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Den tredje och mest avlägsna stjärnan i systemet Awadhi har givits namnet 
Nharmada. Denna röda jätte huserar fyra naturliga satellitkroppar, men det 
spekuleras att den döende stjärnan har slukat minst tre kroppar som legat i 
bana runt den. Systemet har en liten befolkning, mest bestående av först-
komna stammar som ägnar sig åt mer eller mindre lukrativ brytning av olika 
slag. Befolkningen bor företrädesvis i vad som kallas de tre kolonierna som 
centreras till Gudwara, Zaynab och Serpentbältet. Systemets gemensamma 
nämnarenämnare är att det på olika grunder styrs av olika allianser och sammanslut-
ningar vilka ger sina undersåtar en viss form av trygghet och skydd, mot att 
de skriver långa kontrakt med sina fordringsägare.

NHARMADASYSTEMET HAR TILLS nyligen inte varit 
speciellt välbesökt eller omskrivet. Systemet har länge 
existerat i ett tempererat lugn. Den allmängiltiga anled-
ningen till systemets avskärmande har alltid förklarats 
genom att distanserna mellan de övriga Awadhisyste-
men varit så oerhört långa. Resor mellan kroppar har 
länge setts som ett icke lukrativt företag på grund av 
den avsevärda tidsåtgång det tar att färdas till stjärnan. 
Den här produkten utforskar det mystiska Nharmadasys-

temet. Här kommer Hjältarna få stifta bekantskap med 
ett system som hamnat i Kuasytemets industriella 
skugga. Här huserar avfällingar från avlägsna riken, 
orakel, spekulanter och entreprenörer. Vackra krigarpo-
eter delar kantina med smutsiga prospektörer. Här går 
en skillnadens gräns mellan de styrande och de styrda. 
Hjältarna kommer att få se hur det gamla och det nya 
kämkämpar för att vinna hegemoni över det andra i den här 
modulen till Coriolis.  

NHARMADASYSTEMET BEFOLKADES VID por-
talkrigens slutskede av olika nomader, paramil-
itära styrkor och fritänkare som tog företagen från 
den andra horisontens anläggningar i besittning. 
Tiden i systemet efter kriget var ett kaotiskt ut-
vecklande av olika små despotiska riken som med 
systemets attraktiva råvaror och välutvecklade 
företagsutrustning lyckades vinna mark.  Det var 
en tid kantad av oro och förnöjsamhet där fientli-
ga övertaganden, uppror och svält delade plats 
med framgång, överflöd och rikedom. Pakter slöts 
och bröts i åtskilliga försök att styra de ekonomis-
ka resurserna med en hand. Systersystemen i 
Awadhi försökte stundom medla, stundom förse 
en stark ledare med vapen, men alla engagemang 
blev fruktlösa handlingar till ett system vars in-
vånare törstade efter mera makt och blod. Först 
när Legionens flotta med skeppet Shahrazad i 

spetsen kontrakterades av nasarna i systersyste-
men kunde ett bedrägligt lugn lägga sig över sys-
temet med hjälp av överlägsen vapenmakt.

Legionens pacificering av Nharmada var snabb 
och skoningslös. Systemets hövdingar slogs 
snabbt ut och ersattes av mer lämpade ledare. 
Många av de nya hövitsmännen trädde dessutom 
ur legionens led. De placerades på höga poster 
inom systemet där de kom att styra med järn-
hand. Avtalet som slutits mellan nasarna och Le-
gionen gick ut på att regionens fyndigheter skulle 
distribueras lika mellan båda parter. Återigen 
kunde handeln i Awadhisystemen fungera likt ett 
välsmort maskineri. Eftersom Legionen nästan 
aldrig hade medel att sälja Nharmadas varor 
vidare fick nasarna från Awadhi köpa dem med 
medel som legionen kunde behöva såsom repara-

SYSTEMETS HISTORIA
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För en cykel sedan 
återkom en av Stif-
telsens sonder till en 
bas i Awadhisys-
temet. Sondens up-
pdrag hade varit att 
i en bana runt stjär
nan Nharmada göra 
mätningar. Sonden 
visade liknande data 
som förkommer runt 
och i Portalbyggar-
nas konstruerade 
fält. Sondens data 
har gett liv åt vilda 
spekulationer, om 
ett sedan länge 
avstängt system 
eller kanske en 
fjärde horisont? Stif-
telsen själva hävdar 
att ett sådant sce-
nario inte är omö-
jligt men att sanno-
likheten är mycket 
liten. Deras främsta 
forskare på området 
Hajji Cattar avfär
dade informationen 
som spekulativ och 
rent av felaktig 
medan den progres-
siva kandidaten 
Visha Cyrab hävdade 
att ingenting var 
omöjligt. Därefter 
har många mätning-
ar gjorts för olika 
fraktioner. Det ryk-
tats att Stiftelsen 
planerar att finansi-
era en bekostad 
utredning om det 
finns en sådan mö-
jlighet, dock är detta 
än bara rykten. 
Nharmadasystemet 
har över ett par for-
skningsartiklar blivit 
en brännpunkt för 
entreprenörer som 
söker lyckan bortom 
fraktionernas råds 
bestämmelser.

tion, materiel och manskap. Le-
gionen gjorde allt för att kunna 
hålla sina väldiga krigsflotta 
flytande med resurser från systemet. 

Legionens mandat över systemet 
hårdnade allt mer med tiden. Frak-
tionen styckade upp styret mellan 
tre shariffer som skulle överse pro-
duktionen från tre lika stora delar av 
systemet. Sharifferna var under lång 
tid självstyrande och utvecklade 
egna former av hierarkier, lagar och 
levnadssätt i takt med att de växte 
sig mycket rika och välmående.  
Efter två generationers överin-
seende av produktionslinjerna 
klippte shariffamiljerna banden med 
Legionen och upprättade ett eget 
autonomt styre kallad Familjekon-
federationen. Legionen samlade sin 
armada, något som innan zeniternas 
ankomst tog längre tid än vad det 
gör idag, och lade kurs mot sin 
överlöparkoloni. Kriget slog hårt 
mot upprorsmakarna, men Le-
gionen lyckades inte bringa det nu 
självstyrande systemet på knä. 
Kriget blev mycket blodigt och än 
idag griper Nharmadas invånare 
efter sin karbin när de hör Legionen 
nämnas - eller i alla fall förvissar de 
sig om att karbinen finns nära till 
hands. Vad som gjorde att Le-
gionärernas motståndare lyckades 
där andra, gång på gång, misslyck
ats är idag omdiskuterat. Den allmä-
na förklaringen är att motstånds-
männen hade både kunskap och 
teknik från sina fiender vilket gjorde 
att de kunde besegra dem, om än 
med mycket små marginaler.

Efter kriget kollapsade Familjekon-
federationen och dess makt över 
Nharmada. Ur askan från kriget, likt 
myternas eldfågel, reste sig det som 
fanns kvar av de gamla krigsalli-
anserna. Där stod Legionens 
reservtrupper öga mot öga med de 
tidigare så starka shariffamiljerna. 
Under ett ögonblick höll de på att 
kasta sig mot varandras halsar men 
insåg att ingen skulle överleva ännu 

ett krig. Vapnen lades åt sidan för 
att istället återbygga och förvalta 
det som de försvarat under de svåra 
cyklerna. Befolkningen lade sina 
olikheter åt sidan och ur deras ge-
mensamma arbete växte en ny ord-
ning fram. En ordning som letade 
sig tillbaka till rötterna för systemet, 
en ordning där företagen styrde. I 
den tid av fred som följde spekul-
erades det att systemet skulle utöka 
och ekonomiskt expandera, men 
ränder på tigrar går sällan att tvätta 
bort. Tvisterna var de samma men 
vapnen nya. De nya raffinerade 
metoderna stod i ekonomisk krigs-
föring men med samma uträknade 
illvilja.

Förtagen köptes upp, slogs ihop, 
bildade pakter och högg varandra i 
ryggen. Denna utveckling betydde i 
praktiken att det inte hörde till 
ovanligheterna att någon ena dagen 
kunde vara ledare för ett företag, 
andra dagen kunde densamme 
tiggatigga mat vid basarens utkanter. 
Denna illvilliga cykel snurrar på i 
sakta mak och kommer med tiden 
att drabba alla i systemet, höga som 
låga. Stjärnan har sedan länge läm-
nats av sina grannar, för att äta upp 
sig själv, för ingen ville beblanda sig 
med detta ekonomiska gallerverk 
till system. De få kontakterna med 
övriga horisonten är dels den lång-
samma nomadflotta som reser 
mellan Kua och Menkar för att sälja 
och köpa varor från de ständigt nya 
nasare och företag som blommade 
upp som ogräs i stjärnans röda ljus,  
dels zeniternas intresse för sys-
temet. Med legionens andra 
återkomst och med deras nya alli-
erade zeniterna började systemet 
återigen ta kontakt med övriga hori-
sonten. Sakta har systemet börjat 
vakna upp, för att inse att de låg i 
Konsortietsfärens absoluta bakvat-
ten. Den avlägsna stjärnan står nu 
ofta utanför de konflikter som ut-
spelar sig i de båda systersystemen, 
men det är ett drägligt lugn. 

