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Förord
Verald är en fiktiv värld som är inspirerad av vår värld, med vissa markanta skillnader. 
De största skillnaderna ligger i att det i Verald finns magi och väsen. Mina främsta källor 
till inspiration ligger i den fornnordiska mytologin och i nordiska sagor, men även i 
mer moderna berättelser av bl.a. Selma Lagerlöf  och Elsa Beskow. Även historierna i 
nationaleposet Kalevala har haft stort inflytande på världens utformning. Det finns också 
vissa mindre inslag och influenser från bland annat romersk, grekisk, egyptisk, indisk och 
keltisk mytologi.

Verald är en medeltidsinspirerad fantasyvärld, som i första hand är skapad som en plattform 
för bordsrollspel, men det är också möjligt att använda världen i andra kulturformer, 
främst levande rollspel (lajv). Verald bjuder på såväl äventyr, skräck och spänning som 
romantik och tragiska ögonblick. I Verald får du slåss för att överleva. Det är ett ställe 
fyllt av faror och äventyr, där du aldrig vet vad som väntar runtom nästa krök eller bland 
träden i de mörka skogarna och djupa haven.

I Verald är du del av en spelgrupp, som leds av en spelledare. Ett vanligt sätt att börja 
är att helt enkelt sätta sig ner tillsammans med några vänner, varav en fungerar som 
spelledare, och fundera på vad som skulle vara roligt att spela. Du och dina vänner skapar 
tillsammans en bra historia med hjälp av er fantasi och denna bok.

Den viktigaste orsaken till att jag skapade Verald är, att det i skrivande stund inte finns någon 
rollspelsbok som skrivits i Svenskfinland och som specifikt riktar sig till finlandssvenska 
ungdomar. Samtidigt vill jag genom denna bok väcka intresset för fantasygenren, som 
redan växt sig stor genom bok- och filmserier såsom Härskarringen, Narnia och Harry 
Potter. Bordsrollspel är en social plattform, som får folk att komma samman på ett konkret 
sätt, till skillnad från t.ex. internetrollspel såsom World of  Warcraft. Kreativitet, fantasi, 
social kompetens och underhållning blandas ihop i detta medium.

Nu uppmanar jag dig att läsa boken och se vad denna värld har att erbjuda. Jag hoppas 
att den lyckas inspirera dig. Låt tärningarna rulla och må gudarna vara på din sida!

Calle Tengman,
skribent och rollspelare
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Världens skapelse och förfall
Redogörelse över Första Åldern – Skapelsen

I början fanns ingenting, men inget förblir tomt för evigt. Efter en oändligt lång tid av 
tomhet blev väsendet Dioni självmedvetet och skapelsen fick sin början genom henne. 
Länge existerade hon ensam, men en dag kom hon till insikt om sin uppgift: att skapa 
världen och livet. Detta gjorde hon, men hon började nu lida av sin ensamhet, trots sin 
fullkomlighet. Därför tog hon delar av sitt väsen, och skapade därav andra gudar att 
hjälpa henne.

Det började med skapandet av Nyx, gud över förstörelse och livets slut, Dionis egen 
motsats. Nyx visade sig dock svårkontrollerad, eftersom han bara ville förstöra skapelsen. 
Dioni kunde inte heller återta Nyx till sitt väsen, eftersom detta skulle få hela skapelsen 
att rämna. Dioni skapade ännu en gud från sitt eget väsen och gav henne namnet Nornea. 
Hon skulle vaka över Nyx och tygla hans törst.
 Nornea talade till sin bror och sade, att allt skulle ha sin tid, ty hon var gudinnan 
över all tid och ödet, vad som varit och vad som komma skulle. Nyx försökte behärska 
sig, men hans hunger var omättlig. Nornea verkade inte bekymrad utan fortsatte att tala 
stilla till sin bror. Det var nu hennes uppgift att säga åt Nyx när han skulle få utmäta det 
som var hans att ta. Nornea såg, att en dag skulle Nyx komma att förtära allting som 
hade skapats, men att den dagen ännu låg långt i framtiden.
 Dioni kunde nu åter fortsätta med skapelsen utan att riskera att rubba dess balans. 
Hon kom till en viktig insikt, en absolut sanning: inget som skapats får någonsin göras 
ogjort, för ifall så sker kommer allt som har skapats att gå om intet.

Till näst skapade Dioni livet som en gnista av ljus. Ljuset sken starkt i skapelsen och 
växte, men eftersom livet inte hade någon form eller mening, utvecklades det inte. Ljuset 
delade sig i flera mindre ljuspunkter, som svävade iväg och blev solen och stjärnorna på 
himlen. Dioni insåg sitt misstag och skapade nu istället en levande varelse; en larv. Hon 
insåg snart att varelsen behövde näring för att leva, så hon gav larven materia att äta. 
Till en början var larven liten, men med tiden åt den sig stor och fet. Till slut rullade den 
ihop sig till en stor boll och föll i slummer. Nyx ville ha larvens liv, men Nornea sade åt 
honom, att tiden inte ännu var kommen. Nyx lämnade larven i fred – för stunden.

Dioni var nöjd med sin skapelse och steg ner på larven för att vandra på den i tidens 
begynnelse. Länge vandrade hon på larven, men tids nog blev hon trött och satte sig ner 
för att fundera på skapelsen. Hon såg sig omkring och fick syn på Nyx och Nornea, som 
nu äntligen hade börjat förstå varandra. Hon såg deras kärlek och kände sig plötsligt 
ännu mera ensam än tidigare.
 I sin ensamhet och bitterhet började hon gråta. Hon grät länge, och hennes tårar 
började fylla larvens yta tills det bildades ett enormt hav. Larven blev störd i sin slummer 
av denna väta och lät en förhårdnad växa runt sig och omsluta sig. Dioni insåg vad hon 
gjort och lämnade larven att åter slumra. Men hon var ännu ensam. Hon ville ha någon 
att dela skapelsen med. Hon såg på ljuset som hon först hade skapat och fick en tanke. 
Hon frigjorde guden Agnis ifrån sig, skaparguden, och fröjdades i att ha någon vid sin 
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sida som var gjord för att skapa. Deras kärlek för varandra var stor och Dioni kände sig 
äntligen fullkomlig. Dioni gjorde Agnis till gud över elden och smidandet, med uppgift 
att forma världen.

Nyx såg vad Dioni hade gjort och föresatte sig att tillsammans med Nornea skapa 
tvillinggudarna Tyros och Valiah. De skulle bli varandras motsatser, två sidor av 
samma mynt, med uppgift att balansera ut varandra. Tyros, gud över krig och ära, var 
en förändringens kraft som hungrade efter förstörelse, medan Valiah, gud över fred och 
visdom, yrkade på att bevara allt i omgivningen och låta det växa sig större. Valiahs 
byggande och Tyros förstörelse tilltalade Nyx, eftersom det betydde att världsalltet skulle 
komma till hans rätt fortare.
 
Dioni såg med förundran på den 
avkomma som Nyx och Nornea hade 
skapat. Säkerligen kunde kärleken 
mellan henne och Agnis få samma sak 
att ske. Sannerligen föddes snart Eja, 
kärlekens gudinna. Dioni fröjdades åt 
detta och lät sin dotter följa Agnis ner på 
larven, där hans uppgift väntade honom. 
Agnis började med hjälp av sin hammare 
separera hav från land, alltmedan Eja 
talade lugnande och med stor kärlek 
till den slumrande larven. Men larven 
förblev inte fridfull länge, för Tyros och 
Valiahs lekar ledde så småningom dit. 
När de lekte på larven reste sig haven i 
rasande vågor och vinden började ilsket 
piska omkring. Larven vredgades av 
detta och började röra på sig, och Agnis 
och Eja förblindades av dammet som steg 
upp från leken. Agnis tog så upp en stor 
sten och kramade den mellan sina händer 
tills den blev varm och började lysa. Med 
denna lykta i sina händer försökte han 
fullfölja sitt arbete, trots dammet och 
mörkret från den rasande stormen. Men 
brödernas lek blev bara allt vildare.
 Eja uppmanade de två bröderna att 
upphöra med sin lek, eftersom den höll att 
förstöra allt som skapats på larven. Tyros 
och Valiah blev tagna av Ejas skönhet, 
men de förmådde inte att sluta, ty deras 
osämja var en del av dem. Eja insåg att 
hon var tvungen att använda list för att få 
dessa två att sluta. Hon talade till Valiah 
och bad honom att komma och dansa 

Agnis smider världen.
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med henne. Leken stannade upp och för en stund upphörde haven att rasa, vin-
den att piska och jorden att skaka. Valiah såg på Eja och efter en stund godtog han 
hennes uppvaktning. Tyros rasade av avundsjuka, men det fanns inget han kunde 
göra för stunden annat än att se på. Länge dansade guden och gudinnan, och deras 
rörelser blev allt vildare tills det slutligen uppstod tre gudomliga väsen ur den virv-
lande dansen. Dessa nya gudar vid namn Vedeñah, Nymela och Ukoro tog komman-
do över havet, vindarna och jorden och lugnet återvände till den nydanade världen. De 
delade elementen mellan sig: Vedeñah tog vattnet och gjorde det till sitt; Nymela tog 
jorden och gjorde den till sin; och Ukoro tog luften och gjorde den till sin. Tillsam-
mans skulle de styra över världen och hålla brödernas lekar långt borta från larven.

Agnis fann nu att han inte längre behövde sin lysande sten, men han kunde hel-
ler inte sätta ner den, för då skulle den bränna larven. Då kastade han upp stenen på 

på natthimlen för att lysa där med sitt bleka 
sken, och han kunde fortsätta sitt arbete.
 Nymela, Ukoro och Vedeñah 
sprang omkring och lekte på larven då 
de stannade upp och betraktade Agnis 
smidesarbete. Fascinerade ville de pröva 
på att göra samma sak. Nymela svepte sina 
händer över larvens hårda skorpa, och ett 
stort täcke av grönska sprang upp ur jorden. 
Ukoro blåste ut varma och kalla vindar 
över grönskan, som började vaja. Vedeñah 
delade upp havet så att det inte längre var 
en enda stor ocean utan en mängd floder, 
sjöar och vattenfall. Agnis såg sig förundrat 
omkring och fann skönhet i det han såg. De 
andra gudarna stannade också upp. Dioni 
såg nu meningen med det som skapats och 
fröjdades och grät.
 Men de tre syskongudarna var 
inte klara. De tog alla av var sitt element, 
lånade små bitar av varandra och bad sedan 
Agnis att av materian skapa varelser och 
ge dem ett hem att bo på. Agnis gick med 
på detta men krävde att syskonen skulle 
beskydda varelserna. Nymela, Ukoro och 
Vedeñah lovade att skulle göra allt de 
kunde. De jublade över det liv som skapats 
och de andra gudarna fann stor glädje och 
förundran i det hela. 
 Men trots den vackra skapelsen var 
alla inte nöjda. Tyros sprang omkring och 
sådde osämja mellan de olika djuren, Nyx 
vävde in sin kraft i dem och gjorde dem 
dödliga, och Nornea förutspådde deras 

Valiahs och Ejas dans.
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slut. Eja och de tre syskonen blev inte glada åt detta utan smidde sin egen plan. Tillsammans 
vävde de in sin kraft i alla varelser; en kraft som spred kärlek. Således skulle varelserna 
aldrig helt dö ut, utan kunde själva skapa ytterligare varelser på egen hand.

Agnis tog nu åter upp sin hammare och började smida egna varelser, inspirerad av det 
som han sett de tre syskonen skapa. Länge och försiktigt formade han varelserna tills han 
kände sig nöjd. Han lade ner dessa varelser på larven och for vidare för att fortsätta sitt 
skapelsearbete.
 De få varelser som Agnis hade skapat började vandra omkring på larven utan mål 
eller mening, ty de var inte färdiga. Efter en tid försvann de från larvens yta. Det sägs 
att dessa varelser ännu idag finns begravna långt nere i jorden och väntar på att få sin 
uppgift.
 
Nyx hade betraktat Agnis arbete och fick nu en idé. Han kallade sina söner till sig och 
frågade, ifall de ville be de tre syskongudarna att skapa något mera. De två bröderna 
började genast strida om vem av dem som skall få ta sig an uppgiften. Till slut blev Tyros 
den som skulle hjälpa Nyx. Valiah gillade inte detta och hade onda aningar om vad hans 
bror skulle ställa till med, men han kunde bara bida sin tid och se.
 Tyros talade så med de tre syskonen om sin plan; att skapa folkslag som avbilder 
av gudarna. De tre syskonen gick med på detta, men endast ifall det skulle råda frid 
mellan folken och allt levande som de redan hade skapat. Tyros lovade dem, att ingen 
osämja skulle få förekomma mellan folket och naturen, men detta var en lögn.

Så kom det första folket till. Folket var vackert, men Dioni kände att allt inte var som det 
borde vara. Tyros och Nyx hade börjat använda sina krafter för att påverka folket. Hon 
bad fjärrskådande Nornea om hjälp, och Sierskan sade, att gudarna borde ge sig av från 
denna värld och endast vaka över skapelsen från en annan plats.
 Agnis vredgades åt det som Nyx och Tyros gjort, och han drog ner eld från himlen 
för att förinta alla varelser, ty hellre skulle han förgöra sina skapelser själv än låta dem 
bli fördärvade. Nymela, Ukoro och Vedeñah försökte förgäves hindra hans raseri, medan 
folk och fä flydde undan elden i skyn. Vissa flydde ner i grottor, andra flydde ut till havs. 
Åter en gång började larven röra sig i sin slummer av all eld som den utsattes för. Dess 
skal sprack upp och en del av elden gled ner i sprickorna, där den skulle brinna för evigt. 
Till slut fick Dioni och Eja med gemensamma krafter Agnis vrede stillad, men stor skada 
var redan skedd. I skam för vad han försökt göra vände Agnis ryggen åt världen och gav 
sig av.
 Dioni såg till nu till att alla andra gudar följde Agnis, för hon såg, att Norneas 
råd var den enda utvägen för att spara världen från vidare skada. Gudarna lämnade så 
världen för att vaka över den från fjärran, och allt lämnades åt tiden och ödet. Det var som 
Nornea hade förutspått. Dioni var ännu bekymrad över det som hade såtts i skapelsen, 
men det fanns inget hon kunde göra längre. Gudarnas dåd var förseglade i tiden.

Världen hade nu en evig eld som brann under larvens skal, och ibland rörde den sig av 
smärta, vilket fick eld att spruta upp ur marken, som skälvde och sprack upp ytterligare. 
Det var bara en tidsfråga om när skalet skulle spricka tillräckligt för att väcka larven ur 
sin slummer.
 



11

Folket som hade flytt trädde småningom fram ur sina gömställen och såg på den nya 
världen som uppstått omkring dem efter Agnis vrede. De som hade flytt ner i grottorna 
blev betagna av den eviga elden och den råa, otyglade kraft som låg däri. Detta folk 
skulle med tiden bli dvergarerna, väl bevandrade i eldens hemligheter och formade av 
dess natur.
 De som sökt skydd bland grönskan och träden trädde fram och såg på upp mot 
skyn och beskådade ljuspunkterna där uppe. Det silverne ljuset trollband dem och de 
skådade länge stjärnornas prakt. Ljuset påverkade dem, och detta folks hud skulle för 
alltid glimma silverne vid beröring av mån- och stjärneljus. Detta var de första elvárerna, 
ett folk som alltid skulle känna störst tillhörighet till jorden och till gudinnan Nymela.
 De som flytt till vattnet lärde sig, att vattnet skyddade mot elden, och de kom 
således att slå sig ner vid det. Dessa skulle med tiden bli halvlingarnas folk, förtjusta i 
vatten och i Vedeñah, som även försökte hjälpa dem.
 Det sista folket, människornas anfäder, hade sökt sig till de öppna fälten för att 
undvika eldkloten – att träffa något som rörde på sig var ju svårare än att träffa något 
stillastående. Detta folk låg närmast Ukoros vind, och de var föränderliga och rastlösa till 
sitt lynne.
 Världen var nu tyst och stilla och de fyra folkslagen började skapa sina hem och 
sprida sig ut över världen, allt medan gudarna betraktade vad dessa nya folk skulle ta för 
sig.

Redogörelse över Andra Åldern – Den Gyllene Åldern

De fyra folken spred sig över världen tills de alla hade hittat sin plats. Dvergarerna letade 
sig neråt i bergen, där de eviga eldarna efter Agnis vrede brann. Där började de lära 
sig smidandets konst och konsten att tämja elden. Elvárerna knöt sig samman med 
naturen, lyssnade på den och tog till sig vad den berättade åt dem. De förstod att naturen 
var en skör sak som man måste värna om. Människorna byggde stora fästningar och 
reste omkring och undersökte sina omgivningar, medan halvlingarna byggde skepp och 
utforskade haven och de små öarna.
 Vartefter de olika folken lärde sig mera om den värld som de befann sig i så lärde

Den Gyllene Ålderns underverk.
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de sig också mera om sig själva. De upptäckte att de hade krafter som de till en 
början inte kunde styra, men med tid och träning lärde de sig att kontrollera 
sina förmågor. De såg på dessa krafter som gudarnas gåvor, med vilkas hjälp 
de skulle fortsätta forma världen, på samma sätt som Agnis en gång i tiden 
hade format världen som de levde på. Dessa förmågor började kallas magi.

En av denna tids högst bevarade hemligheter, som numera fallit i glömska, är hur 
elvárerna fick sitt långa liv. Det var nämligen så, att det fanns en elvár som hade levt 
väldigt länge och därför var högt vördad av sitt folk. Det sades att han var den första 
elváren som skapats av gudarna. Hans namn var Elvárad. Elvárad hade länge suttit djupt 
inne i en skog vid en källa och mediterat över livet och dess betydelse. Han visste att han 
hade magiska egenskaper, men han hade aldrig brytt sig om att göra någonting med 
dem. Medan han satt och mediterade väcktes hans nyfikenhet för vad dessa magiska 
egenskaper egentligen innebar. Han visste att han hade levt ett ovanligt långt liv, men 
han hade aldrig funderat på orsaken till detta. Med sin nyfunna nyfikenhet samlade han 
den lilla stam elvárer som han bodde med. Han talade till dem och berättade vad han 
hade insett. De uppmanade honom att använda sin magi, och till slut gav han med sig 
och lät de magiska förmågor som fanns inom honom flöda fritt. Den magi som hade 
bott inom honom spred sig sakta över hela Verald tills alla elvárer hade känt av den. Från 
den dagen levde alla elvárer onaturligt långa liv. De visste också, att om de andra raserna 
skulle få reda på deras hemlighet skulle de också vilja leva länge, så elvárerna bestämde 
sig för att hålla denna kunskap för sig själva. Det sägs att Elvárad dog en kort tid därpå.

Trots att gudarna inte var direkt närvarande i världen under denna tid skedde det ändå 
saker även bland dem. Tyros var ännu svartsjuk på sin bror, som hade fått dansa med Eja 
medan han själv hade blivit nekad denna glädje. Länge hade han gått och grubblat på 
detta och hur han skulle göra för att få dansa med Eja. Till slut kom han på lösningen. Han 
stal Valiahs kläder, klädde ut sig till honom och letade sedan upp Eja. Hon kände på sig 
att det var någonting lurt på gång, men hon såg ju att det var Valiah. Han bjöd upp henne 
till dans och hon tackade ja. De dansade länge, men när dansen var som vildast föll Tyros 
mask och Eja såg att hon hade blivit lurad. Men dansen hade redan gett upphov till en ny 
gudinna: Syrána. Hon var väldigt vacker, men Eja såg att hon dolde ont uppsåt. Syrána 
började genast byta form och utseende och begav sig iväg. Tyros verkade dock nöjd med 
utkomsten av det hela, även om det resulterade i ett ofantligt gräl mellan honom och Valiah.
 Syrána var inte den enda guden som kom till under denna tid. Nornea hade skådat 
in i framtiden och sett att onda tider var på väg. Hon gick således till Agnis och talade länge 
med honom om vad som hade skapats, vad som var möjligt och omöjligt, och vad som ännu 
skulle skapas. Dioni kände på sig att någonting var i görningen, så hon talade med Agnis 
och Nornea. När Nornea berättade vad hon sett kände Dioni fasan gripa sitt bröst, en fasa 
för världens undergång och början på slutet. Hon uppmanade Nornea och Agnis att göra 
vad de kunde, men Nornea sade att allt som skulle ske redan hade skett. Agnis och Dioni 
såg på varandra frågande, men sedan kände de båda av ändringen. Slumpen hade kommit 
till. Den nya guden fick namnet Lycchus och blev gud över turen och det osannolika.

Världen nådde sin topp mot slutet av den Gyllene Åldern. Många nya uppfinningar 
hade gjorts under denna 4500 år långa period. Flygande luftskepp, krut och vapen 
som ingen hade vågat drömma om hade utvecklats, de flesta av de påhittiga
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dvergarerna. Medan halvlingarnas vackra och snabba skepp seglade över vattnet
seglade luftskeppen bland molnen. Men allt var inte så bra som det såg ut att vara.

Under flera tusen år hade man studerat magin och försökt komma fram till dess 
begränsningar. Många hävdade att gudarna inte hade tillåtit den magi som de lämnat på 
Verald att bli för stark, men andra hävdade att man kunde gå längre än tidigare genom 
att kombinera olika former av magi för olika ändamål. Detta mötte stor kritik, då redan 
de enklaste magiformerna var svåra att bemästra, och det var farligt att experimentera. 
Men alla lyssnade inte på dessa varningar. Mot slutet av åldern fanns en grupp på 
sju framstående magiker som försökte tänja och fördjupa sitt kunnande om de olika 
magiformerna. Enligt sägnerna kallade de sig ”de nya gudarna”. De experimenterade 
och använde magin på sätt som aldrig hade prövats förr, och sakta men säkert lyckades 
de förvrida magin inom sig. 
 Till först hade de experimenterat med djur, men deras iver blev större i takt med 
framgången. De började i hemlighet röva bort individer från de olika raserna, främst 
halvlingar och elvárer, och utföra magiska experiment på dem. Till slut hade de lyckats gå 
bortom de begränsningar som man förut trodde fanns. Deras magiska kraft var större än 
någonting man hade sett tidigare. De kunde nu använda magin till att förvrida skapelsen 
och skapa nya varelser. De tog delar av de olika raserna och blandade ihop dem med 
varandra eller med olika djur. Ju längre deras experiment framskred och ju mera makt 
de fick, desto mera började resten av världen ge dem uppmärksamhet. De gav sig ut till 
olika länder och använde sin makt för att börja påverka folken genom att viska lögner i 
deras öron och korrumpera mäktiga kungar. Detta var början på slutet på den Gyllene 
Åldern.

Redogörelse över Tredje Åldern – Förstörelsens Ålder

Tidpunkten när den Gyllene Åldern slutar och Förstörelsens Ålder börjar varierar 
beroende på vem man frågar. Vissa hävdar att det första kriget var vändpunkten, då de nya 
gudarna använde sin kraftfulla magi för att sprida osämja och hat både inom och mellan 
raserna. Ingen anade någonting, och de få som gjorde det lyssnade ingen på innan

Världen Rämnar.
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det var för sent. I många årtionden krigade man över hela Verald tills man till slut hade 
glömt varför krigen ens hade börjat. En kort period av fred följde, då man försökte bygga 
upp vad som ännu återstod. Verald låg i spillror, men detta var bara början.
 De sju magikerna hade under krigets gång lärt sig elvárernas hemlighet till ett 
långt liv. De tog denna kunskap och förlängde sina egna liv. Nu såg de sig verkligen som 
gudar. Kriget hade gjort dem rika och mäktiga och många betraktade dem som visa 
kungar. De hade fortsatt med sina experiment och hade i hemlighet skapat horder av 
magiska varelser, som de nu släppte loss. Verald kastades in i ett nytt krig, men denna 
gång skulle förlust innebära total förslavning under magikerna.

Gudarna såg på det som hände med fasa. Många av dem ville förhindra denna ohygglighet 
från att ske, men Nornea sade, att detta var nödvändigt och att det inte skulle vara för evigt. 
Hon förutsade att slutet på denna tid snart skulle komma, men med en stor förändring. 
Gudarna stillade således sin ilska och väntade med spänning och oro på vad som ännu 
skulle ske.

De nya gudarna samlades efter en lång tid igen för att diskutera hur de skulle fördela 
världen mellan sig och styra som kungar till tidernas ände. Men då hände något oförväntat: 
de började gräla sinsemellan, och grälet urartade i att de började använda sina krafter 
mot varandra. Dock insåg de snabbt faran med detta och retirerade var och en till sitt för 
att ruva på hämnd. De började skapa föremål med magiska egenskaper för att hjälpa dem 
att röja undan sina rivaler. De släppte lös pest och ohyra i enorma svärmar för att förgöra 
varandra, vilket bara förvärrade folkets lidande.
 En tid därefter hittades den första av de sju magikerna död. En efter en strök de 
med tills det bara fanns en kvar: Ragnar, den som hade dödat de andra magikerna, tagit 
deras krafter och förseglat dem i en sten. Han var den starkaste av dem och han skulle 
lämna sitt tydligaste spår för eftervärlden i Verald. Ragnar ansåg sig vara den enda riktiga 
härskaren över Verald, och för att bevisa sin makt tog han stenen, som var ingjuten med 
all den magiska kraft som de sju magikerna besatt, och besteg det högsta berget i Verald. 
Där släppte han lös sin egen kraft tillsammans med stenens. Kraften var enorm, och hela 
världen skakade och darrade i takt med den pulserande magin. Ragnar kallade till sig hav, 
himmel och land för att skapa om Verald så som han ville att världen skulle se ut. Men 
världen vände kraften emot honom, ty gudarna hade förbjudet världens omskapande. 
Haven reste sig i enorma vågor, våldsamma stormar bröt ut, himlarna försökte blåsa bort 
allting som levde och världen rämnade och revs nästan i tu. All kraft som bodde i stenen 
släpptes lös med en smäll som hördes i hela skapelsen, och enorma magiska krafter for 
kors och tvärs över hela Verald.
 Småningom lugnade världen ner sig och allting blev stilla. Berget där magikern 
hade stått var borta, världen var söndrad och nya varelser sågs gå omkring. Verald var för 
evigt förändrad av det som hade skett.
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Redogörelse över Fjärde Åldern

Efter att världen nästan hade spruckit upp och larven vaknat ur sin slummer än en gång, 
låg den nu lugn efter stormens förödelse. I nästan 300 år hade världen stått ut med krig, 
kaos och oräkneliga fasor. Verald hade nu återgått till sitt forna lugn, men grovt förändrad 
och som en betydligt farligare plats än vad den varit förr, fylld av allehanda väsen och 
odöda monster som strök omkring bland skogens grönska, i havens djup och högt bland 
molnen. Ingen plats var totalt säker från dessa väsen som hade tillkommit, och varje dag 
var nu en kamp om överlevnad.

 Det har nu gått cirka 150 år sedan krigen tog slut och världen nästan revs i tu, och få 
känner idag till tiden före krigen och världens rämning. Återuppbyggandet av världen 
fortsätter in i denna dag, men mycket av den kunskap som en gång fanns har gått förlorad 
och blivit stora mysterier. Har man verkligen kunna flyga i skyn med skepp? Har det 
funnits en tid utan väsen? Många viljor söker febrilt efter svaren i hopp om att förstå 
sig på hur världen en gång varit och om man kunde uppnå det igen. Det mesta man vet 
är uppbyggt av gissningar och små bitar av information i form av målningar och någon 
enstaka bok. Sanningen är dock den att ingen levande person vet någonting om den 
Gyllene Åldern. Många tror inte ens att en sådan tid en gång existerat. Man kommer 
endast ihåg det långa kriget och väsenas framfart. Dock har hopp igen börjat smyga sig in 
i några hjärtan; ett hopp om att kunna bygga en framtid utan rädsla.

Magiska väsen gör Verald till sitt hem.
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Gudarna
DIONI

Symbol: Sol, växter
Element: Vatten
Förknippas med: Livet, helare, födsel, skapande, ljus, vår
Andra namn: Alltets Moder, Livsgivaren, Ljusets 
Väktarinna

Dioni är den första av de stora gudarna och den som 
påbörjade skapelsen. Hon skapade först två andra gudar: 
Nyx och Nornea. Sedan skapade hon världen och i ett 
senare skede Agnis, som hon tog som make. Det sägs 
att hon födde sig själv i universum och att hon är alltets 
skapare. För en noggrannare redogörelse över skapelsen, 
se kapitlet Världens skapelse och förfall.

De flesta tillber henne i något skede av sitt liv, om det 
så gäller barnafödsel, helande eller bara små allmänna 
ärenden. Hon avbildas oftast i formen av en kvinna 
med en sol skinande från bröstet och växter spirande ur 
händerna.

NYX

Symbol: Skära, dödskalle, dolk
Element: Jord
Förknippas med: Döden, sjukdomar, livets slut, mörker, 
vinter
Andra namn: Mörkrets Gud, Dödsguden, Förtäraren

Nyx är gud över allt som förknippas med döden, livets slut 
och sjukdomar. Efter ett dödsfall ber man till honom om 
att den nyligen döde ska få leva ett gott liv i världen bortom 
denna ända till Alltets slut. Också de som står vid dödens 
rand brukar tillägna sina sista stunder till att be till honom 
om styrka och mod att möta det okända. De allvarligt 
sjuka ber ibland till honom om lindring eller bot, men det 
är vanligare att man ber till Dioni om att bli frisk.

Han avbildas ofta som en bister gammal man iklädd en 
lång, mörk kåpa och med en skära i ena handen. Ibland 
har han en dödskalle i andra handen, som han till synes 
skulle tala med, och en dolk i bältet.
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NORNEA

Symbol: Timglas, öga
Element: Vind
Förknippas med: Ödet, vad som komma skall, livets längd, 
framtiden, dåtiden, nuet
Andra namn: Ödesgudinnan, Sierskan, Fjärrskådaren

Nornea är den gud som dyrkas minst, eftersom man inte vet 
så mycket om henne. Hennes främsta tillbedjare är filosofer, 
profeter och siare som har tillägnat sitt liv åt att försöka se 
vilka hemligheter och svar framtiden och det förflutna har att 
ge. Man talar ofta om att det är ”ödets nycker” när någonting 
ovanligt eller konstigt inträffar. Det sägs att Nornea sist och 
slutligen styr allt, men att inte ens hon alltid vet vad hennes 
beslut kommer att leda till.

Hon avbildas som en gammal och regal kvinna med ett 
timglas i båda händerna och förbundna ögon.

AGNIS

Symbol: Hammare, eld, städ
Element: Eld
Förknippas med: Eld, styrka, smidandet, bakande, 
skapande
Andra namn: Skaparen, Smeden, Världssmeden

Agnis är eldens och smidandets gud. Han förknippas med 
skapande och med yrken som har att göra med eld, t.ex. 
smidje, ljusstöpning och bakning. Det sägs att han formade 
världen efter att Dioni hade skapat den. Han är en väldigt 
lugn gud, vilket man inte skulle tro på hans uppsyn. Han 
vakar över smedjorna och elden och är alltid redo att anta 
en utmaning till kamp och att hjälpa dem som behöver det. 
Han uppskattar och belönar dem som visar prov på styrka 
och mod, och i gengäld ser han till att det som smids blir av 
god kvalitet. Glömmer man att tillbe honom kan föremål 
och vapen lättare börja rosta och gå sönder.

Han avbildas som en stor man med muskulös kropp och 
vilt rött hår och skägg. Ofta har han bar överkropp och ett 
smedsförkläde kring höften. I ena handen håller han en 
hammare, i den andra ofta ett föremål som han är i färd med 
att smida. En eld brukar också förekomma i avbildningarna. 
Ibland avbildas han i någon styrkeuppvisning, som t.ex. i 
kamp med en tjur eller en björn.
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TYROS

Symbol: Svärd, sköld, knytnäve
Element: Vind
Förknippas med: Krig, styrka, vapen, ära, djärvhet, kaos
Andra namn: Krigsguden

Tyros är krigets och ärans gud. Man ber till honom om
lycka och framgång i såväl tvekamper som i stora slag. 
Han betonar mod framom skicklighet i strid och belönar 
den segrande parten. Krigare, atleter och de som står inför 
stora fysiska utmaningar brukar tillbe honom.

Tyros och Valiah är ständigt i kamp med varandra. Medan 
Tyros vill att det ska ske små konflikter och att krig ska 
utkämpas, vill Valiah att fred och harmoni ska råda och 
anser att krig inte leder till någonting annat än sorg och 
lidande. Allt emellanåt råder det fred mellan bröderna, 
men lugnet varar sällan länge, för Tyros uppmuntrar alltid 
till handling.

Han avbildas ofta som en storväxt man, antingen iförd 
rustning eller med bar överkropp, med krigsmålningar i 
ansiktet. I händerna håller han ett svärd och ibland även 
en sköld, redo för strid. I många avbildningar har han en 
fallen krigare under sin fot.

VALIAH

Symbol: Fjäder, bok, bläckhorn
Element: Vind
Förknippas med: Fred, diplomati, visdom, kunskap
Andra namn: Den Vise, Fredsguden

Valiah är fredens och visdomens gud. Han är lugn och 
rofylld och de andra gudarna anser honom vara lite tråkig 
ibland. När han inte medlar fred mellan stridande parter, 
ofta satta mot varandra av tvillingbrodern Tyros, sitter han 
vanligtvis i ett stort bibliotek och läser. Han uppskattar 
kunskap och visdom och avskyr krig och kaos. Valiah har 
ofta talat med sin broder om detta, och han lyckas alltid 
övertala Tyros att få ett slut på de konflikter som råder, 
men freden är bara tillfällig.

Han avbildas alltid som en ung man med en bok i ena 
handen och en fjäder i den andra. Hans tillbedjare är lärare, 
filosofer, diplomater och de som lider av krig.
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EJA

Symbol: Frukt, äktenskapsband/-ringar, säd
Element: Eld
Förknippas med: Kärlek, lycka, nykära, äktenskap, sex, 
fertilitet
Andra namn: Den Lyckliga Gudinnan, Kärleksgudinnan

Eja är kärlekens och fertilitetens gudinna. Hon tillbes ofta 
av yngre personer, av nykära och av dem som ska ingå 
äktenskap, och hon förknippas starkt med lycka. Många 
som det går bra för skänker ofta en bön till henne för att 
se till att lyckan fortsätter.

Hon avbildas ofta som en kvinna bärandes en frukt i 
ena handen och ett sädesslag i andra. Hon brukar också 
avbildas med ett rött äktenskapsband kring händerna eller 
runt halsen. På vissa bilder symboliseras hon bara av två 
händer och ett äktenskapsband eller av frukt och råg.

VEDEÑAH

Symbol: Fisk, sjögräs, båt
Element: Vatten
Förknippas med: Havet, fiskande, resande, väder, vatten, 
sjöar, floder
Andra namn: Havets Härskarinna, Vattnens Gudinna

Vedeñah är gudinna över alla vatten samt över dem som 
reser på havet. Fiskare, färjekarlar och resenärer dyrkar 
denna hetsiga gudinna, som lätt kan bli vredgad ifall man 
glömmer att tillbe henne. Hon kan orsaka hemska stormar 
till havs och till och med stora vattenvirvlar och strömmar. 
Hon kan skicka havsmonster upp från djupen för att 
förtära skepp och besättningsmän som varit glömska av 
sig eller förargat henne. Detta händer ganska sällan, för 
de flesta havsfarare vet bättre än att glömma bort att be 
till henne.

Hon avbildas ofta som en väldigt vacker kvinna, men 
med vilt hår av sjögräs och tång, ståendes på en våg. 
Ibland avbildas hon istället sittandes i en båt, omringad 
av havsvarelser.
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NYMELA

Symbol: Pilbåge, ek
Element: Jord
Förknippas med: Naturen, jakt, djur, balans, skörd, skytte, 
höst
Andra namn: Djurens Beskyddarinna, Den Jagande 
Gudinnan, Naturmodern

Nymela är jaktens gudinna och djurens beskyddare. Hon 
ser till att naturens balans upprätthålls och att inget byte 
blir taget utan hennes tillstånd. Speciellt elvárer och vissa 
väsen tillber henne, men även jägare och bönder av andra 
raser. Om en jägare har glömt att be till henne ska han inte 
förvänta sig att fälla något byte. Bönder tillber henne för 
att försäkra sig om en god skörd.

Det sägs att hon levt hela sitt liv i skogen ända sedan hon 
föddes. Hon avbildas alltid med pilbåge, antingen på ryg-
gen eller i handen med en pil på strängen. Ofta finns en ek 
i bakgrunden.

UKORO

Symbol: Åskmoln, regnmoln, blixt
Element: Vind
Förknippas med: Luften, vädret, åskan, resande (över 
land), vägar
Andra namn: Åskguden, Väderguden

Väderguden Ukoro är en ombytlig gud; tidvis nyckfull 
och tidvis lugn och harmonisk. Hans humör kan växla 
från glädje till sorg till ilska på en väldigt kort tid, vilket 
avspeglar sig i vindarna och vädret, som han kontrollerar. 
Det sägs att när Ukoro är arg blåser det upp till storm och 
åskan hörs på långt håll. Man säger att det är hans vrede 
som gör att det åskar och blixtrar när han stampar omkring 
uppe bland molnen. Han tillbes av landresenärer, medan 
Vedeñah rår över havsresenärerna. Bönerna gäller ofta att 
få en säker resa och att inte bli överfallen eller rånad.

Han avbildas som en medelålders man med ljust, nästan 
vitt hår som spretar åt olika håll, vilket gör att han har ett 
ganska vilt utseende. I ena handen håller han ofta en blixt 
och i den andra ett moln. Ibland avbildas han som en man 
som går längs en väg med ett åskmoln i bakgrunden.
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SYRÁNA

Symbol: Mask, dolk
Element: Eld
Förknippas med: Hemligheter, lögn, falskhet, tjuveri, 
kaos, kunskap, formbytare
Andra namn: De 1000 Ansiktenas Gudinna 

Få tillber Syrána, men de som gör det är desto mer trogna. 
Hon är beskyddaren av hemligheter och av tjuvar. Hon 
värderar högt de falska och lögnaktiga, för hon är själv 
en väldigt oärlig gud, förutom mot dem som är henne 
trogen. Hon är en mästare på att byta skepnad, varför 
hon även kallas ”De 1000 Ansiktenas Gudinna”. Hon 
tillbes av tjuvar, lögnare, rebeller, mördare och andra 
ohederliga personer och varelser. Också de som bär på 
hemligheter brukar skänka henne en bön nu som då. Hon 
högvärderar kunskap, speciellt gammal, förbjuden, glömd 
eller undangömd kunskap. Hennes mål är att ha livet av 
Dioni och att själv ta hennes plats som styrande gudom.

Hon avbildas alltid som en kvinna med mörkt hår, mörka 
kläder och en mantel svept runt sig. I ena handen håller 
hon en vågformad kniv och för ansiktet bär hon en mask 
som är delad i ett leende och en ledsen min.

LYCCHUS

Symbol: Peng, turamulett, krus
Element: Vatten
Förknippas med: Gycklande, drickande, underhållning, 
sprit, pengar och lycka
Andra namn: Den Glade Spelaren, De 1000 Sångernas 
Gud, Den Tursamme

De flesta har tillbett Lycchus någon gång under sitt liv. 
Han är en glad och sprallig gud som njuter av livet och 
som tycker om att underhålla och att bli underhållen. 
Han älskar också att dricka, varför man nästan alltid ser 
honom full. Han sägs ha ofantlig tur i spel och ingen har 
ännu lyckats vinna honom. Det sägs dock att den som 
lyckas ska bli rikligt belönad, varför det är många som 
gärna sätter sig ner och spelar med honom. De som tillber 
honom är krogägare och värdshusbesökare, vinbryggare 
och underhållare av olika slag. Även de som spelar olika 
vågspel brukar be till honom om tur.
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Han avbildas alltid med en flaska vin eller ett krus mjöd i 
ena handen och ofta har han en pengapåse i andra handen. 
Han brukar också avbildas med en turamulett.

PUKAHN

Symbol: Horn, svans
Element: Jord
Förknippas med: Väsen, beskyddare, magi, otyg
Andra namn: Väsenas Gud

Pukahn är väsenas beskyddare. Till skillnad från de andra 
gudarna är han mera väsenlik och grotesk. Pukahn är 
ett resultat av väldigt stark magi som släpptes lös under 
Förstörelsens Ålder. Han är således också den yngsta 
av gudarna, och togs om hand av Nymela efter att han 
skapats. Djuren skydde Pukahn, men väsena, som också 
hade kommit till under Förstörelsens Ålder, gillade honom. 
Han tog väl hand om dem och gillade att hitta på spratt 
och otyg med dem. Han kunde tala med dem och lärde 
sig mycket av dem. Med tiden blev han deras beskyddare, 
inte så mycket för att väsena ville det som för att han själv 
ansåg att det var hans plats i världen.

Pukahn tillbes av alla väsen, som känner till hans godhet 
gentemot dem. Hans vrede mot dem som gör ont mot 
väsena kan vara hemsk, och det är mer än en gång som 
någon har fått betala med sitt liv för att ha gjort orätt mot 
ett väsen. Också de som rör sig i områden där väsen finns 
brukar ibland be en bön till Pukahn om att ostört få ta sig 
genom området.

Pukahn avbildas ofta som ett manligt väsen med horn i 
pannan och hjortsvans. Ibland har han klövar till fötter.
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Länder i Verald
Trots att det har förflutit närmare 150 år sedan fred slöts mellan länderna förekommer 
ännu gränstvister och stridigheter med jämna mellanrum. Relationerna länderna emellan 
är sköra som bäst och även deras inre politik är fylld av misstankar och maktgirighet. Idag 
finns 14 länder i Verald, även om det sägs att de en gång i tiden var långt fler. Fem av 
länderna tillhör dvergarerna, fyra elvárerna, tre halvlingarna och två människorna.

Detta kapitel innehåller grundläggande information om varje land: vem som styr, hur 
många invånare landet har samt landets politiska läge. Detta kapitel kan fungera som 
inspirationskälla för spelsessioner med element av politiska intriger och maktspel.

Människornas länder

Människorna har ett rike på vardera kontinenten och deras länder är till omfånget de 
största i Verald. Länderna består till största delen av stäpp och åkermark samt en del 
mindre öknar. Den senaste tiden har människorna försökt utvidga sina områden och har 
nu börjat inkräkta på elvárernas skogsmarker.

VERGARD
Huvudstad: Dalaheim 
Regent: Gjaler Aftonsvärd, 55 år 
Folkmängd: 22 miljoner

Vergard är det mindre av de två människoländerna. Huvudstaden Dalaheim ligger i 
nordväst, och därifrån styr kung Gjaler Aftonsvärd med järnhand. Han är en barsk och 
sträng regent, något som märks i hela Vergard. Det viskas att han inte besteg tronen helt 
på ärliga vägar, men ingen vågar säga detta högt. Politik och maktspel är vanliga såväl i 
Dalaheim som i landets andra stora stad Ringbo. Handel bedrivs främst inom landet och 
i viss mån med Aldhall. Utländska handelsmän är ännu en relativt ovanlig syn i Vergard, 
men de ökar ständigt i antal.

Mindre gränskonflikter förekommer hela tiden med elvárernas skogrika länder: Oméshia 
i norr och Aldínija i syd. Dessa stridigheter gör att många inom hovet ifrågasätter 
Aftonsvärds avsikter med att utvidga landets gränser till att omfatta mer skogsmark. 
Kungen försöker få folk att bosätta sig i skogarna, men folket vägrar, främst för att de är 
rädda för alla faror som skogen medför.
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ALDHALL
Huvudstad: Midheim 
Regent: Snotra Måndal, 32 år 
Folkmängd: 31 miljoner

Aldhall är det större människolandet. 
Landet består till största del av åker- och 
gräsmark, med ett par större sjöar och ett 
mindre skogsområde som utnyttjas väldigt 
sparsamt. I landets mittersta del, bland 
höga kullar, ligger huvudstaden Midheim, 
där kung Snotra Måndal styr. Till skillnad 
från sin goda vän, Gjaler Aftonsvärd, 
styr Snotra sitt rike med eftertanke och 
givmildhet. Det är lätt att fatta tycke för
denna unga regent. Samtidigt ryktas det att han har en obotlig sjukdom och att han 
mellan varven blir fruktansvärt aggressiv. Han anses å andra sidan vara aningen naiv, och 
många har försökt utnyttja hans vänlighet för att få politiska positioner. Trots detta råder 
fred inom landet och relationerna till grannländerna är goda. Handel bedrivs flitigt med 
de närliggande länderna.

