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”Vaarandas vildmark i midvintertid
när räven och vargen stryker invid 
när björnar och älvar slumrar i snö
och svarthunden vittnar om den som ska dö.

En längtan så födas djupt i ditt bröst;
viddernas vilda som väcker din törst.”

- traditionell vaarandsk sång 

Kort om riket
Längst nordväst på Nordhelm ligger Vaaranda, en 

meritokrati med långa vintrar och korta somrar. Riket 
präglas av karg natur, låglänta fjäll, trötta björkar, 
tallar och granar. Mycket myrmark och granskog. 
Människorna här lever i små byar och försörjer sig på 
naturen; det kan vara fiske, eller skötsel av områdets 
vildhjortar. Här lever också enstaka isalver för sig 
själva ute på vidderna. De ses som kloka gamla gubbar 
och gummor som kan dela med sig av visheter och 
ofta har stark magi. Isalverna är på långt håll släkt med 
alverna, och en gång tillhörde de ett stolt folk som var 
stort till antalet. Det är dock länge sedan, men man 
kan fortfarande hitta rester efter deras gamla riken i 
området. I byarna är husen byggda av timmer. Taket 
längs långsidorna går ända ned i marken. Vaarandas 
folk helgar naturen och försöker hålla jämvikt.

Platser
Bakdûr: Gammalt dvärgrike - okänt var det 

ligger under Jakkavaara. Bakdûr omgärdas 
av många myter och legender. Det sägs bland 

vissa att det är där eldfåglarna slumrar i väntan på 
uppgörelsen mot ormguden och stormbröderna. 
Isdvärgarna som levde där stängde för flera hundra 
år sedan portarna till riket och har sedan dess inte 

hörts av. Varför de gjorde det är okänt, men det finns 
många teorier. Somliga menar att dvärgarna väckt 
de slumrande eldfåglarna, andra att uråldriga väsen 
från främmande världar tagit sig in i riket genom en 
spricka till andra dimensioner djupt under berget. Åter 
andra teorier gör gällande att isdvärgarna drabbades 
av en svår sjukdom, och att de stängde portarna för att 
smittan inte skulle sprida sig. 

Eftersom riket hade en enorm rikedom är det många 
lycksökare som letat efter det, utan framgång. 
Många är de skattletare som aldrig mer synts 
till när de gett sig av i jakt på isdvärgarnas 

rikedomar.
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Gavara: Vaarandas huvudstad, omgärdad av 
vallgrav och träpalissad. Här bor omkring 12 
000 personer, mestadels människor. 

Gavaras borgmästare

Borgmästaren heter Amona Amara, en tio år 
gammal flicka som utsetts till borgmästare 
efter att ha räddat staden från ett band 
högalver. Amona infångades av högalvernas 
spanare, och tvingades leda högalverna 
genom bergen för att de skulle undgå 
upptäckt. Amona ledde dem dock den 
svåra vägen, vilket resulterade i att hela 
rövarbandet förolyckades av en lavin. 
Amona undkom med blotta förskräckelsen. 

Hirviömaa: Ödemark, där fararfolket bor 
som nomader. Marken är rik på bytesdjur, 
både storvilt som älg och björn, och småvilt 
som tjäder, räv och ripa. 

Itse: By långt österut. Byn är främst känd för 
sina jägare och knivslöjdare.

Jäähyvaisetjää: Vandringsled mot 
Viipinen och Brandenweld. Stundtals hårt drabbad av 
stråtrövare som gäckar rättvisan.

Kahvii: En liten by sydöst om Jakkavaara. Kahviis 
värdshus är känt vida omkring. Det är en viktig plats 
längs vandringsleden från Taarando till Gavara. 
Värdshuset är dyrare än de flesta andra, men håller 
högre kvalité än vad som kan anses normalt. 

