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en här inofficiella modulen till Svavelvinter-
rollspelet tillkom som en osökt efterbörd 
till arbetet med äventyret Griftehjärta, som
är tillgängligt för gratis nedladdning från 

Fria Ligan (www.frialigan.se). Staden Tigôld fungerar
nämligen som fond till handlingen i äventyret även om 
fokus ligger på godset Kosterheim utanför densamma. 
Beskrivningen av staden i äventyret är därför väldigt 
översiktlig men torde ändå fungera tillfredsställande för 
ändamålet.
 Här återfinns mer detaljer om stadens invånare, upp-
byggnad, styrelseskick, organisationer, viktiga platser och 
intressanta personligheter. Även de skuggmakter som 
intrigerar om inflytande över staden och dess invånare 
beskrivs i detalj. Materialet kan såväl användas för att 
bygga ut äventyret som för att brodera ut själva staden 
i större detalj. Huvudtanken är dock att modulen skall 
kunna användas självständigt för egna äventyr och kam-
panjer i Tigôld.
 Om den här modulen inte är nödvändig för att kunna 
spela äventyret Griftehjärta så är det omvända också sant.
Däremot återfinns i äventyret givetvis fler platser och in-
vånare som kan vara användbara i andra äventyr och kam-

panjer som utspelar sig i staden. Såsom en excentrisk 
lokal apotekare och läkare, eller en hel skara mer eller min-
dre färgstarka advokater som verkar i staden. Ett centralt
inslag i Griftehjärta är rättegångar varför äventyret även
beskriver hur rättegångar – såväl brottsmål som civilrätts-
liga processer – går till. Här beskrivs samtliga skilje-
domare, vilka endast omnämns i förbifarten i äventyret, 
i större detalj.

F Ö R O R D

HäNVISNINGAR
Alla referenser och sidhänvisningar till ”grund-
boken” avser den första utgåvan av spelet, som 
innehåller såväl en regel- som en världsdel. Med 
reservation för att någonting kan ha ändrats i 
senare utgåvor av spelet.
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hamnstaden Tigôld på nordöstra Saphyna 
kolliderar landets lantliga särprägel med 
världshandelns kosmopolitiska puls. Orten 
anlades ursprungligen vid den naturliga 

hamnbassängen som just en av- och pålastningshamn 
för den lokala huvudorten Gudiena på Gudienerslätten 
i väster. Fortfarande präglas hamnkajerna av lager- och 
båtshus, liksom karavanvägen mot Gudiena är tillhåll för 
kuskar och annat resande folk.
 Faktum är att en tredjedel av befolkning antingen är att 
betrakta som besökare eller tillbringar det mesta av sin 
tid på resande fot, antingen på land eller till sjöss. Ytter-
ligare en tredjedel består av medellösa dagverkare som 
flockas till stadens handelsnäring, liksom av de slavar som 
i praktiken utför mycket av det okvalificerade grovgörat 
i hamnen. Den sista tredjedelen utgör stadens egentliga 
invånare, från den enkla hantverkaren som oförtrutet 
sliter i sin verkstad, till handelsmannen som driver ett 
av de stora handelshusens kontor. Bortsett från Kastykes 
krämarpräster och Anxalis tjänare inom Ambaquaorden 
finns knappast någon frälse samhällsklass att finna, åt-
minstone inte annat än som tillfälliga besökare.

ÖVERSIKT
Tigôld är uppförd på Kasserbuktens södra strand, där 
en ö och ett saltstänkt rev med förrädiska klippor utgör 
en naturlig vågbrytare. Besökare som anländer sjövägen 
möts av fyrbåken på toppen av Tempelholmens Anxalis-
tempel. Den låga klippan ute i bukten ägs och admini-
streras helt av Ambaquaorden, och hyser framför allt 
nämnda tempel. Först efter att ha rundat av ön som 
kantas av kajer och pirer, får man syn på hela staden och 
det omgivande kuperade landskapet.

Direkt väster om staden spyr ån Rosinanda sitt vatten i 
bukten. Invid åkanten finns ett gammalt färjeläger som 
på grund av sina avgifter dock redan tidigt övergavs av
karavantrafiken till förmån för ett simpelt vadställe längre
upp längst ån. Fotvandrare som vill slippa bli blöta väljer
dock med fördel att korsa vattnet medels färja.
 Stadens huvudled utgörs av kajesplanaden som följer 
vattenlinjen längst hela stadens sträckning. I den västra
änden lastas och lossas varor på den breda stenkajen. I
stadens centrala delar smalnar stenkajen av något vilket
dock inte hindrar att kommers förs direkt på kajen, eller 
över däck från förtöjda fartyg i alla storlekar. I den så 
kallade Stenstaden, mitt på kajesplanaden, återfinns  
stadens institutioner liksom huvuddelen av stadens trak-
orier gjort stadsdelen sitt hem.
 I öster tar en gammal plankbrygga över och från denna
skjuter bryggor och kajer ut i vattnet i olika nivåer. 
Strandpromenaden vindlar sig bort i öster genom den 
likaledes brokiga bebyggelsen i hamnkvarteret som i 
folkmun benämns Plankstaden.
 Bakom hamnkvarteren avtar fiskstanken något när in-
slag av garvsyror och slagg från verkstäder, bagerier och 
annan sedvanlig stadsverksamhet tar över. Här lever och
verkar stadens infödda borgarklass i förhållandevis god
välmåga. Stadsdelen kallas nedsättande av trakorierna 
för Mumsarstaden, medan invånarna omtalar den varmt 
som sitt Folkheim.
 Vägen bort mot vadstället över ån Rosinanda i sydväst
kantas av hela kvarter med billiga värdshus, tjaskiga ta-
vernor, skabbiga glädjehus och mängder av stallar för alla 
de vagnar med dragdjur vilka trafikerar sträckan till och 
från Gudienerslätten. Stadsdelen har fått växa ohämmat 
under åren men benämns alltjämt Kuskstråket.
 Karavanvägen västerifrån sammanstrålar med såväl 

I N T R O D U K T I O N
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landsvägen österut som den stenlagda huvudgatan ner 
till hamnen på en öppen plats känd som Korsvägen. Den 
mestadels öppna platsen mellan stadsbebyggelsen utgör 
stadens, vid sidan av hamnen, viktigaste marknadsplats.
 Bebyggelsen avtar betydligt ut mot den omgivande 
kuperade landsbygden, där odlingar och betesmarker 
tar vid. De bönder som förser staden med livsmedel 
bor sällan inne i densamma utan har sina gårdar i anslut-
ning till sina jordlotter. Lite längre ut finns även regel-
rätta byar och hela landsorter, vilka alla på sitt sätt är en 
del av hamnstaden.

STADENS STyRE
Trakoriska riket tillämpar ett sorts kolonialt välde på
Saphyna i stort. I det specifika fallet Tigôld är makten i
praktiken delad mellan stadsfogden, som utses av öns
guvernör eller Primus Prokurator, å ena sidan och hamn-
fogden, som svarar till Bodâken, å den andra. Jurisdik-
tionerna är väl definierade och de båda myndigheterna 
har egentligen ingenting förutom prestigen att käbbla om.

STADSFOGDEN
Stadsfogden ansvarar för att driva in skatter och avgifter 
från stadens näringsidkare och andra invånare med fast 
sold. Förutom att ansvara för lag och ordning, liksom 
rättsskipning i brottsmål, finansierar fögderiet stadens 
rådsförsamling, se nedan.
 Fogden är stadens styresman i rent juridisk mening 
tillika enväldig domare i brottsmål inom sin jurisdiktion. 

Domslut i civilrättsliga mål har däremot kontrakterats ut 
på företrädare för olika gillen, skrån och kyrkor. Det är 
dock möjligt att engagera fogden att döma även i exem-
pelvis affärstvister, om man bara har de rätta kontakterna.

STADSRåDET
Stadsrådet ansvarar för stadens dagliga drift och de off-
entliga utgifterna. Rådsförsamlingen utgörs av represen-
tanter för stadens mäktigare handelshus och viktigaste 
hantverkarskrån. Representanter för olika religioner och 
kyrkor har dock inte direkt tillgång till rådet, men både 
Anxalis- och Kastykekyrkan tävlar om inflytande bland
rådsherrarna.
 I praktiken har rådet dock främst nominell makt, då
stadsfogden egentligen har veto i samtliga frågor. Inga
offentliga handlingar blir nämligen juridiskt bindande
utan att fogden präglar sitt personliga sigill på pergamen-
tet. Denne låter dock för det mesta rådet hållas för att 
säkra rådsmännens lojalitet som samhällsledare.

HAMNFOGDEN
Hamnfogden driver in tullar och avgifter från sjöfarten 
till och från staden. Hamnkontoret administrerar också 
ett omfattande arkiv med rigorösa detaljer över samtliga 
sjötransporter. Slutligen ansvarar hamnfögderiet för att 
hålla utkik efter smuggelgods och annat kontraband. 
Hamnfogden lyder inte under Saphynas guvernör utan 
utses av Bodâkens Poda Snica.

BODâKEN OCH LIMBES
Texten hänvisar återkommande till Bodâken och 
dess olika så kallade limbes. Bodâken är alltså 
Trakoriska rikets styrande rådsförsamling som 
representerar adeln och omfattar även kejsaren 
själv. Olika underavdelningar till Bodâken mot-
svarar olika department inom rikets förvaltning. 
Läsaren hänvisas till sidan 204 i grundboken för 
ett urval av sådana limbes.
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KyRKOR
Stadens båda större kyrkor – Kastykekyrkan och Anxalis-
kyrkan – har ingen formell makt i staden men får ändå
sägas ha ett enormt inflytande. Inom privatlivets område
råder kyrkorna över sådant som folkbokföring, dop, gif-
termål och inte minst upprättande av dödsbon och i för-
längningen arvsskiften. Kyrkornas makt över det offent-
liga livet är främst baserat på inflytande, inte minst eko-
nomisk sådan.
 Kastykeprästerna betjänar huvudsakligen stadens tra-
korier, medan Anxalis prästerskap vänder sig till den
infödda befolkningen, och då inte minst fiskarbefolkning-
en. Medan Kastykekyrkan är tätt förknippad med makt-
en och makthavarna i riket, är stadens Anxalistempel 
betydligt större och rikare än stadens lilla Kastyketem-
pel. De båda templen bekämpar knappast varandra ak-
tivt men vaktar avundsjukt sina egna privilegier och sin 
prestige.
 Båda organisationerna försöker förhålla sig neutrala 
till stadens formella styre – gentemot hamnfögderiet re-
spektive stadsfogden och stadsrådet. Men i praktiken har
hamnfogden, som ju själv är prästinvigd, nära kopplingar
till Kastyketemplet. Detta i sin tur leder gärna till att
Ambaquaorden hellre fokuserar sitt inflytande på stads-
fogden, som dessutom är infödd saphynier liksom majo-
riteten av invånarna på Tempelholmen. Ambaquaorden 
har dessutom såväl officiellt som inofficiellt samröre med 
det inflytelserika så kallade Fiskargillet, se nedan.

GILLEN OCH SKRåN
Den infödda saphynska befolkningen i staden sköter i
mångt och mycket sig själva. Olika gillen organiserar 
olika sociala funktioner, inklusive rättsskipning, och skrå-
tillhörighet är något man föds in i.
 Det så kallade Fiskargillet förtjänar att omnämnas sär-
skilt och är ett gammalt brödraskap lett av den så kall-
ade fiskarkonungen. Det rör sig egentligen om en infödd 
kriminell organisation med goda kontakter med stadens 
formella makthavare. Gillet är en maktfaktor att räkna 
med och har kopplat ett järngrepp om Plankstaden,  men 
dess inflytande når långt bortom hamnkvarteren.
 De olika inhemska gillena erkänns inte utan vidare av
stadens trakoriska styresmän. Endast ett fåtal har med
tiden vunnit status som formella skrån och har därmed
också representation i stadens råd. I regel blir ett skrå
erkänt som formellt först när trakoriska hantverksmäs-
tare eller affärsmän har etablerat sig inom den aktuella 
näringen och tagit kontrollen över skrået. Alternativt har 
rika och framstående saphynska familjer eller ambitiösa 
entreprenörer gift in sig i trakoriska familjer. På så sätt 
har även inflytelserika saphynier tagit sig in i stadens råd.

MILITäRT FÖRSVAR
Tigôld är, tvärtom vad staden vid första anblicken ger vid 
handen, av stor strategisk vikt för trakoriska riket. Det 
är härifrån lejonparten av de råvaror och det gods som 
produceras på Gudienerslätten och i Korjulme skeppas 
ut. Dessutom utgör hamnen rikets främsta brohuvud 
på ön. Det dagsaktuella hotet kommer som bekant från 
ärkerivalen Ransard och dess bundsförvanter inom 
alliansen Järnkedjan.
 Speldata för typiska soldater återfinns på sidan 187 i 
grundboken. (Roteknektarna motsvaras snarare av busar.)

HIRDTRUppER
Stadens försvar ombesörjs av storhirdmannen i Gudiena 
som avdelat en centuria hirdtrupper till stadens garnison. 
Hirden uppgår till ca 90 man allt som allt. Det tunga 
infanteriet är indelat i åtta stycken tältlag om vardera 
åtta man. Till detta tillkommer två ryttarlag lätt kavalleri 
om vardera tio man. Endast halva styrkan är i tjänst 
vid en given tidpunkt, men hela centurian kan givetvis 
mobiliseras på kort varsel.
 Fotfolket bemannar garnisonen samt patrullerar den 
omedelbara omgivningen, medan rytteriet används för 
patrullering av de mera vältraffikerade vägarna i trakten, 
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liksom som kurirer. Trupperna lyder under en hirdman, 
som visserligen inte är underställd den lokala civila 
förvaltningen, men som ändock är skyldig att ingripa om 
ett hot mot staden uppenbarar sig.

LEGOSOLDATER
Tigôld är också en av de främsta inkörsportarna till ön för 
legosoldater och även hela truppstyrkor av kondottiärtyp, 
från när och fjärran. Sådana förband hålls under strikt 
uppsikt tills dessa funnit pålitliga uppdragsgivare och 
kan lämna staden under ordnade former för att bidra 
till öns försvar. Herrelösa legoknektsförband kan rent av 
upplösas på storhirdmannens order då dessa lika gärna 
skulle kunna tjäna rikets fiender. Samtidigt är tillgången 
till erfaret vapenfört folk en tillgång då den lokala 
hirdmannen enkelt kan fylla ut leden med hyrsvärd i en 
krissituation.

SjÖFÖRSVAR
Hamnen Tigôld står under beskydd av arsenalen i Kar-
nald på Paratorna medan den närmaste flottbasen ligger 
i Melse tvärsöver Sidensjön. I fredstid anses flottans 
patrullering längs kusterna utgöra ett fullgott försvar 
även för Tigôld. För tillfället är flottans resurser dock 
fokuserade på att patrullera farvattnen längre österut 
varför örlogsfartyg besöker Tigôld endast undantagsvis, 
exempelvis för reparationer.
 Amiralitetet i Karnald har dock anlitat en lojal kapar-
kapten för att säkra hamnen med sina två krigsfartyg; Våg-
krossaren är en kraftigt bestyckad galbadon och enbart 
fartygets själva närvaro torde hålla sjörövare och andra 
mindre välbeväpnade hot på behörigt avstånd. Den om-

byggda karracken Danserskan fungerar däremot som tross 
och trupptransport. Ombord lever och verkar en knapp 
centuria (ca 60 man) marinsoldater, liksom projektiler 
och andra fältförnödenheter förvaras i dess lastrum.

STADSVAKT
Stadsfogden har anlitat lokala förmågor som så kallade 
roteknektar. Dessa är av benknäckartyp och kan lättast 
skiljas från rent kriminella element genom att de bär 
stadens vapen på en sliten vapenrock över sina privata 
kläder. Knektarna är ett tjugotal till antal allt som allt, 
och beväpnade med träpåkar för att kunna bevara 
ordningen i stadens centrala delar. Däremot patrulleras 
inte de infödda saphyniernas kvarter eller Kuskstråket, 
där knektarna knappast vore välkomna.
 Hamnfogdens tullknektar är bättre beväpnade och
mer erfarna, men framför allt bättre betalda. Beväpningen 
är lätt då man rör sig mycket vid och över vatten, liksom 
man regelmässigt bordar fartyg. Tullknektarna är dock 
endast en handfull till antal och behöver sammankallas 
särskilt med visst varsel.
 Ambaquaorden begagnar sig av en egen vaktstyrka på 
Tempelholmen i form av den så kallade tempelvakten. 
Samtliga knektar är egentligen lekmannapräster och har 
alltså helt andra civila arbetsuppgifter till vardags. Endast 
ett tiotal tempelvakter är i vanliga fall mobiliserade – 
för att skydda templet och dess skatter – men styrkans 
rustkammare räcker till att beväpna ett femtiotal knektar 
vid full mobilisering. Då Tempelholmen står under 
trakoriska rikets beskydd räknar man också med hjälp 
utifrån om templet skulle utsättas för hot från pirater 
eller andra plundrare.
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SKUGGMAKTER
Även om Tigôld är förhållandevis fri från inflytande uti-
från, så som agenter och kunskapare från alliansen Järn-
kedjan, så bubblar det däremot av inre motsättningar
mellan stadens skuggmakter. Den trakoriska säkerhets-
polisen Digeta Longa har en ständig närvaro, liksom 
Tigôld är en del av Kastykesekten Nya Sfärens plan för 
ett handelsförbund mellan hamnstäder.
 Här presenteras en rad skuggmakter, det vill säga in-
flytelserika individer som företräder olika organisationer, 
fraktioner och myndigheter med maktanspråk i staden.
Eftersom spelarkaraktärerna inte är menade att inter-
agera direkt med sin skuggmakt – åtminstone inte 
primärt – listas också en “kontaktperson” som fungerar 
som skuggmaktens länk till karaktären. Dessa bifigurer, 
såväl som skuggmakterna själva, beskrivs närmare på 
annan plats.

