
Inledning
Barhbaha Belos är en drömvävare och mörkermagiker. 
Hennes sinne är dock splittrat. Delar av det fångades 
under en drömvandring då hon jagade en mäktig 
mara, och det är nu fast i det undermedvetna hos en 
liten föräldralös pojke som befinner sig någonstans på 
gatorna i stadens utkanter. 

Barhbahas mörkermagi håller samtidigt ett väsen som 
bot i henne i schack, men med ett trasigt sinne har 
väsendet börjat bryta sig fri. Kan spelfigurerna hitta 
pojken och hela henne innan det är försent?

Äventyret börjar
”Mörkermagikern Asandos Elai vid Mörkerakademin 
har kallat på er. Av och till har ni hjälpt honom med 
små ärenden. Men denna dag tycks han mer orolig än 
vanligt.

- Barhbaha Belos är inte som vanligt, säger han förfärat, 
hon pratar i halva meningar och kan säga mycket 
underliga saker. Nästan som om hon var någon annan!”

Vidare kan han berätta följande:

• Barhbahas egendomliga beteende började efter en 
drömvandring. Hon hade berättat för Asandos, 
som är hennes tjänare, att hon var på jakt efter en 
mycket mäktig mara. 

• Hon skrattar och gråter om vartannat, och 
upprepar flera gånger att hon är trasig som en 
sprucken spegel.

• Ibland pratar hon som om hon vore någon 
annanstans, och som om hon vore ett barn. En 
pojke, tror sig Asandos ha kunnat gissa sig till. 
Möjligen med smeknamnet Papegojan.

• Barhbahas fångade en gång en mäktig demon i sitt 
sinne. Hon har hållit den instängd där i årtionden, 
men nu när hennes sinne är trasigt, börjar 
demonen försöka ta sig ut. Det får inte hända!

• Asandos tror att Barhbahas sinne blivit kvar i 
någon varelse efter kampen mot maran, och att 
hon nu ser och hör det som den personen gör. 

Om spelfigurerna försöker prata med Barhbaha, har de 
chans att få reda på följande:

• Hon ser Ögat där hon är nu. Här kan spelarna slå 
Kunskapskast, svårighetsgrad Yrkesmässigt (två 
lyckade tärningar krävs). Lyckas de vet de vad hon 
menar: Ögat kallas ett torg i de fattiga kvarteren i 
den norra delen av staden. 

Barhbaha börjar sedan agera ficktjuv. Hon försöker ta 
spelfigurernas föremål, för att sälja dessa på basaren. 
Även detta kan vara en ledtråd, även om spelfigurerna 
förmodligen inte är bekanta med basaren än. 

Om spelfigurerna inte lyckas med Kunskapskastet 
ovan, får de fråga sig fram på stadens gator. De märker 
isåfall att många fnyser föraktfullt när de frågar 
efter Ögat. Någon kan yttra orden: ”Ögat? En hemsk 
samling patrask och slödder! Vad har ni där att göra?” 

Edoradol
Edoradol är Aribas huvudstad. Det är en rik och 
väldigt stor stad, men där finns också en hel del 
problem med fattigdom. Vakter ser dock till att 
fattigkvarteren hålls åtskilda från stadens finare gator. 
Detta är en baksida som de flesta aldrig ser.

Edoradols bakgator

Bakgatorna är många och trånga. Det bor förvånansvärt 
mycket folk där. Platsen har ett dåligt rykte, men många 
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av invånarna trivs på platsen, även om de kanske skulle 
önskat sig en högre standard. Här hamnar också ofta de 
som blir sjuka eller skadade och inte längre klarar av att 
försörja sig.

Denna del av äventyret kan Sagoberättaren anpassa efter 
spelarnas ålder. För att hitta en pojke med smeknamnet 
”Papegojan”, behöver spelfigurerna fråga runt lite. Det 
kan ta lite olika lång tid att få napp. Dessutom finns 
risken att de blir lurade om det syns att de har dyra 
kläder och utrustning på sig. Dessutom kostar goda 
upplysningar alltid något. 