Kaipausmaa: En karg ödemark med rullstensåsar och 
hedar. En stam av fararfolket bor i området och är 
någorlunda stationära på platsen. De handlar mycket 
med Taarando och Kahvii. 

Kaivos: Gruvstad  i de norra delarna av riket. Kaivos är 
väl befäst med höga stenmurar och husen är mestadels 
byggda enligt brandenweldsk modell - det vill säga 
korsvirkeshus med takpannor. Det gör Kaivos unikt 
i Vaaranda. Kaivos fraktar järnmalm, silver och guld 
söderut till smederna i Kylä, Gavara och Taarando. I 
brist på större älvar fraktas metallerna mestadels med 
vagnar, vilka ibland råkar ut för rövare och banditer. 
Det har därför blivit vanligt med inhyrda vakter, något 
som i sin tur drivit upp priserna på metallerna.

Karumaa: Dalgång i norra Vaaranda. 
Dalgången löper hela vägen från Jakkavaara 
till Päämet. Underliga händelser och märkliga 
ljud gör att folk håller sig därifrån. Det sägs 

att dalgången är förhäxad. Till och med 
fararfolket som bebor Hirviömaa väster 
om dalgången håller sig härifrån. 
Enstaka jägare som råkat sig in på 
markerna har antingen försvunnit 
eller hittats galna och irrande i 
skogen utan att längre känna sitt eget 
namn.

Kivimaa: Ödemark öster om 
Vaarandapää. Här finns enstaka 

bebyggelse där folkskygga nybyggare 
bosatt sig för att leva på naturen och rå 
sig själv. 

Kohtalo: Älv som rinner från Jakkavaara 
och ut i Vaarandapää. Älven är på sina 
ställen väldigt ström och där finns 
Kohtalofallet med en fallhöjd på 
nästan trettio meter. Älven är 
synnerligen rik på lax. 

Koti: By vid Kuusipaikkas bryn. Invånarna 
lever av jakt och lantbruk.

”Vid Kuusimaa mötte
de blodshand, en bane.
Vid Kuusima kummel
som de sover under
den järnstänkta mossa
Döds viskning, Döds mummel.” 

Kuusimaa: Granskog med rykte om sig att ruva 
på mörka hemligheter. Ett stort slag ägde en gång 
rum där, under Daaron Dhuls krigståg över 
kontinenten. Vaarandas soldater slog tillbaka 
högalverna, som lurades in i skogen där de 
fångades - skadade och rädda - och dödades på 
order av den varandska befälhavaren Koivu Bark. 
De soldater som vägrade utföra Koivus order 
gick samma öde till mötes som högalverna. Både 
högalver och de varandska soldaterna som dödades 
sägs gå igen i skogen.

Kuusipaikka: Skog rik på bytesdjur. Markerna 
här är också mycket rika på järn.



Kylä: Liten by vid norra Vaarandapää. Byn ligger inte 
i direkt anslutning till bukten, men har anslutning 
dit via en mindre älv. I byn samsas jägare, fiskare, 
skogshuggare och lantbrukare. Närheten till både 
myrmarken Vuoma och skogen Vaarismetsä gör att de 
har nära till både timmer, pälsar och gyllenbär.  

Lumivaara: Berg i södra Jakkavaara. Bergen här är 
hem för gråalver som handlar med fararfolket.

Matkajää: Vägen från Gavara och norrut. 
Vältrafikerad väg där många vagnslaster rullar 
dagligen.

Narkaustuntuuri: Berg i norra Jakkavaara. Berget sägs 
bebos av de underjordiska, varför folk i trakten aktar 
sig för det.

Piinikauppi: Stad väster om Jakkavaara. Staden lever 
främst av gruvdrift. Staden kallas även ibland för 
”Vägs ände”, eftersom inga vandringsleder leder 
vidare norrut därifrån.

Poisjää: Väg/vandringsled som leder genom 
stora delar av Vaaranda. Vandringsleden börjar vid 

Piinikauppi och slutar vid Gavara.