HIRDMAN KORMANDER 
HOLMORA DA OKRUzANDE
Denne överste inom Digeta Longa agerar som stadens 
hirdman och ansvarar för Tigôlds säkerhet inför såväl 
Bodâken som öns Primus Prokurator. Han ser utländska 
fiender överallt men är desto mera omedveten om 
eventuella inre hot mot stadens säkerhet.

Hemvist: Stadsgränsen
Strategiskt mål: Hålla allt inflytande utifrån stången.
Kontaktperson: Kapten Hirnella
Resurser: Infanteri (1), Kavalleri (1), Informatörer (1)
Tillgänglig resurs: Förstärkningar (från Gudiena)

STADSFOGDE MIRAKOL AV KLINT
Denne infödde karriärist söker snarare inflytande i Gudi-
ena och överlåter så mycket som möjligt av stadens styre 
åt sina tjänstemän liksom till stadens rådsförsamling. 
Oavsett är hans ord lag i Tigôld och fogden tillåter inte 
någonting rubba rådande status quo.

Hemvist: Stenstaden
Strategiskt mål: Värna om sin personliga prestige 
genom att bibehålla lugnet i staden.
Kontaktperson: Adjutanten Hynferdink
Resurser: Roteknektar (1), Rådsmän (1), 
Byråkrater (1)
Tillgänglig resurs: Fullmakter (nya befogenheter 
från guvernören)

Ny REGEL: 
TILLGäNGLIGA RESURSER

I förteckningen intill listas förutom resurser vid 
start även “tillgänglig resurs”, vilket syftar på 
resurser som skuggmakten visserligen förfogar 
över, men som normalt sett inte är mobiliserade. 
Dessa kan när som helst mobiliseras genom 
komplotten Mobilisera resurs och placeras alltid 
i skuggmaktens “hemvist“, som är en sfär där 
skuggmakten aldrig kan förlora allt inflytande 
– såvida inte skuggmakten själv blir eliminerad. 
Saknar man dominans i denna sfär lyckas kom-
plotten dock inte automatiskt, utan SG för dåd-
slaget är lika med antalet övriga skuggmakter med 
inflytande i den aktuella sfären.
 En resurs som alltid är ”tillgänglig” för alla 
skuggmakter, enligt ovan, är Hyrsvärd (det vill 
säga de legoknektar som vanligtvis kamperar 
utanför staden). Att anlita legoknektar är dock 
kostsamt och såvida inte skuggmakten har en 
stinn kassa förloras resursen ett antal rundor 
senare. Notera att ett sådant tilltag riskerar att leda 
till en kapprustning mellan skuggmakterna vad 
gäller manskap i form av vapenföra män, liksom 
trakoriska hirdtrupper förr eller senare kommer 
att söka driva bort hyrsvärden från staden.
 Om bordet så vill kan man slå ett handelsslag 
för att se om man kan hyra legoknektar, samt 
för att se om man har råd att behålla resursen i 
kommande skuggrundor:

❖ Istället för rikedomsnivå ger skuggmaktens 
 totala inflytande på skuggspelsbrädet antalet
 grundtärningar, medan svårighetsgraden mot-
 svarar resursens nivå.
❖	Om inflytandet är tre eller flera nivåer högre
 än resursens nivå behövs inget slag, utan han-
 delsslaget lyckas automatiskt.
❖	Om skuggmakten har resursen Pengar (eller
 motsvarande) får man alltid lika många bonus-
 tärningar som resursens nivå.
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HAMNFOGDE 
MARMONA DA MELSE
Denne Kastykeprästinna går egentligen Nya Sfärens 
ärenden och ser sig själv som stadens blivande styresper-
son. Hennes överordnade konspiratörer planerar makt-
övertagande i samband med det befarade krigsutbrottet.

Hemvist: Hamnen
Strategiskt mål: Förbereda Nya Sfärens maktöver-
tagande.
Kontaktperson: Skrivaren Skuns da Hulda
Resurser: Tullvakter (1), Byråkrater (1), Kontakter (1)
Tillgänglig resurs: Marinsoldater (från karacken 
Danserskan)

URIGALLU 
MENEMOS DEN BLÖTE
Denne överstepräst och tempelföreståndare tillhör de 
äldstes skara inom Ambaquaorden och är upptagen med
kyrkopolitik vid huvudtempel i Soblak. Om någon lokal 
incident hotar hans personliga prestige tvekar han dock 
inte att agera kraftfullt och hänsynslöst.

Hemvist: Tempelholmen
Strategiskt mål: Värna om sitt eget och sitt tempels 
prestige.
Kontaktperson: Syster Moqsa
Resurser: Präster (1), Vandrarmunkar (1), Pengar (1)
Tillgänglig resurs: Inkvisitorer (genom Abzulvan, 
den polytheistiska inkvisitionen)

BARû BORKÔN
Denne prior för teofagernas kloster har etablerat sig som 
en informell maktfaktor bland den infödda befolkningen 
i Mumsarstaden. Den övergödde munken är såväl en 
fruktad som vördad siare.

Hemvist: Mumsarstaden
Strategiskt mål: Utöka sitt inflytande utanför 
Mumsarstaden.
Kontaktperson: Broder Jarlaf
Resurser: Munkar (1), Kontakter (1), Spådomar (1)
Tillgänglig resurs: Busar

FISKARKONUNG 
MOVITz BOLMARE
Denne lokale gudfader kontrollerar det mesta som 
händer i hamnkvarteren genom syndikatet som kallas 
Fiskargillet. Han har även inflytande på hamnkontoret, 
på stadsfogdens kansli och inom stadens rådsförsamling 
(genom Skeppsbyggarnas skrå).

Hemvist: Plankstaden
Strategiskt mål: Dominera Plankstaden och 
Mumsarstaden.
Kontaktperson: Språkröret Halmar Halvöga
Resurser: Hamnbusar (1), Kriminella kontakter (1), 
Gentjänster (1)
Tillgänglig resurs: Folkuppbåd

MADAM FULVINA
Denna bordellmamma styr gatukriminaliteten på det så 
kallade Kuskstråket. Hon har gott om kontakter såväl i 
som utanför staden, liksom inom både Digeta Longa och 
lönnmördarsekten RhabdoRana.

Hemvist: Kuskstråket
Strategiskt mål: Dominera sfären Kuskstråket.
Kontaktperson(er): De tre bröderna
Resurser: Rånare (1), Indrivningsmän (1), 
Hållhakar (1)
Tillgänglig resurs: Lönnmördare (från 
RhabdoRana)
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amnkajen som löper längst hela stadens 
längd börjar vid lagerdistriktet i väster och 
präglas där av handelshusens så kallade 
trampkranar. Utsmyckningen av dessa slav-

drivna mekaniska vidunder utgör ett pittoreskt inslag 
i stadsbilden, då handelshusen för en informell tävlan 
sinsemellan. Faktum är att skrytbyggena riskerar att rasa
under tyngden av vingar och andra onödiga överbygg-
nationer.
 Själva lagerdistriktet är förhållandevis nybyggt och 
anlagt med breda brandgator mellan magasinen. Visa av 
tidigare storbränder är vissa lagerhus även täckta med
eldtåliga asbastmattor. De mindre handelshusen och 
-bolagen har sina kontor här, ofta i anslutning till själva
magasinen. Här återfinns också värdshus där handels-
resande kan fördriva sin tid i väntan på att varor anländer 
eller lastas.
 De flesta av stadens bofasta farlänningar är hänvisade 
till stadens utkanter och många har därmed byggt sina 
hus i utkanterna av lagerdistriktet.

HAMNKONTORET
I den stenlagda hamnkajens östra ände tronar det pam-
piga hamnkontoret. Denna inrättning sorterar under
Poda Snica och ansvarar både för att tullar och avgifter 
drivs in till Bodâkens kassakistor. Samtliga fartyg som 
anlöper staden registreras, liksom deras last och syfte med
besöket. Särskilda tullvakter har fullmakt att genomsöka 
fartyg som lägger an i hamnen. Eftersom knektarna i
huvudsak är ute efter mutor är det få som krånglar i 
onödan vid en inspektion.

HAMNFOGDEN 
MARMONA DA MELSE
Karriärbyråkraten från Melse har en lång och lönsam 
karriär bakom sig inom rikets förvaltning. Hon har gott 
om kontakter och innehar även en köpt lekmannatitel 
som Kastykerprästinna, vilket aldrig varit dåligt för 
affärerna. Marmona har näsa för lönsamma investeringar 
och har satt i system att göra affärer med lånade pengar 
som hon får tag i genom sina många kontakter. Som 

H A M N E N  O C H 
L A G E R D I S T R I K T E T
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HAMNEN & LAGERDISTRIKTET 
1. Hamnkontoret
2. Sjöfartskompani Eliatos
3. Korns Handelshus

2

1

3

|——— 300 meter ———|

säkerhet använder hon redan belånade tillgångar i ett sinn-
rikt system. För att säkerställa att affärerna även håller i
en juridisk tvist har hon tillsett att hennes närmaste med-
arbetare på hamnkontoret, skrivaren Skuns da Hulda, 
har licens att döma i just affärstvister.
 Marmonas stora plan är att gripa makten i staden när
Nya Sfären, som hon sympatiserar och konspirerar med, 
sjösätter sitt sjöhandelsförbund. I denna plan ingår far-
tyget Vågkrossaren som hon är majoritetsägare i liksom 
dess befälhavare kaparkaptenen Kolder, mera känd som 
Sjöhunden. Kaparen själv är dock inte medveten om eller 
delaktig i själva komplotten, men hamnfogden litar blint 
på den plikttrogne före detta marinofficerarens lojalitet. 
(Se sidan 42 för mera information.)

Utseende: Öns frodighet har hunnit sätta sina spår 
då hennes ämbetsdräkt gång på gång fått sys om för 
att inte spricka i sömmarna av hullets ökande tryck. 

Dubbelhakorna och de rullade lockarna ramar in ett 
par ögon skarpa som diamanter.
De fyra bloden: Sten 1, Vind 3, Eld 2, Vatten 2
Förmågor: Bildning 1 (Juridiska kryphål), Krämare 
2, Intrigmakare 1 (Hållhakar), Okvädning 1 
(Övertygande)
Livsstil: 5 (besutten)

SKRIVAREN SKUNS DA HULDA
Den juridiskt bildade skrivaren har rekryterats särskilt till
sin nuvarande, om än ganska oglamorösa, position av 
hamnfogden själv. Han äger licens att leda förhandlingar 
och döma i olika slags tvister som rör kontrakt av 
varierande slag. Skuns extraknäcker med att dra upp 
handelsavtal av olika slag åt köpmän och sjömän i staden, 
liksom han rutinmässigt utdelar skiljedom i olika tvister 
rörande dylika.

LAGERHUSDISTRIKTET

HAMNEN
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Skuns är införstådd med sin arbetsgivares underliggande 
motiv och räknar själv med att kunna avancera inom den 
nya ordning som väntar. Under tiden har han odlat sina
lokalkontakter och har ett finger med i organiserad brotts-
lighet såsom smuggling. Mest fruktar han att hamna i
Digeta Longas blickfång och tar därför inga onödiga risk-
er om inte utdelningen uppväger denna.

Utseende: Narcissistiskt pendantisk med sitt yttre. 
En stab av tjänare handhar hans morgontoalett liksom
hans skräddare får rycka ut för att åtgärda lösa trådar
eller sömmar under dygnets alla timmar. De väl-
vårdade svarta lockarna, det välansade skägget och de 
plockade ögonbrynen utövar också tydlig lockelse på 
kvinnfolk.
De fyra bloden: Sten 2, Vind 2, Eld 2, Vatten 2
Förmågor: Bildning 2 (Affärsjuridik, Trakorisk lag 
och rätt), Intrigmakare 1 (Diskretion)
Livsstil: 4 (välbärgad)

SjÖFARTSKOMpANI 
ELIATOS
Handelshuset Eliatos är representerat i de flesta trakoriska 
hamnar av vikt och sysslar snarare med sjöfart än handel. 
Klienterna består nämligen främst av andra handels-
hus vilka framför allt tecknar marinförsäkringar för att
begränsa de ekonomiska riskerna för sina varutrans-
porter till sjöss. För att slippa undan sina förpliktelser 
vid skadereglering arbetar många av rikets skickligaste 
advokater med att formulera försäkringsbrev fulla av 
finstilta kryphål, samt med att skjuta klienters anspråk 
på ersättning i sank vid skiljedom.
 Man fungerar även som rederi och förutom egna far-
tyg är man delägare i många av de självständiga last-
fartyg som utför legouppdrag åt rikets handelshus, så 
kallat partrederi. Faktum är att många handelsfartyg 
kontrakteras i trakoriska hamnar med kapital från huset 
Eliatos, som därmed blir majoritetsägare till skeppen. 
Ytterligare en gren av verksamheten är förbrukningsgods 
så som skeppsvirke, tross och segelduk till varvsnäringen.
 Lokalkontoret i Tigôld utgör i själva verket ett av naven 
i stadens näringsliv, genom det inflytande  handelshuset 
utövar på hamn- och sjöfartsnäringarna. Man har också 
köpt upp stadens repslagerier och tunnbinderier för att
skaffa sig ett monopol på dessa i hamnstaden hett efter-
traktade varor. Därigenom har man också tagit kontrol-
len över två av stadens tongivande hantverksskrån och 

därmed säkrat två platser i stadens råd. Handelshuset har 
dock även en egen representant i rådet, nämligen advokat 
Larmas som beskrivs i äventyret Griftehjärta (sidan 22).

KORNS HANDELSHUS
Det mäktiga handelskompaniet Korn (se grundboken 
sidan 210) har visserligen ett stort kontor på Saphyna, 
mera exakt i Frimbole Olvi på öns södra sida, men då
man även handlar med andra lokala grödor jämte spann-
mål har handelshuset också ett mindre lokalkontor i 
Tigôld. Filialen bemannas av den yngste av Malthus 
Korns avkomma, nämligen dottern Watna Korn. Lokal-
kontoret ser inte mycket ut för världen, åtminstone om 
man betänker att familjens affärsimperium är riksom-
spännande.
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WATNA KORN DA GRUMMI
Handelsmannadottern är inte själv filofag, det vill säga an-
hängare av faderns marknadsfilosofi malthusiasnismen, 
vars bud går ut på att ”mätta marknaden” med stora voly-
mer. Hon är istället avfällig familjeideologin och initia-
tivtagare till den lokala mokhakartellen. Som familjens 
svarta får har hon mycket att bevisa inför sin fader och
månghövdade brödraskara. Utsänd till den minst bety-
delsefulla handelsutposten i familjens imperium är Wat-
na revanchlysten och stridbar. Hon vantrivs dock svårt i 
den trista hamnstaden och deltar hellre i det sociala livet 
i storstaden Gudiena.

Utseende: En stilig kvinna i sina bästa år men alltför 
upptagen med affärer och förpliktelser för att ha tid 
att ägna sig åt sitt yttre. Kammartjänarinnan ser dock 
till att hon är nytvättad, parfymerad och fullt påklädd 
innan hon lämnar sitt residens om morgnarna.
De fyra bloden: Sten 1, Vind 2, Eld 3, Vatten 2
Förmågor: Bildning 1 (Praktisk affärsjuridik), 
Intrigmakare 1 (Genomskåda), Krämare 2
Livsstil: 5 (besutten)

KAMpANjFRÖ: REVISIONEN
En köpman av lokal härstamning, Fester av Odda, har
förvärvat ett handelsbrev som ger hans kompani till-
stånd att handla med grödan mokha. De trakoriska 
handelshusen inom Mokhahandlarnas gille vill absolut 
inte ha utbölingen på marknaden och kartellens agenter
i Tigôld får i uppdrag att se till stadsrådet drar in köp-
mannens tillstånd att över huvud taget verka i staden. 
 Saken är lätt ordnad då gillets ledare Watna Korn är 
medlem av rådet men ärendet stöter dessvärre på patrull 
på fogdens kansli. Det visar sig nämligen att Festers 
mokhaplantage ligger utanför gränsen för stadsfögderi-
ets jurisdiktion, varför beslutet inte kan verifieras av hans
kansli. Konspiratörerna lyckas dock bättre hos hamn-
fogden som, efter att erforderliga mutor erlagts, låter sina 
tullknektar beslagta köpmannens varulager på otydliga 
grunder.
 Saken är dock inte utagerad i och med detta. Nu visar
det sig att Fester av Odda redan kontrakterat huset
Eliatos som rederi för att frakta sin skörd till mark-
naderna på Paratorna. Kontraktet är redan präglat med 
parternas sigill och därmed är den beslagtagna lasten i 
Eliatos vård vid tidpunkten för razzian. Nu tar en ju-
ridisk kraftmätning vid mellan de båda lagvrängarna 

Larmas av huset Eliatos respektive Skuns da Hulda på 
hamnkontoret.
 Samtidigt pågår den av kejsarmakten beordade revi-
sionen av handelshuset Korn (se grundboken sid 210) 
och turen har kommit till kontoret i Tigôld. Riksfogde 
Ranboll Crotza anländer till staden på uppdrag av Poda 
Arux, och så fort formalia på fogdeämbetet är avklarat 
väntas hans inkvisitorer vända in och ut på såväl han-
delshusets kontor som hamnmagasin i jakt på oegent-
ligheter. Familjens heder och hela handelshusets position 
hänger nu på hur föreståndarinnan Watna Korn hanterar 
situationen.
 Inkvisitorerna får nys på affären Fester av Odda och 
börjar samla uppgifter om fallet. Därigenom kommer 
man också mokhakartellen på spåren, men ärendet faller
egentligen inom Poda Snicas bord, som i staden repre-
senteras av hamnfögderiet. Riksfogden behöver därför 
säkra hamnfogde Marmona da Melses samarbete för att

MOKHAHANDLARNAS 
GILLE

På nordöstra Saphyna har en kartell bildats kring
produktionen av mokha, det vill säga de malda 
bären från mokhabusken som odlas i stora mäng-
der i landsändan. Gillet är representerat i såväl 
Gudiena som Tigôld och dess medlemmar består 
av företrädare för alla de handelshus som innehar
handelsbrev för att handla med grödan. Organisa-
tionens syfte är främst att hålla priserna uppe och 
vid behov strypa tillgången eller rent av lägga od-
lingar i malpåse.
 Eftersom det inte rör sig om någon officiell kon-
cession från Bodâken verkar man i en slags skugg-
zon där laglig skråverksamhet övergår i olovlig 
manipulation av gudinnans heliga marknad. Det 
är också möjligt att nya handelsbrev utfärdas av
myndigheterna, varpå nykomlingarna på mokha-
marknaden antingen måste lockas in i fållan och 
ingå i kartellen – eller skrämmas bort från den 
lukrativa näringen med hårdföra metoder!
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komma åt huset Korn. Ett sådant samarbete med kejsa-
rens utsände sammanfaller dock inte med dennas egna
konspirationer med Nya Sfären. Om hon vägrar samar-
beta finns risken att hennes sympatier med kejsarmak-
tens fiender istället kommer i dagen.
 Vad blir det av det beslagtagna varulagret och kommer 
ägaren Fester att kunna behålla sitt handelsbrev? Vilka 
ogentligheter avslöjas av Poda Arux’ revision av huset 
Korn? Kommer Marmona da Melse att kunna navigera 
situationen utan att skjuta Nya Sfärens konspiration i 
sank? Och vilka dolda krafter låg i själva verket bakom 
Festers försök att bryta mokhamonopolet?