ATT SÖKA LYCKAN
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lända till det avlägsna systemet. Nomaderna är en 
livsnerv för systemet och manövreras av Storshe-
jken Tammar Housyan och hans släkt. Housyans 
flotta rör sig sakta mellan Kua och Menkar och dit 
han kommer blomstrar handeln, men inte med 
birr, utan via byteshandel av vad tillgång och efter-
frågan medger. Flottan består av runt fyrtio skepp 
av varierande storlek och kvalitet. Där flottan reser 
lämnar de ett konstant skrotspår av vad de inte 
kan använda i montering och reparation av flot-
tans skepp. Flottan är ett lapptäcke av olika famil-
jer, släkter och ett och annat frihandlarskepp som 
valt att resa i karavanens sällskap för att minska 
risken för korsarangrepp eller andra missöden. 
Flottan är inte på något sätt homogen utan tar 
gärna upp en kunnig besättningsgast eller två. Det 
händer att ungspolingar längs nomadrutten ser 
chansen att rymma med ett av dessa skepp, från 
hemmahärdens monotona slit och göranden, för 
att försöka finna lycka ute i horisonten. Ofta 
kommer de äventyrslystna ungdomarna tillbaka till 
sinsin födelseort, för att höra byns många hycklande 
svador men ibland kommer de tillbaka, nyrika och 
redo att investera i familjen och hembygden. Det 
är just det som gör att alltid några ungdomar i alla 
generationer trotsar familjens förbud och packar 
ränseln för att ge sig iväg mot stjärnorna.

Housyans flotta har kontrakt med handelshus 
längs med sin nomadrutt vilka inte allt för sällan 
har släkt och familj i flottan. Denna osynliga 
ekonomi är något som Konsortiet har haft svårt att 
anpassa sig efter än mindre att förstå. Handeln är 
däremot något som passat Fria ligan.

FriaFria ligan arbetar för att sätta upp kontor på olika 
platser runt Nharmada, med varierande resultat. 
Ansvarig på plats är Hekat Nuttar, som huserar på 
Amirastationen i Serpentbältet. Konsortiets försök 
att etablera sig i systemet har däremot ett mycket 
dåligt resultat. Det viskas om att Konsortiet är för 
stelbent för att hinna med alla snabba vändningar 
somsom befolkningen i Nharmada gör. I spetsen för 
organisationen ses Shara Ramala som låtit små 
konvojer under konsortisk flagg komma till sys-
temet för handel. Det ryktas att Ramala med sina 
närmaste planerar en utökning av dessa konvojer. 
Ett problem som på senare tid har uppstått är den 
ökade korsarverksamheten mellan Nharmada och 
övriga horisonten, vilket har försvårat handel utan-
för systemet avsevärt.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

HANDEL I SYSTEMET
Nharmadasystemet ligger utanför de gigantiska 
bulkfraktarnas rutter och har alltid förlitat sig till 
den stora nomadflotta som varje cykel brukar an-

MAKTENS TRE AXLAR
NHARMADASYSTEMETS MAKTFÖRDELNING 
ÄR idag fördelad på tre axelmakter - Konsortiet, 
Omadafamiljen och Habitatet. Dessa intressenter 
är i ständig missämja med varandra om diverse 
spörsmål eller olikheter. Habitatet och Omadafa-
miljen motarbetar Konsortiets agenter för att de 
inte vill se hur den långt mycket mer resursstarka 
frafraktionen utövar en masskolonisering av sys-
temet. Det rinner ont blod mellan dem och Kon-
sortiet då zenitfraktionens närmaste allierade är 
Legionen. Motarbetet ter sig mest som förtal, sab-
otage och finansierande av strejker. Öppen konflikt 
är ännu inte aktuell men elakartade rykten talar 
om hur Omadafamiljen låtit leja korsarer från 
Pelarkvadranten som skall sikta in sig på konsorti-

ets laster, men än så länge finns det inga konkreta 
bevis om att så är fallet. Habitatet och Omadafa-
miljen har också ett brokigt förflutet sedan 
återbyggandet och de försöker ständigt spela ut 
varandra i olika ekonomiska spel som för den icke 
insatte ter sig som rena algebran, men för den 
kunnige ett komplext ekonomiskt krig. En fraktion 
ppå uppgång är krigsherrarna på Gudwara. De 
försöker göra sina röster hörda i det politiska 
spelet, men det märks att de fortfarande är för 
beroende av Omadafamiljen vilket gör att deras 
valmöjligheter är ytterst begränsade utifrån vad 
Omada tycker och tänker.

“Nasare byter namn och 
medel. Orakel byter an-
hängare. Profeter byter 
kulter. De föds, de lever och 
de dör i ljuset av den röda 
stjärnan Nharmada.”

Ulutar Xerax cc.60
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KOLONIALAGENTENS NÖD
Shara Ramal hyser sina tvivel om 
förtroendet hos sina anställda. 
Hon vill ha en rapport om läget 
och dessutom komma till botten
med vem det är som stjäl från kolonialagenturen. 
Hjältarnas undersökning kan ge dem både rike-
dom och rykte men även bittra fiender. I Serpent-
bältet finns flera makter som inte vill att stölderna 
skall utredas. Agenturen har spioner bland arbe-
tarna men de har hittills kammat noll. Ett återkom-
mande namn är Shanti. Ingen vet vem det är eller 
vad han/hon har för agenda. Oavsett metod för 
undersökningen görs den troligen under täckman-
tel. Det är inte alls omöjligt att Hjältarna kontaktas 
av kolonialagenturen i hemlighet när de befinner 
sig på Coriolis eller Monoliten så att det inte 
verkar som att de är utredare utan enkla frihan-
dlare med last åt någon av Amirastationerna.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

HÄR PRESENTERAS NÅGRA alternativ till spel i 
Nharmada. Spelgruppen kan arbeta fram det spel 
som ni önskar med alternativen nedan. Det finns 
oändligt med möjligheter för att erbjuda spän-
nande spelmoment i Nharmada. Artikeln skall 
räknas som ett äventyrslandskap vilket beskrivs 
närmare i artikeln Arams ravin.

SPEKULANTER
NhaNharmada bedömdes tidigare 
som en avkrok utan viktiga till-
gångar men sedan den varande 
freden, följt av zeniternas 
ankomst, har systemet intresserat 
allt fler entreprenörer.  Begeis-
trade spekulanter söker Hjältarnas 
stöd för att kunna göra un-
dersökningar och nödvändiga 

om en ekonomisk vinst står att finna i 
systemet. Betalningen är nedrig, men 

andelar i framtida rikedomar utlovas för den 
driftige. Fordringsägaren Yegane Ru på Coriolis vill 
ta del av de ryktbara fyndigheterna i systemet. In-
formationssäljaren Chon kan erbjuda Hjältarna in-
formation som kommer att göra både dem och 
Chon mycket förmögna.

Rapporterna om fyndigheter som Hjältarna då er-
bjuds är två decennier gamla och har inte public-
erats men kan vid verifiering visa sig vara äkta. 
Emellertid har ingen hört av expeditionen som var 
där och ingen kan svara på vart den tagit vägen. 
Vad som idag finns i den gamla gruvstationen är 
okänt. 

FRIHANDEL
HjälpHjälp av leverans av förnöden-
heter, lyxvaror, korrespondens 
och arbetskraft till systemet är 
inte ovanligt. Då bulkfraktare 
inte färdas genom systemet 
fungerar frihandlare som en del 
av systemets blod. Det är emell-
ertid sällan Nharmada är slut-
destinationen i sig. Ett skepp 
som levererar varor till systemet 
har sannolikt ärenden längs 
systemarmen mot Saadal. Effek-
tiva frihandlare flyger aldrig 
med ett tomt utrymme utan 
fyller det med allsorts gods som 
med fördel avyttras i Horison-
tens utkanter. När Hjältarna väl 
anländer till systemet kommer 
de snart att kontaktas av lokala 
intressen som väntat på mö-
jligheten att tippa shahbrädet 
till sin fördel. 

HJÄLTARNA I NHARMADA
FRITT KOMPANI SÖKES
Det drar ihop sig till sammandrabbning mellan 
systemets självutnämnda härskare och en av dem 
hyr in vapenkunnigt folk utifrån, nämligen Hjältar-
na. Kontraktet kan skrivas på Coriolis, Djachroum, 

Monoliten eller någon annan av de             
stora metropolerna i Horisonten. 
Omadafamiljen och Habitatet är 
självklara kombattanter men 
även andra som teknokraterna 
från Izhiban, Konsortiet eller Fria 
ligan besitter både mål och 
medel för att hyra legosoldater.  
Oavsett vilken arbetsgivare 
HjältaHjältarna hamnar under dras de 
snabbt in i systemets olika in-
triger, sabotage och skärmytslin-
gar.

Hjältarna tvingas kanske inse att 
deras arbetsgivare är dubiösa 
och falska. Att byta sida kan vara 
förödande - kommer de att göra 
sitt arbete oavsett konsekvenser? 
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FORSKNINGSEXPEDITION
GenomGenom sina kontakter får Hjältarna 
höra att forskaren Ania Loomba 
planerar att ta reda på hur det egent-
ligen ligger till med portalbyggar-
lämningar i området. Hon erbjuder 
birr till den som hjälper henne och 
hennes expedition med transport 
och eventuellt hjälp. Efter att 
Loomba publicerat sina revolutioner-
ande resultat väntar ära och beröm-
melse för den som vågat att följa 
henne till den yttersta gränsen… och 
förhoppningsvis tillbaka. 

