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Svavelvinters värld är mer än bara det stolta Trakorien och dess 
kolonier. I den här artikeln tittar vi närmare på kontinenten 
Argond och de fjärran länder som driftiga trakorier kan tänka 
sig besöka. Följ med till Staden O:s mörka gränder, Anorghins 
frostbitna skogar och Fengamonts uråldriga grottor. Men först 
lämnar vi ordet till mäster Ludenbrand, krönikör vid kejsarin-
nan Heneguyas hov och författare till det svavelosande verket 
“Vedergällning”.

o m  f a r s e g e l s  r i k e n 
o c h  t i n g  d ä r  b o r t o m

Kära Kleonora

Ni hade rätt syster. Att på Tricilves akademi avlyssna föreläsningen ”Om farsegels 
riken för nyckläckta handelsmän” var ingen skön erfarenhet. Speciellt när jag hör-
de hur de beskrev vårt egna vidunderliga rike undrade jag hur dessa självupptagna 
Trakorier kunnat bli så framgångsrika, när de har så lite förstånd om världen som 
omger dem. Kanske är ignorans i sanning en välsignelse. Nedan följer en transkrip-
tion av den fördomsfulla och naivt ensidiga tavla som syntald Kremander Gumpa 
målade, så att också ni min kära syster må tjusas av de mäktiges illustra enfald.

Ludenbrand i ett brev till sin syster
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våra hamnar samlas varor, människor, och djuriske halvfolk från hela värl-
den, varför man med rätta kan säga – nej, bör hävda – att Trakorien är 
världen. För goda affärsavslut bör man känna sin motpart som sig själv 
och där före är vi nödgade att ibland låta blickarna lämna våra sköna 

stränder för att lära hur farsegels folk i sin träck leva i lusahålorna de kalla ’riken’.
Enklast kan världen indelas i nära hamnar, med vilka vi oftast handlar di-

rekt, och fjärran riken, mer långväga platser vilkas gods mer ofta når oss genom 
andras försorg. Inte sällan köpes sådant exotiskt gods i en mer nära hamn. De av 
Kastyke välsignade inser snart att sådana mellanhänder adderar osköna kostna-
der, men förstår också att direkt handel med fjärran riken knappast är riskfritt. 

Lärda skolaster talar emellanåt om Anxalis famn, och hur den i alla riktning-
ar möjligen har sin begränsning och hur skepp snart fångas i vilda och främ-
mande makters garn. Min invändning är blott att Kastyke skyddar alla oss för 
vilka profiten lyser med sitt klara och gyllene sken, och ingen snålvattnad avgud 
kommer att hindra vårt heliga krämeri.

En snabb glimt på portolanen röjer sålunda att mycket gods vi kräva för ett 
skönt liv sprungit ur mark, vatten eller händer långt i fjärran.

Ra n s a Rd  o c h  n o Rd en s  i s Ri k en
Öster om Ransarderhavet finns marker som Howanza, Olbayzín, Comarex och 
Olcazaba, som skickar oss det starka sintstålet, och även är centrum för den lön-
samma slavhandeln. Mellan dessa riken och Trakorien ligger Ransard, som mest 
är till förtret i sina klåparaktiga försök att blockera vår handel i österled. De mer 
förståndiga av deras handlare visar gott omdöme nog att istället bringa oss päls-
verk och timmer snarare än att hota med illa organiserade flottstyrkor.

De kalla vindarna från nordost bringar oss som bekant den svalkande äde-
lisen och de värmande ishermelinpälsarna från isens riken Orghin, Anorghin 
och Sanithsid.

yy De tre ran erna
Som alla studenter vid Tricilves universitet vet är Karmedonius reseskildring 
”Ransard – uti de blodtörstigas rike” en klassiker tack vare dess realistiska 
skildring av ransardernas kultur och leverne. Även om ett fåtal klentänkande 
kritiker förfäktat den lärde Karmedonius ord, en del har till och med hävdat 
att han aldrig lämnat Paratornas stränder, så har hans verk gett trakorier en 
möjlighet att få en inblick i den mäktiga grannen i öster.

En av passagerna i boken berättar om de tre ranerna och tillika bröderna 
Garbald, Lobald och Tybald. De stolta bröderna var mäktiga krigare och var 
vida beryktade över Kapalths slättland för sina dåd och bedrifter. Men det föll 
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sig så att de också trånade efter samma kvinna, den fagra Arda av Kutands ätt. 
Hon svor att äkta den av bröderna som kunde ge henne den vackraste gåvan 
av dem alla, vilket bröderna accepterade utan att knorra.