Typisk inkvisitor (4 st): Sten 2, Eld 2, Vind 2, Vat-
ten 2. Bildning 2, Okvädning 1

RIKSFOGDEN RANBOLL 
CROTzA DA zAROFLAS
Den högättade ädlingen är en avlägsen släkting till kej-
saren själv och har gjort karriär inom Bodâkens förvalt-
ning sedan unga år. Han är en hänsynslös byråkrat som 
är villig att tänja på lagens mening till det absurda för 
att genomföra sitt uppdrag. Just nu är han utnämnd till 
riksfogde av Poda Arux på kejsarens direkta order, med 
uppgift att orsaka huset Korn den största möjliga skada 
som det finns lagligt spelrum för. Som renlärig trakorisk 
ädling föraktar han allt riktigt kunnande och förlitar sig 
i det här fallet på de i skattelagstiftning skolade inkvisi-
torerna som arbetar åt hans ämbete.

Utseende: Högdragen med ett överlägset ansiktsut-
tryck. Dragen är ädla och det korta skägget välvårdat. 
Ögonen kisar gärna då han är kraftigt närsynt men för
stolt för att medge detta och begagna sig av optiska 
hjälpmedel.
De fyra bloden: Sten 2, Vind 1, Eld 2, Vatten 3
Förmågor: Adlig 4, Okvädning 2 (Övertygande, 
Hotfull)
Livsstil: 7 (förmögen)
Vapen: Rättesnöre (ceremoniel piska i form av rad-
band att hålla vanligt folk på avstånd med)

SKUGGSpELDATA
Riksrevisorn kan med fördel används som en 
skuggmakt i spelet. Antingen från start eller sena-
re under kampanjens gång.

Strategiskt mål: Stampa ut Nya Sfärens 
inflytande överallt orden visar sitt fula tryne.
Resurser: Inkvisitorer (1), Status (1), 
Kejserligt lejdebrev (1)
Tillgänglig resurs: Pengar



16

T I G Ô L D

När varorna anlände hade vi inga problem att finna arbetskraft. En agent som organiserade lokala daglönare 
dök följande morgon som avtalat upp med ett dussin rejäla saphynier. Till vår förvåning samlades arbetshjonen 
till rådslag vid ankomsten till magasinet vi hyrt för varornas säkran. Man bildade ett gille och den rejälaste av 
sällarna, en bonde som lystrade till öknamnet Slangen, utsågs till ålderman. Sammanslutningen döptes utan 
omsvep till Blodkorvens gille, efter innehållet i åldermannens medhavda matsäck.
 Arbetarna började så slutligen frakta varorna till skeppet som stod förtöjd direkt vid hamnkajen. Arbetet ack-
ompanjerades av enfaldigt snuskiga drängavisor liksom avbröts ideligen av matpauser. Samtliga medförde näm-
ligen ett rejält knyte med allehanda spis. Lastmäster Guster hade redan hunnit gå efter piskan när det oerhörda 
slutligen hände, Det visade sig att drängarna lastat fartyget på ett sådant manér, att balarna och lårarna bildade 
ett långbord med bänkar inne i skeppets lastrum. Nu skulle man hålla gillesslag mitt på ljusa dagen och i direkt 
trots mot verkmästarens order! Guster hann inte mer än svinga sin piska innan han fick den sliten ur handen och 
lämpad överbord av Slangen, med hot om att den forne slavdrivaren skulle få göra redskapet sällskap.
 Vid det laget kände jag mig tvungen att ingripa genom att avskeda allesamman på plats och ställe, liksom 
i bestämdaste ordalag avhysa packet från kompaniets skuta! Arbetarna hade mage att, i gillets namn, kräva 
betalning för utfört arbete liksom ersättning för förlorad arbetsintäkt. När färgen på mitt oanstastliga ansikte 
efter det myckna gastandet riskerade att börja närma sig den famösa blodkorvens, svarade busarna med att 
handgripligen fösa såväl min höga person som mina underlydande på landbacken! Till vår förfäran meddelade 
ringledaren att man i gillets namn härmed tagit fartyget i besittning. Jag skickade Guster till hamnkontoret för att 
hämta tullknektar, ty detta var sjöröveri och jag hade inget annat val än att kräva döden till straff för fribrytarna!
 Innan hamnfogden hunnit agera slängde ockupanterna dock ut landgången igen varpå packet lämnade fartyget 
i samlad tropp. Stämningen tycktes god och ingen verkade heller oroad över att tilltaget bröt mot trakorisk sjölag. 
Istället tycktes en viss Kåt-Ulke, som ägnat förmiddagen åt att berömma barmen hos dottern i det hushåll som 
han våldgästade uppe i staden, ha fångat kamraternas uppmärksamhet. Hela gillet slog som en man följe med 
denne vällusting som svor på sin heder att han skulle få omkull jäntan med de gyllene behagen. Vadslagning före-
kom och gillesbröderna verkade uppspelta inför att få beskåda spektaklet. Eller så vankades det bara mera spis, 
ty några av männen slickade sig runt munnarna som gläfsande hundar. Ingen nämnde något mera om löning eller 
ägnade oss någon mera uppmärksamhet där vi iakttog spektaklet på kajen.
 Några knektar lyckades vi aldrig uppbåda, och när vi påtalade incidenten på hamnkontoret innan avfärd 
skakade skrivaren endast på huvudet och sade att det vore lönlöst att försöka lagföra arbetarna för sjöröveri. 
Arbetet med att lasta fartyget löste sig också oväntat smidigt, då en representant för Eliatos sjöfartskompani 
iakttagit skeendena på avstånd och erbjöd sig att hyra ut pålitlig arbetskraft i form av slavar. Trots avbrottet 
blev hela lasten säkrad innan solnedgången, då slavarna arbetade utan uppehåll ända tills den sista varubalen 
var ordentligt undanstuvad. Kostnaden för slavarnas hyra översteg visserligen den sold för vilken jag anlitat 
daglönarna, men varenda decaur var väl spenderad.
 Inför kommande handelsresor till Tigôld får vi antingen medföra egna slavar eller försöka hyra några på plats. 
Om vi vill etablera eget kontor i staden bör vi sannerligen investera i en fast hop slavar!

Följande är ett utdrag från en rapport dikterad efter Harloft av handelshuset Shakello:
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stadens centrum återfinns institutioner så
som den lokala fogden, rådshuset, Kastyke-
templet, olika handels- och skråhus, bank, 
advokatkontor och andra inrättningar vilka

verkar för alternativt vänder sig till stadens besutta 
invånare. De trakorier som inte har sina residens utanför 
själva staden bor i regel i denna stenmurade stadsdel som 
också patrulleras av fogdens roteknektar.

FOGDEpALATSET
Det så kallade fogdepalatset utgör såväl stadsfogdens kan-
sli som residens. Själva byggnaden ser ut som ett roman-
tiserat slott med tinnar och torn – fast i miniatyrformat. 
Härifrån styr stadsfogden Mirakol av Klint staden och 
den omgivande landsbygden.
 Utanför på gatan står vanligt folk och väntar på att få 
sina ärenden hörda och registrerade. Innanför portarna 
återfinns en reception bemannad av en skrivare som 
effektivt hindrar nämnda ärenden att nå fogden eller 
annan ansvarig tjänsteman. I praktiken är det främst 
stadens bättre besuttna invånare som kommer till tals, 
medan övriga förväntas begagna sig av mutor eller 
utnyttja eventuella kontakter. Den infödda befolkningen 
sköter också för det mesta sina egna affärer utan att 
blanda in de formella myndigheterna.

STADSFOGDEN 
MIRAKOL AV KLINT
Fogden är i själva verket ingen trakorier, till skillnad från 
de flesta andra tjänstemän inom rikets förvaltning, utan 
son till en inhemsk storbonde. Hans högsta önskan är att 
bli inbjuden till galamiddagarna i Gudiena varför han 
spenderar sin sold och sina mångtaliga sidointäkter på 
dyrbara och moderiktiga kläder.

Som högste domare på orten är han noga med formalia 
och ytterst känslig för politiska och andra påtryckningar. 
På ett mera personligt plan kan han dock ofta sympatis-
era med de mindre bemedlade, med hänsyn till sin egen 
härstämning.

Utseende: Uppsvullen och rödbrusig, drapperad i 
kamsunsk papir. Undviker varje kroppsrörelse och 
låter transportera sin omfångsrika kroppshydda i en 
bärstol för att understryka sin status.
De fyra bloden: Sten 3, Vind 2, Eld 1, Vatten 2
Förmågor: Bildning 1 (Mode & trender), Intrig-
makare 1 (Hållhakar), Okvädning 1 (Övertygande)
Livsstil: 6 (rik)

ADjUTANTEN HyNFERDINK
Fogdens personlige skräddare Hynferdink har sedermera 
blivit dennes främste rådgivare i vitt skilda spörsmål, 
just på grund av sin erkänt goda smak. Som fogdens 
adjutant är hantverkaren en effektiv, lydig och medgörlig 
tjänsteman. Han känner dock till sina egna begränsningar 
och låter sig gärna bli såväl ledd som förledd. Till sitt 
förfogande har han fogdens roteknektar, vilka han anför 
(förmågan Ligaledare).
 Eftersom Hynferdink allt som oftast får agera utredare 
i diverse brottsmål utgår han för enkelhets skull från att 
den som kommer med anklagelsen också talar sanning och 
hjälper densamme att sätta dit gärningsmännen. Dock 
är han en mutkolv och begär ogenerat olika ”avgifter”
till höger och vänster.

Utseende: Något råttlik med djupt sittande ögon
och spetsig näsa. Blicken är beräknande och genom-

S T E N S TA D E N  – 
M A K T E N S  C E N T R U M



18

T I G Ô L D

borrande. Klär sig oklanderligt och markerar sin 
status med guld och juveler.
De fyra bloden: Sten 3, Vind 2, Eld 2, Vatten 1
Förmågor: Hantverk 2 (Specialist: skräddare, Väl-
betald), Ligaledare 1
Livsstil: 5 (besutten)

RåDSHALLEN
Vid Korsvägen pågår ett ständigt byggnadsprojekt i form 
av stadens blivande rådshus. Bygget är inne på sitt fjärde 
år och bottenvåningen har redan tagits i bruk av stadens 
rådsförsamling. Det formella skälet till att bygget inte 
färdigställs är att rådet inte verkar kunna enas om den 
slutgiltiga utformningen, varför en byggnadsmästare 
river ned befintliga delar samtidigt som en annan uppför 
någon annan del av byggnaden.
 Alltsammans handlar i grund och botten om korrup-
tion, då olika rådsmän turats om att leda arbetet med 
rådshusbygget genom åren. Byggmästarna betalar helt 
enkelt frikostiga mutor till de ansvariga byggherrarna, 
varför alla inblandade tjänar på att hålla igång projektet. 
På samma vis har man också lyckats undvika att bygga 
om den leriga marknadsplatsen framför rådshallen till 
ett stenlagt torg värdigt staden, trots att en budget för 
projektering klubbas igenom år efter år.
 Den del av byggnaden som trots allt färdigställts är 
själva rådshallen, vilket gett bygget dess namn. På grund 
av de många reviderade och motstridiga byggnadsritnin-
garna är det aldrig helt uppenbart vart dörrar och pas-
sager leder. Grovarbetare har en förmåga att dyka upp 
med byggmaterial mitt i rådssammanträden, eller så får 
densamma avbrytas med hänsyn till det allmänna byg-
glarmet som råder omkring.

KORSVäGEN
Här låg ursprungligen en leråker där huvudlederna söder 
om staden sammanstrålade, men området har av egen 
kraft och utan inblandning av stadens styresmän växt till 
en livkraftig marknadsplats. Fisk och jordbruksprodukter 
liksom varor som kommer in landvägen bjuds ut till för-
säljning varje dag, medan slavmarknad hålls varje vecka. 
Gycklare tävlar om uppmärksamheten med hallickar med-
an ficktjuvar vittjar ouppmärksamma besökares fickor.
 Bebyggelsen är gles, delvis nedsjunken i leran och 
mestadels av tillfällig karaktär. Inga formella tillstånd 
att bebygga platsen har beviljats, då det finns ständigt 
storslagna planer på anlägga en paradplats här. Under 
tiden förvandlas Korsvägen vid regn till en hal fallgrop 
där vagnar fastnar och allmänt kaos uppstår.

STENSTADEN
1. Fogdepalatset
2. Rådshallen
3. Korsvägen
4. Kastyketemplet

2

1

3

4

|——— 300 meter ———|
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Följande är ett utdrag ur handboken Kulinariske färder öfver öarne av Kalnulf den fete:

Ingen behöver gå hungrig i Tigôld även om kassan skulle visa sig skral. Varje morgon anländer nämligen en hel 
karavan med finfina matvaror via landsvägen österifrån. Bönderna säljer sina produkter direkt från dignande 
vagnar på marknadsplatsen som omtalas Korsvägen, ty här möter storgatan landsvägarna från såväl öster som 
väster.
 Det är kutym i denna trakt att provsmaka av varorna innan man betalar, men då odlarna för en inbördes 
tävlan är det ingen som blir gramse ifall man låter sig väl smaka utan avsikt att köpa. Bönderna har nämligen 
utrustat sig med små skeppsklockor av mässing med vilka man slamrar så fort någon provsmakare gett varulagret 
sitt godkännande.
 Det är helt enkelt så att stadsborna naturligt flockas kring den vagn som låter mest. Innan solen nått sin högsta 
punkt har den populäraste säljaren också mycket riktigt tömt sin vagn och kan vända kosan hemåt. Denna 
sedvänja ger givetvis upphov till ett öronbedövande ringande som håller på under dygnets alla ljusa timmar, och 
har resulterat i att säljarna själva i stort sett är döva. Dock har de flesta lärt sig att läsa på läppar varför 
köpslåendet ändå fungerar. Ett tips är därför att tala medvetet otydligt så att handlaren tröttnar och godtar 
vilken betalning som helst.
 Värt att notera är att grönsaker och annan markfrukt kan spisas råa utan att man riskerar gödselsmitta. 
Helt enkelt för att dynga snarare torkas för att brukas som bränsle till såväl uppvärmning som vid matlagning. 
Jordmånen på Saphyna är nämligen bördig nog för att bära frukt även utan att man sprider husdjurens spillning 
över åkrarna.

KASTyKETEMpLET
Stadens tempel tillägnad kommersens och guldets gud-
inna Kastyke är, liksom andra liknande inrättningar utan-
för gudinnans egen ö Paratorna, endast ett mindre avdel-
ningskontor som till utseendet liknar de större trakoriska 
handelspalatsen. Det templet saknar i omfång och monu-
mentalarkitektur kompenseras dock av fasadens ut-
smyckning, som delvis är förgylld. Invändigt har arkitekt-
en begagnat sig av djupgrön ziddisgranit och skimrande 
marmor från Kalklanden.
 I byggnadens mitt finns den kupolklädda tempelsalen, 
som visserligen saknar altare men i vars mitt en mindre 
kopia av kolossen i Fam Kvalvi tronar över en fontän. 
Prästerskapet sysslar främst med olika affärsuppgörelser 
och även juridik, varför atmosfären är merkantil snarare 
än sakral. Besökare anmäler sina ärenden i en reception 
och tillhör man inte stadens elit får man finna sig i att 

boka en tid. Templet förestås av den jovialiske Urigallu 
Garbunkel, som använder sin position för att smörja sitt 
krås såväl som sitt skrev.

pRäSTINNAN 
AMACULLA DA HORST
Prästinnan har blivit förvisad till Tigôld efter att ha dragit 
det kortaste strået i en inomkyrklig maktkamp med en 
företrädare för orden Nya Sfären, som hon betraktar som 
avfällig. Hon gör dock det bästa av situationen genom att 
sitta på så många stolar som möjligt, för att därigenom 
maximera sina inkomster. Hon saknar helt intresse för 
att delta i templets ledning, utan planerar hellre sin 
stundande hämnd på hemmaplan.
 Bland hennes plikter ingår att kratta upp guldet som 
besökare slänger i fontänen, att upprätta bouppteckningar, 
men också att vara opartisk skiljedomare i affärstvister av 



20

T I G Ô L D

olika slag. Eftersom hon själv varken har kunskaperna som 
krävs eller intresse för att utföra dessa arbetsuppgifter, 
så omger hon sig med kunniga lekmän som sköter det 
praktiska arbetet. Enligt henne är ambition den enda 
egenskapen värd att inneha medan yrkeskunskap snarare 
är något för tjänare och slavar.