Här kan finnas möjligheter till flertalet tärningskast 
beroende på vad berättelsen kräver:

Upptäckakast 
Märka: Avslöja 
bluff

För att undvika bli lurade

Märka: Spela Om de blir utmanade i spel och 
dobbel

Snacka: Bluffa Om de behöver lura sig ur en 
situation

Snacka: Köpslå Om de behöver köpa en 
upplysning

Snacka: Övertala Om de behöver förmå någon att 
hjälpa dem

Rörelsekast
Röra: Akrobatik/
Hoppa/Klättra/
Smyga

Om de behöver fly genom 
gränderna

Strida: 
Obeväpnad 
strid/Vapen/
Stridskonst

Om de behöver slå sig ur någon 
situation

Trixa: Dyrka lås Om de behöver öppna låsta dörrar

Att hitta Papegojan

Papegojan heter egentligen Palandros Patronus. Han 
är ganska känd i området. Tidigare var han med i ett 
tjuvgille, men han blev utesluten efter att ha stulit från 
fel person. Ingen verkar riktigt veta var han finns, så det 
kan hända att spelfigurerna blir skickade än hit och än 
dit till en början. Efter ett tag får de dock reda på att han 
håller till i närheten av Råttornas basar, som i sin tur 
ligger i kloakerna under staden.

Platser
Vi lämnar de flesta platserna ovan jord obeskrivna. 
Utgå från namnen på gatorna och torgen och hitta 
tillsammans med spelarna på vad som finns där om 
behovet uppstår.

Ögat

Gammalt tempel som skulle mått bra av en 
helrenovering. Templet fungerar dock numera som en 
basar. Här går det att köpa mängder med varor, som 
magiska mörkervapen, förtrollningsbrygder, mörker på 
flaska (hämtat från de underjordiska mörkerfloderna), 
underliga artefakter från svunna tider och mängder 
med hemligheter. Ögat är omgärdat av ett torg, där 
vadslagningar, tävlingar och fester oftast pågår dygnets 
alla timmar. 

Kloakerna

De illaluktande ringlar sig fram under staden. Hit ner 
är det sällan någon som beger sig - i vart fall ingen 
annan är kloakråttorna, som de föraktfullt kallas. Det 
är inte heller allmänt känt i Edoradol att det finns 
ett underjordiskt samhälle under staden. Även om 
’kloakråttorna’ är ett allmänt vedertaget begrepp som 
används för att skrämma barn med: ”Akta dig så inte 
kloakråttorna tar dig!”

Kloakråttorna 

Det enda kloakråttorna har gemensamt är att de 
är eller har varit fattiga på samhällets botten. De 
gick under jorden och fann gemenskapen i det 
underjordiska samhället i stadens kloaker. 

Kloakråttorna består av människor, muslingar, 
harlingar, troll och allehanda andra arter. De har 
själva börjat kalla sig kloakråttor, varefter namnet 
har spridit sig.

Kloakerna löper hela vägen under Edoradol, från 
dess östligaste punkt och hela vägen ut till havet. Om 
spelfigurerna vill kan de försöka orientera sig genom 
kloakerna på tillbakavägen när de hittat Palandros. 
Kanske Palandros rent av känner till vägen?



Bakgatan

Ögat

Handeln Handelsvägen

A
nsp

råk
slö

sa 
grä

nde
n

Muslingarna
s väg

Trolltorget

Kryddtorget

Vaduvill vä
g

Sorg
sn

a ö
gon

s v
äg

Furstevägen

Viloväg

Strykarnas stråk

M
us

ik
an

te
rn

as
 a

llé

Ö
dsliga vägen

Systrarnas väg

Dunkelgrän
d

M
örke väg

G
rä

nd
en

L
ugna gatan

Råttpatrullen

Råttpatrullen består av modiga och ordningssamma 
kloakråttor som vill ha ordning på torpet. Patrullen 
rör sig av och till med båt genom kloakerna för att se 
så att allt står rätt till. De har gott anseende i området. 
Merparten av råttpatrullen består dock av kräldjur 
och ödlefolk.

Kunskap 3 Rörelse 4  Trolldom 2  Upptäcka 4

Färdigheter: Köra båt +2, Läka: Första hjälpen +2, 
Märka: Söka +1, Röra: Simma +1, Snacka: Övertala 
+2, Strida: Svärd +1, Tänka: Resonera +2. 

