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Världen AEA 

AEA är en medeltida fantasyvärld skapad av 

Victor Svarvars. Den är inspirerad av såväl 

grekisk som nordisk mytologi, samt Fred 

Saberhagens böcker. Den historiska tidsperioden 

motsvaras i huvudsak av den Europeiska 

högmedeltiden (från ca 1000 till 1350). Detta gäller 

i synnerhet människornas rike Nordanländerna, 

men AEA befolkas av åtskilliga folkslag med 

varierande kulturer och stadier av utveckling. 

 

AEA är en värld av hjältar som lever villkorslöst 

och dör tappert, vanliga människor som kämpar 

sig genom det hårda och skoningslösa livet, adliga 

som ständigt intrigerar mot varandra och magiker 

som söker mera makt. Oanade faror lurar inte 

bara på de mest undangömda platser, utan även 

mitt bland AEAs invånare. 

Från Ishavets bländande yta i norr till öknens 

svedande sanddyner i söder; från Västanhavets 

vindpiskade stränder i väst till Världsryggens 

snöklädda toppar i öst lever människor, alver, 

dvärgar, orcher och andra väsen av såväl godhet 

som ondo. Och över dem vakar de 12 gudarna, 

AEAs beskyddare. Alla väntar de på 

Apokalypsens tid – vissa medvetet, andra icke – 

då de rättmätiga gudasvärdsbärarna skall vandra 

över världens ansikte. Då Moderormen som allt 

vilar på skall vakna och krossa jorden sönder och 

samman. Då himmelens och underjordens styrkor 

möts i den sista avgörande striden. 

Men under tiden, går historien sin gilla gång... 

Nordanländerna 

Kungamakten i Nordanländerna 

Aret är 1691 och på Nordanrikets tron sitter Kung 

Richarn Tirion XVI av Eldarodd, kallad "Järne" i 

folkmun. Han är Envåldshärskare, Beskyddare 

och Befälhavare över det Evigt Segrande Riket. 

Dessa är de tre titlar på vilka kungamakten vilar. 

Att kungen härskar enväldigt innebär att alla 

inom Riket måste åtlyda kungliga sigillbestyrkta 

befallningar. Genom dessa edikt skapar kronan 

nya lagar och bestämmer skattegälden för vart ar. 

De kungliga påbuden verkställs av befogade 

representanter bland befolkningen, bl.a. 

kronofogdar och landsfiskaler. 

Kungen är Rikets beskyddare inte bara i krigstid, 

utan även i fredstid. Därmed ansvarar kronan för 

byggandet av vägar och broar, samt underhållet 

av platser med särskild vikt för kungadömet, 

såsom försvarsverk. 

Rikets ryggrad har alltid varit armén. Den är 

centrerad till städerna Eldaron, Fayre, Blodsäng, 

Bane och Kyiborg, vilka bildar en axel av militär 

styrka i kronans tjänst. De väpnade styrkorna har 

alltid varit nära sammanknutna med den 

zordakanska kyrkan, och delar dess ideal. Arméns 

lojalitet gentemot Riket är absolut. 

Idén om det Evigt Segrande Riket fick stor 

genomslagskraft efter att de fria raserna i AEA 

undgick den fullkomliga förintelse de stod inför 

under Slaget vid Aberions Kittel ar 1032. Genom 

att samlas kring ett högre mål, nämligen tanken 

om ett rike större än något tidigare i AEA, kunde 

de mänskliga folken åsidosätta sina 

inbördesstrider och enas under samma fana. 

Nordanriket sägs aldrig ha behövt ge mark åt 

yttre hot, och det täcker enorma landområden, 

eftersom Flodländerna också skall räknas till 

Rikets marker. 

Tiden är dock den outtröttlige fienden. Ar av krig 

mot orcherna decimerar folket och tär på 

stridsmoralen. Kungaätten själv har gett upphov 
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till inre hot i form av odugliga härskare, vars 

ageranden lett till slitningar mellan rikets mer 

inflytelserika aktörer. Lyckligtvis är den sittande 

kungen, Richarn XVI "Järne", vid sina sinnens 

fulla bruk. 

Han är dock inte längre lika omtyckt som för 8 ar 

sedan när han slöt fred med dvärgarna, eftersom 

freden stod Riket dyrt och skattegälden höjts för 

att åter fylla kronans skattkistor. I ett försök att 

stoppa de inre stridigheter Riket lider av och åter 

centrera makten hos kronan, har kungen upplöst 

vissa ordnar och adelshus de senaste aren. Detta 

har inte fallit i god jord och man kan lugnt säga 

att de enda som är helt nöjda med Kung "Järne" är 

soldaterna. 

Det är mycket möjligt att hans smeknamn, som 

härstammar från namnet på det fredsavtal han 

ingick med dvärgarna - "Glödgade järnets ed" - i 

folkmun snart byts ut mot ett mindre smickrande 

öknamn. 

Nordanländernas närhistoria 

Vi lever i aret 1691 efter Gudasömnen. 

"Den som inte minns sitt förflutna har ingen 

framtid." 

Nära nog 6 ar har förflutit sedan man högg 

huvudet av orchhövdingen Hraul Gaddtanden 

utanför Thunions rökande ruiner. Med det 

hejdades den svarta härens framfart och den 

jagades tillbaka österut därifrån den kommit 4 ar 

tidigare. Gaddtandskriget kom att kosta 

Nordanriket människoliv, brännskövlade marker 

och mycket lidande. Än till denna dag har man 

inte återhämtat sig och man vet att orcherna 

kommer att återvända. Det är blott en fråga om 

när. 

Gaddtandskriget kom att bli ett sant elddop för 

den nyligen tillträdde kungen Richarn Tirion XVI 

av Eldarodd. Kungadömet som den förre 

regenten, "Kung Käpprak", hade lämnat efter sig 

var ett rent kaos. Fienderna stod uppradade både 

innanför och utanför Rikets gränser och folket 

försjönk i förtvivlan efter att all tillit till Kronan 

tagit slut. 

Med kall beslutsamhet slog den nye kungen av 

Eldarodd ner alla inrikes upprorshärdar och 

värvade därefter krigare från hela riket att 

marschera österut för att möta orchhotet. Men 

oron fanns också på annat håll. Kung Käpprak 

hade under början av sitt styre förkunnat krig mot 

dvärgarna av en orsak ingen vid hovet längre 

kunde minnas. Det föll på den nye kungen att 

förhandla om fred. Och fred skulle det också bli, 

även om det skulle kosta den kungliga skattkistan 

dyrt. Det "Glödgade Järnets Ed" med dvärgarna 

skulle se till att leverera tillräckligt med järnmalm 

och vapen för att beväpna Nordanrikets armé – 

Lejonhären. Det var med denna händelse som den 

nya kungen förtjänade tillnamnet "Järne" och 

soldaternas respekt. 