Utseende: Mörk och kortvuxen, med ett uttråkat ut-
tryck. Slarvigt insvept i prästkappan, som mest ser ut 
att utgöra ett irritationsmoment.
De fyra bloden: Sten 1, Vind 1, Eld 3, Vatten 3
Förmågor: Intrigmakare 2 (Hållhakar, Diskretion), 
Okvädning 1 (Provocera), Krämare 1
Livsstil: 4 (välbärgad)

KAMpANjFRÖ: 
HOLMGåNGEN
Under en blöt tillställning på skräddarnas skråhus ham-
nar stadsfogdens adjutant Hynferdink i ett högljutt bråk
med Ablorion da Gudiena, en besökande mästare från 
grannstaden. Förolämpningen är framkastad inför en full-
satt gillessal och upprättelse krävs. Alltså kastar Hynfer-

dink sin silkeshandske för att utmana okvädaren på envig!
 Båda hantverksmästarna saknar erfarenhet av fäktning 
och det tas för givet att man kommer att anlita förkämpar 
till den stundande duellen. Stadsfogden Mirakol av 
Klint är dock inte road av det inträffade och befarar att 
adjutantens förkämpe, vem det nu månde bli, kommer att 
dra skam över hela fogdeämbetet. Hynferdink anordnar 
audition för att hitta stuvast möjliga kämpe som kan 
försvara såväl hans egen som hans husbondes heder.
 Själva duellen byggs upp till en folkfest och åskådar-
läktare börjar uppföras på Korsvägen. Medan förbere-
delserna inför tilldragelsen drar ut på tiden visar det sig 
att Ablorion inte är vem som helst, utan klär några av de 
rikaste högdjuren i Gudiena, däribland guvernören och 
storhirdmannen själv. Ablorion använder sina politiska 
kontakter och lyckas engagera kapten Hirnella på Ti-
gôlds garnison att slåss, om än ofrivilligt, för hans sak. 
Nu är scenen upplagd för en politisk soppa som ingen 
egentligen vill vara inblandad i.
 Vem kommer att försvara Hynferdinks ära? Vad blir 
utgången och de vidare konsekvenserna av duellen? Och 
hur kommer pöbeln att reagera om denna inte är blodig 
och underhållande nog?
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lankstaden får sitt namn från den plankbe-
täckta strandpromenaden som följer vatten-
linjen i en mängd krokar och krumbukter, 
men skulle lika gärna kunna beskriva 

den maskätna bebyggelsen. Själva kajen domineras av 
sjöbodar liksom ett och annat båtsvarv, dock främst för 
mindre flytetyg.
 Invånarna utgörs av lokala fiskarfamiljer och bofasta 
sjömän, liksom av de hantverkare och daglönare som 
verkar i hamnen. Hela den trångbodda stadsdelen lik-
som dess invånare stinker av fisk, sopor och träck. Något 
uteliv finns knappast och även om befolkningen av 
naturen är fallen för gästvänlighet så uppskattar man 
ingen utomstående inblandning i sina affärer.

LOBERAS SKEppSVARV
I slutet av strandpromenaden, omgiven av hamnbodar 
och båtshus, ligger ett av stadens större båtsvarv. Verk-
samheten är dock i stort sett nedlagd då varvet numera 
utgör huvudkvarter för det kriminella Fiskargillet (se 
sidan 24). I varvets torrdocka slår ledarens eget fartyg 
Kungsfiskaren, som främst fungerar som formell audi-
ensplats där den så kallade fiskarkonungen tar emot såväl 
gäster som sina ”undersåtar”.

HARpUNSKEppET 
KUNGSFISKAREN
Kungsfiskaren är ett smått mytomspunnet fartyg som 
dock tillbringat det senaste decenniet på landbacken. 
Fartyget är sin ägares ögonsten och fungerar framför allt
som statussymbol. Få förväntar sig att någonsin få se 
fartyget ute på redden, lika lite som någon förväntar sig se 
dess ägare och kapten Movitz Bolmare återvända till sjön. 
Istället är skeppet föremål för ständiga ombyggnationer 

och mer eller mindre omotiverade reparationer.
 Själva fartyget är tvåmastat, råriggat och flatbottnat. 
Det är specialbyggt för jakt på val och andra havsvidunder, 
med en jättelik ombyggd harpunförsedd marinballista i 
fören. I stormasten sitter en kraftig kran som kan användas 
för att hala allehanda byten ombord, liksom relingen är 
specialanpassad för bordningsmanövrer, med kraftiga 
förankringspunkter för tampar och landgångar som kan 
vinschas ned med kättingspel. Vågbrytaren slutar i ett 
bogspröt format som en lång fågelnäbb. Galjonsfiguren 
utgörs av en fågelkropp i ek, med vingarna målade på 
sidorna av fören.

FISKARKONUNGEN 
MOVITz BOLMARE
Regentens position är inte så säker som den verkar och 
han är dessvärre själv aningslös. Ligaledaren har helt 
enkelt blivit bekväm med åren och låtit opposition slå rot 
i de egna leden. De som ifrågasätter hans position kallar 
honom landkrabba bakom hans rygg, och en illvillig 
nidvisa gör gällande att han bär underläder av algsilke 
under de saltblekta sjömanskläderna av ylle.

Utseende: Storväxt och utstrålar trots sin ålder man-
nakraft. Rödsprängda ögon och rödblommiga kinder 
över en skepparkrans. Över alltsammans en blå ylle-
mössa stickad i ett traditionellt fiskbensmönster. En 
enorm sjöskumpipa hänger i mungipan.
De fyra bloden: Sten 3, Vind 2, Eld 2, Vatten 1
Förmågor: Drakdräpare 1 (Hjälteaura), Skeppare 2 
(Fiskare, Eget skepp), Tjuvkonster 1 (Knivkamp), In-
trigmakare 2 (Hållhakar, Uppviglare)
Livsstil: 4 (välbärgad)
Vapen: Fångstkrok

P L A N K S TA D E N  – 
H A M N K VA R T E R E N
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SpRåKRÖRET 
HALMAR HALVÖGA
Fiskarkonungens högra hand har fått sitt 
tillnamn för att ena ögat är igensytt. Enligt 
skrönan var detta resultatet av en olycka till 
sjöss i yngre dagar. Exakt vad som hände un-
der den ödesdigra färden som slutade med 
att hela fartyget förliste och alla utom de två 
överlevde drunknade, är det ingen som vet 
säkert.
 Halmar utger sig för att vara obrottsligt 
lojal och ser till att alltid hänvisa till sin 
gillesmästare som ”hans höghet”. Han är 
också den som utomstående i första hand 
kommer i kontakt med, medan utbölingar 
endast undantagsvis beviljas audiens hos ko-
nungen. I själva verket är Halmar en rival om 
makten och väntar tålmodigt på att Movitz 
skall begå ett ödesdigert misstag. Till skillnad 
från sin överordnade gör han också en poäng 
av att ha ärende ut på sjön på regelbunden 
basis.

Utseende: I övre medelåldern men min-
dre och magrare till formen än sin över-
ordnade. Den igensydda ögonhålan ger 
ett kusligt intryck.
De fyra bloden: Sten 2, Vind 2, Eld 2, 
Vatten 2
Förmågor: Svärdskonst 2 (Specialist; kniv, 
Snabbdrag), Skeppare 1 (Fiskare), Okvädning 1 
(Avleda), Intrigmakare 1 (Diskretion)
Livsstil: 3 (bemedlad)
Vapen: Gälsprättare (lång eneggad kniv)

RåDSHERREN LOBERA
Varvets tidigare ägare är en gammal och grå man, som inte 
längre ifrågasätter sin roll som fiskarkonungens mari-
onett. Han är visserligen mästare inom Skeppsbyggarnas 
skrå, liksom medlem av staden styrande råd, men han har 
däremot inte har kunnat bygga en båt på tio år. Istället 
företräder han uteslutande sin herres intressen och besök-
er sitt varv, som han formellt fortfarande driver, endast 
om han blir sammankallad. Rådsherren ger ett högst 
respektabelt intryck och låter sin assistent Mornoma 
(förmågan Följeslagare) bära sin tunga dokumentväska.

Utseende: Inger respekt och förtroende med sin 
grånade uppsyn. Alltid välklädd och välansad.
De fyra bloden: Sten 2, Vind 3, Eld 1, Vatten 2
Förmågor: Hantverk 3 (Specialist: skeppsbyggare, 
Ingenjörskonst, Välbetald), Krämare 1, Okvädning 1 
(Övertygande), Följeslagare 1
Livsstil: 4 (välbärgad)

KAMpANjFRÖ: DEN GRUND-
STÖTTE DIpLOMATEN
Adelsmannen och rådsmedlemmen i Bodâkens Mana Ex-
tenda, Ermenion Holmand da Paralunda, har överskattat 
sin förmåga som skeppare och går därmed på grund på 
revet mellan fastlandet och Tempelholmen. Den snabba 
slupen Hermentalia räddas av lotsar och bogseras läck-
ande i hamn. Båten behöver komma in i torrdocka innan
det sjunker slutgiltigt, men Tempelholmens stora båts-
varv är dessvärre inte tillgängligt för stunden.

pLANKSTADEN
1. Loberas skeppsvarv

1

|——— 300 meter ———|
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Beväpnad med ett kejserligt lejdebrev stormar därför Er-
menion in på Loberas varv i hamnkvarteren och kräver 
att få använda dockan. Varvet är förvisso inte i bruk se-
dan länge och Fiskargillet vågar inte annat än att sjösätta 
fiskarkonungens eget fartyg Kungsfiskaren och hala in 
det läckande flytetyget i dess ställe. Rådsmannen hastar 
iväg för att ordna med boende och sina affärer i staden 
och lämnar såväl sitt skepp, dess besättning och innehåll 
i Movitz Bolmares vård.
 Det visar sig att Ermenion lämnade sin depeschväs-
ka i kaptenshytten. Klåfingriga händer inser snabbt att 
adelsmannen är på ett brådskande storpolitiskt uppdrag. 
Adelsmannens mål är att hämta upp en avhoppande 
Magilrisk präst, som utan tvekan sitter på värdefull in-
formation om fiendens trupper och truppförflyttningar. 
Mötesplatsen är ön Lilla Nasaren utanför Krindenlands 
kust. Movitz Bolmare ser möjligheten att genskjuta 

Bodâkens sändebud och kräva lösen för prästen. Har-
punskeppet görs i ordning i all hast och sätter segel med 
fiskarkonungen själv vid styråran.
 Hemma på varvet överser den åldrade skeppsbyg-
garmästaren Lobera reparationerna medan fartygets 
ägare inkvarterat sig på Tempelholmens tempelhärbärge. 
Movitz högra hand Halmar Halvöga kontrollerar 
Fiskargillet i sin mästares frånvaro. Faktum är att han har 
en betrodd man ombord Kungsfiskaren, med uppdrag 
att se till att Movitz inte kommer tillbaka levande...
 När reparationerna drar ut på tiden inser Ermenion 
att han behöver rekvirera ett nytt fartyg för att kunna 
slutföra sitt viktiga uppdrag i tid. Han samlar sin 
besättning och seglar mot den nedgående solen, ovetande 
om att Movitz Bolmare med besättning redan är framme 
vid målet.
 Kommer fiskarkonungen att råka ut för en olycka med 
dödlig utgång under seglatsen eller komma undan kom-
plotten med blotta förskräckelsen? Kommer Ermenions 
tillkortakommanden som kapten att ge upphov till nya 
olyckstillbud på vägen? Vad väntar respektive besättning 
framme på Lilla Nasaren?

RåDSMANNEN ERMENION 
HOLMAND DA pARALUNDA
Den medelålders rådsmannen och diplomaten ser sig 
själv som en stor sjöman och äger också en kustseglare. 
Sanningen är att han helt saknar talang för uppgiften, 
men hans arma besättning vågar inte säga emot sin 
skeppare. Han har den tonårige gudsonen Morlak 
(förmågan Följeslagare) i släptåg på det att gossen skall 
lära sig vad det innebär att vara såväl en ädling som 
skeppare.
 Hemma i Tricilve är Ermenion, som medlem i Mana 
Extenda, djupt involverad i den uppseglande konflikten 
med rikets arvsrival Magilre. Istället för att vända sig till 
Mana Phena och den trakoriska flottan, har han person-
ligen tagit ansvaret för att föra en magillrisk avhoppare 
inför Bodâken för utfrågning.

Utseende: Ansiktet är avlångt med ett fåraktigt an-
siktsuttryck. Klär och friserar sig enligt gängse kon-
ventioner för att passera som en sjöofficer snarare än 
adelsman eller rådsherre.
De fyra bloden: Sten 2, Vind 1, Eld 2, Vatten 3
Förmågor: Adlig 2, Okvädning 1 (Distrahera), 
Skeppare 1 (Eget skepp), Följeslagare 1
Livsstil: 7 (förmögen)

SKEppSByGGARNAS SKRå
En av stadens mera namnkunniga hantverkarskrån 
med endast en handfull medlemmar, nämligen äg-
arna av stadens båtsvarv. Skrået är en intern klubb 
där medlemmarna tillvaratar och hävdar sina 
gemensamma intressen och privilegier i samhället.
 Skråmästaren Lobera är medlem i stadens råd 
vilket skänker skrået ytterligare status. Skrået är 
i själva verket maktinstrument för den okrönte 
ledaren för stadens undre värld, det vill säga det så 
kallade Fiskargillets ”konung” Movitz Bolmare, 
liksom skråmästaren blott en nickedocka.
 Däremot inte sagt att Lobera och Movitz saknar 
rivaler inom skrået som sådant. Stadens rikaste 
och namnkunnigaste fartygsbyggare, Reparos 
Gåspenna som verkar på Tempelholmen, är skråets 
ständiga sekreterare och rival om positionen som 
ålderman och i förlängningen rådsman. Om det 
inte vore för det skamgrepp ”fiskarkonungen” har 
om de lokala näringsidkarna, däribland de övriga 
varvsägarna, så skulle Reparos utan tvekan varit 
skråmästare.
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Det så kallade Fiskargillet organiserar av hävd det
mesta i framför allt hamnkvarteren men har också 
stort inflytande i hantverkarkvarteren. Gillet fun-
gerar som en alternativ myndighet vid sidan av 
den formella makten.
 Organisationen leds av den så kallade fiskar-
konungen, en urgammal titel som inte längre ens
har nominell auktoritet, utanför själva gillet vill säga.
Titeln tillerkänns dock viss ceremoniell auktoritet 
av Ambaquaorden som också den är en äldre in-
stitution än trakoriernas välde. Den nuvarande 
”konungen” Movitz Bolmare har regerat obestridd 
i flera decennier, även om det finns en outtalad 
opposition inom de egna leden.
 Gillet samlar upp ”avgifter” från befolkningen 
och betalar in en del av dessa till den trakoriske 
fogden som tribut. Man betalar även ut pensioner 
till handikappade och änkor, ordnar med sjuk- och 
fattigvård för den som inte har råd, tillhandahåller 
lag och ordning i sina egna kvarter och så vidare. 
Det rör sig dock om en form av organiserad brotts-
lighet och befolkningen har inget val ifråga om att 
acceptera eller förkasta den informella samhäll-
sordningen. I praktiken sysslar gillet även med 
beskyddarverksamhet och tillåter igen opposition 
gentemot sina egna privilegier.
 Annan ljusskygg verksamhet omfattar utpress-
ning, smuggling, sjöröveri, olika former av upp-
gjorda tävlingar och spel, försäljning av kontraband, 
häleri och så vidare. Man sysslar också med ocker 
och den som inte kan betala igen kan istället bli 

skyldig en gentjänst. Det sistnämnda är vanligt och 
har resulterat i att stora delar av samhället ligger 
i tacksamhetsskuld till gillet, och i förlängningen 
dess enväldige ledare.
 Förutom att ha lokalbefolkningen i sitt grepp har 
gillet goda kontakter med stadens trakorier. Gillets 
främsta allierade torde vara hamnfogden och kon-
taktperson på hamnfögderiet är den lagkunniga 
skrivaren Skuns da Hulda. Man betalar dock även
frikostiga belopp till stadsfogdens adjutant Hyn-
ferdink för att inte dra de rättsvårdande myndig-
heternas blickar till sig, liksom garantera nödvän-
dig access till fogdeämbetet. Gillet har även goda
kontakter på Tempelholmen och med Ambaqua-
orden. Kontaktperson i mera ljusskygga frågor är 
Enu Hôlbuqsa, chef för templets mission. Denne 
korrupta munk hjälper mer än villigt gillet att 
hålla framför allt fiskarbefolkningen längs kusten 
i schack.
 Gillets fotfolk är organiserade i båtslag om fem
till tio man. Endast en handfull sådana enheter 
sysslar aktivt med brottslig verksamhet, medan 
övriga sysselsätter sig med mera vardagliga när-
ingar så som fiske. För att kunna ha extrainkomster 
av kriminell karaktär behövs tillstånd från fiskar-
konungen som alltså har en andel i all förtjänst. 
Fiskargillet kan i teorin mobilisera tiotals sådana 
båtslag i en krissituation, men det är länge sedan 
den nuvarande ledarens auktoritet prövats i ett 
skarpt läge.

FISKARGILLET



25

T I G Ô L D

et som återstår av det tidigare Tigôld, från 
tiden innan trakoriernas annektering av ön,
utgörs av blandad och illa planerad bebygg-
else. Det allmänna förfall som genomsyrar 

stadsdelen tycks dock inte besvära den infödda befolk-
ningen, som i allmänhet får betecknas som nöjd med sin 
lott. Hit tar man sig i jakt på tjänster av olika slag, lik-
som lokalbefolkningen kan stilla sin törst på någon av de 
mångtaliga krogarna.
 Den flertusenhövdade skaran sysslo- och hemlösa dag-
lönare vilka söker sig till staden hamnar i regel slutligen 

här. Det går dock knappast nöd på någon då den bofasta 
befolkningen är välkomnande och lyckas alltid hitta syss-
lor som kan uträttas mot ett mål mat eller en tillfällig sov-
plats. Lösdriveriet lockar dock till sig gatukriminalitet.