Garbald gav sig iväg och återkom med ett skepp lastat med trakoriskt guld, 
taget i örlog med en kejserlig handelskonvoj. I sanning en furstlig gåva. Lobald 
gav sig av till de oländigaste delarna av bergen och återvände med ett gyllene 
gripägg. En gåva värdig Shamsi själv! När det så blev Tybalds tur lät han dräpa 
sina bägge bröder i sina sängar. Så gav han deras bloddrypande huvuden till 
sin älskade och vann därmed hennes hjärta. För vilken gåva kan vara större än 
två av Shubardas raner? 

yy Dri ppolasimus ex peDition
Isbarbarerna med sina märkliga seder regerar över den snöbeklädda och karga 
ön Orghin och de ser inte med blida ögon på farvattnes besökare. På tvillingön 
Anorghin ses främlingar med mer neutrala ögon och viss handel är tillåten. 
Men det finns andra faror på ön.

Den store botanikern Drippolasimus ledde år 5 före Kronolaben. en veten-
skaplig expedition med syftet att kartlägga nordvästra Anorghins flora för uni-
versitetet i Maravelda. De palamoxiska akademikerna rönte till en början stor 
framgång och katalogiserade ett exemplar av den niobladiga frostrosen men 
när de anlände till Frostvedens vidsträckta skog tog expeditionen en förfärlig 
vändning. Den frostbeklädda skogen väckte till en början stor beundran bland 
expeditionsmedlemmarna då de majestätiska trädkronorna bar märkliga 
frukter täckta av ett tunt lager is.

Det sägs att Drippolasimus och hans lärjungar nu står som isstatyer i 
Frostvedens mörker, med oseende ögon fortfarande fyllda av skräck och 
förundran över de syner som blev deras sista intryck i det här livet. En del 
menar att de står som monument för den trakoriska vetenskapens dårskap, 
andra att de är fallna hjältar i kejsardömets tjänst. Hur det nu är med den 
saken så är Frostvedens hemligheter förlorade tillsammans med den olyck-
saliga expeditionen.

staden o, kalklanden och koRald
Närmare i sydost finner vi Staden O inträngd i en vik där allt mänskligt dy sjun-
ker till botten och inget är heligt. Dock man i gyttja emellanåt finner ädla stenar, 
så också i Staden O. Ty staden ligger i Kalklanden, vilka ger oss såväl kalksten 
som kejsarinnor. Intill ligger halvön Korald, vars många riken är mer upptagna 
av konflikt än av handel. Området tjänar som ett lås för ransardiska landstran-
sporter så länge vår stolta hird håller karavanleden Jordvägen stängd.



Solnedgång över  Rham Nakra
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yy Det rosen röDa torn et
Staden O - denna laglösa metropol vid Ommardaus slamfyllda stränder – har 
mer en sin beskärda del av smugglardrottningar, banditfurstar och allsköns 
laglösa element. Stadens centrala del, Kärnön, är en labyrint av fortfierade ga-
tor och igenspikade gränder där befolkningen lärt sig konsten att smyga mel-
lan posteringarna för att för att köpa bröd eller vatten. 

Förutom mäktiga gillen och skrån så som Sockerbagarna och Buteljörerna så 
domineras Staden O av tre inhemska furstehus: O’Talberad, Kapot och O’Molo. 
Det sistnämnda är vida känt för det mäktiga fort som reser sig ur stadens 
hamnkvarter och vars namn viskas fram i vördnadsfylld fruktan - det Rosen-
röda tornet. Berättelserna om tornet är många och blir allt mer målande ju 
djupare i flaskan berättaren ser. 