Innan den raserades var Thunion den östligaste 

staden i Nordanriket. Det är den fortfarande, för 

efter att bränderna slocknat återuppbyggdes den 

på blott några ar. Säga vad man vill om den 

fulaste och farligaste staden i Riket, men dess 

livskraftighet är oomtvistlig. Efter att Kung Järne 

utlyste öronpeng på vart orchiskt vänsteröra man 

kunde uppvisa, har fler utbygdsjägare och 

äventyrare än tidigare sökt sig till Thunion. Till 

följd av detta är staden en riktig rövarhåla som 

sjuder av ohedersamt folk. Staden kontrolleras 

numera av ett råd, kallat Triumviratet. 

Även på andra orter har nya härskare stigit till 

makten. I tvillingstäderna Manderon-Randeron 

avled den åldrande Fursten ett antal ar sedan och 

Callarac Erimáras ac'Mathénion tog makten 

genom smidigt ränkspel som helt överrumplade 

motståndet. Den nya borgherren av 

tvillingstäderna tycks fast besluten om att ändra 

gamla traditioner och införa nya lagar. Detta stör 

rytmen i Blomdansen – maktspelet mellan 

Blomsterängens adelshus i tvillingstäderna – och 

gör adelshusen irriterade. Dessutom går det ett 

obehagligt rykte om att denna Furste varken går 

att muta, hota eller beveka på annat sätt. Det hela 

är upprörande för att säga det minsta. 

För 5 ar sedan gick det så långt att Orkidéns 

adelshus försökte sig på en kupp mot 

furstemakten. Sammansvärjningen misslyckades 

och Fursten lät upplösa adelshuset. De gillen som 

var inblandade hamnade på kant med Fursten 
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och fick också känna på hans vrede. Få gillen är 

längre sig lika efter det och nya har stigit fram för 

att ta de gamlas plats. 

I dessa tider av osäkerhet och våld har fler och fler 

vänt sig till gudarna och gudinnorna för svar och 

beskydd. En viktig bidragande orsak är legenden 

om gudaklingorna. Det sägs nämligen att alla de 

12 gudarna lät smida en klinga åt sig och ingjöt 

den med sin kraft. Därefter sändes de ut i AEA 

och väntar nu på sina bärare. De hängivnaste 

anser att gudarna genom denna handling åter 

beslutat sig för att ta aktiv del i världens gång. 

Legenden om svärden och vad de kan 

åstadkomma växer för var dag som går. Man talar 

om klingor som kan rasera berg, dra till sig 

rikedom eller rent av stanna tiden. Kanske är det 

så att folket behöver dessa berättelser mer än 

någonsin, för att kunna ta sig igenom vardagen. 

Emellan ökande skatter, klappjakten efter 

förrädare mot Kronan och en och annan farsot här 

och var, kan mytiska historier sannerligen 

behövas. 

Nordanländernas samhällsklasser 

Nordanländerna är i grunden ett feodalsamhälle, 

där man föds in i sina föräldrars samhällsklass. 

Att en person skulle höja sig ovanför sin klass är 

osannolikt, medan det däremot är möjligt att 

sjunka till en lägre. För majoriteten av 

människorna som inte tillhör den lägsta och 

fattigaste klassen, är det däremot inte alltid 

önskvärt att sträva uppåt. Det räcker gott att man 

är bra på det man håller på med och gör det bästa 

av sitt liv. 

Den största samhällsklassen är den som består av 

trälar, tjänstefolk, vandrande lösdrivare, 

meddellösa arbetare och annat fattigt folk som 

lever från dag till dag på vad de kan arbeta ihop. 

De äger ingenting av betydelse, varken mark eller 

annat, men kan ha arbeten där de förtjänar sin 

brödföda. Den högsta drömmen för detta folk är 

att ha råd att skaffa sig hem och tillräckliga ägor 

för att försörja en familj. Ur denna klass rekryterar 

armén sina soldater och trosinriktningarna hittar 

sina anhängare. 

Markägare räknas som en högre samhällsklass. 

Det kan röra sig om bönder, nybyggare och 

skogsägare med egendom tillräcklig för att 

försörja sig själv och de sina. Alla som äger mark 

är skyldiga att betala skattegäld till kronan 

beroende på hur mycket avkastning marken 

beräknas ge. Dessutom skall de också betala för 

var och ett tjänstefolk, träl och inhyst person som 

finns i hushållet. Ifall en markägare inte kan 

betala sin gäld, kan ägorna i värsta fall tillfalla 

kronan eller så underkastar sig markägaren någon 

adelssläkt och blir dess underlydande. 

Livet i städerna är annorlunda, eftersom mark 

inte har lika stor betydelse för samhällsklassen. 

Däremot är en kombination av egendom och 

yrkesroll viktig för statusen. Köpmän och 

hantverkare kan bli rika ifall de har gott rykte och 

är skickliga på det de gör. Men de flesta är endast 

ett steg ifrån meddellöshet och kan i bästa fall se 

fram emot att kunna efterlämna något åt sina 

efterkomlingar. Speciellt folk som tjänar kronan 

har högt anseende och det är inte ovanligt att 

deras barn tar över deras roller efter dem. 

Adeln står över resten av befolkningen. Numera, 

efter att den sittande konungen kommit till 

makten, finns det bara två typer av adel kvar i 

riket: de vars förfäder eller fäder fått sina titlar för 

tjänst på krigsfältet, samt Blomsterängens 

adelshus som av tradition är djupt rotade i 

tvillingstäderna Manderon-Randeron. Med 

adelsställningen kommer vissa rättigheter och 

skyldigheter. Först och främst skall de svara inför 

kronan för sina ägor och dem som lyder under 

dem. De är också skyldiga att skrida till handling 

ifall kungamakten så kräver för att kontrollera 

sina förläningar, vasaller och omedelbara 

omgivning. I gengäld lyder inte adeln under 

samma lagar som pöbeln och kan lättare få god 

position i samhället. Dessutom är deras 

kontaktnät mycket andvändbart. 

På samhällets tron sitter Kung Richarn Eldarodd 

XVI av den Eldaroddska konungaätten. Han är 

beskyddare av Nordanriket och välsignad av de 

Rättrådiga Gudarna som oinskränkt 

envåldshärskare och hänförare av Nordanländska 

Armén. Kungen kräver skattegäld och lydnad av 

sina undersåtar, där han residerar tillsammans 
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med sin ätt i slottet i huvudstaden Eldaron. För att 

genomdriva påbuden finns kronans 

representanter i alla delar av Nordanriket. De gör 

kungens ord till lag. 

Kulturen i Nordanländerna 

För de flesta människor i riket är vardagen en 

prövning. Känslan av att inte helt och hållet ha 

kontroll över sitt öde är ständigt närvarande, då 

missväxt, sjukdom, krig och glömda faror kan 

vänta bakom nästa krök av livet. I 

Nordanländerna är tilliten till Kung och Gudar 

starkare än på de flesta andra ställen då de ger 

stabilitet. Det är i sjäva verket otänkbart att man 

skulle säga emot en kunglig befallning och folket 

är i själva verket stolta över att lyda under en 

kungaätt som aldrig förlorat ett krig. Att det hör 

till att klaga på kronan när tillfälle ges är sedan en 

annan sak. 