TAVERNAN LåNGSTOpET
I en källarvåning under sockerbagarnas skråhus återfinns
en välbesökt kvarterskrog. Krogens specialitet är ett mjöd 
som smaksatts med en speciell honung som utvinns ur 
svampar i Mumsarskogen i söder, i vilka en art av hon-
ungsbin bygger sina bon. Mjöden serveras från knappa 
metern långa horn från ett lokalt nötboskap, vilket också 
gett tavernan sitt namn.
 Klientelet består huvudsakligen av stamgäster verk-
samma inom det sötsliskigt doftande kvarterets näringar,

M U M S A R S TA D E N  – 
D E T  G A M L A  T I G ô L D

UTDRAG FRåN MENyN 
på LåNGSTOpET

❖ Stuvning på komage serverad med vilda 
 nötter.
❖ Inbakad småfisk med ört- och plommonsås.
❖ Leverstuvning med stekta kryddäpplen.
❖ Bröd med hackade nötter som doppas i sås 
 av överjästa äpplen.
❖ Soppa på lök, skaldjur och hela fiskhuvuden.

SMäDARNAS GILLE
Varannan vecka samlas medlemmarna av Smädar-
nas gille till en privat tillställning på tarvernan 
Långstopet. Gillesbröderna och -systrarna utgörs 
av en brokig skara lokalbor, trakorier och utlän-
ningar vilka alla förenas i kamratlig okvädning. 
Noviserna söker sig till gillet för att förkovra 
sig i okvädningens svåra konst, medan garvade 
smädare briljerar med sin konst samtidigt som 
man fungerar som handledare åt nybörjarna.
 Det är strikt förbjudet att ta illa vid sig av de 
högst personliga påhoppen, och eventuellt grums 
rensas ur luften genom det efterföljande dryck-
esslaget. På morgonen är ändå allting glömt.
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men utomstående dras hit av två hu-
vudorsaker: Först och främst håller 
Smädarnas gille regelbundet möten 
i lokalerna, varpå även stamgäster-
na får vända på porten. Därutöver 
sköter den lokala skumraskadvokaten 
Karluf sina affärer från ett bås i ett 
dunkelt hörn av tavernan, vilket re-
sulterar i en strid ström av klienter 
av varierande moralisk resning. Ad-
vokaten själv beskrivs närmare i även-
tyret Griftehjärta (sidan 19-20) och är 
för övrigt medlem av Smädernas gille.

GOURMANDER-
KLOSTRET
Mitt i Mumsarstaden återfinns en mur-
omgärdad trädgård omgiven av gamla 
lertegelbyggnader. Ett ensamt torn 
spirar bland husen. Komplexet utgör i 
själva verket kloster för ett brödraskap 
som är känt som Teofagerna. I den 
mån man dyrkar några gudomar 
hänger man sig åt åkallan av mått-
löshetens gud Uelgeric. Munkarna är 
ökända för att röva bort såväl jäntor 
som ynglingar till sina orgier, dock 
utan att väcka någon harm bland 
stadsborna, bortsett från offrets närmaste familj då.
 Förutom det som den legendariska klosterträdgården 
förser de trinda bröderna med överöser den infödda be-
folkningen klostret med allehanda läckerheter. Inte ens 
dessa gourmander förmår att förtära alltsammans utan 
resterna blir skulor till klostrets likaledes uppsvällda 
svin. De bjärt kroppsmålade djuren slaktas rituellt vid 
högtider och bjuds ut till befolkningen under ceremo-
niella former i frosseriets tecken.

BARû BORKÔN
Klostrets prior huserar i det som i folkmun omtalas som 
Teofagerns torn. Denne bär titeln Barû sofagi och vänte-
listan är lång för att konsultera den upphöjde spåmannen. 
Förutom offersilver medför klienten en hel festmåltid 
som dukas upp i tornrummet och som spåmannen av-
njuter under andäktiga former. I rester och rapningar ut-
tolkas sedan framtiden under den yrsel som framträder 
efter överkomsumtion av så pass titaniska proportioner.

Spåmannen är såväl vördad som fruktad i hela stadsdel-
en då ingen tar lätt på dennes utsagor om framtiden. Det 
värsta av omen skulle vara att Borkôn råkar sätta i halsen, 
eller ännu värre skulle spy upp offergåvorna. Eftersom 
munken är oförmögen stt lämna sitt självvalda fängelse 
låter han andra springa sina ärenden.

MUMSARSTADEN
1. Tavernan Långstopet
2. Gourmanderklostret

1

2

|——— 300 meter ———|
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Den infödda befolkningen i Tigôld har en lång tra-
dition av att organisera sig i gillen av olika fason. 
Den enskilde är i typfallet medlem i en handfull 
olika gillen; från gillet som organiserar kvarterets 
huvudnäring och sociala funktioner, till olika hem-
liga brödraskap och officiella kommittéer, till kri-
minella gäng och rena dryckesgillen. När invånar-
na samarbetar med ett större arbete eller projekt 
av något slag, så som en husbygge, så organiseras 
arbetet som regel i form av ett gille. Även lösdri-
vande daglönare som anlitas till något arbete bildar
i regel ett gille, om arbetet så endast varar en arbets-
dag.
 De viktigaste gillena är de man föds in i och be-
nämns i dagligt tal som skrån. Skråna styr de flesta 
aspekter av den enskildes arbets- och vardagsliv, 
liksom ansvarar för sociala funktioner inom sitt 
område, så som fattigvård och rättsskipning. Lag-
föring och skiljedom kan dock vara en kompli-
cerad historia då individen ofta har svurit trohet 
till en mängd olika gillen, vars intressen antingen 
inte går hand i hand, eller så ligger man i tvist med 
någon som man är edsvuren att stödja genom sitt 
medlemskap i ett annat gille.
 Eftersom tvister löses inom respektive gille 

uppstår överlappande jurisdiktioner där samma 
tvist mycket väl kan få olika domslut i olika skilje-
domsförhandlingar. Rättstvister av olika slag sys-
selsätter därför gillena och deras medlemmar, och 
endast undantagsvis blandas de formella myn-
digheterna in. Trakorisk rättvisa betraktas rätteli-
gen som godtycklig och som ett maktinstrument 
för de rika och mäktiga.
 Eftersom skrået är begränsat till ett kvarter eller
ett annat begränsat område i staden, innebär detta
också att stadens näringar är koncentrerade kvar-
tersvis. Detta sätter i sin tur en distinkt prägel på 
de enskilda kvarteren; smedernas kvarter är sotigt 
och bullrigt, timmermännens och snickarnas 
kvarter luktar färska sågspån, medan garvarnas 
kvarter stinker av urin och garvsyra.
 En del hantverkarskrån har blivit upphöjda till 
formell status i stadsförvaltningens ögon. I dessa 
fall har skråets åldersman också blivit utnämnd 
till medlem i stadens råd. Ett sådant skrå, och hela 
kvarteret som detta omfattar, anses som fanflyktig 
i befolkningens ögon. Detta stigma går dock inte 
ut över den enskilde då medlemskap i andra gillen 
ändå ger gemenskap med medlemmar ur andra 
skrån.

ANGåENDE INHEMSKA GILLEN

I själva verket har han ett finger med i spelet i det mes-
ta som sker i Mumsarstaden. Borkôn har hållhakar på 
såväl skråmästare som enskilda invånare och hans silver 
kan köpa såväl olagliga tjänster som mönstra busar som 
handgripligen går hans ärenden.
 Spåmannens handgångne hantlangare är den obehag-
lige och opianderrusiga munken Jarlaf (förmågan Följe-
slagare).

Utseende: Ser mest ut som en strandad val där han 
ligger uppfläkt på en divan, ständigt ompysslad av or-

densbröder som tvättar, torkar och pudrar den kolos-
sala kroppshyddan med sin mångfald av kroppsveck. 
Ögonen är grumliga av vin och andra berusningsme-
del liksom ögonlocken hänger så tunga att han för det 
mesta ser ut att blunda. I själva verket pendlar hans 
medvetande hela tiden mellan vaket och sovande till-
stånd, vilket grumlar hans verklighetsuppfattning.
De fyra bloden: Sten 3, Vind 2, Eld 0, Vatten 3
Förmågor: Spåkonst 1 (Välbetald), Intrigmakare 1 
(Hållhakar), Okvädning 1 (Hotfull), Följeslagare 1
Livsstil: 5 (besutten)
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KAMpANjFRÖ: 
DET GÖMDA VITTNET
Ack, ungdomens oförnuft! Fem medlemmar ur Äppel-
knyckarnas gille, ett slutet sällskap av frukt- och grön-
sakstjuvar i Tigôld-trakten, har genomfört en vågad 
kupp. En månlös natt smög man sig in på Teofagernas 
klosterträdgård för att vittja munkarnas omtalade grön-
saksland. Det man i mörkret och i all hast tog för ra-
barber skulle dock visa sig bli stöldligans undergång, då 
man råkade lägga vantarna på färsk opiander!
 Tjuvarna hittades blödande ur alla möjliga kropps-
öppningar av stadsborna under morgontimmarna. Inci-
denten hade kunnat passera obemärkt förbi om inte 
Jolpe, son till finsnidaren Geto, hade hittats död i en 
regnvattentunna. Då endast benen stack upp uppstod 
genast misstanke om mord, även om sanningen var att 
han under en opianderhallucination försökt släcka en 
inbillad brand i sin strupe genom att inhalera tunnans 
innehåll.
 Munkarna inom Teofagernas orden förstod dock snart 
vad som hade hänt och började skyndsamt men diskret 
genomföra en undersökning. Det ville sig inte bättre än 
att ynglingarna hunnit återberätta vad man mindes av 
natten till släkt och vänner, varför det endast skulle vara 
en tidsfråga innan såväl lokala skrån som de trakoriska 
myndigheterna skulle få nys om saken.
 Munkarna utövar nu påtryckningar genom förtäckta

hot mot de inblandades familjer för att försäkra sig om 
opiandertjuvarnas tystnad. Däremot har man inte kun-
nat lokalisera den femte medlemmen i stöldräden, näm-
ligen bondsonen Erman från byn Kneppe en timmes 
promenad utanför staden. Den obehaglige och våldsam-
me munken Wesma våldgästar dennes fädernesgård i 
händelse av att sonen återvänder.
 Sanningen är att Erman snart insåg att man råkat tju-
va opiander liksom att hans liv kunde vara i fara. Därför 
sökte han tillflykt till Anxaliskapellet i hamnen, varpå de 
förstående och hjälpsamma munkarna, utan att förstå 
mer än att gossen var i fara, diskret skeppade över honom 
till Tempelholmen. Nu befinner sig flyktingen på Amba-
quaordens kloster, något som flera på ön också känner till 
men knappast utbasunerar i onödan.
 Saken kompliceras av att den korrupta Anxalismunken 
Hôlbuqsa fått nys om saken och inlett egna efterforsk-
ningar. Det är endast en tidsfråga innan han lägger ihop 
ett och ett, varpå Erman blir en värdefull tillgång.
 Vad kommer Enu Hôlbuqsa att göra med informa-
tionen? Hur kommer Barû Borkôn att reagera på even-
tuell utpressning från sin kollega från Tempelholmen? 
Kommer de övriga medlemmarna av Äppelknyckarnas 
gille att hålla tyst om incidenten? Vem blir misstänkt för 
det förmodade mordet på Jolpe? Och får stadsfogden nys 
om att färsk opiander cirkulerar i Mumsarstaden?
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Den infödda befolkning i Tigôld kan i viss mån be-
skyllas för det förakt med vilken paratornier om-
talar sitt kuvade tjänarfolk. Hamnen är nämligen 
ingången till Saphyna via Sidensjön, och mycket
gods skeppas till hemön från det ymmiga träl-
dömet. Stadsborna utgör ofta den första och enda 
kontakten trakorier har med öns befolkning.
 Lantortsbefolkningen å sin sida betraktar Tigôld-
borna som högdragna, snikna och fina i kanten. 
Fördomarna har säkerligen ett sanningens klang-
botten, även om man på landet också gärna över-
driver stadsbornas brister. Resenärer som anländer 
till Tigôld via Gudienerslätten i väster känner inte 
heller riktigt igen befolkningens kynne. Ty Tigôld 
är en utpräglad hamnstad där den stränga havs-
gudinnan håller i den infödda befolkningens våg-
skålar. Anxalis prästerskap förrättar vigslar och 
dop, liksom sänder iväg de dödas brinnande lik-
skepp.
 Följande är ett utdrag ur ett brev skrivet av 
Gontarp från Mazmatra och får illustrera trakori-
ernas syn på sina saphynska undersåtar:

Mycket har sagts om saphyniernas gästvänlighet och 
godmodiga natur, men efter att ha tillbringat en vecka 
längre än planerat i staden Tigôld vill jag hissa en var-
ningens flagg! Som alltid steg jag iland på landbacken 
efter en säker överfart, tackade Anxalis för ynnesten, 
och försökte snabbt orientera mig på hamnkajen. Ge-
nast ansattes jag av en tölpaktig bonde men till min 
häpnad ville den pösige mannen inte sälja någonting 
eller erbjuda några tjänster. Istället räckte han mig ett 
stop uppfriskande päroncider. Fortfarande misstänk-
sam läppjade jag på drycken, ty ”gratis är godast” som 
amma brukade säga.
 Medan jag avnjöt en av öns, utan tvekan, stora läck-
erheter presenterade sig mannen som Korpf. Han var 
grossist i rusdrycker och talade brett och vitt om sitt 

sortiment och sina affärer. När jag avslutade mitt
stop hade den korpulente Korpf fortfarande inte för-
klarat sitt ärende, det vill säga vad han ville sälja eller 
hade att erbjuda. Nu började jag bli misstänksam och 
försäkrade mig om silvrets säkerhet innanför släng-
kappan. Istället fortsatte mannen att pladdra, och när 
jag gjorde en ansats till att plocka upp min kappsäck 
för att gå, så kallade han på en anställd som också han 
serverat cider till nyanlända på kajen. Innan jag hann 
protestera hade ynglingen slängt min packning över 
ryggen och ville veta varthän jag skulle.
 Sådan var min förvirring att jag råkade bli hem-
bjuden till Korpfs familj i staden. Jag fick visserligen 
onda aningar redan när jag vandrade genom staden 
mot det som de infödda kallar Folkheim. Framme i 
denna ålderstigna del av den främmande staden gav jag 
upp allt hopp om att någonsin hitta tillbaka till ham-
nen varifrån vi kommit. När jag steg in i vinhandlarens 
hus visste jag att det nu var försent att ångra mig.
 Dagen ägnades åt att äta, dricka mokha, äta ännu 
mera och frottera mig med mitt värdfolk. Jag lekte med 
koltbarnen och började på det hela bli hemmastadd i 
hushållet. Innan jag visste ordet av rotade jag, till min 
egen förvåning, igenom min kappsäck efter presenter 
till vart och ett av barnen. Ty mitt omdöme var fort-
farande omtöcknat av de många omsorger jag varit 
föremål för. När jag slutligen frågade rakt ut vad det 
var som förväntades av mig i gengäld för kost och logi 
verkade Korpf förnärmad och förbjöd mig att omnäm-
na saken mera.
 Helt utan att märka det själv hade jag gjort upp 
planer med min värd inför morgondagen. Ett par dagar 
senare var jag fullt involverad i dennes affärer och väl-
bekant med såväl hans grannar, släktingar, kolleger och 
anställda. Omärkligt hade min silverpung blivit stadigt 
lättare under resans gång, och detta trots att allting hela 
tiden var gratis och ingen godtog betalning från en vän 
till Korpf. Istället hade jag lagt till mig den inhemska

ANGåENDE STADSBORNAS KyNNE

➜
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ovanan att vara frikostig, förmodligen av någon miss-
riktad känsla av tacksamhet och skuld.
 Jag var dock ingalunda ensam gäst hos Korpfs fa-
milj, utan en piga från landet hade också fått mer eller 
mindre permanent uppehälle i huset. Hon fick äta sig 
mätt och hjälpte till med vardagsbestyren som om hon 
varit en anställd hjälpreda. En natt kröp hon oväntat 
ner i min säng i gästrummet, men var till min besvikelse 
kall som en sill inför mina tafatta omfamningar. Istäl-
let fick jag lyssna till hennes historia under återstoden 
av natten, något som dock var nog så upplysande!
 Pigan Pella hade nämligen sökt sig till staden i jakt 
på arbete och försörjning efter någon onämnbar skan-
dal i hembyn. Ensam och vilsen hade hon plockats 
upp från gatan av Korpfs familj, som givit henne ett 
mål mat i utbyte mot någon mindre syssla. Med tiden 
började hon finna sig till ro inom hushållet och tillbrin-
gade sina nätter just i det rum jag för tillfället bebodde. 
Omärkligt hade hon gått i tjänst hos Korpfs familj 
som husa, dock utan att ingå något avtal om avlönat 
arbete. Istället tog hon hand om hushållet på samma 
villkor som en slav och hade inte längre vare sig tid eller 
kraft att leta efter annan anställning.
 Situationens allvar gick dock upp för henne först när 
jag flyttade in, för det var just detta jag nu insåg att jag 
hade gjort. Utan någon annan tillgänglig sovplats fick 
Pella nämligen lov att krypa ner mellan lakanen i herr-
skapets eget sovgemak, som om hon vore ett sönderkle-

mat tassebarn som inte ville vänja sig vid sin egen säng. 
Nu blev Korpfs dunkla motiv klara som dagen! Nu 
ingick det nämligen även i hennes sysslor att ”värma 
upp sängen” med en frustande husbonde över sig. Frun i 
huset hade förresten inte verkat harmsen utan tvärtom 
nöjd med arrangemanget.
 Nu började jag själv ana kråkbromsar i mossen! 
Tankarna for runt i mitt huvud – vilket öde hade mina 
välkomnande värdar i beredskap för mig? Jag började 
omvärdera hustruns vänliga handpåläggning i ett helt 
annat ljus, och rös vid tanken på att tanten skulle bör-
ja ”värma upp” i min säng om kvällarna. När pigan 
slutligen somnat samlade jag ihop mina fåtaliga till-
hörigheter, baxade ut kappsäcken genom fönstret och 
försvann ut i natten.
 Det visade sig vara ett misstag att röra sig i staden 
i tidiga morgontimman utan eskort från Korpf eller 
hans anhang. På min väg genom staden mot landsvä-
gen västerut blev jag nämligen ansatt av ett gäng busar 
i djurmasker, vilka befriade mig från såväl kvarstoden 
av mitt silver som min kappsäck.
 Blåslagen påbörjade jag min fotvandring mot Gu-
diena i väster med såväl den uppgående solen som 
Tigôld i ryggen. Endast Kastyke vet vilken behandling 
invånarna i staden hade utsatt mig för om jag stannat. 
Oavsett reser jag via hamnen i Krindenmaar när jag 
vänder hemåt igen!