Elvarernas länder

Elvárernas länder är fyra till antalet – två på vardera kontinenten. Alla elvárländer består 
helt av djup skog, oavsett om de ligger i kallare områdena närmare polerna eller i de 
varmare områdena närmare ekvatorn.

OMÈSHIA
Huvudstad: Silvannaési 
Regent: Aiemeólo Hala’Naër, 132 år 
Folkmängd: 4 miljoner
Oméshia är ett fattigt och folktomt 
land. Huvudstaden Silvannaési 
ligger i mitten av landet, och 
den enda andra större staden, 
Wannaiési, ligger i det kalla norr. 
Från huvudstaden styr den unga 
drottningen Aiemeólo Hala’Naër. 
Landet hyser många faror, 
främst det ständigt närvarande 
hotet från svartalfer och andra 
väsen. Gränstvisterna med 
Vergard underlättar inte heller 
situationen. Det politiska läget är 
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ytterst instabilt. Drottningen har bett grannländerna om hjälp, men hittills har inget 
bistånd kommit.

Landet består till största del av skogsmark med ett par större sjöar i söder och några i 
centrala Oméshia. Områdena kring sjöarna är dock till stor del obebodda, eftersom de 
omges av farliga träskmarker.

ALDÍNIJA
Huvudstad: Vaijaési 
Regent: Cidúleo Branie’Wyl, 167 år. 
Folkmängd: 9 miljoner

Aldínija är det mest folkrika av elvárernas 
länder. Huvudstaden ligger nära Runbors 
gräns i öst, drygt på en veckas ritt från den 
forna huvudstaden, som numera ligger 
i ruiner. Till skillnad från Oméshia är 
Aldínija ett rikt land. Folket respekterar sin 
kung, Cidúleo Branie’Wyl, som betraktas 
som en intelligent och rättvis ledare.
Landets politiska läge karaktäriseras av lugn och stillhet. Inga större dispyter eller 
orosmoment förekommer, och till och med gränstvisterna med Vergard sköts under 
diplomatiska förhållanden. Dock finns det de som är skeptiska mot detta lugn. Rykten 
har också börjat sprida sig om att kungariket inte egentligen styrs av kungen utan av en 
kraftfull magiker. Ingen vet dock hur mycket sanning det finns i detta påstående.

Landet består till stor del av skogsmark med ett stort gräslandskap i dess centrala delar. 
Ett par större sjöar och ett enormt träskmarksområde täcker landets södra delar, medan 
den långa Injálifloden flyter genom landet. Halvön i sydväst hörde en gång till riket, men 
är numera halvlingarnas marker.

CERESÌE
Huvudstad: Dvinélem 
Regent: Elóso Al’Kénwi, 210 år 
Folkmängd: 6 miljoner

Ceresíe är det minsta av elvárernas 
riken. Huvudstaden Dvinélem ligger i 
mitten av landet och är byggd invid en 
flod. Regenten, kung Elóso, är en man 
som man inte vill hamna på dålig fot 
med. Så länge som allting sköts så som han vill är allt frid och fröjd, men trotsar någon 
hans styre finner sig förbrytaren snabbt slängd i en fängelsehåla eller värre. Vissa hävdar 
att kungen är galen, medan andra menar att han bara har ett hett temperament.
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Det politiska läget är således ytterst spänt i Ceresíe. Å ena sidan har man regenten och 
hans knähundar som hela tiden är på sin vakt och kväser alla försök till uppror, och å 
andra sidan har man dem som motsätter sig hans styre. Det stora dilemmat ligger egen-
tligen i att det inte finns någon att ersätta kung Elóso med, eftersom hans adelshus är 
mycket mäktigt och kontrollerar stora delar av landets tillgångar. Om någon annan än 
en Al’Kenwi skulle sitta på tronen är risken stor för att landet skulle gå under. Den nu-
varande situationen är mycket instabil, alltmedan ryktena om kungens galenskap sprider 
sig allt mer.

Ceresíe består till stor del av skogsmark samt en enorm insjö som kallas Vedeñahs hav. 
Tre floder flyter genom landet och alla har sin början i sjön. Landets östra kust är karg 
och obebodd.

NALÉSHE
Huvudstad: Gahnílem 
Regent: Eminiésa y Tawále, okänd ålder 
Folkmängd: 7 miljoner

Få länder är lika farliga som Naléshe, men detta beror främst på naturen och de otaliga 
väsen som finns i hela riket. Trots det är folket i Naléshe kända för sin vänlighet. Kung 
Eminiésa y Tawále är en mycket uppriktig och ärlig person, vilket reflekteras i landets 
styre. Man vet att han är en av de äldsta elvárerna som lever idag, men ingen känner 
till hans verkliga ålder – å andra sidan är det få som bryr sig om detta. Huvudstaden 
Gahnílem ligger centralt, strax norr om de många sjöarna i landet.

Det politiska läget i Naléshe är kanske det mest stabila i hela Verald. Alla jobbar mot 
gemensamma mål för att få till stånds ett fungerande land. Trots alla landets faror fungerar 
det mesta inom landet, till väldigt stor tillfredställelse för folket. Det största problemet är 
hotet från alla väsena.

Det som skiljer Naléshe från många andra länder är det stora antalet sjöar som finns inom 
landets gränser. Ingen har räknat sjöarnas exakta antal, men det rör sig om flera hundra. 
Få elvárer bor dock nära dessa sjöar, främst på grund av de väsenbebodda träskmarkerna 
som finns invid många av dem. Det finns också rikligt med ruiner i Naléshe, vilket lockar 
många historiker och forskare som hoppas hitta gamla föremål eller information om 
tiden före kriget.
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Halvlingarnas länder

Halvlingarna har tre länder, vilka alla ligger vid kusten. Vad som utmärker halvlingarnas 
länder är att de saknar huvudstäder. För att underlätta kommunikationen med andra 
raser brukar de ibland beteckna den största staden i varje rike som ”huvudstad”.

Halvlingarnas länder har rätt lite landmassa, men detta vattenälskande folk trivs egentligen 
bättre ute till havs än på land. 

VAÁLI
Huvudstad: Veah 
Regent: Inyo Ois’Sia, 33 år 
Folkmängd: 4 miljoner

Vaáli är det näststörsta av halvlingarnas länder och har störst landareal, varför det 
även har flest invånare. Landet består till stor del av hav och några öar. Vaáli har även 
förhållandevis mycket skog, vilket förser alla halvlingländer med virke till de många 
skeppsvarven. Drottning Inyo Ois’Sia har inte varit regent länge, främst för att det är 
vanligt att regenten byts ut med jämna mellanrum, efter att man tröttnat. Huvudstaden 
Veah är belägen på den största ön i riket.

Politiken i Vaáli är, liksom i alla andra halvlingländer, milt sagt kaotisk. Trots att landet 
har en regent och övriga beslutsfattare anser halvlingarna det roligare att försöka sätta 
käppar i hjulet för varandra än att egentligen göra någonting. De får sällan beslut gjorda, 
förutom när det kommer till handel och sjöfart, som de tar på stort allvar. På grund av den 
politiska strukturen finner andra raser det väldigt svårt att förhandla med halvlingar.

NAELI
Huvudstad: Dénah 
Regent: Ori’is Awóli, 58 år 
Folkmängd: 2 miljoner

Naeli är det minsta halvlingslandet. Landet har inte mycket att 
erbjuda när det kommer till naturresurser. Däremot hyser landet de 
bästa skeppsbyggarna, vilket de gärna stoltserar med. Landet består 
endast av ett fåtal öar och en smal landremsa som främst gränsar mot 
elvárriket Oméshia. Huvudstaden Dénah ligger på den största ön i 
norra delen av riket.

Kung Ori’is har styrt landet i snart 30 år, vilket är en ovanligt lång 
tid. Man har många gånger frågat honom om han inte har tröttnat 
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på att vara kung, men han har alltid svarat att han trivs bra där han är. Riket har vid det 
här laget vant sig med att ha honom som kung. 

Det politiska läget i Naeli är, likt läget på Vaáli, aningen kaotiskt, men inte närapå lika 
oöverkomligt. Kungen har genom åren lärt sig sätta foten i marken och kräva ordning 
mellan varven. Detta uppskattas kanske inte alltid, men folket respekterar honom på det 
stora hela. Dock rycktas det att kungens hälsa sviktar och man vet inte mera hur länge 
han kommer att leva.

UNÍLI
Huvudstad: Ukah 
Regent: Anélu Oýti, 19 år 
Folkmängd: 3 miljoner

Uníli är störst av alla halvlingländer, 
och har även störst antal öar. Dock 
finns det väldigt få naturtillgångar på 
öarna, vilket innebär att utrikeshandeln 
är viktig. En lång kustremsa angränsar 
till Aldhall. Huvudstaden ligger på en ö 
i rikets nordöstra del. För en tid sedan 
dog landets kung, Anúlo Oýti, under 
misstänksamma omständigheter. Bara 
en kort tid därpå efterträddes han av 
sin dotter, Anélu Oýti, som steg fram 
och utnämnde sig själv till drottning. 
Ingen motsatte sig henne direkt, men 
många ifrågasätter hennes motiv.

Politiken skiljer sig inte så mycket från 
de andra halvlingländerna, förutom att 
det under den senaste tiden har talats mycket om förberedelser för krig, främst mot 
människorna i landet Aldhall. Ingen verkar dock ha en riktigt klar bild över varför man 
skulle starta ett krig, eller hur det skulle gå till. Ryktena väcker också stor diskussion, 
främst kritisk sådan, eftersom ett eventuellt krig det skulle försätta landets ekonomi i 
kaos.

Dvergarernas länder

Dvergarerna älskar berg och hög terräng. De må ha det största antalet länder, men deras 
länder är storleksmässigt minst. Det sägs att dvergarerna en gång i tiden hade ett enda 
stort rike som sträckte sig från en bergskedja till en annan. Dvergarerna lär ha haft ett 
enormt nätverk som gick mellan sina städer, men efter att världen delades vet ingen ifall 
detta nätverk existerar längre. 
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UDJOR
Huvudstad: Drenor 
Regent: Brir Darwok, 46 år 
Folkmängd: 6 miljoner

Av alla dvergarländer är Udjor det nordligaste. 
Högt bland bergen ligger huvudstaden Drenor, 
därifrån kung Brir Darwok styr landet. I söder 
kantas riket av ett smalt skogsbälte och i nordväst 
av ett par kala och karga öar. Bergen är dock rika på ädelmetaller och mineraler, främst 
guld och koppar, vilket gör att handeln blomstrar. Även mindre ädelstensfynd görs nu 
som då.

Det politiska läget i Udjor är för tillfället fyllt av misstro mot kung Brir, som är den tredje 
i raden av samma släkte som sitter på tronen. Hans far och farfar före honom var alla 
goda härskare, men de dog alla inom ett fåtal år efter att ha bestigit tronen, vilket har 
gjort kung Brir aningen nervös och misstänksam av sig. Han må ha varit en stor kämpe en 
gång i tiden, precis som hans föregångare, men numera verkar han till och med vara rädd 
för sin egen skugga. Det går rykten om att han snart kommer att bli störtad från tronen 
och att en starkare ledare ska ta över. Samtidigt väcker det stor oro bland folket att väldigt 
många människor har börjat synas till inom landets gränser.

GRETOK
Huvudstad: Yrik 
Regent: Rhodr Why’Ris, 61 år 
Folkmängd: 3 miljoner

Huvudstaden Yrik ligger vid bergens fot, vilket är ovanligt för 
dvergarernas kultur, men nödvändigt på grund av vulkanen. Man har 
inte särdeles mycket tid för politik inom Gretok. I Gretok har inte 
rang och titel så stor betydelse utan snarare samarbetet för någonting 
gemensamt. Även de högre uppsatta tjänstemännen drar sitt strå till 
stacken. Trots detta anser vissa att kungen borde avsättas. Han har 
ingen familj och det enda han gör på sin fritid är att besöka tavernor 
för att dricka och förlusta sig med unga kvinnor. Det sägs att kungen 
har fler oäktingar än det finns länder i Verald.

Gretok utgörs till en stor del av berg, men också av såväl lövskog som mera tropisk skog. 
På grund av den aktiva vulkanen är Gretok det glesast bebodda dvergarlandet. Trots att 
det finns gott om mineraler och ädelmetaller att bryta är det inte många dvergarer som 
känner sig bekväma med att arbeta och bo på en så oberäknelig och farlig plats som Gretok. 
Tiden går främst åt till att hålla sina hem upprätta i väntan på nästa vulkanutbrott.
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BRYNGIR
Huvudstad: Urrok 
Regent: Gryph Rhanr, 89 år 
Folkmängd: 5 miljoner

Bryngir är kanske det rikaste av alla dvergarernas länder, på grund av sina stora 
ädelstenstillgångar. Huvudstaden Urrok är således en av de vackraste städerna i hela Verald; 
den skinande staden är besmyckad med ädelstenar och fina metaller. Befolkningen i Bryngir 
specialiserar sig på ädelstenar och deras brytning. Kung Gryph Rhanr har suttit som regent i 
många år, men trots det skulle man inte tro att han är en gammal man. Hans ålder har väckt 
många frågor genom åren och det har spekulerats att han skulle besitta magiska krafter som 
håller honom vid god hälsa.

Den politiska situationen i Bryngir har varit väldigt kaotisk den senaste tiden. Många har 
gjort anspråk på tronen, främst eftersom kungen börjar vara så gammal, men hittills har ingen 
lyckats besegra honom i strid och ta över tronen. Samtidigt blomstrar handeln, främst med 
Aldhall och Vergard men även med de andra dvergarländerna. Det går rykten om att stora 
mutor skulle ges till Aldhall för att de inte skulle gå i krig mot Bryngir, men hittills har ingen 
kunnat bevisa någonting.

Landet består till största del av berg samt lite skog i norr, men en sak skiljer landet från 
de övriga dvergarländerna: Dimsjön. Den stora runda sjön har fått sitt namn av den tjocka 
dimman som konstant ligger över den. Sjön är ett mysterium, såväl för dvergarerna som för 
alla andra i Verald. Många har försökt utforska den, men ingen som har begett sig ut på den 
har någonsin återvänt. Ibland hörs det ljud från sjön, och vissa menar att de sett skepnader 
röra sig i dimman.

DURVEI
Huvudstad: Urud 
Regent: Cragg Whi’hir, 54 år 
Folkmängd: 4 miljoner

Efter den förra kungens död blev det en väldig 
uppståndelse om vem som skulle efterträda honom. 
Många kamper hölls tills bara fanns en hade visat sig 
värdig: Cragg, som kröntes Cragg Whi’hir. Den nya kungen vänjer sig ännu med att vara 
kung, och under tiden sköts landets affärer av ett tillfälligt råd. Kungen sitter givetvis med och 
styr, men hittills har rådet inte varit villigt att ge kungen full kontroll.

De otaliga strider som hölls i samband med kungavalet lämnade en hel del ont blod efter sig. 
Många sörjer för dem som stupade, medan andra hyser bitterhet mot den nya, enkelsinnade 
kungen. Många anser honom vara inkapabel att leda, men eftersom han var segraren i striderna 
har han enligt traditionen rätt att styra. En ledare behöver vara stark. Trots det är Durvei en 
väldigt orolig plats för närvarande.
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RUNBOR
Huvudstad: Ralg 
Regent: Thyrg Urthak, 59 år 
Folkmängd: 6 miljoner

Runbor är det största dvergarlandet i Verald. Kung 
Thyrg Urthak har nyligen meddelat att han planerar 
på att avgå inom en snar framtid. Orsakerna till detta är 
ännu oklara, men en oro har börjat växa fram i landet. 
Man vill inte ha ett likadant blodbad som det i Durvei. 

Landets politiska läge är ytterst skört för närvarande. 
Många av de högre uppsatta medlemmarna inom landets 
styre har börjat fundera på alternativa sätt till att välja 
en ny regent, som inte skulle vara lika blodiga som de 
traditionella valen. Det går rykten om att man varit i kontakt 
med elvárerna för att söka råd om hur bäst gå till väga vid ett eventuellt nyval. Vissa 
folkrörelser stöder tanken, men hos största delen av folket väcker den högljudda protester. 
De flesta anser att man skall strida såsom man alltid har gjort, att den starke ska bevisa 
sin rätt att leda.
 
Runbor består till stor del av berg i landets centrala delar, med kuperat landskap i öster 
och ett litet skogsområde i väster. Bergen innehåller en del metaller och mineraler, främst 
silver, men saknar helt ädelstenar. Däremot har det börjat ryktas om ett större fynd av 
platina i bergen, men detta har inte bekräftats ännu.

Landet har ungefär lika mycket skog som berg, och naturtillgångarna är tyvärr rätt få. Det 
finns väldigt sparsamt med både ädelstenar och metaller i bergen kring Durvei, så folket har 
specialiserat sig på stenbrytning och skulptering istället. Området har vissa finare stensorter 
som är eftertraktade i andra länder och därmed utgör Durveis främsta exportvara.
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Rollskapande
I detta kapitel detaljeras närmare hur en roll skapas. Rollen är en fiktiv person som spelar-
en gestaltar i den historia som spelledaren och spelarna gemensamt skapar under spelets 
gång. Rollen bör vara detaljerad och genomtänkt, eftersom den är avsedd att spelas under 
flera kapitel. Ju mer spelaren vet om sin roll, desto lättare flyter rollspelet.
Det rekommenderas att rollen skapas tillsammans med spelledaren, som kan ge svar på 
frågor och hjälpa spelaren med råd och tips. Idealiskt sett samlas hela spelgruppen för 
att skapa rollerna, vilket gör dem lättare att koordinera. Gruppdynamiken är viktig för 
spelets gång. Alla roller behöver förstås inte vara vänner, men det underlättar om de inte 
hatar varandra. Dock kan spelledaren tillåta konflikter och problem inom gruppen som 
behöver lösas på ett eller annat sätt under spelets gång.

Egenskaper

Verald använder ett nivåsystem för att beskriva rollens egenskaper, vilka reflekterar hans 
styrkor och svagheter. Egenskaperna påverkar i längden äventyren och interaktionerna 
med de andra rollerna, världen och spelledarrollerna. Välbalanserade roller är roliga att 
spela och mer trovärdiga, eftersom de, liksom verkliga personer, är bra på vissa saker och 
sämre på andra.
Egenskaperna är uppdelade i attribut och förmågor, som numreras på skalan 0-5, samt 
viljestyrka, hälsonivåer och klassförmågor, som numreras på skalan 0-10. Nivåerna kan 
höjas och sänkas med tiden vartefter rollen samlar erfarenhet, och de representerar rollens 
färdigheter och/eller kunskaper inom olika ämnen, såsom styrka eller ridning. Konkret 
används värdena i olika tärningskast, som avgör utkomsten av olika händelser. Hur detta 
går till beskrivs i kapitlet Regler. De olika egenskaperna beskrivs närmare i kapitlet Egen-
skaper.
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Rollpapper

Namn: Rollens namn. 
Spelare: Spelarens namn. 
Klass: Rollens klass.

Karaktär: Grundläggande personlighet. 
Koncept: Rollens koncept eller yrke. 
Gudom: Den gudom som karaktären främst 
följer och tillber.

Ras: Rollerns ras. 
Ålder: Karaktärens ålder. 
Kön: Rollens kön.

Attribut: Rollens medfödda egenskaper. Alla 
roller börjar automatiskt med en nivå i alla 
attribut. 
Förmågor: Intuitiva eller lärda färdigheter 
och kunskaper. 
Resurser: Rollens resurser, såsom tillgångar 
och sociala nätverk.
Viljestyrka: Rollens inre styrka och vilja att 
lyckas med sina uppgifter. Alla roller börjar 
automatiskt med tre nivåer. 
Hälsonivåer: Rollens hälsotillstånd. Rollen 
har automatiskt full hälsa i början. 
Erfarenhetspoäng: Används för att förbättra 
rollens egenskaper.

Klassförmågor: Förmågor som rollen har 
lärt sig genom hård träning eller flitiga 
studier. 
Porträtt: En bild av rollen.
Vapen och rustning: Det vapen och den 
skyddsutrustning som rollen använder. 
Egendom: Skatter och värdeföremål.
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Rollskapandets skeden

Steg 1: Val av ras och klass
Välj rollens ras och klass. Raserna beskrivs i korthet i nedanstående tabell och i detalj i 
kapitlet Raser.

Människor Slättboende nomadiskt folk som lätt blir rastlösa.
Elvarer Skogsboende folk som bor i stammar och har nära kontakt med 

naturen.
Dvergarer Hårt arbetande folk som bor i närheten av berg.
Halvlingar Äventyrslystet havsresande folk.

Alla roller inleder spelet som nyligen upplärda eller initierade personer inom sin klass, 
vilket innebär att de enbart behärskar grundläggande färdigheter. Under spelets gång når 
rollen större erfarenhet, som låter honom utvecklas inom sin klass. Klasserna beskrivs i 
korthet i nedanstående tabell och i detalj i kapitlet Klasser.

Bard Barden är en musiker och underhållare som älskar uppmärksamhet, 
historier, äventyr och pengar.

Jägare Jägaren är alltid på jakt efter nya utmaningar, om det så handlar om 
byten eller skatter. Han behöver ständigt någonting nytt att se fram 
emot, och han lever för jakten.

Krigare Krigaren kräver fysiska utmaningar. Han vill bevisa sig värdig genom 
att mäta sin skicklighet i strid och sin styrka.

Magiker Magikern har lärt sig att kontrollera de magiska flödena i världen för 
såväl ont som gott. Han kan styra elementen, skåda in i framtiden, 
hela skadade eller väcka döda, vända upp och ner på turen eller bli 
ett med naturen, för att nämna några möjligheter. Ifall du väljer att 
spela magiker bör du också välja vilken typ av magiker du vill spela 
(se kapitlet Magiformer).

Skälm Skälmen är en ohederlig typ, som man vänder sig till ifall man t.ex. 
vill ha någon undanröjd eller någonting stulet. En duktig skälm är en 
smidig person som är expert på att smyga och mycket dödlig.

Placera ut rasens och klassens fördelar (bonusnivåer) och nackdelar på attribut och 
förmågor. Skriv även ner rollens första klassförmåga på andra sidan av rollpappret.
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Steg 2: Fördelning av attribut

Fördela 12 poäng bland attributen. Varje nivå av ett attribut kostar i detta skede en (1) poäng. 
Den första nivån i varje attribut är automatiskt ifylld.

Steg 3: Fördelning av förmågor

Fördela 22 poäng bland förmågorna. Varje nivå av en förmåga kostar en (1) poäng. Ingen 
förmåga får i detta skede ha fler än tre (3) nivåer.

Förmågorna som listas under klassen är en god fingervisning för vilka förmågor det lönar 
sig att placera nivåer i, eftersom dessa är förmågor som roller inom denna klass ofta 
behöver. Det tillåts och rekommenderas ändå att du fördelar en del poäng även bland de 
andra förmågorna.

Steg 4: Fördelning av resurser

Allierade Bundsförvanter, såsom familjemedlemmar, vänner och bekanta
Arsenal Tillgång till vapen och manskap
Djur Sällskapsdjur eller boskap
Följeslagare Olika följeslagare, ofta lärlingar
Kontakter Källor för hjälp och information
Mentor Personlig rådgivare och handledare
Rikedom Personliga tillgångar
Rykte Hur pass känd eller ökänd rollen är
Status Ställning och maktposition inom samhället
Öde Rollen är ämnad för någonting större

Fördela sex (6) poäng bland de olika 
resurserna, som beskrivs kort i tabellen 
nedan och detaljerat i kapitlet Egenskaper.
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Steg 5: Utplacering av extrapoäng

Du får nu 26 extrapoäng att spendera på egenskaper, vilket gör att rollen ytterligare skiljer 
sig från andra roller. Du måste spendera alla poäng. Kostnaden att öka egenskaperna 
varierar, enligt nedanstående tabell.

Attribut 5 poäng/nivå
Förmåga 2 poäng/nivå
Viljestyrka 1 poäng/nivå
Bakgrund 1 poäng/nivå
Klassförmåga 8 poäng/nivå

Steg 6: Val av karaktär, koncept och gudom

Notera rollens karaktär, koncept och gudom. Karaktären reflekterar grovt rollens 
personlighet och livsfilosofi. Härunder beskrivs olika möjliga karaktärer kort, med 
noggrannare beskrivningar i kapitlet Egenskaper. Om ingen av dessa passar in kan du, 
med spelledarens godkännande, hitta på en egen karaktär.

Aktör Du vill ha uppmärksamhet.
Arkitekt Du bygger en bättre framtid.
Autokrat Du behöver makt.
Drömmare Du drömmer om någonting bättre.
Excentriker Varför vara som alla andra?
Fanatiker Du brinner för det du gör.
Fången Du är beroende av någonting.
Försörjare Du finns där för andra.
Konformist Regler är till för att följas. 
Kämpe Styrka är allt som behövs.
Livsnjutare Livet är till för att levas på alla sätt och vis.
Martyr Att leva är att lida.
Narr Ett gott skratt förlänger livet.
Optimist Allt löser sig på något vis.
Parasit Du lever på andras bekostnad.
Pedagog Du delar gärna med dig av din kunskap.
Perfektionist Du blir aldrig nöjd utan vill förbättra allt.
Pessimist Allt som kan gå fel kommer förr eller senare att gå fel.
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Rebell Du följer dina egna lagar och ingen annans.
Tävlare Du måste vara den bästa!
Visionär Allt har en betydelse.
Våghals Livet ska fyllas med utmaningar och adrenalin!
Överlevare Det finns alltid en morgondag.

Konceptet är ofta förknippat med rollens yrke eller roll i samhället. Nedan finns en lista 
med exempelkoncept. Se även kapitlet Egenskaper.

Arbetare bonde, smed, bagare, ljusstöpare, soldat, fiskare, läkare, lärare
Aristokrat greve, baronessa, kung, markis
Byråkrat skrivare, notarie, domare, lärare, präst
Intellektuell filosof, vetenskapsman, uppfinnare
Laglös tjuv, smugglare, lönnmördare, hemlös, tiggare
Underhållare musiker, gycklare, sångare, dansare
Äventyrare vandrare, upptäcktsresande, legoknekt

Vilken gudom rollen tillber beror främst på klass och ras, men i visst mått även på livsstil 
och filosofi. En roll kan givetvis tillbe fler gudar, vilket många gör. Nedanstående tabell 
beskriver kort de olika gudarna som tillbes i Verald, med närmare beskrivningar i kapitlet 
Gudarna.

Agnis Eldens och smedens gud
Dioni Livets gudinna och världens skapare
Eja Kärlekens och fruktbarhetens gudinna
Lycchus Lyckans, drickandets och spelets gud
Nornea Ödets, framtidens och dåtidens gudinna
Nymela Jordens, jaktens och naturens gudinna
Nyx Dödens och mörkrets gud
Pukhan Väsenas gud
Syrána Hemligheternas och lögnernas gudinna
Tyros Krigets och kaosets gud
Ukoro Vindens och vädrets gud
Valiah Fredens och kunskapens gud
Vedeñah Vattnets gudinna

Steg 7: Val av namn

Välj ett passande namn åt rollen. De olika raserna använder olika sorters namn, vilket 
beskrivs i samband med de olika raserna i kapitlet Raser. Namnexemplen kan användas 
som inspiration.   
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Egenskaper
I detta kapitel förklaras närmare de olika attributen, förmågorna, resurserna och 
karaktärerna som nämns i samband med rollskapande och på rollpappret. Alla 
egenskaper, utom karaktärerna, har fem nivåer. Dessa fem nivåer representerar hur pass 
långt utvecklade en karaktärs egenskaper är. Nivåerna går enligt följande skala:

0 – Okunnig. Man är okunnig inom ämnet eller har ytterst begränsad förståelse för det. 
1 – Nybörjare. Man kan lite om ämnet och förstår det till en del. 
2 – Rutinerad. Man är rätt insatt i ämnet och är bekväm med det. Man vet och kan vad 
en vanlig person vet och kan om ämnet.
3 – Framstående. Man är kunnig inom ämnet och har en djupare förståelse för det än de 
flesta har. 
4 – Expert. Man har full förståelse för ämnet och har samlat erfarenhet som låter en 
hantera nästan alla situationer som inbegriper ämnet. 
5 – Mästare. Ens kunskaper är näst intill unika och få vet lika mycket om detta ämne.

ATTRIBUT
Alla har ett utgångsläge, en grundpotential för att kunna utvecklas. Det är vad attributen 
representerar; hurudan rollen är i skapande skede. Är han kanske en karismatisk krigare, 
en intelligent magiker, en snabbtänkt bard eller en manipulativ jägare? Attributen är 
hörnstenarna som rollen byggs upp med.

FYSISKA ATTRIBUT 
De fysiska attributen reflekterar rollens fysiska tillstånd. Fysiskt inriktade personer har 
troligtvis höga nivåer i de fysiska attributen.

Smidighet
Smidighet förknippas med hur pass graciös, vig och flinkfingrad man är. Attributet har 
mycket att göra med finmotoriken och förmågan att hantera olika föremål.

Styrka
Attributet behandlar rollens råa styrka, som i stor grad påverkas av yrket. En bonde är 
knappast lika stark som en krigare eller en smed. Styrka påverkar hur mycket skada man 
gör i närstrid.

Uthållighet
Uthållighet handlar om fysisk härdighet: hur länge man orkar springa, hur länge man 
kan hålla andan och hur lätt man håller sig frisk. Attributet har också att göra med hur 
mycket skada man tål innan man stupar, men det ger inte extra hälsonivåer.

SOCIALA ATTRIBUT 
De sociala attributen reflekterar rollens förmåga att påverka andra genom sitt samspel 
med dem. De påverkar även hur man uppfattas av andra.
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Karisma
Karisma innebär utstrålning, dvs. hur lockande man får förslag att låta, eller hur lätt man 
kan vinna över någon på sin sida. Karisma är jämfört med manipulation ett mera ärligt 
sätt att få folk att göra som man vill.

Manipulation
Manipulation representerar förmågan att ljuga och dölja sanningen från andra samt att 
få andra att göra som man vill. Det är således en betydligt mera självisk egenskap än 
karisma, men den kan vara minst lika användbar.

MENTALA ATTRIBUT 
De mentala attributen reflekterar rollens förmågor att tänka och att lära sig nya saker 
men också att uppfatta sin omgivning, analysera den och reagera på den.

Förnimmelse
Förnimmelse innebär förmågan att uppfatta världen med de fem sinnena: syn, hörsel, 
känsel, smak och lukt. Attributet har också att göra med hur bra man är på att ta in sin 
omgivning och reagera på den.

Intelligens
Intelligens mäter rollens kunskap om och förståelse för omvärlden. Attributet har också 
att göra med minne, kreativt och kritiskt tänkande samt problemlösning.

List
List handlar om hur snabbtänkt och klipsk man är. Attributet representerar hur bra och 
snabbt man kan anpassa sig till nya och oväntade situationer.

FÖRMÅGOR
Medan attributen mäter rollens råa potential handlar förmågorna om att omsätta 
potentialen i praktiken. När rollen försöker göra någonting kastar spelaren ofta en 
kombination av rollens nivåer i ett attribut och en förmåga för att avgöra hur bra han 
lyckas. Det finns sammanlagt 30 olika förmågor.

TALANGER 
Talanger är de förmågor som man har naturlig fallenhet för, oavsett om man har fått 
träning i en specifik förmåga eller inte.

Alerthet
Att vara alert och uppmärksam på sin omgivning innebär att man t.ex. kan uppfatta om 
någon försöker smyga sig på en. Alerthet har också att göra med reaktionsförmågan, t.ex. 
att kunna fånga någonting som kastas mot en utan förvarning.

Diplomati
Förmågan att förhandla kan vara till stor hjälp i knepiga situationer, om det så handlar 
om att förklara ett missförstånd eller att komma fram till en överenskommelse. En 
diplomatisk person vet hurudant uppförande som passar sig i olika situationer och kan 
anpassa sig därefter.
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Empati
Empati handlar om att läsa och förstå andras känslor och kroppsspråk, samt att visa 
omsorg och medmänsklighet. En empatisk person förstår hur folk fungerar och vet t.ex. 
hur han ska trösta en som är ledsen. Empati stöder samspelet.

Hotfullhet
Hotfullhet innebär att kunna avskräcka andra genom sin blotta närvaro, eller t.ex. med 
hjälp av ett vapen. Hotfullhet kan användas bland annat för att övertala eller avskräcka 
andra.

Idrott
Idrott har att göra med hur snabbt och bra man kan lära sig olika former av fysiska 
handlingar: löpning, simning, klättring, osv. Idrottare har ofta bra balanssinne. Förmågan 
har dock inget att göra med stridsfärdighet.

Intuition
Intuition innebär rollens förmåga att uppfatta att någonting inte står rätt till eller att 
något kommer att hända. Intuition handlar inte om vanliga sinnen, utan snarare om 
”magkänsla”. En intuitiv person kan känna av folks sanna avsikter och är bra på att gissa. 
Intuition kan användas för att hjälpa rollen på rätt väg.

Koncentration
Att kunna stänga ute distraktioner och bara fokusera på en enda sak är i grund och botten 
vad koncentration handlar om. Det handlar också om hur länge man kan hålla uppe 
intresset för en och samma aktivitet, såsom att lyssna på ett tråkigt tal eller studera en 
gammal text.

Ledarskap
Att vara en ledare innebär många saker, men i slutändan handlar det om hur bra man 
är på att motivera folk att lyda en och lyssna på vad man har att säga. Sist och slutligen 
spelar det inte så stor roll hur man leder, en person med denna förmåga får oavsett folk 
att lyda.

Lögn
Att ljuga handlar om att få andra att tro på något som inte är sant, vilket innebär att 
denna förmåga ofta paras med manipulation. Lögn har också att göra med förmågan att 
förföra, eftersom detta räknas som en form av vilseledning. En person som är bra på att 
ljuga är ofta även bra på att upptäcka andras lögner.

Uttryck
Denna förmåga handlar om hur bra rollen är på att uttrycka sig i tal och skrift, att väva in 
sina meningar med vackra och invecklade ord och att få fram sina åsikter. Historieberättare 
och författare är ofta duktiga på att uttrycka sig.
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FÄRDIGHETER 
Färdigheter är de förmågor som man dels har lärt sig men som man också kan ha naturlig 
fallenhet för. Ofta handlar det om en kombination av båda.

Djurlära
Djurlära handlar om att känna till de olika djurarterna i Verald. Goda kunskaper inom 
ämnet innebär att rollen vet var olika djur förekommer, vad de äter, hur de beter sig, osv. 
Denna förmåga har också att göra med att tämja vilda djur, ifall de låter sig tämjas.

Förklädnad
Alla vill inte alltid utge sig för att vara vad de egentligen är. Ibland kanske man har en 
orsak att behöva gömma sitt yttre. Förklädnad handlar om hur duktig man är på att se ut 
som något eller någon som man egentligen inte är.

Hantverk
De flesta personer i Verald arbetar med något hantverk. Den typ av hantverk rollen är 
kunnig inom bör noteras på rollpappret. Rollen kan vara bra på att tillverka t.ex. fällor, 
kläder, hus, vapen eller rustningar, m.m. Konkreta hantverkaryrken är t.ex. bagare, 
målare, smed, skräddare och uppfinnare.

Ridning
Ridning är det vanligaste sättet att färdas över land i Verald. Denna förmåga mäter hur 
duktig rollen är som ryttare, men också hur bra han förstår sig på riddjur och hur effektivt 
han kan strida från hästrygg.

Smygande
Förmågan att kunna röra sig obemärkt kan ibland innebära skillnaden mellan liv och 
död – att lyckas eller att misslyckas med ett uppdrag. Förmågan innebär även hur duktig 
rollen är på att gömma sig, eller att gömma små objekt på sin person.

Strid
Denna förmåga handlar om obeväpnad närstrid, dvs. slagsmål. Stridsförmågan används 
såväl till att träffa med slag eller sparkar, som till att undvika att bli träffad.

Stöld
Förmågan att stjäla kan vara väldigt användbar i olika situationer. Vissa blir tvungna att 
stjäla för att överleva, medan andra kan se det som en lek.

Uppträdande
Uppträdande handlar om att kunna underhålla andra genom sång, musik, skådespel eller 
dans. En roll med nivåer i förmågan bör välja ett område, som han är specialiserad inom. 
Han kanske jobbar som gycklare, slottsnarr eller gatuartist. En bra artist har vanligtvis en 
stark utstrålning som gör att folk gärna lyssnar eller ser på honom.
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Vapen
Att hantera vapen är en förmåga som få kan, då det kräver mycket träning och dedikation. 
Vilken bonde som helst kan svinga ett svärd, men endast en tränad krigare kan använda 
vapnet effektivt. De flesta vapenkunniga specialiserar sig på en viss typ av vapen.

Överlevnad
I en värld som är full av faror kan det vara bra att känna till hur man överlever i vildmarken, 
bl.a. hur man undviker farliga områden, jagar villebråd eller känner igen vädertecken.

KUNSKAPER 
Kunskaper har främst att göra med olika mentala aspekter och förknippas således ofta 
med de mentala attributen. Kunskaper kräver alltid någon form av inlärning och främst 
teoretiska.

Folkloristik
Att vara lärd inom folkloristik innebär att man har kunskap om historier, legender och 
berättelser i Verald. Tragiska kärlekshistorier, undangömda skatter, mäktiga föremål och 
hemska faror kan ibland vara bra att känna till ifall man plötsligt befinner sig på de 
områden där historierna sägs ha utspelat sig. De flesta historier innehåller minst ett korn 
av sanning.

Efterforskning
Efterforskning innebär förmågan att hitta relevant information om ett visst ämne, en viss 
person eller en viss plats. En duktig informationssökare kan snabbt och effektivt leta fram 
den information han behöver.

Magi
De flesta känner till de olika magiformerna i Verald, men få har förståelse för hur magi 
används och vad det egentligen är. Förmågan påvisar ens magiska kunskaper, vilket 
påverkar vilka magiska förmågor man får tillgång till.

Läkekonst
Läkekonst är kunskapen att läka skador och bota sjukdomar med hjälp av bl.a. örter, 
salvor och brygder. Förmågan har alltså inget att göra med magisk läkning. En läkekunnig 
känner till gifter och sjukdomar och vet hur de botas. Om man inte har en livsmagiker i 
närheten kan en läkekunnig person innebära skillnaden mellan liv och död.

Raser
Alla i Verald vet att det finns fyra raser, men kunskapen om raserna varierar kraftigt. En 
människa kan leva hela sitt liv utan att ha sett en dvergar, medan en elvár kan tillägna sitt 
liv åt att studera människorna och deras kultur.
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Språk
Det finns 10 kända språk i Verald, och denna förmåga representerar hur många av dessa 
språk man kan kommunicera på. Förutom de civiliserade rasernas språk har vissa väsen 
utvecklat egna språk. Språken är följande:

Allspråk Människornas språk, som andra raser ändå ofta delvis kan
Drakash Drakarnas språk
Dvergo Dvergarernas språk
Förlorade 
språket

Ett språk som ingen längre kan varken läsa eller tala, men som 
ännu lever kvar i skriftform från den Gyllene tidsåldern

Elveári Elvárernas språk
Magia Magikernas språk
Jättespråk Jättarnas och trollens språk
Tysta språket Ett språk som talas med hjälp av fingrarna och händerna
Veñah Halvlingarnas språk
Väsental Skogsväsenas språk

Stadskänsla
Att ha nivåer i denna förmåga innebär att man känner till hur städer är uppbyggda och 
hur de fungerar. Man känner till var bakgatorna finns, var man kan få tag på vapen och 
gifter, samt vilka stadsdelar ärliga och rättfärdiga personer helst bör undvika.

Utredning
Utredning är förmågan att undersöka en plats eller ett rum, t.ex. för att hitta ett specifikt 
föremål eller en dold dörr. Utredning hjälper rollen att hitta ledtrådar, men också att dölja 
spår. Till skillnad från efterforskning handlar denna förmåga om att personligen leta efter 
ett objekt, snarare än att söka information.

Värdering
Värdering innebär förmågan att uppskatta värdet av såväl pengar och föremål som 
kunskap. Med denna förmåga kan man t.ex. värdera en sällsynt bok eller veta hur stora 
mutor man måste betala för viss information.

Väsen
Vanliga personer vet inte mer om väsen än att de existerar, och att man bör undvika dem. 
Ju fler nivåer man har i denna förmåga, desto mer känner man till om väsen. Man vet 
kanske att vissa är farliga medan andra inte vill en något ont. Man kan även känna till hur 
väsen skapats eller var man kan stöta på olika väsen.

RESURSER
Resurserna definierar rollens bakgrund och personliga tillgångar. Resurserna bör vara 
logiska med tanke på rollens aktuella livsstil. En tiggare kan till exempel inte ha särskilt 
mycket rikedom, medan en handelsman antagligen har åtminstone några nivåer i kontakter. 
Å andra sidan kan det vara intressant att krydda rollen med intressanta resurser, så länge 
det finns en förklaring till dessa.
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Allierade
Allierade är vänner och familj som man kan vända sig till för hjälp och stöd. Det är 
personer man kan lita på och som litar på en.

Arsenal
De flesta i Verald äger någon form av vapen, då Verald är en farlig plats. En person med 
många nivåer i denna resurs kan vara vapensamlare eller en kung som har en armé till 
sitt förfogande. En arsenal innebär inte nödvändigtvis att själv äga vapen, utan snarare att 
man har tillgång till stridsutrustning.

Djur
En roll med nivåer i denna resurs äger ett eller flera djur. De djur som räknas under 
resursen har rollen en speciell koppling till, såsom en soldats ridhäst eller en jägares 
erfarna hund.

Kontakter
Kontakter är en ypperlig källa till information och ibland även annan sorts hjälp. Spelaren 
bestämmer tillsammans med spelledaren hur många kontakter rollen har och vilka 
förmågor de har i samband med rollskapandet.

Följeslagare
Inflytelserika personer såsom aristokrater, profeter och soldater har ofta följeslagare. 
Dessa är personer som lyder under en, men som inte räknas som vänner. De kan vara 
avlönade hjälpredor, t.ex. tjänstefolk, eller personer som följer en av andra orsaker.

Mentor
En mentor vägleder rollen i livet, ofta genom att lära upp honom inom någon förmåga. 
En vapeninstruktör lär en strida, medan en kraftig magiker kan fungera som handledare i 
ens magiska studier. Med flera nivåer i mentor kan det vara fråga om flera mentorer, eller 
en mera inflytelserik person. Med nivå 5 kan ens mentor till och med vara en gudom.

Rikedom
Denna resurs bestämmer hur rik man är, från tiggare (inga nivåer) till regent (sannolikt 
fem nivåer, om inte regenten är fattig av någon orsak). Två nivåer reflekterar en vanlig 
yrkesman, som inte behöver kämpa för sitt leverne annat än genom dagligt arbete.

Rykte
En roll med nivåer i rykte är känd eller ökänd någonstans i världen. Ryktet kan vara 
bra eller dåligt, men det påverkar oavsett hur personer som känner till ryktet behandlar 
en. En person med många nivåer i rykte kan vara en givmild och rättfärdig ledare, som 
många ser upp till, eller en efterlyst brottsling.