Repiämaa: Vildmark längst i norr. Mammutar och 
saletandade tigrar är vanligt här. Några stammar från 
fararefolket bebor också platsen. 

Suomaa (västra): Vidsträckt myrmark norr om 
Piinikauppi. Marken är svårforcerad och om man inte 
känner vägen sedan tidigare tar det oerhört lång tid att 
korsa denna, om det ens går. 

Suomaa (östra): Vidsträckt myrmark, icke att förväxla 
med Suomaa i väster. Marken är än mer oländig än 
sin västra namne. Här finns gott om lerhål, nattliga 
irrbloss och det är dessutom den enda plats i hela 
Masona där drakört växer.

Vaarismetsä: Stor urskog öster om Jakkavaara. Skogen 
består till större delen av gran, med inslag av björk. I 
skogen finns stentroll, vildryttare och grådvärgar.

Vanhavaara: Ödemark norr om Jakkavaara. Rikligt 
med mammutar. 

Vuoma: Stora myrmarker norr om Vaarandapää och 
öster om Vaarismetsä. Här finns gott om gyllenbär.

Fararfolket

De flesta tror att folket har fått sitt namn av att de reser 
omkring hela tiden då de lever som nomader. Namnet 
kommer dock från deras anmoder, Fala Farar. Vem 
hon egentligen var är höljt i historiens dunkel, men 
fararfolket har många muntliga berättelser om henne. 
Om man ska tro dessa var hon närmast en gudom.

Fararfolkets unga reser ofta ut i världen och är borta 
hemifrån under några års tid, innan de återvänder med 
en make/maka och bildar familj. Detta är ett påbud från 
Fala Farar och det har efterlevts i hundratals år. Eftersom 
jordens magi inte är lika stark väster om Jakkavaara, 
har de som lever där lättare att ge sig av och kan stanna 
längre innan jorden ropar hem dem.

Fararfolket har inget skrivspråk men nedtecknar vissa 
händelser med tecken. All övrig kunskap förs muntligen 
över mellan generationerna.

Specialförmåga:

Barn av landet*: Så länge 
personen befinner sig inom 
Vaarandas gränser, påverkas 
hen inte av Nordhelms ökade 
svårighet för att använda 
magi. Dessutom åldras 
personen hälften så snabbt 

som en vanlig människa. Skulle 
personen ge sig av utanför rikets 
gränser, åldras hen normalt.

  * Denna specialförmåga är 
gemensam för alla Vaarandas 
invånare.



Äventyrsförslag
Agwennons stenhjärta

Agwennon, stentrollens hövding, har vaknat efter en 
sjuttioårig sömn. Han känner att något är i görningen, 
och efter att med hjälp av de övriga stentrollen bedrivit 
spaning i Vaarismetsä och skogarna ändå ned till 
Brandenwelds södra gräns, är han säker. Daaron Dhul 
skramlar med sina vapen, och eldfåglarna är nära att 
vakna. Det måste betyda att stormbröderna är tillbaka. 
Agwennon skickar spelfigurerna på en farlig resa till 
Karumaas dalgång för att ta reda på om dalgångens 
hemlighet fortfarande är intakt, eller om fienden 
avslöjat den.

Hemligheten består av ruinen efter en borg, samt 
uråldriga katakomber därunder. I dessa katakomber 
finns stenhjärtat, en knytnävsstor artefakt som i 
fel händer kan innebära slutet för stentrollens folk. 
Artefakten utgörs av Agwennons eget hjärta. Den 
som har det i sin ägo kan kontrollera stentrollen, och 
förstör man hjärtat förintas trollen.

Spelfigurerna måste under resan hålla sig undan 
högalvernas spanare, ta sig över de förrädiska bergen 
i Jakkavaaras massiv, och slutligen bege sig ned i 
Karumaas dalgång. Där de gör bäst i att undvika 
dalgångens väktare: en fruktad form av maror som 
stjäl offrets minnen och förstånd.