För att liva upp sig ser folket till att njuta av det 

lilla de har. Högtiderna delar upp aret och ger 

folket en andhämtningsmöjlighet. Det är då som 

gemene man kan hänge sig åt musik, dans, 

förlustelse och ceremoni. Vissa av dessa högtider 

har speciell betydelse. Exempelvis Dårarnas dag 

är en högtid där det är tillåtet för folk att bortse 

från titlar och samhällsklasser och umgås som 

jämlikar. En sådan motvikt mot den strikta 

ordningen i övrigt är viktig för rikets harmoni. 

Kulturen ger folket en känsla av tillhörighet. 

Denna tillhörighet finns trots att riket är stort och 

består av städer med starka enskilda karaktärer. 

Då förmågan att skriva och läsa ingalunda är 

allmänt förekommande, speciellt bland de fattiga, 

blir istället de muntliga och skådespelade 

berättelserna viktigare för denna 

samhörighetskänsla. Det berättas om rikets 

historia och framstående gestalter och hjältar. 

Man visar upp gudaberättelser och insuper de 

livsvisdomar som finns i dem. 

Slutligen är det mycket viktigt att veta vem man 

är och var man kommit ifrån. Också den fattigaste 

av tiggare kan berätta om sina föräldrar och deras 

föräldrar och varifrån de kommit och levat. Kan 

man inte spåra sina rötter tillbaka ett par led, är 

man både vilsen och identitetslös. Släkten är 

dessutom en bastrygghet i sig. I mindre samhällen 

kompletteras släkten med byagemenskapen. 

Den högre kulturen och konsten är förbehållen 

dem som är bättre bemedlade. Genom musik, 

diktning, skulptur, målning och historia, ekar 

glimtar från gågna civilisationer ännu en gång. 

AEA är äldre än vad de flesta i Nordanrikena kan 

förstå. Och hon viskar varningar och råd till 

nutiden. Synd att ingen längre kan förstå 

språket... 

Gudarna 

Allmänt om gudarna 

Gudarna är 12 mäktiga odödliga varelser som 

funnits sedan tidernas begynnelse. Från att i forna 

dagar ha framträtt fysiskt i de levandes värld, har 

de nu övergått till att påverka världen indirekt 

från avstånd. Detta sker främst genom 

gudasvärden, övernaturliga följeslagare och 

skänkta förmågor till trofasta tillbedjare. För 

vanligt folk är gudarna och gudinnorna oftast lika 

onåbara som avlägsna, men man ser för säkerhets 

skull till att hålla sig väl med vissa av dem och 

undvika att förarga resten. 

Genom livet är det vanligt att man riktar böner 

och offergåvor till olika gudar, beroende på vilken 

situation man befinner sig i. De tre gudar som 

dyrkas mest i Nordanländerna är GAEA, PAHN 

och SERIM, eftersom behovet av förlåtelse, hoppet 

om en riklig skörd och fruktan för döden är det 

som främst driver människor till religiösa 

handlingar. 

Vissa väljer att avstå från tillbedjan av alla gudar 

till förmån för tillbedjan av endast en gud eller 

gudinna. Synligen signaleras detta genom att 

trotjänaren bär en amulett med gudens symbol. 

Vilken gud som tillbes framom andra kan bero på 

var man är uppväxt, vilket yrke och vilken status 

man har, eller vad som hänt under livets gång. 

Den trofasta anammar den utvalda gudens 

livsåskådning och blir samtidigt upptagen i den 

gemenskap som gudens trotjänare utgör i 

samhället. Det är en allmän föreställning att ju 

mer hängiven man är i sin tro och sina 
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handlingar, desto större gåvor skänker guden 

som man tillber. Kommer man därtill i kontakt 

med platser eller föremål som är starkt förbundna 

med guden, kan gåvorna bli fler. 

Gudarnas avkomma med varandra blir 

halvgudar. Halvgudarna är inte så många och 

deras krafter är mer specialiserade än gudarnas. 

Vissa av dem tillbes, men endast av ett fåtal och 

för mycket speciella syften. Gudarna har också 

avkommor tillsammans med icke-gudar och en 

del har de gett upphov till avkomma på egen 

hand. Dessa varelser är vitt skilda från varandra 

både till natur och förmågor och har ofta en 

begränsad livstid. 

De 12 gudarna 

• AERE 

• DARDANUS 

• GAEA 

• HECATE 

• HYPERION 

• LORTEM 

• PAHN 

• SERIM 

• TETHYS 

• VULCANUS 

• ZELDAN 

• ZORDAC 

Gudatider 

Aret är indelat i gudatider. När dessa byts träder 

den gud vars tur det blivit fram för att bli AEAs 

beskyddare. Det innebär att just den gudens 

inverkan blir större under denna tidsperiod, med 

märkbara följder. Exempelvis kommer 

Hyperia´dan (havsguden HYPERIONs gudatid) 

sannolikt att innehålla många regntunga dagar, 

medan Pahn´mon är den tid då naturen grönskar 

mest och de flesta djur får ungar. 

Gudatiderna, vad de kallas i folkmun och de 

aktuella gudarna är som följer: 

1. Aere´tan (Skaparord) – AERE 

2. Vulcanon (Smidjeglöd) – VULCANUS 

3. A´Lore´Tome (Slantspinn) – LORTEM 

4. Hyperia´dan (Vattnafri) – HYPERION 

5. Pahn´mon (Lövgrön) – PAHN 

6. Gaea´si (Jungfrudans) – GAEA 

7. Zorda´rill (Krigarvakt) – ZORDAC 

8. A´Zelda´mon (Drakflykt) – ZELDAN 

9. Dard´ocon (Liegång) – DARDANUS 

10. El´Kos´Serim (Själadom) – SERIM 

11. Tethy´Kali (Snötår) – TETHYS 

12. Hecaterian (Ars natt) – HECATE 

Med hjälp av följande vers brukar småbarn lära 

sig namnen på gudatiderna: 

Under Skaparord, blir världen nygjord, 

men utan Smidjeglöd förblir världen död. 

Slantspinn gör lyckan din, 

och med Vattnafri är vintern förbi. 

Lövgrön är sommarns bön, 

och Jungfrudans är kärlekens chans. 

För Krigarvakt ge dig i akt, 

men Drakflykt är blött och tryggt. 

Liegång går till arbetets sång, 

medan Själadom gör världen tom. 

Med Snötår du vintern får, 

och Ars natt kväver slutligen ditt skratt. 

AERE 

AERE är tidens och ödets gud och den första och 

äldsta av gudarna. Tillbeds egentligen inte av 

någon, förutom av vissa lärda i Vetandets salar, 

och är överhuvudtaget känd av ytterst få. AERE 

har endast en lärling, nämligen eremiten och 

profeten Caion-Dias. Det är allmänt känt att 

Caion-Dias har författat en bok där hela världens 

sanna historia finns nedtecknad, men att bokens 

sidor ligger utspridda i världen. Få saker är så 

värdefulla som sidorna ur Caion-Dias bok. 

AEREs symbol är timglaset. 

DARDANUS 

Av alla gudar är DARDANUS den som det finns 

minst kännedom om, AERE borträknad. 

DARDANUS är beskyddare av de små och 

värnlösa, men har inga tillbedjare. 