Det sägs att handelshuset Tammers representant spårlöst försvann från en 
föreställning vid de Vidlyftigas Teater på Kärnön. Vidare viskas det om att den-
ne trakorier sägs stå huset O’Talberad mycket nära och en del går så långt som 
att påstå att handelsmannen i själva verket är Mana Extendas utsända i tjuv-
staden. Alla spår pekar mot O’Molos karmosinknektar och det rosenröda tornet. 

yy BröDerna i   palen ke
Palenke vid Koralds östra kust styrs av en uråldrig militärorden. Ordens offici-
ella namn är Collegia Tragondes men i folkmun talar man istället om palen-
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kiterna, eller ”Bröderna i Palenke”. De våldsamma koraldiska bergsstammarna 
och fraktionerna på fastlandet har förvisat palenkiterna till en enslig existens 
på sin vattenomgärdade klippa. Palenkiternas långa rulla av hedrade hjältar 
och generaler har växt ihop med fastlandets enkla förfäderskulter, och deras 
hemliga mysterier och ockulta experiment har sammansmält med urgamla 
trolldomstraditioner. Palenkiterna värdesätter mod, taktik och sjövana. Med 
svärdet i hand seglar de för att bekämpa de koraldiska vattnens pirater, särskilt 
ärkefienderna från Liburgund. Ibland tar man även upp skatt från förbipas-
serande handelsfartyg, vilket man ser som rättvis ersättning för det beskydd 
man anser sig tillhandahålla.

Palenkiterna utgör en exklusiv kast av adelskrigare och sjöfarare. För att 
upprätthålla sin slagstyrka och sitt anseende i regionen har ordens lärde och 
äldste grävt djupt i förbjudna texter och rådfrågat fastlandets visaste orakel och 
besvärjare. Sedan ett antal generationer har palenkiternas hjältedyrkan tagit sig 
en konkret form, då man med nekrokinetiska medel låter fallna hjältar kämpa 
vidare; med sådan dödsmagi håller palenkiterna liv i sin tynande orden.

M ag i lRe  o c h  k lo M elli en
Vår sydliga handel kontrolleras via kolonin Torilia. Därifrån kommer Magilres 
tyger, färger och allt skönt man kan smycka sig med. Hantverk och tekniskt kun-
nande från Klomellien når oss också den vägen och ädla metaller söka sig till oss 
på ringlande vägar från Treipo.

yy skräDDaren i  tori lia
Den färggranna staden Torilia på Magilres norra kust är formellt en koloni till 
det Trakoriska riket, men den magillerska befolkningen är stor, och som alla 
vet så tyr sig magiller till vackra och dyrbara tyger så som korpar tyr sig till 
silver. Det är till Torilia som ädlingar från Paratorna och Palamux skickar sina 
tjänare för att köpa det senaste modet för att kunna hålla en ståndsmässig up-
penbarelse på hov och baler.

Mest känd av alla skräddare är Okarendsom i sin lilla butik i djupet av de 
böljande tygernas kvarter syr kläder och kreationer som är som sprungna ur 
en annan värld. Få vet var hur man hittar till skräddarens butik och ännu färre 
har råd med de priser han tar för sina verk. Det sägs att självaste kejsarinnan 
Heneguya specialbeställt en klänning av jorpagniskt silke inför Argondexpe-
ditionens avseglats.

”Nu ryktas det att skräddaren stängt sin butik för gott och ingen vet var 
den gamle mannen tagit vägen. Samtidigt inkommer rapporter om märkliga 
incidenter vid trakoriska slott; om mönster som fått liv, mantlar som strypt 
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sina ägare och broderade figurer som rör sig bland människor. Vem var egent-
ligen skräddaren i Torilia och hur skapade han sina kläder? Om man frågar 
färgarna i staden är de av den bestämda åsikten att han var en magiker från 
fjärran Krun. Andra, såsom garvarna på den lokala tavernan menar att den 
gamle i själva verket var Marduk själv.

yy Guu DaG looBen i  klom elD
Klomelliern är stolt över tre saker: Hantverkskunnandet, staden Klomeld och 
Skålen. Det sistnämnda är det är det allmänna namnet på Klomelliens stolt-
het – ’Guudaglooben’ – mötesplatsen för ’Thaet vaeelvda raadet’: klomelliska 
republikens badjarer. Badjarerna är de rikaste aristokraterna från Klomeld 
och oblasternas huvudstäder. Skålen är egentligen mitten av byggnaden, där 
kanske världens största kupol välver sig högt ovan Badjarerna hjässor. 

Detta arkitektoniska underverk skapades för mer än tusen år sedan av 
mästaren Pallio för att ära ’folkets republik’ och Klomelliens särställning un-
der de välvilliga gudarnas blickar – Klomelliens badjarer är även dess präster, 
och i Guudaglobens gallerier finns kapell för alla gudar som vördas i Klomel-
lien. Runt Skålen löper en yttre mur med pelargångar och promenader som 
stöttar kupolen, och i dessa maktens korridorer vandrar badjarerna och fattar 
beslut inför omröstningarna i Skålen, varför talesättet lyder att det mesta i 
Klomellien bestäms ”mellan skål och vägg”.