➜
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tadsdelen har under lång tid växt som en 
kräftsvulst kring karavanvägen mot Gudi-
enerslätten. Från början kantades vägen av 
stallar för de vagnar med dragdjur vilka 

trafikerar vägarna västerut. Sedan följde värdshus, taver-
nor och glädjehus, ofta under ett och samma tak. Nu-
mera bildar nöjeskvarteren en hel stadsdel som livnär sig 
på karavannäringens livsblod.
 Utelivet på Kuskstråket är högljutt och berömt för sin
uppsluppenhet. Resande och oförsiktiga besökare faller
dock lätt offer för kriminella element, då den stora ge-
nomströmningen av gods, resenärer och pengar utgör 
grogrund för allsköns moraliskt förfall.

GLäDjEHUSET 
ROSENKNOppEN
Kuskstråkets mest namnkunniga inrättning utgörs av 
bordellen Rosenknoppen som drivs av madam Fulvina. 
Själva byggnaden är stadsdelens högsta med tre våning-
splan, varav bottenvåningen fungerar mer eller mindre 
som en sedvanlig taverna. Bottenvåningen innehåller 
också en bad- och bastuavdelning, och gästernas alla be-
hov tillvaratas av manliga kurtisaner.
 På mellanvåningen bor och verkar de kvinnliga kur-
tisanerna, vilka tillbringar sin haremslika tillvaro bland 
parfymerade dunbolstrar. Här återfinns också ägarin-
nans privata kvarter. Övervåningen är inrättningens mest 
exklusiva och befolkas av kurtisaner av mera obestämbar 
könstillhörighet. Här anordnas rena uppvisningar och 
efteråt får gästerna alla sina önskningar uppfyllda. Priset 
följer byggnadens höjning över havet – tjänsterna på 

K U S K S T R å K E T  – 
N Ö J E S K VA R T E R E N

DE TRE BRÖDERNA
Den öppna såväl som den dolda kriminaliteten 
på Kuskstråket organiseras av tre stycken ökända 
busar till bröder. I själva verket arbetar trillingar-
na åt sin frände Fulvina, ägare till glädjehuset 
Rosenknoppen, men detta förhållande känner en-
dast initerade till. Bordellen fungerar också som 
ligans huvudkvarter men verksamheten utåt sköts 
istället från den sjaskiga tavernan Oxen & Oket 
mitt emot gatan.
 Förutom att vara lånehajar sysslar bröderna och 
deras många hantlangare med utpressning och
beskyddarverksamhet. Vidare organiserar man rig-
gade spel såväl som inbrott, stölder och rån. Man 
säljer också berusande droger och olika former av 
gifter utan licens från apotekarskrået, liksom an-
nat illegalt kontraband. Den öppna brottsligheten 
drabbar dock främst stadens många tillfälliga be-
sökare och myndigheterna kliar sig mest för syns
skull i huvudet åt den mängd av formella anmäl-
ningar som strömmar in. Fogdens adjutant Hyn-
ferdink är nämligen indirekt inblandad i den 
brottsliga verksamheten och garanterar att ”affär-
erna” inte drabbas av några allvarligare störningar.
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-nedersta våningen är billigast medan endast förmögna 
klienter göre sig besvär till den översta.
 Bordellens specialitet är exotiska sexarbetare, de flesta 
ursprungligen slavar från fjärran kuster. Samtliga an-
ställda är dock nominellt fria, även om lejonparten i är-
lighetens namn inte har någon annanstans att ta vägen 
då man är strandsatta i ett främmande land. Huvudat-
traktionen är dock prostituerade med någon form av fy-
sionomisk abnormalitet, så som hermafroditer. För den 
dagliga driften av bordellen ansvarar matronan Hedda.
Rosenknoppen är också informellt högkvarter för den 
kriminella organisation Fulvina kontrollerar. Inget sker 
på Kuskstråket utan att först ha blivit godkänt av henne 
eller någon av hennes adjutanter. Hon använder framför 
allt lån till ockerräntor som ett medel att binda folk till 
sig, men har också andel i all kommersiell verksamhet i 
stadsdelen. Frontfigurerna för den öppet kriminella och 
mera våldsamma verksamheten är i själva verket hennes 
brorssöner.

MADAM FULVINA
Bordellmamman stammar från Trinsmyra och verkade i 
unga år som hierodul (tempelkurtisan) inom en synner-
ligen eldfängd Inashtar-sekt. Hon valde dock ett liv i 
landsflykt när hon förväntades fullborda sitt äktenskap 
med sektens skyddsväsen Formoska, en underjordisk de-
mon (galla) som sägs vara självaste Ghumgakks avkom-

ma! Fulvina är politiskt desillusionerad och vurmar 
inte för självständighet för sitt hemland Milacke, utan 
betraktar snarast trakoriska riket som sin välgörare. (Se 
relevanta avsnitt i grundboken för mer information Trin-
smyra och Inashtar, liksom mördarsekten RhabdoRana 
som agerar i demonen Ghumgakks namn.)
 En del av hennes prästutbildning bestod av pyroman-
tik men hon fullföljde dessvärre aldrig denna, och kan 
därför heller inte kontrollera den magi hon trots allt be-
sitter. Den manifesterar sig istället genom hennes eldiga 
temperament – lågor och öppna eldar flämtar till när hon 
blir arg eller upphetsad. Det är mest en tidsfråga innan 
en olycka äger rum och en oavsiktlig eldsvåda bryter ut.
På grund av sitt ursprung har den före detta prästinnan 
blivit kontaktad av en RhabdoRana-cell på Saphyna. 
Även om hon därmed har kontakt med sekten är det sna-
rare mördarna som utnyttjat henne för diverse tjänster. 
Och Fulvina vet bättre än att förvägra läppklyvarens sys-
konskara någonting!
 Tack vare verksamhetens förtroliga natur agerar mad-
am Fulvina även som informatör åt Digeta Longa. Hon 
samlar uppgifter om vilka som reser till och från staden 
landsvägen, liksom hon låter avlyssna gäster på såväl sitt 
eget som på andra establisemang i stadsdelen. Hon kan 
vid behov även själv kurtisera särdeles viktiga kunder för 
att komma åt känslig information, eller till och med tvin-
ga till sig information genom våld, hot eller utpressning. 

KUSK-
STRåKET
1. Glädjehuset 
 Rosenknoppen

1

|——— 300 meter ———|
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På grund av värdet av hennes tjänster är hon övertygad 
om att säkerhetspolisen kommer att hålla henne bakom 
ryggen så att de lokala myndigheterna skall se mellan 
fingrarna på hennes egen verksamhet.

Utseende: Har nått medelåldern men formerna är 
välbevarade tack vare regelbundna kroppsövningar 
samt måttsam kosthållning. Håret är egentligen rött 
men så mörkt att man endast kan ana ett rödaktigt 
skimmer i starkt ljus. Dragen är stilrena åt det hårda 
hållet och i ögonen brinner passionens låga.
De fyra bloden: Sten 1, Vind 2, Eld 3, Vatten 2
Förmågor: Artisteri 1 (Trollbinda), Intrigmakare 2 
(Hållhakar, Genomskåda), Okvädning 1 (Hotfull), 
Krämare 1, Pyromantik 1
Livsstil: 5 (besutten)

MATRONAN HEDDA
Denna paranta dam är en lokal legend inom sin gebit 
som före detta glädjeflicka. Det hon inte vet om för-
förelsekonsten eller köttsliga lekar är inte värt att veta. 
Hon har verkat under många artistnamn och håller sig 
fortfarande med ett helt hov av beundrare vilka överöser 
henne med gåvor och andra betygelser.
 Hedda lär personligen upp nya rekryter liksom hon 
styr över de anställda med stadig men silkesbeklädd 
hand. Hon är bra på det hon gör och nöjd med sin lott 
i livet.

Utseende: Inte det minsta exotisk utan lever istället
upp till hemlandets avrundade skönhetsideal, med 
utrymme om alla möjliga kurvor. Det mesta av hullet 
har dock satt sig med åldern även om anletet fortfar-
ande är sött som spunnet socker. Eftersom hon an-
vänder peruker skiftar frisyren och hårfärgen kraftigt 
från en situationen till annan.
De fyra bloden: Sten 1, Vind 1, Eld 3, Vatten 3
Förmågor: Hantverk 2 (Specialist; kroppsknådare, 
Välbetald), Artisteri 3 (Trollbinda, Akrobatik, 
Förklädnad), Bildning 1 (Kroppsveckens anatomi)
Livsstil: 4 (välbärgad)

INDRIVNINGSMäNNEN 
HUDA, DUMA OCH LUDO
För att säkra sitt grepp om sina affärer – och då framför 
allt den olagliga verksamheten – har Fulvina kallat till 
sig sina brorssöner från Milacke. Trillingarna är måhän-
da inte de klipskaste adjutanterna men däremot obrotts-
ligt lojala gentemot sin chef och frände. Deras främsta 
företräden torde vara råstyrka och brist på empati, vilket 
gör bröderna brutalt effektiva.
 När de arbetar ihop kivas bröderna utan undantag. 
För att i nästa stund skritta iväg i samlad tropp i tradi-
tionell milackisk långdans. Den synbarliga galenskapen 
förbättrar inte brödernas dåliga rykte.

Utseende: Breda som ladugårdsdörrar och ungefär 
lika kantiga. Det enklaste sättet att se skillnad på tril-
lingbröderna är genom de olika ärr och permanenta 
blessyrer som täcker deras nunor. Det vill säga en 
bruten näsa (Huda), ett glasöga (Duma) respektive 
ett blomkålsöra (Ludo).
De fyra bloden: Sten 3, Vind 1, Eld 3, Vatten 1
Förmågor: Brottning 1 (Järngrepp), Bärsärk 1 
(Lemlästa), Tjuvkonster 1 (Knivkamp), Ligaledare 1
Livsstil: 3 (bemedlad)
Vapen: Knölpåk

KAMpANjFRÖ: 
FÖRENADE I ELD
Bordellmamman Fulvinas öde hinner slutligen ikapp 
henne. Hon råkar av misstag orsaka en smärre eldstorm 
på sin inrättning Rosenknoppen på Kuskstråket, och till-
kallar med sin pyromantik uppmärksamheten hos eldde-
monen Fosmorka Frestaren – demonen hon var ämnad 
att ingå ett äktenskap med. Hon lyckas dock undkomma 
lågorna – måhända just för att demonen hinner fram i tid 
– men är själsligt ärrad av incidenten. Den enda fysiska 
skadan hon lyckats åsamka sig själv är att all kropps-
behåring har blivit svedd till aska, likaså hennes kläder. 
Huden är rödflammig men på det stora hela har hon inga 
egentliga brännskador. Däremot har hon förlorat minnet 
och vandrar ut ur staden på natten...
 Medan alla tror att hon omkommit i lågorna irrar hon 
slutligen till grindstugan för färjeläget väster om staden. 
Den nakna främmande kvinnan tas om hand av färjkar-
larna och inkvarteras i en sjöbod. Förmannen ser det som 
sin plikt att förena nytta med nöje och erbjuda sin egen 
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kroppsvärme mot nattfrosten. Detta slutar i ytterligare 
en eldfängd olycka som Fulvina än en gång undkommer.
Hon störtar fram mot stadens lagerhusdistrikt, med en-
dast den slitna särk hon fått till låns att skyla sig med. 
Som ett jagat djur smyger hon i skuggorna tills hungern 
griper tag i henne när chocken börjar lätta. Hon letar ige-
nom sophögarna utanför värdshusen och lyckas till slut 
hitta ett skrymsle att gömma sig i när natten sänker sig 
över hamnen. I sina drömmar hemsöks hon av demonen 
som fått vittring på henne, för att vakna i den förråds-
byggnad hon gjort till sitt nattläger av att det brinner i 
ett intilliggande lagerhus. En eldsvåda bryter ut medan 
hon själv flyr längre bort längst hamnen.
 Dagarna går och eldsvådorna tycks förfölja Fulvina 
vart hon än söker sig. Sanningen är att demonen närmar 
sig för varje timme som går och ger genom sin närvaro 
upphov till bränderna. Fulvina börjar dra uppmärksam-
het till sig men lyckas alltid dra sig undan direkt kontakt 
med befolkningen. Hon minns endast brottstycken av 
sitt tidigare liv och hemsöks av minnen av blodsoffer i 
eld. Hon förstår att någonting är henne på spåren och 
fortsätter att hålla sig i rörelse, ända tills hon råkar hitta 
hem till Kuskstråket. Där förenar hon sig med skaran 
av såväl herre- som hemlösa sexarbetare som överlevt 
bordellbranden, vilken allmänt skylls på konkurrerande 
kriminella element från hamnen.
 Genast känns hon igen av sina anställda, vilka flockas 
kring henne. Hon tas om hand av sina brorsöner och får 
reda på vad som hänt och vem hon är. Även om hon själv 
är tveksam till att hennes bordell varit föremål för mord-
brand, så visar det sig att Fiskargillet börjat göra fram-
stötar på Kuskstråket i hennes frånvaro. Fullt gängkrig 
om territoriet är alltså under uppsegling. Innan hon hin-
ner vare sig samla sig eller fundera ut vad som behöver 
göras, så hinner demonen ikapp henne.
 Kommer Fulvina att kunna fly undan demonen ännu 
en gång? Kan hon erbjuda någon annan i sitt ställe och 
lura demonen? Eller är det kanske möjligt att besegra 
och förvisa demonen en gång för alla?

DEMONEN 
FORMOSKA FRESTAREN
Demonen har svårt att manifestera sig på det fysiska 
planet utan är endast möjlig att förnimma som en förtätad 
hetta som emellanåt får själva luften att antändas. De-
monen får sitt bränsle till, och blir starkare av, känslan 
av åtrå. Den kan binda sig till en person och ge upphov 
till en hallucination, inte olik den som kan orsakas av 

drogen opiander. Skenbilden tar formen av det som per-
sonen åtrår mest i tillvaron, oavsett om det rör sig om 
en person, om habegär efter rikedom eller om köttsliga
perversioner. Hela situationen upplevs dock som obehag-
lig och man tycks omgiven av stark hetta. Det enda som 
skänker svalka tycks vara föremålet för offrets lusta, men 
i samma stund som man vidrör hägringen upplöses den 
i övernaturligt heta flammor när demonen för en kort 
stund manifesterar sig som en högrest och flammande 
rödglödgad gestalt. Offret, eller snarare dennes känslor 
av åtrå och fasa, fungerar som bränsle och förångar den-
samme till endast en hög med aska. Om man däremot 
lyckas motstå frestelsen och ta sig ur den flammande cir-
keln i tid, måste demonen ge upp sitt offer och försvinna 
i ett vinddrag så hett att det antänder allting brännbart 
i närheten.
 Demonens mål är att fullborda den förening som 
kultisterna på Trinsmyra en gång påbörjat. Denne är 
nämligen fången i den fysiska världen tills ritualen kan 
slutföras, och därför har demonen oförtrutet sökt efter 
sin troförlovade. Om och när Fosmorka lyckas lägra sin 
brud kommer hans behov av en fysisk manifestation 
upphöra och demonen tar istället Fulvinas kropp i be-
sittning.

De fyra bloden: Sten 0, Vind 2, Eld 6, Vatten 0
Förmågor: Pyromantik 5

DEMONEN 
BESäTTER FULVINA

Om Fulvina blir besatt av demonen får hon en 
rödaktig hudton som skimrar svagt i mörker. 
Hennes kropp utstrålar hetta och hon kan an-
vända demonens värden i blodet Eld liksom låta 
demonen använda sitt värde i förmågan Pyro-
mantik. Hon behöver heller ingen öppen låga för 
att använda sin magi (som dock räknas som ska-
pelsestörande) utan kan begagna sig av demonens 
eld som flammar i hennes bröst. Hennes sinne blir 
dock förmörkat och hon tänker enbart på hur hon 
skall kunna utöka sin och demonens makt.
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ortom Kuskstråket återfinns ett perma-
nent tältläger avsett särskilt för vapenfört 
folk av olika fason. Hela legoknektkompan-
ier kan husera här i väntan på uppdrags-

givare. Stämningen är våldsam och maskulin och här re-
kryteras dagligen karavanvakter. Bakgrunden till härläg-
rets tillkomnad har med hamnens säkerhet att göra och 
det övervakas från stadsgarnisonen som är belägen på en 
höjd i öster.
 På de återstående höjderna runt staden har rika köp-
män liksom stadens styresmän byggt sina privata resi-
dens. Dessa muromgärdade herrgårdar och villor är 
sällan bevakade med vapen men garnisonen patrullerar 
däremot regelmässigt stadsgränsen liksom landsvägen 
västerut. Mellan staden och bergsknallarna återfinns 
enstaka gårdar och torp, liksom landskapet är pastoralt.
Godset Kosterheim, beläget söder om Tigôld, beskrivs i 
äventyret Griftehjärta.