DARDANUS symbol är musen. 
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GAEA 

Från den öppna himmelen låter GAEA, den 

beskyddande och bevarande Modern, sitt ljus lysa 

över världen. Inför denna bländande urkraft 

blottas sanningen och hoppet får åter fäste där 

misstro och förtvivlan tidigare funnits. Den vita 

gudinnans förlåtelse är gränslös, liksom hennes 

allomfattande kärlek. 

 

När den första solrodnaden bryter nattens grepp 

stiger lovsång från GAEAs vita tempelbyggnader. 

Den hörs inte bara i alvriket utan också bland de 

otaliga mänskliga bosättningar i alla delar av 

AEA. Gudinnans helgedomar pryds med 

solfågeln, vilket också är tecknet som 

symboliserar gudinnan och som återfinns på 

tillbedjarnas amuletter. 

Tillbedjan av GAEA sker åtminstone nån gång i 

livet. Som en av de tre stora (GAEA, SERIM och 

PAHN), tillbeds gudinnan speciellt vid bröllop 

och barnadop och alltid under öppen himmel. 

Speciellt under den 24 Gaea'si, (i folkmun 

"Binderdagen"), sker stora massvigslar runtom i 

AEA. Det är en högtidsdag och firas därefter. 

Möjligen är orsaken till Binderdagen den 

föregående högtiden Bael, som firas den första 

Gaea’si och som brukar resultera i att många barn 

blir till. 

Men GAEA är inte bara en gud för fest, utan 

också en gud för hårda prövningar. Hållande sin 

amulett söker sig den bedjande till en öppen plats. 

Där faller han eller hon på knä och sträcker 

händerna mot himlen, med orden: 

"Gaea, se din tjänare, till kropp och själ, låt ditt 

ljus lysa över mig. Trots mörkret söker ta mig, 

misströstar jag inte. Ty du är den vita Modern och 

din kärlek gränslös. I EVIGHET." 

Den bedjande förtäljer sedan sina vedermödor för 

gudinnan och kan sedan vara trygg i sin visshet 

om att gudinnan kommer att skänka hjälp i någon 

form till den rättfärdige som tror på henne. 

Speciellt osjälviska handlingar för andras bästa är 

den främsta av dygder. 

Denna absoluta förtröstan till gudinnan och viljan 

att alltid göra gott för andra är de främsta 

utmärkande dragen för troende gaeaner. De har 

för vana att brodera in solfågeln antingen i sina 

kläder, eller snidad i sina bruksföremål. Trots att 

gaeaner har ett rykte om sig att vara rediga, 

dugliga och hårt arbetande, är deras ständiga prat 

om dygd och synd ofta föremål för allmänt löje. 

Speciellt inställningen till tagandet av liv är ett 

gammalt dilemma, vilket har lett till ordspråket: 

"När en gaean bjuder till middag, har gästerna 

svultit ihjäl länge innan han funderat ut om det är 

riktigt att nacka hönan." 

Ingen sann gaean kan bära vapen eller föremål 

gjorda för att ta andras liv. I fält tjänar de ofta som 

tjänare eller som livsmedikus. 

HECATE 

Mörkrets gudinna kallas också i folkmun för 

Spindelgudinnan, på grund av den gestalt hon 

avformas med i de äldre religiösa skrifterna. 

Dessa skrifter beskriver henne som en gudinna 

som väver ett osanningens nät som sträcker sig 

genom allt mörker och fångar offer i dess trådar. 

Korruption och förstörelse finns i HECATEs spår. 

Genom tvivel, lust, ilska, maktbegär och 

avundsjuka finner hon sin väg in. Goda avsikter 

kan leda till onda handlingar och ambition kan 

leda till undergång. HECATE snärjer både 

godhjärtade och ondsinta och när hon väl har 

dem släpper hon dem inte, utan böjer dem till sin 
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vilja. Katastroferna som följer är som regel 

storskaliga om de inte avvärjs. 

Natten och mörkret är HECATEs domäner och 

det sägs att där hennes tjänare rör sig blir mörkret 

ännu djupare och skräcken ännu mera påtaglig. 

Men också i AEA finns det en skog kallad 

Svartskogen, som otvivelaktigen är hennes mark. 

Endast dårar och självmordsbenägna träder in i 

den skogen, ty de kommer aldrig att ses igen. 

 

Den sista gudatiden på aret är Hecaterion. Det är 

när vintermörkret är så djupt att natten aldrig 

släpper taget om de nordligaste markerna av 

AEA. I synnerhet den sista dagen på aret är 

speciell. Den kallas Ars natt och är den tid då 

mörkrets gudinna är starkast. Under denna dag 

och natt stänger folk in sig i det största och 

starkast byggda huset för att tända ljus och hålla 

varandra sällskap i inväntan på den kommande 

dagen. Det sägs att monster av olika slag rör sig i 

det öppna under denna dag och att alla ställen 

som inte är väl förbommade kan få påhälsning. 

Inte ens den modigaste av krigare skulle komma 

på tanken att ge sig ut under denna dag. 

I samhället är öppen tillbedjan av HECATE något 

som straffas med döden. Icke desto mindre finns 

det i var stad ställen dit de styrande inte vågar gå. 

Vad som pågår där vet endast de invigda. 

Likaledes sker tillbedjan av spindelgudinnan i 

hemlighet där man minst anar det. 

Vanligt folk förstår att rädas henne och tecknar 

“avvärjande från ondska” med handen när de 

kommer i kontakt med sådant de tror kan ha att 

göra med mörka gudinnan. Annars uttalas aldrig 

hennes namn, eftersom det sägs att hon alltid kan 

höra det och gör att hon dras dit. Och sant är att 

gudinnan är kraftfull när hon väljer att agera. 

HYPERION 

HYPERION är vattnets, fruktbarhetens och 

livskraftens gud. HYPERIONs tillbedjare finns 

här och var, speciellt bland folk som rör sig på 

haven dagligen. Ingenstans är dock tillbedjan lika 

koncentrerad, ren och integrerad i det vardagliga 

livet som i Nordanfjorden i nordvästra 

Nordanländerna. Gudens tillbedjare eftersträvar 

att leva så mycket som möjligt, vilket innebär att 

de unnar sig all sorts hedonistiskt frosseri. 

Vattenmagikerna vid Vattenkatedralen i 

Manderon-Randeron utövar däremot en betydligt 

mer återhållsam tillbedjan. 

HYPERIONs symbol är ankh-tecknet. 

LORTEM 

LORTEM är turens, sprattets och tjuvarnas gud. 

Det finns ingen kult kring guden, men däremot är 

det vanligt för spelare och våghalsar att be om 

LORTEMs lycka och för tjuvar att be om att bli 

osynliga och ljudlösa. Det kan dock vara farligt att 

tillbe LORTEM; ibland går önskan i uppfyllelse, 

och ibland går det rakt tvärtom – eller ännu värre. 

LORTEMs symboler är tärningen, och spelkortet 

med en narr på. 

PAHN 

Jordbrukare och skogshuggare av alla de slag 

tillber PAHN för rika skördar och god växtlighet. 

Vid många vägkorsningar står snidade trästatyer 

av en skäggig gubbe med ett stort leende. I ena 

handen håller han ett veteax medan den andra är 

utsträckt. Till statyn offras dagligen lite av det 

som tagits från marken och i utbyte hoppas man 

att guden skall vara generös även i framtiden. 