M elu k h a  o c h  M eReld
I sydväst ligger den välsignade Anxalis navel – det virvlande vattenområdet 
mellan Magilre och Klomellien i öst, Mereld och Bzegusta i norr och Montorba i 
sydväst. Denna gudomliga malström tvingar skepp västerut in i Melukhaström-
men, och ger oss mycket av handeln med Ingéstan, Luperuba och varor från Me-
reld och Borborind på Bzegusta. Melukhaströmmen bringar oss också de söta 
frukterna och guldglänsande fiskarna från Melukha, liksom Montorbas viner 
och blå stenar. Gudinnans försorg driver också varorna från länderna söder om 
Klomellien norrut, så som det smakliga vulkansaltet från Vitrike, mineraler från 
Katalbi, kristallglas från Gonza, fisk och lejonhumrar från Tulmald och Noroma 
samt förstås alla soltavlor från Valima som högröstat säljs på Tricilves torg.

yy m elu khas pärlrev
Mellan Melukhas grönskande bergssluttningar och Sanritras ångande djung-
el ligger Drasmasundet, den norra inkörsporten till Dimmornas böljor. Innan 
dimmorna tar vid breder de stora pärlreven ut sig. Reven hindrar de flesta 
sjöfarare att ta sig fram, men ger de lokala fiskarna tillhörande korallblom-
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mornas kast en riklig skatt i form av fisk 
och blötdjur.

För farlänningar är reven en skattgöm-
ma med sina pärlbankar och korallatoller. 
Här fiskas pärlor, rödkorall och silkessand 
som sedan förs norrut till de rika i Tra-
korien, Magilre och Staden O. Rederiet da 
Lacrinska-kompaniet från Melse har flera 
skepp i området som far mellan de olika 
atollerna längs kusten, lotsade av lågkasti-
ga melukhier.

I revens äldsta delar, där dimmorna ib-
land sveper in finns de rikaste pärlbankar-
na och minst skördade korallängarna. Men 
hotet från dimman och sägner om levande 
korallatoller som krossar skepp håller alla 
utom de mest dristiga skeppare borta från 
området från området. Den allra sydligaste 
utposten – Den Sista Frälsningen – på ön 
Harkuda utgörs av en grupp friskeppare, 
lycksökare och ett fåtal melukhier tillhö-
rande havsblomstrens kaster. För de som 
lyckas ta sig hit finns chansen att fånga 
upp de största pärlorna, vackraste korall-
händerna och lenaste silkessanden. 

Sist dimman svepte in över ön, för-
svann alla lycksökare och skepp. När dim-
morna väl lättat fanns bara spår av sön-
dertrasade palmhus, förstörda skepp och 
den märkliga inskriptionen ”Makor” på 
palmernas hårda stammar. 

yy salima G hu nos kastell
Norr om staden Goraf, ytterst på Palazudden ligger kastellet Ghuno, en mur-
gröneöverväxt, nedvittrad borg från tiden då argondiska riddermän försökte 
tämja det morelviska folket. Som med alla andra försök gick det om intet och 
efter att kastellet legat i öde träda i några hundra år är det nu besuttet av pirat-
kaptenen Salima Ghuno.

Det relativt smala sundet in mot Altomar gör att pirater flockas som flugor 
kring lort i området norr om Palazudden. Att ha en bas som ligger skyddad av 
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regnstormar som bara viker för Kapten Ghunos skepp skadar inte heller och 
på senare år har Salima nästan uppnått ett monopol på plundring i sundet. Så 
till den grad har hennes flotta härjat att vissa handelshus och kompanier nu 
betalar tull direkt till kaptenen för att undvika att plundras av henne.

Var kaptenen kommer från är okänt, men då en del av hennes manövrar 
liknar trakorisk örlogstaktik, säger en del att hon skulle vara dotter till Över-
admiral Conte Guno da Sobelaki, något som aldrig bekräftats. Att hennes kapi-
tälskepp verkar vara bestyckat med vildeld och att hon sprängt handelsskepp 
med något som verkar vara likt cruta har fått Digeta Longa att visa intresse för 
kaptenen och kastellet. Inbrytningsförsök med Sjövargarna ska ha gjorts utan 
att lyckas. Nu återstår bara list om man ska få svar på gåtan med kaptenens 
ursprung.