Status
Rollens status reflekterar hans plats i samhället. Ju fler nivåer i denna resurs man har, 
desto högre uppsatt i samhället är man. Personer utan status räknas inte i samhället, 
såsom tiggare och en hemlösa, medan t.ex. en framgångsrik handelsman kan ha hög 
status och därmed möjlighet att påverka samhället omkring honom.
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Öde
Vissa personer är ämnade att påverka världen, på gott eller ont. Beroende på om rollen är 
ond, god eller neutral kommer denna resurs i spel. Denna resurs är rätt långt i spelledarens 
händer, eftersom det långt är händelserna som rollen hamnar i som påverkar, hurudant 
öde han kommer att få. Ju fler nivåer man har i denna resurs desto mer kommer man att 
påverka världen.

KARAKTÄRER
Karaktären är rollens grundläggande personlighet; hans syn på omvärlden som definierar 
vem han är och hur han bemöter andra personer och platser. Härunder finns uppräknade 
ett antal karaktärer, som spelare kan välja emellan. Ifall dessa karaktärer inte passar in på 
ens roll kan man hitta på en egen.

Aktör
Aktörer har ett behov att stå ut ur folkmängden; att berömmas och uppmuntras; att få 
blommor, gåvor och dyrkan; att få erkännande för det han gör. För aktören finns ingen 
lika ljuvlig känsla som att känna sig uppskattad och uppmärksammad, och han vill alltid 
stå i rampljuset, om han så måste stjäla det från andra.

Arkitekt
Oavsett om det gäller hans egen framtid eller rikets framtid är arkitekten hängiven att se 
till att världen ska komma ihåg honom. Det är nu som man bestämmer hur morgondagen 
skall se ut, och lägger grunden för det som komma skall.

Autokrat
De maktlösa tjänar dem som har makt, och autokraten är inte gjord för att tjäna andra. 
Han strävar därför ständigt efter makt och kontroll i sin tillvaro.

Drömmare
Alla har en drömmare inom sig, men de som verkligen omfattar denna karaktär tillbringar 
en stor del av sin tid med att drömma om någonting större och bättre. Drömmarna ger 
hopp och någonting att sträva efter, någonting som man ännu saknar eller vill återfinna. 
En drömmare är sannolikt missnöjd med sitt nuvarande liv, men saknar motivationen att 
verkligen göra någonting åt saken. Det är så mycket lättare att bara drömma.

Excentriker
Excentrikern är inte som alla andra, och han ser inte heller någon orsak att försöka vara 
det. Han avviker hellre än följer strömmen. Variation i vardagen gör den mindre tråkig 
och grå.

Fanatiker
Fanatikern är en person som verkligen brinner för någonting, om det så är religiös 
övertygelse, stridens hetta, att tjäna pengar, eller något annat. En fanatikers syfte är det 
enda som verkligen betyder något för honom; det är orsaken att han finns till.
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Fången
Det finns ett behov som överstiger alla andra i världen, och den fångna kan inte få nog av 
denna enda sak. Han kanske är beroende av pengar, en viss person, en känsla, eller något 
annat, men oavsett vad det är så är han helt och hållet fånge under dess charm.

Försörjare
Alla behöver en hjälpande hand nu som då; ett ställe att sova på och någonting att äta. 
En försörjare klarar inte av att se andra lida, utan strävar efter att hjälpa andra, även på 
sin egen bekostnad.

Konformist
Regler behövs för att ett samhälle ska fungera. Konformisten vet, att om han bara följer 
alla regler kan ingenting dåligt hända honom. Att inte respektera samhällets regler är att 
inte respektera samhället. Allt måste gå rätt till.

Kämpe
I en värld som denna finns ingen plats för svaga individer; det är den starkes överlevnad 
som gäller. Kämpen strävar efter styrka, då han ser detta som den enda möjligheten att 
leva.

Livsnjutare
Om man inte kan njuta av livet, varför skall man då överhuvudtaget leva? Det är inget fel 
att njuta lite av vad livet har att ge. Alla vill njuta av någonting, frågan är bara av vad och 
till vilken utsträckning. Livet bör vara fyllt av njutningar.

Martyr
För martyren är livet fullt av lidande och misär, och han bryr sig inte längre om sig själv. 
Men andra skall inte behöva lida för att han lider. Låt martyren axla den börda som andra 
bär. Att vara uppoffrande ger andra en möjlighet att leva ett bättre liv.

Narr
Då livet känns tungt och tråkigt och andra kanske låter den dåliga stämningen ta över, då 
skrider narren till verket. Livet bör levas med ett leende på läpparna, oavsett motgångar. En 
narr tar motgångar med en klackspark. Att leva livet allvarsamt kan inte vara hälsosamt.

Optimist
Visst kan livet vara hårt ibland, men att ge efter för misstro och hopplöshet leder inte till 
någonting. På ett eller annat sätt ordnar allt sig förr eller senare.

Parasit
Varför göra någonting när man kan låta andra göra det åt en? Det finns en enkel lösning 
på alla problem, men låt andra komma på det. Världen är full av personer som gärna 
hjälper en och gör vad man begär av dem. Det gäller bara att hitta dem.
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Pedagog
Kunskap är makt. Att inte besitta kunskap är en stor brist, oavsett om man är hemlös eller 
adlig. Att lära andra det man vet, att eftersträva ett utbyte av kunnande och erfarenheter, 
berikar livet. Att leva är att lära och att lära är att leva.

Perfektionist
Perfektionisten är en person som alltid strävar efter förbättring, och som aldrig blir nöjd. 
Livet handlar om att överträffa sig själv. Man kan alltid bli bättre.

Pessimist
Livet är en enda lång rad av misslyckanden. Pessimisten har gett upp, för han är övertygad 
om att man inte kan lära sig av sina misstag utan fortsätter bara att göra om dem. Oavsett 
vad man försöker göra kommer det att gå fel, på ett eller annat sätt. Det finns alltid någon 
som kommer att lida på grund av det man gör.

Rebell
Regler är till för att brytas. Rebellen vägrar buga sig för samhället och dess oändliga 
begränsningar. Han vägrar höra till de tråkiga och trångsynta, de som är rädda för 
förändring och radikala åsikter – för naturlig utveckling. Ingen ska komma och säga åt en 
vad man kan eller inte kan göra.

Tävlande
Det finns vinnare och förlorare, men vem som vinner är egentligen en bisak. Det viktiga 
är utmaningen; tävlingen; kämparglöden. Utan den är man ingenting. Att få bevisa att 
man är den bästa är bara grädde på moset.

Visionär
Det måste finnas ett syfte med världen, livet, skapelsen. Allt har en betydelse, men man 
kan inte stirra sig blind på detaljer. Ibland måste man ta ett steg tillbaka och försöka se 
den stora helheten.

Våghals
Man måste våga för att kunna ta sig fram i livet. Utmaningar är ingenting att vända sig 
bort från. Tvärtom ska man omfamna alla utmaningar man får och gå dem med full 
fart till mötes. Våghalsen lever på att tänja sina egna gränser och att ta sig an utmanin-
gar som är större än han själv.

Överlevare
Det gör ingen skillnad vad livet slänger på överlevaren, han vägrar oavsett att ge upp. 
Envishet är överlevarens främsta vapen, och en total vägran att erkänna sig besegrad av 
”ödet”.
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Raser
I Verald finns fyra spelbara raser: människor, elvárer, halvlingar och dvergarer. Spelledaren 
kan välja att tillåta blandraser, men det finns inga regler för detta i denna bok.
Raserna skiljer sig en hel del från varandra vad gäller utseende och beteende, men också 
när det kommer till hurudan livsstil de har och vad de kan lära sig. Olika raser har olika 
fördelar och nackdelar när det kommer till förmågor, skolor av magi, o.s.v.

MÄNNISKOR

Allmänt
Människorna är så vitt man vet den till antalet största rasen. De har befolkat stora delar 
av Verald, eftersom de är ett väldigt rastlöst och äventyrligt folk. De tycker om att resa 
runt, upptäcka nya områden och uppleva nya saker. Detta gör att de ibland kallas “det 
vandrande folket”. Människor föredrar öppna landskap framom skogar, berg och hav, 
varför de flesta bor i städer ute på slätterna.

Utseende
Människors utseende varierar kraftigt 
beroende på vilken del av Verald de kommer 
ifrån. Allmänna kännetecken är lätt rundade 
ansikten och små öron. De är i genomsnitt 
160-190 centimeter långa och väger 50-100 
kilogram. Kvinnorna är ofta lite mindre 
och lättare än männen. Den genomsnittliga 
livslängden är 50-75 år. Det finns berättelser 
om människor som blivit äldre, men de 
avfärdas ofta som skrock.
Människor bär bekväma kläder, männen 
vanligtvis en tunika, byxor, skor, ett bälte 
och en mantel som skydd mot kallare väder. 
De flesta kvinnor använder klänning, eller 
ersätter byxorna med en kjol. Material, färger 
och mönster varierar kraftigt mellan olika 
geografiska områden. Många människor bär 
även någon sorts smycken i form av ringar, 
halsband och armband.

Namn
Människor har ofta enkla och korta namn. 
Endast ädlingar och andra viktiga personer 
brukar använda både för- och efternamn, 
medan vanliga människor oftast bara har ett 
förnamn.
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Exempel på mansnamn: Brage, Grim, Frode, Eir, Reidmar, Ure 
Exempel på kvinnonamn: Idun, Embla, Disé, Lynn, Dagyn, Sif  
Exempel på efternamn: Silfverkrona, Kungshand, Morgonstjerna

Beteende
Det är svårt att generalisera människors beteende, varför andra raser ibland har svårt att 
förstå sig på dem. På grund av sin äventyrslust blir människor ofta rastlösa ifall de tvingas 
stanna på en plats för länge. Sådana begränsningar leder lätt till oro och nedstämdhet. 
Människor måste få röra på sig, och få har klarat av att slå sig till ro. Sådant sker vanligtvis 
först på äldre dagar. Andra vanliga egenskaper är god förmåga att organisera, att ta 
kommando och att inspirera ledarskap i andra.

Tro
Människor dyrkar och tillber i stort sett alla gudar, och det skulle vara konstigt om man 
under sitt liv inte skulle ha tillbett någon gud. De gudar som inte tillbes så ofta är Pukhan, 
Nymela och Nornea. Dioni, Eja, Ukoro, Agnis och Vedeñah har flest tillbedjare bland 
människosläktet.

Magiska egenskaper
Människor har visat sig vara relativt duktiga magiker, främst för att de lär sig rätt snabbt. 
De har dock ingen naturlig fallenhet för magi, vilket gör att de måste träna länge för att 
bli magiker. På grund av detta är de flesta mänskliga magiker äldre personer. Människor 
har hittills kunnat lära sig alla skolor av magi, förutom naturmagi, vilket beror på att de 
inte står lika nära naturen som de andra raserna.

Rasegenskaper: 

* + 1 i valfritt attribut 
* + 1 i ledarskap 
* + 1 i stadskänsla

* - Kan inte lära sig naturmagi 
* - 1 i överlevnad 
* - 1 i raser
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ELVÁRER

Allmänt
Elvárerna är den näst vanligaste rasen i Verald. Till skillnad från människor bor de flesta 
elvárer i skogar. Om man rör sig i skogen möter man sannolikt förr eller senare en grupp 
elvárer, eller ”stam” som de själva kallar det. Elvárerna bor ofta i hyddor eller liknande 
konstruktioner, för det mesta på marknivå. På vissa ställen finns ännu stora elvárstäder 
som ännu används, men de är ytterst få. Elvárerna är ett enkelt folk som står väldigt nära 
naturen. Det är troligtvis därför som få elvárer rör sig utanför skogarna, och väldigt få 
har någonsin besökt en stad.

Utseende
Elvárernas mest utmärkande drag är deras något snedvridna ögon och långa öron, som 
är lätt spetsiga upptill. De flesta elvárer har ljus hy och enligt vissa människoskrönor 
skulle de lysa i mörkret, men sanningen är att deras hy reflekterar mån- och stjärnljus.
Elvárer har vanligtvis slank kroppsbyggnad och väger mellan 50 och 75 kilogram. 
Genomsnittslängden ligger på 170-200 centimeter. Bland människor finns berättelser om 
att elvárer skulle ha onaturligt lång 
livslängd, att de kan bli flera hundra 
år gamla. I dagens läge finns ingen 
elvár som är äldre än 300 år, men en 
välbehållen hemlighet bland folket är 
att de i verkligheten kan leva i upp till 
1000 år.
Elvárer föredrar mjuka och lätta 
kläder, ofta i linne eller bomull. 
Kläderna är sällan utsmyckade och 
naturnära färger föredras. Elvárer 
bär sällan smycken. De smycken som 
används är enkla och har anknytning 
till naturen, till exempel ett halssmycke 
av ben eller en slipad sten i ett snöre 
som halsband.

Namn
Elvárer har långa och invecklade 
förnamn och vanligtvis också ett lika 
långt och krångligt efternamn.

Exempel på mansnamn: Cassídiel, 
Thanojiel, Elenjo, Malernio, 
W’Miliel 
Exempel på kvinnonamn: Meamala, 
Iniliannah, Teleníhmi, Scilénje, 
Shanatanya 
Exempel på efternamn: Branie’Wyl, 
y Nynuan, Delveroe, Hal’Maní
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Beteende
Elvárer uppfattas av utomstående som ett väldigt stillsamt och tystlåtet folk. I verkligheten 
diskuterar de gärna sinsemellan. De flesta elvárer strävar efter ständig kontakt med 
naturen, men de tycker visserligen inte om att uppleva naturen stillasittande, utan vill 
betrakta den från olika perspektiv. För att känna sig riktigt hemma vill elvárer gärna känna 
sin omgivning väldigt bra. De är också väldigt måna om naturen och dess välbefinnande, 
och de strävar efter att leva i harmoni med den. Detta gör att många elvárer ser ner på 
människor, som hugger ner skogar ”bara” för att kunna bygga städer och hus. Skulle 
elvárerna få bestämma skulle alla folk leva i skogen så som de har gjort någon gång i 
tiden.

Tro
Elvárer tillber samtliga gudar efter behov och tillfälle. Dock tillbes de gudar som står nära 
naturen oftare än andra: Vedeñah, Eja, Pukhan, Nymela, Diono, Ukoro och Nornea. De 
som mer sällan tillbes är Agnis, Syrána och Tyros.

Magiska egenskaper
Elvárer har viss naturlig fallenhet för magi, speciellt naturmagi. Alla elvárer kan, om de 
vill, lära sig naturmagi, men alla väljer inte den vägen. Elvárer kan lära sig alla former 
av magi, men de väljer sällan dödsmagi, sinnesmagi, lyckomagi eller elementet eld inom 
element-
magi.

Rasegenskaper: 

* + 1 i förnimmelse 
* + 1 i koncentration 
* + 1 i överlevnad

* - 1 i uthållighet 
* - 1 i hotfullhet 
* - 1 i stadskänsla
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HALVLINGAR

Allmänt
Halvlingar är den minsta rasen i Verald, såväl till storlek som till antal. Till skillnad från 
de andra raserna reser halvlingar ofta till havs, eftersom de är väldigt förtjusta i vatten. 
De flesta halvlingar bor vid kusten eller ute på öar.

Halvlingar kan man stöta på lite var som helst och ofta där man kanske minst förväntar 
sig dem. De tycker om att röra på sig och de älskar allt som heter äventyr.

Utseende
Halvlingar är ungefär lika stora som människobarn, men de har en lite stadigare 
kroppsbyggnad och lätt spetsiga öron. De är 120-150 centimeter långa och väger 35-
50 kilogram. Deras hudton kan variera ganska mycket, men inte lika kraftigt som 
människors. Halvlingar kan bli över 100 år gamla, men medellivslängden ligger på 70-80 
år. Halvlingsmän får till skillnad från de andra raserna sällan någon ansiktsbehåring.

Halvlingar gillar att klä sig i blåa nyanser. De tycker också om att ha väldigt utsirade 
mönster i havsmotiv på sina kläder. De är inte så förtjusta i smycken men bär dem ifall 
de finner någonting som tilltalar dem.

Namn
Halvlingar har vanligtvis korta förnamn 
och har sällan efternamn, precis som 
människorna. Det som skiljer dem åt 
är att halvlingarna har väldigt många 
vokaler i sina namn. Halvlingarnas 
kvinno- och mansnamn är väldigt 
lika, vilket gör att man ibland kanske 
har svårt att veta om man talar om en 
kvinna eller en man. Halvlingar kan ha 
många namn.

Exempel på mansnamn: Eálo, Ymóji, 
Iéle, Anáno, Oi’lie 
Exempel på kvinnonamn: Uéli, Iai, 
Omíli, Anaasa, Ceali 
Exempel på efternamn: Alinah, Oteesi, 
Yvanah, Leanah
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Beteende
Att säga att halvlingar är sluga och påhittiga är som att säga att solen går upp i öst och ner i 
väst, ty det är precis vad de är. Halvlingar älskar att hitta på hyss och otyg, och man vet aldrig 
var man har dem. Samtidigt är de väldigt skickliga på mindre hantverk men också på att stjäla 
saker och att ta sig in på olovliga ställen. Om det finns någonting som får en halvlings fingrar 
att klia så är det något förbjudet samt löftet om äventyr. De är spralliga, opålitliga och glada 
busfrön som kan ställa till med mer problem än de är värda. Å andra sidan är halvlingar väldigt 
trogna vänner och goda hemlighetsbevarare, när man väl lyckats vinna deras förtroende.

Tro
Halvlingar är ganska sparsamma med sin dyrkan, men de gånger de ber gör de så med stor 
respekt och vördnad. Vedeñah är den viktigaste gudomen, men Syrána och Lycchus tillbes 
också av de flesta halvlingar i något skede av livet. Vissa tillber ibland Nyx, men det är 
snarare undantag än sedvana.

Magiska egenskaper
Halvlingar har väldigt svaga magiska begåvningar och få väljer att lära sig magi. De som 
faktiskt lyckas kan å andra sidan bli väldigt duktiga. Dock verkar halvlingar endast vara 
kapabla att lära sig ett par skolor av magi. Sinnesmagi och lyckomagi är de vanligaste. Vissa 
har också lärt sig kontrollera vattnet genom elementmagi. Vad som gör att halvlingar har så 
begränsade magiska begåvningar har man ännu inte lyckats lista ut.

Rasegenskaper: 

* + 1 i handlag 
* + 1 i intuition 
* + 1 i smygande

* - Kan bara lära sig sinnesmagi, lyckomagi och elementmagi: vatten 
* - 1 i styrka 
* - 1 i ridning
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DVERGARER

Allmänt
Dvergarerna är, liksom elvárerna, ett väldigt naturnära folk, men till skillnad från de 
andra raserna föredrar dvergarerna att leva i närheten av, eller till och med inne i, berg. 
De är i allmänhet ett väldigt skyggt folk, men är kända som väldigt skickliga smeder och 
hantverkare. Man möter dem oftast i städerna, där de vistas för att föra handel med de 
andra raserna.

Utseende
Dvergarer har flera kännetecken. De är aningen kortare än människor, vanligtvis 140-
160 centimeter långa, och har väldigt stadig kroppsbyggnad. De väger vanligtvis 60-80 
kilogram och lever mellan 70 och 120 år. Deras hudton är ofta åt det mörkare hållet. 
Männen utvecklar redan i tio- till femtonårsåldern kraftig skäggväxt, och ibland kan även 
kvinnorna ha lätt skäggväxt.

Dvergarer bär vanligtvis väldigt enkla, men stadiga och slitstarka kläder, som ofta är 
gjorda av lite grövre läder med inslag av olika metaller. Detta krävs nästan om man bor i 
närheten av berg och har mycket att göra med sten och smide. Kläderna utsmyckas ofta 
med ädla metaller eller ädelstenar.

Namn
Dvergarer använder både för- 
och efternamn, och deras namn 
kännetecknas av ett överflöd av 
konsonanter.

Exempel på mansnamn: Grotor, 
Brudrum, Hratro, Mhart, Thrumm 
Exempel på kvinnonamn: Pigrir, 
Vremh, Lerrgih, Jattin, Zreta 
Exempel på efternamn: Kra’tro, 
Ethrirm, La’Kretr, Rurrdro
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Beteende
De flesta dvergarer föredrar att hålla sig för sig själva i sina kolonier. De är väldigt 
territoriella och ogillar att man kommer in på deras område utan tillstånd. De är skickliga 
krigare och utmanar ofta varandra i strid och i vänliga styrkeprövningar. I deras värld 
härskar de starka över de svaga.

Mot utomstående är dvergarer ofta misstänksamma och ibland rentav ohövliga. Många 
har dock fått lära sig att lägga band på sina känslor och acceptera de andra raserna, för utan 
handeln med utomstående skulle dvergarerna inte klara sig. I synnerhet människorna har 
försökt utnyttja detta faktum för att få större kontroll över dvergarerna, och detta leder 
mellan varven till hettade diskussioner och ibland till krig mellan raserna. Dvergarer är 
däremot väldigt lojala mot varandra och håller ihop i vått och torrt, någonting som man 
inte kan säga om alla de andra raserna. Envishet är en vanlig dvergarisk egenskap.

Tro
De flesta dvergarer tillber endast ett fåtal gudar. Den som dyrkas överlägset mest är 
Agnis, smidandets och eldens gud. Tyros tillbes också en hel del, medan Dioni och Eja 
bara dyrkas ibland.

Magiska egenskaper
Dvergarer har en ganska naturlig fallenhet för elementmagi, främst jord- och eldmagi. 
Vissa magiformer är svåra för dem att lära sig, men med tid och träning kan de lära 
sig allt utom sinnesmagi. Vad detta beror på är man inte säker på, men många tror att 
dvergarer helt enkelt är för envisa av sig.

Rasegenskaper: 

* + 1 i styrka 
* + 1 i hantverk 
* + 1 i värdering

* - Kan inte lära sig sinnesmagi 
* - 1 i stöld 
* - 1 i uppträdande
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Klasser
Detta kapitel behandlar de olika klasserna; deras egenskaper, krav och fördelar. Samtliga 
klasser har en kort beskrivning som är tänkt att fungera som inspiration. Det framgår 
också vad som är det vanliga beteendet för roller inom klassen och vilka egenskaper de 
olika klasserna har tillgång till. Kraven som nämns för varje klass måste uppfyllas för att 
man ska kunna välja klassen i fråga.
 I kapitlet nämns också kort några ord om hur tron på gudarna fungerar inom de 
olika klasserna och vilka gudar som vanligtvis tillbes. De yrken som noteras för olika 
klasser är sådana som lämpar sig för dem, men man kan egentligen ha vilket yrke som 
helst utan att det ska begränsa klasstillhörighet. De alternativa benämningarna för de olika 
klasserna är till för att bredda synen på klassen. Man får också hitta på egna benämningar 
eller öknamn åt klasserna.
 Olika klasser har olika fördelar, vilka reflekteras av bonusar till attribut och 
förmågor. Det sista och kanske viktigaste är de olika klassförmågorna som man får 
tillgång till vartefter rollens erfarenhet ökar. Hur man får tillgång till nya klassförmågor 
beskrivs mer detaljerat i kapitlet Regler.
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Bard
Bakgrund: Många blir barder till en följd av sin mångsidiga eller varierande livsstil. Oftast 
blir en person en bard eftersom han har rest omkring och sett och upplevt en hel del. Man 
kan också vara uppvuxen på gatorna och fått lära sig att överleva på egen hand. Oavsett 
vilken bakgrund man har är de som blir barder individer som ofta har vandrat sin egen 
väg och lärt sig att ta vara på sig själva. 

Beteende: Barder har alltid varit ansedda som lärda och kunniga individer inom samhället. 
De är främst underhållare och charmörer, men de kan också vara diplomater eller inneha 
viktiga positioner i samhället. Det finns få saker som barder tycker lika mycket om som 
att få uppträda inför en publik och efteråt ta emot beröm och applåder, för att inte tala 
om pengar.
Barderna är en mångsidig klass som ofta fungerar bra som diplomater och förhandlare i 
en grupp men som lika lätt kan hjälpa till i strid eller komma med nyttig information om 
allt möjligt. 
Barder är också väldigt långt äventyrslystna, oavsett om det gäller utforskning, politik, 
intrigmakeri eller bara hitta en glömd skatt så är barder ofta med på det mesta. Så länge 
de har en publik att underhålla följer en bard gladeligen med nästan vart som helst.  
Tro: Barder kan välja att tro på vilken gudom de än vill. Rollens karaktär kan däremot ge 
en bra fingervisning till vilken eller vilka gudar som man troligtvis dyrkar. Valiah, Ukoro, 
Lycchus och Syrána är de gudar som barder ofta dyrkar.

Yrken: Många barder är i första hand underhållare, såsom musiker, skådespelare, gycklare, 
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poeter eller författare. Det är inte ovanligt att de är vanliga personer med vanliga yrken 
som har en passion för underhållning.

Synonymer: Skalder, underhållare, gycklare, narrar, berättare, spjuvrar

Krav: 3 i karisma, 2 i manipulation, 2 i uppträdande och 2 i folkloristik

Klassfördelar: +1 i karisma, +1 i uppträdande, +1 i folkloristik

Rekommenderade förmågor: alerthet, empati, intuition, koncentration, lögn, strid, 
uttryck, diplomati, förklädnad, smygande, stöld, uppträdande, vapen, efterforskning, 
folkloristik, magi, raser, språk, stadskänsla, värdering, väsen

Klassförmågor: Barder lär sig en hel del olika knep under sina äventyr. Många av 
klassförmågorna har att göra med bardens konstnärliga uttrycksförmåga. Klassförmågorna 
och deras effekter listas här i den ordning som barden lär sig dem.

Bardisk charm
Nivå 1 
Barder har en naturlig karisma, och deras fallenhet för att locka till sig en publik gör dem 
populära. När en bard använder sin charm finns det få personer som kan stå emot.

Effekt: Ger barden en extra tärning på alla kast med karisma eller manipulation, och 
sänker även svårighetsgraden på sådana kast ett steg
Varaktighet: En minut per nivå i klassförmågor
Motstånd: Man kan motstå effekten genom att spendera ett viljepoäng
Användningar per dag: Motsvarar bardens nivåer i klassförmågor

Inspirerande sång 
Nivå 2
Trots namnet behöver barden inte sjunga för att använda denna förmåga utan kan 
lika gärna t.ex. spela en melodi eller recitera poesi. Alla bardens allierade känner sig 
inspirerade och bättre till mods, medan alla fiender däremot känner sig mera osäkra och 
smått rädda.

Effekt: Svårighetsgraden att träffa sjunker med ett steg (-1) för alla allierade inom hörhåll, 
medan den ökar ett steg (+1) för alla fiender inom hörhåll
Varaktighet: Effekten håller i sig lika länge som bardens uppträdande
Motstånd: Kasta viljestyrka mot en svårighetsgrad som motsvarar bardens nivåer i karisma 
och uppträdande
Användningar per dag: Motsvarar bardens antal nivåer i karisma och uppträdande

Vaggvisa
Nivå 3
Denna förmåga anses vara ett av bardernas främsta trick, eftersom den är så effektiv. 
Barden kan sjunga en vaggvisa som får alla åhörare att sakta men säkert falla i sömn.
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Effekt: Barden behöver sjunga oavbrutet i 10 rundor innan förmågan tar effekt. Alla som 
hör sången börjar känna sig dåsiga och kommer att somna inom loppet av ytterligare 10 
rundor ifall barden får fortsätta sjunga ostört.
Varaktighet: En minut per nivå i klassförmågor
Motstånd: Man kan motstå effekten antingen genom att spendera ett viljepoäng varje 
minut för att inte somna, eller genom att slå viljestyrka med bardens nivåer i manipulation 
och uppträdande som svårighetsgrad
Användningar per dag: Förmågan kan användas två gånger per dygn

Hypnotisera
Nivå 4
När barden väl fått öva sig på att trollbinda sin publik så kan han också välja att fokusera 
sin kontroll på en enda person. Detta är väldigt krävande och kan endast göras under 
korta tider. Offret bör kunna se och höra för att förmågan ska fungera. Barden behöver 
ett föremål, t.ex. ett mynt, en ljuslåga eller motsvarande, för offret att fokusera på. Barden 
börjar hypnotisera personen genom att tala till honom, och sakta men säkert tar han över 
offrets medvetande. Resultatet är att offret blir viljelöst för en liten tid och kan ges enkla 
order att utföra, så länge dessa inte försätter honom i personlig fara. Man kan t.ex. inte 
beordra offret att skada sig själv, men däremot att låta och bete sig som en höna.

Kast: Manipulation + empati med offrets viljestyrka som svårighetsgrad. Om förmågan 
misslyckas eller motstås kan man inte försöka hypnotisera samma person igen under 
samma dygn.
Effekt: Personen kommer att kunna följa enkla kommandon och kommer att lyda 
personen som utförde hypnosen
Varaktighet: En minut per nivå i klassförmågor
Motstånd: Man kan inte motstå denna förmåga.
Användningar per dag: Förmågan kan användas tre gånger per dygn

Tungotal
Nivå 5
Eftersom barder reser mycket och har en hel del med de olika folkslagen att göra, utvecklas 
också hans förståelse för språk. Förmågan låter barden kommunicera muntligt på ett 
främmande språk en kort tid. Barden kan dock inte läsa eller skriva språket. Barden 
behöver höra språket i fråga under minst en timmes tid och aktivt koncentrera sig på att 
försöka förstå språket i fråga. Ifall språket är bekant från förr behöver man bara spendera 
halva tiden på att försöka återkalla språket i fråga. När barden talar ett språk som inte är 
hans eget kan den som talar med honom kanske tycka att han har en konstig brytning.

Varaktighet: Lika många timmar som bardens intelligens +språk.
Användningar per dag: Förmågan kan användas en gång per dag.

Skräck
Nivå 6
På denna nivå har barden lärt sig att framkalla en känsla av obehag, ångest, motvilja eller 
skräck. Genom att spela eller sjunga kan barden få folk att fly ifrån honom i vild panik. 
Det som barden sjunger eller spelar, framkallar hemska visioner hos åhöraren. Barden 
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bestämmer själv vilken sorts ohyggligheter han vill frammana med sin musik.

Kast: Manipulation + hotfullhet mot svårighetsgrad 8 
Effekt: Alla som hör musiken kommer att fly från området. Ifall barden vill kan han 
exkludera sina allierade från detta, men det bör tas i beaktande när förmågan påbörjas.
Motstånd: Spendera ett viljepoäng varje minut eller kasta viljestyrka med bardens nivåer 
i manipulation och uppträdande som svårighetsgrad

Tystnad
Nivå 7
Lika väl som barden kan skapa ljud har han också förmågan att skapa ett tyst område. 
Det är en magiskt framkallad tystnad som kan brytas, ifall tystnaden upptäcks. För att 
kunna utföra förmågan behöver barden koncentrera sig.

Kast: Manipulation + smygande mot en svårighetsgrad som varierar beroende på 
omständigheterna.

Litet område (ett rum) Svårighetsgrad 4
Stort område (en hall eller sal) Svårighetsgrad 6
Enormt område (flera rum eller innergård) Svårighetsgrad 8
Fåtal personer (1-5) +1 i svårighetsgrad
En handfull personer (6-10) +2 i svårighetsgrad
Många personer (10-20) +3 i svårighetsgrad

Ifall svårighetsgraden skulle överskrida 10 räknar man den ändå som 10, men effekten 
blir inte lika bra eller räcker en kortare tid.
Effekt: På det tysta området fungerar inga förmågor som kräver ljud
Varaktighet: Tystnaden håller i sig i lika många minuter som barden har viljepoäng; man 
kan spendera viljepoäng förlänga effekten med en runda per spenderat viljepoäng
Motstånd: Kasta förnimmelse + magi med bardens viljestyrka som svårighetsgrad; minst 
tre lyckade behövs för att notera att någonting har hänt

Dansa
Nivå 8
Barder vet hur man får folk på gott humör och speciellt på danshumör. Genom denna 
förmåga kan barden göra sin musik så medryckande att ingen som hör tonerna kan tänka 
på något annat än att dansa. All annan aktivitet slutar omedelbart.

Kast: Karisma + uppträdande mot en svårighetsgrad som varierar beroende på antalet 
lyssnare:
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Antal lyssnare Svårighetsgrad
5-10 6
10-25 8
25-50 9
50 eller fler 10

Motstånd: Spendera ett viljepoäng för varje minut som barden spelar eller kasta förnimmelse 
+ uppträdande med bardens nivåer karisma och uppträdande som svårighetsgrad
Varaktighet: Lika många minuter som barden har nivåer i sina klassförmågor.
Användningar per dag: Förmågan kan användas tre gånger per dag.
 
Charma väsen
Nivå 9
På denna nivå har barden lärt sig att inte bara utöva sina förmågor på personer men också 
på djur och vissa väsen. Om barden spelar eller sjunger kan hotfulla väsen och djur bli 
vänliga och välvilligt inställda till barden. Barden behöver kunna sjunga eller spela på 
någonting och djuret eller väsendet behöver kunna höra musiken.

Kast: Karisma + djurlära eller karisma + väsen med motståndarens viljestyrka som 
svårighetsgrad 
Motstånd: Ett intelligent väsen kan motstå genom att kasta viljestyrka med bardens nivåer 
i karisma + väsen som svårighetsgrad. Djur kan inte motstå förmågan.
Varaktighet: Effekten håller i sig i lika många timmar som bardens nivåer i 
klassförmågor.
Användningar per dag: Förmågan kan kan användas tre gånger per dag.

Heroiska dåd
Nivå 10
Barder med denna förmåga är högt uppskattade såväl bland äventyrare som på slagfälten. 
Genom att sjunga eller spela kan en bard få alla sina allierade att bli fyllda av ett heroiskt 
mod och styrka inför den stundande striden. Man stålsätter sig också mentalt vilket gör 
att många magiska förmågor blir svårare att använda på dem som hört musiken.

Kast: Karisma + ledarskap mot svårighetsgrad 9
Effekt: Alla allierade får tre extratärningar till alla kast för anfall och skada, och deras 
viljestyrka räknas som två steg högre än vanligt
Varaktighet: 1 minut för varje lyckad tärning som barden får på sitt kast
Användning per dag: Förmågan kan användas 2 gånger per dag.
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Exempelkaraktär:

Iáli hade enda sedan barnsben rest omkring 
på Verlads hav tillsammans med sin familj och 
fått lyssna på berättelser om havet, dess faror 
och glädjer. Under resornas gång hade hon 
fattat tycke för den gamle sagoberättaren Elyn 
som alltid hade en historia att berätta. Hon 
lyssnade ivrigt på varje ord han berättade och 
tog sagorna och berättelserna till sitt hjärta. 
Det spelades och sjöngs mycket under resornas 
gång. Iáli hade till sin tioårspresent fått en flöjt  
som hon genast ville lära sig spela. Hon övade 
flitigt och besättningen tyckte om hennes 
musik. Hon lät sin musik inspireras av alla 
de sagor som Elyn hade berättat åt henne och 
vävde in sagorna i sin musik. 
Men med åren tröttnade hon på havet och allt 
som det hade att erbjuda. Hennes nyfikenhet 
för vad som fanns på land hade växt sig stor, så 
hon tog mod till sig och meddelade besättningen 
och sina föräldrar att hon inte längre ville resa 
omkring på haven, utan ville hellre bege sig av 
runtom i Veralds många länder och lära sig 
nya historier och nya sånger att spela. Hennes 

föräldrar blev först arga på henne, men efter att hon hade förklarat varför hon ville göra 
detta, gav de henne sin välsignelse, bara hon lovade att en dag återvända till dem. Hon 
gav dem sitt ord om att en dag återvända. Nästa gång de lade till vid en hamnstad, tog 
hon farväl av skeppet med dess besättning och sina föräldrar, för att sedan gå i land och 
bege sig ut på egna äventyr i jakt på nya sagor att få spela om. 
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Jägare
Bakgrund: Jägare är skickliga överlevare som känner sig som mest hemma ute i naturen. 
De tillägnar sina liv åt att bli ett med naturen, ibland till och med mer än många elvárer. 
De spenderar all sin tid i Veralds vildmarker och lär sig överlevnadens lagar.

Beteende: Jägare tenderar att vara lite asociala personer, men vänner av naturen brukar 
kunna komma överens med dem. Det är ändå ett misstag att tro att jägarna är vildar. De 
som blir jägare har ofta av en eller annan orsak övergett stadslivet för att överleva på egen 
hand. Elvárer är kanske undantaget till denna regel. Många elvárer anser att dessa saker 
är självklarheter och följer dem automatiskt.

Tro: Många jägare dyrkar av princip den naturnära Nymela, men vissa dyrkar även 
Pukahn eller Eja. Jägare tillber sällan andra gudar, men det händer nog ibland.

Yrken: Många jägare har naturnära yrken, t.ex. örtsamlare, fiskare, bönder och 
djuruppfödare.

Synonymer: Skogsvandrare, djurvänner, skogsfolk, vildar eller stigfinnare

Krav: 2 i förnimmelse och smidighet, 2 i överlevnad och 1 i hantverk, ridning, djurlära, raser 
och väsen

Klassfördelar: +1 i förnimmelse, +1 i överlevnad, +1 i djurlära
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Rekommenderade förmågor: alerthet, hotfullhet, idrott, intuition, koncentration, 
ledarskap, lögn, strid, djurlära, hantverk, ridning, smygande, vapen, överlevnad, 
efterforskning, folkloristik, läkekonst, raser, stadskänsla, värdering, väsen

Klassförmågor: Jägarens förmågor är nära förknippade med naturen. Förmågorna och 
deras olika effekter listas här i den ordning jägaren lär sig dem.

Spårning
Nivå 1
På grund av att en jägare har spenderat så mycket tid i vildmarken så har han lärt sig att 
spåra alla sorters varelser. Detta är en passiv förmåga som alltid är i effekt. Jägaren får två 
extratärningar (+2) på alla kast som har att göra med spårande eller att känna igen spår.

Kamouflage
Nivå 2
En jägare är väldigt duktig på att gömma sig i naturlig terräng. Detta är en passiv förmåga 
som alltid är i effekt. Jägaren får en extratärning (+1) på alla kast som har att göra med 
att gömma sig i naturlig miljö.

Djurens vän
Nivå 3
Eftersom jägaren tillbringar så mycket tid i närheten av djur har det gett honom en 
djupare förståelse för hur ett djur tänker och beter sig. Han kan handskas bra även med 
vilda djur i olika situationer. Detta är en passiv förmåga som alltid är effektiv. Jägaren får 
två extratärningar (+2) på alla kast som har att göra med att förstå sig på djur och deras 
beteende. Förmågan fungerar inte på väsen.

Byte
Nivå 4
En jägare på denna nivå har specialiserat sig på att jaga en viss typ av djur. Detta är en 
passiv förmåga som alltid är effektiv. Jägaren får två extratärningar (+2) på alla kast som 
berör djurgruppen som jägaren är specialiserad på. De djurgrupper som man kan välja 
mellan är: däggdjur, fiskar och vattenlevande djur, fåglar, gnagare, reptiler och rovdjur.

Fällor
Nivå 5
Användandet av fällor är en av jägarens viktigaste jaktmetoder. Med åren har han blivit 
duktigare på att skapa fällor, men också att upptäcka dem. Detta är en passiv förmåga 
som alltid är i kraft. Jägaren får en extratärning (+1) på alla kast att skapa fällor, men inte 
till att upptäcka dem, om inte jägaren specifikt uttrycker att han tänker leta efter fällor.

Prickskytt
Nivå 6
En jägare på denna nivå har bemästrat antingen pil och båge, spjut, eller något motsvarande 
distansvapen. Han missar sällan sitt mål.

Kast: Förnimmelse + koncentration mot en svårighetsgrad som spelledaren bestämmer 
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enligt rådande omständigheter, såsom avstånd, terräng, väder och dylikt
Effekt: Ger två extratärningar (+2) till kast för anfall och skada
Varaktighet: Lika många rundror som jägaren har nivåer i klassförmågor
Användningar per dag: Obegränsat

Naturens omfamning
Nivå 7
Jägare är ofta rätt duktiga på att gömma sig i naturlig terräng. Jägare med denna förmåga 
kan närmast låta naturen svepa undan alla spår och gömma undan honom.

Krav: Man bör ha minst tre nivåer i smygande och överlevnad för att använda förmågan
Kast: Viljestyrka mot svårighetsgrad 8
Effekt: Jägaren blir omöjlig att finna eller spåra i naturlig terräng
Varaktighet: En minut per nivå i viljestyrka

Väsenbyte
Nivå 8
Inte nog med att en jägare har ett djur eller en viss typ av djur som de helst jagar, utan med 
tiden lär de sig även spåra väsen. Men väsen är ovanligare och svårare att hitta. Detta är 
en passiv förmåga som alltid är effektiv. De väsengrupper som man kan välja mellan är: 
drakar, jättar, odöda och troll. Man kan istället välja ett enskilt väsen att specialisera sig 
på. Man bör ha haft en hel del att göra med det väsendet.

Krav: Man bör ha minst tre nivåer i väsen för att kunna använda denna förmåga
Effekt: Förmågan ger två extratärningar (+2) till alla kast som involverar väsengruppen 
som man har specialiserat sig på

Vildmarkens härbärge
Nivå 9
Vildmarken är jägarens domän. Om det någonsin har funnits tvivel om den saken förut 
så bekräftar denna förmåga saken. En jägare som befinner sig i vilken som helst form av 
vildmark blir nästan omöjlig att träffa, i alla fall i strid. Det är nästan som om naturen 
hjälper till att beskydda jägaren mot oönskade fiender.

Kast: List + överlevnad mot svårighetsgrad 9
Effekt: Ger två extratärningar, som alltid räknas som lyckade, på kast att försvara sig

Jägarens hämnd
Nivå 10
Jägarens vrede är inget att leka med, inte heller hans stridskunskaper. När dessa två 
kombineras blir en redan farlig jägare ännu farligare. Jägaren har nu nått höjden av sina 
förmågor. Jägaren släpper loss sin fulla styrka i strid för en kort tid med en intensitet som 
endast kan jämföras med en krigares.

Kast: Viljestyrka mot svårighetsgrad 9
Effekt: Ger tre extratärningar (+3) till kast för anfall, skada och försvar
Varaktighet: Lika många rundor som jägaren har nivåer i viljestyrka
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Exempelkaraktär:

Ylín hade aldrig fattat ett tycke för havet. 
Hon rentav avskydde det. Det var tråkigt 
ombord på båtarna för där fanns ingenting 
annat att jaga än ett par ynkliga små råttor. 
Vad fanns det för glädje i att jaga råttor? Hon 
såg i alla fall inte vitsen med det - det var det 
som skeppskatten fanns till för. 
Berättelserna om alla de vidunderliga väsen 
som levde i Veralds djupa skogar och bland 
de höga bergen hade alltid fascinerat henne 
och det enda hon kunde tänka på var att en 
dag få ta sig iland och bege sig ut på jakt 
efter dem. Men hennes föräldrar vägrade 
att släppa iväg henne. Om och om igen 
bad hon dem att få resa iväg, men varje 
gång nekade de henne. Istället började hon 
göra otaliga våghalsiga saker som att dyka 
i vattnet från masten, lära sig att använda 
vapen och smyga iväg på nätterna när de låg 
förtöjda vid någon hamnstad. När hon var 
15 gav hennes föräldrar äntligen upp med att 
försöka lägga band på henne och hon fick 
tillstånd att bege sig av. Hennes föräldrar 
grät när hon lämnade, ängsliga för att aldrig mera få se sin dotter. 
När hon väl var fri från havet började Ylín leta efter någon som kunde lära henne om 
vildmarken och de djur och väsen som rörde sig där ute. Efter en tid hittade hon en 
elvár vid namn Cheláni som gick med på att undervisa henne. Det visade sig att Ylín 
var snabblärd och efter bara ett par år var hon en lika duktig jägare som Cheláni. När 
hon själv insåg detta bestämde hon sig för att bege sig av på egen hand för att se vilka 
utmaningar vildmarken hade att erbjuda henne.  
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Krigare
Bakgrund: Krigare har ofta varit utstötta som barn och tvingats överleva på rå styrka och 
inte så mycket list och fingerfärdighet. Det kan också vara fråga om personer som helt 
enkelt har haft en naturlig fallenhet för att hantera vapen och fått den korrekta sortens 
träning. Krigare kan egentligen komma från vilken bakgrund som helst, men en sak för 
dem samman: deras vilja att vara i strid och att besegra sina motståndare.