Statyerna påminner vandrare om att den som inte 

respekterar det som naturen ger, kommer förevigt 
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att vandra längs vägar som inte leder någonstans 

och slutligen dö av hunger. 

Under Pahn’mon, gudatiden som kallas Lövgrön i 

folkmun, jagar byns unga män de giftasmogna 

kvinnorna över åkrarna för att därmed bringa 

frodighet och tillväxt till marken. Det är tiden då 

man jobbar hårt med att ploga och så utsädet, 

djuren släpps ut på grönbete och det finns en 

uppsluppenhet i vart sinne. PAHN är en trygg 

gudom som vill alla väl och han är mycket 

omtyckt, speciellt bland de lägsta 

samhällsklasserna. 

 

Men få vet om den riktiga PAHN: den Behornade 

guden. 

PAHN är en vildsint urkraft och själva upphovet 

till allt levande. Växter och träd, djur och alla 

varelser som vandrar AEA är i grunden den 

Behornades skapelser. Allt som guden en gång 

skänkt, kan guden ta tillbaka. Således skapas 

kretsloppet av tillväxt och förtvinande; en 

gränslös mångfald i ständig förändring. Själva 

träden bugar sig för guden där han går, för 

urskogarnas rötter går djupt och träden minns. 

De djupa urskogarna täckte en gång hela AEA. 

Av dem finns numera endast enstaka Eklundar 

kvar, utspridda över länderna. Vissa av dem är 

bebodda av eremiter som klär sig i gröngråa 

kåpor. Dessa druider existerar i djupaste harmoni 

med sin omgivning och Eklundarna tycks bli 

såsom medvetna väsen runt dem. Ingen 

utomstående kan ta sig in bland träden utan 

druidernas tillstånd. Ingen vet vad som 

egentligen pågår därinne i Eklundarna, men det 

går rykten om att druiderna talar direkt till 

skogens väsen. Druiderna är vida kända för sin 

visdom och de vördar guden som kallas Skogens 

herre. 

SERIM 

I Själarnas bok i det djupaste innandömet av 

urberget står det skrivet, att allt som är skall 

komma att passera. Det som lever måste 

ovillkorligen dö. Var själs ände och öde förseglas 

med dånet från hammaren "Bal'Nomra". Allt som 

dör skall träda inför Domarguden SERIM i dennes 

salar och få sin själ vägd och mätt. Är själen för 

lätt eller för tung, skall den kastas ner i den 

brinnande avgrunden, medan de rena själarna har 

evigheten att se fram emot. 

SERIM är inte en omtyckt gud. Han är inte heller 

en gud som kan bevekas genom vädjan eller 

offergåvor. Han blandar sig inte i de dödligas 

strävanden i den förgängliga världen ovan mark. 

Däremot kommer SERIM alltid att kalla till sig 

den vars tid har kommit, och när det sker 

avkräver guden respekt. 

Eftersom SERIM är gud inte bara över liv och död 

utan också den ständiga jorden, skall de dödas 

kroppar enligt den nordanländska tron skänkas 

åter till den jord ur vilken de blev skapta i 

tidernas begynnelse. Graven täcks över och ett T-

tecken dras över jorden. Det är ett tecken på att 

denna själ sökt sig till salarna för att få sin yttersta 

dom, och att ingen skall komma att störa den på 

dess väg. 

Domarguden är själva obeveklighetens ansikte. 

Han tolererar inga avvikelser från den gudomliga 

lag han lagt ner när han blev tilldelad sin plats i 

skapelsen. Onaturliga varelser och odöda väsen 

möter ett abrupt slut när SERIMs fulla 

uppmärksamhet når dem. Ej heller tolererar 

guden påverkan utifrån på sådant som är helgat 

till honom. Därför är det inte ovanligt att hugade 

äventyrare bär amuletter med SERIMs symbol. De 
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vet att det värsta som kan hända dem är döden 

och domen. 

 

TETHYS 

TETHYS är sorgens och hämndens gudinna. Hon 

tillbeds av sådana som blivit svikta, förrådda eller 

lämnade ensamma, och är ute efter vedergällning. 

Dessa personer är dock endast tillfälliga 

tillbedjare. TETHYS enda fasta tillbedjare är 

Tårarnas Döttrar – uteslutande kvinnor, som har 

förlorat sitt livs kärlek eller vars livsöden i övrigt 

fått en tragisk vändning i något skede. 

TETHYS symboler är tårdroppen, snöflingan och 

den nedåtsvängda dolken. 

VULCANUS 

VULCANUS är eldens, vredens och 

smidjekonstens gud. VULCANUS främsta 

tillbedjare är dvärgarna, men bland människorna 

tillbeds han även av de få eldmagiker som finns 

kvar samt i viss mån av smeder. 

VULCANUS symbol är hammaren på ett städ. 

ZELDAN 

Drakdräparguden ZELDAN tillbeds av folket på 

Draköarna ute i Västanhavet. De lever enligt 

filosofin att det värdiga livet är en smal och 

ringlande stig som var person måste vandra. Dock 

finns det många vägar som leder vilse från stigen 

och många hinder som måste överkommas. Alla 

måste vandra sin egen stig, med gudens ledning. 

Vad som finns vid stigens slut är däremot ett 

mysterium. 

ZELDANs symbol är den flygande draken. 

ZORDAC 

Bönen på krigarens läppar lyder: "ZORDAC, Gud 

av Strid, hör min vilja. Jag viger dessa offer i ditt 

namn." Det är vanligen det sista som yttras innan 

leden stormar framåt för att möta fienden på 

slagfältet. Ljudet av stål mot kött och ben är sedan 

bön nog. 

Soldatlivet i Nordanländerna är nära 

sammanknutet med den zordakanska tron. 

Upphöjelsen av Äran, Disciplinen och Hjärtat är 

själva grundstenarna för allt som riket står för och 

allt som det försvarar. Genom Äran finner 

krigaren sin kallelse: att söka ondskan och 

orättvisan och besegra den. Genom Disciplinen 

finner krigaren sin plats i ledet och de stigar som 

skall ge honom större mening. Slutligen kommer 

Hjärtat. Det är själva modet och nödvändigheten 

att göra det som krävs. Om Hjärtat sviker är allt 

förlorat. Men undergång är inte ett alternativ. 

Att vara en hängiven tillbedjare av ZORDAC är 

att sträva efter fulländning i dödlig strid. När 

kroppen och själen blir ett för att möta en 

överlägsen fiende, uppnår krigaren "Ora". Detta 

är ett tillstånd av rasande lugn med absolut 

koncentration och kontroll. Det är här krigaren 

sägs kunna höra stålets sång, och när det väl sker, 

sägs han vara oövervinnerlig. 

En hängiven krigare av ZORDAC eftersträvar en 

plats i den gudomliga hären. Från de dödas salar 

samlar nämligen krigets gud till sig de själar som 

visat sig värdiga i strid. När den sista striden är 

förestående, är hären den som skall försvara AEA 

vid den yttersta dagen. 