Högalverna har mycket riktigt hittat dalgången och 
är hemligheten på spåren, men klarar de dalgångens 
maror - och de andra farorna som finns där?

Förfädernas spår

Överallt på Masona finns spår efter ett folk som ingen 
någonsin sett. De finns inte omnämnda i några skrifter 
- bara deras lämningar finns omnämnda. På Sem Saros 
har de efterlämnat märkliga och enorma maskiner, 
och  det visar sig att det finns sådana även i Vaaranda. 
Under en expedition i Jakkavaaras berg snubblar 
spelfigurerna över en lucka i marken. Luckan leder 
ned till ett nätverk av märkliga tunnlar, och till sist ett 
enormt maskinrum. Men vad är det för ställe? Vad gör 
maskinen? Kan den möjligtvis vara sammankopplad 

med med de underjordiska maskinerna under 
Sem Saros (känner spelfigurerna ens till dessa?). 
Maskinerna låter, brummar, pyser och tjuter. Där visar 
sig även en spökväktare, som vill sända spelfigurerna 
på ett uppdrag - till Ariba på Sem Saros - för att där 
kontakta eldvakten. Deras tjänster behövs nämligen 
här. Spökväktaren varnar spelfigurerna för att tiden är 
knapp.

Resan till Sem Saros och Ariba tar lång tid och görs 
bäst genom att åka med något av handelsskeppen, 
vilket i sig kan vara ett äventyr. Vill du skapa ett 
kortare äventyr, kan du låta spegelmagi vara inblandad 
så spelfigurerna kan resa till Ariba genom en 
spegelportal. Väl i det djungelklädda landet ställs de 
inför nya problem: hur hittar de eldvakten, och vet 
de ens vad eldvaktens uppdrag är? Kanske eldvakten 
inte alls kan komma - det kan vara någon kris i Ariba 
som hindrar eldvakten från att ge sig av - kanske 
får spelfigurerna rycka in i deras ställe med någon 
nyvunnen kunskap?

Koivus ande

Under en jakttur hamnar spelfigurerna vilse 
och blir kvar i Kuusimaa efter mörkrets fall. Då 
börjar märkliga saker hända, och spelfigurerna hör 
rop på hjälp. Det visar sig vara en annan vilsen själ 
som irrar omkring i natten och ser syner. Han 
tror att spöken och andar är efter honom, men 
spelfigurerna ser ingenting ... till en början. Snart 
börjar dock också de höra ljud, och skymta väsen 
och andar i mörkret. Andarna beter sig hotfullt, 
och tycks även kunna få saker att hända, jordskred, 
skrämma djur till attack, kalla på en tät dimma. 

Mannen ber spelfigurerna om hjälp, han säger de 
är ute efter honom och att han inte kan hitta ut 
ur skogen. Om de hjälper honom blir det en lång 
natt där de allesammans utsätts för allehanda faror.

När morgonen gryr, är mannen borta. 
Spelfigurerna är om möjligt ännu mer vilse, och nu 
dessutom förhäxade av andarna så att de inte kan ta sig 
ur skogen.

Nästa natt är mannen tillbaka. Han kan inte 
förklara var han varit eller vart han försvann. 



Om inte spelfigurerna anat ugglor i mossen förrän nu, 
kanske de börjar ana att allt inte står rätt till. 

Mannen är Koivu Bark, som bär ansvaret för de döda 
som spökar i skogen. Han var befälhavaren som 
beordrade sina soldater att döda fångarna. 

Om spelfigurerna kan ta reda på det - kan de inte 
lista ut det själva eller om de inte känner till denna 

historia kan de locka fram sanningen från 
andarna - och om de kan få Koivu att inse vad 
han gjort och be om förlåtelse, kommer de 

flesta andarna att få frid. 