Slaget vid ormens 
öga kallas det 
avgörande slaget i 
kriget och tog plats 
bland Serpent-
bältets svartglase-
rade rymdstenar. 
Familjekonfedera-
tionen utnyttjade 
bältet som skydd 
och med hjälp av 
små välorganise-
rade räder kunde de 
decimera Legionens 
flotta så pass 
mycket att den blev 
tvungna att sig-
nalera reträtt. När 
Konfederationen ut-
ropat sig som seg-
rare använde Le
gionen sina sista 
krafter för att sätta 
ett evigt märke på 
systemet. Med full 
kraft lät de sina ter-
monukleära spjuts-
petsar regna över 
de kolonier som 
kom i vägen för 
reträtten och 
därmed näst intill 
utradera popula-
tionen på de satel-
liter som kretsar 
runt Sawdah. 

SLAGET VID 
ORMENS ÖGA

VARDAGSLIV I NHARMADA
LiLivet i Nharmada är hårt och ofta 
kort. Nittioåtta procent av befolk-
ningen befinner sig i näringssektorn 
utan vidare arbetsskydd. Livets nöd-
vändigheter går att finna i systemet, 
men de mer exklusiva varorna måste 
importeras från andra delar av hori
sonten. De lokala varianterna är, i 
alla fall för zeniterna, underliga och 
betraktas som motbjudande.
Ett exempel på detta är den inhems-
ka matkulturen som mestadels 
består av insekter, inälvor och odlad 
svamp. Maten är ofta proteinrika 
grytor som serveras i kantiner. Olika 
typer av odlade alger innehar en 
viktig position i matkulturen. Kolhy-
drater importeras och är därför rela-
tivt dyrt. Lyxartiklar, elektron-
ik/teknik, cybernetik och ordinär 
medicin måste idag importeras 
vilket gjort att frihandlare söker sig 
till området.

BORTOM LAGENS LÅNGA ARM
NhaNharmada lämpar sig väl för 
Hjältar som dragit på sig någon 
mäktig persons fullständiga vrede 
eller som har bra anledningar att 
hålla sig undan de större farleder-
na en tid. I Nharmadas bakvatten 
är alla mer eller mindre anonyma. 
NärheNärheten till Konsortiet och Fria 
ligan kan ses som ett riskmoment 
men ger också möjlighet att lyssna 
på andra skeppares radiotrafik och 
på så sätt hålla sig a jour med vad 
som händer i Horisonten. Det är 
inte omöjligt att någon prisjägare 
följtföljt efter Hjältarna hit om avlönin-
gen skulle vara värd besväret.



GUDWARA

Sae Enua, rimsmidare, Serpent-
bältet   

GUDWARA ÄR EN GIFTGUL ödemark av grus och 
svärtad sten. Större delen av dess yta består i 
enorma sänkor som en gång har varit oceaner. 
Sänkorna pryds av spridda platåöar som sträcker 
sig kilometer ovanför den omgivande öknen. 
Dessa väldiga obsidianpelare står likt silhuetter 
mot en disig röd himmel och stiger från fördjup-
ninganingarna i en dramatisk gest mot kommande 
gäster. Fem olika kontinenter utgör ungefär en 
sjättedel av planetens sargade och spruckna yta. 
De uttorkade världsoceanerna ramas in av trasiga 
och vassa klippväggar, höga som fem kilometer 
och milsvis långa. Bland de geologiska ruinerna 
syns ibland väldiga skelett av de havslevande urt-
idsdjur som en gång var planetens härskare. De 
enda avbrotten i denna oändliga vidd av sand och 
sten är två små polarisar vid planetens poler. 

Temperaturskillnaderna varierar kraftigt på olika 
platser runt om på planeten. Längst upp i norr kan 
man mäta ned till åttio grader minus, medan tem-
peraturen runt ekvatorn under varmare perioder 
kan stiga till fyrtio grader. Till stor del är obisdi-
ankontinenternas yta täckt av torra stäpper varvat 
med stora raviner och vad som kallas de röda 
fläckarna där jorden är mycket järnrik. Det är på 
dessa platser den fasta bebyggelsen står att finna 
och där är gruvbrytning en viktig inkomstkälla. 
Mellan de stora mesorna står att finna små salta 
insjöar. Sjöarna är det sista av de en gång väldiga 
oceaner som dominerade planetens yta och dessa 
hyser fortfarande visst liv – från små mikroorganis-
mer till långa ormliknande fiskar. Fiske förekom-
mer till viss del för att bidra till näringen, men orm-
fiskarna blir sällan långvariga inom sitt yrke. Det är 
bara på dessa platser som det finns någon växt-
lighet vilken består av låga törnbuskar och små 
dungar av det vackra men veka röda juvelträdet 
Ahma. Den största sjön på planeten är Tirwan 
vilken inte ligger långt från den enda rymdhamnen 
Achal. Planeten är även rik på olika naturliga 
grottsystem som kan sträcka sig flera mil under 
den skrovliga ytan.

Gudwara har även många gejserfält som finns där 
de uttorkade oceanerna en gång legat. Det gör 
planeten till gynnsam för att skörda naturliga 
gaser som argon och krypton. Planetens kärna 
består av olika gasbildningar som periodvis ökar i 
tryck och då ger utbrott på olika platser på plan-
etens yta. Det leder till folkvandringar över  
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planetens yta. Planeten är bosatt av olika familjer 
och företag som utvinner planetens resurser för att 
sälja dem vidare runt om i horisonten. Planeten har 
endast en fungerande rymdhamn och runt den har 
en bosättning växt upp med mestadels bosatta 
händer som följer de olika gasströmmarna. Rym-
dhamnen Achal styrs av Omadafamiljen vilken 
fungerarfungerar som ett allt-i-allo i hamnen. Den inflytel-
serika familjen har med tiden växt sig mycket stark 
på planeten och i folkmun sägs det att deras ord är 
lag. Gudwara har två naturliga satelliter som kret-
sar runt dess axel. Den närmast månen, H-1 är en 
kvicksilverfylld och vattenbaserad värld med ett 
litet band av landmassa längs dess ekvator. Den 
större månen, Zaynab, cirklar i en lång bana runt 
Gudwara. Det är en ogästvänlig värld som ofta får 
fungera som sköld för Nharmadas solstormar 
vilket har resulterat i att månens yta är ett sönder-
bränt ödelandskap.  

BEFOLKNING
EEftersom den viktigaste källan till arbete flyttar sig, 
med att de olika gejserfältens får utbrott, har det 
uppkommit en stark nomadkultur på planeten - 
nästan åttio procent av befolkningen lever på att 
färdas de enorma sträckorna med hela familjen för 
att kunna tjäna sitt levebröd. Den övriga befolknin-
gen är de som slagit sig ner och livnär sig på olika 
hanthantverk eller mindre naturutvinning längs plan-
etens gamla stränder. Ingen seriös folkräkning har 
gjorts men spekulativa siffror säger att planetens
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folkmängd ligger runt 100 000-250 
000 innevånare spridda över plan-
etens yta. 

Gudwara var vid 
återbyggandet sön-
drad i en mångfald av 
mindre stammar och 
familjer. Dock fanns 
det en genomgående 
likhet i deras seder 
och upoch uppfattning och 
särskilt en sådan 
enhet i rättslivet. De 
olika stammarna och 
familjernas 
rättsåskådning kan 
med skäl sammanfat-
tas under det gemen-
samma begreppet 
den Gudwaraiska 
rätten. Planetens olika 
samhällen lyder 
under olika former av 
allianser och maktfak
torer men de karak-
teristiska dragen, 
torde kunna vara den 
starka hänsyn till 
familjen och släkten 
samt till de särskilda 
korporationsförhål
landena, som i all-
mänhet präglar 
rättsåskådningen i 
systemet. Särdraget i 
lagsatsen är att 
nästan varje person 
över fjorton cykler får 
bära vapen och föl-
jdakligen gör det. 
Rätten ställer de olika 
familjernas rikedom 
och status mot varan-
dra i rättssak. Shar-
iffer väljs av de stö
ta och rikaste famil-
jerna i de olika om-
råden som familjerna 
huserar i. Det är inte 
ovanligt att Shariffer 
inte kunnat medla i 
olika tvistemål utan 
att tvister har eskaler-
at och blivit rena 
familjefejderna med 
dödlig utgång. 

LAG OCH RÄTT

ACHAL
RymdhamnenRymdhamnen Achal är den största 
orten på planeten, men också 
platsen som har mest tillfälliga in-
nevånare. Härifrån rullar de stora 
gasolkaravanerna ut när de olika 
gejserfälten vaknar till liv. Det är 
även härifrån planetens dyrbara 
ädelgaserädelgaser skeppas vidare ut i hori-
sonten. Staden är belägen på den 
klippiga högplatån Nabadeij vilket 
bidrar till ett kyligt klimat. Max-
temperaturen är fem grader, och 
det lägsta till minus trettiofem 
grader. Rymdhamnens läge är 
uträknat efter hur den väldiga kils-
tensstormen rör sig i det här om-
rådet. Stormen passerar med stör-
sta sannolikhet alltid staden. Achal 
är till stora delar en kåkstad vars 
innevånare väntar på när just den 
gas de specialiserat sig på visar sig 
på något av de väldiga fälten. Den 
här väntan kan ta flera segment, 
ibland cykler. Achal styrs efter 
påtryckningar från Konsortiet och 
Fria ligan formellt av en folkvald 
borgmästare. Men alla vet att 
detta är bara ett spel för gallerier-
na, Achal styrs av Omadafamiljen 
och ingen annan.