Det är vanligt att berömda hjältar från gångna 

strider utlyses till helgon, och tjänar som 

ledstjärnor för kommande stordåd. Det sägs att 

dessa hjältar rent av kan skänka direkt understöd 

till de levande under tider av prövning. 
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Under gudatiden Zorda’rill ordnas stora militära 

parader i Nordanrikenas städer, speciellt kring 

den väpnade axeln som utgörs av Eldaron, Fayre, 

Blodsäng, Bane och Kyiborg. Dessa är de ställen 

där den zordakanska tron är djupast rotad och 

Svärdets väg är mest synlig. Under denna 

gudatid, som kallas Krigarvakt i folkmun, är det 

också vanligt att kämpar möter faror och 

utmaningar i de lokala zordakanska templen. 

Detta är den gudatid när Rikets enhetlighet prisas 

högre än allt annat. Det är en tid för kungens ord, 

såsom befälhavare för Nordanländernas väpnade 

styrkor. 

ZORDAC är på alla sätt en högst respekterad och 

vördad gud, i synnerhet i Nordanländerna. Men 

han är också en gud som tillbeds enbart av de 

vars liv är tagandet av andras liv. De som hänger 

sig guden fullständigt, bildar en maktfaktor i sig - 

den zordakanska kyrkan, även kända som 

zordakiternas orden. Respekten för zordakiterna, 

dessa personer klädda i glänsande stål och röda 

kåpor, är påtaglig överallt i Nordanländerna. 

Gudasvärden 

Allt har ett öde. Varje levande ting har mening, ett 

skäl till att det blev till och som kommer att vila 

tills det blir uppfyllt. Stort eller smått, ont eller 

gott. Men de levande väsendena i AEA berördes 

sällan av detta öde. Istället levde de och dog i tron 

om att de själva formade sina öden. 

Sen kom drömmen. 

Det var en uppenbarelse som alla sovande och 

vakna varelser drömde under samma natt. De såg 

för sig hur gudarna samlades. De såg dem hålla 

varsitt svärd, klingorna badande i gudomlig 

strålglans. Och de hörde de dånande 

svärdsverserna, med den tunga klangen av ett 

öde som sedan länge glömts bort. 

Liksom gudarna, känns gudasvärdens påverkan 

verkligare än verkligheten själv. Då gudarna inte 

längre ingriper direkt i världens skeenden, blir 

svärden de krafter som väcker det slumrande ödet 

hos de levande raserna, böjer skeendena till sig 

och bringar Händelse. De levande kan söka sig till 

sitt öde, eller fly från det. Likväl är svärden som 

fyrbåk av inverkan på allting i deras omedelbara 

omgivning. 

De tolv gudasvärden bär var och en inom sig 

essensen av den gud vars svärd det är. Krafterna 

och förmågorna som svärden skänker sina 

svärdsbärare är därefter. Eftersom klingorna i sig 

är obegränsade oförstörbara föremål, är de de 

kraftfullaste av magiska redskap, ovärderliga och 

mytiska i sitt ursprung, samt upphovet till 

skeenden som kan skaka världen i dess 

grundvalar. 

Svärden tycks dyka upp i olika hörn av AEA. De 

som finner svärden och blir deras bärare är sällan 

kända för allmänheten. Men ifall de lyckas 

behärska klingorna under någon längre tid, 

kommer de endera att bli beryktade eller ökända. 

Själva närvaron av en gudasvärdsbärare är något 

som bringar stor uppståndelse. Folk är vanligen 

mycket intresserade av klingan och dess 

möjligheter. 

Litet är känt om det svärd som kallas Vägvisaren. 

Det är PAHNs svärd och dess vers lyder: 

Den som Vägvisaren äger finner vägen den rätta, 

Raskt dess herre sig beger, 

Visdomens svärd göra allas bördor lätta, 

Men riskerna blir också fler. 
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Raser 

Jättar 

Jättarna är en mytologisk ras som sägs ha varit 

den första att befolka AEA. Enligt uråldriga 

krönikor skall jättarna ha lämnat den kända 

världen flera åldrar sedan och seglat över 

Västanhavet för att aldrig återses. Kvar lämnade 

de endast vissa numera legendariska föremål, 

samt andslående byggnadsverk som tysta 

testamenten över sin existens. Dessutom finns det 

i vissa förmögna personers ägo flaskor av den 

extremt potenta alkoholdryck som känns vid 

namnet jättavatten. En sådan flaska kostar i sig 

mer än vad en vanlig handelsman kan tjäna under 

flera ar. 

Alver 

Näst efter jättarna sägs det att alverna trädde fram 

i AEA. Få är dock de människor som har sett en 

livs levande alv. För århundraden sedan slöt 

nämligen alverna ett avtal med kung Eldarodd av 

Nordanländerna, och sedan den dagen är de 

norra lövskogarna förbjudna för människor att 

färdas genom. Den som trotsar förbudet försakar 

alla rättigheter, inklusive rätten till sitt eget liv. 

Att det inte finns någon som sett alvernas städer 

talar för sig självt. 

Ändå är alverna inget ondskefullt folk. Deras 

gudom är luftens och kärlekens gudinna GAEA, 

och trots att ingen sett alver på så länge lever 

sagorna och legenderna om denna ljusets ras 

kvar. De berättar om alverna som ett finlemmat 

släkte, vars mest framstående drag är de 

mandelformade, kattlika ögonen och de spetsiga 

öronen. Alverna sägs bära en aura av mystisk 

värdighet och alltid föra sig med en sådan stil och 

mjuk elegans, att till och med de mest förnäma av 

adelsdamer verkar som bondpigor i jämförelse. 

Alver skymtades senast i Nordanländerna när 

den nuvarande kungens farfar, kung Eldarodd 

XIV, kröntes. En alvisk delegation ledd av 

alvjungfrun Valanalária Stjärnljus anlände till 

kröningen. Än i dag sjunger hovskalderna om 

alvernas skönhet, om det magiska dansnummer 

de framförde och om alvjungfruns hjärtskärande 

solosång som rörde alla till tårar. 

Vad som fick alverna att stänga in sig i sitt 

skogsrike i norr verkar förlorat i tidens sand. Men 

att en stor sorg fallit över detta fagra släkte är 

bortom all tvivel. 

Dvärgar 

I de nordöstra skogarnas utkanter vid foten av 

bergskedjan Världsryggen bor dvärgarna i sina 

städer av sten. Efter alverna var dvärgarna länge 

den dominerande rasen i AEA och människor och 

dvärgar har alltid haft mycket att göra med 

varandra. I det stora kriget mot ondskan under 

Alliansernas tid var människorna och dvärgarna 

nära sammanbundna i broderskap, men i krigets 

efterdyningar uppstod en stor osämja mellan 

raserna. Sedan dess har ett frö av djup misstro 

slagit rot i relationen mellan bergets härskare och 

kungahuset Eldarodd av Nordanländerna. Under 

århundradens lopp har perioder av krig och fred 

mellan raserna avlöst varandra. 

Från de korta tider av fred och återupptagen 

handel med dvärgarna vet man en del om dem. 