För lång framtid är dock Koivu dömd att irra 
omkring i skogen nattetid, jagad av de mest arga 

och sorgsna andar som inte kan förmå sig förlåta 
mördaren. Skogen kommer därför att få dras med sitt 
dåliga rykte för en överskådlig framtid.

Mammutmarschen

En hord mammutar dundrar fram genom vildmarken 
från Vaarandas norra delar och rör sig i riktning mot 
Gavaara. Det visar sig att fararefolket rider några av 
dessa.

De är på väg till Gavaara inför Brandenwelds 
stordrottning Furia Wuthand IV:s besök i staden, för 
att visa sitt missnöje med att jägare från Brandenweld 
dödar mammutarna för deras betars skull. Betarna 
sägs nämligen ha magiska krafter. Därtill vill de ha en 
offentlig ursäkt av stordrottningen för att deras folk i 
många hundra år farit illa i Brandenweld, och bland 
annat förbjudits tala sitt eget språk så att många av 
dem förlorat kontakten med sitt ursprung. 

Vaarandas härskare Tyyne Maari Määrätietoinen är 
dock rädd för att det kommer bli bråk och skickar 



ut sina soldater för att hejda mammutarnas marsch. Vildryttarna blandar 
sig i och rider med fararfolket, och även grannlandet Viipinen visar 
dem sitt stöd. Kan spelfigurerna medla och kanske se till att inga 
stridigheter bryter ut?

Om de tar kontakt med fararfolket som driver på mammutarna 
berättar dessa vad de vill. Kanske känner någon av spelfigurerna 
till att stordrottningen redan bett om ursäkt för dessa oförrätter 

till fararfolket och nordborna som bebor de nordliga delarna 
av Brandenweld? Om de bara kunde komma i kontakt med 

stordrottningen innan hon når Gavaara och föra henne till 
fararfolket, kanske freden kunde räddas? Stordrottningen kommer 
visa sig inte ha något emot det - om spelfigurerna kan ta sig förbi 
hennes livgardé. Hon är själv, på sin mors sida, bördig från norr 

och ett av hennes mål som drottning har alltid varit att råda bot 
på de oförrätter som Brandenweld historiskt stått för.

Paavos pilar

Spelfigurerna råkar på unge herr Paavo, jägare och utomordentligt 
duktig bågskytt. Förutom att jaga, ställer han upp i bågskyttetävlingar 
som han alltid vinner. Efter en natt på ett värdshus i Gavaara, ber Paavo dem om 
hjälp. Han har även en bekännelse att göra. Bekännelsen är att pilbågen är magisk 
och låter aldrig dess bärare missa sitt mål om det är inom syn- och räckhåll. 
Och den hjälp han behöver, är att hitta bågen som blivit stulen under natten. 
Tjuvarna har avslöjat hans hemlighet, och tänker använda pilbågen för att 
skapa osämja mellan de tre nordländerna (Vaaranda, Viipinen och Kainuja) och 
Brandenweld genom att döda stordrottningen under hennes besök i staden.

Vaarandsk mjukkaka
1 liter mjölk
1 paket jäst
2 msk salt
ca 100 gram smör
1 dl sirap
1 kg rågsikt
ca 1 kg vetemjöl

Tillagning:

1. Smält smöret, blanda i mjölken till fingervarmt. 

2. Rör i jäst, sirap och salt

3. Tillsätt rågsikt och mjöl tills degen släpper bunken

4. Låt jäsa ca en halv timme

5. Knåda degen på ett bakbord

6. Dela degen i sex lika stora bitar

7. Kavla ut degbitarna till runda bröd, ca 5-10 mm 
tjocka

8. Låt jäsa ytterligare en halv timme

9. Picka brödet med en gaffel

10. Grädda omkring 8 minuter i 250 grader, tills 
bröden fått en fin gyllenbrun färg

11. Pensla brödet med vatten

12. Låt svalna

13. Avnjut med en kopp te eller kallt vatten och 
rikligt med smör.