Utrustning: Lykta, karta över kloakerna, svärd eller 
spjut, läderharnesk, handfängsel.



1. Ingången

”En knarrade trästege leder ned genom det smala 
hålet. Det stinker riktigt illa där nere, så pass att ni får 
kväljningar och måste hålla för näsan. På kanten av 
den ungefär fyra meter breda tunneln leder en liten, 40 
centimeter bred avsats som ser ut att vara till för att gå 
på. Bara två decimeter under den rinner ett grönaktigt 
vatten med obeskrivligheter förbi. Den svaga strömmen 
för vattnet västerut, mot havet. Tunneln är väldigt 
mörk, så ni kommer att behöva något att lysa med här 
nere.”

Vattnet är fullt av otrevligheter, så dit vill man inte 
ramla. Avsatserna som löper längs ena väggen i 
tunnlarna finns längs den ena vägg i alla tunnlar 
i kloakerna. I vattnet kan spelfigurerna då och då 
skymta simmande råttor, ormar och andra, underligare 
varelser som tycks anpassade till ett liv i mörker.

2. Bostad

”I stenväggen kan ni se en bred öppning, och där 
innanför en halvrund Alkov. Alkoven har ingen 
dörr, men ni kan se att ett skynke hänger på sidan 
om öppningen. Inne i rummet kan ni se en bädd på 
stengolvet, ett bord, några stolar och en del personliga 
tillhörigheter.”

De flesta alkoverna påminner om varandra. I somliga 
finns invånare. På något ställe kan det finnas små 
butiker, värdshus eller spelhålor. De flesta sådana 
inrättningar håller dock till i Råttornas basar.

Så länge spelfigurerna inte ser ut som stadsvakter får 
de röra sig ganska fritt här nere. Om de ställer till 
bråk finns en särskild patrull som kan rycka in för 
att tillrättavisa dem och i värsta fall avhysa dem från 
området. 

Kloakerna
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3. Ras

”Framför er kan ni se att tunneln rasat in. Stora 
stenblock blockerar vägen, och ni kan se råttor som ilar i 
sprickorna mellan stenarna.”

4. Spindelnästet

”Tunneln framför er är täckt av tjockt spindelnät. 
Kraftiga, klibbiga nät löper mellan stenväggarna. Här 
och var hänger det något föremål och ni kan även se ett 
avgnagt skelettben i en av de tjockare trådarna.”

Jättespindeln som bebor platsen äter mest fisk och 
matrester som flyter omkring i kloakvattnet. Spindeln 
är gammal och har dålig syn. Dessutom plågas den av 
värk i alla ben på höger sida. Den kan möjligen försöka 
hota spelfigurerna, men den är inte på något vis farlig. 
Detta vet Palandros, som kan försöka gömma sig för 
spelfigurerna i spindelns håla, ifall han tror de kommit 
för att arrestera honom.

5. Bryggan

”Framför er ser ni flertalet båtar som lagt till vid en 
mycket skraltig brygga. Längre bort ser ni att bryggan 
leder fram till en öppning i väggen. Där inifrån kommer 
ett sorl, kryddat med lite musik, spelande ljus från 
eldslågor och angenäma dofter.”

Dörren in till Råttornas basar bevakas av en stor 
minotaur som heter Mina. Mina arbetar som portvakt 
och tar betalt av alla som vill in på basaren. Det kostar 
1 koppar per person.

6. Råttornas basar

”En stor, rektangulär sal öppnar sig framför er. Inne i 
salen lyser oljelyktor upp omgivningen. Ett myller av tält 
och marknadsstånd står resta runtomkring. Här finns 
muslingar som säljer ost, dvärgar som säljer smycken 
av sällsynt dvärgsilver, siare, förfalskare som skriver 
intyg om det man betalar för, och handlare som fyller 
på förråden med hjälp av tjuvligor som smyger runt i 
staden ovan jord.

Salen doftar av grillrök, olja och kryddor, det första 
ställe nu stött på här nere där stanken från kloaken döljs 
av mer angenäma dofter.”