Ö s t eRn s  lä n d eR
I väst finns som bekant intet förutom tomma vindar och strömmar utanför 
Anxalis famn, samt Klastobrest Dimvetts dårskap. Titta istället mot de fjärran ri-
kena bortom Altomars innanhav, öster om Melukha. Där återfinns de fem öarna 
Querdo, Sanritra, Tigelda, Dingai och Amold samt rikena på Samkarna och Solu-
nas nordliga kuster; Morëlvidyn och Efaro på Samkarna, Traxilme på Soluna. Där 
finns ringa av värde utan mest irrläror och lågsinnad vidskepelse. Undantagna är 
alkemister, parfymörer och läkekonstnärer, vilkas elixir förstärks av giftiga frukter 
och regnbågsfärgade salter. Annars är dessa kusters folk mest till förtret för skepp 
på väg till de äldre och en gång stolta rikena längre österut. Rikena Hynsolge och 
Krun och i ännu högre grad Jorpagna och Coro Partena är välbekanta för den his-
torisk lärde, ty därifrån kom en gång våra förfäder. Nu ger de oss allt från sällsynta 
läkeörter och kryddor till kameleontskinn och kamsunskt papir.

yy FenGamonts G rottor
Det av askvindar genomblåsta Jorpagna var en gång det jorpagniska imperiets 
födelseplats och stoltaste juvel. Det är för många besökare svårt att förstå att 
detta en gång var mittpunkten i världen,  och att språk, seder och tro ström-
made härifrån ut i Argonds periferier så att många kan förstå varandra och 
känner igen varandras gudar till denna dag. Den typiske jorpagniern tjänar 
magra och bittra herrar, och bönderna lever ett knapert liv i skuggan av mäk-
tiga ruiner då de med enkla verktyg försöker betvinga den livlösa jorden.

Abzulvan har bråda dagar i Jorpagna, då letarkulter, geloxiter och askkul-
tister ägnar sig åt att rota i det forntidens gyttja i jakt på magiska artefakter 
och bortglömda skatter. Mest omtalade är de illavarslande utgrävningarna av 
de uråldriga grottorna runt den oheliga vulkanen Fengamont.



Mäster Ludenbrand, krönikör vid 
kejsarinnan Heneguyas hov och 
författare till  det svavelosande 
verket “Vedergällning”.
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Det talas om att drottningautokraten från Kamen Nesh beordrat utgrävning-
arna som sägs ledas av en stenvetare från Staden O. De många legoknektar 
och äventyrare som rekryterats från askslätterna vittnar om grottgångarnas 
faror men desto mer förbryllande är de trakoriska matematiker som anlänt 
till Fengamont. En del menar att drottningautokraten hittat en port till de Grå 
hallarna, andra att mäktig furier sover i bergets inre.
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yy klockmästaren Från krasi ka
Vid Margasjöns norra stränder, där slättvindarna från norr får stäppens gräs 
att vika sig finns ett ensamt litet berg. Den nordliga karavanvägen passerar 
nedanför dess sluttningar innan den delar sig för att färdas norr mot Simu-
lien och österut mot de krunska utposterna. Till en början fanns bara ett litet 
läger där. Med tiden har det vuxit till en större karavanseraj och sedan en 
liten handelsplats.

Med handeln har annat folk kommit och på så sätt hände det att en ut-
sparkad urmakargesäll slog sig ned i ett litet hus invid serajen. Han sålde sina 
enkla men funktionella urverk till resande och blev med åren duktigare och 
duktigare på sitt hantverk, fick egna gesäller och drog sig tillbaka djupare in i 
den kryptiska gård som kom att kallas Klockornas Hus. 

Nu gör klockmästaren sällsynta skapelser som säljs till furstar och magi-
ker. Hans urverk sägs kunna förutspå och beräkna de mest komplexa händel-
ser, varför en grupp astrologer utsända från Trakorien nyligen anlänt för att 
få hjälp att beräkna den kommande konfluxen med mästarens urverksmaski-
neri. Något som ännu inte skett då mästaren inte hörsammat deras förfrågan.

Så, låt nu era sinnen på ett nyfiket sätt närma er det främmande och oroa er 
inte för att i dessa svagsinnenas grummelvatten komma vilse, ty i ert inne brin-
na den heliga elden där guldet förmeras, tänd av Kastyke själv och välsignad 
av vår stolte kejsare!