Familjen styr de olika hantverkar-
na, entrpenörerna och de små 
familjeföretagen med järnhand. 
Omadafamiljen har i långa cykler 
lyckats manövrera ut de mindre 
entreprenaden mot varandra med 
hjälp av olika medel. Emellertid är 
familjensfamiljens makt inte helt oin-
skränkt. Det viskas runt kantinorna 
att många familjer i och runt Achal 
sakta men säkert har börjat lägga 
sina egna motsättningar åsido, 
bara för att kunna möta Omadas 
oinskränkta makt. Fejderna runt 
om i staden har den senaste cykeln  
minskat och stadens shariffer kan 
känna den annars så kalla och 
beräknande staden nästan sjuda 

av det tempererade lugnet. Som 
om det inte skulle vara nog har 
Achals rymdhamn blivit ockuperad 
av den dabaranska exilprinsen 
Nhrang le Farouk, som med sitt 
massiva slagskepp Accipiter tar 
upp två fjärdedelar av hamnen. 
PrinsPrins Farouk var från början in-
bjuden som gäst hos Omada, för 
att diskutera i vad i folkmun 
nämns som ett ”utomatmosfäriskt 
försvar av Omadas intressen” men 
under en festmåltid skall prinsen 
förolämpats så svårt att han 
lämnat festiviteten för att sedan 
lägg stora delar av rymdhamnen 
under sig och sina soldater. 
Omadafamiljen har försökt 
förhandla och beveka prinsen, 
vilken bara tar förolämparens 
huvud på ett ahmafat som förlå-
telse för skymfen. Förolämparen i 
sin tur är ingen mindre en Omada-
familjens unge arvtagare, Farek 
Gül. De diplomatiska förhandlin-
garna har med andra ord gått i 
stöpet. De båda sidorna har riktat 
sina vapen mot varandra men 
ingen vill inleda konflikten. Hur 
denna situation skall lösas återstår 
att se. 

ANTAL INVÅNARE: 5000, mesta-
dels prospektörer, hantverkare och 
skeppare.

STYRELSESKICK: Skuggdiktatur 
med Omadafamiljen som maktin-
nehavare.

LAG OCH ORDNING: Ett lagsys-
tem som anpassas efter ett kast-
system. Lagen uppehålls av olika 
av staden utsedda shariffer.

IMPORT: Slavar, medicin.

EXPORT: Slavar, vätgaser, råmet-
aller, porslin, skepp.

GRAVITATION: 1 standardgravita-
tion.

RYMDHAMNEN ACHAL



Traditionen i staden kretsar runt de nio ikonerna,  
dock med små avvikelser som försakelse av tam-
boskap som getter eller fjäderfän. Det här hör 
emellertid mer till ovanligheten än normen. Små-
grupper av Nobas anhängare kan ses stryka runt 
längs gatorna i Achal, men de är inget som lag-
förkunnarna lägger någon större notis vid. Vad 
Nobas anhängare har för syften med sin närvaro är 
höljt i dunkel men de som tagit sig tid att lyssna 
har förstått att de söker efter något på planeten. 
Kanske en efterträdare till deras nuvarande abba, 
som redan i unga år måste skolas in i liturgins dju-
paste hemligheter

Gudwara lider av ett otäckt naturfenomen, den så 
kallade kilstensstormen som rör sig över plan-
etens yta. Stormen drar över planeten med oer-
hört höga hastigheter och kan utan svårighet slita 
en bebyggelse i stycken. Hur stormen vandrar är 
mycket oberäkneligt vilket gör att de flesta bosät-
tningar är redo att bryta upp var helst den 
kommer.  

KILSTENSSTORMEN

IZHIBANS FORSKARKOLLEKTIV
LångtLångt uppe i den norra hemisfären ligger kupol-
staden Izhiban som är planetens riktiga livsåder. 
Staden sköter till stora delar planetens mat- och 
vattenproduktion. Kupolkomplexet är en gammal 
kvarvara från äldre tider och det spekuleras i hur 
mycket föda som komplexet kunde producera när 
det stod på sin topp. Staden styrs av en forskarelit 
somsom kallar sig Teknokraterna. Forskarna påstår sig 
vara arvtagare till dem som uppförde stationen, 
vilket på vissa håll tas som rent nonsens. Emeller-
tid har de framfört en hel del forskning inom den 
biologiska disciplinen vilket har gjort att Stiftelsen 
fått upp ögonen för dem och försöker inkorporera 
dem som en filial. Kollektivet har än så länge ställt 
sig tvekande till förslaget efter som de känner att 
deras frihet som egna forskare då skulle bli hotad. 
Säkerhetsdetaljen vid kupolerna sköts av Moebius 
band, ett litet fritt kompani som med forskarnas 
tekniska hjälp kunnat styrka sin ställning på plan-
eten. Kupolstaden Izhiban styrs av en styrelse med 
forskare och till viss del entreprenörer, dock måste 
de betala skatt och tullavgifter varje gång de an-
vänder rymdhamnen för att sälja av sitt gods utan-
för planeten.

Izhibankoncernen har länge försökt bygga en 
egen rymdhamn men av olika anledningar går 
projektet gång på gång i stöpet. Många spekulerar 
i att Omadafamiljen lägger ned stora resurser på 
att stävja sådana idéer då koncernen måste handla 
genom staden Achal vilket ger stor avkastning för 
familjen. 

EKONOMISKA MÖJLIGHETER I OMRÅDET
Det har nyligen i den tredje horisonten skett en 
försäljningsboom på träslaget Ahma, och det 
anstår sig numera att ha serviser, skåp, ja hela rum 
av ahmaträ från Gudwara. Träslaget är rödaktigt 
och träden blir aldrig större än låga buskar vilket

gör att hantverket ofta är ett komposithantverk. 
Dessa vackert utsirade trähantverk har dock inte 
gjort befolkningen rikare, utan vinsten går odelat till 
Omadafamiljen. Efterfrågan har gjort att den vilda 
floran snart är hotad vilket gör att priserna ökat av-
sevärt, speciellt i de mer världsfrånvända zenitiska 
hemmen på Coriolis. 

Något som kan ses nästan i varje hem i och utanför 
Achal är att befolkningen håller små sångfåglar i bur. 
Denna tradition sträcker sig väldigt långt tillbaka i 
planetens kultur och historia. Inga vilt levande fågel-
sorter står att finna på planeten så import är ett 
måste. I horisonten är handel fågelhandlare emellan 
ofta med uppfödda fåglar men det är vildfåglarna 
somsom sägs ge den vackraste sången. Äkta fåglar från 
horisontens alla hörn står högt i kurs på planeten, 
medan de bioskulpterade eller mekaniska anses 
vara ett bevis för dålig smak och bristuppfostran. 

Gudwara är en planet med långa ressträckor genom 
ett vindlande ingenmansland. Det finns många på 
planeten som lärt sig erhålla vinst på detta. Av dessa 
idkare finns det flera grupper som frihandlare och 
piloter, som flyger arbetarfamiljerna och deras ut-
rustning när ett gejserfält blir aktivt. Här återfinns 
också vägvisarna som leder karavanerna genom de 
ssvarta dalgångarna och över de giftgula slätterna 
men också planetens härjare, vilka stryker över plan-
eten likt schakaler. Vägvisarna är en yrkesgrupp som 
arbetar i lag eller ensamma för att leda olika person-
er över planetens karga yta. Härjarna rör sig längs de 
långa karavanlederna i sina gasturbindrivna landfor-
don för att finna lämpliga byten. Planetens olika 
shariffer har stundom fått ta hjälp utifrån med prob-
lemen för att avlasta yrkesgruppen då rättstvister 
och skärmytslingar familjer emellan ses som viktig-
are. Härjarna rör sig ofta utanför sharifferna juridiska 
område vilket medfört att en gynnsam prisjägarkul-
tur växt fram på planeten. 
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ZAYNAB KALLAS DEN HIMLAKROPP som kret-
sar runt Gudwara. Månen är en ogästvänlig värld 
som tidigare spekuleras i att har varit grön och 
lummig, inte alltför olik Kua. Med stjärnan Nhar-
madas expanderande har Zaynab transformerats 
till en lavavärld med ett högst ogästvänligt klimat. 
I den sextionde cykeln är hela fyrtio procent av 
planeten täckt av lava på grund av den massiva 
eroderingen som har skett med Nharmadas ex-
pansion. Atmosfären på planeten är giftigt att 
vistas i så det behövs säkerhetsdräkt och mask för 
att inte ådra sig sjukdomen sotlunga. Den enda 
bosättningen på planeten är ett gigantiskt raffina-
deri vid en av de största lavafloderna, Eurdo, belä
gen i den norra hemisfären. Detta jättelika kom-
plex styrs numera av vad som har fått namnet 
Habitatet. På senare cykler har vissa forskare och 
arkeologer kommit med teorier att portal-
byggarna skulle haft någon form
av aktivitet på planeten i lik-
het med Kua. Dessa teorier
väntar dock på sig att 
bekräftas. 