Beteende: Krigare njuter av stridens hetta. De har ofta häftigt temperament tar lätt till 
vapen innan ord. De gillar inte att tänka så mycket utan tycker snarare om att handla. De 
har ofta ett bra sinne för taktik. Krigare ser utmaningar som någonting som man skall 
överkomma och inte försöka hitta på undanflykter för. Inget är lika tillfredställande för 
en krigare som att överkomma stora eller till synes omöjliga utmaningar. Samtidigt så ser 
de möjligheten till berömmelse och heder genom att dö kämpandes för något de tror på. 
Trots att krigare kanske vid en första anblick är enkla så har de också ett djup i sig, men 
man behöver kanske slå bort ett par lager av plåt för att hitta det.

Tro: Krigare dyrkar flera olika gudomer. Nyx, Agnis och Tyros är de vanligaste gudarna 
som man tillber.

Yrken: Krigare kommer ofta från yrken som kräver mycket rå styrka, t.ex. smeder, 
soldater, byggare, skogshuggare och stenbrytare.

Synonymer: Bärsärkar, plåtmän, klyvare, blodsgjutare eller muskelmän
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Krav: 3 i styrka, 2 i smidighet och uthållighet, 2 i strid och vapen, 1 i hotfullhet och ridning

Klassfördelar: +1 i styrka, +1 i strid, +1 i vapen

Rekommenderade förmågor: alerthet, hotfullhet, idrott, intuition, ledarskap, strid, 
hantverk, ridning, vapen, raser, stadskänsla, värdering, väsen

Klassförmågor: Krigarens förmågor är långt förknippade med strid och stridstekniker. 
De handlar långt om att ge krigaren fördelar i strid, speciellt närstrid. Förmågorna och 
deras effekter listas i den ordning krigaren får tillgång till dem.

Försvar
Nivå 1
Att kunna försvara sig är en viktig del av överlevnad. Krigare har genom sin hårda träning 
fått lära sig att undvika och parera slag. Detta är en passiv förmåga som alltid är i kraft. 
Krigaren får en extratärning (+1) på alla kast som har att göra med att försvara sig eller 
att undvika attacker.

Uthållighet
Nivå 2
Uthållighet är nästan lika viktigt som att kunna försvara sig. Orkar man inte strida 
har man ingen chans. Detta är en passiv förmåga som alltid är i kraft. Krigaren får två 
extratärningar (+2) på alla kast med attributet uthållighet.

Slagkämpe
Nivå 3
Med tiden har krigaren lärt sig att hitta sin fiende lättare i stridens hetta. Med en större 
träffsäkerhet än tidigare ger han sig nu in i striden för att göra slut på sin fiende. Detta är 
en passiv förmåga som alltid är i kraft. Krigaren får två extratärningar (+2) på alla kast 
för att träffa sin motståndare.

En extra hälsonivå
Nivå 4
På grund av att en krigare har stridit så mycket, så har han också utvecklat en förmåga att 
motstå skador längre innan han börjar lida av dem. Ju längre man kan strida, desto större 
chans har man att vinna över sin fiende. Detta är en passiv förmåga som alltid är i kraft. 
Krigaren får en extra permanent hälsonivå.

Initiativ
Nivå 5
Krigaren är en formidabel motståndare i strid och har lärt sig att agera snabbt och dra 
nytta av olika situationer. Den som får in den första träffen kan ofta avgöra en strid. Detta 
är en passiv förmåga som alltid är i kraft. Krigaren får två extratärningar (+2) på alla 
initiativkast.
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Ursinne
Nivå 6
Vissa talar om kämparglöd och andra talar om att gå bärsärk. Oavsett vad det kallas så är 
detta någonting av det farligaste som man kan möta på krigsfältet: en krigare som släpper 
lös allt han har.

Kast: Styrka + hotfullhet mot svårighetsgrad 8
Effekt: Ger tre extratärningar (+3) till skada men tar bort en tärning (-1) i alla andra 
kast
Varaktighet: Lika många rundor som krigaren har nivåer i viljestyrka

Vapenspecialisering
Nivå 7
Trots att en krigare är kunnig med de flesta vapen så föredrar han ofta ett vapen framom 
alla andra. Med tiden har han bemästrat detta vapen och är en ännu effektivare krigare 
än förr. Detta är en passiv förmåga som alltid är i kraft. Förmågan ger två extratärningar 
(+2) på alla kast som involverar det vapen som man har specialiserat sig på.

En extra hälsonivå
Nivå 8
Tack vare all sin stridserfarenhet har krigaren utvecklat en förmåga att motstå skador 
längre innan han börjar lida av dem. Ju längre man kan strida, desto större chans har 
man att vinna över sin fiende. Detta är en passiv förmåga som alltid är i kraft. Förmågan 
ger krigaren en extra permanent hälsonivå.

Klyvning
Nivå 9
Krigaren kombinerar sin styrka och sina krigsförmågor till en enda dödlig attack. Det 
är oftast inte bara ett huvud som rullar när krigaren väl sätter igång. Detta är en passiv 
förmåga som alltid är i kraft. Ifall krigaren lyckas fälla en motståndare och har fler inom 
räckhåll, så får han fortsätta anfalla en annan fiende i samma runda. Skulle också den 
fienden dö får man dock ingen extraattack.

Krav: Krigaren bör ha minst fyra nivåer i styrka och i vapen, samt använda det vapen som 
han är specialiserad på för att kunna använda denna förmåga

En sista strid
Nivå 10
De flesta krigare vill bli ihågkomna efter sin död. För att uppnå detta ger de aldrig upp så 
länge fienden ännu står, utan kämpar in i det sista.

Kast: Viljestyrka mot en svårighetsgrad som motsvarar krigarens nuvarande nivåer skada. 
Förmågan får inte aktiveras om krigaren har färre än fem nivåer skada.
Effekt: Krigaren ignorerar alla minus som han har till följd av skador. Ytterligare skador 
som krigaren får ignoreras också.
Varaktighet: Lika många rundor som krigaren har nivåer i viljestyrka. När förmågan 
avtar återkommer alla minus.
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Exempelkaraktär:

Grudrim blev rekryterad till Bryngirs armé som 
16 åring. Han hade aldrig varit värst intresserad 
av att bryta ädelstenar eller att lära sig slipa 
dem. Han var alltid mer intresserad av att 
starta ett slagsmål eller en brottningskamp med 
någon av hans vänner. Armén passade honom 
väl och han trivdes från första dagen. De långa 
träningspassen, marscherna och vapenläran 
var alla saker som tilltalade honom. Den 
fysiska utmaningen och att få pressa sig själv 
till att hela tiden bli bättre passade Grudrim 
som handsken. Med tiden steg han också i 
rang och vid 20 års ålder var han redan officer. 
Men armélivet visade sig med åren vara allt 
annat än spännande. Det krigades inte längre, 
förutom några mindre gränstvister nu som 
då och enstaka politiska uppror som behövde 
kväsas, men det var också allt. Till slut fick han 
nog.
Vid 25 års ålder avsade han sig sin rang inom 
militären och begav sig ut för att leta efter nya 
utmaningar. Livet som en legoknekt visade sig 
passa honom ypperligt. Hans stridskunskaper 

kom väl till hands under hans resor igenom Verald. Livet var inte precis glamoröst, men 
det dög för honom. Verald höll långt fler faror och utmaningar än vad han någonsin 
kunde ha drömt om att fått möta under sin tid i armén och det passade honom alldeles 
utmärkt, för utmaningar är trots allt livets bästa krydda. 
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Magiker
Bakgrund: Vad som gör att vissa personer har mera kontakt med de magiska flödena i 
denna värld är man inte helt säker på. Man vet bara att vissa har en större fallenhet för 
att bli magiker än andra. Ibland blir en person magiker till synes utan någon som helst 
förhandskunskap. För det mesta kräver det ändå en lång tids studier och stort kunnande 
om de olika magiformerna för att bli magiker. Magiker tränas ofta i flera år för att lära sig 
kontrollera sina krafter så att de inte skadar sig själva eller någon annan i misstag.

Beteende: Man behöver inte vara någon viss sorts person för att vara magiker. Magiker 
kan vara såväl goda som onda. En sak som de ofta har gemensamt är att de är stolta över 
sina krafter och gillar att använda dem. I övrigt kan en magiker i stort sett vara en hurdan 
person som helst. Vissa hävdar att magiker blir maktgalna av sin kraft, eller bara galna 
på grund av den mentala påfrestningen av att använda magi. Det kan ligga en gnutta 
sanning bakom detta påstående, men det gäller inte på något sätt alla magiker.

Tro: Magiker tillber nästan alla gudar, beroende lite på ens magiform. Till exempel ber 
de flesta elementmagiker med eld som huvudelement Agnis, medan ödesmagiker tillber 
Nornea. Är man kunnig inom flera magiskolor tillber man flera gudar.

Yrken: Magiker har sällan något vardagligt yrke, men vissa väljer att göra någonting annat 
än att tillägna sitt liv åt att studera magi. Dessa blir oftast alkemister, lärare, diplomater 
eller författare.

Synonymer: Det finns olika alternativa benämningar för magiker, beroende på magiformen 
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som de utövar. Se kapitlet Magiformer.

Krav: 2 i intelligens och list, 2 i koncentration, 1 i magi och utredning

Klassfördelar: +1 i intelligens, +1 i magi, + 1 i utredning

Rekommenderade förmågor: empati, hotfullhet, intuition, koncentration, lögn, uttryck, 
efterforskning, folkloristik, läkekonst, magi, raser, språk, utredning, väsen

Klassförmågor: Magiker har tillgång till en mängd olika magiska förmågor eller ”formler”, 
som de själva ofta kallar dem. En ny magiker har endast tillgång till en magiform, men 
med tiden kan han också lära sig andra magiformer. Magiker som väljer att bredda sitt 
kunnande över flera magiformer offrar dock möjligheten att fördjupa sig i någon, och 
därför kan de aldrig lära sig de kraftigaste förmågorna.

Magiska förmågor 
För varje nivå får man tillgång till en ny förmåga, som bör vara från samma skola som 
man valt under rollskapandet.

Extra viljepoäng 
Vid femte och tionde nivån får man en extra, permanent viljepoäng. Detta symboliserar 
den mängd tid och energi som man lagt ner på att lära sig nya förmågor och att bemästra 
magin.

Nya magiskolor
Vid fjärde och åttonde nivån får man tillgång till en ny magiform, om man så vill. Om 
man bara tar förmågor ur en magiskola kan man nå upp till de högsta nivåerna, men om 
man avviker får man tillgång till många fler förmågor av låg nivå. Varje gång man börjar 
på en ny magiform måste man börja från den första förmågan och långsamt arbeta sig 
uppåt. Man kan samtidigt fortsätta att utvecklas inom sin tidigare magiform, men man 
måste inte göra det.

För en komplett lista på magiska förmågor, se kapitlet Magiska förmågor.
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Exempelkaraktär:

Linida upptäckte vid nio års ålder att hon kunde 
använda magi. När hon sprang och berättade 
det för sina föräldrar blev de först bestörta men 
de lugnade snabbt ner sig. Linida blev skickad 
till en skola i Heimgard där barn med magiska 
förmågor fick lära sig kontrollera sina förmågor 
samt hur magin egentligen fungerar.
Linida visade sig vara en väldigt skicklig 
och klipsk elev och hade på en mycket kort 
tid lärt sig att kontrollera sina förmågor. 
Hon hade dessutom snabbt bestämt sig för 
vilken magiform hon ville specialisera sig på: 
naturmagi. Hon stannade kvar i skolan och 
studerade tills hon var 16, då hon bestämde  
sig för att bege sig tillbaka hem. När hon väl 
kom tillbaka till den by som hon vuxit upp i, 
möttes hon av sorgebud. Hennes föräldrar hade 
nyligen dött i en förödande brand på deras 
gård. Överkommen av sorg begav hon sig iväg 
från byn efter att ha begravt sina föräldrar. Utan 
något mål eller mening började hon vandra 
omkring och bekämpade sorgen genom att 
hjälp andra då hon kunde. Åren gick tills hon 
en dag insåg att detta var vad hon var ämnad till att göra: att hjälpa sina medmänniskor.
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Skälm
Bakgrund: Vagabonder, omkringvandrande tjuvar och äventyrare är urtypen för en 
skälm. Skälmen är kunnig på att bryta sig in, att smyga omkring och att stjäla saker, att 
utföra lönnmord eller att helt enkelt hålla sig borta från lurande ögon. De flesta skälmar 
har vuxit upp under fattiga förhållanden, men andra har tränat sig till en skälms livsstil.

Beteende: Skälmar är ofta väldigt misstänksamma och försiktiga personer. De är 
observanta och kvicktänkta, och brukar vara duktiga på klara sig själva. De är kanske 
oftare ensamvargar än en del av en grupp. De kan också vara kappvändare, vilket gör 
dem rätt opålitliga, eftersom man aldrig vet var man har dem.

Tro: Skälmar dyrkar för det mesta Syrána eller Lycchus, men det är inte ovanligt att 
någon skälm skulle dyrka Nyx, Tyros eller Ukoro. Detta påverkas av ens personlighet 
och karaktär.

Yrken: Följande yrken är vanliga bland skälmar: spioner, lönnmördare, tjuvar, handlare 
och slaktare.

Synonymer: Rövare, laglös, smygare, skuggstrykare och kvickfinger

Krav: 2 i smidighet, intelligens och list; 1 i förklädnad, smygande och vapen

Klassfördelar: +1 i smidighet, +1 i list, +1 i smygande
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Rekommenderade förmågor: alerthet, idrott, lögn, strid, hantverk, förklädnad, smygande, 
stöld, vapen, efterforskning, läkekonst, raser, språk, stadskänsla, värdering

Klassförmågor: Skälmens förmågor är väldigt mångsidiga, eftersom han behöver 
anpassa sig för att överleva. Vissa förmågor är stridsbaserade medan andra är mer allmänt 
praktiska. Förmågorna och deras olika effekter listas här i den ordning som rollen kan 
lära sig dem.

Flinkfingrad
Nivå 1
Skälmen har flinka och snabba händer och fingrar. Att stjäla är skälmens specialitet, 
en förmåga som de får lära sig tidigt. Detta är en passiv förmåga som alltid är i kraft. 
Förmågan ger skälmen två extratärningar (+2) på alla kast som har att göra med förmågan 
stöld. Förmågan kan också användas för att gömma mindre föremål på sin person.

Förklädnad
Nivå 2
Förmågan att försvinna i en folkmassa och att snabbt byta utseende är en av orsakerna 
till att skälmar klarar sig. Om fienden inte kan känna igen en så är ens uppgift så mycket 
lättare att genomföra. Detta är en passiv förmåga som alltid är i kraft. Förmågan ger 
skälmen två extratärningar (+2) på alla kast som har att göra med förmågorna förklädnad 
och uppträdande.

Bakhåll
Nivå 3
Skälmar undviker renhårig strid, utan tar gärna till alla möjliga fula trick. De föredrar 
bakhåll från skuggorna och överraskningsanfall.

Kast: Smidighet + smygande mot motståndarens förnimmelse + alerthet
Effekt: Ger skälmen en extratärning (+1) på kast för anfall och skada när han anfaller 
bakifrån eller från ett gömställe; effekten gäller enbart en handling

Fällor
Nivå 4
En skälm har lärt sig undvika fällor, men också att lägga egna. Alla skälmar använder 
inte fällor, men kunskapen kan komma väl till pass. Detta är en passiv förmåga som alltid 
är i kraft. Förmågan ger skälmen en extratärning (+1) på kast för att skapa fällor. Man får 
också en automatisk lyckad tärning på kast för att upptäcka dem.

Initiativ
Nivå 5
Skälmen är en formidabel motståndare och har lärt sig att agera snabbt och dra nytta av 
olika situationer. Den som får in den första träffen kan ofta avgöra hela striden. Detta är 
en passiv förmåga som alltid är i kraft. Förmågan ger skälmen två extratärningar (+2) på 
initiativkast.
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Lättfotad
Nivå 6
Att kunna röra sig tyst och obemärkt är skälmens dödligaste förmåga. Om fienden inte 
kan höra en närma sig så har han ingen chans.

Kast: Smidighet + smygande mot motståndarens förnimmelse + alerthet
Effekt: Skälmen kan röra sig ljudlöst i normal hastighet

Skugglek
Nivå 7
Mörkret är skälmens bästa vän; skuggor, mörka vrår eller bäst av allt natten. En skälm 
föredrar att jobba i det fördolda och har således lärt sig använda sig av skuggor för att inte 
bli upptäckt. Detta är en passiv förmåga som alltid är i kraft. Förmågan ger skälmen två 
extratärningar (+2) på alla kast som har med användandet av skuggor att göra. Förnimmelse 
och smygande är de egenskaper som oftast får denna fördel.

Kritisk stöt
Nivå 8
Skälmen har med tiden lärt sig slå till mot de mest kritiska punkterna för att snabbt 
oskadliggöra sin fiende. Varför hålla på och fäktas och göra småsår när man kan 
oskadliggöra sin fiende snabbt och effektivt? Denna förmåga aktiveras i samband med ett 
anfall ur det fördolda.

Kast: Smidighet + list mot motståndarens uthållighet + list
Effekt: Attacken gör automatiskt maximal skada, om den träffar

Kvickfotad
Nivå 9
Skälmar kan vara ytterst svåra att träffa i strid. De är kvickfotade och har övat sig i att 
förutse fiendens attacker och undvika dem. För att kunna använda denna förmåga bör 
man först utse en motståndare som man vill undvika, annars har förmågan ingen effekt.

Kast: Smidighet + list mot motståndarens smidighet + list
Effekt: Ger skälmen tre extratärningar (+3) på kast för att undvika attacker från den 
utvalda motståndaren
Varaktighet: Förmågan upphör när fienden är oskadliggjord eller om skälmen blir 
medvetslös eller distraherad

Dödsstöt
Nivå 10
Med tiden har skälmen lärt sig att med finess och effektivitet ha livet av sina motståndare 
olikt någon annan. De skälmar som har lärt sig denna dödliga konst är såväl fruktade 
som respekterade.

Kast: List + vapen med motståndarens uthållighet × 2 som svårighetsgrad (max 10)
Effekt: Ger skälmen möjlighet att utdela trippel (×3) skada på ett anfall, eftersom han 
träffar en livshotande punkt. Man kastar för skada och räknar sedan skadan gånger tre.
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Exempelkaraktär:

Tyrániel växte upp på gatorna i Silvannaési 
bland andra hemlösa och fattiga familjer. Han 
fick lära sig redan som liten att om man vill 
överleva bör man vara kvick på sina fötter, kvick 
i tanken och kvick i händerna. Har man själv 
inga pengar så tar man av dem som har. Livet 
på gatorna var inte enkelt, men han överlevde 
och växte upp med tiden till att bli en väldigt 
skicklig tjuv. Det fanns inget lås som han inte 
klarade av att dyrka upp eller en pengapung 
som han inte kunde stjäla. 
Men Tyrániel trivdes inte med att bara leva från 
dag till dag, så han bestämde sig för att börja på 
allvar bli rik. Han började istället bara för att 
stjäla pengapungar så började han göra inbrott 
i rika folks hem och stal deras värdesaker och 
allt vad han kunde komma över som var värt 
någonting. Pengarna behöll han och föremålen 
sålde han. Men turen var inte alltid på hans 
sida. Det var inte en och två gånger som han 
blev tillfångatagen och slänge i fängelse. Inte 
för att fängelse höll honom särdeles länge. 
Till slut bestämde han sig för att ge sig av från 
Silvannaési till områden där han inte var lika kände och där det förhoppningsvid finns 
bättre “jaktmarker”.    
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Magiformer
Magi förekommer i många olika former i Verald, och för att göra skillnad på dessa delar 
man in dem i sju olika grupper: livsmagi, dödsmagi, naturmagi, lyckomagi, ödesmagi, 
sinnesmagi och elementmagi. Alla spelbara raser i Verald kan lära sig magi. Alla raser 
har dock inte tillgång till alla magiformer, och även fallenheten för olika magiformer vari-
erar. Vilka raser som kan använda vilka magiformer finns listat i kapitlet Raser.

Att lära sig behärska magi är ingen lätt sak, och det krävs lång tids träning för att be-
mästra till och med de enklaste formerna av magi, varför det kan ta flera årtionden innan 
man kan använda magin mera kontrollerat. De som brukar magi kallas allmänt magiker 
eller mystiker. De är ofta respekterade och ibland fruktade individer i samhället. Magiker 
brukar också tillbe den gudom som närmast kan förknippas med den magiform som de 
utövar. Till exempel tillber livsmagiker i regel Dioni medan ödesmagiker tillber Nornea.

Magiformerna

Livsmagi 
Livsmagi är en av de vanligaste formerna av magi och en av de 
lättaste att lära sig. Livsmagi är den enda formen av magi som 
kan ses som alltigenom god, samtidigt som den lägger enormt 
ansvar på utövaren. Frågan är ifall den som är kunnig inom 
magin vill använda den. Magiformen går långt ut på helande 
och renande förmågor, som kan avlägsna skador, förgiftningar, 
sjukdomar och dylikt. Livsmagin är dödsmagins motsats: den är 
en skyddande kraft som motvikt till dödsmagins förstörelse. De 
som utövar livsmagi kallas ofta helare.

Dödsmagi 
Dödsmagi är en av de farligaste magiformerna, liksom även en 
av de svåraste att lära sig. Farorna med denna typ av magi, och 
orsaken varför den lärs ut av väldigt få personer, är att dödsmagin 
kan vändas mot användaren om han har otur. Denna magiform 
används för att orsaka smärta och lidande i form av sår, skador, 
sjukdom eller förgiftning. Potenta dödsmagiker kan även ta 
död på andra levande varelser, men få är villiga att göra detta, 
eftersom misslyckande med en sådan trollformel kan leda till 
magikerns egen död. Livsmagin och dödsmagin är motsatser 
och magiker inom dessa magiformer avskyr ofta varandra. De 
som utövar dödsmagi kallas ofta nekromantiker.
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Lyckomagi
Lyckomagi är en rätt sällsynt magiform, delvis för att den ofta 
används i hemlighet. Den anses vara lika svår som dödsmagi 
att lära sig bemästra. Denna magi kan användas till individens 
fördel, men den kan också lätt missbrukas. Genom lyckomagi 
kan man bringa tur eller otur till sig själv eller till andra t.ex. i 
strid eller i vadslagning. De som utövar lyckomagi kallas ibland 
fortunor, men oftare helt enkelt lyckomagiker.

Elementmagi 
Elementmagin är den mest omfattande magiformen, eftersom 
den inbegriper samtliga fyra grundelement: eld, luft, vatten 
och jord. De flesta elementmagiker börjar med att specialisera 
sig på ett element, och vissa lär sig senare grunderna i övriga 
element. Genom att kontrollera ett element kan man orsaka 
naturfenomen, såsom stormar och jordskalv, eller slänga eldklot 
på sina motståndare. Vattenmagin den lättaste att lära sig medan 
luft- och eldmagi är mera krävande. De som utövar elementmagi 
kallas elementalister.

Ödesmagi 
Ödesmagi är en form av magi som är svår att förstå sig på, 
eftersom den handlar om att försöka se genom tiden vad som 
varit, vad som är eller vad som komma skall. Det är en väldigt 
oprecis form av magi som få bemästrar och förstår sig på, men 
de som är skickliga på denna form sägs kunna skåda långt i 
framtiden. Många ifrågasätter ifall ödet finns, men de som 
hängett sig åt denna föga utforskade magiform vet redan svaret. 
Enligt vissa källor finns det profetior om apokalypsen och om en 
ny tidsålder. Med tiden har ödesmagin blivit allt vanligare och 
man har börjat acceptera den allt mera som en av magiformerna. 
De som utövar ödesmagi kallas ofta siare. 
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Naturmagi 
Naturmagi är en av de vanligaste magiformerna. Den riktar 
sig till allt som har med naturen att göra, främst växtlighet 
(flora) men också djurriket (fauna). Det är samtidigt en av de 
mest omfattande magiformerna, men noteras bör att den inte 
inbegriper elementmagi, d.v.s. sådant som direkt har att göra 
med vind, vatten, eld eller jord. Naturmagi kan t.ex. användas 
för att gömma sig i naturlig miljö eller för att tala med djur. 
Duktiga naturmagiker kan också lära sig att ta formen av ett 
djur (byta hamn), eller att ta sig an olika djuriska egenskaper. De 
som utövar naturmagi kallas ofta druider.

Sinnesmagi 
Sinnesmagi är en av de vanligare magiformerna, trots att den, likt 
lyckomagi, ofta används fördolt. Man kan använda den för att 
t.ex. ändra känslor, skapa illusioner, orsaka glömska eller stärka 
stridstruppers moral. Därmed är den en väldigt eftertraktad 
magiform som man kan lära sig relativt lätt eftersom man har 
att göra med levande varelser och inte med materia. Dock är 
det oftast en dum idé att ge sig på en annan sinnesmagiker, 
eftersom de ofta kan skydda sitt sinne mot angrepp. Utövare 
av sinnesmagi kallas ibland illusionister eller mentalister, men 
eftersom det bara är en del av vad de gör så talar man oftare om 
sinnesmagiker.
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Magiska förmågor
Detta kapitel innehåller alla de olika magiska förmågorna som finns i Verald och listar 
deras användning och system. Förmågorna listas under respektive magiform.

Här förklaras kort vad de olika beskrivningarna står för: 
Nivå: Vilken nivå av respektive magiform man måste ha för att få tillgång till förmågan. 
Effekt: Vilken effekt förmågan har på målet. 
Mål: Vem eller vad som förmågan kan användas på. 
Varaktighet: Hur länge effekten håller i sig. Många effekter sker omedelbart och har
ingen varaktighet, medan andra håller i sig t.ex. i ett antal rundor eller timmar. 
Varaktigheten är ofta beroende av magikerns nivå inom sin magiform.
Kast: Vilken kombination av tärningar som behöver kastas för att se ifall förmågan 
lyckas.
Svårighetsgrad: Den svårighetsgrad som kastet görs mot.
Motstånd: Ifall man kan försöka motstå effekten och i så fall hur detta går till. Noteringar: 
Eventuella bieffekter, begränsningar och krav.

LIVSMAGI

Livsmagi har att göra med att bevara liv, hela och rena kroppen från skador, gifter eller 
förbannelser. Livsmagi avger ett gulvitt ljus.

BOTA 
Nivå: 1
Effekt: Återställer en förlorad hälsonivå 
kritisk skada samt botar vanliga sjukdomar 
Mål: Varelse som vidrörs 
Varaktighet: Omedelbar effekt på skador; 
sjukdomar botas inom ett dygn 
Kast: Intelligens + läkekonst
Svårighetsgrad: 6
Motstånd: Nej 

Förmågan kan bota lindriga skador och 
vanliga sjukdomar. Den har inte någon 
synlig effekt på större skador, men kan 
lindra smärtan en aning tills bättre vård 
hittas.

LÄKA 
Nivå: 2
Effekt: Återställer en förlorad hälsonivå 
slagskada per runda 
Mål: Varelse som vidrörs 
Varaktighet: En runda per nivå i livsmagi; 
max 5 rundor 

Kast: Intelligens + läkekonst
Svårighetsgrad: 6
Motstånd: Nej 

Förmågan återställer alla ytliga skador. 
Blåmärken och mindre skrubbsår försvinner 
vartefter, men inga allvarligare skador blir 
bättre.

NEUTRALISERA
Nivå: 3 
Effekt: Tar bort alla negativa effekter av 
gifter och sjukdomar samt renar mat och 
dryck 
Mål: Varelse eller föremål som vidrörs 
Varaktighet: Omedelbar 
Kast: Intelligens + läkekonst
Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Nej 

Förmågan rensar bort alla gifter och 
eventuella sjukdomar som man kan ha 
blivit utsatt för, men den har ingen effekt 
på negativa magiska effekter.
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Förmågan kan göra förorenad mat och dryck 
säker att äta eller dricka, om föroreningen 
så skett genom naturliga gifter eller magi. 
Även förpestade föremål kan neutraliseras.

LJUS 
Nivå: 4
Effekt: Skapar en magisk ljuskälla som 
avger en 15 meters ljuskägla eller fem me-
ter riktat ljus; se beskrivningen 
Mål: Föremål som vidrörs 
Varaktighet: 10 minuter per nivå i 
livsmagi; man kan spendera ett viljepoäng 
för att förlänga effekten med 10 minuter
Kast: Uthållighet + manipulation
Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Nej

Genom att röra vid ett föremål kan man få 
föremålet att börja lysa. Beroende på hur 
man använder förmågan är ljustypen olika: 
man kan konstant lysa upp ett område på 
15 meter runt föremålet eller i en 5 me-
ters radie riktat ljus. När man väl aktiverat 
förmågan behöver man inte längre hålla i 
föremålet för att det ska fortsätta att lysa.

HELA 
Nivå: 5
Effekt: Omvandlar en kritisk skada till 
slagskada per nivå i livsmagi 
Mål: Varelse som vidrörs 
Varaktighet: Omedelbar 
Kast: Manipulation + läkekonst
Svårighetsgrad: 7
Motstånd: Nej 
Noteringar: Kräver ett viljepoäng för att 
aktiveras

Denna förmåga är väldigt användbar, 
speciellt tillsammans med ”Läka”. Är man 
en högre nivås livsmagiker så är detta en 
av de bästa förmågorna man kan ha. Den 
är dessutom väldigt uppskattad i en grupp, 
speciellt om man ofta hamnar i strider.

ÅTERSKAPA 
Nivå: 6
Effekt: Återställer en nivå kritisk skada per 
10 minuter 
Mål: Varelse som vidrörs 
Varaktighet: 10 minuter per nivå i livsmagi 
Kast: Intelligens + läkekonst
Svårighetsgrad: 7
Motstånd: Nej 
Noteringar: Förmågan kan inte användas 
mer än en gång per dag

En krigare som mist ett ben eller en arm 
i strid är inte nödvändigtvis bortom 
räddning. Livsmagikerna är på grund 
av denna förmåga högt uppskattade på 
slagfälten, eftersom de har förmågan att 
på magisk väg läka väldigt grava skador. 
Processen är dock väldigt krävande och 
kan inte användas särskilt ofta.

RENA 
Nivå: 7
Effekt: Tar bort förbannelser 
Mål: Varelse eller föremålet som vidrörs 
Varaktighet: Omedelbar 
Kast: Karisma + läkekonst
Svårighetsgrad: 6 
Motstånd: Nej

Vissa typer av magi kan lägga förbannelser 
över varelser eller föremål, vilket ofta har 
väldigt otrevliga följder. Denna förmåga 
kan dock ta bort förbannelser och deras 
fortgående negativa effekter. Om en 
förbannelse redan har orsakat konkret 
skada åt en varelse läks denna skada inte, 
men reningen motverkar vidare skada.
Förmågan tar endast bort en förbannelse 
åt gången. För att rena många förbannelser 
måste förmågan användas flera gånger.
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LIVSKRAFT 
Nivå: 8
Effekt: Ökar alla fysiska attribut (styrka, 
smidighet, uthållighet) till nivå 6 
Mål: Användaren själv eller varelse som 
vidrörs 
Varaktighet: En runda per nivå i livsmagi 
Kast: Uthållighet + karisma
Svårighetsgrad: 8
Motstånd: Nej 
Noteringar: Användaren upplever extrem 
utmattning efter att effekten upphör

Förmågan gör för en kort tid en varelse 
starkare, snabbare och uthålligare. Man 
nästan pulserar med energi för en kort stund, 
men efteråt följer extrem fysisk utmattning 
i 10 minuter per nivå i livsmagi.

SOLLJUS 
Nivå: 9
Effekt: Lyser upp ett område på fem 
meter per nivå i livsmagi och skadar odöda 
varelser 
Mål: Föremål som vidrörs 
Varaktighet: En runda per nivå i livsmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en runda
Kast: Uthållighet + manipulation

Svårighetsgrad: 8 
Motstånd: Nej

Denna förmåga lyser upp ett stort område 
med magiskt ljus som gör två nivåer kritisk 
skada per runda på onda varelser (odöda, 
hvarulfar, m.fl.) och förblindar dem en kort 
tid.

HELANDE CIRKEL 
Nivå: 10
Effekt: Återställer två nivåer kritisk skada 
per runda för flera varelser 
Mål: Alla allierade varelser inom 20 meter 
Varaktighet: En runda per nivå i livsmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en runda 
Kast: Karisma + läkekonst
Svårighetsgrad: 9 
Motstånd: Nej

Alla allierade varelser som befinner sig 
inom 20 meter från livsmagikern blir helade 
från kritiska skador över en tid.

En magiker använder förmågan Helande cirkel
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DÖDSMAGI

Dödsmagin omfattar mörka konster, 
ämnade att orsaka förbannelser och misär. 
Med tillräcklig erfarenhet kan de även lära 
sig att kontrollera odöda och väcka döda 
tillbaka till liv. Dödsmagi avger ett brun-
rött sken med inslag av svart.

SKADA 
Nivå: 1
Effekt: Orsakar en nivå kritisk skada 
Mål: Varelse som vidrörs 
Varaktighet: Omedelbar 
Kast: Manipulation + uthållighet 
Svårighetsgrad: Motståndarens viljestyrka 
Motstånd: Ja, kasta uthållighet mot 
svårighetsgrad 6

Förmågan orsakar ens motståndare skada 
på den kroppsdel som magikern vidrör. 
Skadan är aldrig livshotande men väldigt 
smärtsam.

FÖRGIFTA 
Nivå: 2
Effekt: Förgiftar varelser eller föremål 
Mål: Levande varelse eller föremål som 
vidrörs 
Varaktighet: En timme per nivå i dödsmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en timme 
Kast: Uthållighet + läkekonst 
Svårighetsgrad: Motståndarens viljestyrka
Motstånd: Ja, kasta uthållighet mot en 
svårighetsgrad som beror på giftet; se 
kapitlet Regler

En dödsmagiker kan med denna förmåga 
förgifta en varelse eller ett föremål med ett 
kontaktgift. Kommer man i kontakt med 
ett förgiftat föremål riskerar man att själv 
bli förgiftad. En förgiftad varelse kastar sin 
uthållighet för att försöka motstå giftet.
Svårighetsgraden för kastet nämns i 
gifttabellen i kapitlet Regler.

FÖRPESTA 
Nivå: 3
Effekt: Gör en varelse sjuk eller sprider 
sjukdom genom mat och dryck 
Mål: Levande varelse eller föda som 
vidrörs 
Varaktighet: Ett dygn per nivå i dödsmagi, 
inklusive inkubationstid 
Kast: Uthållighet + läkekonst
Svårighetsgrad: Motståndarens viljestyrka
Motstånd: Ibland, kasta uthållighet mot en 
svårighetsgrad som beror på sjukdomen; se 
kapitlet Regler

Att sprida sjukdomar eller att göra vatten 
odrickbart och mat oätlig är bland de 
elakaste sakerna som dödsmagiker kan 
göra. Finns det inget vatten att dricka 
eller mat att äta så är man inte mycket 
till motstånd. En förpestad varelse kastar 
sin uthållighet för att försöka motstå 
sjukdomen. Svårighetsgraden för kastet 
nämns i sjukdomstabellen i kapitlet Regler.

TORTYR 
Nivå: 4
Effekt: Orsakar en nivå slagskada per 
runda 
Mål: Levande varelse som vidrörs 
Varaktighet: En runda per nivå i dödsmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en runda 
Kast: Uthållighet + läkekonst
Svårighetsgrad: Motståndarens viljestyrka
Motstånd: Ja, kasta uthållighet mot 
svårighetsgrad 7

Denna förmåga orsakar extrem smärta 
åt offret. Tortyr är en väldigt användbar 
förmåga ifall man vill förhöra en fånge eller 
ifall man vill ha information ur en person.

BEFALL ODÖDA 
Nivå: 5
Effekt: Tar kontroll över odöda varelser 
Mål: Odöda inom 20 meter; magikern kan 
inte kontrollera fler varelser än han har 
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nivåer i dödsmagi 
Varaktighet: En minut per nivå i dödsmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut 
Kast: Manipulation + ledarskap
Svårighetsgrad: Motståndarens viljestyrka; 
se kapitlet Regler 
Motstånd: Nej

En dödsmagiker kan för en kort tid ta över 
odöda varelsers kropp och befalla dem. 
För mylingar och gastar används dessas 
viljestyrka som svårighetsgrad, men skelett 
och drauger är viljelösa odöda som redan 
kontrolleras av någon. Ifall man vill ta över 
en annan dödsmagikers odöda varelser 
följs reglerna för magidueller (se kapitlet 
Regler).

De flesta odöda tycker inte om att 
bli kontrollerade och brukar efter att 
magin bryts anfalla dödsmagikern som 
kontrollerade dem.

FÖRTVINA 
Nivå: 6
Effekt: Orsakar en nivå kritisk skada per 
runda 
Mål: Föremål inom fem meter 
Varaktighet: En runda per nivå i dödsmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en runda 
Kast: Uthållighet + läkekonst 
Svårighetsgrad: Motståndarens viljestyrka 
Motstånd: Ja, kasta uthållighet mot 
svårighetsgrad 8

Att få saker att sakta men säkert förtvina 
och till slut dö hör till dödsmagikernas 
mest använda förmågor. Förmågan kan 
användas på allting som lever.

FÖRBANNELSE 
Nivå: 7
Effekt: Lägger en förbannelse på en varelse 
eller ett föremål 
Mål: Varelse eller föremål som vidrörs 

Varaktighet: En timme per nivå i dödsmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en timme eller två 
viljepoäng för att göra förmågan permanent 
Kast: Uthållighet + manipulation 
Svårighetsgrad: Motståndarens viljestyrka; 
vid försök att göra effekten permanent höjs 
svårighetsgraden två steg 
Motstånd: Ja, kasta uthållighet mot 
svårighetsgrad 9

Det finns många olika typer av förbannelser 
som varierar stort i effekt. En dödsmagiker 
kan fritt välja vilken typ av förbannelse som 
han lägger på personen eller föremålet. 
Förbannelser som läggs direkt på personer 
påverkar dem, medan förbannelser som 
läggs på föremål påverkar alla som rör 
föremålet. Ifall man lägger förbannelsen 
på ett föremål blir effekten permanent, 
men kan avlägsnas med förmågan ”Rena”. 
Förbannelserna finns detaljerade i kapitlet 
Regler.

STULET LIV 
Nivå: 8
Effekt: Överför en hälsonivå per två rundor 
från alla mål till användaren 
Mål: Alla levande varelser inom 10 meter 
Varaktighet: En runda per nivå i dödsmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med fyra rundor 
Kast: Manipulation + läkekonst 
Svårighetsgrad: Viljestyrkan hos den 
varelse med högsta värdet 
Motstånd: Nej

Att få sitt liv utsuget av någon är inte en 
behaglig upplevelse. Dödsmagikern kastar 
sin besvärjelse över ett litet område och alla 
som finns inom det området känner hur 
deras liv sakta men säkert sugs ur dem.

ÅTERUPPLIVA DÖDA
Nivå: 9 
Effekt: Väcker döda kroppar till liv som 
odöda 
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Mål: Livlösa kroppar inom 50 meter; 
magikern kan inte återuppliva fler döda än 
hans dubbla nivåer i dödsmagi 
Varaktighet: Permanent eller tills 
kontrollen bryts 
Kast: Manipulation + ledarskap
Svårighetsgrad: 9 
Motstånd: Nej

Denna förmåga väcker egentligen inte de 
döda till liv igen, utan genom den blir de 
odöda varelser, antingen ruttnande drauger 
eller skelett. Dödsmagikern har sedan full 
kontroll över dessa odöda tills sin död 
eller tills han väljer att bryta kontrollen. 
Andra dödsmagiker kan försöka ta över 
kontrollen.

DÖDENS BERÖRING 
Nivå: 10
Effekt: Tar livet av en varelse 
Mål: En levande varelse inom 10 meter per 
nivå i dödsmagi 
Varaktighet: Omedelbar 
Kast: Uthållighet + läkekonst
Svårighetsgrad: Motståndarens viljestyrka 
+ 1
Motstånd: Ja

Denna skräckinjagande förmåga har 
gett hela magiformen sitt namn och gjort 
dödsmagikerna båda fruktade och hatade. 
Ena stunden är någonting levande och i 
nästa stund faller det dött ner.

LYCKOMAGI

Trots att det är en föga använd och studerad 
magiform så är lyckomagin väldigt potent 
och användbar, speciellt för den påhittiga. 
Det låter kanske lockande att bara leva på 
tur, men sanningen är att lyckomagin inte 
är så enkel som den verkar, eftersom den 
har väldigt många bieffekter. Men den kan 
vara desto mera belönande, om man har 
turen på sin sida.

FUSK 
Nivå: 1
Effekt: Svårighetsgraden för alla kast 
sjunker ett steg 
Mål: Personligt 
Varaktighet: En runda per nivå i lyckomagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en runda 
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Kast: Manipulation + lögn
Svårighetsgrad: 6 
Motstånd: Nej

Alla fuskar väl någon gång. Denna förmåga 
gör helt enkelt att man kan fuska lite oftare. 
Allt känns lite lättare för en kort stund.

FLINKA FINGRAR 
Nivå: 2
Effekt: Smidighet och stöld räknas tillfälligt 
som en nivå högre än vanligt 
Mål: Personligt 
Varaktighet: En minut per nivå i lyckomagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut 
Kast: List + alerthet 
Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Nej

Ibland behöver man vara snabb i fingrarna 
om man vill klara sig undan från att bli fast 
för någonting som man kanske inte borde 
ha gjort från början. Att snabbt kunna 
gömma ett kort på sig, eller varför inte en 
dolk, är det väl inget fel på?

TUR I SPEL 
Nivå: 3
Effekt: Svårighetsgraden på kast relaterade 
till spel sjunker två steg 
Mål: Personligt 
Varaktighet: 10 minuter per nivå i 
lyckomagi; man kan spendera ett viljepoäng 
för att förlänga effekten med 10 minuter 
Kast: Manipulation + lögn
Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Nej 
Noteringar: Alla kast som inte är relaterade 
till spel får svårighetsgraden höjd ett steg 
medan förmågan är aktiv

Verkar det som korten alltid är på ens 
sida, eller som om tärningarna just får det 
ögontal man behöver. Det är väl självklart 
att man har turen på sin sida, i alla fall i 
spel!

TUR I STRID 
Nivå: 4
Effekt: Svårighetsgraden på alla kast 
som berör strid sjunker ett steg, medan 
motståndares svårighetsgrad ökar ett steg 
Mål: Personligt, samt alla som kommer i 
kontakt med magikern 
Varaktighet: En runda per nivå i lyckomagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en runda
Kast: Karisma + ledarskap
Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Nej

Ibland önskar man att ens pil eller svärd 
bara skulle träffa rätt. Nu gör de det också.

EN HJÄLPANDE HAND 
Nivå: 5
Effekt: Svårighetsgraden på alla kast 
förknippade med ett bestämt attribut eller 
en färdighet sjunker två steg 
Mål: Personligt 
Varaktighet: En minut per nivå i lyckomagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut
Kast: Manipulation + list 
Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Nej

Ibland kanske saker och ting inte alltid går 
som man tänkt sig och det känns som att 
man borde få lite hjälp. Men tänk om det 
inte finns någon omkring som kan hjälpa 
en. Vad gör man då? Jo, man ber om lite 
magisk hjälp. Denna förmåga sänker 
svårighetsgraden två steg på alla kast 
som förknippas med ett attribut eller en 
färdighet, som magikern bestämmer själv 
före förmågan används.

