 

Knä Tyg 1/1/1 10 

Lår Ringbrynja 4/8/5 4 

Skalle Ringbrynja 4/8/5 10 

Smalben Tyg 1/1/1 10 
Underarm Ringbrynja 4/8/5 10 

Överarm Ringbrynja 4/8/5 10 

 
Stridsspjut 

Fattning Skydd I/N/L Skada 
Underarm. 2 -/4/6 P: 3-16 

Stavfatt. 2 2/3/- I: 0-7 

Överarm. 0 -/6/4 P: 3-18 

 

Stridsspjut - egenskaper 

Underarmsfattning: Tvinga bakåt 2, Penetrat-

ion 2 

Stavfattning: Tvinga bakåt 1, Låsa 1 

Överarmsfattning: Penetration 4 

 
Kularmborst & kulor 

Fattning Räckvidd Skada 

Standard 250m I: 8-14 

 

Kularmborst - egenskaper 

Standard: Träffområden 1, Omladdning 5 

AGERANDE I STRID 
Stadsvakten använder primärt Koordination 

som Grundegenskap i strid. Fattning ändras ef-

ter spelledarens bedömning. Om situationen 

börjar kännas desperat väljer stadsvakten Rå-

styrka som Grundegenskap och Fattningen 

”överarmsfattning”. 

TRÄFF MED STRIDSSPJUT 
Koordination (underarmsf.) 

MP Skada och kroppsdel 
1 3P: Fot, Hand*, Smalben 

2 5P: Fot, Hand*, Smalben 

3 6P: Fot, Hand*, Smalben 

4 6P: Underarm*, Överarm* 

5 6P: Axel*, Knä, Lår 

6 6P: Bröst, Buk, Höft 

Koordination (underarmsf.) 

7 7P: Bröst, Buk, Höft 

8 8P: Bröst, Buk, Höft 

9 9P: Bröst, Buk, Höft 

10 10P: Bröst, Buk, Höft 

11 12P: Axel*, Knä, Lår 

12 13P: Axel*, Knä, Lår 

13 14P: Axel*, Knä, Lår 

14 15P: Axel*, Knä, Lår 

15 16P: Axel*, Knä, Lår 

16 16P: Bröst, Buk, Höft 

17 16P: Ansikte, Skalle 

18 16P: Hals 

 

Koordination (överarmsf.) 

MP Skada och kroppsdel 
1 3P: Fot, Hand*, Smalben 

2 7P: Fot, Hand*, Smalben 

3 8P: Fot, Hand*, Smalben 

4 9P: Fot, Hand*, Smalben 

5 9P: Underarm*, Överarm* 

6 10P: Underarm*, Överarm* 

7 10P: Axel*, Knä, Lår 

8 11P: Axel*, Knä, Lår 

9 12P: Axel*, Knä, Lår 

10 12P: Bröst, Buk, Höft 

11 13P: Bröst, Buk, Höft 

12 13P: Ansikte, Skalle 

13 14P: Ansikte, Skalle 

14 15P: Ansikte, Skalle 

15 15P: Hals 

16 16P: Hals 

17 17P: Hals 

18 18P: Hals 

 

Koordination (stavfattning) 

MP Skada och kroppsdel 
2 1I: Fot, Hand*, Smalben 

3 2I: Fot, Hand*, Smalben 

4 3I: Fot, Hand*, Smalben 

5 4I: Fot, Hand*, Smalben 

6 4I: Underarm*, Överarm* 

7 5I: Underarm*, Överarm* 

8 5I: Axel*, Knä, Lår 

9 6I: Axel*, Knä, Lår 

10 7I: Axel*, Knä, Lår 

11 7I: Bröst, Buk, Höft 

12 7I: Ansikte, Skalle 

13 7I: Hals 

 

Råstyrka (underarmsf.) 

MP Skada och kroppsdel 
1 3P: Fot, Hand*, Smalben 

2 5P: Fot, Hand*, Smalben 

3 7P: Fot, Hand*, Smalben 

4 8P: Fot, Hand*, Smalben 

5 8P: Underarm*, Överarm* 

6 9P: Underarm*, Överarm* 

7 10P: Axel*, Knä, Lår 

8 11P: Axel*, Knä, Lår 

9 12P: Axel*, Knä, Lår 

10 12P: Bröst, Buk, Höft 
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Råstyrka (underarmsf.) 

11 13P: Bröst, Buk, Höft 

12 13P: Ansikte, Skalle 

13 14P: Ansikte, Skalle 

14 15P: Ansikte, Skalle 

15 15P: Hals 

16 16P: Hals 

 

Råstyrka (överarmsf.) 

MP Skada och kroppsdel 
1 3P: Fot, Hand*, Smalben 

2 7P: Fot, Hand*, Smalben 

3 11P: Fot, Hand*, Smalben 

4 11P: Underarm*, Överarm* 

5 12P: Underarm*, Överarm* 

6 13P: Underarm*, Överarm* 

7 11P: Ansikte, Skalle 

8 16P: Fot, Hand*, Smalben 

9 16P: Underarm*, Överarm* 

10 16P: Axel*, Knä, Lår 

11 17P: Axel*, Knä, Lår 

12 18P: Axel*, Knä, Lår 

13 18P: Bröst, Buk, Höft 

14 18P: Ansikte, Skalle 

15 18P: Hals 

 

TRÄFF MED KULARMBORST 
Koordination (standard) 

MP Skada och kroppsdel 
 9I: Fot, Hand*, Smalben 

2 10I: Fot, Hand*, Smalben 

3 10I: Underarm*, Överarm* 

4 10I: Axel*, Knä, Lår 

5 10I: Bröst, Buk, Höft 

6 10I: Ansikte, Skalle 

7 11I: Ansikte, Skalle 

8 12I: Ansikte, Skalle 

9 13I: Ansikte, Skalle 

10 14I: Ansikte, Skalle 

11 14I: Hals 

 