Zaynabs geografi består mestadels av obsidian, 
bergskedjor och floder av het lava. I den norra 
hemisfären vid en av de största floderna ligger 
det gigantiska komplexet Sabalan, planetens 
största boning. Högsta punkten har fått namnet 
Jainnar. Där ligger också den isolerade stationen 
Mhugna, som används för att hålla kontakt med 
ininkommande och utgående rymdfarkoster i den 
norra hemisfären. I den södra hemisfären har 
naturen bildat i vad som i folkmun kallas ”kit-
teln”, där många lavafloder möts och rinner ner 
i ett gigantiskt gap i marken. Det är också i den 
södra hemisfären som påstådda arkeologiska 

lämningar efter portalbyggarna skall finnas, 
närmare bestämt i anknytning till berget 
Niguna, dock har planetens ogästvänliga 
klimat bidragit till att inga större utgrävning-
ar gjorts.   

som
för att

kunna driva
den väldiga indu-

strikolossen Sabalan

ta. Stationens befolkning 
är till största delen hårt ar-

betande legofolk, men det förekommer
också längre ner i komplexet slavverksamhet. 
Under Kronan breder den väldiga basaren ut sig. 
Där bedrivs handel, nöjesspel och dryckenskap 
med stor förtjänst för de lediga arbetarna eller 
den passerande frihandlaren. Under basaren 
ligger bomodulerna där nästan all arbetande per-
sonal har sina bosättningar. Precis under bomod-
ulerna ligger de väldiga, aldrig sovande smält- och 
schaktugnarna. Raffinaderiets livsåder är den 
metallförfining ur de olika mineralerna som ut-
vinns i planetens olika lavafloder, men också djupt 
i planetens inre. Det är i skenet av ugnarna som 
större delen av bosättarna arbetar. Gruvteknologin 

måste försöka samarbe-

SABALAN
DetDet gigantiska raffinaderiet på planeten Zaynab 
är inte bara planetens största bosättning utan 
också den enda. Sabalan är en gammal station 
vars historia sträcker sig till människans första 
kolonisering av tredje horisonten. Denna abnor-
ma koloss har med tiden stängts ner bit för bit 
och nu används knappt en tiondel av stationen. 
II den översta delen i byggnaden, som kommit 
att kallas Kronan, sitter Habitatet som styr Sa-
balan. Habitatet är ett företagskonglomerat 

ZAYNAB
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som en gång var den mest utvecklade i hori-
sonten, har idag åldrats och blivit ineffektiv och 
farlig för dess brukare. Personalens arbetssitua-
tion har lett till att röster höjts om förändring 
mot den sittande makten. 
Habitatet har, kanske som svar mot protesterna, 
de senaste tio cyklerna lagt till sig med en egen 
säkerhetsstyrka, vid namn Kobragardet, för att 
”skydda sig mot yttre fiender och garantera ar-
betarnas säkerhet”. Denna styrka har fått ett 
dåligt rykte på stationen och hamnat under 
föreställningen att vara en infiltrationsenhet 
somsom vars mål är att hålla den gemene handen på 
stationen under uppsikt för att det inte skall 
bryta ut i strejker eller protester. 

Sabalans exteriör och interiör präglas av dess 
industriella ton. Väldiga stålbalkar, vars lyster 
mattats av tidens tand, lyses upp av dåligt un-
derhållna lysrör. Att stationen från början var ett 
raffinaderi råder ingen tvekan om oavsett otali-
ga försök att ombona interiören. Något som ut-
märker Sabalans arkitektur och levnadsstil är 
förkärleken för ormar. Ormar genomsyrar sta-
tionen både i avbildad och i levande form. Att 
ha ormen som husdjur hör till vardagen och 
ormtjusare kan ses i nästan varenda gathörn 
runt om på stationen. De olika kantinorna har 
ofta olika former av ormdansare som ger sina 
tvetungade vänner stor plats i underhållningen. 
Ett annan grund som arkitekturen vilar på är de 
många, men små, springbrunnar och fontäner 
som finns runt torgen och de allmänna platser-
na på stationen. Trots att vatten är en bristvara 
har de blivit en viktig del i Sabalans kultur. Det 
är inte ovanligt med små ofarliga vattensnokar 
som simmar runt i de många pölarna. Brunnarna 
ses av befolkningen som lyckobrunnar och till 
seden hör att om man vill ha en trevlig dag, 
utan olyckliga överraskningar, skall man slänga 
ner en liten insekt i någon brunn i början av 
dagen så att vattensnoken i brunnen ger en tur. 
I den lokala folkloren finns det dröser med up-
pfattningar om på vilket sätt denna ritual skall 
utföras bäst, vilken insekt som ger mest tur, 
vilken tid på dygnet som är mest gynnsam och 
vilken vattenkälla som ger mest tur beroende av 
vilket segment det är. 

Lagen på stationen upprätthålls av en milis som 
svarar under Kobragardet. Milisen är roterande, 
alla som är skattskrivna på stationen skall 
någon gång under en cykel göra milistjänst. De 
högre posterna i milisen är yrkesfolk och de 
följer sedermera inte rotationsschemat. Det 
förekommer även att de välbeställda kontrak-
tterar ut sin milistjänst. Arrendet är fullt lagligt 
vilket har gjort att det finns en liten men stark 
milis i stationens tjänst.  

Sabalans arbetare är ofta händer från olika 
delar av horisonten vars transport till och från 
sina hem gett ett ökat arbetstillfälle för Fria 
ligan som skor sig på transporten. De nykomna 
arbetarna har fram tills nyligen räknats som 
andra klassens medborgare och inte haft rät-
tigheter på stationen. Det är tack vare den så 
kalladekallade remissen Järnsidan som arbetarna erhöll 
basala rättigheter och de slavliknande förhål-
landena förbjöds. Järnsida är en produkt av 
långa strejker som sägs varit sammanhängande 
och koordinerade tack vare Fria ligans kontakt-
nät. Remissen är en nagel i ögat på Habitatet 
som ständigt försöker hitta kryphål och med 
hot om våld försöka knäcka företrädarna för 
stuvarna, teknikerna och gastarna.

NAMN     VIRULENS    SPRIDNINGSSÄTT     KLASSISKA SYMPTOM     BEHANDLING/VACCIN
Sotlunga    4         Varje dag på stationen   Svarta blodiga upphostningar Medicin finnes (ordinär)
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SERPENTBÄLTET
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Samtal mellan Saarji och Guzal, 
entreprenörer i Achal.  

MELLAN RAIHAN OCH SAWDAH ringlar sig det 
väldiga serpentbältet som en avskärmande slöja 
mellan planeterna. Serpentbältet har kallats 
mörkrets slöja eller kylans mantel just för att dess 
svartglaserade stenar fungerar som filter för stjär-
nans ljus. De män och kvinnor som står nära ikon-
erna och färdas över denna barriär säger att de 
någonstans inne i anden känt att något lämnat 
dem, som om de plötsligt saknat något eller som 
om någon som alltid vandrat vid deras sida 
försvunnit. Hur det nu är med den saken har aldrig 
utretts till fullo, men det är ett vanligt förekom-
mande spörsmål på många kantinor i systemet. Ett 
vedertaget faktum är att asteroidbältet absorberar 
en stor del av stjärnans ljus och värme vilket gör 
att sektorerna utanför blir mörkare och kallare. På 
den här platsen har Konsortiet gjort sin röst hörd i 
systemet, då det visat sig att denna ljussköld 

är rik på metaller och mineraler. Konsortiets närva-
ro har inlett en brytrush längs det kalla bandet. 
Konsortiets bas är de nybyggda nätverksstationer-
na som styrs av kolonialagenten Shara Ramal. 
Amirasationerna är Konsortiets enda effektiva 
närvaro i systemet och har spridits likt ett pärl-
band längs asteroidbältet. Dessa småbaser längs 
bältet bringar in ett högt antal råvare varje seg-
ment men ger ändock låg avkastning då olyckor 
gång på gång drabbar både konvojer och gru-
vbrotten. Olyckor är en sak men irritationen är det 
nykomna korsarhotet. Närvaron av Legionen är i 
systemet strikt förbjuden som en följd av det korta 
men intensiva krig som uppstod mellan Legionen 
och Shariff-federationen innan zeniternas 
ankomst. Konsortiet har fått nöja sig med att ha en 
liten men slagkraftig styrka på plats, Javidianska 
gardet, utlånade på den dabaranska fursten Arjun 
Nara. Huvudbasen, Amira 1, är Konsortiets hjärta i 
astroidbältet. Stationen är idag inte mycket för 
världen men dess agent har storslagna planer för 
bbasens utbyggnad och Konsortiets expansion i 
systemet.

Härifrån styr Ramala sitt territorium med järnhand.  

Hon vet att hennes post inte ses som den mest at-
traktiva inom koncernen, men hon har bestämt sig 
för att göra denna punkt i horisonten till sin qassa-
bah trots allt. Amirastationen är belägen på en av 
de större asteroiderna i bältet. Där håller också hu-
vudstyrkan av det Javidanska gardet försvar mot 
yttre makter. Kazars flottilj är en väldrillad enhet 
med både torpedskepp, jaktskepp och marinsol-
dater som lyder under amiral Sinbar Kazar.  