LYCKOST 
Nivå: 6
Effekt: Svårighetsgraden på alla kast 
sjunker två steg 
Mål: Personligt eller varelse som vidrörs 
Varaktighet: 10 minuter per nivå i 
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lyckomagi; man kan spendera ett viljepoäng 
för att förlänga effekten med 10 minuter 
Kast: Manipulation + list
Svårighetsgrad: 8 
Motstånd: Nej 
Noteringar: Efter att effekten avtagit ökar 
svårighetsgraden på alla kast ett steg i 10 
minuter per nivå i lyckomagi

Ibland har man bara mera tur än vad som 
verkar troligt eller möjligt. Lyckomagikern 
har nu också nått en sådan nivå att han kan 
börja dela med sig av sin tur åt andra.

LIVET LER 
Nivå: 7
Effekt: Man får två tilläggstärningar till 
alla kast och svårighetsgraden sjunker ett 
steg 
Mål: Personligt 
Varaktighet: En timme per nivå i lyckomagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en timme
Kast: Manipulation + lögn
Svårighetsgrad: 9 
Motstånd: Nej 
Noteringar: Efter att effekten avtagit ökar 
svårighetsgraden på alla kast två steg i en 
timme per nivå i lyckomagi

Alla problem känns som bortblåsta. Saker 
och ting löser sig till det bästa för en på ett 
eller annat sätt.

TRUMF 
Nivå: 8
Effekt: Gör en automatiskt till vinnare eller 
ens motståndare till förlorare 
Mål: Personligt eller varelse som vidrörs 
Varaktighet: Omedelbar 
Kast: Manipulation + lögn
Svårighetsgrad: Motståndarens viljestyrka; 
Om kastet endast gällen en själv är 
svårighetsgraden 9
Motstånd: Nej

Denna förmåga gör en till vinnare eller 
motståndaren till förlorare, om det så gäller 
strid, spel eller någon form av tävling. 
Denna förmåga kan avgöra utkomsten på 
ett ögonblick.

OSANNOLIKT MEN SANT 
Nivå: 9
Effekt: Svårighetsgraden för alla kast 
sjunker tre steg 
Mål: Personligt eller varelse som vidrörs 
Varaktighet: 10 minuter per nivå i 
lyckomagi; man kan spendera ett viljepoäng 
för att förlänga effekten med 10 minuter 
Kast: Manipulation + lögn
Svårighetsgrad: 9 
Motstånd: Nej 
Noteringar: Efter att effekten avtagit ökar 
svårighetsgraden för alla kast två steg i 10 
minuter per nivå i lyckomagi

Ibland har man mera tur än vad som verkar 
troligt eller möjligt. Ingenting verkar kunna 
gå snett för en person som känner effekterna 
av denna förmåga.

DEUS EX MACHINA 
Nivå: 10
Effekt: Ingenting är längre omöjligt; allt 
som användaren försöker göra lyckas 
automatiskt 
Mål: Personligt 
Varaktighet: En minut per nivå i lyckomagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut
Kast: Manipulation + öde
Svårighetsgrad: 10 
Motstånd: Nej 
Noteringar: Efter att effekten avtagit ökar 
svårighetsgraden för alla kast tre steg i en 
timme per nivå i lyckomagi

Att utmana en drake utan att dö, att ta sig 
ut ur ett fängelse utan problem eller att 
undvika dödens käftar – ingenting är längre 
omöjligt, i alla fall för en kort tid.
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ELEMENTMAGI

Elementen är de fundamentala energierna 
i Verald och denna magiform, som baserar 
sig på dem, är både respekterad och 
fruktad.

ELD
Elden är en destruktiv 
kraft som många 
drömmer om att kunna 
tämja, men endast 
eldmagiker klarar av 
det. Från att tända ett 
ljus till att sätta eld på 
ett helt hus är elden 
verkligen inget att leka med. En eldmagiker 
kan inte själv ta skada av den eld som han 
själv skapat genom sin magi, men han kan 
bli skadad av andras eldmagi och av vanlig 
eld.

LÅGA
Nivå: 1 Effekt: Skapar en liten låga som 
kan kontrolleras fritt 
Mål: Personligt eller föremål som vidrörs 
Varaktighet: En runda per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en runda 
Kast: Uthållighet + manipulation
Svårighetsgrad: 6 
Motstånd: Nej

Även den minsta lågan kan skada. 
Förmågan kan användas för att tända ljus, 
få igång en liten eld eller motsvarande. 
Magikern kan också rikta lågan vart han 
vill inom ett litet område utan att behöva 
hålla i den, men lågan kan inte röra sig 
längre bort från magikern än en meter per 
nivå i elementmagi.

BRÄNNA 
Nivå: 2
Effekt: Bränner ett litet område, orsakande 
en nivå kritisk skada 
Mål: Varelse eller föremål som vidrörs 

Varaktighet: Omedelbar 
Kast: Uthållighet + manipulation
Svårighetsgrad: 6 
Motstånd: Nej
Förmågan kan användas för att få ett litet 
föremål att hetta till eller börja brinna, eller 
för att skada någon annan.

BRASA 
Nivå: 3
Effekt: Tänder eld på ett litet område, 
orsakande två nivåer kritisk skada 
Mål: Varelse eller föremål som vidrörs 
Varaktighet: Omedelbar 
Kast: Uthållighet + manipulation
Svårighetsgrad: 7
Motstånd: Nej 

Förmågan används för att tända eld på 
någonting. Man kan också koncentrera 
förmåganpå en mindre punkt och orsaka 
en stark brännskada på någon.

ELDKONTROLL 
Nivå: 4
Effekt: Kontrollera elden 
Mål: En eldkälla var storlek varierar med 
magikerns nivå 
Varaktighet: En minut per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut 
Kast: Manipulation + ledarskap
Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Nej

Magikerns 
nivå

Eldens 
storlek

Skada vid kontakt

4-5 Liten eld 2 kritisk skada per runda

6-7 Brasa 4 kritisk skada per runda

8-9 Bål 6 kritisk skada per runda

10 Inferno Man dör efter en runda
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Elden är ett relativt lätt element ett tämja 
och kontrollera. Med hjälp av denna 
förmåga kan man kontrollera en liten 
mängd eld fritt. Ju starkare man blir inom 
elementmagin desto mera eld kan man 
kontrollera. Notera dock att man inte kan 
få lågor att dansa i tomma luften. Elden 
behöver konstant bränsle för att inte dö ut.

ELDSKÖLD 
Nivå: 5
Effekt: Immunitet mot eld 
Mål: Personligt; man kan spendera ett 
viljepoäng för att även skydda allierade 
inom en meter per nivå i elementmagi 
Varaktighet: En minut per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut 
Kast: Uthållighet + förnimmelse
Svårighetsgrad: 8 
Motstånd: Nej

Magikern framkallar en sfär som skyddar 
honom från eld. Med en viljeansträngning 
kan han även utöka förmågan att även 
påverka sina närstående allierade.

ELDKLOT 
Nivå: 6
Effekt: Skapar ett eldklot som gör fem 
nivåer kritisk skada vid kontakt 
Mål: Varelse eller föremål inom 10 meter 
per nivå i elementmagi 
Varaktighet: Omedelbar 
Kast: Manipulation + hantverk
Svårighetsgrad: 7
Motstånd: Nej, men kan undvikas 
genom att kasta smidighet + list mot 
svårighetsgrad 7 + antal lyckade tärningar 
för elementmagikern (max 10) 
Noteringar: Får målet att fatta eld, 
orsakande ytterligare en nivå kritisk skada 
per runda

En krigare med brinnande vapen.
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Elementmagikern skapar ett eldklot och 
skjuter iväg det mot sin motståndare. Träffar 
den sitt mål gör eldklotet enorm skada på 
föremålet eller varelsen i fråga.

BRINNANDE VAPEN 
Nivå: 7
Effekt: Får ett vapen att göra två extra 
nivåer kritisk skada vid träff  
Mål: Ett vapen som vidrörs 
Varaktighet: En runda per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en runda 
Kast: Uthållighet + manipulation
Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Ja (endast med förmågan 
eldsköld)

Vapnet får en rödaktig lyster och blir 
hett. Vapnet gör eldskada utöver vanlig 
skada. Vissa väsen kan vara speciellt 
mottagliga mot skada från eld. Ett kast- 
eller distansvapen som får denna förmåga 
satt på sig överför automatiskt effekten till 
ammunitionen som används.

INFERNO 
Nivå: 8
Effekt: Tänder eld på ett stort område, 
orsakande fyra nivåer kritisk skada på allt 
inom området 
Mål: Område på 10 meter per nivå i 
elementmagi 
Varaktighet: Omedelbar
Kast: Uthållighet + manipulation
Svårighetsgrad: 8 
Motstånd: Nej 
Noteringar: Området fortsätter att brinna, 
orsakande ytterligare en nivå kritisk skada 
per runda på allt inom området

Förmågan används för att tända eld på 
ett större område: ett mindre hus, ett 
skogsområde eller dylikt. När förmågan 
används är det nästan som en mindre smäll 
och en tryckvåg som far ut från den plats 
som magikern har anlagt elden på. Därefter 

fortsätter platsen att brinna.

ELDREGN 
Nivå: 9
Effekt: Orsakar en koncentrerad eldstorm 
som gör två nivåer kritisk skada per runda 
Mål: Omgivningen inom 10 meter per nivå 
i elementmagi 
Varaktighet: En runda per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en runda
Kast: Uthållighet + manipulation
Svårighetsgrad: 9 
Motstånd: Nej 
Noteringar: Området som blir utsatt 
kan börja brinna ifall det finns tändbart 
material

Magikern skapar en storm som sprider sig 
utåt från honom över området. Eldklot, 
aska och små elddroppar regnar ner från 
skyn och orsakar hemsk förstörelse.

ÅKALLA ELDENS ELEMENT 
Nivå: 10
Effekt: Kallar fram ett eldelement 
Mål: En punkt inom 100 meter från 
magikern 
Varaktighet: En minut per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut 
Kast: Karisma + ledarskap
Svårighetsgrad: 9 
Motstånd: Nej 
Noteringar: Magikern kan inte åkalla ett 
element igen på en månad

Att åkalla ett element är ingen liten sak. Vad 
det innebär är att man egentligen skapar 
en manifestation av ett specifikt element, i 
detta fall eld. Elementet som man åkallat 
kan kontrolleras fritt och befallas att göra 
vad än som är i dess kraft att göra.
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Statistik för eldelement:

Hälsonivåer: 80 
Viljestyrka: 10 
Magiska förmågor: Alla eldmagiförmågor 
utom ”Åkalla eldens element” 
Initiativ: 12 
Vapen: - 
Immunitet: Eld och eldmagi, gifter, 
förbannelser, sjukdomar och sinnesmagi 
Svaghet: Tar dubbel skada av vatten och 
vattenmagi

JORD
Jordmagin har många 
användnings-områden, men 
dess främsta bruk är försvar. 
Jordmagiker används ofta 
i krig, eftersom många av 
deras förmågor påverkar 
stora områden.

SAKTA IN 
Nivå: 1
Effekt: Halverar motståndarens hastighet 
Mål: Varelse som berörs 
Varaktighet: En minut per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut 
Kast: Uthållighet + manipulation 
Svårighetsgrad: Motståndarens viljestyrka
Motstånd: Nej

Behöver man en hastig flykt eller helt enkelt 
i behov av mera tid så är denna förmåga 
perfekt för syftet. Genom att komma i 
kontakt med en person kan man få dennes 
hastighet att halveras, vilket gör att de 
börjar röra sig långsammare på alla sätt 
och vis för en kort tid.

STENHUD 
Nivå: 2
Effekt: Förvandlar ens hud till sten, vilket 
gör en immun mot alla fysiska attacker 
Mål: Personlig eller annan levande varelse 
Varaktighet: En runda per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en runda
Kast: Uthållighet + manipulation
Svårighetsgrad:7 
Motstånd: Nej

Huden blir tjock och stenaktig till utseendet. 
Hur mycket fienden än hackar på en tar 
man ingen skada. Om fienden är tillräckligt 
stark för att söndra sten så skyddar denna 
förmåga dock inte.

FÖRSTENA 
Nivå: 3
Effekt: Förvandlar målet till sten; alternativt 
kan något förstenat göras normalt igen 
Mål: Varelse eller föremål som vidrörs; 
målet kan inte vara mer än två gånger så 
stort som magikern 
Varaktighet: En minut per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut 
Kast: Uthållighet + manipulation 
Svårighetsgrad: Motståndarens viljestyrka
Motstånd: Nej

Magikern kan förstena en person eller ett 
föremål. Sten är lättare än metall att ta sig 
igenom och en motståndare som varken 
kan röra sig eller anfalla är inte mycket till 
hot. Levande varelser som förstenas dör 
inte av själva förmågan, men nog om stenen 
krossas. Går stenen endast delvis sönder så 
är effekterna därefter. Magikern kan också 
använda förmågan på motsatt sätt, dvs. 
”avstena” någon som blivit förstenad.

JORDENS KALLA OMFAMNING 
Nivå: 4
Effekt: Användaren kan ta skydd under 
marken 

Attribut:
Smidighet: 7 Karisma: 3 Förnimmelse: 4
Styrka: 7 Manipulation: 3 Intelligens: 4
Uthållighet: 7 List:5
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Mål: Personligt 
Varaktighet: En timme per nivå i 
elementmagi; man kan spendera ett 
viljepoäng för att förlänga effekten med en 
timme 
Kast: Uthållighet + list
Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Nej

Elementmagikern kan låta jorden sluka 
upp honom och ge honom naturligt skydd. 
Han tar ingen skada av det och kan andas 
som vanligt under jorden. Han kan inte röra 
sig eller använda några andra förmågor, 
förutom eventuella mentala förmågor. Han 
kan välja att avbryta förmågan när som 
helst.

JORDSKÖLD 
Nivå: 5
Effekt: Immunitet mot jordattacker och 
-förmågor samt skada från sten 
Mål: Personligt; man kan spendera ett 
viljepoäng för att även skydda allierade 
inom en meter per nivå i elementmagi 
Varaktighet: En minut per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut 
Kast: Uthållighet + förnimmelse
Svårighetsgrad: 8 
Motstånd: Nej

Magikern framkallar en sfär som skyddar 
honom från att ta skada av jord. Med en 
viljeansträngning kan han även utöka 
förmågan att även påverka sina närstående 
allierade. Förmågan förhindrar inte kontakt 
med jorden utan skyddar bara mot offensiva 
förmågor. Fallskada räknas som vanligt.

JORDKONTROLL
Nivå: 6 
Effekt: Kontrollera jorden 
Mål: All mark, men stenar och metaller i 
marken berörs inte; se tabell 
Varaktighet: En minut per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 

förlänga effekten med en minut 
Kast: Manipulation + ledarskap
Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Nej

Jorden är tung och hård för det mesta, 
men ingenting är ju omöjligt. Med hjälp 
av denna förmåga kan man kontrollera en 
liten mängd jord fritt. Ju starkare man blir 
inom elementmagin desto mera jord kan 
man kontrollera.

STENKLOT 
Nivå: 7
Effekt: Skapar ett stenklot som gör sex 
nivåer kritisk skada vid träff  
Mål: Varelse eller föremål inom 10 meter 
per nivå i elementmagi 
Varaktighet: Omedelbar 
Kast: Manipulation + hantverk
Svårighetsgrad: 7
Motstånd: Nej, men kan undvikas 
genom att kasta smidighet + list mot 
svårighetsgrad 7 + antal lyckade tärningar 
för elementmagikern (max 10)

Elementmagikern skapar ett klot av 
sten- och jord och skjuter iväg det mot 
sin motståndare. Träffar den sitt mål gör 
stenklotet enorm skada på föremålet eller 
varelsen i fråga.

STENKROSSAREN 
Nivå: 8
Effekt: Förvandla solid sten till stoft 
Mål: Upp till en kubikmeter sten per nivå i 
elementmagi som vidrörs; man kan spendera 
ett viljepoäng för att fördubbla volymen 
Varaktighet: Omedelbar 
Kast: Uthållighet + manipulation
Svårighetsgrad: 8 
Motstånd: Nej

Magikerns nivå Jordmassa
6-7 0-100 kg
8-9 100-1000 kg
10 1000 - 10 000 kg
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Jordmagiker förstår att allt som har fast 
form kan gå sönder. Förmågan kan få även 
stora stenar att förvandlas till fint stoft eller 
sand.

JORDSKALV 
Nivå: 9
Effekt: Orsakar en jordbävning som gör 20 
nivåer skada per runda på alla byggnader 
på området
Mål: Marken inom 100 meter per nivå i 
elementmagi 
Varaktighet: En runda per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en runda 
Kast: Uthållighet + manipulation
Svårighetsgrad: 9 
Motstånd: Nej

Elementmagikern släpper lös sin kraft i 
marken, som genast börjar skaka häftigt. 
Trupper faller omkull, byggnader kan 
kollapsa och sprickor uppstår i jorden. Alla 
byggnader inom området tar stor skada

Byggnadstyp Hälsonivåer
Stuga i trä 35
Hus i trä 60
Hus i sten 90
Stort hus i trä 120
Stort hus i sten 180
Mindre slott i sten 360
Större slott i sten 720
Befästning 900

ÅKALLA JORDENS ELEMENT 
Nivå: 10
Effekt: Kallar fram ett jordelement 
Mål: En punkt inom 100 meter från 
magikern 
Varaktighet: En minut per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut 
Kast: Karisma + ledarskap
Svårighetsgrad: 9 

Motstånd: Nej 
Noteringar: Magikern kan inte åkalla ett 
element igen på en månad

Att åkalla ett element är ingen liten sak. Vad 
det innebär är att man egentligen skapar 
en manifestation av ett specifikt element, i 
detta fall jord. Elementet som man åkallat 
kan man kontrollera fritt och befalla det att 
göra vad än som är i dess kraft att göra.

Statistik för jordelement:

Hälsonivåer: 100 
Viljestyrka: 10 
Magiska förmågor: Alla jordmagiförmågor 
utom ”Åkalla jordens element” 
Initiativ: 9 
Vapen: - 
Immunitet: Jordmagi, gifter, förbannelser, 
sjukdomar och sinnesmagi
Svaghet: Tar dubbel skada av vindmagi

VATTEN
Vattenmagi är 
användbar för såväl 
defensiva som offensiva 
syften. Tack vare sin 
var iat ionsmöjl ighet 
är vattenmagin även 
den mest använda och 
studerade typen av 

elementmagi. Den erbjuder såväl skydd från 
köld samt en kraft att kontrollera vattnet 
och förvandla det till förödande isvapen. 
Vatten finner man också så gott som var 
man än rör sig i världen.

RENA VATTEN 
Nivå: 1
Effekt: Renar vatten från gifter och 

Attribut:
Smidighet: 4 Karisma: 2 Förnimmelse: 4
Styrka: 9 Manipulation: 2 Intelligens: 4
Uthållighet: 9 List: 5
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sjukdomar 
Mål: Vattenmängd på upp till 10 liter per 
nivå i elementmagi 
Varaktighet: Omedelbar 
Kast: Karisma + läkekonst
Svårighetsgrad: 6 
Motstånd: Nej
Precis som förmågans namn säger, så 
renar den vatten från alla gifter, droger och 
sjukdomar som eventuellt kunde tänkas 
finnas i vattnet och gör det drickbart. Detta 
gör även det mest förorenade avloppsvattnet 
fullkomligt säkert och även gott att dricka.

KYLA 
Nivå: 2
Effekt: Fryser ett mindre område och 
orsakar en nivå kritisk skada 
Mål: Varelsen eller föremålet som vidrörs 
Varaktighet: Omedelbar 
Kast: Uthållighet + manipulation
Svårighetsgrad: 6
Motstånd: Nej

Förmågan kan användas för att skada en 
varelse, att få ett litet föremål att frysa till 
is eller att kyla ner vatten. Föremålet eller 
området som blir nerkylt tinar inom loppet 
av 30 minuter.

FRYS 
Nivå: 3
Effekt: Fryser ett område på en 
kvadratmeter per nivå i elementmagi och 
orsakar två nivåer kritisk skada 
Mål: Varelse eller föremål som vidrörs 
Varaktighet: Omedelbar
Kast: Uthållighet + manipulation
Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Nej

Förmågan kan användas för att skada en 
varelse, att få ett föremål att frysa till is eller 
att kyla ner vatten. Föremålet eller området 
som blir nerkylt tinar inom loppet av 30 
minuter.

VATTENANDNING 
Nivå: 4
Effekt: Andas fritt under vatten 
Mål: Personligt eller annan levande 
varelse 
Varaktighet: 10 minuter per nivå i 
elementmagi; man kan spendera ett 
viljepoäng för att förlänga effekten med 10 
minuter 
Kast: Uthållighet + koncentration
Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Nej

Förmågan tillåter en att andas under vatten 
lika lätt som man andas luft.

VATTENSKÖLD 
Nivå: 5
Effekt: Immunitet mot vattenattacker och 
-förmågor 
Mål: Personligt; man kan spendera ett 
viljepoäng för att även skydda allierade 
inom en meter per nivå i elementmagi 
Varaktighet: En minut per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut 
Kast: Uthållighet + förnimmelse
Svårighetsgrad: 8 
Motstånd: Nej

Magikern framkallar en sfär som skyddar 
honom från att ta skada av vatten. Med 
en viljeansträngning kan han även utöka 
förmågan att även påverka sina närstående 
allierade. Den gör en inte immun mot 
drunkning utan skyddar bara mot offensiva 
förmågor.

VATTENKONTROLL 
Nivå: 6
Effekt: Kan kontrollera vatten 
Mål: En vattenmassa vars storlek varierar 
med magikerns nivå. 
Varaktighet: En minut per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut 
Kast: Manipulation + ledarskap
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Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Nej

För att kunna använda denna förmåga 
kräver det att man har tillgång till vatten. 
Man kan använda förmågan till att släcka 
eldar med, eller att vattna en åkermark som 
håller på att torka ut. Med hjälp av denna 
förmåga kan man kontrollera en liten 
mängd vatten fritt. Ju starkare man blir 
inom Elementmagin desto mera vatten kan 
man kontrollera.

ISKLOT 
Nivå: 7
Effekt: Skapar ett isklot som gör sex nivåer 
kritisk skada vid träff  
Mål: Varelse eller föremål inom 10 meter 
per nivå i elementmagi 
Varaktighet: Omedelbar 
Kast: Manipulation + hantverk
Svårighetsgrad: 7
Motstånd: Nej, men kan undvikas 
genom att kasta smidighet + list mot 
svårighetsgrad 7 + antal lyckade tärningar 
för elementmagikern (max 10)

Elementmagikern skapar ett isklot och 
skjuter iväg det mot sin motståndare. Träffar 
den sitt mål så gör isklotet enorm skada på 
föremålet eller varelsen som träffas.

FROSTVAPEN 
Nivå: 8
Effekt: Får ett vapen att göra två extra 
nivåer kritisk skada vid träff  
Mål: Ett vapen som vidrörs 
Varaktighet: En runda per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en runda 
Kast: Uthållighet + manipulation

Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Ja (endast med förmågan 
vattensköld)

Vapnet får en blåaktig lyster och blir iskallt 
till beröringen. Vapnet gör ytterligare skada 
utöver dess vanliga skada. Vissa väsen 
kan vara speciellt mottagliga mot viss 
sorts skada. Ett kast- eller distansvapen 
som får denna förmåga satt på sig överför 
automatiskt effekten till ammunitionen 
som används.

ISSTORM 
Nivå: 9
Effekt: Orsakar en koncentrerad isstorm 
som gör två nivåer kritisk skada per runda 
Mål: Omgivningen inom 10 meter per nivå 
i elementmagi 
Varaktighet: En runda per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en runda
Kast: Uthållighet + manipulation
Svårighetsgrad: 9 
Motstånd: Nej
Magikern skapar en isstorm som sprider 
sig utåt från honom över området. Hagel, 
hårt regn och isklot faller ner från skyn och 
orsakar hemsk förstörelse.

ÅKALLA VATTNETS ELEMENT 
Nivå: 10
Effekt: Kallar fram ett vattenelement 
Mål: En punkt inom 100 meter från 
magikern 
Varaktighet: En minut per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut 
Kast: Karisma + ledarskap
Svårighetsgrad: 9 
Motstånd: Nej
Noteringar: Magikern kan inte åkalla ett 
element igen på en månad

Att åkalla ett element är ingen liten sak. Vad 
det innebär är att man egentligen skapar 
en manifestation av ett specifikt element, i 

Magikerns nivå Vattenmassa
6-7 0-100 liter
8-9 100-1000 liter
10 1000 - 10 000 liter
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detta fall vatten. Elementet som man åkallat 
kan man kontrollera fritt och befalla det att 
göra vad än som är i dess kraft att göra.

Statistik för vattenelement:

Hälsonivåer: 90
Viljestyrka: 10
Magiska förmågor: Alla vattenmagi-
förmågor utom “Åkalla vattnets element”
Initiativ: 14
Vapen: - 
Immunitet: Vattenmagi, vatten, gifter, 
förbannelser, sjukdomar och sinnesmagi 
Svaghet: Tar dubbel skada av eld och 
eldmagi

LUFT
Efter eldmagin är 
luftmagin troligtvis den 
mest offensiva typen av 
elementmagi. Det som 
gör den mer attraktiv 
än eldmagi är att luft 
finns överallt.

VINDSVEP 
Nivå: 1
Effekt: Blåser omkull motståndare eller 
mindre föremål 
Mål: Omgivningen inom en meter per nivå 
i elementmagi 
Varaktighet: Omedelbar 
Kast: Uthållighet + manipulation
Svårighetsgrad: 6
Motstånd: Nej

En stark vindpust blåser omkull allt och 
alla som hamnar i dess väg. Den påverkar 
inget som är dubbelt större än en själv.

LÖVFALL 
Nivå: 2
Effekt: Gör att man sakta faller till 
marken 
Mål: Personligt eller levande varelse som 
vidrörs 
Varaktighet: En runda per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en runda 
Kast: List + koncentration
Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Nej

Magikern framkallar en vind som får 
ens fall att saktas ner avsevärt. Ifall man 
till exempel blir kastad från ett högt torn 
eller någonting motsvarande så kan denna 
förmåga rädda ens liv.

KVICKFOTAD 
Nivå: 3
Effekt: Fördubblar ens hastighet 
Mål: Personligt eller varelse som vidrörs 
Varaktighet: En runda per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en runda 
Kast: Smidighet + manipulation
Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Nej

Med denna förmåga kan man röra sig 
dubbelt snabbare. Det påverkar alltså också 
alla fysiska handlingar. Detta innebär att 
man kan förflytta sig dubbelt så snabbt, 
man hinner attackera två gånger per runda 
och så vidare. Man hinner t.ex. använda 
två magiska förmågor per runda.

VINDSKÖLD 
Nivå: 4
Effekt: Immunitet mot vindattacker och 
-förmågor 
Mål: Personligt; man kan spendera ett 
viljepoäng för att även skydda allierade 
inom en meter per nivå i elementmagi 
Varaktighet: En minut per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 

Attribut:
Smidighet: 8 Karisma: 4 Förnimmelse: 4
Styrka: 6 Manipulation: 4 Intelligens: 4
Uthållighet: 7 List: 5
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förlänga effekten med en minut 
Kast: Uthållighet + förnimmelse
Svårighetsgrad: 8 
Motstånd: Nej

Magikern framkallar en sfär som skyddar 
honom från att ta skada från vind. Med 
en viljeansträngning kan han även utöka 
förmågan att även påverka sina närstående 
allierade.

VINDKONTROLL 
Nivå: 5
Effekt: Kan kontrollera och skapa vind 
Mål: All luft omkring magikern; se tabell 
Varaktighet: En minut per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut 
Kast: Manipulation + ledarskap
Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Nej

Låter magikern använda luften som sitt 
verktyg: att få löven att susa i träden eller 
att sätta fart i seglen på en båt. Med hjälp 
av denna förmåga kan man kontrollera en 
liten mängd vind fritt. Ju starkare man blir 
inom elementmagin desto mera vind kan 
man kontrollera.

ÅSKVIGG 
Nivå: 6
Effekt: Skapar en blixt som gör sex nivåer 
kritisk skada 
Mål: Varelse eller föremål inom 10 meter 
per nivå i elementmagi 

Varaktighet: Omedelbar 
Kast: Manipulation + hantverk
Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Nej, men kan undvikas 
genom att kasta smidighet + list mot 
svårighetsgrad 7 + antal lyckade tärningar 
för elementmagikern (max 10)
En åskvigg skjuter iväg från element-
magikern mot målet. Vid träff  gör blixten 
enorm skada på föremålet eller varelsen i 
fråga.

TROMB 
Nivå: 7
Effekt: Orsakar en virvelvind; bredd en 
meter i diameter per nivå i elementmagi, 
höjd 10 meter per nivå i elementmagi 
Mål: Plats inom synhåll 
Varaktighet: En minut per nivå i 
elementmagi; ett viljepoäng kan spenderas 
för att förlänga effekten med en minut
Kast: Intelligens + manipulation
Svårighetsgrad: 8 
Motstånd: Nej

Elementmagikern skapar en tromb som 
suger till sig allt som är löst på marken. Ju 
större tromben blir desto starkare blir den. 
Magikern kan själv välja en hur stark tromb 
han vill skapa, enligt vad som är inom hans 
gränser.

Flygande varelser som hamnar in i tromben 
kan inte ta sig ur igen förrän tromben 
upphör. Varelser på marken som kommer i 
vägen för tromben och väger mindre än 300 
kg blir uppsugna i virveln. Varelser inuti 
tromben har varje runda en 50 % risk att ta 
två nivåer slagskada och en 10 % risk att bli 
utslungade ur tromben. Detta kontrolleras 
på följande sätt:

Tärningskast 1: På ögontalen 1-5 tar man 
skada, på 6-10 tar man ingen skada. 
Tärningskast 2: Om man slår ett blir man 
utslungad, på 2-10 lämnar man kvar i 
tromben. Ifall man slungas ut tar man 

Magikerns nivå Område(radie) Vindhastighet

5 0-10 meter 0-10 m/s 
(måttlig vind)

6-7 10-50 meter 10-20 m/s 
(hård vind)

8-9 50-100 meter 20-30 m/s 
(storm)

10 100-300 meter 30-40 m/s 
(orkan)
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skada enligt den höjd man faller ifrån; se 
kapitlet Regler.

UKOROS VINGAR 
Nivå: 8
Effekt: Man kan flyga 
Mål: Personligt eller varelse som vidrörs 
Varaktighet: 10 minuter per nivå i 
elementmagi; man kan spendera ett 
viljepoäng för att förlänga varaktigheten 
med 10 minuter
Kast: Intelligens + koncentration
Svårighetsgrad: 9 
Motstånd: Nej

Alla drömmer väl om att kunna flyga, 
de flesta har i alla fall tänkt tanken. En 
luftmagiker kan använda denna förmåga 
på sig själv eller på någon annan varelse för 
att ge den förmågan att flyga för en stund. 
Man flyger med en hastighet av upp till 20 
m/s och man kan bara bära upp till 50 kilo 
utrustning medan man flyger.

Uppe i luften kan man flyga vart man vill 
med hjälp av tankekraft, man behöver alltså 
inte flaxa med armarma för att kunna flyga. 
För någon som inte har upplevt detta förr 
kan det vara aningen klumpigt att styra i 
början, men med tiden vänjer man sig.

STORMVIND 
Nivå: 9
Effekt: Orsakar en koncentrerad storm, 
som gör två nivåer kritisk skada per runda 
åt varelser som fångas i den 
Mål: Den närmaste omgivningen inom 10 
meter per nivå i elementmagi 
Varaktighet: En runda per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en runda
Kast: Uthållighet + manipulation
Svårighetsgrad: 9 
Motstånd: Nej

Magikern skapar en isstorm som sprider 
sig utåt från honom över området. Hårda 

vindar, blixtar och små virvelvindar far 
omkring i området och orsakar stor skada 
på allt som fångas i stormen.

ÅKALLA LUFTENS ELEMENT 
Nivå: 10
Effekt: Kallar fram ett luftelement 
Mål: En punkt inom 100 meter från 
magikern 
Varaktighet: En minut per nivå i elementmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut 
Kast: Karisma + ledarskap
Svårighetsgrad: 9 
Motstånd: Nej 
Notering: Magikern kan inte åkalla ett 
element igen på en månad

Att åkalla ett element är ingen liten sak. Vad 
det innebär är att man egentligen skapar 
en manifestation av ett specifikt element, i 
detta fall luft. Elementet som man åkallat 
kan man kontrollera fritt och befalla det att 
göra vad än som är i dess kraft att göra.

Statistik för luftelement:

Viljestyrka: 10 
Magiska förmågor: Alla luftmagiförmågor 
utom “Åkalla luftens element” 
Initiativ: 14 
Vapen: - 
Immunitet: Luftmagi, gifter, förbannelser, 
sjukdomar och sinnesmagi 
Svaghet: Tar dubbel skada av jordmagi

ÖDESMAGI

Ödesmagi handlar om att skåda in i såväl 
framtiden som det förflutna för att kunna 
bättre förstå vad det är som händer och har 
hänt, samt att försöka se vad som eventuellt 

Attribut:
Smidighet: 9 Karisma: 3 Förnimmelse: 4
Styrka: 5 Manipulation: 4 Intelligens: 4
Uthållighet: 7 List: 5
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kommer att hända. Samtidigt handlar 
ödesmagi om att se det som andra inte kan 
se.

EN TITT PÅ DET FÖRFLUTNA 
Nivå: 1
Effekt: Se bakåt i tiden ett dygn per nivå i 
ödesmagi 
Mål: Varelse som vidrörs 
Varaktighet: En minut per nivå i ödesmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut 
Kast: Förnimmelse + utredning
Svårighetsgrad: 6 
Motstånd: Nej

Med hjälp av denna förmåga kan man se 
in i det förflutna av en plats eller en person. 
Förmågan sträcker sig dock endast en eller 
flera dagar bakåt i tiden. Man kan t.ex. se 
vad en person har gjort eller vad som har 
hänt på en plats.

EN GLIMT AV MORGONDAGEN 
Nivå: 2
Effekt: Får en inblick i vad som komma 
skall 
Mål: Varelse som vidrörs eller personligt 
Varaktighet: En runda per nivå i ödesmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en runda 
Kast: Förnimmelse + utredning
Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Nej

Att se det förflutna är en sak, men att skåda 
in i framtiden är en helt annan, eftersom 
flera möjligheter står öppna. Med hjälp av 
denna förmåga kan man dock få en liten 
insyn i vad som eventuellt komma skall. 
Man bör dock komma ihåg att framtiden 
alltid är i rörelse och kan ändras beroende 
på vilka val man gör. Väldigt få saker är 
i slutändan förutsägbara. Med hjälp av 
denna förmåga kan man skåda upp till en 
vecka in i framtiden.

SANNSYN 
Nivå: 3
Effekt: Se allt för vad det verkligen är 
Mål: Personligt 
Varaktighet: 10 minuter per nivå i ödesmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga varaktigheten med 10 minuter 
Kast: Förnimmelse + intuition
Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Nej

En ödesmagiker har på denna nivå lärt sig 
att se bortom det uppenbara, att se sakers 
sanna uppenbarelse. Ingen förklädnad är 
god nog, och även det osynliga blir synligt.

KLÄRVOAJANS 
Nivå: 4
Effekt: Kan läsa av föremål och personer 
Mål: Personligt 
Varaktighet: En minut per nivå i ödesmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut 
Kast: Förnimmelse + empati för varelser och 
förnimmelse + utredning för föremål
Svårighetsgrad: 7
Motstånd: Nej

Genom att hålla i ett föremål eller en varelse 
kan magikern få veta vad föremålet är, 
vad en person tänker och känner eller vad 
platsen är som man befinner sig på. Man 
kan se det som att alla masker lyfts och 
sanningen uppenbarar sig. Ifall ett föremål 
eller en varelse har några magiska förmågor 
så blir de också klara för ödesmagikern. 
Förmågan fungerar även om man är blind.

FJÄRRSKÅDNING 
Nivå: 5
Effekt: Se saker som sker långt borta 
Mål: Ett område eller en person som 
magikern fokuserar på, upp till 10 kilometer 
bort per nivå i ödesmagi 
Varaktighet: En minut per nivå i ödesmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut 
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Kast: Förnimmelse + utredning
Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Nej

Med hjälp av denna förmåga kan en 
ödesmagiker se och höra händelser från 
avlägsna platser. Förmågan förutsätter dock 
att man känner till platsen eller personen i 
fråga, eller håller i någonting som tillhör 
personen i fråga.

GUDOMLIG VÄDJAN 
Nivå: 6
Effekt: Välsignar en varelse med ett tillfälligt 
skydd mot vissa magiska förmågor 
Mål: Personligt eller varelse som vidrörs 
Varaktighet: Ett dygn per nivå i ödesmagi; 
man kan spendera två viljepoäng för att 
förlänga effekten med ett dygn
Kast: Karisma + mentor 
Svårighetsgrad: 8 
Motstånd: Nej

Ödesmagikern ber sin gudom välsigna 
en varelse med skydd för en tid. Detta 
förutsätter dock att ödesmagiken anser 
att personen i fråga är värdig att motta 
hjälpen. Sedan beror det ju på vad det är 
personen i fråga ber om till att börja med. 
Ödesmagikern kanske inte vill hjälpa till 
med precis vad som helst.
Skyddet gör en immun mot följande 
magiska förmågor: förpesta, förgifta, 
förbannelse, förvirra, charm och illusion.

FORNTIDENS HEMLIGHETER 
Nivå: 7
Effekt: Se långt bakåt i tiden, 10 år per nivå 
i ödesmagi 
Mål: Personligt 
Varaktighet: 10 minuter per nivå i ödesmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med 10 minuter 
Kast: Förnimmelse + utredning
Svårighetsgrad: 8 
Motstånd: Nej 
Noteringar: Trötthet i två timmar efteråt

Ödesmagikern kan nu skåda långt bakåt i 
tiden och se vad som har hänt på en plats 
eller åt en person för länge sedan.

FRAMTIDENS VISIONER 
Nivå: 8
Effekt: Se in i framtiden en månad per nivå 
i ödesmagi 
Mål: Personligt
Varaktighet: En runda per nivå i ödesmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en runda 
Kast: Förnimmelse + utredning
Svårighetsgrad: 9 
Motstånd: Nej
Noteringar: Påföljande utmattning för 
resten av dagen, varpå man behöver en full 
natts vila för att återhämta sig

Man får se vad framtiden för med sig för en 
person. Ofta underlättar det att se vad man 
vill se ifall personen i fråga har någonting 
specifikt som han undrar över.

FALSKT ÖDE 
Nivå: 9
Effekt: Ändrar ens öde till det motsatta 
Mål: Varelse som vidrörs 
Varaktighet: Permanent 
Kast: Manipulation + öde. Målets öde 
sänks med lika många nivåer som man får 
lyckade i kastet. Egenskapen kan ej sänkas 
under 0.
Svårighetsgrad: 10
Motstånd: Ja, kasta viljestyrka + öde mot 
svårighetsgrad 10 
Noteringar: Påföljande utmattning för 
resten av dagen, varpå man behöver en full 
natts vila för att återhämta sig

Ödesmagiker som har nått denna nivå av 
kunnande är ingenting att leka med. Om de 
vill kan de ändra på ens öde till det sämre 
på ett ögonblick. Denna förmåga vänder 
helt enkelt ens liv upp och ner. En kung kan 
bli tiggare, och en förmögen handelsman 
kan förlora allt han äger.
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NORNEAS VÄLSIGNELSE 
Nivå: 10
Effekt: Bejakar ens öde och förstärker det 
Mål: Varelse som vidrörs 
Varaktighet: Permanent 
Kast: Manipulation + öde. Målets öde höjs 
med lika många nivåer som man får lyckade 
i kastet. Egenskapen kan inte höjas över 5.
Svårighetsgrad: 10
Motstånd: Ja, kasta viljestyrka + öde mot 
svårighetsgrad 10 
Noteringar: Påföljande utmattning för 
resten av dagen, varpå man behöver en full 
natts vila för att återhämta sig

Alla har väl ett öde, frågan är bara om man 
är nöjd med det. Denna förmåga bejakar 
ens öde och ger en större betydelse än man 
kanske förr har tänkt sig. Man får en större 
uppgift att sköta än vad som kanske var 
meningen från början.

NATURMAGI

Var man än befinner sig i Verald så är 
naturen sällan långt borta. Naturmagin 
handlar väldigt långt om kontakten med 
naturen och djuren, och om ömsesidig 
hjälp.

DJURVÄN 
Nivå: 1
Effekt: Gör djur vänligt inställda till 
magikern 
Mål: Djur som vidrörs 
Varaktighet: En timme per nivå i naturmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en timme 
Kast: Karisma + djurlära
Svårighetsgrad: Djurets viljestyrka 
Motstånd: Ja, djuret kastar sin viljestyrka med 
magikerns viljestyrka som svårighetsgrad

Genom sin magi kan en naturmagiker få ett 
djur, som kanske annars är illvilligt inställt 
till en, att bli tamt för en tid. Djuret i fråga 
kan antingen följa en eller lämna en ifred.

GRÖNSKANS OMFAMNING 
Nivå: 2
Effekt: Gör en nästan osynlig i naturlig 
terräng 
Mål: Personligt 
Varaktighet: En minut per nivå i naturmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut 
Kast: Manipulation + förklädnad
Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Nej

Denna förmåga drar på element från ens 
omgivning som sedan omsluter en och gör 
magikern, tillsynes, till en naturlig del av 
omgivningen. Man kan inte röra på sig 
eller föra ljud utan att magin bryts.

DJURENS TUNGOMÅL 
Nivå: 3
Effekt: Man kan kommunicera med djur 
Mål: Personligt 
Varaktighet: 10 minuter per nivå i 
naturmagi; man kan spendera ett viljepoäng 
för att förlänga varaktigheten med 10 
minuter 
Kast: Intelligens + språk
Svårighetsgrad: 8 
Motstånd: Nej

Förmågan låter en tala med och förstå alla 
djur som man kommer i kontakt med under 
en kort tid. Kommunikationen sker mentalt 
snarare än fysiskt. Här bör man komma 
ihåg att djur kanske inte kan uttrycka sig 
riktigt lika bra som de intelligenta raserna. 
Djur har ofta väldigt flyktiga tankar och 
ofta en väldigt begränsat vokabulär.

BARKHUD 
Nivå: 4
Effekt: Omsluter huden med ett lager bark, 
vilket ökar uthålligheten fyra steg (+4). 
Mål: Personligt 
Varaktighet: En minut per nivå i naturmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att
förlänga effekten med en minut 
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Kast: Uthållighet + manipulation
Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Nej

Naturmagikerns hur blir täck av ett tjockt 
lager bark som skyddar magikern mot 
fysiska anfall och även mot vissa magiska 
attacker.

DJURETS SINNE 
Nivå: 5
Effekt: Ta sig an ett specifikt djurs sinne
Mål: Personligt 
Varaktighet: 10 minuter per nivå i 
naturmagi; man kan spendera ett viljepoäng 
för att förlänga varaktigheten med 10 
minuter 
Kast: Manipulation + förnimmelse
Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Nej

För att kunna använda denna förmåga 
krävs dels att man har haft någon form av 
kontakt med djuret tidigare och vet hur 
dess sinne fungerar. Man kan endast ta sig 
an ett djurs sinne åt gången, och bara ett 
sinne åt gången. Man kan också använda 
sig av denna förmåga om man är i direkt 
kontakt med det djurs sinne som man vill 
ta sig an.
Exempel: Genom att ta sig an en hunds 
luktsinne får man fem nivåer i förnimmelse 
för allt som har med lukter att göra. Genom 
att ta sig an en ugglas synsinne får man fem 
nivåer i förnimmelse för att se i mörker.