Här kan spelfigurerna stöta på allehanda varelser 
och här kan även finnas en mängd sidouppdrag 
eller äventyrskrokar. Det är stor chans att Palandros 
(Papegojan) håller till här (Sagoberättaren avgör). 

Exempel på Saker till salu på basaren
Karta över katakomberna (5 silver): +1T för att 
orientera sig i katakomberna.
Levande ljus (50 koppar): Ett vaxljus med ögon och 
mun. Vaxljuset är uppretat, det tycker nämligen inte 
om att vara ett vaxljus. Vaxljuset förvaras i en bur där 
det skäller på alla runtomkring och anklagar dem för 
kidnappning. 
Magisk brygd (5-25 koppar): Olika funktionalitet: 
för läkning, mot vårtor, för lycka och välgång, för 
tur/otur, för goda drömmar m.m. De flesta fungerar 
inte.
Magisk flöjt (25 silver): Fyller ett vattenskinn med 
vinbärssaft om man spelar på det sju minuter.
Magisk mantel (40 silver): Trollar bort ägaren vid 
behov, vilket vill säga när ägaren blir rädd. Slå 1T10 
var ägaren hamnar: 1-2: I ett intilliggande rum/hus/
plats 3-4: På den senaste sovplats personen hade 5-6: 
Hos en förälder/släkting 7-8: I underjorden 9-10: 
Direkt ovanpå objektet för rädslan.
Rustning av sjöormsfjäll (25 silver): Skyddar mot 4 
skador.



7. Pojkens tillhåll

”En alkov med en mängd föremål och attiraljer som 
hänger från taket och belamrar hyllorna. Alkoven 
är väldigt stökig. Direkt på en av stenväggarna har 
någon målat en porträttlik avbildning av två halva 
personer som tillsammans utgör en hel. Den ena halvan 
föreställer en pojke, den andra Barhbaha Belos. Ovanför 
bilden har någon skrivit ’självporträtt’. I rummet finns 
även en bädd, några låsta kistor och en mängd tomma 
penningpungar.”

Det finns stor chans att Palandros (Papegojan) 
befinner sig på platsen (Sagoberättaren avgör). De 
låsta kistorna innehåller pengar och krimskrams, som 
billiga glaspärlor, snäckor och halsband. 

Palandros Petronus
Petronus pratar mycket. Hela tiden. Om allt och om 
ingenting. Han mår dåligt av att tvingas hålla tyst. När 
han pratar gör han det ömsom som sig själv, ömsom 
som en gammal kvinna. Han ser syner, där synerna 
visar honom saker som Barhbaha ser (men det förstår 
han inte). 

Petronus har inga planer på att följa med spelfigurerna. 
Han är rädd för främlingar, särskilt sedan den gamla 
tanten började prata i hans inre. Han gillar det inte 
alls. Om spelfigurerna kan förklara vad som hänt, kan 
han motvilligt låta sig övertalas att följa med dem. 
Det finns bara ett litet problem. Han har stulit av 
Råttpatrullen, och om de får syn på honom blir det 
inte bra, inte bra alls ...

Resan tillbaka
Hur spelfigurerna väljer att resa tillbaka är upp till 
dem, och vad som händer under resan är upp till 
Sagoberättaren. Stöter spelfigurerna och Palandros 
ihop med Råttpatrullen? Finns det andra som är ute 
efter Palandros för saker han gjort? Kommer maran 
som Barhbaha jagade att blanda sig i leken?

Dessa frågor är upp till er att besvara.

Ritualen
Ritualen för att hela de båda drabbades sinnen är inget 
spelfigurerna har del i. Det är för mörkermagikerna 
vid Mörkerakademin att ta hand om, men det utesluter 
inte att de kan behöva spelfigurernas hjälp om 
Sagoberättaren vill det.

Tänkbara följduppdrag:

• Mörkermagikerna behöver en flaska med 
mörker från de underjordiska mörkerfloderna. 
Spelfigurerna måste bege sig ned i underjorden 
och fylla en flaska med mörker. Men det är en svår 
och farlig resa.

• Demonen som Barhbaha fångade i sitt sinne tar 
sig ut under ritualen, och mörkermagikerna ger 
spelfigurerna i uppdrag att hitta demonen innan 
den hinner ställa till med någon skada.