Amira 1 är också platsen där bältets hårt ar-
betande händer tar sina permissioner från de 
långa arbeten ute i den kalla och mörka rymden. 
Händerna som arbetar med gruvbrytning i Ser-
pentbältet har nästan alla uteslutande genomgått 
långa gruvbrytarkurser hos kolonialagenturen 
med tillhörande examina så arbetskompetensen 
och arbetsmoralen är högre här än i övriga sys-

temet. Trots detta förekommer det problem i bryt-
ningen. Ramal har på senare tid fått ett växande 
problem med försvunna laster med metall vilket 
börjat synas i redovisningen. Inom maktens korri-
dorer talas det om ett utbyte av kolonialagent om 
inte problemet åtgärdas snart. Ramal som tillsatt 
flera utredningar har ännu inte lyckats tackla 
problemet. Nyligen skickades det iväg sonder till 
olika rekryteringsagenter utanför systemet som 
skall finna utredare av hög kvalité och god moral.
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KULTUR & TRO

Zhara Maani cc.59
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KULTURYTTRINGARNA I SYSTEMET är ett kon-
glomerat av varierande traditioner, liturgier, språk 
och idrotter. Nharmadas innevånare har alltid varit 
absorberande för besökares vanor och seder. Det 
märks framförallt i deras språkkultur där dabarin 
varit en rik källa till inspiration men som på sina 
platser har förvanskats till oigenkännelighet. Det 
somsom av människorna i systemet ses som det mest 
traditionella är de folkligt förankrade skoterspelen 
som älskas av folk från alla klasser. 

SKOTERRACING
EnEn återkommande aktivitet i de olika kolonierna är 
sporten skoterracing som det anordnas tävlingar i, 
både på Zaynab, Gudwara och nu det även också i 
Serpentbältet. Dessa spel hålls i samband med 
olika högtider och är mycket populära bland hän-
derna i systemet. Spelen hålls både utom- och in-
omhus och banorna ändras nästan för varje turn
ering – det finns dock återkommande publikfa-
voriter som Domarens vågskål eller Blind zeraf. 
Familjeföretaget som står för nästan alla arrange-
mang är de rika Aribades vilka arbetar med att 
finna nya banor för att glädja publiken. De har 
kontor i de tre kolonierna och har proklamerat sig 
som alliansfria när det kommer till politiken kolo
nierna emellan. Inom sporten finns det en mängd 
olika stall som ofta har ett företag eller rik familj i 
ryggen. Det har kommit att bli mycket prestigefyllt 
att hålla sig med skoter och förare i Nharmadasys-
temet. I systemet älskar alla en vinnare, och att 
arbeta för en skotermästare ger en hög arbets-
moral. Produktionssiffrorna hos stallägarna, om de 
vinner många segrar, tycks under vinstperioderna 
skjuta i taket. Tidpunkter då spelen hålls ges ofta 
ledigheter inom de olika koncernerna så att det 
monotona arbetet kan fyllas med dobbel, dryck-
enskap och skratt. Skoterstjärnorna betraktas som 
idoler i systemet och är förebilder för både barn 
och vuxna. De lever ett liv utanför den färglösa 

vardagen i en värld fylld med siden och stekta 
sparvar serverade på silverfat. Ett liv som många 
om de hade chansen velat byta till om det så bara 
vore för en dag.  Kända namn inom sporten är 
Dilav Shilan och Ibrahim “Ibbe” Ashokor. 

ZHAGAARETS TEATER
ZhagaaZhagaarets teater har bestämt sig för att göra det 
omöjliga: de skall sätta upp en teater i viktlöst till-
stånd badande i färger och ljus. Zhagaaret är en 
resande filial till det stationära konserthuset på 
Cala Duhria, men de har bestämt sig att sprida kul-
turens ljus även i de mest mörka bakvatten. Åtmin-
stone är det så de säger. Elakartade rykten mear 
att sällskapet är på plats av helt andra anledningar 
än att sprida kulturens ljus. Pjäsen som sätts upp är 
Den döende krigaren, ett epos i fem akter som har 
till ämne en grupp legosoldater som blir förråda 
bakom fiendens linjer och måste ta sig en lång väg 
hem. Pjäsen är fylld av mod och svek och tar en
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hel vakt i anspråk. Pjäsen är stationerad på 
Amira 1 och har köpt upp i det närmaste all 
reklamplats som finns att tillgå. Endast Skoter-
racingens permanenta platser har varit onåbara 
för det resande teatersällskapet. Med all public-
itet i ryggen borde föreställningen spela för 
fulla hus, men uppsättningen har inte gått som 
planerat utan snarare med förlust. Emellertid 
verkar det inte beröra sällskapets ledare Hirsi 
Lang nämnvärt som menar att tiden är över för 
den zynabiska dockteatern och de nharmadiska 
poesikvällarna. För att citera Lang i hans senaste 
uttalande ”Konsortiet är här och med dem nya 
tider. Den stora teaterjätten har precis vaknat”. 

TEMPLET AZARA
AzaraAzara är en ortodox gren av ikonutövande i sys-
temet. De har sitt fäste på lavavärlden Zaynab och 
sägas ha uppkommit i eftersviterna av rannsaknin-
gens krig. Församlingen delar lavavärlden med en 
mer regelrätt ikonkyrka. Ikondyrkarna driver sina 
tempel på olika platser runt stationen, medan 
Azara har sitt tempel i de heta smältugnarnas ljus i 
Sabalan. 

Azara var ett orakel som under Nharmadas frihet-
skrig uppmanade de kämpande att dela på sina 
tillgångar likt syskon istället för att spilla blod över 
dem. Kyrkan blev således ett riktmärke för dem 
som aldrig trott på vad som enligt kyrkan kallas 
den ekonomiska frälsningen. Istället har anhängar-
na vänt sig till ikonernas ljus inte för frälsning i 
detta liv, men väl i det nästa. Denna hårda och 
oförlåtande gren av ikondyrkan lägger vikten på 
Budbäraren, Domaren och Gråterskan. Azaras bud-
skap är enkelt: birr och ekonomiska tillgångar 
fördärvar och korrumperar anden. Birr leder ofta 
till olater som spel, onödig lyx och förslappning. 
Därför skall kontakt med dessa hållas till ett mini
mum. Anhängarna uppmanas att skänka sitt över-
flöd till kyrkan som i sin tur kan förvalta det på rätt 
sätt. Azara är en kyrka som gynnar systemet på 
gott och ont då de köper upp företag som står 
inför nedläggning för att sedan driva dem i kyr-
kans hårda doktrin. Företagen betalar numera ut 
lön in natura i form av livsmedel, boende och 
medicin. Kyrkan är aktad, om än impopulär, och 
det är inte ovanligt att olika fraktioner och företag 
i Nharmada söker deras välsignelse innan olika ut-
föranden tar vid. Kyrkan har en värvande kloster-
skola som tar emot personer i alla åldrar. Azaras 
barn inger respekt när de syns i sina tunga kaftaner 
i mörklila och guld. Azaras främsta är en matriark 

och en patriark som styr över vardera gender inom 
templet. De båda könen träffas bara i det rödgula 
skimret bakom stängda dörrar under mässorna i 
deras väldiga tempel i Sabalans inre, och då sitter 
de också uppdelade. Det är inte ovanligt att folket 
i Nharmada ibland skrämmer sina hormonstinna 
tonårsbarn med orden ”om du inte gör som jag 
sägersäger kommer vi att ge dig till Azara”. I sina svarta 
industrilika katedraler hålls mässor som inte skulle 
ses som rogivande i övriga horisonten. Mässorna 
talar om mörkret som för varje dag tränger sig 
närmre den vanliga människan och för att ständigt 
skydda sig från mörkret måste man söka det eviga 
ljuset som speglas i Ikonernas ansikten. Något som 
harhar blivit kyrkans ansikte utåt är deras gisslare som 
någon gång under sitt liv ägt stor förmögenhet 
men under sin levnadscykel förlorat sitt välstånd. 
Om dessa söker kyrkans förlåtelse och vägledning 
måste de bruka gisslarens värv i lika lång tid som 
de besatt välståndet. Gisslarna spenderar sin vakna 
tid på templets entrétrappa, kvinnor till höger och 
mänmän till vänster. Där pryglar de sig själva och ber 
om förlåtelse tills dagarna kommer till ända. 
Azaras största avtryck i den övriga horisonten är 
Amon Azars omfångsrika teologiska avhandling 
Andens boning, om huruvida humaniter i horisont-
en besitter en ande eller inte, vilken har väckt stor 
debatt om humaniternas vara eller icke vara i den 
tredje horisonten.     

NOBAKULTEN
RymdstationenRymdstationen Klyso 3 går i en slö bana runt plan-
eten Sawdah. Den gamla stationen är av förstkom-
men modell med starka rymdnomadiskt inslag i 
form av olika påbyggnader. Stationen var relativt 
okänd tills den blev uppenbarelseort för oraklet 
Noba. Noba eller Naba är en mytisk figur som 
hyllas och vördas av rymdstationens innevånare. 
Noba liknas vid ett tvekönat väsen som rör sig i 
gränslandet mellan liv och död. Kulten är en av
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den tredje horisontens mysteriekulter vars riter är 
stängda för allmänheten så vad som görs eller 
sägs i kulten är höljt i dunkel. Det lilla som läckt ut 
är hur kulten söker Nobas närhet genom långa er-
emitage och genom sakrala strupsånger. 