SPINDELBEN 
Nivå: 6
Effekt: Man kan klättra uppför vilka ytor 
som helst med undantag av is 
Mål: Personligt 
Varaktighet: 10 minuter per nivå i 
naturmagi; man kan spendera ett viljepoäng 
för att förlänga effekten med 10 minuter 
Kast: Smidighet + manipulation
Svårighetsgrad: 8 
Motstånd: Nej

Med hjälp av denna förmåga man kan 
klättra upp för vilka ytor som helst; vertikala 
bergsväggar, murar eller trädstammar. Det 
är även möjligt att klättra upp och ner. Släta 
isväggar är det enda som man inte kan ta 
sig upp för.

VILDDJURETS KLOR 
Nivå: 7
Effekt: Man får långa klor på sina händer 
och fötter, vilka gör tre extra nivåer kritisk 
skada vid träff  
Mål: Personligt 
Varaktighet: En minut per nivå i naturmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut
Kast: Smidighet + manipulation
Svårighetsgrad: 7
Motstånd: Nej

Denna förmåga får långa klor att växa ut 
från magikerns händer och fötter, och han 
får också lite mer djuriska drag. Klorna är 
ytterst användbara i närstrid, men man kan 
inte använda några andra vapen samtidigt.

TÖRNEMARK 
Nivå: 8
Effekt: Marken täcks av ett taggigt snår 
som gör en kritisk skada per runda vid 
kontakt 
Mål: Marken inom 10 meter per nivå i 
naturmagi 
Varaktighet: 10 minuter per nivå i 
naturmagi; man kan spendera ett viljepoäng 
för att förlänga effekten med 10 minuter 
eller området med 10 meter
Kast: Manipulation + överlevnad
Svårighetsgrad: 8 
Motstånd: Nej

Ett törnesnår med sylvassa rostaggar 
växer fram över marken och gör området 
oframkomligt, utom för magikern själv. 
Snåret blir ca två meter högt och kan inte 
hackas ner med vanliga vapen. Vid försök 
riskerar vapnen att fastna i snåret och man 
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blir troligtvis riven i processen. Magiska 
vapen fungerar dock på snåret.
Att försöka ta sig genom snåret utan att se ut 
som en nåldyna är omöjligt. Befinner man 
sig inom området där snåret växer fram tar 
man automatiskt skada. Svårighetsgraden 
att ta sig loss är 9 och därefter kastar man 
mot svårighetsgrad 8 en gång för varje 10 
meter man försöker röra sig utan att ta 
skada. Misslyckas man kommer man nog 
framåt, men man tar samtidigt en nivå 
kritisk skada.

VILDMARKENS KALL 
Nivå: 9
Effekt: Djur kommer till ens hjälp 
Mål: Djur inom 100 meter per nivå i 
naturmagi 
Varaktighet: Omedelbar; effekten håller i 
sig tills magikern inte längre behöver hjälp 

Kast: Karisma + ledarskap
Svårighetsgrad: 9 
Motstånd: Ja, kasta viljestyrka med 
magikerns viljestyrka + magikerns 
antal lyckade tärningar (max 10) som 
svårighetsgrad; ett kast för varje djur som 
försöker motstå

En naturmagiker som befinner sig i knipa 
kan kalla närstående djur till sin hjälp, om 
han så är omringad av fiender eller sitter 
fast i kvicksand. När kallelsen en gång gått 
så håller den i sig tills magikern antingen 
är död eller inte längre behöver hjälp. När 
uppgiften är avklarad beger sig djuren 
av igen. Förmågan avtar omedelbart om 
magikern dör.

SKOGENS VREDE 
Nivå: 10
Effekt: Väcker naturen till liv 
Mål: Skogsväxter inom fem meter per nivå 
i naturmagi 

Ett troll får känna på skogens vrede.
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Varaktighet: En minut per nivå i naturmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut
Kast: Karisma + ledarskap
Svårighetsgrad: 10 
Motstånd: Nej

Skogen kan vara en stark allierad om 
det behövs. Naturmagikern kan be om 
skogens hjälp, men endast i de gravaste av 
situationer. De träd och växter som finns 
omkring en väcks till liv och kommer till 
ens undsättning.

SINNESMAGI

Att kunna kontrollera, manipulera och 
förvrida sinnena på folk är någonting som 
många anser att är fel och att denna form 
av magi borde förbjudas. Dock är lärorna 
om denna magiform lite väl populära 
för att man skall kunna ta kol på den så 
lätt. Att kunna läsa, eller ännu bättre, 
kontrollera tankarna hos ens fiender lär 
inte bli opopulärt i första taget.

FÖRVIRRA 
Nivå: 1
Effekt: Gör en person tillfälligt glömsk 
Mål: Intelligent varelse inom synhåll 
Varaktighet: En minut per nivå i sinnesmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut 
Kast: Manipulation + lögn
Svårighetsgrad: Motståndarens viljestyrka 
Motstånd: Ja, kasta list + lögn med 
magikerns viljestyrka som svårighetsgrad

Genom att ha ögonkontakt med en person 
kan man få denna att tillfälligt bli förvirrad 
och glömsk. Man kan ljuga åt personen 
utan problem och denna har inte en aning 
om vad som är rätt och fel, i alla fall för en 
kort stund. Man kan inte använda förmågan 
för att ändra på personens uppfattning om 
sig själv.

CHARM 
Nivå: 2
Effekt: Charmar en annan person för en 
tid 
Mål: Levande person inom synhåll 
Varaktighet: En timme per nivå i sinnesmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en timme 
Kast: Karisma + lögn
Svårighetsgrad: Motståndarens viljestyrka
Motstånd: Ja, kasta list + lögn med 
magikerns viljestyrka som svårighetsgrad

Man släpper lös sin charm på en annan 
person. Lyckas man blir den andra personen 
väldigt intresserad av att höra vad man har 
att säga, för att inte tala om kanske ett mera 
fysiskt intresse. Man uppfattas helt enkelt 
som en väldigt trevlig och charmerande 
person med vettiga åsikter och tankar.

FALSK IDENTITET 
Nivå: 3
Effekt: Man ser ut som någon annan
Mål: Personligt 
Varaktighet: 10 minuter per nivå i 
sinnesmagi; man kan spendera ett viljepoäng 
för att förlänga effekten med 10 minuter 
Kast: Manipulation + förklädnad
Svårighetsgrad: 7 
Motstånd: Ja, kasta förnimmelse + förklädnad 
mot svårighetsgrad 6 + magikerns antal 
lyckade tärningar

Denna förmåga gör att man ser ut som 
någon annan. Om man ser sig själv i 
spegeln ser man sig själv, men ingen annan 
skulle känna igen en. Denna förmåga gör 
inte att du kan se ut som vem som helst, 
utan snarare bara att du ser ut som någon 
annan än dig själv.

ILLUSION 
Nivå: 4
Effekt: Skapar en illusion 
Mål: Ett område på en radie av en meter 
per nivå i sinnesmagi 
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Varaktighet: En minut per nivå i sinnesmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut 
Kast: Manipulation + hantverk
Svårighetsgrad: Beror på illusionens natur; 
se tabell 
Motstånd: Ja, kasta förnimmelse + hantverk 
med en svårighetsgrad som motsvarar 
svårighetsgraden på illusionen + magikerns 
antal lyckade (max 10)

Sinnesmagikern kan skapa en illusion av 
vad som helst, så länge han själv har sett 
saken i fråga tidigare. Ju större och mer 
komplicerad saken är som han försöker 
skapa, desto svårare är det att skapa den.

TELEPATI 
Nivå: 5
Effekt: Kan kommunicera med någon 
annan genom ens sinne 
Mål: Levande varelse inom en kilometer 
per nivå i sinnesmagi 
Varaktighet: En minut per nivå i sinnesmagi; 

man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut 
Kast: Manipulation + uttryck
Svårighetsgrad: 7 för ett villigt mål 
och målets viljestyrka om han inte vill 
kommunicera 
Motstånd: Nej

Förmågan tillåter en att kommunicera utan 
tal eller skrift med en annan levande person 
till och med över stora avstånd. Ovilliga 
mål kan försöka motstå kommunikationen, 
men det är ändå möjligt att bryta sig in.

LUGN 
Nivå: 6
Effekt: Gör upprörda varelser lugna och 
aningen apatiska 
Mål: Levande varelser inom fem meter per 
nivå i sinnesmagi 
Varaktighet: 10 minuter per nivå i 
sinnesmagi; man kan spendera ett viljepoäng 
för att förlänga effekten med 10 minuter 
Kast: Karisma + empati
Svårighetsgrad: Motståndarens viljestyrka
Motstånd: Nej

Ibland kan situationer vara väldigt spända 
och hektiska. Sinnesmagikern får alla 
inom sin närhet att bli lugna och nästa 
lite sömniga. Sinnesmagikern kan också 
fokusera denna förmåga på endast en 
person ifall han så vill.

KONTROLL 
Nivå: 7
Effekt: Kan befalla en annan person 
Mål: Levande varelse inom synhåll 
Varaktighet: En timme per nivå i sinnesmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en timme eller tre 
viljepoäng för att göra effekten permanent 
(ett nytt kast behöver dock göras varje 
vecka för att upprätthålla kontrollen) 
Kast: Manipulation + ledarskap
Svårighetsgrad: Motståndarens viljestyrka
Motstånd: Ja, kasta viljestyrka med 

Illusionens 
natur

Exempel Svårighetsgrad

Liten, utan 
ljud och 
rörelse

vas, bok, sten 4

Liten, med 
rörelse och 
ljud

katt, hund, råtta 5

Medelstor, 
utan ljud

rustning, säng 6

Medelstor, 
med ljud och 
rörelse

människa, väsen 7

Stor, utan ljus 
och rörelse

vägg, hus 8

Stor, med 
ljud och 
rörelse

skog, jätte 9

Enorm, med 
ljud och 
rörelse

drake 10
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magikerns viljestyrka som svårighetsgrad
Sinnesmagikern kan ge order åt en annan 
intelligent varelse, som kommer att utföra 
dessa order enligt bästa förmåga. Man kan 
inte beordra någon att ta sitt eget liv, men 
det är i stort sett den enda begränsningen 
som denna förmåga har. Man kan endast 
ge en order åt gången åt varelsen som 
kontrolleras.

SKRÄCK 
Nivå: 8
Effekt: Sätter skräck i en varelse 
Mål: Levande varelse inom synhåll 
Varaktighet: En minut per nivå i sinnesmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut 
Kast: Manipulation + hotfullhet
Svårighetsgrad: Motståndarens viljestyrka
Motstånd: Nej

Sinnesmagikern får det att verka som att 
han är någonting betygligt hemskare än 
vad han egentligen är. De som betraktar 
honom ser och hör sin värsta rädsla och 
flyr i vild panik från sinnesmagikern. 
Denna skräckvision håller i sig även efter 
att sinnesmagikern inte längre är inom 
synhåll.

SÖV 
Nivå: 9
Effekt: Får alla icke-allierade varelser inom 
synhåll att somna 
Mål: Levande varelser inom fem meter per 
nivå i sinnesmagi 
Varaktighet: 10 minuter per nivå i 
sinnesmagi; man kan spendera ett viljepoäng 
för att förlänga effekten med 10 minuter 
Kast: Uthållighet + list 
Svårighetsgrad: Det högsta värdet i 
viljestyrka som något mål har 
Motstånd: Ja, kasta förnimmelse + alerthet 
mot svårighetsgrad 9

Om sinnesmagikern lyckas med denna 
förmåga somnar alla i hans närhet 

omedelbart. Förmågan påverkar inte hans 
allierade, om han inte av någon anledning 
vill det. Man kanske somnar stående eller 
sittande, mitt i stridens hetta eller medan 
man simmar. Man kan väckas ur sin 
slummer, men man kommer bara att vilja 
fortsätta sova tills förmågans varaktighet 
avtar.

MENTAL SKÖLD 
Nivå: 10
Effekt: Gör en immun mot alla mentala 
förmågor 
Mål: Personligt 
Varaktighet: En minut per nivå i sinnesmagi; 
man kan spendera ett viljepoäng för att 
förlänga effekten med en minut 
Kast: Uthållighet + list
Svårighetsgrad: 10 
Motstånd: Nej

Att kunna skydda sig mot andra magikers 
mentala knep är ytterst användbart. Denna 
förmåga gör användaren fullkomligt immun 
mot alla sorts mentala förmågor.

Ett offer för Skräck-förmågan
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Regler
I denna del av boken finns listade de regler som man behöver känna till för att kunna 
spela Verald. Eftersom spelledaren agerar som domare är det han som främst behöver 
känna till reglerna. Ifall spelledaren känner att någon regel inte passar hans spelstil, är 
det fritt fram att ändra på regeln. Han bör dock ta i beaktande hur ändringen kan påverka 
andra regler.

SYSTEMET

Det grundläggande spelsystemet för Verald bygger på det så kallade d10-systemet, som 
använder tiosidiga tärningar för att lösa olika situationer. Ettan (1) är det lägsta talet på 
tärningen, medan nollan (0) räknas som 10 och därmed är högst. Bordsrollspel utgår 
från berättande, men regelsystem behövs för att avgöra för alla situationer där rollens 
egenskaper eller slumpen spelar in på utgången. Systemet är inspirerat av White Wolf  
Publishing Inc:s system som används i World of  Darkness-bordsrollspelen, samt Dungeons 
& Dragons 3.5.
 Systemet bygger på att rollens styrkor och svagheter representeras av nivåer på ett 
rollpapper. Mängden nivåer man har reflekterar hur många tärningar man får kasta när 
rollen försöker göra olika saker. Vanligtvis är det lättare att lyckas ju fler tärningar man har. 
Varje kast görs mot en svårighetsgrad, som bestäms av spelledaren efter situationen.

KAST

Tärningskast avgör utkomsten av händelser, såsom om man vill råna någon, spåra ett vilt 
djur eller ljuga. Tärningarna är neutrala och representerar både rollens färdigheter och 
slumpen. Precis som i verkliga livet så kan ens tur variera väldigt mycket och saker och 
ting lyckas ibland bättre och ibland sämre.
 För de flesta kast kombineras nivåerna i ett attribut och en förmåga, dvs. man 
kastar den sammanlagda mängden tärningar som man får av båda egenskaperna. Ifall 
rollen ligger ”på minus” i någon egenskap, vilket främst kan hända om man har någon 
rasnackdel som man inte höjt under rollskapandet, får man en tärning mindre att kasta 
på alla kast som har att göra med egenskapen i fråga. Det finns fler saker som kan 
minska antalet tärningar man får kasta, t.ex. skador och vissa magieffekter. Ifall man av 
någon anledning skulle ha noll tärningar för ett kast får man ändå kasta en tärning, men 
svårighetsgraden bör i sådana fall stiga. Läs mer om svårighetsgrad här nedan.
 Tärningskast skall sparas till situationer som kräver det, t.ex. strid eller när slumpen 
kan påverka. Detta är trots allt ett bordsrollspel, med betoning på rollspel. Undvik att 
sitta och kasta tärningar hela tiden.

Smidighet + Hantverk Tillverkande av Föremål
Smidighet + Stöld Att stjäla ett föremål från en person

Att dyrka upp ett lås
Smidighet + Vapen Avfyra en pil

Hugga till någon med ett svärd
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Styrka + Idrott Att lyfta, flytta eller kasta någonting
Uthållighet Hur länge man klarar sig utan mat

Att motstå gift och sjukdom
Hur länge man kan hålla andan

Karisma + Empati Lugna ner någon som är upprörd
Karisma + Ledarskap Höja moralen och inspirera sina följeslagare
Karisma + Djurlära Hur bra ett djur tycker om en och lyder en
Karisma + Uppträdande Fånga publikens intresse

Hur väl framförandet går
Manipulation + Lögn Ljuga öppet för någon

Dölja ens avsikter
Förnimmelse + Alerthet Att upptäcka ett föremål bland tjocka lövträd

Att hinna reagera på sin omgivning
Förnimmelse + Lögn Att upptäcka en lögn
Förnimmelse + Smygande Märka ifall någon följer efter en
Förnimmelse + Överlevnad Spåra ett djur
Förnimmelse + Utredning Hitta ett föremål
Intelligens Att komma ihåg information
Intelligens + Djurlära Vad man vet om ett specifikt djur
Intelligens + Överlevnad Känna igen olika märken av djur eller väsen
Intelligens + Folkloristik Vad man vet om en saga, legend eller myt
Intelligens + Läkekonst Veta vad det är för sjukdom eller gift
Intelligens + Väsen Vad man vet om ett specifikt väsen
List + Smygande Följa efter någon utan att bli sedd

Svårighetsgrad
Svårighetsgrad innebär det tal på tärningen som man behöver komma över för att få 
ett lyckat kast. Svårighetsgraden kan vara 3-10, men standarden är 6. Det är bra att 
variera hur svår en uppgift är från gång till gång. Det är inte bra att hela tiden att försätta 
spelarna i omöjliga eller för lätta situationer. Den bästa upplevelsen får man om spelet är 
varierande.

3 Lätt. Att springa på jämn mark.
4 Rutin. Att spänna sin båge.
5 Rakt på sak. Att dra en vit lögn framför en främling.
6 Standard. Att träffa sitt mål med en pil eller att rida på en häst.
7 Utmanande. Att stjäla en pengapung.
8 Svårt. Att överleva i vildmarken utan vapen.
9 Väldigt svårt. Att bryta sig in i ett slott.
10 Nästan omöjligt. Att lyckas döda en drake.

Lyckade kast
Om svårighetsgraden för ett kast är 6 så behöver man alltså få 6 eller högre på minst 
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en tärning för att kastet ska räknas som lyckat. För det mesta har man flera tärningar 
som man kastar samtidigt vilket gör att sannolikheten för att lyckas ökar. Samtidigt ökar 
också risken att misslyckas, men inte lika mycket som chansen att lyckas. Ju fler lyckade 
man får på kastet desto bättre lyckas det man försöker göra. Ibland slår flera roller mot 
varandra, och då vinner den som har fler lyckade.

Exempel: Man kastar fyra tärningar mot svårighetsgrad 7. Resultatet av kastet 
blir 3, 4, 7 och 9. Kastet lyckas eftersom två tärningar är 7 eller högre.

Misslyckade kast
Ifall man inte får en enda lyckad tärning på sitt kast så räknas kastet som misslyckat. 
Dessutom ”äter” ettor lyckade tärningar, vilket innebär att man kan misslyckas även 
om man får en lyckad tärning. De högsta tärningarna tas alltid bort först. För det mesta 
händer ingenting värre ifall man misslyckas, om inte situationen är ödesdiger. I vissa fall 
kan spelledaren låta en pröva igen, annars beskriver han resultatet av det misslyckade 
kastet.

Exempel: Man kastar fem tärningar mot svårighetsgrad 8. Resultatet av kastet 
blir (1), 2, 5, 6 och (9). Eftersom ettan tar bort nian finns ingen tärning kvar 
som är högre och 8 och rollen misslyckas med det han försöker göra.

Botch
Om man har rejäl otur blir ett kast inte bara misslyckat, utan rollen råkar ut för något 
riktigt dåligt i samma veva: en botch (eng. röra, hafsverk, att laga dåligt). Detta händer 
ifall man hamnar ”på minus” efter ett kast, vilket är möjligt om man får så många ettor 
att de äter upp alla lyckade tärningar och minst en misslyckad. Då blir resultatet oftast 
det totalt motsatta av det som man avsett. Här får spelledaren använda sin fantasi för att 
göra situationen precis så komisk, hysterisk eller hemsk som han vill, för även om rollen 
ligger riktigt risigt till kan spelarna ha hur roligt som helst.

Exempel: Man kastar sex tärningar mot svårighetsgrad 7. Resultatet av kastet 
blev (1), 1, 1, 2, 5 och (7). En etta tar bort den lyckade sjuan och eftersom det 
inte finns fler lyckade tärningar blir resultatet en botch.

Omkast
Om man har fyra eller fem nivåer i ett attribut eller en förmåga får man kasta om alla 
tior som uppkommer på tärningskast som använder dessa egenskaper, vilket ger chansen 
att få ännu fler lyckade. Får man en tia på omkastet får man givetvis kasta ännu en gång. 
Ettor som förekommer på omkast tar inte bort lyckade.

Exempel: Anders vill se om hans roll Garim lyckas smyga efter en person. Hans 
fyra nivåer i smidighet och två nivåer i smygande ger honom sex tärningar, som 
han kastar mot svårighetsgrad 7. Resultatet blir 2, 5, 6, 6, 8 och 10. Tack vare 
sin höga smidighet får han kasta om tian. Den omkastade tärningen blir en 8, 
vilket ger honom sammanlagt tre lyckade: åttan och tian från första varvet 
samt åttan från omkastet.
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Ödet och omkast
Bakgrunden öde tillåter spelare att kasta om misslyckade kast, vilket reflekterar att ödet 
försöker ge en hjälpande hand. Spelledaren kan dock välja att inte tillåta ett omkast om 
han anser situationen vara opassande. Ödeskast borde främst sparas till kritiska situationer 
som kan ha stor påverkan på rollens framtid. Ifall spelaren börjar missbruka sitt öde kan 
spelledaren välja att sänka rollens nivå i öde ett steg. Spelledaren bör också ta i beaktande 
hur detta eventuellt påverkar historien.
 Ödeskast får göras lika många gånger per spelsession som karaktären har nivåer 
i öde. Ifall spelaren gör ett ödeskast gäller det kastet, oavsett om resultatet blir bättre 
eller sämre än det första kastet. Spelledaren kan tillåta flera ödeskast efter varandra ifall 
situationen berättigar det.

STRIDSSYSTEM

En äventyrare i Verald hamnar förr eller senare i strid. Man kanske möter på ett blodtörstigt 
monster, lyckas göra någon arg eller så har man kanske bara otur. Strid innebär ofta en 
hel del tärningskastande, och det kan ta upp mycket speltid att beskriva en strid. Strid är 
samtidigt en farlig situation för rollerna, för det är främst i strid som man kan stupa.

Rundor och turer
Stridstid räknas i rundor, varav en runda varar ca fem sekunder. En runda delas in i tre 
olika skeden: intiativ, handlingar och utkomsten. Under en runda har varje stridande en 
tur, under vilken han får göra en stridshandling. För att avgöra vilken ordning man agerar 
i, inleds varje runda med en initiativrunda.

Initiativrundan
Initiativet räknas så att varje spelare kastar en tärning och adderar resultatet till sina 
nivåer i smidighet och list. Spelledaren slår för motståndarna. Den som har det högsta 
resultatet går först, följt av den med nästhögst tal, och så vidare.

Exempel: Grim vill attackera Eril. Grim har 2 i smidighet och 2 i list, och han 
slår 5 på tärningen. Grim har totalt 9 på sitt initiativkast. Eril har 3 i smidighet 
och 2 i list, och han slår 8 på tärningen. Eril har totalt 13 på sitt initiativkast 
och går således först. Grim står därefter på tur.

Handlingar
Alla stridande får ta en handling per runda på sin tur. Den vanligaste handlingen är att 
anfalla, vilket dock kan göras på flera olika sätt. Man kan göra en helt vanlig attack för 
att skada sin motståndare, men man kan också försöka avväpna fienden, snärja honom 
så han faller omkull eller brotta ner honom. Här nedan beskrivs de olika typerna av anfall 
mera detaljerat:

Vanlig attack
Kasta smidighet + vapen mot svårighetsgraden 6 som grund. Om kastet är lyckat träffar slaget 
och man får kasta för skada. Hur detta går till beskrivs under rubriken ”Hälsonivåer”.
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Exempel: Liára vill anfalla Torgrims vakt. Liára kastar sin smidighet (3) + vapen 
(3), totalt sex tärningar. Hennes kast blir 2, 3, 4, 5, 8 och 8. Anfallet lyckas, 
eftersom två tärningar var lyckade.

Strid med två vapen
Att strida med två enhandsvapen samtidigt har både för- och nackdelar. Man kan göra 
mera skada, men det är svårare att träffa. Man får två attacker, en för varje vapen. För 
anfall med vapen som hålls i ens primära vapenhand (oftast höger), ta bort en tärning. 
För andra anfallet, ta bort tre tärningar. Dessa minus appliceras alltså enbart på kast för 
att träffa, inte på kast för skada.

Avväpning
För att avväpna motståndaren kastas smidighet + vapen med motståndarens nivåer i smidighet 
+ förnimmelse som svårighetsgrad. Om kastet lyckas blir motståndaren avväpnad.

Exempel: Grim försöker avväpna Liára. Liára har 3 i smidighet och 4 i förnimmelse, 
så Grims svårighetsgrad att träffa är 7. Grim har 2 i smidighet och 2 i vapen, 
vilket ger honom fyra tärningar. Grim får (1), 3, 8 och (9) på kastet. Ettan tar 
bort nian, men en lyckad kvarstår, vilket innebär att avväpningen lyckas.

Snärjning
Istället för att anfalla motståndaren så kan man försöka få honom att tappa sitt fotfäste. 
För denna typ av anfall kastas smidighet + vapen med motståndarens nivåer i förnimmelse 
+ list som svårighetsgrad. Om kastet lyckas faller motståndaren omkull och får inget + för 
sin rustning till sin uthållighet för att undvika skada, medan om man misslyckas undviker 
han. Den som försökte utföra snärjningen får + 1 i svårighetsgrad nästa runda för att 
anfalla sin motståndare.

Exempel: Eril vill försöka snärja Grim. Grim har 2 i list och 3 i förnimmelse, 
vilket gör att svårighetsgraden är 5. Eril har 3 i smidighet och 2 i vapen, vilket 
ger honom fem tärningar. Tärningarna blir 2, 3, 6, 7, 10, vilket ger tre lyckade 
och Grim faller omkull.

Obeväpnad strid
Som alternativ till beväpnad strid kan man använda sin kropp. Obeväpnad strid gör som 
regel aldrig kritisk skada, utan endast slagskada. För att inleda bör båda motståndarna 
vara obeväpnade eller inte ha sina vapen till handa. Efter att initiativ har bestämts kastar 
motståndarna i tur och ordning smidighet + idrott med motståndarens nivåer i smidighet + 
idrott som svårighetsgrad.

Exempel: Liára (smidighet 3 + idrott 3) vill brotta ner Serína (smidighet 3 + idrott 
1) utan att skada henne. Liáras svårighetsgrad är 4, medan Serínas är 6. Liára, 
som har vunnit initiativet, får på sina sex tärningar (1), 3, 3, 4, 6 och (8) – två 
lyckade, eftersom ettan tar bort åttan. Serína kastar fyra tärningar och får 2, 4, 
6 och 7 – också två lyckade. Den första rundan blir oavgjord och de fortsätter 
att brottas en runda till, ifall ingendera av dem vill försöka göra något annat.
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Försvar
Ifall man inte vill anfalla kan man välja att stå redo att försvara mot andras anfall. En roll 
som tar aktivt försvar får man +1 i svårighetsgrad för att bli träffad.

Att avvakta
Ifall man inte vill gör någonting under sin runda kan man avvakta och bida sin tid. Väljer 
man att avvakta sin tur agerar man sist av alla i den turen som man befinner sig i.

HÄLSONIVÅER OCH SKADOR

Varje roll har tio hälsonivåer. Är man helt frisk så har man alla tio hälsonivåer kvar. Om 
man blir skadad markerar man det på sitt rollpapper genom att dra streck i rutorna.
 Skador delas in i två olika kategorier: slagskada och kritisk skada. Ytterligare 
finns det skada som man tar från att falla, från eld eller från att drunkna. Skada fås 
antingen från vapen eller genom en karaktärs råa styrka. De flesta vapen orsakar kritisk 
skada medan vanliga knytnävsslag endast orsakar slagskada. Slagskada markeras med 
ett snett streck på rollpappret och kritisk skada markeras med ett kryss. Det bör också 
noteras att kritisk skada alltid markeras framom slagskada på ens karaktärspapper och 
inte tvärtom.
 Vid den tredje, sjätte och nionde hälsonivån räknas skadorna som så allvarliga att 
man får minus till alla tärningskast. Har man fått slagskada över alla sina hälsonivåer blir 
man medvetslös. Har man fått kritisk skada över alla sina hälsonivåer är rollen död.

Slagskada
Slagskada tar man från trubbiga föremål, såsom klubbor, knytnävsslag och dylikt. Man 
får blåmärken av dem och kanske någon mindre vrickning, men ingenting allvarligt som 
inte läker relativt snabbt. Ifall man blir utsatt för mycket slagskada kan denna skada 
omvandlas till kritisk skada. För att avgöra hur mycket skada som utfärdas kastar man sin 
styrka mot svårighetsgrad 6. Ettor tar aldrig bort lyckade skadetärningar.

Exempel: Eddir har 3 i styrka och slåss mot Jyr. Eddir får in en träff  och kastar 
sina tre skadetärningar. Han får 4, 7 och 9 på tärningarna och gör alltså två 
nivåer slagskada mot Jyr.

Kritisk skada
Kritisk skada är allvarligt och kan snabbt bli livshotande. Kritisk skada orsakas av allt 
från knivhugg och pilar till bett och magiska förmågor. För att återhämta sig från kritisk 
skada behöver man någon sorts vård. För att avgöra hur mycket skada som utfärdas 
kastar man sin styrka + vapnets skada mot svårighetsgrad 6. Hur mycket skada olika vapen 
gör beskrivs i kapitlet Vapen och Utrustning. Ettor tar aldrig bort lyckade skadetärningar.

Exempel: Serim och Jor strider mot varandra med en stridsyxa och ett svärd. 
Jor lyckas få in en träff  på Serim med sitt svärd. Jor får kasta två tärningar 
för att han har två nivåer i styrka och ytterligare två tärningar för svärdet. Han 
får 4, 6, 7 och 9 på sitt kast. Han gör alltså totalt tre nivåer kritisk skada på 
Serim.
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Många varelser strider inte med vapen utan med klor och tänder. Varelser som anfaller 
genom att bita eller klösa slår endast sin styrka för att avgöra hur mycket skada anfallet 
gör, ifall inte annat sägs i varelsens beskrivning.

Att stå emot skada
Man kan stå emot slagskada genom att kasta uthållighet. Rustningsbeklädda roller får 
kasta uthållighet för att omvandla kritisk skada till slagskada. Svårighetsgraden är 6 i 
båda fallen.

Exempel: Grurd blir träffad av en klubba och får tre nivåer slagskada. Han har 
tre nivåer i uthållighet och kastar för att se ifall han kan minska skadan. Han 
får 4, 7 och 10 på sitt kast, vilket betyder att han endast tar en nivå slagskada 
istället för tre.

Återhämtning
Följande tabell anger hur länge det tar att återhämta sig från olika skador och ifall skadorna 
ger minus till attributen för den tiden som man är skadad. Om återhämtningstiden räknas 
i dygn måste man sova en normal natt på minst åtta timmar under detta dygn. Det räcker 
inte med att man bara vilar.

Skada
Återhämtningstid
Slagskada

Återhämtningstid
Kritisk Skada Minus

1 6 timmar 1 dygn
2 6 timmar 1 dygn
3 12 timmar 2 dygn -1 till alla fysiska attribut
4 12 timmar 3 dygn -1 till alla fysiska attribut
5 12 timmar 3 dygn -1 till alla fysiska attribut
6 12 timmar 4 dygn -2 till alla fysiska attribut

-1 till alla mentala attribut
7 18 timmar 4 dygn -2 till alla fysiska attribut

-1 till alla mentala attribut
8 18 timmar 5 dygn -2 till alla fysiska attribut

-1 till alla mentala attribut
9 1 dygn 5 dygn -3 till alla fysiska attribut

-2 till alla mentala attribut
10 1 dygn: medvetslöshet Död -3 till alla fysiska attribut

-2 till alla mentala attribut

Notera att återhämtningstiden är kumulativ. Detta innebär att man måste läka den värsta 
skadan först innan man kan läka nästa nivå osv.

Exempel: Sarí har fått tre nivåer kritisk skada och två nivåer slagskada, dvs. 
han befinner sig på skadenivå 5. Slagskadan läks inom 24 timmar och det 
kommer att ta ytterligare fyra dygn för all kritisk skada att läkas. Sarí kommer 
att ha -1 på alla fysiska attribut tills han återhämtat sig till skadenivå 2.
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Skada mot specifika kroppsdelar
Man kan göra större skada ifall man försöker träffa en specifik kroppsdel, men det blir 
svårare att träffa. Ju mindre punkt man försöker träffa, desto svårare är det. Nedanstående 
tabell anger svårighetsgraden och hur det påverkar skadan för den kroppsdelen:

Arm eller ben Vanlig skada Svårighetsgrad 7

Ögat Skadan x 3 Svårighetsgrad 9
Huvudet Skadan x 4 Svårighetsgrad 8
Hjärtat Skadan x 5 Svårighetsgrad 9

Skada från fall
Att falla är mycket farligt, för ett fall behöver inte vara särskilt långt för att man ska kunna 
dö av det. Till först bör det noteras att redan ett fall från en och en halv till två meters 
höjd kan vara dödligt ifall man landar på nacken eller huvudet, men i regel tar man ingen 
skada för all fallhöjd under tre meter. Spelledaren kan välja att ignorera denna regel och 
hitta på egna system för att bestämma hur man faller och hur detta påverkar skadan.

Följande tabeller visar mängden skada man får från att falla från olika höjder samt 
underlaget som man landar på. 

Skador för att landa på hårt underlag (sten, trä, kompakt jord):

Mindre än 3 meter Ingen skada
3-6 meter 2 skadetärningar, svårighetsgrad 6
6-9 meter 4 skadetärningar, svårighetsgrad 7
9-12 meter 6 skadetärningar, svårighetsgrad 8
12-15 meter 8 skadetärningar, svårighetsgrad 9
15-20 meter 10 skadetärningar, svårighetsgrad 10
Mer än 20 meter Död

Skador för att landa i vatten:

Mindre än 10 meter Ingen skada
10-12 meter 1 skadetärning, svårighetsgrad 3
12-15 meter 2 skadetärningar, svårighetsgrad 4
15-18 meter 3 skadetärningar, svårighetsgrad 5
18-20 meter 4 skadetärningar, svårighetsgrad 5
20-25 meter 5 skadetärningar, svårighetsgrad 6
25-30 meter 6 skadetärningar, svårighetsgrad 7
30-35 meter 7 skadetärningar, svårighetsgrad 8
35-40 meter 8 skadetärningar, svårighetsgrad 9

40-80 meter 10 skadetärningar, svårighetsgrad 10
Mer än 80 meter Död
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Ifall man däremot inte faller eller blir kastad, utan väljer att medvetet hoppa, bör 
spelledaren själv bedöma svårighetsgraden för hoppet. Man bör också ta i beaktande 
saker som väderförhållanden, mörker och eventuella störande moment för att avgöra 
svårighetsgraden och vad konsekvenserna blir ifall hoppet misslyckas.

Drunkning
Alla roller kanske inte kan simma och då är risken för att drunkna påtaglig. Alla kan 
hålla andan en viss tid, men förr eller senare kommer man att behöva luft, ifall man inte 
har en magisk förmåga som gör att man kan andas under vatten. Grundregeln är att man 
kan hålla andan utan problem i lika många minuter som man har nivåer i uthållighet, men 
ifall man tvingas hålla andan längre än så måste man börja kasta tärning:

Första rundan efter att tiden gått ut: Kasta uthållighet, svårighetsgrad 7
Femte rundan efter att tiden gått ut: Kasta uthållighet, svårighetsgrad 9 
Tionde rundan efter att tiden gått ut: Kasta uthållighet, svårighetsgrad 10

Kasta hädanefter uthållighet för varje runda för att bestämma ifall rollen klarar av att 
hålla andan, svårighetsgraden 10. Ifall ett enda kast misslyckas börjar man drunkna. 
Då tar man fem skadetärningar slagskada per runda, vilket inte kan motstås. Vid andra 
rundan blir man medvetslös och vid fjärde rundan dör man.

Eld
Eld är farligt att leka med, men det är samtidigt en viktig del av att kunna överleva. 
De flesta känner till hur man gör upp eld och hanterar den. Men ibland hamnar man i 
situationer där elden kan användas emot en, inte minst av väsen eller magiker. Här följer 
en tabell över hur mycket skada eld gör över tid i proportion till eldens storlek. Skadan 
förutsätter att man inte har något som skyddar en mot elden.

Ett ljus En nivå kritisk skada per två rundor
En liten eld, t.ex. fackla Två nivåer kritisk skada per runda
En brasa, t.ex. lägereld Fyra nivåer kritisk skada per runda
Ett bål Sex nivåer kritisk skada per runda
Ett inferno Död efter en runda

Sjukdomar
Sjukdomar är ingenting man bör ta lättsinnigt. Många djur och väsen kan sprida farliga 
smittor. Dessa sjukdomar kan vara dödliga utan behandling. Ifall man tillåts försöka 
motstå en sjukdom så kastar man sin uthållighet mot den svårighetsgrad som anges i 
tabellen. Här följer en lista på de vanligaste sjukdomarna i Verald, deras inkubationstid 
(hur länge det tar tills man får symptom), ifall man kan motstå dem, samt vilka effekter 
de har på attributen hos de som smittas:

Blödarsjuka: Orsakar feber och inre blödningar. Är dödligt om det inte behandlas snabbt. 
Sprids av bett från insekter i de varmare delarna av Verald, t.ex. Aldhall.
Dödens bett: Orsakar hög feber, frossa och mardrömmar. Sprids via bett och skador 
orsakade av skelett och drauger.
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Gröna klådan: Orsakar gröna utslag på huden som varar och orsakar extrem klåda. Ju 
mera man kliar desto mera sprids den. Sprids via kontakt med växter kring träskmarker.
Kackelfeber: Orsakar hög feber och okontrollerbara skratt-/skrikanfall. Kallas också 
”skrikarsjukan”. Sprids via luften.
Mörkersjuka: Orsakar blindhet, balanssvårigheter och illamående. Sprids via luften av 
svampar och mögel i underjorden. 
Sorkfeber: Orsakar hög feber och svåra rygg- och buksmärtor. Sprids av avföringen från 
små gnagare.
Trollsjuka: Orsakar vårtor och smärtor över hela kroppen och får kroppen att svälla. 
Sprids via kontakt med blod från jättar och troll.
Vattenfeber: Orsakar kraftiga temperaturändringar i kroppen, illamående och kraftiga 
svettningar. Är dödligt om det inte behandlas. Sprids via bett från tursor.

Namn Inkubationstid Motstånd Effekt
Blödarsjuka 12 timmar Nej -2 i alla fysiska attribut
Dödens bett 24 timmar Ja (7) -2 i styrka och uthållighet
Gröna klådan 6 timmar Ja (6) -2 i smidighet
Kackelfeber 24 timmar Ja (7) -2 i smidighet och list
Mörkersjuka 2 timmar Nej -2 i förnimmelse och list
Sorkfeber 12 timmar Nej -2 i styrka
Trollsjuka 12 timmar Nej -2 i smidighet och uthållighet
Vattenfeber 6 timmar Nej -3 i uthållighet

Gifter
Gifter kan komma i många olika former: giftinsmorda vapen eller föremål; förgiftad mat 
eller dryck. Oavsett hur man kommer i kontakt med ett gift så är det första man bör göra 
är att kasta sin uthållighet för att se ifall giftet har någon omedelbar effekt på en. Misslyckas 
man med kastet lider man giftets effekter. Vissa gifter är dödliga, men ifall man blir utsatt 
för en tre gånger större dos än normalt av giftet så kan de flesta vara dödliga. Gifteffekter 
håller i sig i två dygn eller tills man botas genom motgift eller på magisk väg. 

Gifter kan delas in i fyra grupper efter hur förgiftningen sker:
Kontaktgifter: Bara att vidröra dessa typer av gifter är tillräckligt för att förgifta. 
Kontaktbaserade gifter kan också användas i strid.
Luftspridda gifter: Gifter av denna typ bevaras ofta i glasflaskor och kan användas som 
kastvapen. När giftets behållare spricker sprids giftet i luften i en fem meters radie och 
håller i sig i tre rundor innan det förskingras i luften.
Intagna gifter: Dessa typer av gifter används nästan alltid i lönndom eller för att tortera 
någon med. Dessa gifter kan komma i form av allting från giftiga bär till brygder.
Sårgifter: Dessa gifter kan endast överföras genom en skada, t.ex. via vapen eller nålar 
och dylikt.
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Här följer en lista på de vanligaste gifterna i Verald och deras effekter: 

Namn Typ Svårighetsgrad Effekt
Arsenik Intages 8 -2 i uthållighet
Blodrot Kontakt 6 -1 i styrka
Draktunga Kontakt 7 -1 i smidighet
Dödsblad Skada 10 Död
Gastdamm Inandas 8 -2 i list
Gultand Kontakt 9 -2 i styrka och uthållighet
Grasyn Inandas 7 Blindhet
Häxhand Skada 8 Hallucinationer
Likmossa Intages 9 -2 i intelligens och hallucinationer
Nattskugga Intages 9 Paralysering
Nyx blomma Kontakt 9 Paralysering
Odört Intages 8 -2 i smidighet; andnöd
Ormgift Skada 7 - 1 i styrka och uthållighet
Skuggdamm Inandas 8 -2 i styrka
Styknin Intages 6 -1 i uthållighet
Vattentand Skada 9 -2 i smidighet
Änketår Intages 10 Död

Förbannelser
Förbannelser kan ligga över en plats, ett föremål eller t.o.m. över en person. Förbannelser 
är ofta svåra att bli av med och kräver för det mesta kunniga magiker. Förbannelser som 
har kastats på magisk väg kan ofta motstås medan t.ex. svartalfssmittan inte kan motstås 
utan behöver botas.

Här följer en lista på de förbannelser som man känner till i Verald samt deras effekter:

Allena: Alla personer omkring en börjar tycka väldigt illa om en och vägrar att vara i ens 
närhet eller ens tala med en. Kommer man för nära så kan personen bli aggressiv.
Blodtörst: En förbannelse som ofta läggs på föremål. Denna förbannelse gör personen i 
fråga väldigt blodtörstig. Om inte personen får döda någonting minst en gång i timmen 
så kan han börja skada sig själv, bara för att få se blod.
Dödens hand: Förbannelsen äter sakta men säkert upp ens liv tills man dör. Effekten av 
förbannelsen är att man permanent tappar en hälsonivå per dag. Ifall förbannelsen lyfts 
återfår man de förlorade hälsonivåerna, en per dag.
Hvarulfsbane: Hvarulfsbett orsakar denna förbannelse, som förändrar den bitna tills han 
till slut själv blir en hvarulf. Processen tar vanligtvis en vecka. Förbannelsen kan botas 
men detta bör ske innan förvandlingsprocessen är fullbordad, för då finns det inget man 
kan göra för att vända processen.
Galenskap: Förbannelsen får en att bli helt galen. Man börjar hallucinera, man blir 
paranoid och hysterisk och kan få minnesluckor.
Glädjens stund: Man blir okontrollerbart glad och har en manisk lust att dansa, sjunga 
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och skratta. Detta är en förbannelse som ofta brukar läggas på föremål.
Mani: Förbannelsen gör att man inte kan sova eller vila, utan behöver hela tiden hålla 
sig sysselsatt med någonting.
Mardrömmar: Man drömmer om de mest hemska mardrömmar och har svårt att sova 
om nätterna. Pågår dessa mardrömmar tillräckligt länge kan de ha negativa effekter på 
bl.a. ens viljestyrka.
Naturens hat: Alla djur som kommer inom 30 meter av en skyggar undan och försöker 
antingen fly eller skada en. Om man rör ett djur blir det helt galet.
Otursförföljd: Otur följer en vart man än går. Svårighetsgraden på alla kast höjs två 
steg.
Rädslans grepp: Man blir rädd för allt och alla. Till slut blir man till och med rädd för sig 
själv. Man behöver slå sin viljestyrka varje timme för att inte bli galen.
Sinneslös: Denna förbannelse gör att man mister alla sinnen.
Svartalfssmitta: Om man kommer i kontakt med svartalfer bör man vara på sin vakt. 
Lyckas de skada en får man deras smitta, och börjar sakta men säkert att förvandlas till 
svartalf. Det kan ta upp till en månad innan man helt har genomgått förvandlingen, men 
efter det finns det inget mera att göra. Förbannelsen kan botas, men detta bör ske innan 
förvandlingen fullbordats.
Ärlighetens tunga: Denna förbannelse gör att en person endast kan tala sanning och har 
ett oupphörligt behov att alltid säga precis vad han tycker och tänker.
Ålderdomens finger: Ingen vill väl egentligen bli gammal, speciellt inte i förtid. Denna 
förbannelse gör att man åldras många gånger snabbare än normalt.