GARNISONEN
På en höjd sydväst om staden tronar den lokala hirdens
garnison. Det befästa permanenta lägret överblickar 
vägen västerut liksom det obefästa lägret för hyrsvärd 
nedanför. Hirdtrupperna, som kommer framför allt 
från Paratorna, är stationerade i Tigôld för att i hän-
delse av krig i första hand hålla garnisonen i väntan på 
att förstärkningar anländer från Gudiena. I väntan på 
att fienden landstiger är hirdens syfte att projicera rikets 
makt i området så att uppror eller andra oroligheter inte 
skall bryta ut.
 Infanteriet lyder under kapten Hirnellas befäl medan 
sadeljunkare Messima da Soblak för befäl över rytteriet. 

Ytterligare en handfull kvalificerad personal bemannar 
och underhåller garnisonens kastmaskiner, medan civil-
anställda stalldrängar sköter om hästarna och deras 
utrustning. Inom garnisonen ryms också en verkstad 
som främst hålls sysselsatt med reparationer, läderar-
beten och pilmakeri. Den förestås av vapensmeden Har-
posso vars lärlingar utför det egentliga arbetet.
 Utposteringen är relativt händelselös och beredskapen 
såväl som exercisen under all kritik. Hirdtrupperna är 
dock respekterade där de drar fram på Kuskstråket un-
der permissioner. Även om disciplinen kunde varit bättre 
är moralen hög tack vare den goda solden och de många 
förmånerna.

Typisk infanterist: Sten 2, Vind 2, Eld 2, Vatten 2. 
Svärdskonst 2, spjut, svärd, sköld, tung rustning.
Typisk kavallerist: Sten 2, Vind 2, Eld 2, Vatten 2. 
Ryttarkonst 1, Svärdskonst 1, Prickskytte 1, ryttar-
sabel, ryttarsköld, armborst, lätt rustning.

HIRDMANNEN KORMANDER 
HOLMORA DA OKRUzANDE
Den trakoriske yrkesmilitären arbetar numera åt Digeta 
Longa och har en överstes grad, men är formellt statione-
rad som hirdman i Tigôld. Endast hans närmast underly-
dande känner till hans koppling till säkerhetspolisen och 
så vill översten också att det förblir. Han har informatörer 
såväl i hamnen som i nöjeskvarteren vid landsvägen. Vis 
av tidigare erfarenheter litar han inte på kondottiärer och 
har också planterat in kunskapare ombord kaparskeppet 
Vågkrossaren som kontrakterats för stadens försvar mot 
havssidan. Översten ser utländska komplotter överallt 

S TA D S G R Ä N S E N
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och väntar på rätt underrättelser för att slå till hårt och 
hänsynslöst.
 Som en av stadens få trakoriska adelsmän är översten 
i viss mån föremål för de lokala högdjurens svassande. 
Han är dock helt ointresserad av staden som sådan lik-
som dess makthavare, eftersom han inte förväntar sig 
några hot inifrån. Han håller oftast till i sina kvarter på 
garnisonen, där han tar emot sina officerare och kurirer, 
liksom de kurtisaner av alla upptänkliga kön som hans 
informatör madam Fulvina på bordellen Rosenknoppen 
exklusivt tillhandahåller. Kurtisanerna förmedlar också 
sin husmors underrättelser till översten.

Utseende: Storväxt med tjurnacke och rejäl kagge 
till mage. Det som återstår av det gråstänkta håret är 
långt och uppsatt i en hästsvans. Eftersom han alltid 
är i tjänst klär han sig i en specialsydd paraduniform 
som dock börjar bli sliten om knän, armbågar och 
bakdel. Stinker av den dyrbara mysk som han brukar 
när han låter sig bli ompysslad på sin kammare.
De fyra bloden: Sten 3, Vind 2, Eld 2, Vatten 1
Förmågor: Adlig 1, Befäl 3, Svärdskonst 2 (Special-
ist: saryng, Snabbdrag), Intrigmakare 1 (Genomskåda)
Livsstil: 4 (välbärgad)
Vapen: Saryng (kavallerisabel)

KApTEN HIRNELLA
Hirdmannens adjutant är en trotjänare på garnisonen 
som helt plötsligt har blivit inkastad i säkerhetspolisens 
djupa vatten. Som en av två officerare som känner till 
hirdmannens lojalitet till Digeta Longa får Hirnella ofta 
agera i det fördolda och rör sig regelmässigt inkognito i 
staden för sin överordnades räkning. Hon har inte bett 
om att bli inblandad i något storpolitiskt ränkspel och 
utför därför sina order något motvilligt. Trupperna ser 
hur som helst henne som sin egentliga ledare, snarare än 
den nyinsatte högättade hirdmannen.

Utseende: Lever upp till alla tänkbara normer som 
fältlivet dikterar, med snaggad skalle och fältuniform. 
Misstas oftast för en man tills hon öppnar munnen, 
då rösten är tydligt kvinnlig om än kraftfull.
De fyra bloden: Sten 2, Vind 2, Eld 2, Vatten 2
Förmågor: Befäl 2, Svärdskonst 2 (Två vapen, 
Parera pilar), Intrigmakare 1 (Diskretion)
Livsstil: 3 (bemedlad)
Vapen: Svärd och parerdolk

HEMMET FÖR 
OBEMEDLADE BARN
Utanför själva stadsbebyggelsen finns en gammal bond-
gård som köpts upp av det äkta saphynska paret Holmer 
och Enda. En skylt över grinden meddelar att detta är 
”Hemmet för obemedlade barn”. Gården är formellt ett 
barnhem men är i själva verket hemvist för en tjuvliga 
som internt kallar sig Familjen.
 Själva gården kryllar av barn och ungdomar av båda 
könen i alla upptänkliga åldrar. De smutsiga barnen ger 
ett vanvårdat intryck i sina trasiga koltar. Barnen är in-
hysta efter ålder; småttingarna i hönshuset, koltungarna 
på höloftet, barnen i yngre tonåren nere i själva ladan och 
de äldre ungdomarna i stallet. De ursprungliga adop-
tivbarnen som fortfarande dröjer kvar på gården och 
som hunnit komma i vuxen ålder lever i svinstian (män-
nen) respektive fäboden (kvinnorna). Ligan har kommit 
till den punkt där den börjat producera nya medlemmar 

STADSGRäNSEN
1. Garnisonen
2. Hemmet för 
 obemedlade barn
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av egen kraft. Holmer och Enda lever ensamma i den 
smutsiga och vanskötta huvudbyggnaden.
 Ingen vet hur många barn, ungdomar och vuxna som 
egentligen bebor gården. Oftast är de flesta hur som helst 
ute i staden för att försöka förtjäna sitt leverne som fick-
tjuvar och småbrottslingar. På en gammal åker bakom 
gården växer raden av barnagravar...

FÖRESTåNDERSKAN ENDA
Den saphynska gumman älskar barn framför allt annat. 
Hon anser sig inte kunna ha för många barn varför det 
är  hennes förbannelse att vara barnlös. Sitt första adop-
tivbarn stal hon från en krubba i ett obevakat ögonblick 
i unga år, och sedan dess har hon fortsatt att samla på sig 
barn i alla tänkbara åldrar och fasoner. Myndigheterna, 
såväl de formella som de informella, har stöttat hennes 
verksamhet hela vägen genom att hänvisa gatubarn och 
föräldralösa till hennes vård. Fogden betalar också ett 

engångsbelopp för varje medellöst barn hon adopterar, 
men det har också hänt att hon köpt barn av fattiga föräld-
rar som inte haft något hopp om att kunna försörja dem.
 Sin kärlek till barnen till trots så har hon egentligen 
ingen aning om hur man uppfostrar eller tar hand om 
dem. Hon anser att alla skall förtjäna sitt uppehälle och 
därigenom har hennes tjuvgille vuxit fram av egen kraft 
ur ren nödvändighet. Numera är det de äldre barnhems-
barnen som sköter såväl gården som den kriminella 
verksamheten, medan Enda själv sysselsätter sig med att 
försöka ta hand om sin bostad, sig själv och sin man.

Utseende: Rundlagd och märkt av såväl ålder som 
missbruk. Det stripiga håret är slarvigt uppsatt i en 
knut. Kläderna är gamla och varken rena eller hela.
De fyra bloden: Sten 3, Vind 1, Eld 2, Vatten 2
Förmågor: Ligaledare 2
Livsstil: 3 (bemedlad)

FÖRFALSKAREN HOLMER
Den äldre mannen har bakgrund som juridiskt skolad 
skrivare. När hans kriminella tendenser uppdagades tog 
han istället upp en karriär som förfalskare av officiella 
dokument. Han tillverkar falska sigill och har tillgång till 
såväl dyrt pergament som olika typer av lera som används 
i så kallade lerlådor. Även om hans verk ingalunda är fel-
fria så är han en duglig förfalskare som anlitas regelbun-
det av tveksamma element i såväl Tigôld som Gudiena.
Holmer ser mest den vildväxta barnaskaran som ett ir-
ritationsmoment, men biter ihop av omtanke till sin kära 
hustru. Han återupplever dock ungdomens passion till-
sammans med en av de äldre flickorna som blommat upp 
i fruktsam ålder.

Utseende: Korpulent med stor mage och gott om 
hull som börjat hänga med åldern. Nästan helt flint-
skallig och klädd i fläckade kläder.
De fyra bloden: Sten 2, Vind 3, Eld 2, Vatten 1
Förmågor: Bildning 1 (Avtalsjuridik), Hantverk 2 
(Specialist: sigillmakare, Förfalskning)
Livsstil: 3 (bemedlad)

TjUVGILLET FAMILjEN
Det närmaste ett regelrätt tjuvgille man kommer i 
Tigôld är en liga huvudsakligen bestående av barn 
och ungdomar. Ligans egentliga ledare är det äld-
re paret Holmer och Enda, även om den löpande 
verksamheten istället drivs av äldre, rent av vuxna, 
medlemmar av Familjen. Barnen har en egen hie-
rarki och lever efter sina egna normer, utan någon 
riktig vuxen vägledning. Eftersom man främst 
sysslar med ficktjuveri samt småstölder, och riktar 
in sig på resande och andra tillfälliga besökare i 
staden, så trampar man vare sig andra kriminella 
element i staden på tårna – eller provocerar fram 
handgripliga aktioner från fogdens män. Faktum 
är att fogden själv väljer att se emellan fingrarna 
på barnbrottligheten – helt enkelt för att han har 
svårt att se några alternativ till deras försörjning. 
Fogdens adjutant ser dock till att profitera på tju-
veriet genom att avkräva mutor av ligans äldre 
representanter.
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KAMpANjFRÖ: 
VIRKESHANDLARENS 
äKTENSKApSFÖRORD
Handelsmannen Tamma har gjort sig en förmögenhet
på att sälja virke till såväl Tigôlds byggmästare som 
till stadens varvsindustri. För att ta affärerna till nästa 
nivå, så att säga, har han förhandlat med det ransardiska 
sändebudet Hernos om fina ekbestånd i Tocmeskogen 
i söder. Han äger visserligen inte skogarna ifråga men i 
händelse av krig kan ju mark lätt byta ägare. Entreprenör 
som han är så störs han inte heller av några missriktade 
patriotiska känslor, speciellt som han själv är av inhemskt 
virke, om uttrycket ursäktas.
 Nu har det hela dock oväntat kommit i dagen och an-
ledningen är juridiskt trassel av äktenskaplig karaktär. 
Tammas fru, Norlina Tammaskona, har nämligen brutit 
mot villkor i parets äktenskapsförord tillsammans med 
den besökande adelsmannen och sprätten Rigaldo ”Röd-
tunga” Belsiria. När denne försökte hjälpa sin älskarinna 
med ett förfalskat äktenskapsavtal, genom rännstensad-
vokaten Karluf Tigoldini på tavernan Långstopet, som 
i sin tur anlitat förfalskaren Holmer, råkade han stöta 
sig med Tammas oväntat omutliga advokat Iarmon af 
Hafvet. (Båda advokater beskrivs i äventyret Griftehjär-
ta.) Tamma vidtog nu, på sin advokats inrådan, juridiska 
steg för att visa sin otrogna fru på porten och anlitade 
båtbyggaren, tillika sin trogne kund, Reparos Gåspenna 
som skiljedomare.
 Det Tamma inte hade räknat med var att Reparos ni-
tiska notarie Yarna började rota i hans egna affärer, och 
fick nys om på de riksfientliga kontakterna med Ransard. 
Det hela börjar likna en regelrätt härva och mitt i allt-
samman står ädligen Rigaldo, förvisso höjd ovan lokala 
juridiska hårklyverier. Ju mera han försöker hjälpa till ju 
värre blir situationen.
 Den svartmuskige ransardiske kunskaparen Hernos, 
som utger sig för att vara legoknekt från Klomellien, anar 
oråd och börjar febrilt dölja sina spår. Som första åtgärd 
anlägger han en brand i ett av Tammas lagerhus i staden 
för att göra sig av med eventuella bevis. Sedan börjar han 
skugga Yarna för att se vem kvinnan egentligen arbetar för.
 Vad kommer den sanningssökande Yarna att göra med 
informationen om högförräderi? Kommer Hernos be-
höva gå över lik för inte själv riskera att bli avslöjad? Kan 
Norlina räkna med en rättvis skiljedom? Kommer Rigal-
dos ära att bli solkat av ytterligare en skandal och tvinga 
adelsmannen i landsflykt?

RIGALDO BELSIRIA,
”RÖDTUNGA”
Den adlige sprätten Rigaldo från Siola besöker för till-
fället Tigôld i ett försök att hålla låg profil efter att nyli-
gen ha lidit ett förnedrande nederlag i de Bretalviska 
kärleksspelet. Den självgode och vällustige Rigaldo har 
en osviklig förmåga att alltid befinna sig i händelsernas 
centrum. Han försöker upprätthålla sin vidlyftiga livsstil 
genom att gästa olika residens i och runt staden. I egen-
skap av tillrest trakorisk adelsman slåss stadens rika och 
mäktiga mer eller mindre om hans gunst.
 När Rigaldo inte smider ränker bland stadens mera 
besutta invånare fördriver han tiden genom sitt medlem-
skap i Smädarnas gille (se sidan 25). Hans mål att bli ut-
nämnd till gillesmästare, innan han lämnar staden för att 
återvända till sitt vanliga umgänge i Tricilve. I hans väg 
står därmed gillets nuvarande mästare; den gödselkäfta-
de bonnadottern Matulda från Bjelke.

Utseende: Se bilden nedan
De fyra bloden: Sten 2, Vind 2, Eld 1, Vatten 3
Förmågor: Adlig 2, Okvädning 2 (Övertygande, 
Provocera), Intrigmakare 2 (Genomskåda, Ryktes-
spridning)
Livsstil: 5 (besutten)
Vapen: Sabel
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en friliggande ön i Tigôlds hamnbassäng 
utgör sedan gammalt ett självständig tem-
pel som administreras helt av Ambaqua-
orden. Tempelholmen styrs av Anxalis 

prästerskap under översteprästen Urigallu Menemos 
den blöte. Templet organiserar vandrande munkar på 
norra Saphyna och driver ett separat kloster för den 
missionerande delen av orden. Förutom administrativa 
byggnader och bostäder för templets präster och lekmän 
driver prästerskapet också ett populärt sjömanshotell 
för handelsresande, sjöbefäl och marinofficerare. På den 
klippiga men tätbebyggda ön återfinns även ett större 
skeppsvarv med torrdocka.
 En stor del av befolkningen på Tempelholmen utgörs 
av lekmän som utför mycket av arbetet på holmen liksom 
utgör templets vaktstyrka. Dessa i sin tur anlitar hant-
verkare och annat yrkeskunnigt folk från staden för att 
sköta underhållet, liksom inhyrda daglönare utför det 
mesta av kroppsarbetet. Transport till och från ön sker 
på Ambaquaordens egna slupar, vilka också ger sig ut på 
havet i gryningen för att möta solen samt fungerar som 
ambullerande kapell åt fiskarbefolkning längst kusterna. 
Stadens egen fiskeflotta erbjuder istället havsgudinnan 
sina offer i ett permanent kapell i hamnen.

ANxALISTEMpLET
Själva tempelbyggnaden är anlagd på öns högsta punkt, 
och byggd i olika nivåer i ett ständigt försök att höja sig 
mot himlen över de omgivande saltstänkta klipporna. På 
dess topp brinner på nätterna en eld som ledstjärna för 
sjöfarten i Sidensjön.
 Förutom den stora tempelsalen och flera mindre ka-

pell, en sakristia och andra sakrala utrymmen inrymmer 
tempelbyggnaden även ämbetsrum för prästerskapet och 
arbetsytor för deras medarbetare. Dessutom återfinns ett 
välfyllt bibliotek och en likaledes välfylld skattkammare.

URIGALLU 
MENEMOS DEN BLÖTE
Den åldrade tempelföreståndaren tillhör Ambaquaor-
dens äldste på de trakoriska öarna. Som medlem av or-
ganisationens högsta råd ligger hans fokus på arbetet vid 
och politiken inom ordens huvudtempel i Soblak. Dessu-
tom uppbär han titeln Enkid inom den mellankyrkliga 
organisationen Abzulvan, den polyteistiska inkvisitionen. 
Han är egentligen ingen eldfängd demonjägare utan en-
gagemanget är snarare motiverat av den prestige och det 
kontaktnät befattningen för med sig.
 Den dagliga driften av templet i Tigôld överlåter Mene-
mos åt byråkraterna bland templets överstepräster. Den 
skinntorre gamle mannen lämnas för det mesta i fred 
med sina grubblerier och sin omfattande korrespondens, 
medan hans livtjänare Syster Muqsa (förmågan Följesla-
gare) sköter kontakten med omgivningen.