De bryter metaller och mineraler ur bergens 

innandömen och av dessa smider de de vackraste 

och starkaste av vapen, smycken, rustningar, 

verktyg och bruksföremål. Dvärgasmide är högt 

eftertraktat ute i världen, liksom dvärgasprit och 

det mycket goda öl som de brygger. 

Som ett folk är dvärgarna misstänksamma, 

lättstötta och giriga. De håller hårt på sina koder 

av tradition och kan verka kompromisslösa. 

Köpmän som drivit handel med dvärgar har för 

vanan att säga att det är lika svårt att få en dvärg 

att släppa ifrån sig sitt silver och guld som det är 

att bryta det själv. Dvärgarna är kortare än andra 

raser, men i gengäld också bredare och kraftigare. 

Alla manliga dvärgar bär skägg. Vad ankommer 

religion så tillber alla dvärgar gudasmeden 

VULCANUS. 

Sedan Glödgade järnets ed undertecknades 

mellan Dvärgariket och kung Eldarodd av 

Nordanländerna för åtta ar sedan har fred rått 

mellan dvärgar och människor. 
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Orcher 

Ingen ras är så illa omtyckt som orcherna. De är 

kraftiga, blodtörstiga, barbariska odjur som gärna 

äter människokött och lever för att slå ihjäl och 

förstöra. De finns i markerna i öster, just norr och 

söder om Omenfloden. Med några artiondens 

mellanrum reser sig en orchhövding ovan alla 

andra och enar de sinsemellan stridande 

orchstammarna under sig för att dra fram i 

plundring och skövling mot Nordanländerna. Då 

kallas den Eldaroddska armén in och långa ar av 

stridigheter får sin början. Dessa pågår i regel tills 

orchhövdingen dräps, varefter resten av orcherna 

återvänder till sina skogar och fortsätter sina 

inbördeskrig. 

De få människor som tagits som slavar i krigen 

och senare lyckats fly berättar om en vildsint 

kultur där den starkes lag gäller och där våld är 

en del av vardagen. Med undantag av 

shamanerna som sköter orchernas själarening 

besitter orcherna en begränsad intelligens. Att de 

är spindelgudinnan HECATEs varelser är vida 

känt. 

Sedan slutet på Alliansernas tid har orcherna varit 

en törn i Nordanrikets sida. Otaliga orchkrig har 

rasat och var gång har den Eldaroddska armén 

hindrat fienden från att nå själva 

Nordanländernas hjärttrakter. Ändå har 

människorna inte förmått besegra orcherna för 

gott, och det är bara en tidsfråga innan skogarna i 

öst fylls av marscherande orcher igen. 

Människor 

Vid slaget om Aberions Kittel strök den 

dålevande dvärgakungen och en stor del av de 

dvärgiska styrkorna med. Det markerade slutet 

på dvärgarnas ålder och hädanefter har 

människornas civilisation kommit att blomstra. 

Hjärtat av denna civilisation utgörs av 

Nordanriket som styrs av det Eldaroddska 

kungahuset, men mänskliga kulturer frodas även 

i de varma länderna söder om Omenfloden och på 

Draköarna ute i Västanhavet. 

Ordnar, hemliga sällskap och 

andra maktgrupper 

Kronans makt över Nordanriket är absolut. 

Kronans inflytande är däremot långt ifrån 

omedelbart och det når inte alla ställen. I ett 

samhälle där den enskilde lätt blir offer för ödets 

nycker, innebär det såväl makt som trygghet att 

tillhöra ett inflytelserikt sällskap. 

Ordnar 

Ordnarna följer en samling högre ideal och 

fungerar som väl synliga sammanslutningar av 

inflytelserika personer. En ärorik historia hedrar 

ordnarna och i vissa fall är de instiftade av 

konungaätten själv. Kraven för medlemskap är 

mycket höga, men för de antagna väntar en ljus 

framtid. Medlemmarna svär ordenseder och har 

därefter hela orden och dess betydande resurser 

bakom sig. 

Ordnarna har i regel gott anseende. Till de mest 

kända ordnarna hör den Zordakanska 

Paladinorden, Kungliga Eldaronska Ryttarorden, 

Gaeas Allseende Systrar av det Heliga Ljuset, och 

Brunkåpornas Orden. 

Zordakanska Paladinorden 

Få tillbedjare är lika hängivna som de sant 

troende zordakiterna. Deras mål är att efter döden 

uppgå i den gudomliga hären. Därför tränar de 

sina stridsförmågor oupphörligen och försakar 

allt annat. I närhet av fara är de oförskräckta. 

Många zordakiter är soldater, men resten tränar i 

ordens tempel och slipar sina färdigheter. De 

främsta soldaterna i den Nordanländska armén 

bjuds enligt tradition in för att tränas till 

paladiner. Paladinerna sägs vara oövervinnerliga i 

strid och använder krafter som stridsguden 

ZORDAC själv skänkt dem. 

Brunkåpornas Orden 

Brunkåpornas Orden är ett broderskap av män 

som av en eller annan orsak bestämt sig för att 

sona sina brott och rena sina själar genom att 

sprida domarguden SERIMs bud. Orden bildar 

stommen i SERIMs kyrka. Brunkåporna arbetar 
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för att ändra folks syndiga liv, vanligen genom 

predikan. Det är dock inte ovanligt att fanatiska 

brunkåpor beger sig ut i orchmarkerna för att 

försöka tvångsomvända den hedniska fienden. Få 

av dessa galningar återvänder. 

Gillen 

Hantverkare har länge slagit sig samman för att 

bättre kunna påverka pris och kvalitet på sina 

varor. Sådana här gillen finns överallt i 

Nordanländerna, men de mest kända är de 12 

gillena i Manderon-Randeron. Dessa delas in i tre 

ständiga handelsgillen (Köpmannagillet, 

Sjöfartsgillet och Slantlånargillet) och nio 

hantverkargillen. Under de senaste aren har det 

skett stora förändringar i gillesstrukturen efter att 

gillenas inblandning i en komplott mot Fursten av 

Manderon-Randeron avslöjades. 

Hemliga sällskap 

Alla organisationer är av god orsak inte kända för 

allmänheten. I det fördolda verkar de hemliga 

sällskapen. Tillträde till deras väl bevarade 

hemligheter är strikt bevakat och ingen accepteras 

till deras skaror på lätta grunder. De hemliga 

sällskapen bildas i regel för ett specifikt syfte, 

vilket de införtrodda gör sitt yttersta för att 

uppfylla. En medlem av ett hemligt sällskap kan 

tyda dolda meddelanden och ge akt på gömda 

signaler i sin omgivning. 

Övriga grupperingar 

Utöver detta finns det ett stort antal andra 

grupperingar som är verksamma i 

Nordanländerna. Till de som ännu kan nämnas 

hör Vetandets salar och elementmagiskolorna. 

Vetandets salar 

Vetandets salar är både namnet på den fysiska 

plats som är det stora biblioteket i Manderon, och 

benämningen på den elit av lärda män som 

forskar där. Ingenstans i den kända världen finns 

det ett bibliotek lika omfattande som detta. De 

lärda studerar alla frågor mellan himmel och jord 

- och bortom. De är uteslutande män, eftersom 

man anser att kvinnors närvaro i de heliga salarna 

skulle ha en drastisk inverkan på koncentrationen 

och ordningen. 