DÖDEN

Förr eller senare kommer alla att dö, om så i stridens hetta, i en mörk gränd eller av hög 
ålder. Men det finns hopp om att kunna återvända från bortom döden. Ifall spelledaren 
väljer det kan man få försöka återuppliva roller som dött efter att de mist alla sina 
hälsonivåer. Nog för att någon som är så pass allvarligt skadad knappast skulle gå att 
rädda är det upp till spelledaren att bestämma ifall en roll går att återuppliva eller inte. 
Som en tumregel är det ändå bättre att låta roller dö och inte ge dem möjligheten att 
återvända. Man måste kunna hålla en viss distans mellan sig själv och sin roll. Man ska 
inte bli för fäst vid den, för i slutändan gör det bara saken värre när man slutligen mister 
sin roll. Man ska komma ihåg att detta är ett fiktivt spel och fiktiva roller. Som spelare är 
det bra att vänja sig vid tanken: ”Hurdan kommer min nästa roll att vara?”

MAGISYSTEM

Magi är en av de viktigaste delarna av Verald och har således också en del regler som man 
behöver ta i beaktande. Till att börja med bör det väl sägas att magi är en av de absolut 
häftigaste sakerna som man kan bruka och de som är kunniga inom magi är personer 
som man bör ha respekt för. Det är inte helt riskfritt att bruka magi, för ifall en formel går 
snett kan det ha ödesdigra konsekvenser såväl för den som försökte sig på formeln som 
för hans omgivning. Spelledaren får själv bli kreativ när det kommer till konsekvenserna 
av en misslyckad magiformel.
 För att kunna använda magi behöver man till att börja med vara magiker. Man 
måste också ha tillgång till den magiform som man vill lära sig. Vissa raser kan inte lära 
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sig vissa magiformer. De olika magiformerna beskrivs i kapitlet Magiformer, medan de 
magiska förmågorna beskrivs i kapitlet Magiska förmågor.

Maginivåer
Alla förmågor är indelade i olika nivåer. Rollens maginivå är summan av hans intelligens 
+ magi. En roll med maginivå 5 kan lära sig alla förmågor av nivåerna 1-5 inom de 
magiformer som han har tillgång till. Dock kan en magiker aldrig lära sig mera än tio 
magiförmågor sammanlagt. 

Exempel: Elárion har 3 nivåer i intelligens och 5 nivåer i magi vilket gör Elárions 
totala maginivå till 8, d.v.s. han har tillgång till 8 magiska förmågor. Han 
har valt att endast lära sig vattenmagi och har således de 8 första nivåerna i 
vattenmagi.
En annan magiker, Salahdín har också 8 maginivåer, men har valt att lära sig 
både livsmagi och sinnesmagi. Han har de första 5 nivåerna i livsmagi och de 3 
första nivåerna i sinnesmagi.
Elárion kan om han vill således lära sig alla nivåer av vattenmagi med tid och 
träning medan Salahdín aldrig kommer att kunna lära sig de högsta nivåerna 
av varken livsmagi eller sinnesmagi.

Motstånd
Vissa magiska förmågor kan motstås. I beskrivningen för de olika magiska förmågorna 
finns det listat ifall förmågan går att motstå och i sådana fall till vilken grad och vad man 
behöver slå för att motstå effekterna. I vissa fall används viljestyrka för att motstå olika 
magiska effekter. Dock finns det ett undantag till denna regel: Ifall magikerns maginivå 
är högre än motståndarens nivå i viljestyrka får man inte motstå effekten.

Magidueller
När två magiker mäter sin kraft mot varandra finns vissa specialregler som man bör ta i 
beaktande:
 Kontringar. För att kunna kontra, dvs. neutralisera sin motståndares förmåga, 
måste man vara bekant med magiformen i fråga. T.ex. kan en elementmagiker inte 
kontra en dödsmagiker, om inte elementmagikern också är kunnig inom dödsmagi. En 
kontring görs så att man kastar list + magi mot den andra magikerns intelligens + magi som 
svårighetsgrad. Överkommer man svårighetsgraden kontrar man den andra magikerns 
förmåga.
 Samma förmåga används. Ifall samma magiska förmåga kastas av två magiker 
bör följande system användas för att avgöra vilken magiker som vinner. Båda magikerna 
kastar sin intelligens + magi med motståndarens viljestyrka som svårighetsgrad. Den som 
får flest lyckade tärningar vinner. Ifall båda har lika många lyckade vinner den med högst 
maginivå. Om maginivån är den samma vinner ingen, utan förmågorna ”krockar” och 
tar ut varandra.

Magiska föremål
En magiker kan, om han vill, ingjuta en magisk förmåga i ett föremål. Spelledaren får 
själv välja hurdana föremål som kan ingjutas med magiska förmågor. Ett föremål kan 
endast ha en magisk egenskap åt gången, men egenskapen kan aktiveras lika många 
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gånger som magikern hade nivåer i egenskapens magiform då magin ingöts. Efter att 
föremålets magiska egenskap har förbrukats så kan en ny magisk egenskap ingjutas i 
föremålet. Ifall föremålet förstörs eller går sönder lösgörs all magi.
 Andra än magiker kan försöka använda föremålet genom att kasta intelligens + magi 
mot en svårighetsgrad som motsvarar list + magi hos magikern som förtrollat föremålet. 
Lyckas man med kastet kan man använda föremålet. Om man en gång lyckats använda 
ett visst föremål behöver man inte kasta igen för att använda samma föremål.

VILJESTYRKA

Viljestyrka behövs för att
 - motstå magiska effekter
 - använda vissa klassförmågor
 - ignorera smärta
 - få automatiska lyckade på tärningar

Ibland kastar man viljestyrka på samma sätt som man kastar attribut och färdigheter. 
Man har alltså lika många tärningar att kasta som man har nivåer i viljestyrka. Vanligare 
är ändå att man måste ”förbruka” sina viljepoäng. Viljepoängen motsvarar den mängd 
viljestyrka man har. När man förbrukar en viljepoäng markerar man detta med ett streck 
i en av rutorna under viljestyrka. På detta sätt håller man reda på hur många viljepoäng 
man har kvar. Oavsett hur många viljepoäng man har spenderat kastar man ändå alltid 
sin maximala viljestyrka på tärningarna.

Ignorera smärta
Ifall man är väldigt skadad får man minus på sina kast, som beskrivs under rubriken 
”Hälsonivåer”. För att tillfälligt ignorera dessa minus som man annars skulle ha kan man 
spendera ett viljepoäng för att tillfälligt ignorera smärtan och inte få några minus på sina 
kast. Man ignorera smärtan i lika många minuter som man har nivåer i viljestyrka.

Automatisk lyckad
Genom att spendera en viljepoäng räknas en av de tärningar som man använder till ett 
kast automatisk som lyckad. Det rekommenderas att man gör detta om man står inför en 
svår utmaning. Man får bara spendera ett viljepoäng för att få en automatisk lyckad på 
ett och samma kast.

Att återfå viljepoäng
Det kräver mycket vila för att man skall återfå viljepoäng. För varje hel natts sömn får 
man tillbaka ett viljepoäng. En natt motsvarar åtta timmar. Viljepoäng kan också återfås 
genom att man uppfyller rollens karaktär, dvs. att man rollspelar troget sin roll. Man kan 
endast återfå ett viljepoäng per spelsession genom att uppfylla sin karaktär.
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ROLLUTVECKLING

Erfarenhetspoäng
Vartefter rollen upplever saker och samlar erfarenhet ökar hans egenskaper. 
Erfarenhetspoäng kan spenderas för att öka attribut, förmågor, viljepoäng och inte 
minst ens klassförmågor. Efter varje kapitel delar spelledaren ut erfarenhetspoäng åt 
spelarna. Hur många erfarenhetspoäng som delas ut beror dels på hur snabbt spelledaren 
vill att spelarna skall utvecklas, men det rekommenderas att man håller sig till relativt 
få erfarenhetspoäng per spelsession. Det skall inte vara lätt att nå de högsta nivåerna i 
klassförmågor. Det är inte heller meningen att man skall ha alla nivåer i allting. Det gör 
spelet mindre utmanande och kan göra rollen obalanserad.

Erfarenhetspoäng delas ut enligt följande riktlinjer:
Gott rollspelande: Om spelaren har varit trogen sin roll, varit aktiv under kapitlet, 
interagerat med de andra spelarna och fört historien framåt kan han tilldelas 1-2 poäng.
Kreativitet: Om spelaren har varit kreativ och själv gett upphov till en intressant historia 
eller oförutsedda händelser som bidrar till historien kan han tilldelas 1-2 poäng.
Utmärkande handlingar: Om spelaren har lyckats med någonting extraordinärt eller 
väldigt utmanande kan han tilldelas 1-2 poäng.
Deltagande i en spelsession: Ofta brukar en erfarenhetspoäng ges helt enkelt för att man 
varit med och spelat, men detta är inte obligatoriskt.

Ifall en spelare har varit passiv under största delen av kapitlet behöver man inte belöna 
honom med några erfarenhetspoäng heller.
 Spelaren kan välja att spendera sina erfarenhetspoäng direkt han får dem eller 
spara dem till senare. Olika egenskaper kostar olika mycket att öka nivåer i, och kostnaden 
varierar också beroende på hur många nivåer man redan har. Spelledaren bör godkänna 
all rollutveckling innan den sker. Spelledaren tar i beaktande vad rollen har gjort under 
spelets gång och kan ge rekommendationer för hur det skulle passa sig att förbättra 
rollen.

Attribut
Attribut är dyra att öka nivåer i, och det är inte varje dag man blir bättre på ett attribut. 
Det är också svårare att bli mer intelligent (intelligens) eller bli bättre på att upptäcka saker 
med sinnena (förnimmelse), medan det är lättare att träna sin styrka och uthållighet. Att 
höja ett attribut kostar fyra gånger nuvarande värde (×4).

Förmågor
Förmågor är billigare att höja sina nivåer i än attribut. Man bör dock komma ihåg vilka 
förmågor som är förknippade med ens klass och vilka som inte är det, vilket listas i 
kapitlet Klasser. Att höja en förmåga som hör till ens klass kostar två gånger nuvarande 
värde (×2), medan andra förmågor kostar tre gånger nuvarande värde (×3). Att öppna 
första nivån i en förmåga som man inte har lagt några nivåer i vid rollskapandet kostar 
fyra poäng.
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Viljestyrka
Att öka sina nivåer i viljestyrka är relativt kostsamt. Att höja viljestyrkan kostar helt enkelt 
nuvarande värde. Att höja nivån från fem till sex kostar alltså fem erfarenhetspoäng, och 
att därefter höja till sju kostar sex poäng.

Klassförmågor
Klassförmågorna är de dyraste att öka. Detta beror på att de ska reflektera rollens strävan 
till att utvecklas samt tiden det skulle kräva att lära sig dessa förmågor. Det ska inte vara 
lätt att nå de högsta nivåerna av ens klassförmågor. Det kostar sex gånger nuvarande 
värde (×6) att höja klassförmågorna en nivå. Vissa nivåer kan ha specialkrav på förmågor 
och attribut, vilka man behöver uppfylla innan man kan få själva klassförmågan.

Egenskap Kostnad
Attribut Nuvarande värde x4
Förmågor Nuvarande värde x2
Att öppna en ny förmåga 4 poäng
Viljestyrka Nuvarande värde
Klassförmågor Nuvarande värde x6

EXEMPEL PÅ SPELSESSION 

Scenario: Den lilla byn Gimle, i norra Aldhall, har nyligen blivit överfallet. En grupp 
äventyrare råkar av en händelse vara på väg tillbaka från Cerésie till Aldhall när det 
får höra om överfallet. Gruppen består av jägaren Aial,i livsmagikern Menia, skälmen 
Daeníel, krigaren Kritro och barden Ylíe.    

Spelledare (SL): Ni har rest i snart en vecka, efter att ha överlevt mötet med odöda och 
dödsmagikern Tivar med era liv i behåll. Vädret har varit regnigt och kallt så ni ser fram 
emot att snart få ta in på ett värdshus och dricka ett par krus med vin och att få ett varmt 
mål mat i magen. Enligt er karta ska ni snart börja närma er en mindre by vid namn 
Gimle och om ni minns rätt så skall det finnas ett värdshus där som ni övernattade på för 
någon månad sedan. När ni närmar er byn tycker ni er höra ljuden av skrik och lukten 
av rök. 
Aial: Får jag slå min förnimmelse för att se ifall jag kan uppfatta någonting mera? 
SL: Varsågod. Svårighetsgraden är 7. (Spelaren kastar tärningarna och lyckas med sitt 
kast). Du tycker dig också höra ljud från skogen som rör sig bortåt från byn. 
Aial: Jag hör ljud från skogen. 
Kritro: Vad för slags ljud? 
Aial: Jag vet inte. Borde vi först bege oss till byn och se vad som står på och se ifall vi kan hjälpa?
Menia: Ja, låt oss göra det. Någon kan vara skadad. 
SL: Ni fortsätter att rida mot byn om en kort stund senare kommer ni över en liten 
kulle och ni ser det som finns kvar av Gimle. Hela byn ser ut att stå i lågor och en massa 
människor springer omkring och försöker släcka bränderna. Allting är mera eller mindre 
i kaos. Ni ser också en hel del person som har stupat. 
Menia: Jag vill rida fram till byn och börja hjälpa folk. Kommer ni? Det lönar sig inte att 
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stå här och vänta på morgondagen. Folk behöver vår hjälp. Jag rider iväg mot byn och börjar 
hjälpa folk så gott jag kan. 
SL: Okej. Hur är det med er övriga. Vad tänker ni göra?
Daéniel: Jag rider också ner och hjälper till där jag kan. 
Kritro: Jag också. 
Ylíe: Jag med. 
Aial: Jag tänker se ifall jag kan få någon klarhet i vem det är som har anfallit byn och 
vart de eventuellt tagit vägen. Jag skall se ifall jag kan få upp något spår. Jag kommer snart och 
hjälper till.  
SL: Ni fyra rider då alltså ner till byn och du tänker leta efter spår och någonting som 
skulle kunna berätta för dig vem som anfallit byn. Vi börjar med er som far ner till byn 
och hjälper till. Menia, du är den första som kommer fram till byn. Vad gör du?
Menia: Jag ser mig omkring efter sårade som ännu är vid liv. 
SL: Slå din förnimmelse och din läkekonst. Svårighetsgraden är 6. (Spelaren kastar sina 
tärningar och lyckas med sitt kast). Du ser åtminstone ett tiotal personer som är skadade, 
men av dessa personer ser du att fyra är allvarligt skadade. 
Menia: Jag går fram till personen som är närmast och använder min förmåga “Bota” på 
personen. Visst var det intelligens och läkekonst och svårighetsgraden var 6? 
SL: Jaa. Den närmaste personen till dig är en ung flicka. Hon har blivit svårt skadad i 
buken. Kasta så skall vi se ifall du lyckas. (Spelaren kastar tärningarna och lyckas med sitt 
kast). Du lyckas läka hennes skador med en del och du tror inte att de är lika livshotande 
mera. 
Menia: Se så, vännen. Du kommer nog att klara dig. 
SL: Flickan tittar upp på dig med ett blekt leende på läpparna. Tack. Tänker du fortsätta 
att ta hand om henne, eller tänker du gå till någon annan? 
Menia: Jag går vidare till nästa person. 
SL: Du fortsätter vidare till nästa person. Kritro. Vad gör du? 
Kritro: Jag försöker hjälpa till att släcka branden eftersom det inte ser ut som att jag är till 
så värst mycket annan nytta. Finns det någon brunn eller ett vattendrag i närheten?
SL: Det finns en brunn en liten brunn i mitten av byn, men du ser att alla överlevande 
springer fram och tillbaka som yra höns och försöker dra upp vatten från brunnen. 
Kritro: Jag tänker gå fram dit och sedan ställa mig upp och ropa åt denna folkmassa att 
lugna ner sig och att göra detta lite mera organiserat. 
SL: Okej. Du kommer fram till brunnen. Vill du slå för att se ifall de lyssnar på dig?
Kritro: Jo, gärna. Vad ska jag slå?
SL: Tänker du försöka befalla dem att göra som du säger?
Kritro: Ja. 
SL: Då skall du kasta din karisma plus ledarskap. Med tanke på situationen så är 
svårighetsgraden 8 just nu för dig. 
Kritro: Kan jag spendera ett viljepoäng för att få en automatisk lyckas?
SL: Jo, det får du. (Spelaren markera i att han förbrukat ett viljepoäng och kastar 
sedan tärningarna. Han lyckas med kastet, men endast tack vare att han spenderade ett 
viljepoäng.
Kritro: Yes! Lyssna på mig! Ni måste lugna ner er. Jag vet att er by har blivit överfallen, men ifall 
ni inte lugnar ner er kommer ni att mista det lilla som finns kvar av den. Jag vill att ni nu bildar 
en lång kö från brunnen till det där huset och så börjar vi skicka vattenhinkar fram och tillbaka. 
Förstått?! 
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SL: Du märker att de flesta stannar upp och lyssnar på vad du säger och efter en liten 
stunds tvekan så börjar de göra som du säger. Efter en tid börjar ni få de sista bränderna 
under kontroll och släckta. Daéniel. Vad gör du?
Daéniel: Ser mig omkring ifall det ser ut som att någon är i akut behov av hjälp. Om 
inte det finns någon som ser ut att behöva hjälp så tänkte jag se ifall det finns någonting 
värdefullt på de kroppar som ligger omkring.
SL: Nå, största delen av byn står i lågor, så egentligen är det väl att välja ifall du anser att 
du vill hjälpa byn med att släcka bränder eller försöka rota bland liken efter värdeföremål 
och pengar. 
Daéniel: Nå, Kritro ser ut att ha det mesta under kontroll så jag tror att jag börjar leta 
igenom kropparna. 
SL: Okej. Kasta din förnimmelse och utredning för att se ifall du hittar någonting av värde. 
Svårighetsgraden är 5. (Spelaren kastar tärningarna och lyckas med sitt kast. Du hittar en 
del koppar och något enstaka silvermynt av ett totalt värde av 4 silver och 19 koppar.
Daéniel: Var det allt? 
SL: Jepp. 
Daéniel: Hm. Nå, om det är allt som jag hittar så går jag och hjälper till med 
släckningsarbetet.
SL: Okej. Ylíe. Vad gör du? 
Ylíe: Jag är inte till någon större nytta vid släckningsarbetet. Jag skulle bara vara i vägen 
och i fötterna på alla. Jag tänker leta efter barn och ta dem lite avsides och försöka trösta 
och lugna ner dem. 
SL: Låter som en bra idé. Du behöver inte kasta någonting. Du ser en grupp på kanske 
en fem sex barn som sitter under resten av ett stall och ser ganska upprörda ut. 
Ylié: Jag går fram till dem och tänker sätta mig ner och spela en liten visa för dem på 
min flöjt. Jag tänker använda min förmåga, “Vaggvisa” för att få dem att somna för en 
stund och glömma bort alla sina bekymmer. Sedan tänker jag sitta och vakta över dem 
tills allting lugnat ner sig.
SL: Du kommer fram till barnen. De flesta av dem sitter och gråter och snyftar, andra 
sitter och ser rädda ut. 
Ylíe: Hej, får jag sätta mig här med er?
SL: Barnen flytta lite på sig, men ingen av dem säger någonting. 
Ylíe: Jag är inte farlig. Jag är här för att hjälpa er. 
SL: Kasta din karisma och empati så skall vi se ifall de litar på dig. Svårighetsgraden är 7. 
(Spelaren kastar sina tärningar och misslyckas med sitt kast). De verkar fortsättningsvis 
inte riktigt lita på dig. 
Ylíe: Nåväl. Då använder jag “Vaggvisa” på dem. Jag spelar tyst så att bara barnen hör 
mig. 
SL: Efter att du har spelat en stund så somnar de sakta men säkert. Vad tänker du göra 
nu?
Ylíe: Jag fortsätter och spelare en stund till. Sedan tänker jag leta efter filtar att täcka in 
dem med och sedan blir jag här och vakar över dem tills allting har lugnat ner sig. 
SL: Medan du sitter och spelar ser du hur Kritro står och skriker ut order åt bybefolkningen 
och hur Daéniel letar bland de stupade efter värdesaker. Menia går omkring och försöker 
ta hand om de sårade så gott hon kan. Aial. Du begav dig iväg för att se ifall du kunde 
hitta spår eller någon sorts information om vem eller vad det var som hade anfallit byn. 
När du ridit in en bit i skogen så tycker du dig se en hel del spår på marken som leder till 



137

och från byn. 
Aial: Jag stiger av hästen och undersöker spåren närmare. 
SL: Kast din intelligens och överlevnad. Svårighetsgraden är 7 eftersom det regnar. (Spelaren 
kastar sina tärningar och lyckas utomordentligt med sitt kast). Bra kast. Du ser direkt att 
det inte är fråga om varken någonting mänskligt, eller någon annan ras. Du är också 
väldigt säker på att detta inte är djurspår. Slå nu ännu din intelligens och väsen för att se 
ifall du kan komma på vad det är för ett väsen. Svårighetsgraden är ännu 7. (Spelaren 
kastar sina tärningar men misslyckas med sitt kast). Du är inte helt säker på vad detta är 
för ett väsen. 
Aial: Jag försöker se mig omkring efter någonting mera som kunde ge mig en aning om 
vad det är frågan om för väsen. 
SL: Kasta din förnimmelse och utredning en gång till. Svårighetsgraden är 8. (Spelaren 
kastar sina tärningar men misslyckas med sitt kast). Du ser ingenting mera som kunde 
hjälpa dig med att få reda på vad detta är för väsen som anfallit byn. 
Aial: Då beger jag mig in mot byn och ser ifall jag kan hjälpa till med någonting. 
SL: Du beger dig tillbaka till byn. När du kommer dit så ser du hur Menia håller på 
och tar hand om en skadad man. Kritro står och skriker ut order och försöker släcka de 
bränder som ännu härjar. Daéniel hjälper också till med bränderna och Ylíe sitter med en 
grupp barn och spelar någonting för dem på sin flöjt. Vad gör du?
Aial: Jag går och hjälper Menia med de skadade. 
SL: Okej. Vi gör ett litet tidshopp här i sådana fall. Ett par timmar senare så har de sista 
bränderna slocknat och Gimle står och ryker omkring er. De flesta av de som hade blivit 
skadade har Aial och Menia lyckats rädda. Några var för svårt skadade för att kunna 
räddas, men de övriga borde överleva. Ett 40-tal bybor har överlevt. Ett 20-tal har stupat. 
Regnet har också lättat upp och det har börjat skymma. De som har överlevt och ni 
samlas nu omkring brunnen. En äldre man som verkar vara byäldsten kommer fram till 
er. Byäldsten: Tack för er hjälp. Utan er skulle vi säkert ha mist många fler. Fri interaktion.
Menia: För all del. Vi är glada för att ha kunnat vara till hjälp. 
Kritro: Hmph. 
Aial: Kan ni tala om för oss vad det var som överföll er by? Jag fann spår utanför byn och vi hörde 
ljud från skogen strax innan vi anlände hit. 
SL: Byäldsten: Vi är inte säkra, men om vi skall tro på historierna så var det svartalfer. 
Kritro: Det borde man ha kunna gissa sig till. Smutsiga kräk hela bunten.
Menia: Detta är allvarligt. Detta kan betyda att många av de som blivit skadade bär på smittan. 
SL: Byäldsten: Smittan? Vilken smitta?
Menia: Vi har stött på svartalfer förr. Ifall de skadar en med sina vapen eller genom att bitas eller 
klösas så finns det en stor risk för att man har blivit smittad av vad som kallas “svartalfs-smittan”. 
Det innebär...
Daéniel: (viskar till Menia) Är det klokt att berätta detta för dem? Efter allting de gått igenom?
Menia: De behöver få veta sanningen, även om det inte är en lätt sak. 
SL: Kvinna: Vad är det för en smitta? Är den farlig?! Ni märker att byborna börjar bli oroliga 
och mumlar en hel del sinsemellan. 
Menia: Ja. Den är farlig. I värsta fall betyder det att de som blivit skadade kommer med tiden att 
också bli förvandlade till svartalfer. Det är en magisk smitta. 
SL: Byborna blir väldigt upprörda och ni hör hur flera personer börjar gråta igen och 
många som ber er om hjälp och kräver att ni skall göra någonting. 
Kritro: Tystnad!! Vi ska göra vad vi kan för att hjälpa er, men vi kan inte lova någonting mera, 
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eller något botemedel mot detta. 
SL:  Byäldsten: Finns det ett botemedel? 
Menia: Jag har hört om folk som blivit botade, men det är bortom mina kunskaper, tyvärr. Låt mig 
och mina kompanjoner diskutera saken en stund så skall vi se vad vi kommer fram till. 
SL: Ni går lite avsides från resten av byborna. Ni hör genast hur folk börjar käbblas om 
vem som har blivit skadade och vem som inte har blivit smittade. Fri interaktion. 
Aial: Svartalfer. Jag borde ha förstått det. De måste ha varit en större grupp med tanke på vilken 
mängd förstörelse de har fått till stånds. 
Ylíe: Så vad gör vi nu?
Kritro: Det finns endast en sak vi kan göra: Leta reda på de där skitstövlarna till svartalfer och har 
livet ur dem! 
Daéniel: För en gångs skulle håller jag med Kritro. Jag kan inte tänka mig någonting mera 
tillfredsställande än att få ha livet av lite svartalfer...förutom kanske en stor hög med pengar. 
Menia: Jag vet inte hur mycket mera vi kan göra här heller. Mina kunskaper räcker inte till för att 
bota svartalfs-smittan. Jag tycker väldigt synd om dessa stackars människor. Efter allting som de 
mist och sedan får de reda på att de ännu kommer att mista mera. Det är inte rättvist.
Kritro: Så vad står vi här och väntar på?
Aial: Det är ingen idé att bege oss av mera i kväll. Vi har haft en lång resa bakom oss och det börjar 
bli mörkt. Jag har heller ingen lust att jag efter svartalfer mitt i natten på en tom mage. 
Daéniel: Precis. Lika bra att vi vilar upp oss i natt och beger oss av vid gryningen i morgon. 
Utvilade och med förhoppningsvis fulla magar. 
Ylíe: Det skulle kanske inte heller vara en dum idé att försöka lugna ner dessa människor en aning 
innan vi beger oss iväg. Vem vet vad de kan hitta på. 
Menia: Som att bege sig ut mitt i natten efter svartalfer?
Kritro: Inte var det ju så jag menade det. 
Menia: Jag vet. Hur som helst så tror jag att Daéniel sade det bäst. Vi vilar upp oss i natt och så 
beger vi oss av i morgon på lite svaralfsjakt. 
Kritro: Utmärkt! 
Daéniel: Borde vi fråga ifall det finns någon bland byborna som vill följa med oss? Eller ska vi 
klara oss på egen hand?
Kritro: De här människorna är inga krigare. De vet knappast hur man håller i ett vapen. Såg 
du ett enda lik efter en svartalf  här? Nä, trodde väl det. Skulle denna by ha kunnat försvara sig så 
skulle den säkert också ha gjort det.
Daéniel: Det har du säkert rätt i. 
Kritro: Klart att jag har rätt i det. 
Ylíe: Tänker ni börja nu igen? 
Menia: Jag tror att det är lika bra att låta de som är från byn stanna här och ta hand om de 
skadade. De kommer ändå att behöva övervakning sedan när förvandlingen väl börjar. Det kommer 
inte att vara en vacker syn. 
Aial: Nåväl. Låt oss gå och berätta om våra planer för byn. 
SL: Ni går tillbaka till gruppen av bybor. Byäldsten: Vad har ni kommit fram till?
Menia: Vi beger oss av i morgon i gryningen på jakt efter dessa svartalfer som anfallit er by och vi 
ber att resten av er stannar kvar och tar hand om de sårade.
SL: Många av byborna ropar ut protester och ber om att få komma med på jakten. 
Menia: Detta är farligt. Vi vet vad gör och ni behövs som sagt här för att hjälpa till med de skadade. 
När de väl börjar förvandlas så kommer ni att behöva varandras hjälp och stöd. 
SL: Byäldsten: Jag tror inte att alla här är precis glada över att inte få följa med och hämnas på 
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dessa svartalfer, men jag misstänker att du talar sanning om de som blivit skadade.   
Daénil: Tack för ert förstående. Vi kommer inte att göra er besvikna. Om möjligt så skulle vi be om 
ett mål mat och rum för natten ifall det är möjligt?
SL: Byäldsten: Värdshuset har tyvärr brunnit ner, men ni är välkomna att komma och sova hos 
mig. Jag har gott om utrymme i mitt hus. 
Kritro: Tack för er gästvänlighet gamle man. 
SL: Byäldsten: Bästa folk av Gimle. Bege er hem och sov. Vi har haft en lång och tung dag bakom 
oss, fylld av både fasa och sorg. Morgondagen kommer inte att bli lättare och vi har mycket arbete att 
göra. Den lilla folksamlingen börjar sakta men säkert skingras och ni följer efter byäldsten 
hem till hans hus. Väl där får ni ett varmt mål mat och god natts sömn även om ni 
misstänker att den lilla byn inte kommer att sova lika gott som er. När gryningen kommer 
stiger ni upp och äter frukost. Byäldsten tackar er för er hjälp och önskar er all lycka 
med er jakt. Ni tackar för hans gästvänlighet och beger er av. Medan ni rider igenom det 
som finns kvar av byn Gimle ser ni hur en del bybor redan är uppe och håller på att röja 
undan allt bråte från gatorna och kvarlämningarna av nedbrända hus. Några håller på 
och gräver grava för de som har stupat och samlat stenar för att täcka gravarna med. När 
ni väl är utanför byn så tar Aial täten och börjar leda er in i skogen efter svartalferna och 
mot ett nytt äventyr.         
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Vapen och utrustning
Detta kapitel detaljerar olika vapen, rustningar och föremål som en äventyrare i Verald 
behöver, samt vad dessa kostar.

VAPEN 

Vapnen delas in i tre kategorier: enhandsvapen, tvåhandsvapen och distansvapen. 
Vapen används för att inflika skada på sina motståndare, försvara sig med eller för att 
hota med. De flesta äventyrare börjar med dolkar och stavar, och skaffar större vapen, 
såsom svärd, när de har råd med det.

            ENHANDSVAPEN
Enhandsvapen kräver bara en hand för att användas effektivt, vilket 
innebär att den andra handen är fri att t.ex. hålla en sköld för försvar. 
Detta är den vanligaste stridsutrustningen. I teorin kunde man an-
vända ett vapen i vardera handen, men detta medför vissa nackdelar 
i strid, då det är svårt att strida med båda händerna samtidigt. Dessa 
nackdelar finns listade under stridsreglerna. Enhandsvapen gör min-
dre skada än tvåhandsvapen. Nedan följer en lista på de vanligaste 
enhandsvapnen.

Dolk: Dolken är ett enkelt och lätthanterligt enhandsvapen som de 
flesta kan använda. En dolk är lätt att dölja eftersom den är så liten, 
vilket gör den till ett favoritvapen för skälmar.
Handyxa: Denna kortskaftade yxa går bra att såväl hugga ved med 
som att hacka på sina fiender med. Den är väldigt effektiv mot 
träföremål.
Klubba: En ungefär armlång klubba av trä är enkel att tillverka och 
att hitta material till. Den tjocka och tunga slagänden kan tillföra 
rejäla krosskador på motståndaren.
Kortspjut: Detta träskaftade spjut är ett stickvapen som även kan 
användas som kastvapen.
Kortsvärd: Kortsvärdet är som namnet säger den minsta typen av 
svärd, men det kan ändå göra en hel del skada. Kortsvärd används 
ofta som ett andrahandsvapen ifall man använder två vapen samti-
digt.
Morgonstjärna: En morgonstjärna har ett långt och smalt handtag 
och ett runt taggförsett huvud. Morgonstjärnan är ett väldigt formi-
dabelt vapen att kunna bruka.
Sabel: En sabel är ett svärd med ett lätt vågformat blad som endast 
har en egg.  
Skära: Skäran används främst som skörderedskap, vilket innebär att 
de finns på många bondgårdar och är relativt billiga och lättillgän-
gliga. Därför används de även i viss mån som vapen.
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Stridshammare: Stridshammaren liknar närmast en stor slägga. Den används flitigt av 
dvergarer.
Stridsklubba: Detta är en tjockare och större sorts klubba som även har några större 
metalltaggar i ändan, vilket gör den till ett otäckt vapen.
Svärd: Ett av de vanligaste vapnen i Verald. Den vanligtvis runt 80 cm långa klingan har 
egg på båda sidorna, vilket gör att det inte är någon skillnad vilken sida man hugger sin 
fiende med.

TVÅHANDSVAPEN
Tvåhandsvapen är större, tyngre och svårare att hantera än enhandsvapen, men de gör 
ofta mera skada. Nackdelen är att man inte kan använda sköldar tillsammans med 
tvåhandsvapen. Nedan följer en lista över de vanligaste tvåhandsvapnen.

Dubbelyxa: Till skillnad från en vanlig yxa har en dubbelyxa två yxhuvuden istället för 
ett. Den dubbelsidiga yxan är ett av de svåraste vapnen att bemästra, och yxans tyngd 
kräver tvåhandsfattning.
Glav: En glav, eller ”glefe” som den också kallas, är en lång stav med ett stort blad på 
ändan. Den är liksom spjutet ett utmärkt vapen att använda i stora strider, och den håller 
fienden på avstånd.
Lie: Lien är ett bondgårdsredskap som också fungerar utmärkt som vapen. Liens långa 
blad kan utdela en hel del skada vid träff, och vapnet fungerar även ypperligt för att dra 
benen undan fienden.
Spjut: Spjutet är det vanligaste fotfolksvapnet i krig. Det har ett långt skaft med en spetsig 
metallände som kan genomborra fienden. Spjutet är även ett väldigt bra försvarsvapen 
men kan också bra användas som kastvapen.
Stav: En stav är ofta en rak träkäpp som man lika gott kan använda som vandringsstav 
som för att strida med. Det är ett enkelt men effektivt vapen i rätta händer.
Tvåhandssvärd: Ett tvåhandssvärd kan ha upp till 180 cm lång klinga och väger därmed 
en hel del. Det är ett tungt och aningen klumpigt vapen att hantera, men om man har 
styrkan och skickligheten att strida med tvåhandssvärd kan man räkna med att också 
kunna skada sin fiende rejält.
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DISTANSVAPEN
Distansvapen används för att träffa motståndare på avstånd, vilket kan vara en enorm 
fördel i strid. De kräver ofta att man är minst fem meter bort från sitt mål. De gör 
varierande skada och har varierande räckvidd, så olika vapen passar egentligen för olika 
situationer. Man kan inte använda mer än ett kast- eller distansvapen åt gången och man 
kan inte heller använda något av dessa vapen tillsammans med en sköld. Här följer en 
lista på de vanligaste distansvapnen.

Armborst: Ett armborst är jämfört med en pilbåge lite klumpigare att bruka, främst på 
grund av att det är svårare att ladda. Armborstets främsta fördel är dess genomslagskraft, 
vilket gör det till det idealiska vapnet att använda mot rustningsklädda motståndare. 
Armborstpilar eller ”skäktor” är lite kortare och tjockare än de pilar som används i 
pilbågar.
Kastknivar: Kastknivar är smalare och lättare än dolkar och speciellt balanserade för att 
kunna kastas pricksäkert. De har även den fördelen att de är väldigt lätta att dölja.
Kastpilar: Dessa handlar inte om pilar som man använder för armborstar eller pilbågar. 
Det är frågan om små metalliska kastpilar som lätt genomborrar de flesta typer av rustning 
till skillnad från kastknivar eller de kulor man använder i slungor.
Långbåge: En långbåge är en pilbåge som kräver mera styrka för att spänna, men som 
även kan skjuta längre och göra mera skada. Den är aningen större än en vanlig pilbåge.
Pilbåge: Den vanliga pilbågen används såväl i jakt som i krig. En pilbåge är väldigt enkel 
att få tag på.
Slunga: Slungan är ett enkelt vapen, men det krävs ändå en hel del träning för att bli 
pricksäker. Den är inte lika effektiv som en pilbåge, men kan tillverkas av enkla material 
och som ammunition kan man använda vanliga stenar. Ofta används även metallkulor.
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Vapenbonusar och -priser

Enhandsvapen Skada Avstånd Pris
Dolk +1 skada - 2 guld
Handyxa +2 skada - 6 guld
Klubba +2 slagskada - 5 silver
Kortspjut +2 skada 15 meter 1 guld
Kortsvärd +2 skada - 10 guld
Morgonstjärna +3 skada - 9 guld
Sabel +2 skada - 14 guld
Skära +1 skada - 4 guld
Stridshammare +3 slagskada - 13 guld
Stridsklubba +2 skada - 4 guld
Svärd +2 skada - 8 guld

Tvåhandsvapen Skada Avstånd Pris
Dubbelyxa +3 skada - 25 guld
Glav +3 skada - 8 guld
Lie +2 skada - 18 guld
Spjut +2 skada 30 meter 4 guld
Stav +2 slagskada - 1 guld
Tvåhandssvärd +3 skada - 40 guld

Distansvapen Skada Avstånd Pris
Armborst +2 skada 100 meter 35 guld 

+ 5 guld för 20 pilar
Kastknivar +1 skada 5 meter 8 guld för 20 knivar
Kastpilar +1 skada 5 meter 5 guld för 20 pilar
Långbåge +3 skada 150 meter 75 guld

+4 guld för 20 pilar
Pilbåge +2 skada 80 meter 30 guld

+2 guld för 20 pilar
Slunga +2 slagskada 20 meter 5 silver

+1 guld för 20 pilar
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FÖRSVARSUTRUSTNING

RUSTNINGAR
Rustningar skyddar från fysisk skada, och kan vara skillnaden mellan liv och död. Här 
följer en lista på olika rustningsdelar.

Armskenor: Armskenor tillverkas i metall eller tjockt läder och ska skydda underarmen. 
De täcker nästan hela underarmen från handleden upp till armbågen.
Benskenor: Benskenor tillverkas i metall eller i tjockt läder och ska främst skydda 
underbenet. De täcker underbenet från fotleden upp till knäet.
Djurhud: Djurhudar är relativt lätta att få tag på och förser en med såväl skydd som 
värme, till skillnad från många andra typer av rustning. Hudarna kan vara sammansydda 
av flera olika djur eller av ett och samma djurs hud, beroende på djuret storlek.
Handskar: Ifall man har en tyngre rustning, till exempel plåtrustning eller ringbrynja, är 
det också vanligt att man har plåthandskar som skyddar händerna från att bli skadade när 
man strider. Vanligtvis om man strider med svärd och sköld brukar man bara skydda sin 
svärdshand med en handske.
Hjälm: En av de viktigaste delarna att skydda, förutom bålen, är huvudet. Hjälmar tillverkas 
av metall i många olika modeller. Många hjälmar har ett nackskydd av sammanflätade 
ringar. Hjälmar som täcker hela ansiktet har bara ett litet visir för ögonen, vilket rejält 
minskar synfältet.
Läderrustning: Läderrustningen är den vanligaste typen av rustning, eftersom den ger 
rätt bra skydd samtidigt som den tillåter god rörlighet. Läder är relativt lätt att forma 
och stärka på olika sätt och det är relativt stryktåligt. Olika färger och utsmyckningar 
förekommer främst bland finare folk.
Plåtrustning: Plåtrustningen är den tyngsta typen av rustning, men samtidigt den som 
ger bäst skydd. Å andra sidan är den rätt besvärlig att ha i strid eftersom den begränsar 
ens rörlighet väldigt mycket. Endast de starkaste krigarna klarar av att bära denna typ av 
rustning.
Ringbrynja: Ringbrynjor är tillverkade av tiotusentals sammanlänkade metallringar, 
vilket gör att det tar länge att tillverka en. En ringbrynja är lättare än en plåtrustning, 
men ger inte samma skydd. Den är dock betydligt mera flexibel att använda och ger större 
rörlighet än plåtrustningen.
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Vadderad rustning: Ett relativt enkelt sätt att få till stånds en enkel och ändå stryktålig 
rustning är att sy flera lager tyg tillsammans. Oftast används tjockt vadmalstyg i tre-fem 
lager för att denna rustning skall ge någon sorts skydd. Rustningen är väldigt lätt och 
varm i jämförelse med många andra rustningar.

SKÖLDAR
Sköldar används ofta tillsammans med rustning för att skydda sig mot fientliga attacker.

Handsköld: Denna lilla sköld är knappt 15 centimeter i diameter. Den är relativt lätt 
och ger inte så mycket skydd, men tack vare dess vikt går det snabbt att avvärja slag med 
den.
Rundsköld: En rundsköld kan vara metall, men är oftare gjord av trä. En rundsköld är 
cirka en meter i diameter. På grund av sin storlek ger denna sköld ett utmärkt skydd mot 
olika anfall och det är relativt enkelt att ta skydd bakom skölden.

Rustningar och sköldar ger bonustärningar då uthållighet kastas för att motstå skada. 
Följande tabell beskriver olika rustningars och sköldars bonusar och priser.

Rustningar:

Armskenor +1 (armar) 5 guld
Benskenor +1 (ben) 5 guld
Djurhud +2 15 guld
Handskar +1 (armar) 5 guld
Hjälm +1 (huvud) 10 guld
Läderrustning +1 25 guld
Plåtrustning +4 1500 guld
Ringbrynja +3 150 guld
Vadderad rustning +1 25 guld

Sköldar:

Handsköld +1 10 guld
Rundsköld (stål) +3 13 guld
Rundsköld (trä) +2 4 guld
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UTRUSTNING

Utöver stridsutrustning behöver rollen en del andra föremål 
samt kläder för att klara sig genom sina prövningar.

KLÄDER
Kläder är nödvändiga för ens överlevnad. Här nedan följer en 
lista över de vanligaste klädesplaggen som används i Verald. 
Ifall man vill ha någonting som inte finns listat här kan man 
fråga spelledaren ifall det passar in i den miljö som han vill 
använda sig av under gruppens spel.

Brokor: Underkläder som män använder. Brokor brukar ofta 
användas tillsammans med ett par hosor.
Byxor: Ett par byxor kan se väldigt varierande ut, beroende på 
ras och kultur. Materialen kan variera från linne och bomull 
till silke eller läder.
Bälte: Bälten används främst som accessoarer för att bära 
saker i och i viss mån som dekoration. Den vanligaste 
användningen av bältet är att bära ett vapen i, t.ex. ett svärd 
eller en dolk. Man brukar också ha sin pengapung fast i bältet, 
eller en bältesväska.
Handskar: Handskar har man på händerna och används 
främst som skydd mot kyla, men kan också vara bra att ha 
som skydd mot annat. De kan också användas för att utfärda 
en duell mot någon ifall man vill, genom att kasta handsken 
i marken.
Hosor: Benkläder som ibland används istället för byxor. De är 
som långa strumpor som slutar ovanför knäet, och man fäster 
dem i brokorna.
Hätta/Struthätta: En hätta är en enkel huvudbonad, medan 
en struthätta är mera huvlik och har en lång och utdragen 
spets, eller strut. Rikare människor har råd med mera tyg och 
kan därför ha längre strutar.
Kjol: Kjolen är ett kvinnoplagg som sträcker sig från midjan 
ner till fötterna. Kjolar är ofta väldigt enkla till skillnad från 
klänningar. Det är inte ovanligt att man har flera lager kjolar 
på sig, speciellt om vintrarna när det är kallt.
Klänning: En klänning är ett kvinnoplagg som täcker hela 
kroppen. Klänningarnas utseende kan variera mycket beroende 
på vilken kultur man tillhör och hur rik man är.
Mantel: En mantel bärs som ytterplagg över axlarna och 
ryggen. Mantlar har också för det mesta en huva som man kan 
dra över huvudet. De är bra skydd mot väder och vind, samt 
kan ge en lite extra skydd om man vill gömma sig, förutsatt att 
den har rätt färger.
Skor: Skor bärs på fötterna som skydd mot olika 
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väderförhållanden. De har inga skaft vilket gör att de är bäst lämpade 
att ha i varma klimat och i städer.
Strumpor: Strumpor har man fötterna för extra skydd och värme. De 
är speciellt bra att ha på vintrarna när det är kallt. Då rekommenderas 
stickade yllesockor.
Stövlar: Stövlar, till skillnad från skor, har skaft och är bättre lämpade 
att använda i vildmarkerna och på vintrarna. Samtidigt har de den 
fördelen att man lätt kan gömma mindre saker i dem, såsom mynt 
eller en liten dolk.
Tunika: En tunika bärs på övre kroppen och når ofta ner till höften. 
Ofta görs de i bomull, linne eller ylle, beroende på område och 
klimat.
Väst: En väst är alltid ärmlös, till skillnad från en tunika, och bärs 
vanligtvis ovanpå en tunika. En väst brukar för det mesta knäppas 
eller snöras frampå, vilket gör att den kan sitta väldigt nära kroppen. 
Västar tillverkas ofta i ett mera stadigt material, såsom läder.