Stationens och kultens andliga abba kallas Ak-
ka-Noba, vars ansikte inte får beskådas av någon 
som inte är invigd i kultens djupaste mysterier, 
bara de mest införstådda sufis får se abbans an-
sikte. Dessa sufis väljer också ut vem från Nharma-
da som skall leda mysterierna i egenskap av abba. 
Sökandet tar sin början när den sittande abban 
lämnar livet. Enligt mysterierna hjälper Noba den 
gamla abban att finna en ny värdkropp som skall 
leda kulten. Den nuvarande Akka-Noba är den 
unga Zhara Maani. Hennes riktiga ursprung är 
okänt, men hon är tagen från de breda lager som 
Nharmadas arbetare uppbringar. Hon är den 13:e 
abban och ses av många inom kulten som en 
danadanare för en ny tidsålder av välmående vilket skall 
nås genom bön. Den för besökare öppna delen av 
stationen ligger nära skeppsdockorna och där 
finns också skyttlarna som används för eremitagen 
som tas runt om i systemet. Det världsliga på sta-
tionen styrs av föreståndaren Zula Amra och 
dennes arbetslag. Hennes uppgift är att driften på 
stationen uppehålls och att kommunikationen 
mellan kultens celler i systemet fungerar.

Amara har  innehaft posten sedan hennes 
företrädare, Rai Qo, miste livet under en om-
konstruering av vänstra flygeln för snart femton 
cykler sedan. Zula är en sträng men rättvis 
föreståndare och ånjuter respekt av sitt arbet-
slag. Arbetslaget är till stor del straffångar från 
andra delar av systemet, som med hjälp av sitt 
tekniska kunnande, bönande och ibland genom 
rejäla mutor fått sina dödstraff omvärderade 
och fått en andra chans i livet på Klyso 3. Det är 
vid den öppna delen där frihandlare och 
besökare får vistas på stationen, de andra plat-
serna är slutna till kultens medlemmar. Arbet-
slaget har dock dispens när det gäller underhål
let av stationen. Klyso 3 är en av de platser där 
frihandlare blivit varmt välkomnade då de med 
sina kortare tidsspann än nomaderna kan 
komma med varor till kulten. Emellertid har 
kulten sällan birr att betala med utan ger sin 
betalning via sin visdom, saliggörelse och 
tankodlade alger, tofu och svamp. 

FÖRLÖSANDET
FörlösandetFörlösandet är en högtid som firas med ett dygn 
fyllt av fester och skratt. Dagen är inget utöver det 
vanliga men på kvällen sätter festen igång. Då 
börjar firandet med att familjen hyllar sina över-
huvuden och ger dem presenter. Sedan följer att 
äta god mat och dricka god dryck. Därefter ger sig 
folket ut i natten för att delta i festandet som 
hållerhåller på till gryningen. Det är inte ovanligt att 
mindre bråk uppstår mellan ungdomar som 
hävdar att just deras överhuvuden har bidragit till 
systemets välgång. Dock brukar det inte röra sig 
om mer än stukade vrister, blåa ögon och i värsta 
fall någon förlorad tand.

RANNSAKNINGEN
RannsakningenRannsakningen firas i en hel vecka och kan beskri-
vas som ett symboliskt mörker som går mot ljus. 
Veckan fylls varje dag med processioner av per-
soner som bär upp stora utsmyckade ekipage 
föreställande olika strider, viktiga händelser, 
hjältar och skurkar under rannsakningens krig. 
Ekipagen bärs fram ackompanjerade av mässande 
körer och strupsång. Åskadarna stundom jublar 
stundom spottar mot de olika ekipagen. Proces-
sionerna ger en djup inblick i ett stycke nharmad-
isk historia, om än vinklad till segrarens sida. Sko-
terrace hålls under tre dagar under festiviteterna 
och det hela öppnar med ett öppningsspel den 
första dagen på morgon, ett den mittersta dagen 
som hålls mitt på dagen, det sista hålls den sista 
kvällen och avslutar den officiella högtiden. 



ÖVRIGA PLANETER I SYSTEMET
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NHARMADA HAR UNDER långa tider avbefolkats för att under de senaste cyklerna återinträtt bland 
de områden som har en positiv demografisk utveckling i Den tredje horisonten. Ändock är systemet 
nästintill obefolkat och de väldiga kropparna som snurrar runt den döende stjärnan betraktas som ob-
skyra och obehagliga. 

ÅTERBYGGANDETS DAG
DenDen första dagen i Krämarens segment firas 
med att stora delar av befolkningen samlas 
under natten på redan förbereda platser och 
skådar olika lokala förmågors uppvisningar i 
form av poesi, teater och musikuppträde. Spek-
taklet håller på hela natten och förmiddagen 
tills att rökelseuret slår sitt tolfte slag. Enligt 
traditionentraditionen skall man då sätta kurs mot det 
lokala finbageriet där man äter bakverken fuki 
eller porra, doppat i rikligt med socker. Till 
bakverken dricks kaffe eller te. Denna stillsam-
ma dag skiljer sig från de andra högtiderna med 
att vara en mycket lugn dag. Denna dag ges ofta 
ledighet till den som önskar men också en tem
porär löneökning för den som väljer att arbeta. 
Det anses som god tur att påbörja nya företeels-
er denna dag som långa resor, pligrimarior eller 
starta nya företag. Emellertid ses det som otur 
att födas på denna dag. 

TUNGOMÅL
DetDet största utbredda språket i systemet är 
desran, som ligger i den dabariska språkgrup-
pen. Språket använder samma grammatik och 
skriftspråk som dabari och den skrivkunnige i 
det ena språket förstår oftast det andra. Talet är 
en annan historia, då desran gärna förkortar 
orden med att ta bort alla bokstäver och läten 
eefter begynnelsebokstaven i det första ordet i 
en mening, för att sedan uttala halva det andra,    

eller sätta ihop det med det första, för att sedan 
göra en liknande språklig överträdelse med det 
tredje. Denna rotvälska har gjort språket väldigt 
svårt att lära sig för de nykomna zeniterna, men 
även för de som talar dabari.Tack vare utövarnas 
insikt i att deras språk är mycket komplicerat för 
gemene utomsystemare har det på sina håll sat-
satssats på att lära ut zeni, i allt från storklasser till pri-
vatlärare. Zenin har blivit relativt välutbredd, i alla 
fall om man räknar till den yngre generationen 
eller nasarkasten. Den äldre generationen har 
dock inte velat lära sig och utöva det så kallade 
nya språket. Hos dessa element går att märka ett 
nedsättande ton mot dem som väljer att ta sig till 
zenin. Dispyten späs på av att poeterna och lyrik-
erna i systemet som menar att den teknikinriktade 
zenin inte lämpar sig eller alls är bruklig för för-
trollande poesi som desran är. Desran är ett rikt 
språk när det kommer till antal ord, språket har 
mer än tjugo olika ordklasser och det är bara 
början för den invecklade grammatik som språket 
är uppbyggt av. Den kände algoliske språkforska-
ren Kasuba Iskra har under en gästföreläsning på 
Coriolis (CC:58) sagt att ”[D]esran är språket som 
Ikonerna glömde”, vilket ledde till omfattande up-
plopp flera veckor efter han lämnat stationen i de 
kvarteren där desariska minoriteter lever. Iskra är 
krävd på en offentlig förlåtelse för sitt uttalande av 
Habitatet för att få tillträde på planeten Zaynab, 
detta har dock inte gjorts och vad ryktet säger 
kommer det aldrig att göras.  
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RHAIHAN
RhaihanRhaihan en planet bestående av en enda su-
perkontinent som omges av ett gigantiskt hav. 
Landmassan är så stort att molnen inte kan 
färdas någon längre bit in på kontinenten. Plan-
eten är mycket gammal och har under flera 
cykler genomgått processer med att vara up-
pdelad i mindre kontinenter för att sedan bilda 
en superkontinent. Den framstående stiftelse-
forskaren sedermera kolonialagenten Mustafa 
Abbas menar att Rhaihan nu genomgår sin elfte 
omdaning och att processen är beräknad att bli 
planetens sista med tanke på den döende stjär-
nan som fungerar som livsgnistan för hela sol-
systemet. Planetens klimat är varmt och fuktigt 
och dess flora och fauna är minst sagt spek-
takulär. Dess nuvarande biotop består mesta-
dels av jättelika ormbunkar och milslånga träsk-
marker. I faunan ses lågutvecklade reptildjur 
och jättelika amöbor på planetens yta. Den 
marina faunan är till stor del okända men för-
modas vara mycket riklig och livfull.  Planeten 
rik på fossila tillgångar som i en svunnen forntid 
skulle setts som stor tillgång men idag ses som 
andrahandsvara i många delar av horisonten. 

SAWDAH
SaSawdah är en röd gasjätte som liksom Rhaihan 
cirklar bortom Serpentbältet. Gasjättens atmos-
färiska tryck gör att de flesta farkoster som går 
in i atmosfären skrynklas ihop till metallskrot. 
Endast tungt bepansrade eller specialbyggda 
farkoster kan ta sig in i atmosfären, som där är 
rik på energibärande väte och helium-3. Plan-
etens intresse är dess månar vilka är fem till an-
talet och snurrar runt Sawdahs axel. Månen när-
mast hennes kropp, S-1, har väckt extra intresse 
på senare tid. Månens omkrets är inte mer än 87 
km i diameter men är intressant för att den hus-
erar en gammal militärrymdhamn från portalkri-
gen, vilken upptar hela månens yta. Komplex
har haft en rad inbrytningsförsök men dess ge-
digna säkerhetssystem har hållit plundrare och 
de stora företagen borta. Den andra månen, S-2, 
i ordningen är en av de största i hela systemet. 
S-2 är en så kallad herdemåne som håller Saw-
dahs planetära ring på plats. Månen är en 
gammal gruvmåne som för länge sedan 
fungerade som en brytarmåne för uran. Av olika 
skäl övergavs månen och den används nu av 
Nobakulten, som förbindelse mellan Noba och 
hennes serafer. Det var här Legionen satte sitt 
eviga märke på systemet under kriget i form 

av atomeld. De överlevande på månen lever 
idag, tack vare Legionen, i ett ödeland, som 
missbildade skuggor av sina forna anfäder. 