Utseende: Smal och avlång till formen. De vita ögon-
brynen är buskiga liksom likaledes blekta hårtestar 
sticker ur såväl näsa som öron. Ögonen är djupa som 
bottenlösa brunnar. Klär sig i sin obefläckat vita äm-
betsdräkt.
De fyra bloden: Sten 1, Vind 3, Eld 1, Vatten 3
Förmågor: Bildning 1 (Praktisk teologi), Skeppare 1 
(Fjärran hamnar), Spåkonst 1 (Omen), Vattumakt 1, 
Följeslagare 1
Livsstil: 7 (förmögen)

T E M P E L H O L M E N
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LExICULLU jOLVANA
Prästinnan har hunnit göra det mesta inom sin orden och 
rest vida omkring. Till slut fastnade hon dock för juridik-
studier i Soblak och är numera en auktoritet inom såväl 
sakral som mundan rättsskipning. Hon bär titeln Lexi-
cullu som markerar rangen som den högste lagtolkaren 
inom sitt tempel. Hennes jurisdiktion omfattar Tempel-
holmen och dess invånare. Hon är också licensierad att 
agera som opartisk skiljedomare i Tigôld i ärenden inom 
familjerättens område, exempelvis äktenskapsförord el-
ler arvsbrev.
 Eftersom lag och rätt är hennes kall i livet ser hon inte 
med blida ögon på den flagranta korruption som vissa 
kretsar på Tempelholmen hänger sig åt. Dessvärre är hon 
bakbunden att agera av sin överordnade Urigallu Men-
emos, vars politik är bevarandet av status quo samt att 
undvika pinsamma skandaler. Frustrationen gör henne 
stridbar och också till en potentiell utmanare till tem-
plets överhuvud.

Utseende: Gråa stråk i håret och tydliga linjer i an-
siktet, kvarlämnade där av hennes vanligtvis bekym-
rade uppsyn. Klär sig endast undantagsvis i sin äm-
betsdräkt utan tar sig privilegiet att klä sig som lek-
mannaprästerna, eller snarare -prästinnorna, till var-
dags.
De fyra bloden: Sten 1, Vind 3, Eld 2, Vatten 2
Förmågor: Bildning 3 (Sakral rättvisa, Trakorisk 
brottsbalk, Familjerätt), Skeppare 1 (Fjärran ham-
nar), Vattumakt 1
Livsstil: 4 (välbärgad)

KLOSTRET
Tempelholmens kloster är det stora templets motsats; 
spartanskt utsmyckat och ser mera nedgånget ut än vad 
det faktiskt är. Saken är nämligen den att klostret ald-
rig sett speciellt mycket ut för världen. Förutom att vara 
ett nav för ordens missionsverksamhet fungerar klostret 
även som permanent hem åt ålderstigna bröder och sys-
trar, liksom andra medlemmar som av någon anledning 
dragit sig tillbaka. Många arbetar i klostrets scriptorium 
med att kopiera och illuminera heliga skrifter.
 Hit anländer en ständig ström av såväl hemvändande 
munkar som besökande ordenssyskon från andra kloster 
runt om i världen. Vandrarmunkarnas inkvartering är 
förhållandevis spartansk jämfört med den lyx som fram-
för allt templets präster vältrar sig i.

ENU HÔLBUqSA
Den slipade munken organiserar klostrets verksamhet 
i själva staden och längst kusten, och då inte minst or-
dens ambulerande slupar vilka fungerar som flytande 
kapell. Det är genom denna verksamhet som munkarna 
utkräver betalning mot en välsignelse som skall skydda 
båten mot missöden ute till havs. Den som inte betalar 
kan däremot råka illa ut...
 Enu Hôlbuqsa är korrupt och samlar på sig en privat 
förmögenhet genom att utpressa den befolkning han av 
gudinnan är satt att betjäna. Han har också samröre med 
det så kallade Fiskargillet i Tigôld och ger såväl pirat-
verksamhet som smuggling sin, ordens och gudinnans 
välsignelse. För den uppenbart brottsliga verksamheten 
har han en skara medbrottslingar under sig i form av 
fallna bröder och systrar.

Utseende: Bred över axlarna såväl som käkarna. 
Det välansade skägget ramar in ansiktsuttrycket hos 
någon som vet exakt vad denne håller på med.
De fyra bloden: Sten 2, Vind 2, Eld 2, Vatten 2

TEMpELHOLMEN
1. Anxalistemplet
2. Klostret
3. Eremitkastellet
4. Tempelhärbärget
5. Skeppsvarvet

1

2

3

4

5

|——— 300 meter ———|
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Förmågor: Tjuvkonster 1 (Knivkamp), Skeppare 1 
(Eget skepp), Intrigmakare 1 (Diskretion), Okväd-
ning 1 (Hotfull), Vattumakt 1, Ligaledare 1
Livsstil: 4 (välbärgad)
Vapen: Dolk (dold)

EREMITKASTELLET
På en saltstänkt klippa öster om själva ön står det så 
kallade eremitkastellet. Ursprungligen ett rent befäst-
ningsverk bemannat av tempelvakten är det numera hem 
åt oraklet Hinvasna. Hon anses av templets präster vara 
en reinkarnation av den heliga kvinnan Kornella, som 
bland annat anlade Staden O på fastlandet under klavy-
kernas välde. Oraklet tillbringar sin isolering med de så 
kallade sakrala dårarna, tre galningar som anses lämpade 
att uttyda Hinvasnas visioner. Själv kallar hon synerna 
för ”vågornas tårar” och prästerskapet sammanställer 
valda delar i form av profetian Fluctus Fletus. Förutom 

de sakrala dårarna har endast en skara särskilt utvalda 
icke-prästinvigda kvinnliga noviser (vestaler) tillgång till 
eremitkastellet och oraklet.

ORAKLET HINVASNA
Oraklet Hinvasna bär formellt titeln Barû och anses vara 
den inom templet som står närmast gudinnan Anxalis. 
Hon hemsöks av visioner om havet och tycker sig höra 
hur havsgudinnan kallar henne till sig. Allt oftare står 
hon upp till midjan omgiven av svallvågor ute mot revet 
för att tolka vågornas och havsskummets budskap från 
djupen.
 Den stackars kvinnospillran stammar ursprungligen 
från ett högättat släkte i Moskorien. När föräldrarna 
inte lyckades kuva hennes obändiga vilja skickades hon i 
exil till Ambaquaordens huvudtempel i Soblak. Det var 
början till hennes tragedi då hon hamnade i klorna på 
skrupelfria präster som utnyttjade henne på värsta tänk-
bara sätt. När hon var förbrukad skickades hon vidare till 
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templet i Tigôld, där hennes nedbrutna tillstånd tolkades 
som ett uttryck för gudomlig inspiration. Templets över-
stepräst utsåg henne till orakel – en reinkarnation av den 
heliga Kornella.

Utseende: Avmagrad med taniga ben och armar. 
Ansiktet saknar färg och blicken är död. Det långa, 
smutsiga och okammade håret döljer mycket av an-
siktsdragen.
De fyra bloden: Sten 1, Vind 3, Eld 0, Vatten 4
Förmågor: Spåkonst 1 (Spådom), Remuntras 
vansinne 1 (Sann galenskap)

TEMpELHäRBäRGET
Den som reser ståndsmässigt väljer att inte bo i själva 
staden under sitt besök i Tigôld. Istället söker man sig 
med fördel till tempelhärbärget i anslutning till Anxalis-
templet. Den utsökta maten tillagas i prästerskapets 
eget kök och inkvarteringen lämnar intet mera att önska. 
Lekmannaprästerna som ansvarar för driften tar hand 
om gästernas alla behov. Helpensionen kostar formellt 
ingenting men de sjöbefäl och marinofficerare med flera 
som besöker inrättningen lämnar utan undantag frikost-
iga offergåvor i templet vid sin ankomst. Pilgrimer kom-
mer däremot undan med mindre gåvor men kan då hel-
ler inte förvänta sig samma höga standard på boende och 
service.

KApARKApTENEN KOLDER, 
”SjÖHUNDEN”
Livet inom den trakoriska flottan passade Kolder aldrig 
och han lyckades endast avancera i kraft av sin obestrid-
liga talang som befälhavare. Han bryr sig heller inte om 
grader och karriär, utan endast om att bli ihågkommen 
som en hjälte i krigsannalerna. Därför tvekade han aldrig 
när han blev kontaktad av en grupp privata intressen-
ter som ville köpa loss ett av flottans örlogsfartyg, med 
honom som kapten. Galbalonen Vågkrossaren, som han 
alltså själv endast är minoritetsägare i, är den enda av 
sin sort som inte seglar under rikets flagg. Själva affären 
kringgärdades av skumrask och korruption.
 Kondottiären och dennes affärspartners är kontrak-
terade av admiralitetet i Karnald att ansvara för hamnen 
Tigôlds säkerhet gentemot hot från havssidan. Det före 
detta örlogsfartyget ligger för ankar i Kasserbukten in-
vid inloppet till själva staden. Galbalonen Vågkrossaren 
är tungt bestyckad och alltid redo för omedelbar avfärd 

tillsammans med sitt systerfartyg Danserskan. Besätt-
ningen och trupperna hålls upptagna med exercis och 
moralen hög genom att kondottiären själv inspekterar 
krigsförberedelserna regelbundet, samt håller såväl upp-
lyftande tal som klappar på hårt kämpande axlar.
 Kaparkaptenen själv är en djupt andlig man, åtmins-
tone för att vara en trakorisk officer. Som sjöman tillber 
Kolder gudinnan Anxalis framför andra gudomar. Han 
bor för tillfället på tempelhärbärget men väljer medvetet 
att leva förhållandevis spartanskt och ser sig själv sna-
rast som en pilgrim. Han väntar tålmodigt på besked om 
det kommande krigsutbrottet och vill gärna se järtec-
ken överallt. När besked väl kommer tvekar han inte ett 
ögonblick att överge sin post och segla iväg med sitt far-
tyg – som han betraktar det – för att göra anspråk på sitt 
öde. Han vet också att man knappast ställer krigshjältar 
inför krigsrätt. Något juridisk efterspel bryr han helt en-
kelt sig inte om då hans öde lika gärna kan vara att dö 
hjältedöden till havs.

Utseende: Under askesen är han renrakad i såväl 
hjässan som i ansiktet. Klär sig i enkla men fältmäs-
siga kläder. Under sina besök ombord sina fartyg bär 
han dock paraduniform och befälshatt.
De fyra bloden: Sten 2, Vind 2, Eld 3, Vatten 1
Förmågor: Befäl 2, Svärdskonst 2 (Två vapen, 
Snabbdrag), Skeppare 2 (Sjöbefäl, Eget skepp)
Livsstil: 3 (bemedlad)
Vapen: Stridsyxa och paperdolk

SKEppSVARVET
Tigôlds största skeppsvarv är sedan långt tillbaka förlagd 
till Tempelholmen. Detta ökar givetvis skeppsbyggmäs-
tarens status, liksom de fartyg som byggs här anses sär-
skilt välsignade av gudinnan. Torrdockan används även 
för reparationer mellan fartygsbyggnationerna och var-
vet har ett lukrativt kontrakt om reparationer med den 
trakoriska flottan.

SKEppSByGGNADSMäSTAREN 
REpAROS GåSpENNA
Den ärevördige hantverksmästaren administrerar nu-
mera sitt varv och har anställda som sköter driften och 
de löpande affärerna. Affärsmannen odlar sina politiska 
ambitioner och extraknäcker även som domare i diverse 
civilrättsliga mål, på licens från guvernören i Gudiena. 
Som ständig sekreterare på Skeppsbyggarnas skrå kol-
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liderar hans intressen allt som oftast med ledarens för 
stadens undre värld, den så kallade fiskarkonungen Mo-
vitz Bolmare.
 Även om Reparos faktiskt inte sitter i stadens råd 
sträcker sig hans inflytande över stadens hela admini-
stration. Hans kontaktnät är imponerande, inte minst 
inom just stadens råd liksom på Tempelholmen. Till sin 
hjälp har han den lärda juristen och notarien Yarna.

Utseende: Klär sig ståndsmässigt i dräkter av ex-
klusiva material. Ger i övrigt intrycket av en hant-
verksmäster i såväl uppsyn som uppförande. Bär 
oftast en hatt genomstucken av en fjäderpenna, varav 
tillnamnet.
De fyra bloden: Sten 2, Vind 2, Eld 1, Vatten 3
Förmågor: Bildning 1 (Juridisk formalia), Hantverk 
2 (Specialist: båtbyggare, Välbetald), Krämare 1, 
Intrigmakare 1 (Genomskåda)
Livsstil: 6 (rik)

NOTARIEN yARNA
Den juridiskt bildade notarien Yarna härstammar ifrån 
det heliga Kisthatet och är en allvarligt lagd kvinna i 
sina bästa år. Hon är hårt Shamashertroende och saknar 
egentlig förståelse för varför andra vanemässigt envisas 
med att ljuga, något hon själv helt saknar fallenhet för. 
Hon är patologiskt nitisk när det kommer till att finna 
sanningen, hur grotesk eller opassande den än månde 
vara. Sannfärdighten i sin tur skapar ständigt problem 
för hennes husbonde, som hela tiden försöker agera med 
politisk fingertoppskänsla. Reparos skulle dock knappast 
klara av sitt uppdrag som skiljedomare utan henne, var-
för han biter ihop och uthärdar inkvisitrans framfart.

Utseende: Mörkhårig och sällsynt rundlagd för att 
härstamma från Kishatet. Begagnar sig dock inte av 
smink och ger ett alldagligt sobert om än aningen 
dystert intryck.
De fyra bloden: Sten 2, Vind 3, Eld 2, Vatten 1
Förmågor: Bildning 2 (Grubha Veritres, Trakorisk 
rättspraxis), Shamashi sanningar 1
Livsstil: 3 (bemedlad)

KAMpANjFRÖ: 
HAVETS pROFET
En morgon sprids nyheten att oraklet Hinvasna på Tem-
pelholmens eremitkastell har försvunnit spårlöst. Efter 
en stunds upphetsning träder en ung novis fram och 
berättar att hon bevittnat hur oraklet låtit sig svepas iväg 
med vågorna och slukas av havet. De sakrala dårarna 
träder nu fram och förkunnar att vågornas klagosång 
Fluctus Fletus härmed har blivit fullbordad. Templets 
prästerskap är nu sysselsatt med att lista ut vad som 
egentligen hänt och vad allt detta egentligen innebär. 
Urigallu Menemos kräver snabba svar då han fruktar att 
templets och hans egen prestige är i fara.
 När de sakrala dårarna slutligen släpps från sin husar-
rest börjar de predika att den heliga Kornella kommer 
att återfödas på nytt ur Anxalis sköte och spolas upp 
på land av havets skum. En skara anhängare ansluter 
sig snabbt och en ny sekt växer fram på eremitkastellet
till prästerskapets stora förtret. Deras egen utredning ger 
också vid handen att den gästande kondottiären och ka-
parkaptenen Kolder tagit sig över vattnet till eremitkas-
tellet natten innan oraklets försvinnande. Denne säger 
sig endast ha träffat dårarna men erkänner att han egent-
ligen sökt oraklet för att få klarhet i sitt eget och det kom-
mande krigets öde. Man försöker sätta Kolder i husarrest 
men denne lyckas ta sig ut till sitt fartyg Vågkrossaren 
ute i Kasserbukten.
 Med tiden får den nya sekten fotfäste även bland den 
fattiga fiskarbefolkningen nere i staden. Man börjar ak-
tivt leta efter den pånyttfödda profeten och fångar också 
myndigheternas uppmärksamhet. Slutligen får sekten 
sin ledare när en hemlös kvinna vid namn Henawosa, 
som levt på allmosor i hamnen en tid, träder fram och 
gör öppet anspråk på titeln.
 Ambaquaorden har vid det här laget bestämt sig för 
att krossa den kätterska utbrytarsekten och slänger de 
sakrala dårarna i havet, på det att de månde följa det 
dåraktiga oraklet på hennes resa till djupet. De mundana 
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myndigheterna i staden kan endast se på och beklaga 
blodbadet eftersom templet skipar sin egen rättvisa. Ut-
rensningen av eremitkastellet tjänar endast till att skapa 
martyrer till den nya tron, varpå skaror av nya anhängare 
genast ansluter sig i själva staden där prästerskapet inte 
har någon formell makt. På själva Tempelholmen börjar 
såväl lekmän som präster och munkar ifrågasätta över-
steprästernas agerande varpå sympatierna för orakelmar-
tyrens anhängare börjar likna en flodvåg.
 Vad föranledde egentligen oraklets synbarliga själv-
mord? Varifrån kommer den mystiska sektledaren och 
vad har hon för agenda? Hur kommer Ambaquaorden 
att reagera på hennes förkunnelse?

SEKTLEDAREN 
HENAWOSA AV HAVET
Den arma kvinnan som levt vind för våg under flera år 
i Trakoriens hamnar har i själva verket bakgrund som 
munk i Nastrôl. Hon tvingades fly efter att ha gjort sig 
skyldig till dråp som följd av ett svartsjukedrama, och 
har försökt hålla låg profil sedan dess. I Tigôld ler dock 
försynen mot henne och hon uppnår det tillstånd som 
kallas Kairos – hon griper helt enkelt tillfället i flykten. 
Därigenom axlar hon rollen som den levande inkarna-
tionen av det gamla klavykiska helgonet Kornella. Det 
är åtminstone vad hennes tillbedjare tror och tro är vida 
känt att kunna förändra verkligheten. Hon är övertygad 
om att detta är hennes öde och att hon är ämnad att leda 
den nya sekten.

Utseende: Runt och änglalikt ansikte med genom-
borrande blick. Leendet blixtrar av morgonsolens 
strålar medan blicken svartnar i vrede. Klär sig i en 
fotsida luvförsedd kåpa med ingenting under. Låter 
sig gärna sänkas i havet naken under rituella former 
för att påkalla största möjliga uppståndelse.
De fyra bloden: Sten 1, Vind 2, Eld 2, Vatten 3
Förmågor: Bildning 1 (Nastrôls tidiga historia), 
Bansikan 1 (Avskräcka), Intrigmakare 1 (Uppvig-
lare), Ligaledare 2
Livsstil: 3 (bemedlad)

SKUGGSpELSDATA
Sektledaren kan med fördel används som en skugg-
makt i spelet. Antingen från start eller senare un-
der kampanjens gång.

Strategiskt mål: Sprida sin lära och värva 
nya anhängare.
Resurser: Tillbedjare (1), Kultister (1), 
Avfällingar (1)