Brokor 1 silver
Byxor 3 silver
Bälte 4 silver
Handskar 2 silver
Hosor 2 silver
Hätta/struthätta 3 silver
Kjol 3 silver
Klänning 6 silver
Mantel 5 silver
Skor 2 silver
Strumpor 5 koppar
Stövlar 4 silver
Tunika 2 silver
Väst 1 silver 5 koppar
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FÖREMÅL OCH VERKTYG
Här följer en lista på en del vanliga bruksföremål som kan vara 
av nytta för äventyrare.

Bläckhorn: Ett bläckhorn är en speciell liten flaska som man 
förvarar skrivbläck i.
Bältesväska: Istället för att bära omkring en stor ryggsäck 
kan man välja att istället ha mindre föremål i en eller flera 
bältesväskor.
Fackla: Till skillnad från en lykta kan en fackla endast användas 
en gång, men den sprider bättre ljus än en lykta. Facklor är rätt 
kortlivade och brukar brinna slut på ungefär en timme.
Fiskekrok: En liten metallkrok som man lägger bete på när 
man fiskar.
Fjäderpenna: En fjäderpenna är en fjäder som har en liten 
metalldel på ändan eller som bara där skuren med en viss vinkel 
i spetsen, som man kan skriva med. Bläck är det vanligaste 
som man skriver med.
Flaska: Istället för att ha ett vattenskin kan man också bevara 
vätska i flaskor. Små flaskor används flitigt för olika brygder, 
medan större flaskor främst används för vin. Flaskor är ofta 
gjorda i glas eller lera och går därmed lätt sönder.
Flinta och tändstål: Ifall man inte vill gnugga två pinnar mot 
varandra eller vänta på att blixten ska slå ner så är detta det ända 
sättet att få upp en eld på. Flinta och stål är små, behändiga 
och lätta att ha med sig – ett måste för en vandringsman.
Fäll: En fäll är ofta gjord av får-, älg- eller björnskin och används 
som liggunderlag eller extra täcke, beroende på väder och 
vind. De är varma och bra att ha med sig på långa vandringar, 
speciellt vintertid.
Lykta: När mörkret faller behövs någon form av ljus, och en 
lykta är enkel att ha med sig. Dessutom kan man återanvända 
en lykta så länge som den inte går sönder och man har olja att 
fylla på den med.
Nät: Fiskare använder nät för att fiska och jägare för att lägga 
fällor. Näten är ofta gjorda av lite tjockare rep för att hålla kvar 
bytet. Det är inte ovanligt att de har någon sorts vikt längst ut 
för att hålla nätet och bytet kvar och intrasslat i nätet. Vid fiske 
ger nätet större fångst än metning, men det kräver också mera 
arbete.
Nål och tråd: Nål och tråd är små verktyg för att t.ex. lappa 
hål i kläder eller sy igen sår som man fått under sina äventyr 
och strider.
Papper: Skrivpapper framställs av torrt trä eller annat 
växtmaterial. Det är lätt, inte särskilt hållbart och brinner bra.
Pengapung: En pengapung är gjord i läder eller tjockt tyg. Där 
förvarar du dina pengar och andra mindre värdefulla föremål. 



150

En pengapung rymmer cirka 50 mynt.
Pergament: Till skillnad från papper är pergament framställt av skinn. Det är lite tjockare 
än papper men går bra att skriva på. Pergament är hållbarare och mera värmetåligt än 
papper.
Rep: Rep är praktiskt för allehanda sysslor, och det finns i många tjocklekar och olika 
material. Hamparep är det vanligaste och billigaste.
Ryggsäck: En ryggsäck har man för att förvara saker och föremål i. Den är behändig att 
ha till handa om man är ute på äventyr och vandringar.
Kol: Kol används för att skriva med, om än bläck är vanligare. Kol håller inte lika bra 
som bläck, men det är mindre klottigt.
Slipsten: En slipsten används för att vässa verktyg och vapen som fått hack i sig eller 
blivit slöa.
Spionglas: Det tog länge innan man förstod att detta verktyg inte var någon form av 
magi. Med dess hjälp kan man se saker som är längre bort, som om de vore på nära håll 
– ett utmärkt sätt att hålla ett öga på någon, eller se hur många fiender man har emot sig 
i en strid. Ett spionglas består av två slipade och runda glas inuti ett kort, metalliskt rör 
som är mindre i ena ändan och större i andra.
Svavelstickor: Svavelstickor kan användas för att tända eld, men de är rätt sällsynta och 
vanliga person har sällan råd med dem.
Säck: En säck gjord av säckvävsmaterial eller ett annat tåligt material används för att 
förvara föremål och spannmål i.
Tält: Ett tält rymmer för det mesta två personer, men större tält kan givetvis rymma fler. 
Ett tält är behändigt att ha med sig ifall vädret blir dåligt och man behöver skydd från en 
häftig regnskur eller sandstorm, ifall det inte finns något naturligt skydd i närheten.
Vattenskin: Vattenskinn förvarar man vatten eller annat drickbart i. Alla behöver dricka 
och det finns kanske inte alltid en källa eller bäck i närheten. Ett vattenskin är således ett 
måste att ha med sig oavsett vart man går. Vattenskin tillverkas av djurhudar och de är 
väldigt hållbara.
Vindskydd: Till skillnad från tält är ett vindskydd bara ett tygstycke som man spänner 
upp mellan några träd och som kan hålla borta vinden, snön och regnet från endast ett 
håll. De är enklare än tält men ger inte lika bra skydd.
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VALUTA
Valutasystemet i Verald består i huvudsak 
av ett penningsystem. Byteshandel 
förekommer endast i en liten utsträckning 
bland elvárerna. Man använder sig främst 
av koppar-, silver-, guld-, och platinamynt 
i handeln. Penningsystemet bygger på att 
allting har ett värde och man använder 
följande omvandlingssystem mellan de 
olika myntvärdena.

De vanligaste mynten man stöter på 
är guld och silver. Silver är det främsta 
handelsmyntet bland bönder och 
handelsmän, medan främst rikare personer 
använder guld. Platina är däremot väldigt 
sällsynt och kan ibland hittas bland gamla 
skatter. Koppar används inte så värst 
mycket, men det förekommer.

HANDEL
Handel och byteshandel förekommer öppet i Verald. Varje större stad har stora mängder 
handelsmän och -kvinnor som försöker sälja sina varor. Det är vanligt att man försöker 
pruta på varor vid marknader, men i affärerna är det ofta fasta priser och man kan till 
och med bli utslängd från en affär ifall man försöker börja pruta med fel person. Under 
äventyren i Verald lär man samla på sig en hel del saker och föremål som man säkerligen 
i något skede behöver sälja eller vill bli av med. Begagnade saker ger en sällan ett lika högt 
pris som ett oanvänt föremål skulle göra, hälften om man har tur.

Bläckhorn 3 guld
Bältesväska 1 guld
Fackla 4 koppar
Filt 8 silver
Fiskekrok 8 koppar
Fiskenät 4 guld
Fjäderpenna 1 silver
Flaska 1 guld 5 silver
Flinta och tändstål 1 guld
Fäll 4 guld
Lykta 3 silver
Nål och tråd 4 silver
Nät 2 guld
Papper 3 silver
Pengapung 5 silver
Pergament 1 silver
Rep av hampa 1 guld (10 meter)
Ryggsäck 2 guld
Skrivkol 8 guld
Slipsten 3 koppar
Spionglas 400 guld
Svavelstickor 1 guld
Säck 2 silver
Tält 10 guld
Vattenskinn 1 guld

Koppar Silver Guld Platina
Koppar 1 - - -
Silver 10 1 - -
Guld 100 10 1 -
Platina 1000 100 10 1
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Bestiarium
Detta kapitel rekommenderas främst för spelledare att bekanta sig med, eftersom det 
kanske inte är lika spännande att spela när man vet vilka väsen och monster som man 
eventuellt kan möta under sina äventyr.
 Bestiariet är uppdelat i två delar: väsen och djur. En del av varelsernas egenskaper 
listas under beskrivningarna, men inte alla. Resterande egenskaper får spelledaren att fritt 
bestämma. Om man inte vill bry sig om att bestämma alla olika förmågor kan man helt 
enkelt anta att varelsen har två nivåer i allt – dvs. man kastar ett attribut + två tärningar.
 Efter alla magiska förmågor följer ett tal, vilket betyder antalet gånger som 
förmågan kan användas per dag. Om förmågan är “passiv” innebär det att den alltid är 
effektiv.

VÄSEN

Väsen är magiska varelser som uppkom under Förstörelsens Ålder. Många av väsena har 
väldigt annorlunda egenskaper än de spelbara raserna. Deras attribut kan variera kraftigt 
och ofta har de specialregler när det kommer till skada och att absorbera skada.
 Spelledaren får gärna hitta på ytterligare monster och väsen utöver de som finns 
uppräknade här. Det är ett bra sätt att hålla spelarna på alerten så de inte faller in i rutiner. 
Exempelvis kan man blanda olika väsens egenskaper för att få t.ex. en spökdrake eller en 
jättehvarulf. Möjligheterna är många och endast spelledarens fantasi kan sätta stopp för 
vilka väsen som gruppen stöter på under äventyret.

Drakar
Drakar är enorma, flygande, magiska varelser som sprider skräck och orsakar enorm 
förstörelse vart de än far. De kan bli upp emot 15 meter höga och 25 meter långa. De är 
väldigt giriga varelser och älskar allt vad skatter och värdeföremål heter. Ingen vet hur 
gamla de kan bli, men det påstås att de skall kunna leva för evigt, ifall de inte blir dödade. 
Numera finns det väldigt få drakar kvar i Verald.
 Man känner till sju olika sorters drakar: blå drakar finns nära vatten, gröna finns 
i skogar, guldfärgade finns i öknar och på slätter, röda finns kring vulkaner, silverfärgade 
gillar bergen, svarta finns i underjorden och i grottor, och vita bebor de norra och sydliga 
isarna.

Statistik för en fullvuxen drake:

Smidighet: 9 Karisma: 5 Förnimmelse: 7
Styrka: 18 Manipulation: 5 Intelligens: 5
Uthållighet: 14 List: 5

Hälsonivåer: 350
Viljestyrka: 10
Initiativ: 14
Vapen: Bett , klor, svans, vingslag
Immun mot sjukdomar, gifter, droger och slagskada
Halverar skada från fysiska och magiska attacker
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Magiska förmågor: 
Drakens förmågor beror på dess färg. Alla drakar har tillgång till tre olika magiformer 
som de fritt kan använda förmågor ur, samt en andningsförmåga. Alla förmågor utom 
andningsförmågan kan endast användas en gång per dag. Andningsförmågan kan 
användas en gång per minut och varar i två rundor.

Blå drake: Vattenmagi, luftmagi och sinnesmagi 
Isandning: Fryser varelser och föremål till is; orsakar fyra nivåer kritisk 
skada. Förmågan når ett område som är fem meter brett och inom tio meters 
avstånd.

Grön drake: Jordmagi, luftmagi och naturmagi
Syraanding: Fräter sönder utrustning och varelser; orsakar en nivå kritisk 
skada per runda i 10 rundor efter träff. Förmågan når ett konformat område 
som är upp till två meter brett och inom femton meters avstånd.

Gulddrake: Luftmagi, eldmagi och lyckomagi
Eldandning: Bränner upp varelser och föremål. Orsakar fyra nivåer kritisk 
skada per runda av kontakt. Förmågan når ett konformat område som är upp 
till tre meter brett och inom femton meters avstånd.

Svart drake: Jordmagi, eldmagi och dödsmagi
Dödsandning: Suger livet ur varelser och överför liv till draken; orsakar fem 
nivåer kritisk skada per runda. Förmågan når ett mål inom tjugo meter.

Vit drake: Luftmagi, vattenmagi och ödesmagi
Isandning: Fryser varelser och föremål till is. Orsakar fyra nivåer kritisk 
skada. Förmågan når ett område som är fem meter brett och inom tio meters 
avstånd.
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Silverdrake: Jordmagi, luftmagi och livsmagi
Åskandning: En åskvigg skjuter ut ur drakens käft och orsakar fem nivåer 
kritisk skada per runda. Förmågan når ett mål inom tjugofem meter.

Röd drake: Eldmagi, luftmagi, och sinnesmagi
Eldandning: bränner upp varelser och föremål; orsakar fyra nivåer kritisk 
skada per runda av kontakt. Förmågan når ett konformat område som är upp 
till tre meter brett och inom femton meters avstånd.

Fylgija
En fylgija är en liten flygande ande som för det mesta hittas 
omkring hus och annan bebyggelse. De är knappt mer än 
50 cm långa och är för det mesta skygga och ovilliga att 
visa sig för människor, och om de gör det är det främst 
för att tacka dem för något. En fylgija är beskyddare för 
en familj. Ifall familjen kommer ihåg att tacka fylgijan 
genom små gåvor eller mat, får familjen må bra. Lyckas 
man däremot göra en fylgija arg så bör man vara på sin 
vakt. Det finns ingenting som kan stilla deras vrede om 
man en gång väckt den. Det finns berättelser som fylgijor 
som har raserat ett helt hus med familj och allting.

Statistik för en fylgija:

Smidighet: 4 Karisma: 3 Förnimmelse: 5
Styrka: 1 Manipulation: 3 Intelligens: 3
Uthållighet: 3 List: 3

Hälsonivåer: 2
Viljestyrka: 5
Magiska förmågor: Grönskans omfamning (när som helst), förpesta (4), rena (3), 
vindsvep (5) och kvickfotad (6)
Initiativ: 7
Vapen: -
Immun mot fysisk skada

Haltija 
Det finns många platser i Verald som är speciella eller viktiga av en eller annan orsak. Det 
kan vara allting från gamla gravar till begravda hemligheter. Oavsett varför platsen finns 
så har denna plats en beskyddare. Dessa beskyddare kallas  haltijor. En haltija är en ande 
av en person. Haltijan håller sig vanligvis osynlig, men stör man platsen eller saken som 
haltijan vaktar blir de synliga och gör allt i sin makt för att bli av med inkräktarna. Blir 
man dräpt av en haltija blir man också en haltija och hjälper till att beskydda platsen så 
länge det behövs.
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Statistik för en haltija:

Smidighet: 4 Karisma: 2 Förnimmelse: 4
Styrka: 4 Manipulation: 2 Intelligens: 3
Uthållighet: 5 List: 3

Hälsonivåer: 10
Viljestyrka: 7
Magiska förmågor: Grönskans omfamning (när 
som helst), försvar (3) och slagkämpe (3) (som 
krigarens klassförmåga), jordens kalla omfamning 
(när som helst) och skada (4)
Initiativ: 8
Vapen: Valfritt
Immun mot fysisk skada

Hiisi 
En hiisi är, till skillnad från en haltija, en beskyddare av 
naturen istället för en plats. Är man vårdslös med naturen 
kan det hända att man i misstag väcker en hiisi. Hiisier är 
för det mesta gömda eller osynliga när de ligger och sover 
bland trädens grenar eller bland mossiga stenar. En hiisi 
kan anpassa sitt utseende till omgivningen.

Statistik för en hiisi:

Smidighet: 3 Karisma: 3 Förnimmelse: 4
Styrka: 2 Manipulation: 3 Intelligens: 2
Uthållighet: 3 List: 3

Hälsonivåer: 8
Viljestyrka: 6
Magiska förmågor: Sakta in (3), förstena (2), rena vatten 
(4), vindsvep (4), kvickfotad (3), grönskans omfamning 
(när som helst) och barkhud (2). 
Initiativ: 6
Vapen: Valfritt
Immun mot fysisk skada
Halverar skada av naturmagi och elementmagi
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Huldra 
Huldror, eller bergsrån, är vanligtvis manliga väsen som 
bor nära berg eller i gruvor. De tycker om att lura vandrare 
och äventyrare in bland bergen eller ner i gruvorna för att 
sedan fånga dem där och lämna dem till sitt öde. Huldrorna 
kan också försöka lura in en vandrare på mat och dryck 
och sedan be att få dela sängen med honom. Detta är dock 
vanligare bland kvinnliga huldror.
Statistik för en huldra:

Smidighet: 3 Karisma: 4 Förnimmelse: 4
Styrka: 3 Manipulation: 4 Intelligens: 3
Uthållighet: 3 List: 4

Hälsonivåer: 12
Viljestyrka: 7
Magiska förmågor: Förvirra (5), falsk identitet (6), sakta in 
(3) och stenhud (2). 
Initiativ: 7
Vapen: -
Halverar skada av jordmagi

Hvarulf
Hvarulfar är storväxta bestar som en gång i tiden var vargar, människor eller elvárer. 
Genom kraftig, förbjuden magi blandades dessa ihop och resultatet blev en hvarulf. 
Hvarulfar är närmare två och en halv meter långa. De är extremt aggressiva och finns för 
det mesta i gamla skogsområden, där de har sina jaktmarker. Det sägs att hvarulfvarna 
kan byta form och se ut som en människa, elvár eller varg. Blir man biten av hvarulf  får 
man dess förbannelse och kommer med tiden att själv bli en hvarulf. Förvandlingstiden 
är ungefär ett månvarv från det att man blivit biten.

Statistik för en hvarulf:

Smidighet: 5 Karisma: 3 Förnimmelse: 5
Styrka: 6 Manipulation: 3 Intelligens: 3
Uthållighet: 6 List: 4

Hälsonivåer: 18
Viljestyrka: 8
Magiska förmågor: Skräck (2), vilddjurets klor (4), 
grönskans omfamning (1) och hamnbyte (människa, elvár 
eller varg), snabb läkning (halverad läkningstid), ursinne 
(som krigarens klassförmåga, två gånger per dag) och 
hvarulfs förbannelse (bett).
Initiativ: 9
Vapen: -
Immun mot slagskada
Tar dubbel skada av eld och eldmagi
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Jättar
Jättar och troll påminner mycket om varandra. Skillnaden är att jättar är ännu större, 
ofta dummare och skyggare än vad trollen är. Jättar blir ofta upp emot 4-5 meter långa. 
Jättarna håller sig ofta till mera ödsliga platser där det inte bor så mycket folk. Så vitt man 
vet finns det fem olika sorters jättar: bergsjättar, havsjättar, underjordsjättar och eldjättar. 
De som man vanligtvis stöter på är bergsjättar och havsjättar.

Statistik för en fullvuxen jätte:

Smidighet: 3 Karisma: 2 Förnimmelse: 3
Styrka: 9 Manipulation: 2 Intelligens: 2
Uthållighet: 10 List: 3

Hälsonivåer: 42
Viljestyrka: 8
Magiska förmågor: Snabb läkning (halverad läkningstid)
Initiativ: 7
Vapen: Valfritt vapen (men i jättestorlek, gör trippel skada jämfört med ett vanligt 
vapen)
Immun mot sjukdomar och mentala förmågor
Halverar effekten av magiska förmågor enligt följande:
 Bergsjättar – jordmagi
 Havsjättar – vattenmagi
 Eldjättar – eldmagi
 Underjordsjättar – jordmagi
 

De olika jättarna med en människa som storleksreferens
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Kona 
En kona är en sorts magiker som har blivit förvriden och 
ofta galen av den magiska kunskap som han lärt sig. Konor 
ser ofta ut som äldre personer och de lever för det mesta 
avskilt från resten av samhället. De kan vara synnerligen 
påhittiga, men lämnar du dem i fred så lämnar de för det 
mesta dig i fred också.

Statistik för en kona:

Smidighet: 3 Karisma: 4 Förnimmelse: 3
Styrka: 2 Manipulation: 4 Intelligens: 5
Uthållighet: 4 List: 4

Hälsonivåer: 10
Viljestyrka: 9
Magiska förmågor: Valfria förmågor, upp till 10 stycken; 
magiformer får blandas fritt
Initiativ: 7
Vapen: Stav eller dolk
Halverar skada av magiska förmågor från de magiformer som konan själv besitter

Kraken
Kraken är ett fruktat havsmonster som lever i djupen och 
utan förvarning kan stiga till ytan och svälja hela skepp 
och deras besättning i ett ögonblick. Man vet inte hur 
stor en kraken kan bli, men dess tentakler sägs vara två 
meter tjocka och upp emot tjugo meter långa. Sjömän 
och havsresande brukar ofta försöka navigera på grundare 
vatten i fruktan för detta monster. Det sägs att det är en 
större risk att stöta på detta monster när det stormar.

Statistik för en kraken:

Smidighet: 5 Karisma: 1 Förnimmelse: 3
Styrka: 12 Manipulation: 1 Intelligens: 3
Uthållighet: 10 List: 4

Hälsonivåer: 180
Viljestyrka: 6
Magiska förmågor: Inga
Initiativ: 9
Vapen: Tentakler +8 kritisk skada, bett
Immun mot sjukdomar, slagskada och vattenmagi 
Tar dubbel skada av vind- och eldmagi
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Kyria
En kyria är ett bevingat väsen som ofta bor i närheten 
av berg eller vid träsk. Till utseendet påminner de 
om kvinnor, men de har klor på fötterna och vingar 
på ryggen. Kyrior rör sig för det mesta i flock och är 
väldigt territoriella. Man finner dem ofta vid krigsfält 
efter strider, där de söker igenom fallna krigares 
utrustning efter mat eller dylikt.

Statistik för en kyria:

Smidighet: 4 Karisma: 2 Förnimmelse: 3
Styrka: 3 Manipulation: 3 Intelligens: 3
Uthållighet: 3 List: 4

Hälsonivåer: 12
Viljestyrka: 6
Magiska förmågor: Vindsvep (4), lövfall (3) och 
vindkontroll (2)
Initiativ: 8
Vapen: Valfritt distansvapen
Immun mot vindmagi

Lyktgubbar 
Lyktgubbar, eller irrbloss som de också kallas, är väsen som ofta bor nära träsk eller 
vid kusten och försöker locka vandrare till ett blött öde genom att använda ljuspunkter. 
De visar sig endast när det blivit mörkt. De är illvilliga andar som man bör akta sig för, 
speciellt om man rör sig i närheten av träsk eller vid kusten när det börjar skymma.

Statistik för en lyktgubbe:

Smidighet: 4 Karisma: 2 Förnimmelse: 3
Styrka: 3 Manipulation: 5 Intelligens: 3
Uthållighet: 3 List: 4

Hälsonivåer: 8
Viljestyrka: 6
Magiska förmågor: Ljus (3), låga 
(4), vattenandning (passiv förmåga), 
grönskans omfamning (3) och falsk 
identitet (2)
Initiativ: 8
Vapen: -
Immun mot vattenmagi
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Mara
En mara är vanligtvis en kvinnlig ande som uppenbarar sig 
på nätterna i hemmen och suger livskraft ur personer. De 
kan återkomma natt efter natt tills deras offer till slut dör. 
Det finns också berättelser om maror som ger sig på djur, 
men det lär vara betydligt ovanligare. Den som blir offer 
för en mara har ofta hemska mardrömmar under natten 
och känner sig ofta trött och utmattad följande dag.

Statistik för en mara:

Smidighet: 4 Karisma: 1 Förnimmelse: 4
Styrka: 4 Manipulation: 4 Intelligens: 3
Uthållighet: 5 List: 4

Hälsonivåer: 22
Viljestyrka: 8
Magiska förmågor: Förvirra (3), telepati (3), lugn (1), skräck (1), förpesta (2), marans 
kyss (maran suger i sig en hälsonivå per runda, max 4 nivåer) (1)
Initiativ: 7
Vapen: -
Halverar skada av såväl fysiska som magiska attacker

Odöda
Odöda väsen förekommer i många olika former och storlekar. De har dock ett antal 
egenskaper som kategoriserar dem som vad de är: döda varelser som av en eller annan 
orsak fått liv igen. Vissa odöda är okroppsliga, dvs. de saknar en fysisk kropp. Detta 
innebär att de inte kan skadas av fysiska föremål och de kan röra sig fritt genom väggar 
och andra fasta föremål, även levande varelser. Odöda varelser som däremot har kroppar 
kan sprida “Dödens bett” genom att komma i kontakt med levande personer.

Myling
En myling är ett spöke av ett barn. Man hittar den oftast i samband med det hus där 
barnet en gång i tiden bodde. Mylingar är för det mesta oönskade barn som man tog livet 
av och begravde under huset. En myling är sällan illvilligt inställd, men undantag finns.

Statistik för en myling:

Smidighet: 3 Karisma: 2 Förnimmelse: 3
Styrka: 1 Manipulation: 2 Intelligens: 2
Uthållighet: 2 List: 2

Hälsonivåer: 4
Viljestyrka: 5
Magiska förmågor: Skada (2), kyla (2) och charm (1) 
Initiativ: 5
Vapen: -
Immun mot fysisk beröring, gifter, droger och sjukdomar
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Gast
Gastar, eller spöken, är andar av personer som har dött, 
men som inte gått vidare till efterlivet. Gastar är väldigt 
olika till naturen. Vissa är goda och hjälpsamma och 
kanske i gengäld bara vill bli hjälpta att komma vidare. 
Andra gastar är illvilliga och besvärliga och vill bara ställa 
till problem och skrämmas. Vissa har ingen aning om att 
de är döda eller vägrar erkänna det. Man kan inte slåss mot 
gastar på fysisk väg, utan man behöver finna andra sätt att 
bli av med dem på. Några av de vanligaste sätten är att 
hjälpa spöket att finna ro eller att förstöra dess ankare (ett 
föremål som gasten är bunden till)

Statistik för en gast:

Smidighet: 3 Karisma: 3 Förnimmelse: 4
Styrka: 3 Manipulation: 3 Intelligens: 4
Uthållighet: 4 List: 4

Hälsonivåer: 8
Viljestyrka: 8
Magiska förmågor: skada (3), bränna (2), frys (3), vindsvep (2), charm (2), illusion (1), 
kontroll (1) och skräck (1)
Initiativ: 7
Vapen: -
Immun mot fysiska beröring, gifter, droger och sjukdomar

Draug
En draug är en död kropp som väckts till liv igen. 
Drauger hittar man ofta i samband med slagfält eller 
nära gravplatser. De rör sig betydligt långsammare 
än levande personer och är rätt ointelligenta. En 
draug är ofta resultatet av att en dödsmagiker väckt 
en död kropp till liv och kontrollerar varelsen.

Statistik för en draug:

Smidighet: 2 Karisma: - Förnimmelse: 2
Styrka: 4 Manipulation: 2 Intelligens: 1
Uthållighet: 5 List: 2

Hälsonivåer: 15
Viljestyrka: 2
Magiska förmågor: Inga
Initiativ: 4
Vapen: Bett
Immun mot droger, gifter och sjukdomar
Halverar skada från fysiska attacker
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Skelett
Skelett är inget mer än ben av döda människor, djur eller andra varelser som har blivit 
väckta till liv igen. De kontrolleras alltid av en nekromantiker, eller någon annan varelse 
som utövar avancerad dödsmagi. Skelett bär sällan kläder eller rustning, eller så är dessa 
nästan förruttnade. Ett skelett gör endast vad det är tillsagt att göra och inget mera. 
Det har ingen egen hjärnaktivitet, och kan bara följa ytterst simpla kommandon, t.ex. 
“Anfall alla som kommer in i detta rum.” Skelettet följer en given order tills det förgörs 
eller magikern som kontrollerar det ger ett nytt kommando. Endast den som har väckt 
skeletten kan kontrollera dem.

Statistik för ett mänskligt skelett:

Smidighet: 3 Karisma: - Förnimmelse: 2
Styrka: 3 Manipulation: 1 Intelligens: 1
Uthållighet: 4 List: 2

Hälsonivåer: 6
Viljestyrka: -
Magiska förmågor: Inga
Initiativ: 5
Vapen: Valfritt vapen och bett
Immun mot gifter, droger, sjukdomar och 
sinnesmagi
Halverar skada av pilar och eggvapen
Tar dubbel skada av eld
Tar vanlig skada av klubbor och dylika slagvapen

Piru
En piru är ett litet, illvilligt och temperamentsfullt väsen, knappt längre än en halvling, 
som för det mesta bor under marken eller i berg. De är extremt påhittiga och giriga. De 
lockas till allt som ser vackert och skinande ut, och de kan gå väldigt långt för att få vad 

de vill ha. Äventyrare bör vara på sin vakt ifall de 
någonsin möter en piru.

Statistik för en piru:

Smidighet: 4 Karisma: 1 Förnimmelse: 3
Styrka: 2 Manipulation: 4 Intelligens: 3
Uthållighet: 3 List: 5

Hälsonivåer: 5
Viljestyrka: 6
Magiska förmågor: Förpesta (2), förgifta (2), fusk 
(2), låga (2), förvirra (2), sannsyn (1), grönskans 
omfamning (1), spindelben (1) och illusion (1).
Initiativ: 9
Vapen: -
Immun mot jordmagi
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Rånda 
En rånda, eller ett skogsrå, är ett kvinnligt väsen 
som lever i skogen i utkanten av bebyggelse. En 
rånda ser ut som en vacker kvinna, men detta är 
bara en förtrollning som hon har kastat på sig 
för dölja sitt fula yttre. Råndan försöker för det 
mesta lura män till sig för att ha livet av dem. 
Hon brukar för det mesta äta upp sina offer, men 
enligt rykten kan hon ibland hålla sitt offer vid liv 
i syftet att försöka få avkomma.

Statistik för en rånda:

Smidighet: 3 Karisma: 4 Förnimmelse: 3
Styrka: 3 Manipulation: 4 Intelligens: 3
Uthållighet: 3 List: 3

Hälsonivåer: 11
Viljestyrka: 7
Magiska förmågor: Falsk identitet (4), lugn (3), 
telepati (2), förvirra (2), barkhud (2), vilddjurets 
klor (2) och charm (passiv)
Initiativ: 6
Vapen: -
Immun mot sinnesmagi

Surma
En surma är en illvillig, hundliknande best som kan dyka upp överallt i Verald. De är 
extremt intelligenta och listiga. De som stött på en surma och överlevt att berätta om det 
säger, att de är blodtörstiga varelser som kan följa sitt byte över långa sträckor och som 
inte vilar förrän det dräpt sitt byte.

Statistik för en surma:

Smidighet: 4 Karisma: 1 Förnimmelse: 5
Styrka: 4 Manipulation: 2 Intelligens: 2
Uthållighet: 5 List: 3

Hälsonivåer: 14 
Viljestyrka: 8
Magiska förmågor: Eldsköld (passiv)
Initiativ: 7
Vapen: Brännande bett (gör skada enligt förmågan 
bränna)
Immun mot eld och eldmagi
Tar dubbel skada av vattenmagi
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Svartalf
Svartalfer utgör ett av Veralds största väsenproblem, då det finns så många av dem och 
ofta rör sig i mindre flockar. Till utseendet påminner de mycket om elvárer, vilket är 
logiskt, eftersom de en gång i tiden faktiskt varit elvárer. Numera har de mörkare hy och 
bär på ett enormt hat mot allt som är oförstört och vackert. Alla som blir skadade av en 
svartalfs vapen, klor eller bett drabbas av “svartalfssmittan”, som innebär att man sakta 
men säkert själv förvandlas till en svartalf, ifall man inte  botas i tid.

Statistik för en svartalf:

Smidighet: 5 Karisma: 1 Förnimmelse: 4
Styrka: 3 Manipulation: 3 Intelligens: 2
Uthållighet: 4 List: 3

Hälsonivåer: 10
Viljestyrka: 6
Magiska förmågor: Förbannelse – Svaralfs-
smitta (passiv)
Initiativ: 8
Vapen: Vilket vapen som helst, bett och 
klor
Immun mot sjukdomar

Troll
Troll är släkt med jättar, men  mindre till storleken och aningen intelligentare. De är ändå 
nästan dubbelt större än människor. Man känner till fyra olika sorters troll: skogstroll, 
träsktroll, bergstroll och sandtroll. Troll håller sig för det mesta för sig själva, men nu 
som då händer det att ett troll söker sig in till någon mindre by för att söka efter mat eller 
utrustning. Troll är sällan lika som jättar, men det är ändå ingen god idé att irritera ett 
troll.
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Statistik för ett troll:

Smidighet: 2 Karisma: 1 Förnimmelse: 4
Styrka: 7 Manipulation: 2 Intelligens: 2
Uthållighet: 7 List: 2

Hälsonivåer: 22
Viljestyrka: 6
Magiska förmågor: Snabb läkning (halverad läkningstid)
Initiativ: 4
Vapen: Valfritt vapen (dubbelt större vapen än vanligt, gör dubbel skada)
Immun mot slagskada

Tursa 
En tursa är ett vattenlevande väsen som oftast påträffas vid hav eller större sjöar. Enligt 
sjömäns berättelser smyger de ombord på båtar, kastar besättningen över bord och drar 
sedan ner sina offer i djupen för att äta upp dem. Den som kommit i kontakt med en tursa 
löper stor risk att bli förgiftad eller nedsmittad med någon sjukdom.

Statistik för en tursa:

Smidighet: 4 Karisma: 1 Förnimmelse: 2
Styrka: 4 Manipulation: 2 Intelligens: 2
Uthållighet: 4 List: 3

Hälsonivåer: 14
Viljestyrka: 7
Magiska förmågor: Vattenkontroll (4), 
vattenandning (passiv)
Initiativ: 7
Vapen: Bett +2 kritisk skada samt risk att bli 
smittad med “Vattenfeber”
Immun mot vattenmagi och sjukdomar

Vätte
Vättar, eller vittror, är busiga och påhittiga små väsen som för det mesta bor i eller i 
närheten av bebyggelse. Det sägs att det finns många olika sorters vättar, och beroende på 
var de bor samt deras beteenden kallas de för olika saker: skogsvättar, illvättar, husvättar, 
bergsvättar, osv. Vissa menar dock att vättar inte bara är busiga, utan om man behandlar 
dem väl så kan de till och med hjälpa en.

Statistik för en vätte:

Smidighet: 5 Karisma: 1 Förnimmelse: 4
Styrka: 2 Manipulation: 4 Intelligens: 3
Uthållighet: 3 List: 3
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Hälsonivåer: 6
Viljestyrka: 7
Magiska förmågor: Spindelben (passiv)
Initiativ: 8
Vapen: Valfritt vapen
Immun mot sjukdomar

DJUR

Det finns väldiga mängder djur i Verald, så att försöka lista dem alla är omöjligt. De 
som finns här är ett plock av de vanligaste djuren, främst vilda djur. Djur som finns på 
bondgårdar och dylikt finns inte uppräknade. Vissa av dessa djur kan man tämja och få 
som lojala vänner. De som listas här är ett genomsnitt av det som man vanligtvis stöter 
på. Spelledaren från fritt lägga till ytterligare djur och komma på egna värden för de olika 
djuren efter eget tycke och behov.

Björn
Björnen är det största landrovdjuret i Verald, och den förekommer främst i skogar och 
nära berg. För det mesta är björnen folkskygg, men ifall den känner sig hotad kan den bli 
aggressiv. Den jagas ofta för sin tjocka päls, som förekommer i flera olika färger.

Statistik för en björn:

Smidighet: 3 Karisma: 1 Förnimmelse: 4
Styrka: 5 Manipulation: 1 Intelligens: 1
Uthållighet: 3 List: 2

Hälsonivåer: 50
Viljestyrka: 5
Initiativ: 5
Vapen: Ram +3 slagskada och +1 kritisk 
skada
Halverar slagskada
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Falk
Falkar är eftertraktade brevbärare. Duvor är vanligare, men falkar föredras på grund av 
sin snabbhet.

Statistik för en falk:

Smidighet: 3 Karisma: 1 Förnimmelse: 4
Styrka: 1 Manipulation: 1 Intelligens: 1
Uthållighet: 4 List: 3

Hälsonivåer: 2
Viljestyrka: 6
Initiativ: 6
Vapen: Klor och näbb

Hjort
Hjorten är ett av de vanligaste jaktbytena, då både dess skinn 
och dess kött är eftertraktade. Hjortar förekommer endast i 
skogar.

Statistik för en hjort:

Smidighet: 3 Karisma: 1 Förnimmelse: 3
Styrka: 3 Manipulation: 1 Intelligens: 1
Uthållighet: 3 List: 2

Hälsonivåer: 15
Viljestyrka: 4
Initiativ: 5
Vapen: Klövar och horn

Hund
Människor har ofta hundar som husdjur och jaktdjur, medan de är mindre vanliga hos 
andra folkslag.

Statistik för en hund:

Smidighet: 2 Karisma: 2 Förnimmelse: 4
Styrka: 1-2 Manipulation: 2 Intelligens: 1
Uthållighet: 3 List: 2

Hälsonivåer: 5
Viljestyrka: 3
Initiativ: 4
Vapen: Bett
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Häst
Hästar används främst för transport och på bondgårdar. Det finns både tama och vilda 
hästar i Verald. Vildhästar kan man stöta på främst i skogar. Hästar används också i 
strid.

Statistik för en häst:

Smidighet: 2 Karisma: 2 Förnimmelse: 3
Styrka: 5 Manipulation: 2 Intelligens: 1
Uthållighet: 4 List: 2

Hälsonivåer: 26
Viljestyrka: 5
Initiativ: 4
Vapen: Klövar

Järv
Järvar kan vara väldigt farliga varelser, trots sin storlek. De är extremt territoriella och 
kan även ge sig på större rovdjur såsom vargar eller björnar för att försvara sitt byte. 

Statistik för en järv:

Smidighet: 3 Karisma: 1 Förnimmelse: 3
Styrka: 3 Manipulation: 2 Intelligens: 1
Uthållighet: 3 List: 2

Hälsonivåer: 6
Viljestyrka: 4
Initiativ: 6
Vapen: Bett

Katt
Katten är ett vanligt sällskapsdjur hos människor och elvárer. Halvlingar brukar också 
ha skeppskatter ombord för att hålla bort ohyra. Det finns också vildkatter som man kan 
stöta på i vildmarkerna. De kan bli aggressiva ifall de känner sig hotade.

Statistik för en katt:

Smidighet: 5 Karisma: 2 Förnimmelse: 4
Styrka: 1 Manipulation: 2 Intelligens: 1
Uthållighet: 3 List: 3

Hälsonivåer: 3
Viljestyrka: 3
Initiativ: 8
Vapen: Klor och bett
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Mård
Mårdar är vanligtvis asätare, men de kan också ge sig på levande byte ifall de blir desperata. 
Mårdar jagas ofta för sin päls, som sedan får pryda någon ädlings kläder.

Statistik för en mård:

Smidighet: 3 Karisma: 1 Förnimmelse: 3
Styrka: 1 Manipulation: 1 Intelligens: 1
Uthållighet: 3 List: 2

Hälsonivåer: 4
Viljestyrka: 4
Initiativ: 5
Vapen: Bett

Orm
Det finns otaliga sorters ormar och man bör vara på 
sin vakt med dem alla. Vissa är giftiga medan andra 
kan anfalla sitt byte blixtsnabbt och krossa livet ur 
det. Ormar är fruktade och respekterade. Helare 
brukar jaga ormar för deras gift i syftet att skapa 
motgift.

Statistik för en orm:

Smidighet: 4 Karisma: 1 Förnimmelse: 3
Styrka: 1-4 Manipulation: 1 Intelligens: 1
Uthållighet: 2 List: 2

Hälsonivåer: 1-6, beroende på storlek
Viljestyrka: 3
Initiativ: 6
Vapen: Giftigt bett eller krossande grepp

Råtta
Råttor är ett återkommande problem i alla städer, trots att stora kattpopulationer hjälper 
att kontrollera dem. De sprider lätt sjukdomar och är svåra att fånga. Ofta stöter man inte 
bara på en råtta utan en hel svärm av dem.

Statistik för råtta:

Smidighet: 3 Karisma: 1 Förnimmelse: 3
Styrka: - Manipulation: 1 Intelligens: 1
Uthållighet: 2 List: 2
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Hälsonivåer: 1
Viljestyrka: 2
Initiativ: 5
Vapen: Bett

Spindel
Spindlar är små rovdjur som spinner sina nät och fångar sitt byte. Många spindlar kan 
vara väldigt giftiga, även om deras gift främst är ämnat för mindre byten såsom insekter. 
Helare brukar fånga spindlar för att få motgift.

Statistik för en spindel:

Smidighet: 3 Karisma: - Förnimmelse: 2
Styrka: - Manipulation: 1 Intelligens: 1
Uthållighet: 2 List: 1

Hälsonivåer: 1
Viljestyrka: 1
Initiativ: 4
Vapen: Giftigt bett

Uggla
Ugglan är en nattaktiv rovfågel som främst 
jagar mindre gnagare. De har en utmärkt 
mörkersyn. Vissa tycker om att ha ugglor 
som kompanjoner. De är relativt tama ifall 
man tränat dem. 

Statistik för en uggla:

Smidighet: 2 Karisma: 1 Förnimmelse: 4
Styrka: 1 Manipulation: 1 Intelligens: 1
Uthållighet: 3 List: 2

Hälsonivåer: 3
Viljestyrka: 4
Initiativ: 4
Vapen: Klor och näbb

Varg
Vargen är ett flockdjur som man främst stöter på i skog eller bergsutlöpare. De har stora 
jaktrevir, som de försvarar mot utomstående flockar. Vargar kan ibland påträffas närmare 
bebyggelse, speciellt om man har mycket boskap. Många människor ogillar vargar och de 
jagas ofta för sin päls eller som skadedjur.
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Statistik för en varg:

Smidighet: 3 Karisma: 1 Förnimmelse: 4
Styrka: 3 Manipulation: 2 Intelligens: 1
Uthållighet: 4 List: 3

Hälsonivåer: 7
Viljestyrka: 5
Initiativ: 6
Vapen: Bett

Älg
Älgar jagas främst för sitt kött och till viss del för 
sitt skinn. Många hantverkare gillar att tillverka 
saker i läder av älgskinn.

Statistik för en älg:

Smidighet: 2 Karisma: 1 Förnimmelse: 3
Styrka: 4 Manipulation: 1 Intelligens: 1
Uthållighet: 3 List: 2

Hälsonivåer: 35
Viljestyrka: 4
Initiativ: 4
Vapen: Klövar

Örn
Örnar är stora rovfåglar som förekommer över 
hela Verald. Vissa har till och med fångat in 
örnar och har dem som husdjur, men detta är 
ganska ovanligt. Örnfjädrar används ofta som 
skrivdon på grund av sin tjocklek och längd.

Statistik för en örn:

Smidighet: 3 Karisma: 1 Förnimmelse: 4
Styrka: 1 Manipulation: 1 Intelligens: 1
Uthållighet: 3 List: 3

Hälsonivåer: 6
Viljestyrka: 5
Initiativ: 6
Vapen: Klor och näbb
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