Elementmagiskolorna 

Vattenmagin, som är helandets och kroppens 

magi, har sitt absoluta centrum i Vattenkatedralen 

i Manderon-Randeron. Vattenmagin åtnjuter 

allmänhetens gillande och är mycket eftertraktad. 

Dock är den förbehållen få på grund av de höga 

avgifter vattenmagikerna tar för sina tjänster. Det 

är allmänt känt att det i vattenmagikernas lära är 

förbjudet att använda vattenmagin för att skada 

någon, oberoende av omständigheterna. 

De som utövar jordmagi finns samlade vid 

Stenringen som ligger sydväst om Luthan. 

Jordmagin stannar jordmagikernas åldrande 

totalt, men samtidigt verkar det som om jorden 

och stenen får en större lockelse för magikern än 

de levandes värld. Jordmagiskolan och SERIMs 

kyrka är nära sammanbundna. 

Vindmagikerna bland människorna är mycket 

sällsynta och nästan alltid ensamma. Man kan 

alltså inte tala om någon vindmagiskola. 

Dessutom tycks de avsky varandra med stor 

passion. I Randeron finns ett högt torn som 

allmänt kallas Vindmagikertornet. Den 

vindmagiker som håller tornet lär vara den 

starkaste av dem alla. 

Eldmagikerna bland människorna är ännu mer 

sällsynta än vindmagikerna. De blir färre och 

färre eftersom de slåss lika mycket mot varandra 

som mot andra. Deras inre styrelseskick har fallit 

sönder och någon eldmagiskola existerar så vitt 

man vet inte. 

Valutor och mått 

Valutor 

• Eldarondaler 

• Flodlandsilver 

• Ökenrupier 

Tidsmått 

• hjärtslag = sekunder 
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• andetag (hur länge man kan hålla andan) 

= minuter 

• talgdank, eller bara dank= ca en kvart 

• glas = timmar 

• dagar = dagar 

• gudatider = månader 

• ar = år 

Längdmått 

• steg (~1 meter) 

• stenkast (~50 steg) 

• marschsteg (1000 steg) 

• halvmilasteg (5 marschsteg) 

• milsteg (10 marschsteg) 

Övernaturliga varelser och 

väsen 

AEA är en gammal värld. Den dominerande rasen 

(för närvarande människorna) glömmer emellanåt 

bort att denna värld delas av andra varelser och 

väsen, som inte följer samma uppsättning regler 

som de. 

Gudarna är per definition övernaturliga. Somliga 

av dem har sinsemellan gett upphov till 

avkomma; så kallade halvgudar. Även om 

halvgudarna saknar de ursprungliga gudarnas 

råa kapacitet och styrka, är deras krafter ändå 

anmärkningsvärda. Kända halvgudar är GAEAs 

döttrar Eurynome (med ZELDAN), Massuri (med 

HYPERION), Dinamea (med PAHN) samt 

B´Ryandil och Walacas (med ZORDAC). 

Spindelgudinnan HECATE har med ZORDAC 

avlat sönerna Grennal och H'Nikarr och deras 

avkommor Likbärarna. 

En själ som en gud fattat tycke för, kan efter sin 

död hämtas från SERIMs salar och upphöjas till 

ängel. Detta är något som framför allt ZORDAC 

gör för att fylla ut den himmelska hären med de 

starkaste krigarna. Änglarna kommer emellanåt 

ner till jorden för att hjälpa själar i svåra 

omständigheter, och just som vägledare tillber 

också zordakiterna sina helgon. 

Gudarna har genom existensen samlat till sig 

andra tjänare som utvecklats till något vitt 

annorlunda än de ödmjuka ursprungvarelser de 

en gång var. Goda exempel är PAHNs budbärare 

Ratatosk, samt HECATEs vargar Sköll och Hate. 

Gudarna och deras följe är alla av AEA. Men det 

finns också sådant som inte hör hemma i denna 

värld. De själar som döms hårdast i SERIMs salar, 

kastas ner i skärselden för all evighet. Detta 

helvete existerar utanför AEA och är tänkt att så 

förbli. Men en gång i historien skapades en port 

till infernot och mängder av dess innevånare, så 

kallade demodim, kom igenom. Men porten 

stängdes av gudarna och AEAs raser har gjort slut 

på de flesta av dem sedan dess. Ändå finns det ett 

fåtal demodim som överlevt och gjort någon 

avlägsen plats till sitt tillhåll. Demodim är pur 

förstörande kraft och trivs vanligen i de mest 

avlägsna platser. 

Men alla varelsers ursprung kan inte spåras 

tillbaka till gudar eller underjorden. Vissa av dem 

har antagligen funnits i AEA sedan världen var 

ung. Deras natur är ofta magisk och de hittas där 

man minst anar dem. Mycket kunde skrivas kring 

varje väsens unika förmågor och lynne, men i det 

följande görs endast en kortfattad genomgång av 

vad som är allmänt känt (bland dem som över 

huvud taget tror på sådant som väsen). 

Tomtar och vättar gillar att bo under jorden. 

Emedan den förra kan vara hjälpsam och rent av 

går att komma överens med, är den senare som 

regel illvillig och älskar två saker över allt annat: 

djävelskap och magiska föremål. Båda gillar dock 

att släpa dyrbarheter till sina respektive bohålor. 

Älvor kan ses som små dansande ljus i djupa 

skogsmarker, speciellt i närheten av myrar. De 

kommer vanligen i stora samlingar, och deras 

sång är förunderlig, men har också en sövande 

verkan. De är mycket skygga och extremt svåra 

att fånga, men värda en förmögenhet om de är vid 

liv. 

Maran är ett väsen som det talas mycket om i 

landsbygden. Det sägs att maran letar fram 

manliga offer och suger kraften ur dem medan de 

sover. Då detta kan leda till döden i det långa 

loppet, gör en person som blivit offer för maran 
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gott i att uppsöka en SERIMs präst. Domargudens 

kraft bannlyser nämligen vart väsen från jorden. 

Än värre än maran är de väsen som trivs om 

natten, och som sugit i sig av den negativa kraft 

som finns i omgivningen där de vistas. Myrlingar, 

galdergarm, nidagastar och kyrkogrimmar är 

väsen som drar fram och dräper där de kan. De 

rör sig gärna i flockar och är svåra att värja sig 

mot, ifall man inte vet hur. Att de dessutom stärks 

under natten då den mörka gudinnan är stark, gör 

inte saken bättre. 

Därtill berättas om vittror, bergsrån, bysen, 

sickeltroll, bultungar, hamnbytare och många fler, 

men oklart förblir vad som är sanning och vad 

som är endast påhitt. Den kloke gör gått att 

skydda sig mot lite av varje och hålla ögonen 

öppna för onaturligheter. 

Ändringslogg 

24.7.2013 – Kapitlet Övernaturliga varelser och 

väsen har lagts till. 

8.1.2013 – Korta beskrivningar på de övriga sju 

gudarna, som inte har utförligare texter, har lagts 

till i kapitlet Gudarna. 

18.8.2012 – Dokumentet publicerades. 