BAKR
BakrBakr är den yttersta planeten i systemet. Krop-
pen täcks till nästan nittio procent av ammoni-
akfylld is och den har alltid haft ett lågt besö-
karantal. Planeten ligger långt från sin stjärna 
vilket gör att den håller extremt låg temperatur. 
Utan vare sig rik flora eller fauna eller för den 
delen rika naturtillgångar har planeten varit 
något som inte väckt intresse för varken 
fritänkare eller fraktioner. Av en slump 
upptäckte en sond som skickats ut till planeten 
höga halter av den värdefulla gasen xenon, 
vilket väckt intresse trots det minst sagt ogäst-
vänliga klimatet och avståndet till andra plan-
eter. Bakr har en liten satellitmåne, en liten r
mdsten som ständigt snurrar i en oval bana uti-
från planeten, vilket kommer leda till att den 
kommer lämna omloppet inom de närmaste 
hundra cyklerna för att driva ut i mörkret.  
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VIKTIGA INVÅNARE
Ett antal personer höjer sig naturligt-
vis över gängse ordning på stationen 
Sabalan. Dessa beskrivs kort nedan.

SHAHRZAD YEGANEH
HabitaHabitatets främste bland jämlikar. 
Yeganeh har en rotad historia på 
stationen. Hon vill fastslå lagar 
som skiljer de två grupperna åt så 
att de kan utvecklas ifrån varan-
dra. Den annars optimistiska kvin-
nan är orolig för utvecklingen på 
stationen som nyligen nått en 
konsensus. Hon arbetar dag och 
natt att försöka blidka befolknin-
gen i denna svåra tid. 

MOHAMMAD PURNAJ
Händernas och den näringsid-
kande sektorns språkrör. Purnaj 
har kontakter med Fria ligan och 
var pådrivande i skapandet av 
Järnsida. Purnaj litar inte på Ye-
ganeh och tror att hon är skyldig 
till försvinnandena. Han är över
tygad att allt är en utvecklad plan 
för att hindra arbetarna att ut-
vecklas åt det håll de vill. 

NEDA MUFTI
Förlöjligad mystiker vid basarens 
utkanter som lever på rester däri-
från. Ingen har någonsin brytt sig 
om denna narrs spel men hennes 
förutsägelser har varit allt mer 
precisa. Hon påstår att hon vet 
något men vad är det egentligen? 

AMON AZARA
LedaLedare för Azariska kyrkan. Azara 
är en framstående teolog i hela 
horisonten och är ofta omskriven 
för sina sarkastiska uttalanden 
mot Ikonerns kyrkas försök till 
kanonisering av ikonlitteraturen. 
Azara är en dogmatisk ledare av 
sinsin kyrka och har länge setts som 
fyrbåk i den tid av mörker som 
stationen genomlevt i och med 
konflikten mellan sektorerna. 

SITUATIONEN
MotsättningaMotsättningarna har sakta börjat 
dämpa sig sedan den omdisku-
terade resolutionen kallad Järnsida 
trätt i laga kraft. De styrande och de 
styrda har lovat varandra att inga 
fler strejker eller massuppsägelser 
skall ske, men på platsen litar ingen 
ppå sin näste. På senaste tiden har allt 
fler personer, både från den näring-
sidkande och officiella sektorn 
spårlöst börjat försvinna. De utrad-
eras fullkomligt från livet på sta-
tionen. Det ryktas att det stryker 
omkring skenbilder av liv i den 
mörka stationen vars syfte inte är 
uppenbara. Utredare har tillkallats 
men de står maktlösa mot dem eller 
det som för bort personerna. Det 
går rykten om att allmänheten har 
sett underliga markeringar vid in-
gångarna som leder ned i de 
avstängda schakten långt under sta-
tionen, men hur mycket sanning 
som ligger i det är svårbestämt. Den 
väldiga stationen, i mycket en obso-
let rest från den första kolonisa-
tionsvågens dunkla historia, har 
börjat stinka av rädsla. Paniken, 
skräcken och anarkin är förestående. 

Text från sektion 
145.
Författare okänd. 

DEN ÅLDRIGA, VÄLDIGA stationen 
Sabalan hänger trotsigt fast vid lava-
flodernas stränder på Zaynab för att 
till tidens ände utföra sitt värv. Det 
väldiga raffinaderiets innanmäte är 
fyllt av irrgångar och tunnlar som 
idag är igenbommade och stängda, 
förför innevånarnas säkerhet sägs det. 
En del säger att det finns tunnlar 
som går så djupt under marken att 
de nästan rör vid planetens kärna. 
Stationens hotfulla mekaniska yttre 
är som en ovulum redo att bära frukt 
ur sitt innanmäte. Ingen kan från sta-
tionens inre blicka ut över det sotiga 
landskapet utan att öppna de 
väldiga stormportarna som byggdes 
för mycket länge sedan. Från sta-
tionens fot till dess topp är den täckt 
för omvärlden. 

23



TEKNOLOGI
SStationen har en ordinär standard, men en hel 
del avancerad gruvteknologi från stationens 
storhetstid kan påträffas. Exempelvis går det att 
finna speciella exon på stationen. Exona är av en 
säregen design och fungerar mer som en tung 
helkroppsdräkt med muskelförstärkare än en 
maskinär lastare. Dräkten är utrustad med an-
sisiktsmask och termoskydd för extrema tempera-
turer vilket gör den lika effektiv som rymddräkt 
som skydd mot Zaynabs elakartade klimat.    

UTREDARNA HAR FÖRSVUNNIT
DeDe kontrakterade utredarna har försvunnit 
spårlöst. Ingen vet vart de har tagit vägen. Ko-
bragardet letar genom den väldiga stationen och 
det enda som händer är att ytterligare någon förs-
vinner. En gardist återfinns död, med igensydda 
ögon, avskuren tunga och ett meddelande inbränt 
på bröstkorgen: “Skepnad utan form, skugga utan 
färg, förlamad kraft, gest utan rörelse”.

MUFTIS KLAGAN
Den utskrattade och ofta hånade Neda Mufti tar 
vid en tidpunkt till orda i mitten på basaren och  
basunerar ut att hotet från underjorden är i antå-
gande. Ingen kan försvara sig mot det ihåliga som 
strömmar upp från mörkret och tränger djupare in 
i anden via kroppens alla porer. Det märks att tig-
garmystikern är slagen av en rädsla av sällan 
skådat slag. Om ingen gör något kommer Mufti till 
slut sätta eld på sig själv och mitt på basaren ända 
sitt liv som en förkolnad rest.

PREDIKAN
Azariska kyrkans högste ledare Amon Azar tar till 
orda och menar att försvinnandena beror på Nhar-
madas arvsynd, överenskommelsen med historien 
har kommit i fatt människan och ingenting kan 
göras annat än att låta ikonerna ta beslutet om 
stationens överlevnad. För att säkra stationens 
fortlevnad skall avgudadyrkarna Nobakulten 
föfördrivas från stationen samtidigt som humanit-
styggelser omedelbart skall kastas i lavafloderna.  
Predikningarna sätter djupa spår i befolkningen 
och sänder dem in i ett förvirrat tillstånd.

ORDNINGENS FALL 
DeDe båda levnadsställningarna på stationen har 
börjat smutskasta varandra för händelserna och 
det står inte på innan det råder öppen konflikt 
mellan dem. De båda tycks inte beräkna att 
försvinnandena går att spåra i bådas kulturer 
och klasser. Habitatet och deras Kobragarde 
verkar sakta men säkert förlora kontrollen över 
stationen.stationen. Allt mer tycks det stå klart att 
mörkret tagit stationen i sina klor och via sina 
vredgade djinner för bort folket från ljuset.   

DET KOM FRÅN SÖDRA HEMISFÄREN
Innan rannsakningens krig bärgades en artefakt 
från planetens södra hemisfär. Artefakten 
gömdes undan under stridigheterna och glöm-
des bort. Det här är en sägen som florerat på 
stationen i generationer men det är först nu 
som innevånarna börjar göra kopplingar mellan 
artefakten och deras frälsning eller fördömelse. 
VVar artefakten finns idag är det ingen levande 
som vet så efterforskningar krävs för att hitta 
den. Kan artefakten vara det som orsakar prob-
lemet eller kan den användas för att stävja det? 

DJUPETS FASOR
En grupp sätts samman av Kobragardet för att 
ge sig ned i de långa tunnlarna för att stoppa 
problemet en gång för alla. Gruppen skall färdas 
långt in i stationens övergivna inre för att finna 
vilka eller vad som orsakar försvinnandena. Här 
nere kommer hemligheterna avslöjas och sta-
tionens öde beseglas.

“Låt aldrig en 
soldat utföra en 
furstes värv.”

Nharmadiskt 
ordspråk HÄNDELSER

Här presenteras ett par förslag till uppdrag-
suppslag på stationen Sabalan. Det är korta sce-
nariokrokar som det står spelledaren fritt att an-
vända som han/hon önska

24