KAMPANJFÖRSLAG: 
d en  s to Ra  ex p ed i t i o n en
Det trakoriska riket sjuder av konflikter. De krigiska ransarderna hotar i ös-
ter, det djupt religiösa Kishatet höjer retoriken i väster och de sammansvurna 
sköldbärarna i Nya Sfären hotar själva kejsarmakten på hemmaplan. Kejsar 
Radassabar den rådige och hans allierade finner det nödvändigt att rikta upp-
märksamheten mot något annat, något som kan skänka kejsarhuset välbe-
hövlig glans. Så kommer det sig att två mäktiga fartyg byggts för ett speciellt 
ändamål - det mäktiga Paratorna och det smäckra Heneguya (efter rikets kej-
sarinna) ska segla söderut mot Torilia och sedan fortsätta på en storslagen seg-
lats runt kontinenten Argond för att åter anlöpa Tricilve i välförtjänt triumf. 
Det är planen i alla fall.

När expeditionen ger sig av står det klart att seglatsen inte kommer bli så 
enkel som tänkt. Märkliga olyckor, skuggande skepp och mystiska ljussigna-
ler i natten gör det klart att kejsarens fiender inte tänker låta expeditionen 
gå som planerat.
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yy spelBräDe
Hela Argond bildar brädet för kampanjen. Kartan kan delas in i 12 eller 24 rutor 
beroende på om mer eller mindre omedelbar konflikt önskas.

yy skuGGmakter
Skuggmakterna i denna kampanj är agenter för främmande makter och in-
tressenter som alla har olika skäl för att se till att den stora expeditionen miss-
lyckas, eller tar en oväntad vändning...

Odo O’Molo
Odo O’Molo är en av ledarna för klanen O’Molo och således en av Staden O’s 
mäktigaste män. Han är känd för sitt excentriska beteende, sin rödlätta leka-
men och omättliga aptit på makt.

Herr O’Molos främsta mål är att motverka den kejserliga maktbalansen så 
att Digeta Longa och Mana Extenda blir upptagna på hemmaplan istället för 
att ständigt lägga sig i Staden O’s intriger. 

 » Strategiskt mål: Motverka det trakoriska inflytandet genom aggressivt 
maktspel och på så sätt driva bort trakorierna från Staden O.

 » Resurser: Liburgundiska pirater (1), Spioner (1), Hyrsvärd (1)

Ialsop da Kamesti
Ialsop da Kamesti, hertig av Kamest och ordensmästare av Nya Sfären är en av 
det trakoriska rikets starkaste män. Nya Sfären och dess sköldbärare vill störta 
kejsarmakten i Tricilve och införa ett mäktigt handelsförbund i dess ställe. 

 » Strategiskt mål: Att störa den kejserliga makten på så många fronter 
som möjligt utan att skapa för många trakoriska fiender på kuppen.

 » Resurser: Kondottiär (1), Handelsflotta (1), Hyrsvärd (1)

Badjar Rulana Kallona
Badjar Rulana Kallona: Denna klomelliska badjar ser sina dimvetande fränder 
träta om handelsavtal och upprustning av guudaglooben men fullständigt ig-
norera trakoriernas storhetsvansinne och omoraliska rävspel. Klomellien ska 
återigen bli en stormakt och Rulana Kallona ska bli den som leder nationen dit!

 » Strategiskt mål: Att återupprätta Klomelliens ära och låta landet bli 
Argonds främsta rike.

 » Resurser: Informatörer (1), Badjargarde (1), Diplomater (1)

Drottningautokraten av Namen Kesh 
Denna självutnämnda arvtagare till Jorpagnas gamla storhetstid har storslag-
na planer för de omgivande länderna och Argond i dess helhet, naturligtvis 
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med sig själv som härskare. Drottningautokraten ser de övriga maktspelarna som 
irriterande insekter på sin heliga lekamen och ser fram emot att krossa dem.

 » Strategiskt mål: Ena Spirländerna och sedan krossa uppkomlingarna 
i väster.

 » Resurser: Askkultister (1), Magiker (1), Legoarmé (1)”

yy karaktärer
Karaktärerna i den här kampanjen är besättningsmän, gäster eller befälhavare 
ombord på något av de två skeppen som deltar i den stora expeditionen.


